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                                                                                 ความนำ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคำสัง่กระทรวงศึกษาธิการ
ท่ี สพฐ.๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 
๓๐/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วดั กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  ๒๕๖๐) โดยมีคำสั่งให้โรงเรียนดำเนนิการใช้หลักสูตรในปี
การศึกษา  ๒๕๖๑ โดยให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ให้เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเ้ป็นเป้าหมายและกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

โรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิว์ิทยาคม) จึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช  ๒๕๖๒    ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสาระภมูิศาสตร์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ใช้ในทุกระดับชั้น  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการ
วางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรยีนการสอน อีกท้ังในปีการศึกษา  โรงเรียนบ้าน
หนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)  ได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นใหผู้้เรียน เกิดความรู้ มีคุณธรรมและ
เสริมสร้างทักษะอาชีพ โดยมเีป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไป สู่การ
ปฏิบัต ิ โดยมีการกำหนดวิสยัทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ัด โครงสร้างเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผล ให้มีความสอดคลอ้ง
กับมาตรฐานการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถกำหนดทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน
ในแต่ละระดับตามความพรอ้มและจุดเน้น  โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางท่ีชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบาย
ไทยแลนด์ ๔.๐ มีความพร้อมในการก้าวสูส่ังคมคุณภาพ  มคีวามรู้อย่างแท้จริง  และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  การจัดหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวังได ้ทุกฝ่าย                            
ท่ีเกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ  ชุมชน  ครอบครัว  และบุคคลต้องรว่มรับผิดชอบ  โดยร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ            
และต่อเนื่อง  ในการวางแผน  ดำเนินการ  ส่งเสริมสนับสนุน  ตรวจสอบ  ตลอดจนปรบัปรุงแก้ไข  เพื่อพัฒนา
เยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ 
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 วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิว์ิทยาคม)  พุทธศักราช ๒๕๖๒    

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐) มุ่ง

พัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นมนุษย์ท่ีมีสมบูรณ์ มีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปญัญา พัฒนาสู่

องค์กรแห่งการเรียนรู้  ผู้เรียนมีทักษะชวีิต ร่วมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี ยึดหลักศาสตร์พระราชา 

พัฒนาครูสู่มืออาชพีสูร่ะดับสากล โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทกุคนสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

    สมรรถนะสำคัญของผู้เรยีน 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิว์ิทยาคม) พุทธศักราช  ๒๕๖๒    

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐) มุ่งให้

ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคญั ๕ ประการ  ดังนี ้

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา

ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพือ่แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารและ

ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตอ่รองเพื่อขจัดและลด

ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลอืกรับหรอืไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตผุลและความถูกต้อง ตลอดจนการ

เลือกใช้วธิีการสือ่สาร ท่ีมีประสิทธภิาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

 ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด                          

อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเปน็ระบบ เพื่อนำไปสู่การสรา้งองค์ความรู้                             

หรือสารสนเทศเพือ่การตัดสนิใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 ๓. ความสามารถในการแกป้ัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญ               

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตผุล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์                      

และการเปลี่ยนแปลงของเหตกุารณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปอ้งกันและ

แก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจทีม่ีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 
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๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยูร่่วมกันในสังคมด้วยการ

สร้างเสริมความสัมพนัธอ์ันดรีะหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม                     

การปรับตัวให้ทันกับการเปลีย่นแปลงของสงัคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลีย่งพฤติกรรมไม่พึง

ประสงคท่ี์สง่ผลกระทบตอ่ตนเองและผูอ้ื่น 

 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ                    

และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน                   

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

       คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิว์ิทยาคม)  พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐) มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อให้สามารถอยู่รว่มกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมคีวามสุขในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
 ๑. รักชาต ิ ศาสน์  กษัตริย์ 
 ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓.  มีวินัย 
 ๔.  ใฝ่เรียนรู ้
 ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖.  มุ่งม่ันในการทำงาน 
 ๗.   รักความเป็นไทย 
 ๘.   มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     หน้า 4 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้
  

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  

จำนวน ๓๑ สาระ ๕๕  มาตรฐาน ดังนี้   

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           (๕ สาระ ๕ มาตรฐาน) 

 สาระที ่๑ การอ่าน 
  มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ แก้ปัญหา                          
ในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
           สาระที ่๒ การเขียน 
  มาตรฐาน ท  ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียน เขียนสือ่สาร เขียนเรยีงความ  ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นควา้อย่างมีประสิทธภิาพ 
 สาระที ่๓ การฟัง การดูและการพูด 
  มาตรฐาน ท  ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวจิารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด 
ความรู้สึกในโอกาสตา่งๆ อยา่งมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
 สาระที ่๔ หลักการใช้ภาษาไทย 
  มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติ ของชาติ  
 สาระที ่๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐาน ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วจิารณว์รรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและนำมาประยุกต์ใชใ้นชีวิตจริง 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์          (๓ สาระการเรียนรู้ ๗ มาตรฐานการเรียนรู้) 

 สาระที ่๑ จำนวนและพีชคณิต  
  มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการ            
ของจำนวน  ผลที่เกิดข้ึนจากการดำเนินการสมบัติของการดำเนินการและนำไปใช้  
  มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพนัธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และ
นำไปใช้  
  มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์หรอืชว่ย
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แก้ปัญหาที่กำหนดให ้
 สาระที ่๒ การวัดและเรขาคณิต  
  มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพืน้ฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด               
และนำไปใช้  
  มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัตขิองรูปเรขาคณิต ความสัมพนัธ์
ระหว่าง       รูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้  
 สาระที ่๓ สถิตแิละความน่าจะเป็น  
  มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติและใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา  
  มาตรฐาน ค ๓.๒ เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช ้
 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี             (๔ สาระ ๑๐ มาตรฐาน) 
 
 สาระที ่๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
  มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธร์ะหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิง่มีชีวิตกับสิง่มีชีวิตตา่งๆ ในระบบนิเวศการถ่ายทอดพลังงานการ
เปลี่ยนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหา และผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมท้ังนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์  
  มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบตัิของสิ่งมีชวีิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชวีิต การลำเลียงสารเข้าและ
ออกจากเซลล์ ความสัมพนัธข์องโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวยัวะต่างๆ ของพชืที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์  
  มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและววิัฒนาการ
ของสิ่งมีชวีิต รวมท้ังนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 สาระที ่๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ  
  มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบตัิของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธร์ะหว่างสมบัติของ
สสารกับโครงสร้างและแรงยดึเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร 
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
  มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชวีิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะ
การเคลื่อนท่ีแบบต่างๆ ของวตัถุ รวมท้ังนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  
  มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลงังาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน 
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชวีิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้อง
กับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมท้ังนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 สาระที ่๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  
  มาตรฐาน ว ๓.๑  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของ เอกภพ 
กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมท้ังปฏิสัมพันธภ์ายในระบบสุริยะท่ีส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการ
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีอวกาศ  
  มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัตภิัย กระบวนการเปลีย่นแปลงลม ฟ้า อากาศ และภูมิอากาศโลก รวมท้ัง
ผลต่อสิ่งมีชวีิตและสิ่งแวดล้อม  
 สาระที ่๔ เทคโนโลยี  
  มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพือ่การดำรงชวีิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตรอ์ื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานอย่างมีความคิดสรา้งสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลอืกใชเ้ทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สงัคม และสิ่งแวดล้อม  
  มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชวีิตจริงอยา่งเป็น
ข้ันตอนและเป็นระบบ ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธภิาพ รูเ้ท่าทัน และมีจริยธรรม  
 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             (๕ สาระ ๑๑ มาตรฐาน) 
 
 สาระที ่๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
  มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่รว่มกันอย่างสนัติ
สุข 
  มาตรฐาน ส ๑.๒  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษา
พระพุทธศาสนาหรอืศาสนาท่ีตนนับถือ 
 สาระที ่๒  หนา้ที่พลเมอืงวฒันธรรมและการดำเนินชวีติในสังคม 
  มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมอืงดี มีค่านิยมท่ีดีงามและ
ธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชวีิตอยู่รว่มกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันตสิุข 
  มาตรฐาน  ส ๒.๒  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสงัคมปัจจุบันยึดม่ัน ศรัทธา และธำรง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข 
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สาระที ่๓  เศรษฐศาสตร ์
  มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง                     
เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
  มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และ
ความจำเป็นของการรว่มมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 สาระที ่๔  ประวัตศิาสตร ์
  มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
สามารถใชว้ิธีการทางประวัตศิาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณต์่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
  มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสมัพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตกุารณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวเิคราะห์ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน 
  มาตรฐาน ส ๔.๓  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยมีความรัก                  
ความภูมิใจและธำรงความเปน็ไทย 
 สาระที ่๕  ภูมศิาสตร ์  
  มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมี                   
ผลต่อกัน ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมลู ตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใชภู้มิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ  
  มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสมัพันธ์ระหวา่งมนุษย์กับสิง่แวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกดิการ
สร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีสว่นรว่มในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพือ่การพัฒนา
ท่ียั่งยืน 
 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา              (๕ สาระ  ๖ มาตรฐาน) 
 
 สาระที ่ ๑ การเจริญเตบิโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
  มาตรฐาน พ ๑.๑  เข้าใจธรรมชาติของการเจรญิเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 สาระที ่ ๒  ชีวิตและครอบครัว 
  มาตรฐาน พ ๒.๑  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครวั เพศศึกษาและมีทักษะในการดำเนิน
ชีวิต 
 สาระที ่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม  กฬีาไทย  และกีฬาสากล 
  มาตรฐาน พ ๓.๑  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกมและกีฬา 
  มาตรฐาน พ ๓.๒  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬาปฏิบัตเิป็นประจำ                     
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อย่างสม่ำเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวญิญาณในการแข่งขนัและชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 
 สาระที ่ ๔  การสรา้งเสริมสขุภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
  มาตรฐาน พ ๔.๑ เหน็คุณค่าและมีทักษะในการสรา้งเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ การป้องกัน
โรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 สาระที ่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต 
  มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจยัเสีย่ง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัตเิหต ุการใช้
ยาสารเสพติด และความรุนแรง 
 
      สาระการเรียนรูศ้ิลปะ         (๓ สาระ  ๖ มาตรฐาน) 
 
 สาระที ่๑ ทัศนศิลป ์
  มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอสิระชืน่ชมและ
ประยุกต์ใช้    ในชวีิตประจำวัน 
  มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 สาระที ่๒  ดนตร ี
  มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค์ วเิคราะห์ วพิากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรูส้ึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอสิระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
  มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่า         
ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภมูิปัญญาไทยและสากล 
 สาระที ่๓ นาฏศิลป ์
  มาตรฐาน ศ ๓.๑  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วเิคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระชืน่ชมและประยุกต์ใช้ในชวีิตประจำวัน 
  มาตรฐาน ศ ๓.๒ เข้าใจความสมัพันธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ ประวตัิศาสตร์และวัฒนธรรม เหน็คุณค่า               
ของนาฏศิลป์ท่ีเปน็มรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภมูิปัญญาไทยและสากล 
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    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ             (๒ สาระ ๒ มาตรฐาน) 
 
 สาระที ่๑ การดำรงชีวิตและครอบครัว 
  มาตรฐาน ง ๑.๑  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ          
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม  
และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพ้ลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อการดำรงชวีิต             
และครอบครัว  
 สาระที ่ ๒ การอาชพี   
  มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจ มีทักษะท่ีจำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้
เทคโนโลยีเพือ่พัฒนาอาชพีมคุีณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชพี 
 
      สาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ              (๔ สาระ ๘ มาตรฐาน) 
 
 สาระที ่๑ ภาษาเพือ่การสื่อสาร 
  มาตรฐาน ต ๑.๑  เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตผุล  
  มาตรฐาน ต ๑.๒  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  มาตรฐาน ต ๑.๓  นำเสนอขอ้มูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
โดยการพูดและการเขียน     
  
 สาระที ่๒ ภาษาและวัฒนธรรม 
  มาตรฐาน ต ๒.๑  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้
ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
  มาตรฐาน ต ๒.๒  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจา้ของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใชอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสม     
 สาระที ่๓  ภาษากบัความสมัพันธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
  มาตรฐาน ต ๓.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็น
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน     
 สาระที ่๔ ภาษากบัความสัมพันธ์กบัชุมชนและโลก 
  มาตรฐาน ต ๔.๑ ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
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  มาตรฐาน ต ๔.๒ ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเครือ่งมือพืน้ฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชพี   
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
      หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 
กรอบการจัดทำหลักสูตรหรอืชุดการเรียนรู้และสือ่ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดย

ท่ีประชุม ได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรยีนรู้และสือ่ประกอบการเรียนรู้ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต หัวขอ้วชิา ๔ วิชา ประกอบดว้ย   
๑) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์สว่นรวม   
๒) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต   
๓) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต   
๔) พลเมอืงและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 เนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรยีนรู้ ด้านการป้องกันการทุจรติ  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ระดับปฐมวัย และป.๑-ม.๖) มีชื่อหลักสูตรว่า “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดำเนินการจัดทำเปน็แผนการจัดการเรียนรู้โดยแยกเป็น ๑๓ ระดับชั้นปี ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับ
ประถมศึกษาชั้นปีท่ี ๑ - ๖ และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี ๑ - ๖ ในแต่ละระดับชั้นปี จะใชเ้วลาเรียนทั้งปี 
จำนวน ๔๐ ชัว่โมง ต้องจัดทำเนื้อหาและกิจกรรมการเรยีนการสอนให้แตกต่างกัน ตามความเหมาะสมและ
การเรียนรู้ในแต่ละชว่งวัย 
 
หลักสูตรต้านทจุริตศึกษา ระดับหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

๑. ช่ือหลักสูตร   “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” 
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รว่มกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ดำเนินการจัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสือ่
ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต สำหรับใชเ้ป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องนำไปใชใ้นการเรียนการสอนให้กับกลุม่เป้าหมายครอบคลุมทุกระดบัชั้นเรยีน เพือ่ปลูกฝัง
จิตสำนึกในการแยกประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชนส์่วนรวม  จิตพอเพียง การไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการ
ทุจริต  โดยใช้ชื่อว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) หลักสูตรที่  ๑ หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีแนวทางการนำไปใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน  ดังนี้ 

๑. นำไปจัดเป็นรายวชิาเพิ่มเติมของโรงเรยีน 
๒. นำไปจัดในชัว่โมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้
๓. นำไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  (สาระหน้าท่ีพลเมือง)  หรือนำไปบรูณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
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๒. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้นักเรียน  
๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์สว่นรวม  
๒.๒ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
๒.๓ มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
๒.๔ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอ่สังคม  
๒.๕ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์สว่นรวมได้  
๒.๖ ปฏิบัติตนเป็นผูล้ะอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
๒.๗ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อตา้นการทุจริต  
๒.๘ ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอ่สังคม  

 
๓. คำอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชนส์่วนรวม ความละอายและ

ความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าท่ีของพลเมอืงและรับผิดชอบต่อ
สังคมในการต่อต้านการทุจรติ  โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำ
โครงงานกระบวนการเรียนรู้ ๕ ข้ันตอน (๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปญัหา ทักษะการอ่าน
และการเขียน เพือ่ให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการปอ้งกันการทุจริต 

๔. ผลการเรียนรู ้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไมท่นต่อการทุจริต 
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอ่ต้านการทุจริต 
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอ่สังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์สว่นรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผูล้ะอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
๙. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอ่ต้านและป้องกนัการทุจริต 
รวมท้ังหมด ๙ ผลการเรียนรู ้
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โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎรป์ระสิทธ์ิ

วิทยาคม) 

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎรป์ระสทิธิว์ิทยาคม)  (ฉบับปรับปรุง พทุธศักราช ๒๕๖๓) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

------------------------- 

  หลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)  ได้กำหนดโครงสร้างของหลักสูตร
สถานศึกษาเพือ่ใหผู้้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรยีนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๑.  จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการ
อ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรยีนรู้ทางสังคม และ
พื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชวีิตอยา่งสมบรูณ์และสมดุลท้ังในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม และวัฒนธรรม โดยเนน้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
  ๒. สาระการเรยีนรู้สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรโรงเรียนบา้นหนองมดแดง  ได้กำหนดไวใ้นหลักสูตร  
ประกอบดว้ยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะหรอืค่านิยม คุณธรรม  จริยธรรมของ
ผู้เรียน ๘ กลุ่ม คือ  
   ๒.๑  ภาษาไทย 
   ๒.๒  คณิตศาสตร์ 
   ๒.๓  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ๒.๔  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    ๒.๔.๑ ประวัติศาสตร ์
    ๒.๔.๒ หน้าท่ีพลเมอืง 
   ๒.๕  สุขศึกษาและพลศึกษา 
       ๒.๖  ศิลปะ 
   ๒.๗  การงานอาชพี 
   ๒.๘  ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
  ๓.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน มุ่งใหผู้้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนา
อย่างรอบด้านเพือ่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม          เสริมสร้างให้
เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบยีบวินัย  ปลูกฝังและสรา้งจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพือ่สังคม สามารถ
จัดการตนเองได้ และอยู่รว่มกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี ้
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   ๓.๑  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  
รู้รักษ์สิ่งแวดลอ้ม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชวีิตท้ังดา้นการเรียน และ
อาชพี สามารถปรับตนไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ี
ช่วยเหลอืและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีสว่นรว่มพัฒนาผู้เรียน  
   ๓.๒  กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ   ผู้ตามท่ี
ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือ
แบ่งปันกัน  เอื้ออาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน ได้แก่ การศึกษาวเิคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการทำงาน เนน้การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับวุฒิภาวะของผู้เรียน 
บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนในหลกัสูตรโรงเรียนบ้านหนองมดแดง ประกอบดว้ย 
        ๓.๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  
        ๓.๒.๒ กิจกรรมชุมนุม  
   ๓.๓  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ตอ่สังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความ
รับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอ่สังคม มีจิตสาธารณะ  
  ๔. เวลาเรียน  หลักสูตรโรงเรยีนบ้านหนองมดแดง  ได้กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนข้ันต่ำสำหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งผู้สอนสามารถเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น
ของสถานศึกษา โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้  
  ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖) ให้จดัเวลาเรยีนเป็นรายปี  โดยมีเวลาเรียนวันละ
ไม่เกิน ๕ ชั่วโมง โดยมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา  ๑,๐๘๐ ชั่วโมง/ป ี
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓) ได้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค โดยมีเวลาเรยีน
ตลอดปีการศึกษา  ๑,๒๐๐ ชัว่โมง/ป ี
 
  เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID) แนวทางการเปิด-ปิด
ภาคเรียน และการสอนชดเชยปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้กำหนดไว้ดงันี ้
  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 
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   – 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 นักเรียนจะมีเวลาเรียนรวมท้ังสิ้น ๑๘๑ วัน ซึ่งโครงสร้างเวลาเรียนระดับชั้น
อนุบาล กำหนดไว้ ๑๘๐ วัน/ปี จึงไม่ต้องชดเชย ยกเว้นระดับชั้นประถม-มัธยมต้น-มัธยมปลาย กำหนดไว้ 
๒๐๐ วัน/ปี ดังนั้นสว่นเวลาท่ีขาดหายไป ๑๙ วัน โรงเรียนจึงต้องสอนชดเชยเพื่อใหน้กัเรียนเรียนครบตาม
หลักสูตร โดยภาคเรียนที่ ๑ สอนชดเชย ๗ วัน และภาคเรยีนท่ี ๒ สอนชดเชย ๑๒ วัน 
  แนวทางการสอนชดเชย ให้โรงเรียนเลอืกใชว้ิธีการใดวธิีการหนึ่ง หรอืหลายวธิี ดังนี้ 
   – เรียนท่ีโรงเรียน ซึ่งเป็นการเพิ่มเวลาเรียนในแต่ละวัน หรอือาจจะเลอืกเรียนวันเสารห์รือ
อาทิตย์ก็ได ้
   – เรียนท่ีบ้าน ครูผู้สอนสามารถกำหนดกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้ใช้เวลาสอดคล้องกับตารางสอน 
โดยมอบหมายให้นักเรยีนเรยีนรู้จากใบงาน จากสถานการณ์จริง จากการสง่เสริมการอ่าน ฯลฯ หรือสอนตาม
แนวทาง Flipped Classroom 
   – เรียนผ่านออนไลน์ โดยเลือกใช้สื่อออนไลน์และสาระการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับวัย เนือ้หา 
และวัตถุประสงค์ท่ีต้องการให้นักเรียนเรียนรู้ ซึ่งนำมานับชั่วโมงการเรียนได้ 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎรป์ระสิทธิว์ทิยาคม) 
พทุธศกัราช ๒๕๖๓ 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑  
(ฉบบัปรบัปรงุ พทุธศกัราช ๒๕๖๐) 

ระดับช้ันประถมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรม  
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

รายวิชาพื้นฐาน /กลุ่มสาระ   
    ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    คณิตศาสตร์ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

      *วิทยาการคำนวณ  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    ประวัติศาสตร ์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเตมิ ๑๒๐  ช่ัวโมง 
    ๑  .หน้าท่ีพลเมือง  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๒ .การป้องกันการทุจริต ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๓   .การงานอาชีพ  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ชั่วโมง 
    ๑ .กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๒ .กิจกรรมนักเรียน 

        –   ลูกเสือ เนตรนารี  
        –  ชุมนุม  

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 
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    ๓ .กิจกรรมเพื่อสังคมและ          
  สาธารณประโยชน ์

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด )ช่ัวโมง/ปี(  ๑  ,๐๘๐  ๑  ,๐๘๐  ๑  ,๐๘๐  ๑  ,๐๘๐  ๑  ,๐๘๐  ๑  ,๐๘๐  

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎรป์ระสิทธิว์ทิยาคม) 
พทุธศกัราช ๒๕๖๓ 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑  
(ฉบบัปรบัปรงุ พทุธศกัราช ๒๕๖๐) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้ 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

รายวิชาพื้นฐาน /กลุ่มสาระ    
    ภาษาไทย ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 

    คณิตศาสตร์ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 

      *วิทยาการคำนวณ ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 

     สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 

    ประวัติศาสตร ์ ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 

    ศิลปะ ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 

    การงานอาชีพ ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 

    ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 

    รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเตมิ ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.) 
    ๑. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 

    ๒. โปรแกรมคอมพิวเตอรป์ระยุกต ์ ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 

    ๓. หน้าท่ีพลเมือง ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 

    ๔. การป้องกันการทุจริต ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 

    ๕. การงานอาชีพ ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
    ๑. กิจกรรมแนะแนว ๓๕ ๓๕ ๓๕ 
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    ๒. กิจกรรมนักเรียน 
        –  ลูกเสือ เนตรนารี  
        –  ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

    ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ          
  สาธารณประโยชน ์

๑๕ ๑๕ ๑๕ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด (ช่ัวโมง/ปี) ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 
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โครงสร้างหลักสูตร 

 ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑ ๒๐๐ 
ค๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑ ๑๖๐ 
ว๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ ๔๐ 
ว๑๑๑๐๒  วิทยาการคำนวณ ๑ ๔๐ 
ส๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ ๔๐ 
ส๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๑ ๔๐ 
พ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๔๐ 
ศ๑๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ ๔๐ 
ง๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑ ๔๐ 
อ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเตมิ/กิจกรรมเพิม่เติม (๑๒๐) 
ง๑๑๒๐๑  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ๑ ๔๐ 
ส๑๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑  ๔๐ 
ส๑๑๒๐๑  การป้องกันการทจุริต ๑ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 
    -  ลูกเสือ/เนตรนาร ี
    -  ชุมนุม (ส่งเสริมการอ่าน) 

 
๓๐ 
๔๐ 

*  กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน ์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๑,๐๘๐ 

 
 



 
 

     หน้า 19 

โครงสร้างหลักสูตร 
 ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒ ๒๐๐ 
ค๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒ ๑๖๐ 
ว๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ ๔๐ 
ว๑๒๑๐๒  วิทยาการคำนวณ ๒ ๔๐ 

ส๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒ ๔๐ 

ส๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๒ ๔๐ 

พ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๔๐ 

ศ๑๒๑๐๑  ศิลปะ ๒ ๔๐ 

ง๑๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๒ ๔๐ 
อ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๒ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเตมิ/กิจกรรมเพิม่เติม (๑๒๐) 
ง๑๒๒๐๑  การเพาะถ่ัวงอก ๒ ๔๐ 
ส๑๒๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒  ๔๐ 
ส๑๒๒๐๑  การป้องกันการทจุริต ๒ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
  กิจกรรมนักเรียน 
    -  ลูกเสือ/เนตรนาร ี
    -  ชุมนุม (บอร์ดเกม) 

 
๓๐ 
๔๐ 

*  กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน ์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๑,๐๘๐ 



 
 

     หน้า 20 

โครงสร้างหลักสูตร 
 ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๓ ๒๐๐ 
ค๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓ ๑๖๐ 
ว๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ๔๐ 
ว๑๓๑๐๒  วิทยาการคำนวณ ๓ ๔๐ 

ส๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓ ๔๐ 
ส๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๓ ๔๐ 
พ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๔๐ 
ศ๑๓๑๐๑  ศิลปะ ๓ ๔๐ 
ง๑๓๑๐๑  การงานอาชีพ ๔๐ 
อ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๓ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเตมิ/กิจกรรมเพิม่เติม (๑๒๐) 
ง๑๓๒๐๑  การปลูกผักสวนครัว ๓ ๔๐ 
ส๑๓๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓  ๔๐ 
ส๑๓๒๐๑  การป้องกันการทจุริต ๓ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
  กิจกรรมนักเรียน 
    -  ลูกเสือ/เนตรนาร ี
    -  ชุมนุม (ป๊อปอัพหรรษา) 

 
๓๐ 
๔๐ 

*  กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน ์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๑,๐๘๐ 

 
 
 
 
 
 



 
 

     หน้า 21 

 

โครงสร้างหลักสูตร 
 ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๔ ๑๖๐ 
ค๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๔ ๑๖๐ 
ว๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ ๘๐ 
ว๑๔๑๐๒  วิทยาการคำนวณ ๔ ๔๐ 
ส๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔ ๘๐ 
ส๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔ ๔๐ 
พ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๘๐ 
ศ๑๔๑๐๑  ศิลปะ ๔ ๘๐ 
ง๑๔๑๐๑  การงานอาชีพ ๔ ๔๐ 
อ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๔ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเตมิ/กิจกรรมเพิม่เติม (๑๒๐) 
ง๑๔๒๐๑  การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร ๔ ๔๐ 
ส๑๔๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔  ๔๐ 
ส๑๔๒๐๑  การป้องกันการทจุริต ๔ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
  กิจกรรมนักเรียน 
    -  ลูกเสือ/เนตรนาร ี
    -  ชุมนุม (รักการอ่าน) 

 
๓๐ 
๔๐ 

*  กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน ์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๑,๐๘๐ 

 



 
 

     หน้า 22 

โครงสร้างหลักสูตร 
 ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๕ ๑๖๐ 
ค๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑๖๐ 
ว๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ ๘๐ 
ว๑๕๑๐๒  วิทยาการคำนวณ ๕ ๔๐ 
ส๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕ ๘๐ 
ส๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๕ ๔๐ 
พ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๘๐ 
ศ๑๕๑๐๑  ศิลปะ ๕ ๘๐ 
ง๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ ๕ ๔๐ 
อ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเตมิ/กิจกรรมเพิม่เติม (๑๒๐) 
ง๑๕๒๐๑  การทำอาหารพื้นเมือง ๕ ๔๐ 
ส๑๕๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง ๕   ๔๐ 
ส๑๕๒๐๑  การป้องกันการทจุริต ๕ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
  กิจกรรมนักเรียน 
    -  ลูกเสือ/เนตรนาร ี
    -  ชุมนุม (งานกระดาษ) 

 
๓๐ 
๔๐ 

*  กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน ์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๑,๐๘๐ 

 
 
 
 
 
 



 
 

     หน้า 23 

 

โครงสร้างหลักสูตร 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๖ ๑๖๐ 
ค๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๖ ๑๖๐ 
ว๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๖ ๘๐ 
ว๑๖๑๐๒  วิทยาการคำนวณ ๖ ๔๐ 
ส๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖ ๘๐ 
ส๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๖ ๔๐ 
พ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๘๐ 
ศ๑๖๑๐๑  ศิลปะ๖ ๘๐ 
ง๑๖๑๐๑  การงานอาชีพ ๖ ๔๐ 
อ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๖ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเตมิ/กิจกรรมเพิม่เติม (๑๒๐) 
ง๑๖๒๐๑ เห็ดนางฟ้า ๖  ๔๐ 
ส๑๖๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง ๖  ๔๐ 
ส๑๖๒๐๑  การป้องกันการทจุริต ๖ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
  กิจกรรมนักเรียน 
    -  ลูกเสือ/เนตรนาร ี
    -  ชุมนุม (ห้องสมุด) 

 
๓๐ 
๔๐ 

*  กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน ์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๑,๐๘๐ 

 
  



 
 

     หน้า 24 

โครงสร้างหลักสูตร 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  ๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนที่ ๒ 

(หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๔๐) 
ท๒๑๑๐๑   ภาษาไทย ๑ ๑.๕ (๖๐) ท๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๑๑๐๑   คณติศาสตร์ ๑  ๑.๕ (๖๐) ค๒๑๑๐๒   คณติศาสตร์ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๑๑๐๑   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ ๑.๕ (๖๐) ว๒๑๑๐๓   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๑๑๐๒   การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ (๒๐) ว๒๑๑๐๔   การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๑๑๐๑   สังคมศึกษา ๑ ๑.๕ (๖๐) ส๒๑๑๐๓   สังคมศึกษา ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๑๑๐๒   ประวัติศาสตร์๑ ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๑๐๔   ประวัติศาสตร์๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๑   สุขศึกษา ๑ ๐.๕ (๒๐) พ๒๑๑๐๓   สุขศึกษา ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๒   ฟุตบอล ๐.๕ (๒๐) พ๒๑๑๐๔   เทเบิลเทนนิส ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๑๑๐๑   ศิลปะ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๑๑๐๓   ศิลปะ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๑๑๐๒   ดนตรี/นาฏศิลป์๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๑๑๐๔   ดนตรี/นาฏศิลป์๒ ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๑๐๑   การงานอาชีพ ๑ ๐.๕ (๒๐) ง๒๑๑๐๒   การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕ (๖๐) อ๒๑๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเตมิ ๒.๕ (๑๐๐) รายวิชาเพิ่มเตมิ ๒.๕ (๑๐๐) 
ค๒๑๒๐๑   คณติศาสตร์เพ่ิมเตมิ ๑ ๐.๕ (๒๐) ค๒๑๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ว๒๑๒๐๒   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ว๒๑๒๐๔   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ๑ ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๑๒๓๑  หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๒๓๒  หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๑๒๐๑   การป้องกันการทุจรติ ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๒๐๒  การป้องกันการทจุริต ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๒๐๑   การปลูกมะนาว   ๐.๕ (๒๐) ง๒๑๒๐๒   การประดิษฐ์ของชำรว่ย ๐.๕ (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
       กจิกรรมแนะแนว ๒๐        กจิกรรมแนะแนว ๑๕ 
         กิจกรรมนักเรียน 
           –  ลูกเสอื เนตรนารี            
            –  ชุมนุม 

 
๑๕ 
๒๐ 

         กิจกรรมนักเรียน 
           –  ลูกเสอื เนตรนารี            
            –  ชุมนุม 

 
๑๕ 
๒๐ 

         กิจกรรมเพือ่สังคม          
            และสาธารณประโยชน์ 

๕          กิจกรรมเพือ่สังคม          
            และสาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๐๐ รวมเวลาเรียน ๖๐๐ 



 
 

     หน้า 25 

โครงสร้างหลักสูตร 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๒ 

ภาคเรียนที่ ๑ (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที่ ๒ (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๔๐) 
ท๒๒๑๐๑   ภาษาไทย ๑ ๑.๕ (๖๐) ท๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๒๑๐๑   คณติศาสตร์๑  ๑.๕ (๖๐) ค๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๒๑๐๑   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๑ ๑.๕ (๖๐) ว๒๒๑๐๓  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๒๑๐๒   การออกแบบและเทคโนโลยี  ๑ ๐.๕ (๒๐) ว๒๒๑๐๔  การออกแบบและเทคโนโลยี  ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๒๑๐๑   สังคมศึกษา ๑ ๑.๕ (๖๐) ส๒๒๑๐๓  สังคมศึกษา ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๒๑๐๒   ประวัติศาสตร์๑ ๐.๕ (๒๐) ส๒๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๑   สุขศึกษา ๑ ๐.๕ (๒๐) พ๒๒๑๐๓  สุขศึกษา ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๒   แบตมินตนั ๐.๕ (๒๐) พ๒๒๑๐๔   ฟุตซอล ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๒๑๐๑   ศิลปะ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๒๑๐๓   ศิลปะ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๒๑๐๒   ดนตรี/นาฏศิลป์๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๒๑๐๔   ดนตรี/นาฏศิลป์๒ ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๒๑๐๑    การงานอาชีพ ๑ ๐.๕ (๒๐) ง๒๒๑๐๒   การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๒๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕ (๖๐) อ๒๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเตมิ ๒.๕ (๑๐๐) รายวิชาเพิ่มเตมิ ๒.๕ (๑๐๐) 
ค๒๒๒๐๑   คณติศาสตร์เพ่ิมเตมิ ๑ ๐.๕ (๒๐) ค๒๒๒๐๒   คณติศาสตร์เพ่ิมเตมิ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ว๒๒๒๐๒   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์  ๑ ๐.๕(๒๐) ว๒๒๒๐๔   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์  ๒ ๐.๕(๒๐) 
ส๒๒๒๓๑  หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕(๒๐) ส๒๒๒๓๒  หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕(๒๐) 
ส๒๒๒๐๑  การป้องกันการทจุริต ๑ ๐.๕(๒๐) ส๒๒๒๐๒  การป้องกันการทจุริต ๒ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๒๒๐๑   การแปรรูปอาหาร   ๐.๕(๒๐) ง๒๒๒๐๒   ช่างตดัผม ๐.๕(๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
       กิจกรรมแนะแนว ๒๐        กิจกรรมแนะแนว ๑๕ 
         กิจกรรมนกัเรียน 
           –  ลูกเสือ เนตรนารี            
            –  ชุมนมุ 

 
๑๕ 
๒๐ 

         กิจกรรมนกัเรียน 
           –  ลูกเสือ เนตรนารี            
            –  ชุมนมุ 

 
๑๕ 
๒๐ 

         กิจกรรมเพื่อสังคม          
            และสาธารณประโยชน ์

๕          กิจกรรมเพื่อสังคม          
            และสาธารณประโยชน ์

๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๐๐ รวมเวลาเรียน ๖๐๐ 
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โครงสร้างหลักสูตร 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ 

 
 

ภาคเรียนที่ ๑ (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที่ ๒ (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๔๐) 
ท๒๓๑๐๑   ภาษาไทย ๑ ๑.๕ (๖๐) ท๒๓๑๐๒   ภาษาไทย ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๓๑๐๑   คณติศาสตร์๑  ๑.๕ (๖๐) ค๒๓๑๐๒   คณติศาสตร์ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๓๑๐๑   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ ๑.๕ (๖๐) ว๒๓๑๐๓   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว ๒๓๑๐๒   การออกแบบและเทคโนโลยี  ๑ ๐.๕ (๒๐) ว ๒๓๑๐๔   การออกแบบและเทคโนโลยี  ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๓๑๐๑   สังคมศึกษา ๑ ๑.๕ (๖๐) ส๒๓๑๐๓   สังคมศึกษา ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๓๑๐๒   ประวัติศาสตร์๑ ๐.๕ (๒๐) ส๒๓๑๐๔   ประวัติศาสตร์๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๑   สุขศึกษา๑ ๐.๕ (๒๐) พ๒๓๑๐๓   สุขศึกษา๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๒   บาสเกตบอล ๐.๕ (๒๐) พ๒๓๑๐๔   เซปักตะกร้อ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๓๑๐๑   ศิลปะ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๓๑๐๓   ศิลปะ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๓๑๐๒   ดนตรี/นาฏศิลป์๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๓๑๐๔   ดนตรี/นาฏศิลป์๒ ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๓๑๐๑   การงานอาชีพ ๑ ๐.๕ (๒๐) ง๒๓๑๐๓    การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕ (๖๐) อ๒๓๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเตมิ ๒.๕ (๑๐๐) รายวิชาเพิ่มเตมิ ๒.๕ (๑๐๐) 
ค๒๓๒๐๑   คณติศาสตร์เพ่ิมเตมิ ๑ ๐.๕ (๒๐) ค๒๓๒๐๒   คณติศาสตร์เพ่ิมเตมิ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ว๒๓๒๐๒   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์  ๑ ๐.๕(๒๐) ว๒๓๒๐๔   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์  ๒ ๐.๕(๒๐) 
ส๒๓๒๓๑  หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕(๒๐) ส๒๓๒๓๒  หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕(๒๐) 
ส๒๓๒๐๑  การป้องกันการทจุริต ๑ ๐.๕(๒๐) ส๒๓๒๐๒  การป้องกันการทจุริต ๒ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๓๒๐๑    การทำปุ๋ยหมกัชีวภาพ ๐.๕(๒๐) ง๒๓๒๐๒   การเลี้ยงกบ ๐.๕(๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
       กิจกรรมแนะแนว ๒๐        กิจกรรมแนะแนว ๑๕ 
         กิจกรรมนกัเรียน 
           –  ลูกเสือ เนตรนารี            
            –  ชุมนมุ 

 
๑๕ 
๒๐ 

         กิจกรรมนกัเรียน 
           –  ลูกเสือ เนตรนารี            
            –  ชุมนมุ 

 
๑๕ 
๒๐ 

         กิจกรรมเพื่อสังคม          
            และสาธารณประโยชน ์

๕          กิจกรรมเพื่อสังคม          
            และสาธารณประโยชน ์

๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๐๐ รวมเวลาเรียน ๖๐๐ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 หลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) พุทธศกัราช  ๒๕๖๒  

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  ๒๕๕๑ (ฉบบัปรบัปรุง  พุทธศกัราช  

๒๕๖๐)     ไดก้ าหนดค าอธบิายรายวชิาของวชิาต่าง ๆ ทีส่อนในแตล่ะปีการศกึษา ซึง่ประกอบดว้ย ชื่อ

รหสัวชิา ชื่อรายวชิา จ านวนชัว่โมงต่อปี  ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั  และสาระการเรยีนรูร้ายปี  

 ค าอธบิายรายวชิาจะช่วยใหผู้ส้อนจดัหน่วยการเรยีนรูใ้นแต่ละชัน้ปี ไดส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน

การเรยีนรู ้เนื่องจากค าอธบิายรายวชิาจะรวมสาระการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนตอ้งเรยีนรูต้ลอดทัง้ปี กลุม่ของ

สาระการเรยีนรูต้ลอดปีจะมจี านวนมาก ดงันัน้ การจดัเป็นหน่วยการเรยีนรูห้ลาย ๆ หน่วย จะช่วยใหก้ลุ่ม

ของสาระการเรยีนรูม้ขีนาดเลก็ลง และบูรณาการไดห้ลากหลายมากขึน้ 

 โรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิว์ิทยาคม) ไดก้ าหนดรายละเอยีดของค าอธบิาย

รายวชิาเรยีงตามล าดบัไว ้ ดงันี้ 

 ๑. ค าอธบิายรายวชิากลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑ ถงึชัน้มธัยมศกึษา

ปีที ่๓ 

 ๒. ค าอธบิายรายวชิากลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑ ถงึชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่         ๓  

 ๓. ค าอธบิายรายวชิากลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีชัน้ประถมศกึษาปีที่ 

๑                    ถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ 

 ๔. ค าอธบิายรายวชิากลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ชัน้

ประถมศกึษาปีที่ ๑ ถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓  

 ๕. ค าอธบิายรายวชิากลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม รายวชิา

ประวตัศิาสตร์ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑ ถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ 

 ๖. ค าอธบิายรายวชิากลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑ ถงึชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่๓ 
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 ๗. ค าอธบิายรายวชิากลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑ ถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่

๓ 

 ๘. ค าอธบิายรายวชิากลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑ ถงึชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่๓  

 ๙. ค าอธบิายรายวชิากลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ชัน้

ประถมศกึษาปีที่ ๑ ถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖ 

 ๑๐. ค าอธบิายรายวชิาเพิม่เตมิ วชิาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑ ถงึชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่๓ 

 ๑๑. ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เตมิ วชิาการป้องกนัการทุจรติ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถงึชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่๓ 

 ๑๒. ค าอธบิายรายวชิากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑ ถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     หน้า 30 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๑                เวลา  ๒๐๐  ช่ัวโมง      
 
คำอธบิายรายวิชา 

การอ่านออกเสียงคำ  คำคล้องจอง  ข้อความสั้นๆ  หนังสือตามความสนใจ  อย่างสม่ำเสมอและ
นำเสนอเรื่องท่ีอ่าน  เขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์ และ เลขไทย  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียน
สื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ  ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม  พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู   สื่อสารเกี่ยวกับตำแหน่งท่ีตั้งระบุเส้นทางคมนาคมไปยัง  อุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งได้ตามวัตถุประสงค์  บอกความหมายของคำ และ ข้อความท่ีอ่านพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์ และ เลข
ไทย   เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์สำคัญท่ีมักพบเห็นในชีวิตประจำวัน  ข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก  ตอบคำถามเก่ียวกับตำแหน่งท่ีตั้งระบุเส้นทางคมนาคมไปยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  เล่าเรื่องย่อจากเรื่องท่ีอ่าน  ฟังและดู  ท้ังท่ีเป็นความรู้  ความบันเทิง  เรียบ
เรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ  ต่อคำคล้องจองง่าย ๆ ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองตาม
ความสนใจ  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  มีมารยาทในการอ่าน  เขียน  ฟัง  ดูและพูด 

โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการคิด  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการ
พูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  
สื่อสารได้ถูกต้อง   

รักการเรียนภาษาไทย  ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย  มุ่งมั่นในการทำงาน   รักความเป็นไทย   มีจิตสาธารณะ  
เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
สาระทอ้งถ่ิน  บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟงัวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็กและ

ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจท่ีสามารถนำไปใช้ในชวีิต
จริงและท้องถิ่น 
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มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั    
ท ๑ .๑  ป. ๑ /ป.๑/๘๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔,  ป.๑/๕,  ป.๑/๖,  ป.๑/๗,    
ท ๒ .๑  ป. ๑ /๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓  ท ๓ .๑  ป. ๑ /๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔,  ป.๑/๕   
ท ๔ .๑  ป. ๑ /๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔  ท ๕. ๑  ป .๑/๑,  ป.๑/๒     
รวมทั้งหมด  ๒๒  ตวัช้ีวัด 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๒                เวลา  ๒๐๐  ช่ัวโมง       
 
คำอธบิายรายวิชา 

สามารถบอกสาระสำคัญของเรื่องท่ีฟังและดู    และเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และเลขไทย  
เขียนแผนผังการเดินทางสู่อุทยานประวตัิศาสตร์พนมรุ้ง  ลักษณะคำคล้องจอง  อ่านออกเสียงคำ  คำคล้องจอง  
ข้อความ  และบทร้อยกรองง่ายๆ  ได้ถูกต้อง  หนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องท่ีอ่าน  
ข้อเขียนเชิงอธิบาย  และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ  อธิบายความหมายของคำและข้อความท่ีอ่าน  แสดง
ความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน  เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์  เรื่องสั้น ๆ ตาม
จินตนาการ  สะกดคำและบอกความหมายของคำ  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  ฟังคำแนะนำ  คำสั่งท่ี
ซับซ้อน  และปฏิบัติตาม  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู  สื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์  เล่าเรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง  ต้ังคำถามและตอบคำถามเก่ียวกับเรื่องท่ี
อ่าน  ฟังและดู  ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน  ข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ    การฟัง
วรรณกรรมสำหรับเด็ก   เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนด และบทร้อยกรองท่ีมี
คุณค่าตามความสนใจ  ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถ่ิน  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  
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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สาระท้องถ่ิน การสื่อสาร บอกลักษณะของคำคล้องจอง และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ และบุคคล ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง สำหรับ
เด็กเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น และท่องจำบทอาขยาน
ตามท่ีกำหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

 

มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั    
ท ๑ .๑  ป. ๒ /ป.๒/๔,  ป.๒/๕,  ป.๒/๖,  ป.๒/๗,  ป.๒/๘๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,    
ท ๒ .๑ ป. ๒ /๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔   
ท ๓ .๑  ป. ๒ /๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,   ป.๒/๕,  ป.๒/๖,  ป.๒/๗     
ท ๔ .๑  ป. ๒ /๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕  
ท ๕ .๑  ป .๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓    
รวมทั้งหมด  ๒๗  ตวัช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๓                เวลา  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
 
คำอธบิายรายวิชา 
  

อ่านออกเสียงคำ  ข้อความ  เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว  หนังสือตาม
ความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องท่ีอ่าน  ข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ  
อธิบายความหมายของคำและข้อความท่ีอ่าน  อธิบายสภาพภูมิศาสตร์บริเวณ   อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 
 ข้อมูลจากแผนภาพ แผนท่ี และแผนภูมิ  เขียนบรรยายเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน  เขียนแผนผังการ
เดินทางสู่  อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  บันทึกประจำวัน  จดหมายลาครู  เรื่องตามจินตนาการ  สะกดคำ
และบอกความหมายของคำ  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู  พูดแสดง
ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  สื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์   
ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเก่ียวกับเรื่องท่ีอ่าน  เก่ียวกับเรื่องท่ีฟังและดู  ลำดับเหตุการณ์และ
คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ  สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง 
ท่ีอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง
และการพูดระบุชนิดและหน้าท่ีของคำในประโยค  ข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  แต่งประโยคง่ายๆ  คำคล้องจองและคำขวัญ  ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ  รู้จัก
เพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็ก เพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถ่ิน  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวรรณคดี
ท่ีอ่าน  ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  เลือกใช้ภาษาไทย
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  แต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยค
ขอร้อง ประโยคคำสั่ง แต่งคำคล้องจองและ คำขวัญ และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ิน
ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอ่าน รู้จักเพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็กเพื่อ
ปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถ่ิน และท่องจำบทอาขยาน ตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองท่ีมี
คุณค่าตามความสนใจ 

 

มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั     
ท ๑ .๑  ป. ๓ /๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/๖,  ป.๓/๗,  ป.๓/๘,  ป.๓/๙  
ท ๒ .๑  ป. ๓ /๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/๖   
ท ๓ .๑  ป. ๓ /ป.๓/๖๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,   
ท ๔ .๑  ป. ๓ /๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/๖  
ท ๕ .๑  ป. ๓ /๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔   
รวมทั้งหมด  ๓๑  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔                เวลา  ๑๖๐  ช่ัวโมง 
 
คำอธบิายรายวิชา      
 

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงและอธิบายความหมายของบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง อ่านจับใจความ
จากสื่อต่าง ๆ ตามเวลาท่ีกำหนด แล้วสามารถตอบคำถามจากเรื่องท่ีอ่าน แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
คาดคะเนเหตุการณ์โดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และข้อคิดเพื่อนำไปใช้ ในชีวิตประจำวัน อ่านหนังสือท่ี
มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอ่าน และมีมารยาทในการอ่าน คัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  เขียนคำขวัญและคำแนะนำ 
โดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางาน
เขียน เขียนย่อความจากเรื่องสั้น ๆ เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา เขียนบันทึกและเขียนรายงานจาก
การศึกษาค้นคว้า เขียนเรื่องตามจินตนาการ และมีมารยาทในการเขียน จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก
เรื่องท่ีฟังและดู   ในชีวิตประจำวัน จับใจความของเรื่องท่ีฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ แล้วพูดสรุปความ พูดแสดง
ความรู้ความคิดเห็น และความรู้สึก ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องท่ีฟังและดู รายงานเรื่องหรือ
ประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู การสนทนาและมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด สะกดคำและ
บอกความหมายของคำในบริบทต่าง ๆ ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ ระบุชนิดและหน้าท่ีของคำนาม คำ
สรรพนาม คำกริยา และคำวิเศษณ์ในประโยค แต่งประโยค ๒ ส่วน และประโยค ๓ ส่วนได้ถูกต้องตามหลัก
ภาษา  

โดยใช้กระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร สรุปวิเคราะห์ข้อมูลจากเรื่องและสื่อต่าง ๆ ท่ีอ่านฟังและดู
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการแยกแยะ ตัดสินใจนำไปใช้
ชีวิตประจำวันได้อย่างภาคภูมิใจ  

นักเรียนมีนิสัยรักและมีมารยาทในการอ่าน  เขียน  ฟัง ดู  และพูด  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
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สาระท้องถิ่น  แต่งกลอนสี่และคำขวัญ บอกความหมายของคำพังเพยและสุภาษิตและเปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาถ่ินได้ ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม อธิบายข้อคิดจากการ
อ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง ร้องเพลงพื้นบ้านและท่องจำบทอาขยาน
ตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด     
ท ๑ .๑  ป. ๔ /๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗,  ป.๔/๘  
ท ๒ .๑  ป. ๔ /,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗,  ป.๔/๘๑,  ป.๔/๒   
ท ๓ .๑  ป. ๔ /๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖   
ท ๔ .๑  ป. ๔ /๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔  , ป .๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗     
ท ๕ .๑  ป. ๔ /๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔   
รวมทั้งหมด  ๓๓  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     หน้า 37 

 
 
 
 
 
 
 

คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๕                 เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 
    คำอธบิายรายวิชา       

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง พร้อมท้ังอธิบายความหมาย ของคำ 
ประโยคและข้อความท่ีเป็นการบรรยายและการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องท่ีอ่านอย่าง
หลากหลาย อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ แล้วสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น วิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำและ
ปฏิบัติตาม อ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอ่าน และมี
มารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนคำ
ขวัญ คำอวยพร คำแนะนำและคำอธิบาย แสดงข้ันตอนโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน 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 วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีเหตุผล วิเคราะห์การฟังเรื่องเขา
แก้ว -เวณพูดเขาหน่อจากผู้รู้  วิเคราะห์ภาพหลักฐานท่ีพบในบริ รายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการ
ฟัง การดู การสนทนา และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ระบุชนิดและหน้าท่ีของคำบุพบท คำสันธาน 
และคำอุทานในประโยค จำแนกส่วนประกอบของประโยค เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถ่ิน ใช้คำ
ราชาศัพท์ บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย แต่งกาพย์ยานี ๑๑ และใช้สำนวนได้ถูกต้อง สรุปเรื่อง 
อธิบายคุณค่า ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง  และ
ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร สรุปวิเคราะห์ข้อมูลจากเรื่องและสื่อต่าง ๆ ท่ีอ่านฟังและดู
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการแยกแยะ ตัดสินใจนำไปใช้
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ชีวิตประจำวันได้อย่างภาคภูมิใจ  
นักเรียนมีนิสัยรักและมีมารยาทในการอ่าน  เขียน  ฟัง ดู  และพูด  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์

สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
สาระท้องถ่ิน  อ่านงานเขียนเรื่องปราสาทเมืองต่ำ  แผ่นพับ เอกสารที่มีผู้รวบรวมไว้ อ่านเรื่องประวัติปราสาท

เมืองต่ำ   เขียนเรื่องราวของปราสาทเมืองต่ำ   
 
 
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั     
ท ๑ .๑  ป. ๕ /๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕  , ป .๕/๖,  ป.๕/๗,  ป.๕/๘  
ท ๒ .๑  ป. ๕ /ป.๕/๗,  ป.๕/๘,  ป.๕/๙๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,    
ท ๓ .๑ ป. ๕ /๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕  
ท ๔ .๑  ป. ๕ /๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗   
ท ๕ .๑  ป. ๕ /๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔      
รวมทั้งหมด  ๓๓  ตวัช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๖                  เวลา  ๑๖๐  ช่ัวโมง   
 
    คำอธบิายรายวิชา       

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง รู้ความหมายของคำ ประโยค และข้อความท่ีเป็นโวหาร อ่าน
เรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลายโดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
นำความรู้และความคิดจากเรื่องท่ีอ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง 
ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม รู้ความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง แผนท่ี แผนภูม ิและกราฟ อ่านหนังสือ
ตามความสนใจและรู้คุณค่าท่ีได้รับ อ่านออกเสียงป้ายต่างๆท่ีให้ความรู้ในสถานท่ีต่างๆจับใจความเรื่องท่ีอ่าน
และสรุปและมีมารยาทในการอ่าน  

  เขียนสื่อสาร เขียนแผนภาพโครงเรื่อง เขียนเรียงความ เขียนย่อความ เขียนจดหมายส่วนตัว กรอก
แบบรายการต่าง ๆ เขียนตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน 

  พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ ตั้งคำถาม ถามตอบเชิงเหตุผล วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือพูดรายงาน
ประเด็นที่ศึกษาจากเรื่องท่ีฟัง ดูและพูด พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ มีมารยาทในการฟัง ดูและพูด  

วิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ีของคำ ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะ รวบรวม บอกความหมายของคำ
ภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย ระบุลักษณะของประโยค แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์เปรียบเทียบสำนวน 
สุภาษิต คำพังเพย   

แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี วรรณกรรม เล่านิทานพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำบท
อาขยานและบทร้อยกรองได้อย่างมีคุณค่า  

โดยใช้กระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร สรุปวิเคราะห์ข้อมูลจากเรื่องและสื่อต่าง ๆ ท่ีอ่านฟังและดู
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการแยกแยะ ตัดสินใจนำไปใช้
ชีวิตประจำวันได้อย่างภาคภูมิใจ  

นักเรียนมีนิสัยรักและมีมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
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สาระท้องถิ่น  การอ่านในใจและอ่านออกเสียงประวัติเขาพนมรุ้ง  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่ง
บรรทัดตามรูปแบบอักษรไทย  ได้แก่  การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น การถนอมอาหาร
ในท้องถ่ิน การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ประโยชน์ท่ีได้รับเก่ียวกับการเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือชุมนุมต่างๆในโรงเรียน  เขียนคำขวัญ คำอวยพร เขียนแนะนำ
อธิบายเรื่องราวในท้องถ่ินการเขียนคำขวัญเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านและ
โรงเรียน ชุมชนของตนเอง เขียนเรียงความเรื่องต่างๆในชุมชน พูดรายงานหน้าชั้นเรียนจาก
เรื่องท่ีกำหนดร่วมกัน  อ่านข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน แยกข้อคิดเห็นกับข้อเท็จจริง แต่งบท
ร้อยกรองเกี่ยวกับท้องถิ่นของเรา  ประเพณีต่าง ๆ ในท้องถ่ิน เช่นการทำบุญต่างๆ วันแห่เทียน
จำนำพรรษา ตักบาตรเทโวเทศน์มหาชาติ สรงน้ำพระวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ลอย
กระทง งานบวชนาค งานแต่ง  สู่ขวัญข้าว  การแต่งกายแบบไทยการทอดกฐิน ทำบุญ
กลางบ้าน ฯลฯ  บทละครเรื่องรามเกียรติ์  ราชาธิราช  สุภาษิต นิทานเทียบสุภาษิต สุภาษิต
สอนหญิง  นิทานสำหรับเด็ก   
 

มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั    
ท ๑ .๑  ป .๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖,  ป.๖/๗,  ป.๖/๘,   ป .๖/๙  
ท ๒ .๑  ป. ๖ /ป.๖/๘๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖,  ป.๖/๗,  ,   ป .๖/๙  
ท ๓ .๑  ป. ๖ /๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖   ท ๔.๑  ป. ๖ /๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔   ,  
ป .๖/๕,  ป.๖/๖    
ท ๕ .๑  ป. ๖ /๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔   
รวมทั้งหมด  ๓๔  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท๒๑๑๐๑/ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย              กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑               เวลา  ๑๒๐  ช่ัวโมง             จำนวน  ๓  หนว่ยกติ  
 
    คำอธบิายรายวิชา       
 

การอ่าน   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน      จับ
ใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ระบุและอธิบายคำ
เปรียบเทียบ และคำท่ีมีหลายความหมายในบริบทต่างๆ จากการอ่าน ตีความคำยากในเอกสารวิชาการโดย
พิจารณาจากบริบท ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภท  ชักจูง โน้มน้าวใจ ปฏิบัติตาม
คู่มือแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับท่ียากข้ึน วิเคราะห์คุณค่าท่ีได้รับจากการอ่านงาน
เขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต และมีมารยาทในการอ่าน 

การเขียน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้องชัดเจน เหมาะสม และ
สละสลวย เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสำคัญและรายละเอียดสนับสนุน เขียนเรียงความ เขียนย่อ
ความจากเรื่องท่ีอ่าน เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อท่ีได้รับ เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมาย
กิจธุระ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน และมีมารยาทใน การเขียน 

การฟัง การดู และการพูด พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องท่ีฟังและดู เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู 
พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เก่ียวกับเรื่องท่ีฟังและดู ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อท่ีมีเนื้อหาโน้ม
น้าวใจ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นควา้จากการฟัง การดู และการสนทนา และมีมารยาทในการฟัง 
การดู และการพูด 

หลักการใช้ภาษาไทย อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย สร้างคำในภาษาไทย วิเคราะห์ชนิดและ
หน้าท่ีของคำในประโยค วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน แต่งบทร้อยกรอง จำแนกและใช้
สำนวนท่ีเป็นคำพังเพยและสุภาษิต 

วรรณคดีและวรรณกรรม สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน  วิเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน สรุปความรู้และ
ข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
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ความสนใจ 
 
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั    
 ท ๑. ๑  ม .๑/๑,  ม .๑/๒,  ม .๑/๓,  ม .๑/๔,  ม .๑/๕,  ม .๑/๖,  ม .๑/๗,  ม .๑/๘,  ม.๑/๙ 
 ท ๒. ๑  ม .๑/๑,  ม .๑/๒,  ม .๑/๓,  ม .๑/๔,  ม .๑/๕,  ม .๑/๖,  ม .๑/๗, ม.๑/๘ , ม .๑/๙  
 ท ๓. ๑  ม .๑/๑,  ม .๑/๒,  ม .๑/๓,  ม .๑/๕,  ม .๑/๖   
 ท ๔. ๑  ม .๑/๑,  ม .๑/๒,  ม .๑/๓,  ม .๑/๔,  ม .๑/๖   
 ท ๕. ๑  ม .๑/๑,  ม .๑/๒,  ม .๑/๓,  ม .๑/๔,  ม .๑/๕   
รวมทั้งหมด ๓๕ ตวัช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     หน้า 43 

 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท๒๒๑๐๑ /๒๒๑๐๒  ภาษาไทย              กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  ๒          เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง                      จำนวน  ๓  หน่วยกิต  
 
    คำอธบิายรายวิชา       
 

การอ่าน  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่อง  
ท่ีอ่าน ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องท่ีอ่าน วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องท่ีอ่านในทุกๆ ด้านอย่างมี
เหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่านและประเมินค่าเพื่อนำความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา   
ในการดำเนินชีวิต  วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องท่ีอ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่าง    
มีเหตุผล  ตอบคำถามจากการอ่านประเภทต่างๆ ภายในเวลาท่ีกำหนด  อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบ
แนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน  สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่ งพิมพ์  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ  และ         
มีมารยาทในการอ่าน 

การเขียน  เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มี
ข้อมูลและสาระสำคัญชัด ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ  ประเมินงานเขียนของผู้อื่นแล้วนำมา
พัฒนางานเขียนของตนเอง  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้
ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง  บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาตนเองอย่ างสม่ำเสมอ และมี
มารยาทในการเขียน 

 การฟัง การดู และการพูด  สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและดู  วิเคราะห์แนวคิด 
การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีเหตุผล  ประเมินเรื่องท่ีฟังและดู แล้วกำหนด
แนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีฟังและดู  พูดในโอกาสต่างๆ  
พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม  และมีมารยาท       
ในการฟัง การดู และการพูด 

 หลักการใช้ภาษาไทย  ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์  ใช้ภาษาเหมาะสมแก่
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โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมท้ังคำราชาศัพท์อย่างเหมาะสม  แต่งบทร้อยกรอง  วิเคราะห์อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ิน  อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคำในภาษาไทย  วิเคราะห์และประเมิน
การใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วรรณคดีและวรรณกรรม  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์
เบื้องต้น  วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชือ่มโยงกับการเรียนรูท้างประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคม ใน
อดีต  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ  สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจำ
และบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง 
  

มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั    
 ท ๑. ๑  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 ๒. ๑  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. ๒ /๑ , ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, และม.๒/๖ 
 ท ๔. ๑  ม.๒/๑,  ม.๒/๒, ม .๒/๓ , ม.๒/๔  และ ม.๒/๕  
 ท ๕. ๑  ม.๒ /๑ , ม.๒ /๒ , ม.๒ /๓ , ม.๒ /๔  และ ม.๒ /๕  
รวมทั้งหมด ๓๒ ตวัช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     หน้า 45 

 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท๒๓๑๐๑/ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย              กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  ๓          เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง                      จำนวน  ๓  หน่วยกิต 
 
    คำอธบิายรายวิชา       
 

 การอ่าน อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน ระบุความ
แตกต่างของคำท่ีมีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลท่ี
สนับสนุนจากเรื่องท่ีอ่าน อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน 
วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องท่ีอ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีข้ึน  ประเมิน
ความถูกต้องของข้อมูลท่ีใช้สนับสนุนในเรื่องท่ีอ่าน วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลำดับความ และความ
เป็นไปได้ของเรื่อง วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน ตีความและประเมินคุณค่าและ
แนวคิดท่ีได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต และมีมารยาทในการอ่าน 

การเขียน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา 
เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และทัศนคติในเรื่องต่างๆ เขียนย่อความ เขียน
จดหมาย กิจธุระ เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
แสดงความรู้ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องต่างๆ กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเก่ียวกับความรู้
และทักษะของตนเองท่ีเหมาะสมกับงาน เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน และมีมารยาทในการ
เขียน 

การฟัง การดู และการพูด แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู วิเคราะห์และ
วิจารณ์ เรื่องท่ีฟังและดูเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ พูดโน้มน้าวโดยนำเสนอ
หลักฐานตามลำดับ เนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

หลักการใช้ภาษาไทย จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย วิเคราะห์โครงสร้าง
ประโยคซับซ้อน วิเคราะห์ระดับภาษา ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการ
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และวิชาชีพและแต่งบทร้อยกรอง 
วรรณคดีและวรรณกรรม สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถ่ินในระดับท่ียาก

ยิ่งข้ึนวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตาม
ความสนใจ และนำไปใช้อ้างอิง 

 
 
 
 

มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั    
  
ท ๑ .๑  ม. ๓ /๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓,  ม.๓/๔,  ม.๓/๕,  ม.๓/๖ ,  ม.๓/๗,  ม.๓/๘,  ม.๓/๙,  ม.๓/๑๐  
ท 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,  ม.๓/๙,  ม.๓/๑๐  
ท ๓ .๑  ม. ๓ /๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓ ,  ม.๓/๔,  ม.๓/๕,  ม.๓/๖   
ท ๔ .ม๑  . ๓ /๑,  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  ตวัช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา   ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                        
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑                                                       เวลาเรียน    ๑๖๐   ช่ัวโมง 

 
คำอธบิายรายวิชา 

บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆตามจำนวนท่ีกำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
แสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > < 
เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ ตั้งแต่ ๓ ถึง ๕ จำนวน  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐  แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐  ระบุจำนวนท่ี
หายไปในแบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงทีละ ๑ และ ทีละ ๑๐ และระบุรูปท่ีหายไปในแบบรูปซ้ำของ
รปูเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ท่ีสมาชิกในแต่ละชุดท่ีซ้ำมี ๒ รูป วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตรเป็น
เมตร จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย  
ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อกำหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หน่วย  
 
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั    
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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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
รหสัวิชา   ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                       
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๒                                                       เวลาเรียน    ๑๖๐   ช่ัวโมง 

 
คำอธบิายรายวิชา 

บอกจำนวนของสิ่งต่างๆ แสดงสิ่งต่างๆ ตามจำนวนท่ีกำหนด อ่าน และเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑ ,๐๐๐ และ ๐ เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน ๑ ,๐๐๐ และ ๐ โดยใช้
เครื่องหมาย = ≠ > < เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐และ ๐ ต้ังแต่ ๓ ถึง ๕ จำนวนจากสถานการณ์ต่าง 
ๆ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวน
นับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวน ๑ หลักกับ
จำนวนไม่เกิน ๒ หลัก หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารท่ีตัวตั้งไม่เกิน ๒ หลัก 
ตัวหาร ๑ หลัก โดยท่ีผลหารมี ๑ หลัก ท้ังหารลงตัวและหารไม่ลงตัว หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน
ของจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ข้ันตอนของจำนวนนับไม่เกิน 
๑,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับเวลาท่ีมีหน่วยเดี่ยวเป็นหน่วยเดียวกัน วัดและ
เปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบเก่ียวกับ
ความยาวท่ีมีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด 
แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ เก่ียวกับน้ำหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัม
และขีด วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นลิตร จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมและ
วงกลม ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อกำหนดรูป ๑ รูปแทน ๒ หน่วย ๕ 
หน่วย หรือ ๑๐ หน่วย   
 
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั    
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   ตัวชีว้ัด  
 
 
 
 

คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

รหสัวิชา   ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์                      
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๓                                                    เวลาเรียน    ๑๖๐   ช่ัวโมง                      

 
คำอธบิายรายวิชา 

อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ และ ๐ 
เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่าง ๆ บอก อ่านและเขียนเศษส่วน
แสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วนท่ีกำหนด เปรียบเทียบเศษส่วนท่ีตัวเศษเท่ากัน โดยท่ี
เศษน้อยกว่า หรือเท่ากับตัวส่วน หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก และประโยค
สัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการคูณของจำนวน ๑ หลักกับจำนวนไม่เกิน ๔ หลัก และจำนวน ๒ หลัก กับจำนวน ๒ หลัก หาค่าของ
ตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารท่ีตัวตั้งไม่เกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก  หาผลลัพธ์การบวก 
ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ข้ันตอน
ของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาผลบวกของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน ๑ และ
หาผลลบของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน
และผลบวกไม่เกิน ๑ และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน ระบุจำนวนท่ีหายไปในแบบรูปของ
จำนวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงทีละเท่าๆ กัน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับเงิน แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา เลือกใช้เครื่องวัดความยาวท่ีเหมาะสม วัดและบอกความยาวของ
สิ่งต่าง ๆ เป็นเซนติเมตร มิลลิเมตร เมตร และเซนติเมตร คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร 
เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร  เมตรกับเซนติเมตร  กิโลเมตรกับเมตร จาก
สถานการณ์ต่าง ๆ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาว ท่ีมีหน่วยเป็นเซนติเมตรและ
มิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร  กิโลเมตรกับเมตร เลือกใช้เครื่องชั่งท่ีเหมาะสม วัดและบอกน้ำหนักเป็น
กิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม คาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด เปรียบเทียบน้ำหนักระหว่าง
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กิโลกรัมกับกรัม  เมตริกตันกับกิโลกรัมจากสถานการณ์ต่าง ๆ  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
น้ำหนัก ท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม เลือกใช้เครื่องตวงท่ีเหมาะสม วัดและ
เปรียบเทียบปริมาตร ความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร คาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับปริมาตรและความจุท่ีมีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีมีแกน
สมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร เขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหา  
 
 
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั    
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   ตวัช้ีวดั 
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คำอธบิายรายพื้นฐาน 
รหสัวิชา   ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์                      
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔                                                        เวลาเรียน   ๑๖๐    ช่ัวโมง             

 
คำอธบิายรายวิชา 

อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐ ,๐๐๐ 
เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐ ,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่าง ๆ บอก อ่านและเขียน
เศษส่วนจำนวนคละแสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วนจำนวนคละท่ีกำหนด  
เปรียบเทียบเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวอีกหนึ่ง  อ่านและเขียน
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามทศนิยมท่ีกำหนด  เปรียบเทียบ
และเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่งจากสถานการณ์ต่าง ๆ ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การ
คูณ การหารจากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
บวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาค่าของตัวไม่ทราบค่า
ในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก ๒ จำนวนท่ีมีผลคูณไม่เกิน ๖ หลัก และประโยค
สัญลักษณ์แสดงการหารท่ีตัวตั้งไม่เกิน ๖ หลัก ตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน
ของจำนวนนับ และ ๐ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ข้ันตอนของจำนวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐ ,๐๐๐ 
และ ๐ สร้างโจทย์ปัญหา ๒ ข้ันตอนของจำนวนนับและ ๐ พร้อมท้ังหาคำตอบ หาผลบวก ผลลบของเศษส่วน
และจำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก และ
โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง หาผลบวก ผลลบของ
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ ๒ ข้ันตอนของทศนิยมไม่เกิน 
๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับเวลา วัดและสร้างมุม โดยใช้โพรแทรกเตอร์ แสดงวิธี
หาคำตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จำแนกชนิดของมุม บอก
ชื่อมุม ส่วนประกอบของมุม และเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการหา
คำตอบของโจทย์ปัญหา  
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มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั    
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   ตัวชีว้ัด 

 
คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ค๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์    
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๕      เวลา     ๑๖๐  ช่ัวโมง 

 

คำอธบิายรายวิชา 

เขียนเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเปนตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑ ,๐๐๐ ในรูปทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละ หาผลคูณ ผลหารของ
เศษส่วนและจำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ๒ 
ข้ันตอน หาผลคูณของทศนิยมท่ีผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง หาผลหารท่ีตังตั้งเป็นจำนวนนับ หรือ
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง และตัวหารเป็นจำนวนนับ ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๒ ข้ันตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาร้อยละไม่เกิน ๒ ข้ันตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวท่ีมีการเปลี่ยนหน่วยและ
เขียนในรูปทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับน้ำหนักท่ีมีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูป
ทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับปริมาตรของทรงสีเหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะ
ทรงสีเหลี่ยมมุมฉาก แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและรูปสี่เหลี่ยมและพื้นท่ี
ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สร้างเส้นตรง หรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับ
เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงท่ีกำหนดให้จำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูปสี่เหลี่ยม
ชนิดต่าง ๆ เมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม หรือเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุม บอก
ลักษณะของปรึซึม ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหำตอบของโจทย์ปัญหา เขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลเป็น
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 ตัวช้ีวัด 

 

คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ค๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๖     กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์    
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๖      เวลา     ๑๖๐  ช่ัวโมง 

 
คำอธบิายรายวิชา 

เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละจากสถานการณ์ต่าง ๆ เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบ
ปริมาณ ๒ ปริมาณจากข้อความ หรือสถานการณ์โดยท่ีปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับ หาอัตราส่วนท่ี
เท่ากับอัตราส่วนท่ีกำหนดให้ หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับไม่เกิน ๓ จำนวน หา ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน ๓ 
จำนวน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หาผลลัพธ์ของการบวก 
ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ 
๒-๓ ข้ันตอน หาผลหารของทศนิยมท่ีตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๓ ข้ันตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
อัตราส่วน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ ๒ -๓ ข้ันตอน แสดงวิธีคิดและหาคำตอบของปัญหา
เกี่ยวกับแบบรูป แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วย
ทรงสีเหลี่ยมมุมฉาก แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลาย
เหลี่ยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม จำแนกรูป
สามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม 
บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบจากรูปคลี่และระบุรูปคลี่
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 ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 

คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ค๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์    
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑      เวลา     ๑๒๐  ช่ัวโมง 

 
คำอธบิายรายวิชา 

เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวติจริง เข้าใจและใชส้มบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชีก้ำลังเป็นจำนวนเต็มบวกในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่ วนและร้อยละในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน เพื่อ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับกราฟในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง เข้าใจและใช้ความรู้เก่ี ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้นในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่นวงเวียนและสันตรง รวมท้ัง
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต 
ตลอดจนนำความรู้เก่ียวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง เข้าใจและใช้ความรู้ทาง
เรขาคณิตในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 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 ตัวชีว้ดั 

 

 

 

 

คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ค๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์    
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๒      เวลา     ๑๒๐  ช่ัวโมง 

 
คำอธบิายรายวิชา 

เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังท่ีมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง เข้าใจจำนวนจริงและความสัมพันธ์ของจำนวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง เข้าใจหลักการการดำเนินการของพหุนาม และใช้พหุนามในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ใช้
ความรู้เรื่องพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปญหาคณิตศาสตร์และปญหาในชีวิตจริง ประยุกต์ใช้
ความรู้เรื่องปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปญหาคณิตศาสตร์และปญหาในชีวิตจริง ใช้ความรู้
ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรงรวมท้ังโปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad หรือ
โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิตตลอดจนนาความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปญหาในชีวิตจริง นำความรู้เก่ียวกับสมบัติของเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยมไปใช้ในการแก้ปญหา
คณิตศาสตร์ เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับการแปลงทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมท่ีเท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  
เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจากแผนภาพต้น-ใบ    ฮิส
โทแกรม และค่ากลางของข้อมูล และแปลความหมายผลลัพธ์รวมท้ังนำซื้อติดไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม 
 
 
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 ตัวชีว้ดั 
 

 

 

คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์    
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓      เวลา     ๑๒๐  ช่ัวโมง 

 
คำอธบิายรายวิชา 

เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีดีกรีสองกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เข้าใจและใช้
ความรู้เก่ียวกับฟังก์ชันกำลังสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เข้าใจและใช้สมบัติของการไม่เท่ากันเพื่อ
วิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ประยุกต์ใช้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ใช้
ความรู้เรื่องพื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวยและทรงกลมในการ  แก้ปญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิด กรวยและทรงกลมในการ     แก้ปญหาคณิตศาสตร์และปญหาใน
ชีวิตจริง เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมท่ีคล้ายกันในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง เข้าใจและ
ใช้ทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่องและแปลความหมายผลลัพธ์รวมท้ังนำเซนปิ่นไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เข้าใจเก่ียวกับการทดลองสุ่มและนำผลที่ได้ไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
 
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 ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

   ว๑๑๑๐๑  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
   ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑                 เวลา  ๘๐  ชั่วโมง   
 
คำอธบิายรายวิชา 

ระบุชือ่พืชและสัตว์ท่ีอาศัยอยูบ่ริเวณต่าง ๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ บอกสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการ
ดำรงชีวิตของสัตว์ในบริเวณท่ีอาศัยอยู่ ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย ์
สัตว์ และพืช รวมท้ังบรรยายการทำหน้าท่ีร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วนต่าง ๆ 
อย่างถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ  
อธิบายสมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุท่ีใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติท่ีสังเกตได้ บรรยายการเกิดเสียงและทิศทาง  การ
เคลื่อนท่ีของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์  
ระบุดาวท่ีปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ อธิบายสาเหตุท่ีมองไม่เห็นดวงดาว
ส่วนใหญ่ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวท่ี
สังเกตได้  
แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ แสดงลำดับข้ันตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่าง
ง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ ใช้เทคโนโลยีใน
การสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม 
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มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  
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 ตวัช้ีวัด 
 

 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 

   ว๑๒๑๐๑  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
   ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒                 เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง   
 
คำอธบิายรายวิชา 

ระบวุ่าพชืต้องการแสงและนำ้ เพื่อการเจริญเติบโต โดยใชข้้อมูลจากหลักฐานเชงิประจกัษ์ ตระหนักถึงความ
จำเป็นท่ีพชืต้องการไดร้ับน้ำและแสงเพือ่การเจรญิเติบโต โดยดูแลพืชให้ไดร้ับสิ่งดังกลา่วอย่างเหมาะสม สร้าง
แบบจำลองท่ีบรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก เปรียบเทียบลักษณะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวติจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้  
เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และระบุการนำสมบัติการดูดซับน้ำของ
วัสดุไปประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุในชีวิตประจำวัน อธิบายสมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุท่ีเกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เปรียบเทียบสมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุ  เพื่อนำมาทำเป็นวัตถุในการใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ และอธิบายการนำวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ตระหนักถึงประโยชน์
ของการนำวัสดุ           ท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการนำวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  
บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ตระหนักในการเห็นคุณค่าของความรู้ของการมองเห็นโดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตรายจากการ
มองเห็นวัตถุในท่ีมีแสงสว่างไม่เหมาะสม  
ระบุส่วนประกอบของดิน และจำแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์ อธิบายการ
ใช้ประโยชน์จากดินจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ  สัญลักษณ์ หรือข้อความ เขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง 
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จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม 
   
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  
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 ตวัช้ีวัด 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

   ว๑๓๑๐๑  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
   ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓                 เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง   
 
คำอธบิายรายวิชา 

บรรยายสิ่งที่จำเป็นตอ่การดำรงชวีิต และการเจรญิเติบโตของมนุษย์และสัตว์โดยใช้ข้อมลูที่รวบรวมได้ 
ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศโดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิง่เหล่านีอ้ย่างเหมาะสม  
สร้างแบบจำลองท่ีบรรยายวฏัจักรชวีิตของสัตว์และเปรียบเทียบวัฏจักรชวีิตของสัตว์บางชนิด ตระหนักถึง
คุณค่าของชีวิตสัตว์โดยไม่ทำให้วัฏจักรชวีิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง  
อธิบายว่าวัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อย ๆ ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้และประกอบกันเป็นวัตถุชิ้น
ใหม่ได้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนข้ึนหรือทำให้เย็นลงโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ ระบุผลของแรงท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์  
เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสท่ีมีผลต่อการเคลื่อนท่ีของวัตถุโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ จำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ระบุข้ัวแม่เหล็กและ
พยากรณ์ผลท่ีเกิดข้ึนระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้าใกล้กันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ยกตัวอย่างการเปลี่ยน
พลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์ บรรยายการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและ
ระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ ตระหนักในประโยชน์และโทษของไฟฟ้า  โดย
นำเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย  
อธิบายแบบรูปเส้นทางการข้ึนและตกของดวงอาทิตย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  อธิบายสาเหตุการเกิด
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ปรากฏการณ์การข้ึนและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน และการกำหนดทิศโดยใช้แบบจำลอง 
ตระหนักถึงความสำคัญของดวงอาทิตย์ โดยบรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต ระบุส่วนประกอบ
ของอากาศ บรรยายความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิตจากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ตระหนักถึงความสำคัญของอากาศ โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทาง
อากาศ อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิงประจักษ์ บรรยายประโยชน์และโทษของลมจากข้อมูลที่รวบรวมได้  
แสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ เขียนโปรแกรมอย่าง
ง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม 
ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต  
 
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  
ว ๑.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔ 
ว ๒.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒   
ว ๒.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔ 
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,  ป.๓/๔ 
ว ๔.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔ 
รวม  ๗ มาตรฐาน  ๒๕ ตวัช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

   ว๑๔๑๐๑  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
   ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔                เวลา  ๑๒๐  ช่ัวโมง   
 
คำอธบิายรายวิชา 

บรรยายหน้าท่ีของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความ
เหมือน และความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมชีีวิตออกเปน็กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและสัตว์ 
จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ จำแนกสัตว์
ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลท่ี
รวบรวมได ้บรรยายลักษณะเฉพาะท่ีสังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม  
เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน 
และการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน แลกเปลี่ยนความคิดกับ
ผู้อื่นโดยการอภิปรายเก่ียวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างมีเหตุผลจากการทดลอง เปรียบเทียบสมบัติ
ของสสารท้ัง ๓ สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวล การต้องการที่อยู่ รูปร่างและปริมาตรของสสาร ใช้
เครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตรของสสารท้ัง ๓ สถานะ ระบุผลของแรงโน้มถ่วงท่ีมีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ บรรยายมวลของวัตถุท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนท่ีของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ จำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง 
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จากลกัษณะการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
อธิบายแบบรูปเส้นทางการข้ึนและตกของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายแบบ
รูป การเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ สร้างแบบจำลอง
แสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จาก
แบบจำลอง  
ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย 
ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข ใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 
โดยใช้ซอฟต์แวร์ท่ีหลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิ
และหน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เก่ียวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  
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 ตวัช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

   ว๑๕๑๐๑  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
   ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕                เวลา  ๑๒๐  ช่ัวโมง   
 
คำอธบิายรายวิชา 

 บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชวีิตท่ีเหมาะสมกับการดำรงชวีิต ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งท่ีอยู่ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชวีิต
กับสิ่งไม่มีชีวติ เพื่อประโยชน์ตอ่การดำรงชีวติ เขียนโซอ่าหารและระบุบทบาทหนา้ท่ีของสิ่งมชีีวิตท่ีเป็นผูผ้ลติและ
ผู้บริโภคในโซ่อาหาร ตระหนกัในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมท่ีมตี่อการดำรงชีวิตของสิ่งมชีีวิต โดยมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย ์
แสดงความอยากรู้อยากเห็น โดยการถามคำถามเก่ียวกับลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่  
อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อทำให้สสารร้อนข้ึนหรือเย็นลงโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายการ
ละลายของสารในน้ำโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงท่ีผั นกลับ
ไม่ได้ อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันท่ีกระทำต่อวัตถุในกรณีท่ีวัตถุอยู่นิ่งจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทำต่อวัตถุท่ีอยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ท่ีกระทำต่อวัตถุ 
ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ ระบุผลของแรงเสียดทานท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของ
วัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงท่ีอยู่ในแนวเดียวกันท่ีกระทำต่อวัตถุ 
อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบายลักษณะและการ
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เกิดเสียงสูง เสียงต่ำ ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย วัดระดับเสียงโดย
ใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับเสียงโดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยง
และลดมลพิษทางเสียง  
เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจำลอง ใช้แผนท่ีดาวระบุตำแหน่งและ
เส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า และอธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาว
ฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง และระบุปริมาณน้ำท่ีมนุษย์สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ไดจ้ากข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำโดยนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัดและ
การอนุรักษ์น้ำ สร้างแบบจำลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ เปรียบเทียบกระบวนการเกิด
เมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็งจากแบบจำลอง เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้  
ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย 
ออกแบบ และเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย  ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข ใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวบรวม ประเมิน 
นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย เพื่อ
แก้ปัญหาในชีวิต ประจำวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน 
เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  
ว ๑.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป .๕/๓,  ป.๕/๔   
ว ๑.๓  ป.๕/๑,  ป.๕/๒  
ว ๒.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔   
ว ๒.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕    
ว ๒.๓  ป.๕/๑,  ป.๕/๒  ,ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕    
ว ๓.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒   
ว ๓.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕      
ว ๔.๒  ป.๕/๑ ,  ป.๕/๒ , ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕   
รวม  ๘ มาตรฐาน  ๓๒ ตวัช้ีวัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
 

   ว๑๖๑๐๑  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี    กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
   ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖                เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง   
 
คำอธบิายรายวิชา 

ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารท่ีตนเองรับประทาน บอกแนวทางในการ
เลือกรับประทานอาหารให้ไดส้ารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย รวมท้ังความปลอดภัยต่อ
สุขภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีสารอาหารครบถ้วนในสัดส่วน
ท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย รวมท้ังปลอดภัยต่อสุขภาพ สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหาร และบรรยายหน้าท่ีของ
อวัยวะในระบบยอ่ยอาหาร รวมท้ังอธิบายการยอ่ยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร ตระหนักถึงความสำคัญ
ของระบบย่อยอาหาร โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบยอ่ยอาหารให้ทำงานเป็นปกติ  
อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การ
กรอง และการตกตะกอนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมท้ังระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเก่ียวกับการแยกสาร 
อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุท่ีผ่านการขัดถูโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ระบุ
ส่วนประกอบและบรรยายหน้าท่ีของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบาย
วิธีการและผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบ
อนุกรม โดยบอกประโยชน์และการประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวัน ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีท่ี
เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของ
การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน โดยบอกประโยชน์ ข้อจำกัด และการประยุกต์ใช้  ใน
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ชีวิตประจำวัน อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิด
เงามืดเงามัว  
สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการเกิด และเปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา อธิบาย
พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ และยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันจาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และอธิบายวัฏจักรหินจาก
แบบจำลอง บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจำวันจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์และคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกดำบรรพ์ 
เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม รวมท้ังอธิบายผลท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากแบบจำลอง 
อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทยจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ บรรยายลักษณะและผลกระทบของ
น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติ
ภัย โดยนำเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยท่ีอาจเกิด
ในท้องถ่ิน สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก และผลของปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อ
สิ่งมีชีวิต ตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณ์ เรือนกระจก โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลด
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 
ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตประจำวัน ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย เพื ่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข ใช้
อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย 
เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม  
 
มาตรฐ /ตัวชี้วัด  
ว ๑.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป .๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕   
ว ๒.๑  ป.๖/๑  
ว ๒.๒  ป.๖/๑ 
ว ๒.๓  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๕,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖,  ป.๖/๗,  ป.๖/๘   
ว ๓.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒ 
ว ๓.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๕,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖,  ป.๖/๗,  ป.๖/๘,  ป.๖/๙ 
ว ๔.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔ 
รวม  ๗ มาตรฐาน  ๓๐ ตวัช้ีวัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๒๑๑๐๑  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี        กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  ๑                           ภาคเรียนที ่๑ 
เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง / ภาคเรียน     ๑จำนวน  ๑.๕ หนว่ยกิต 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศกึษา วเิคราะห ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์สมบตัขิองสารบรสิุทธิ ์ การจ าแนกและองคป์ระกอบของ 
สารบรสิุทธิ ์เซลล ์การล าเลยีงสารเขา้ ออกเซลล ์การสบืพนัธุแ์ละการขายพนัธุข์องพชืดอก การ
สงัเคราะหด์ว้ยแสง การล าเลยีงน ้า ธาตุอาหาร และอาหารของพชื   

 โดยใชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรู ้การส ารวจตรวจสอบ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
และทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่๒๑ การสบืคน้ขอ้มลูและการอภปิราย เพือ่ใหเ้กดิความรู ้ความคดิ 
ความเขา้ใจ  สามารถสือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรู ้มคีวามสามารถในการตดัสนิใจ การแกปั้ญหา การน าความรูไ้ป
ใชใ้นชวีติประจ าวนั                       มจีติวทิยาศาสตร ์จรยิธรรม คณุธรรม และคา่นิยมทีเ่หมาะสม 
 ศึกษาแนวคดิเชงินามธรรม การคัดเลอืกคุณลักษณะท่ีจำเป็นต่อการแก้ปัญหา ข้ันตอนการแก้ปัญหา
การเขียนรหัสลำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายท่ีมีการใช้งานตวัแปร เงือ่นไข
และการวนซำ้เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรอืวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภมูิ การประมวลผล
ข้อมูล การสร้างทางเลอืกและประเมินผลเพือ่ตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ในการจัดการ
ข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความ
เหมาะสมของเนือ้หา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใชส้ื่อและแหล่งข้อมลู 
 นำแนวคิดเชงินามธรรมและข้ันตอนการแก้ปัญหาไปประยกุต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ 
การแก้ปัญหาในชวีิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือกในการตัดสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ
ตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภยั เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู ้และไม่สร้างความ
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เสียหายให้แก่ผู้อื่น 
 
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 
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 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

 
คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๒๑๑๐๑  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี        กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  ๑                           ภาคเรียนที ่๒ 
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน     ๑จำนวน  ๑.๕ หนว่ยกิต 
 
คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับอณุหภูมิและการวัด ผลของความร้อนท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร การถ่ายโอน
ความร้อน การดูดกลืนและคายความร้อน สมดุลความรอ้น องค์ประกอบของบรรยากาศ การแบ่งชั้น
บรรยากาศ ผลของรังสจีากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ องค์ประกอบของบรรยากาศ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ 
ความดันอากาศ ความชื้นอากาศ ลม เมฆ และฝน พายุฟา้คะนอง พายุหมุนเขตรอ้น มรสุม การพยากรณ์
อากาศ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
และทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพือ่ให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ  สามารถสือ่สารสิ่งที่เรยีนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ใน

ธรชีวิตประจำวัน                       มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณ รม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตหุรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปลีย่นแปลง 
ของเทคโนโลยี การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี ประยกุต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบและเลอืกข้อมูลท่ีจำเป็นเพื่อออกแบบวธิีการแก้ปัญหาในชวีิตประจำวันในด้านการเกษตรและ 
อาหาร และสร้างชิ้นงานหรอืพัฒนาวธิีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมท้ังเลอืกใชว้ัสดุ 
อุปกรณ์ เครือ่งมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
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มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 
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 ตัวช้ีวัด 

 
 
 

 
คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๒๒๑๐๑  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี        กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  ๒                           ภาคเรียนที ่๑ 
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน     ๑จำนวน  ๑.๕ หนว่ยกิต 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ โครงสรา้งและหน้าท่ี หลักการทำงานของอวัยวะท่ีเกี่ยวขอ้งในระบบตา่งๆ  
ของร่างกาย การดูแลรักษาอวัยวะในระบบต่างๆ ใหเ้ป็นปกติ การเกิด สมบัติ และการใช้ประโยชน์ รวมท้ัง

ทดแทน แนวทางการใชพ้ลังงานผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลงิซากดึกดำบรรพ์ ข้อดีและข้อจำกัดของพลังงาน
ทดแทน ท่ีเหมาะสมในท้องถิ่น โครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมี การผพุังอยู่กับท่ี การกร่อน  
การสะสมตวัของตะกอนที่ทำให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง ลักษณะของชัน้หน้าตัดดิน กระบวนการเกิดดิน 
ปัจจัยท่ีทำให้ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน สมบัติบางประการของดิน การใช้ประโยชน์ดิน กระบวนการ
เกิดแหล่งน้ำผวิดินและแหล่งน้ำใต้ดิน การใช้น้ำอย่างยัง่ยนืในท้องถิ่นของตนเอง กระบวนการเกิดและ
ผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝัง่ ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา 
มีความสามารถในการเปรียบเทียบ ระบุ สรุป รวบรวมวเิคราะห์ข้อมูล ออกแบบ เปรียบเทียบ ตัดสินใจ 
นำเสนอแนวทางเพือ่ให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 ศึกษาแนวคิดเชงิคำนวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตรรกะ
และฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสือ่สาร แนวทางการปฏิบัติ
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เมื่อพบเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ วธิีการสร้างและกำหนดสิทธิ
ความเป็นเจ้าของผลงาน 
 นำแนวคิดเชงิคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชวีิตจริง สร้างและ 
กำหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล 
 

มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 
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 ตัวช้ีวัด 

 
คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๒๒๑๐๑  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี        กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  ๒                           ภาคเรียนที ่๒ 
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน     ๑จำนวน  ๑.๕ หนว่ยกิต 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายการแยกสารผสม ตวัละลายในสารละลาย หน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ 
ปริมาตรต่อปริมาตร มวลตอ่มวล และมวลตอ่ปริมาตร การใช้สารละลายในชวีิตประจำวันอยา่งถูกต้องและ
ปลอดภัย การเคลื่อนท่ีของวตัถุท่ีเป็นผลของแรงลัพธ์ท่ีเกดิจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความดันของของเหลว แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุในของเหลว แรงเสียดทานสถิต
และแรงเสียดทานจลน์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อขนาดของแรงเสยีดทาน วิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน โมเมนต์ของแรง คำนวณโดยใช้สมการ M = Fl สนามแม่เหล็ก  
สนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงท่ีกระทำต่อวัตถุ อัตราเร็วและความเรว็
ของการเคลือ่นที่ของวัตถุ การกระจัดและความเรว็ งานและกำลังที่เกิดจากแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ โดยใชส้มการ 
W = Fs และ P =W/t หลักการทำงานของเครื่องกล เครื่องกลอย่างง่าย ปัจจัยที่มีผลตอ่พลังงานจลน์ และ
พลังงานศักย์โน้มถ่วง การเปลี่ยนพลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลงังานจลน์ การเปลี่ยนและการ
ถ่ายโอนพลังงานโดยใช้  
กฎการอนุรักษ์พลังงาน  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา 
มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล นำเสนอข้อมูล ระบุ สรุป รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบ เปรียบเทียบ 
ตัดสินใจ นำเสนอแนวทาง เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสือ่สารสิ่งท่ีเรียนรู้ ใฝเ่รียนรู้ มุ่งมั่น
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ในการทำงานและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชวีิตประจำวนั และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และ 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ศึกษาสาเหตุหรือปจัจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยี 
ในอนาคต เลอืกใชเ้ทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อชีวิต สงัคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทักษะ และทรพัยากร โดยวเิคราะห์ เปรยีบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปญัหาใน
ชุมชนหรอืท้องถิ่นในด้านพลังงาน สิ่งแวดลอ้ม การเกษตรและอาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวธิีการ 
โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมท้ังเลือกใช้วสัดุ อุปกรณ์ เครือ่งมือในการแก้ปัญหาได้ 
อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย 
 
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 
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 ตัวช้ีวัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๒๓๑๐๑  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี        กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  ๓                           ภาคเรียนที ่๑ 
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน     ๑จำนวน  ๑.๕ หนว่ยกิต 
 
คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์ สมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วสัดุประเภทพอลเิมอร์ เซรามกิส์ และ 
วัสดุผสม โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และสารสนเทศ การใชว้ัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวสัดุผสม 
โดยเสนอ แนะแนวทางการใช้วัสดอุย่างประหยัดและคุ้มค่า การเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรยีงตัวใหม่
ของอะตอมเมือ่เกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้แบบจำลองและสมการข้อความ กฎทรงมวล ปฏกิิริยาดูดความร้อน 
และปฏิกิริยาคายความรอ้น จากการเปลี่ยนแปลงพลงังานความร้อนของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการเกิดสนิมของ
เหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ดว้ยแสง โดยใช้สารสนเทศ รวมท้ัง
เขียนสมการข้อความแสดงปฏิกิริยา ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีท่ีมีต่อสิ่งมชีีวิตและสิ่งแวดลอ้ม และ
ยกตัวอย่างวธิีการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิรยิาเคมีท่ีพบในชีวิตประจำวัน วิธแีก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน ความสัมพันธร์ะหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน และคำนวณปริมาณที่
เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหวา่งกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า การวัดปริมาณทางไฟฟ้า ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อตอ่ตัวต้านทานหลายตวัแบบอนุกรมและแบบขนาน แผนภาพ
วงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตวัต้านทานแบบอนุกรมและขนาน การทำงานของชิ้นสว่นอิเล็กทรอนิกส์อยา่งง่าย 
คำนวณพลังงานไฟฟ้า เลือกใช้เครือ่งใช้ไฟฟ้าโดยนำเสนอวธิีการใชเ้ครือ่งใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย 
แบบจำลองท่ีอธิบายการเกิดคลื่นและบรรยายส่วนประกอบของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟา้และสเปกตรัมคลื่น
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แม่เหล็กไฟฟ้า  กฎการสะท้อนของแสง การเคลือ่นที่ของแสง ภาพจากกระจกเงา การหกัเหของแสง การ
กระจายแสงของแสงขาว การเกิดภาพจากเลนส์ ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง และการทำงานของทัศนอุปกรณ์ 
ความสว่างที่มีตอ่ดวงตา วัดความสวา่งของแสง โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 อภิปราย เพือ่ให้การสืบค้นข้อมูลและการ
เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถสือ่สารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสนิใจ การแก้ปัญหา การ
นำความรู้ไปใชใ้นชวีิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   
 ศึกษาข้ันตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Internet of Things (IoT) การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนา 
แอปพลิเคชันข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผล ซอฟต์แวร์
หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ในการจัดการข้อมูล การประเมินการความน่าเชื่อถือของข้อมูล การสืบค้นหา
แหล่งต้นตอของข้อมูลเหตุผลวิวัติ ผลกระทบจากข่าวสารท่ีผิดพลาด การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายท่ีเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 
 
 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิหรือทตุิยภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก และน าเสนอการตัดสนิใจได้อย่าง 

ทธภิาพมีประสิ  ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาแอปพลเิคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น 
อย่างสร้างสรรค์ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งรู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 
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 ตัวช้ีวัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๒๓๑๐๑  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี        กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  ๓                           ภาคเรียนที ่๒ 
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน     ๑จำนวน  ๑.๕ หนว่ยกิต 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมชีีวิต
กับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ แบบจำลองในการอธิบายการถา่ยทอดพลังงานในสายใยอาหาร ความสัมพันธ์ของ
ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผูย้่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนเิวศ การสะสมสารพิษในสิ่งมีชวีิตในโซ่อาหาร 
ความสัมพันธร์ะหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม การเกิดจีโนไทป์และ 
ฟีโนไทป์ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส การเปลีย่นแปลงของยีนหรือโครโมโซมอาจทำให้เกิดโรคทาง
พันธุกรรม สิ่งมชีีวิตดัดแปรพนัธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์
ด้วยแรงโน้มถ่วง แบบจำลองท่ีอธิบายการเกิดฤดู และการเคลื่อนท่ีปรากฏของดวงอาทิตย์ แบบจำลอง 

 และการเกิดน้ำข้ึนน้ำลงท่ีอธิบายการเกิดข้างขึ้นข้างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการข้ึนและตกของดวงจันทร์  
การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ ปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของ
เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรอืคณิตศาสตร์ ปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือ
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชพี วิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น
ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู่ ใช้ความรู้ และทักษะเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับลกัษณะของงาน และปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรอืพัฒนางาน 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ การสืบค้นข้อมูลและการอภปิราย เพือ่ใหเ้กิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
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สามารถสื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรูไ้ปใช้ในชวีิตประจำวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   
 ศึกษาสาเหตุหรือปจัจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยี 
ในอนาคต และความสัมพันธข์องเทคโนโลยีกับศาสตร์อืน่ เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อ
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและ 

อมูลที่จเลือกข้ ำเป็นโดยคำนึงถึงทรัพย์สินทางปญัญา เพือ่ออกแบบวิธีการแก้ปญัหาในชมุชนหรือทอ้งถิ่น 
ในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเกษตรและอาหาร และสร้างชิ้นงานหรอืพัฒนาวิธีการ  โดยใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมท้ังเลอืกใช้วสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาไดอ้ย่างถกูต้องเหมาะสม  
และปลอดภัย ทดสอบ ประเมินผลชิ้นงานหรือวธิีการและนำเสนอผลงาน 
 
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 
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 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม ๑กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑                                      เวลา  ๖๐  ชั่วโมง 
คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือประวัติของศาสดาท่ีตนนับถือ การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก /เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง  ความสำคัญ และการเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพทุธศาสนา  หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ  เห็นคุณค่าขอการสวดมนต์ แผ่เมตตา สติท่ีเป็น
พื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ การบำเพ็ญประโยชน์
ต่อวัด  ศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนับถือ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การแสดงตนเป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาที่ตนนับถือการปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา  

ศึกษา ระบุ  ยกตัวอย่างประโยชน์และการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียนการ
กระทำความดีของตนเองและผู้อื่นเกี่ยวกับผลจากการกระทำนั้นโครงสร้าง  บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกใน
ครอบครัวและโรงเรียน  บทบาท สิทธิหน้าท่ีของตนเองในครอบครัวและโรงเรียนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การทำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย  

ศึกษา ระบุ ยกตัวอย่างสินค้าและบริการท่ีใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การใช้จ่ายเงินใน
ชีวิตประจำวันท่ีไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัดตาม
ความจำเป็นท่ีคนต้องทำงานอย่างสุจริต 
 ศึกษา ระบุ สังเกต และเปรียบเทียบ แยกแยะสิ่งต่างๆ รอบตัวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์
สร้างข้ึนความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่างๆ รอบตัวทิศหลักและท่ีตั้งของสิ่งต่าง ๆใช้แผนผังการ
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แสดงตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในห้องเรียนการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวันท่ีเกิดตามธรรมชาติท่ี
ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์การเปลี่ยนแปลง ของสภาพ แวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวการมีส่วนร่วมในการจัด
ระเบียบสิ่งแวดล้อมท่ีบ้านและชั้นเรียน 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนกลุ่ม กระบวนสืบค้น  
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  
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    ตัวชีว้ดั  
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๒                                      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  
คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ พุทธประวัติตั้งแต่
ประสูติจนถึงการออกผนวช ประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก /เรื่อง

เล่า และ   ศาสนิกชนตัวอย่าง ความสำคัญและการเคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนา  และหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ชื่นชมการทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและ
ในโรงเรียน ตามหลักศาสนาเห็นคุณค่าของการสวดมนต์   แผ่เมตตามีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ ชื่อศาสนา ศาสดา และความสำคัญของคัมภีร์
ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นๆการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ และศาสน
พิธี  พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา  

ศึกษา อธิบาย ระบุ  ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎระเบียบและหน้าท่ี ท่ีต้องปฏิบัติ ใน
ชีวิตประจำวันมารยาทไทยการแสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่น
ท่ีแตกต่างกันโดยปราศจากอคติการเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ผู้มีบทบาทในการตัดสินใจในโรงเรียน และชุมชน 

ศึกษา อธิบาย ระบุทรัพยากรท่ีนำมาผลิตสินค้าและบริการท่ีใช้ในชีวิตประจำวันท่ีมาของรายได้และ
รายจ่ายของตนเองและครอบครัวบันทึกรายรบัรายจ่ายของตนเองผลดีของการใชจ้่ายที่เหมาะสมกับรายได้และ
การออมการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่างๆบอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
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 ศึกษา อธิบาย ระบุ แยกแยะสิ่งต่างๆ ท่ีเป็นธรรมชาติกับท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ซ่ึงปรากฏระหว่างโรงเรียน
กับบ้านระบุตำแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ท่ีปรากฏในลูกโลก  แผนท่ีแผนผัง และ
ภาพถ่ายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ความสำคัญและคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วไม่หมดไปและท่ีใช้แล้วหมดไปได้
อย่างคุ้มค่าความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนกลุ่มกระบวนสืบค้น กระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางจริยธรรม  กระบวนการประชาธิปไตย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ ให้
เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  

 
 
 

มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  
ส ๑.๑ ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔  ป.๒/๕  ป.๒/๖  ป.๒/๗  
ส ๑.๒ ป.๒/๑ ป.๒/๒   
ส ๒.๑ ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔  
ส ๒.๒ ป.๒/๑  ป.๒/๒   
ส ๓.๑ ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔ 
ส ๓.๒ ป.๒/๑  ป.๒/๒  
ส ๕.๑ ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓   
ส ๕.๒ ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔ 
รวมทั้งหมด   ๒๘  ตวัช้ีวดั 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๓                                      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  
คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา  และศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะท่ีเป็นรากฐานสำคัญของ
วัฒนธรรมไทยพุทธประวัติตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน  ประวัติของศาสดาท่ีตน นับถือการดำเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก  /เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ความสำคัญของพระไตรป ิฎก คัมภีร์
ของศาสนาท่ีตนนับถือพระรัตนตรัย การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  หลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  เห็นคุณค่าของการสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา 
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ  ความสำคัญและการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสน
สถาน ศาสนวัตถุศาสนพิธีพิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และการแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ยกตัวอย่างประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมใน
ครอบครัว ท้องถิ่นการดำเนินชีวิตของตนเอง และผู้อื่นท่ีอยู่ในกระแสวัฒนธรรมท่ีหลากหลายความสำคัญขอ
วันหยุดราชการท่ีสำคัญ บุคคลซึ่งมีผลงานท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถ่ินของตน  บทบาทหน้าท่ีของ
สมาชิกของชุมชนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตยความแตกต่างของ
กระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน/โรงเรียนและชมุชนโดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออก
เสียงการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน /โรงเรียนและชุมชนท่ีเป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม  
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย จำแนกความต้องการและความจำเป็นในการใช้สนิค้าและบรกิารในการดำรง 
ชีวิตการใช้จ่ายของตนเองและนำทรัพยากรท่ีมีอยู่จำกัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการของรัฐ
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จัดหาและให้บริการแก่ประชาชนความสำคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษีการแข่งขัน
ทางการค้า ท่ีมีผลทำให้ราคาสินค้าลดลง 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย เปรียบเทียบ ตระหนัก การใช้แผนท่ี แผนผัง และภาพถ่ายในการหาข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพการเขียนแผนผังง่ายๆ แสดงตำแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีสำคัญใน
บริเวณโรงเรียนและชุมชนลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมใน
ชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบันการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพื้นฐานของ
มนุษย์และการประกอบอาชีพมลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ความแตกต่างของเมืองและชนบทการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชน   

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนกลุ่ม กระบวนสืบค้น กระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางจริยธรรม  กระบวนการประชาธิปไตย 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
มาตรฐาน /ตวัช้ีวดั  
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  ตวัช้ีวดั  
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔                                      เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง    
 
คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ สรุปพุทธประวัติ ตั้งแต่บรรลุธรรม
จนถึงประกาศธรรมหรือประวัติศาสตร์ท่ีตนนับถือ หรือปฏิบัติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขา และ
หลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ ชื่นชมการทำความดีของตนเอง 
บุคคลในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ตามหลักศาสนาพร้อมท้ังบอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต สวดมนต์ 
แผ่เมตตา มีสติ มีสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีนับถือ ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ หรือปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี 
วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานท่ีเด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย 
 ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของท้องถ่ิน เสนอวิธีการที ่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
อำนาจอธิปไตยความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าท่ีของพลเมืองในการเลือกตั้ง ความสำคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน์ในฐานะผู้บริโภค หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของตนในชุมชน หน้าท่ีเบื้องต้นของเงิน 
สืบค้น ระบุ ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากรและสถานท่ีสำคัญ การดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด 
การเปลี่ยนแปลงและผลการเปลี่ยนแปลง พร้อมท้ังนำเสนอแนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
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 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม และ
ผนท่ีและรูปถ่ายในการสืบค้น วิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา ใช้แ

อธิบายและสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ การตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ ทักษะการสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การ
สรุปเพื่อตอบคำถาม รวมถึงทักษะด้านการคิด และการสื่อสาร 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ความสามารถทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ด้านการสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  
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  ตวัช้ีวัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๕                                      เวลา  ๘๐  ชั่วโมง     
 
คำอธบิายรายวิชา 

  ศึกษา วิเคราะห์เรื่อง ความสำคัญของศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเป็น
หลักในการพัฒนาชาติไทย ประวัติศาสนาและศาสดาของศาสนาต่างๆ หลักธรรมและพิธีกรรมของศาสนาต่างๆ 
สถานภาพของบุคคลในสังคม การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดตีามวิถีประชาธิปไตย คุณลักษณะของพลเมอืงดี 
สิทธิเด็ก วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น การปกครองสว่นท้องถิ่น ปัจจัยการผลติ เทคโนโลยีในการผลิต
สินค้าและบริการ พฤติกรรมของผู้บริโภค สินค้าและบริการในชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์ ธนาคารและ
บทบาทหน้าท่ี ดอกเบี้ย การฝากเงิน และการถอนเงิน การกู้ยืมเงิน ตำแหน่ง ระยะ ทิศทางของภูมิภาคตนเอง 
ลักษณะภูมิลักษณ์ที่สำคัญของภาคต่างๆ ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ และลักษณะสังคมในภูมิภาค 
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลตอ่การตั้งถ่ินฐาน และการย้ายถ่ินฐานของประชากร อิทธพิลของ
สิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติ ผลท่ีเกิดจากการทำลายสภาพแวดล้อม แนวทางอนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้อม
ในภูมิภาค 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะทาง
ภูมิศาสตร์ และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ด้านการสื่อสาร ความสามารถในการคิด มีคุณลักษณะด้านมีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานสามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
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ประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข  
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  
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 ตัวชีว้ัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๖                                      เวลา  ๘๐  ชั่วโมง    
 
คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์ เรือ่งความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ และ
ความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ ประวัติศาสดา หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ พธิีกรรมทางศาสนา 
กฎหมาย ท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ประโยชน์ของการปฏิบตัิตนตามกฎหมาย ความหมาย ประเภท การ
เปลี่ยนแปลง ความแตกต่าง การอนุรักษว์ัฒนธรรม ข่าวและเหตุการณ์ การปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรม
ประชาธิปไตย การเลอืกตั้ง บทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภค การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ระบบเศรษฐกิจ 
หน่วยเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ภาษี สิทธผิู้บริโภคและผู้ใช้แรงงาน การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจ 
ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ความสัมพันธร์ะหวา่งลักษณะทางกายภาพกับภยัธรรมชาติ ภูมิลักษณ์ที่
มีอิทธิพล ตอ่ภูมิสังคมของไทย สิ่งแวดลอ้ม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดลอ้ม ความเสือ่มโทรมของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้มและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แนวการใช้และการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะ    
ทางภูมิศาสตร์ และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ด้านการสื่อสาร ความสามารถในการคิด มีคุณลักษณะด้านมีวินัย 

ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานสามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะ อันพึง
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ประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต รักความเป็นไทย  มีจิต
สาธารณะ และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข  
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  
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 ตวัช้ีวัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑                                 เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   
 
คำอธบิายรายวิชา 
  ศึกษา อธิบาย วเิคราะห์ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาและศาสนาท่ี
ตนนับถือสู่ประเทศไทย ความสำคัญของพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือ ท่ีมีอยู่ต่อสภาพแวดลอ้มใน
สังคมไทย รวมท้ังการพัฒนาตนและครอบครัว หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือการแก้ไขปัญหาของตนเอง
และครอบครัว การพัฒนาจิตการเรียนรู้และการดำเนินชีวติ และการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับ
ถือ สวดมนต์แผเ่มตตาตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ การ
ดำรงชวีิตแบบพอเพยีงและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆและ
ศาสนาอื่นๆ บุคคลที่เป็นแบบอย่าง ด้านศาสนสัมพันธ์และแนวทางการปฏิบัติของตนเอง และบำเพญ็ตนตอ่ศา
สนสถานของศาสนาท่ีตนนับถือพิธีกรรมประวัติความสำคัญและการปฏิบัตตินในวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ 

          เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดีตามวิถีชวีิตประชาธิปไตย  
โดยการทำประโยชน์ในระดับชุมชน / ท้องถิ่น  การเป็นพลเมืองดีของสังคม เรียนรู้เก่ียวกับสถานภาพ บทบาท 
สิทธิ เสรีภาพและหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีของสังคมและของประเทศ เก่ียวกับลักษณะ ความสำคัญ แนว
ปฏิบัติ ประโยชน์และคุณค่าของการปฏิบัติ ผลของการปฏบิัติและไม่ปฏิบัติ โดยเน้นจิตสาธารณะ  เรียนรูเ้รือ่ง
กฎ ระเบียบ กฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนรู้และเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมในด้านลักษณะ องค์ประกอบ 
บทบาท หน้าท่ีและแนวทางการปฏิบัติตนของสมาชิกในสถาบันทางสังคมเกี่ยวกับสถาบนัครอบครัว การศึกษา 
ศาสนา และการเมืองการปกครอง เข้าใจระบบการเมืองการปกครองไทยเกี่ยวกับระบบบริหารราชการแผ่นดนิ 
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และรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันปฏิบัตตินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักร
ไทยท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง รวมถึงการอยู่รว่มกันอย่างสันตสิุขโดยยึดหลักคุณธรรมของการอยูร่่วมกันตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ 
โดยใช้กระบวนการคิดวเิคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล และ 
การบันทึกข้อมูล 
           เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสารและเห็นคุณค่าแห่งการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำรงชวีติประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย 
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  
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  ตวัช้ีวดั 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑                           เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง   
 
คำอธบิายรายวิชา 
 รู้เข้าใจ สามารถวเิคราะห์สังเคราะหเ์ศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้เก่ียวกับเป้าหมายความสำคัญ การผลิต การ
บริโภค และความหมายของหน่วยเศรษฐกิจ เข้าใจเรื่องระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เศรษฐกิจพอเพียง รู้
วิธีการนำทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์หนว่ยครวัเรือนไปใชใ้ห้เป็นประโยชนอ์ย่างคุ้มค่า และมีคุณธรรม รู้
ความหมาย บทบาทหน้าท่ีของผู้บริโภค หลักการและวิธีการเลอืกบริโภค เข้าใจเรือ่งอุปสงค์ อุปทาน การ
แลกเปลี่ยนสินค้า การพึ่งพาสถาบันการเงิน การแข่งขันทางเศรษฐกิจในประเทศ และการมีกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปญัญา 
 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย  และโอเซียเนีย  โดยใชเ้ครื่องมอืทาง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล  อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์(ละตจิูด และลองติจูด) เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบ วัน 
เวลา ของโลก  วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปเอเชีย  ออสเตรเลียและโอเซียเนีย 
สำรวจและระบุท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลยี  และโอเซียเนีย 
วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ีมีผลต่อทำเลที่ต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย  และโอเซียเนีย สืบค้น อภิปรายประเด็นปญัหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดข้ึน ในทวีปเอเชยี  ทวีปออสเตรเลีย  และโอเซียเนีย  วิเคราะห์
แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้มในทวีปเอเชีย  ทวปีออสเตรเลีย  และโอ
เซียเนีย อย่างยั่งยืน 
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โดยใช้กระบวนการคิดวเิคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสือ่สารและเหน็คุณค่าแห่งการนำความรู้ไปใช้ใหเ้กิด
ประโยชน์ในการดำรงชวีิตประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย 
                               
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  

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  ตวัช้ีวัด  
 

คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๒                                    เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง  
 
 คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตน
นับถือสู่ประเทศเพือ่นบ้าน ความสำคัญของพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
กับประเทศเพือ่นบ้าน รวมท้ังการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบยีบสังคม หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ การ
พัฒนาจิตการเรียนรู้และการดำเนินชวีิต และการพัฒนาจติตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต์แผ่
เมตตาตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ การดำรงชวีิต
แบบพอเพียงและการดูแลรักษาสิ่งแวดลอ้ม การปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆและศาสนา
อื่นๆ บุคคลที่เป็นแบบอย่างดา้นศาสนสัมพันธ์และแนวทางการปฏิบัติของตนเอง และบำเพญ็ตนต่อศาสน
สถานของศาสนาท่ีตนนับถือ พิธีกรรมประวัติความสำคัญและการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ 
 ศึกษาเก่ียวกับการเมอืงการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยเน้นในด้านสิทธิมนุษยชน และวิถีประชาธิปไตย ตระหนักถึงสถานภาพบทบาทเกี่ยวกับสิทธิ 
เสรภีาพและหน้าท่ี เข้าใจและเห็นความสำคัญการจัดระเบียบทางสังคม รับรู้ เข้าใจถึงหลักการ เจตนารมณ์ 
โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบับปัจจุบัน การแบ่งอำนาจและการถว่งดุล
อำนาจอธิปไตย ท้ัง ๓ ฝ่าย คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ  ศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับตนเอง ครอบครวั ชุมชนและประเทศชาตเิพือ่ใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจ ศรัทธา ยึดมั่น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เคารพเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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เคารพและปฏิบัติตาม กฎหมาย วิถีประชาธิปไตยรวมท้ังนำไปใช้ในการดำเนินชวีิตในสังคมอย่างสงบสุข 
โดยใช้กระบวนการคิดวเิคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสือ่สารและเหน็คุณค่าแห่งการนำความรู้ไปใช้ใหเ้กิด
ประโยชน์ในการดำรงชวีิตประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย  
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  
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  ตวัช้ีวัด  

คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๒                                      เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   
 

คำอธบิายรายวิชา 
 รู้เข้าใจ  สามารถบอกความหมาย  และความสำคัญของการออม  และการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ  
และความหมาย ความสำคัญของ การผลิต การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจเรื่องหลักการและเป้าหมาย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูว้ธิีการนำทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์หน่วยครัวเรอืนไปใช้ให้เป็นประโยชนอ์ย่าง
คุ้มค่า และมีคุณธรรม รู้ความหมาย บทบาทหน้าท่ีของผู้ผลิต หลักการและวิธีการเลอืกบริการ เข้าใจเรื่อง
ปัจจัยของการลงทุนและการออมต่อระบบเศรษฐกิจ  การพึ่งพาสถาบันการเงิน การแข่งขันทางเศรษฐกิจใน
ประเทศ และการมีกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธผิู้บรโิภค 

วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและแอฟริกา โดยใช้เครือ่งมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 
อธิบายมาตราสว่นทิศ และสญัลักษณ์  วิเคราะหส์าเหตุการเกิดภัยพิบัติ ของทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 
 สำรวจและระบุทำเลที่ต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและแอฟริกาวิเคราะห์
ปัจจัยทางกายภาพและปจัจัยทางสังคมท่ีมีผลต่อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป
และแอฟริกา สืบค้นและอภิปรายประเด็นปญัหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มทางกายภาพกับมนุษย์
ท่ีเกิดข้ึนในทวีปยุโรปและแอฟริกา วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอ้มในทวีปยุโรป และแอฟริกา อยา่งยั่งยืน 

โดยใช้กระบวนการคิดวเิคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสือ่สารและเหน็คุณค่าแห่งการนำความรู้ไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ในการดำรงชวีติประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย  
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มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  
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                       

รวมทัง้หมด ๑๕ ตวัช้ีวัด 

 
 
 

คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓                                      เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   
 

คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาและศาสนาที่
ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆท่ัวโลก ความสำคัญของพุทธศาสนาและศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะที่ชว่ยสรา้งสรรค์
อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก ปฏิบัติหลักธรรมในการพัฒนาตนเพือ่เตรยีมพรอ้มสำหรับการทำงานและ
การมีครอบครัว การพัฒนาจติการเรียนรู้และการดำเนินชวีิต และการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ สวดมนต์แผเ่มตตาตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับ
ถือ การดำรงชวีิตแบบพอเพียงและการดูแลรักษาสิ่งแวดลอ้ม การปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์
ต่างๆและศาสนาอื่นๆ บุคคลท่ีเป็นแบบอย่าง    ด้านศาสนสัมพันธ์และแนวทางการปฏิบัติของตนเอง และ
บำเพญ็ตนต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ พิธีกรรมประวัติความสำคัญและการปฏิบัติตนในวันสำคัญ
ทางศาสนาที่ตนนับถือ 
 ศึกษาภูมิศาสตร์ประเทศไทยในภูมิภาคต่างๆและในท้องถิน่ตนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ทรัพยากร สภาพปัญหา การอนุรักษ์และการแก้ปัญหาทรพัยากร มีคุณธรรมและรู้ถึงสทิธิของผู้บริโภคเข้าใจ
ระบบเศรษฐกิจพอเพยีง วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ระบบเศรษฐกิจ การซื้อขาย
แลกเปลี่ยนกลไกรัฐในการแทรกแซงราคาและสถาบันการเงินในประเทศเพือ่ให้มีความรูค้วามเข้าใจ และ
สามารถวเิคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ทรัพยากร ระบบเศรษฐกิจการประกอบอาชพีของประชากรในประเทศและ
ท้องในถ่ินและสามารถนำมาใช้ในการดำรงชวีิต 

โดยใช้กระบวนการคิดวเิคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล 
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เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสือ่สารและเหน็คุณค่าแห่งการนำความรู้ไปใช้ใหเ้กิด
ประโยชน์ในการดำรงชวีิตประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย  
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  

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    ตัวชีว้ัด 
 
 
 
 

คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓                                     เวลา  ๖๐  ชั่วโมง 
 
 คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับการเมอืงการปกครองของไทยเข้าใจสาระรฐัธรรมนูญท่ีควรรู้ โดยเน้นการปฎิบัติตนใน
ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ตระหนักถึงสถานภาพบทบาทเกี่ยวกับ
สิทธิ เสรีภาพและหน้าท่ี เข้าใจและเห็นความสำคัญการจัดระเบยีบทางสังคม รับรู้ เข้าใจถึงหลักการ 
เจตนารมณ์ โครงสร้างและสาระสำคญัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบนั การแบ่งอำนาจและ
การถ่วงดุลอำนาจอธิปไตย ท้ัง ๓ ฝ่าย คือ นิติบัญญัติ บรหิาร ตุลาการ  ศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครวั ชุมชนและประเทศชาตเิพือ่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ศรทัธา ยึดมั่น การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข  เคารพเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริยเ์คารพและปฏิบัติตาม กฎหมาย วิถีประชาธิปไตยรวมท้ังนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคม
อย่างสงบสุข 

   วิเคราะหล์ักษณะทางกายภาพของ ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้โดยเลอืกใช้แผนที่เฉพาะ
เรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปอเมริกาเหนือ และทวีป
อเมริกาใต ้

  สำรวจและระบุทำเลที่ต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกาเหนอื และทวีป
อเมริกาใต้ วเิคราะห์ปัจจยัทางกายภาพและปัจจยัทางสังคมท่ีมีผลต่อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปอเมริกาเหนอื และทวีปอเมริกาใต้  สืบค้น อภิปรายประเดน็ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
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สภาพแวดลอ้มทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดข้ึนในทวีปอเมรกิาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้  วิเคราะห์แนวทาง
การจัดการภัยพิบัติและการจดัการทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนอื และทวีปอเมริกาใต้ อย่าง
ยั่งยืน ระบุความร่วมมือระหวา่งประเทศ ท่ีมีผลต่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการคิดวเิคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสือ่สารและเหน็คุณค่าแห่งการนำความรู้ไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ในการดำรงชวีติประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย 
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  

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  ตวัช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๑๑๐๒ ประวัตศิาสตร ์๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๑                                      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
คำอธบิายรายวิชา 

   ศึกษาและใช้ปฏิทินในการบอกวัน เดือน ปี ท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน ซ่ึงมีท้ังระบบสุริยคติและจันทรคติ 
คำท่ีแสดงช่วงเวลาเพื่อใช้เล่าเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ เดอืนนี้ ตอนเชา้ ตอนกลางวัน ตอนเย็น ตอนค่ำ และ
เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดข้ึน โดยใช้ทักษะการสังเกต การบอกเล่า การเชือ่มโยง 
เพื่อให้สามารถใช้เวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณ์ในปัจจบุันและใช้คำแสดงชว่งเวลาเรยีงลำดับเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนได้ 

รู้วธิีสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครวัอยา่งง่ายๆ โดยสอบถามผู้เกีย่วข้องและการ
บอกเล่าเรือ่งราวท่ีสืบค้นได้ โดยใช้ทักษะการสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุปความ  
การเล่าเรือ่ง เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวธิีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรือ่งราวจากแหล่งข้อมูล  )เช่น
บุคคล)และบอกเล่าข้อเท็จจรงิท่ีค้นพบได้อย่างน่าสนใจ 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของเครื่องใช้หรอืการดำเนินชวีิตของตนเองในสมัย
ปัจจุบัน กับสมัยของพอ่แม่ ปู่ย่า ตายายท่ีเป็นรูปธรรมและใกล้ตัวผู้เรียน เตารีด )การรดีผ้าด้วยเตาถ่านกับเตา

หม้อหุงข้าว (การหุงข้าวท่ีเช็ดนำ้ด้วยฟืนหรอืถ่านกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า) เกวียนกับรถยนต์ (การเดินทาง) ไฟฟ้า) 
ถนน บ้านเรอืน การใช้ควายไถนากับรถไถนารวมทั้งเหตุการณ์สำคัญของครอบครัวท่ีเกิดข้ึนในอดีตท่ีมี
ผลกระทบตอ่ตนเองในปัจจุบนั )นเรียน การได้รับรางวัล การสญูเสียการย้ายบ้าน การย้ายโรงเรียน การเลือ่นชั้
บุคคลสำคัญของครอบครัว)โดยใช้ทักษะการสังเกต การใช้เหตผุล การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การ
ยกตัวอย่าง และการบอกเล่า เพือ่ใหเ้ข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและความสำคัญของอดีตท่ีมีต่อ
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ปัจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับวิถีชวีิตปัจจบุันได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
ศึกษาความหมายและความสำคัญของสญัลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ ธงชาติ เพลงชาติ เพลงสรรเสรญิ

พระบารมี ภาษาไทย อักษรไทย มารยาทไทย อาหารไทย การแต่งกายแบบไทย วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย และการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ รวมท้ังรูจ้ักสถานท่ีสำคัญซึ่งเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน  ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภัณฑ์ และสิง่ท่ีเป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ท่ีใกล้ตัวผู้เรยีนและ
เห็นเป็นรูปธรรม โดยใช้ทักษะการสังเกต การแสดงความคิดเห็นอย่างมเีหตุผลการอธบิาย การปฏิบัติตนอย่าง
ถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดความรกัและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ท้องถิ่น และประเทศชาติ ภูมิใจในสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ตระหนักและเห็นคุณค่าท่ีจะธำรงรักษาและสืบทอดต่อไป 
 
มาตรฐาน /ตวัช้ีวดั  

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  ตวัช้ีวัด  
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๒๑๐๒ ประวัตศิาสตร ์๒     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๒                                      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  
 
คำอธบิายรายวิชา 

   รู้จักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติท่ีปรากฏในปฏิทินท่ีแสดงเหตุการณส์ำคัญในอดีตและ
ปัจจุบัน รวมท้ัง การใช้คำท่ีแสดงชว่งเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้    ,เดือนนี้ เดือน

เกิดข้ึน โดยใช้ทักษะการสังเกต การสอบถาม ก่อน  เดือนหน้า, ปีนี้   ปีก่อน  ปีหน้า ในการอธิบายเหตกุารณ์ที่
เชือ่มโยง เรียงลำดับ  การเลา่เรือ่ง การรวบรวมข้อมูล การอธิบาย  เพือ่ให้สามารถใชว้นัเวลาเรยีงลำดับ
เหตุการณส์ำคัญได้ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลัง 
 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวโดยใช้หลักฐานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  ภาพถ่าย สูติบัตร 
ทะเบียนบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้  มาอธิบายเรื่องราวต่างๆ  และวิธีสืบค้นข้อมูลในชุมชนอย่างง่าย ๆ ในเรื่อง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน  ทางด้านการประกอบ
อาชีพ การแต่งกาย การสื่อสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน  เข้าใจสาเหตุและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ท่ีสืบค้นได้โดยใช้เส้นเวลา ฝึกทักษะ
การสอบถาม การสังเกต การวิเคราะห์ การอธิบายอย่างมีเหตุมีผล ทำผังความคิดและการจัดนิทรรศการ  
เพื่อให้เข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์ใน เรื่องเกี่ยวกับการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์สืบค้นเรื่องราวในอดีต  
และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามกาลเวลา อย่างต่อเนื่อง  มีความเข้าใจชุมชนท่ีมีความแตกต่า งและ
สามารถปรับตัวอยู่ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ศึกษา สืบค้นประวัติและผลงานของบุคคลท่ีทำประโยชน์ต่อท้องถ่ินหรือประเทศชาติ ในด้านการ
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สร้างสรรค์วัฒนธรรม /การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงโดยสังเขป รวมท้ังวัฒนธรรมไทย ประเพณี
ไทย และภูมิปัญญาไทยท่ีภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้  การทำความเคารพแบบไทย  ประเพณีไทย ศิลปะไทย 
ดนตรีไทย โดยใช้ทักษะการสืบค้นการสังเกต  การอ่าน การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  การใช้เหตุผล การ
อธิบาย และการนำเสนอ เพื่อให้เห็นคุณค่าและแบบอย่างการกระทำความดีของบรรพบุรุษท่ีได้สร้างประโยชน์
ให้ท้องถิ่นและประเทศ  เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และ
ธำรงความเป็นไทย 
 

มาตรฐาน /ตวัช้ีวดั  

ส ๔.๑ป ๒/๑ป ๒/๒ 

ส ๔.๒ ป ๒/๑ป ๒/๒ 

ส ๔.๓ป ๒/๑ป ๒/๒ 

รวมทั้งหมด  ๖ ตัวชีว้ัด   

คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ส ๑๓๑๐๒ ประวัตศิาสตร ์๓     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๓                                      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  
 
คำอธบิายรายวิชา 

     ศึกษาความหมายและท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในปฏิทิน ได้แก่ พุทธศักราช คริสต์ศักราช  )ถ้าเป็น
ชาวมุสลิม  ให้ศึกษาฮิจเราะห์ศักราชด้วย) วิธีการเทียบคริสต์ศักราชกับพุทธศักราช  และใช้ศักราชในการ

หตุการณ์สำคัญของตนเอง และบันทึกเหตุการณ์สำคัญทีเ่กี่ยวข้องกับตนเองและครอบครวั  ปีเกิดของผู้เรียน เ
ครอบครัว โดยใช้ทักษะการเปรียบเทียบ การคำนวณ การเชือ่มโยง  การอธิบาย  เพื่อให้มีพื้นฐานในการศึกษา
เอกสารที่แสดงเหตุการณ์ตามกาลเวลา  สามารถเรยีง ลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง วา่เหตุการณ์ใดเกิดก่อน 
เหตุการณ์ใดเกิดหลังอันเป็นทักษะท่ีจำเป็นในการศึกษาประวัติศาสตร ์
 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง    
รูปภาพ แผนผังโรงเรียน แผนท่ีชุมชน  ห้องสมุดโรงเรียน แหล่งโบราณคดีประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น  สามารถใช้
เส้นเวลา )Timeline  (นในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้ทักษะการสำรวจ การสังเกต การลำดับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึ
สอบถาม การอ่าน การฟัง การเล่าเรื่อง การสรุปความ เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ใน
การสืบค้นเรื่องราวรอบตัวอย่างง่ายๆ โดยการใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง  สามารถนำเสนอ
เรื่องราวท่ีค้นพบได้ตามลำดับเวลา 
 ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ปัจจัยท่ีทำให้เกิดวัฒนธรรมและ
ประเพณีในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ (ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร) และปัจจัยทาง
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การคมนาคม  ความปลอดภัย ) ศึกษาและ สังคม (ความเจริญทางเทคโนโลยี เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง  
และชุมชนใกล้เคียง ในเรื่องความเชื่อและการนับถือศาสนา  อาหาร  ภาษาถ่ิน การแต่งกาย โดยใช้ทักษะการ
อ่าน การสอบถาม การสังเกต การสำรวจ การฟัง การสรุปความ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและภูมิใจในชุมชนของ
ตนเอง ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม  เข้าใจพัฒนาการของชุมชน สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างสันติสุข ร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
 งเขปของพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยสั
สุโขทัย อยุธยา  ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ตามลำดับ ได้แก่ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑

(พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ศึกษา
จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระราชประวัติและพระราชกรณียกิ พระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป และศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติ  
ได้แก่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก 
ท้าวสุรนารี  เป็นต้น โดยใช้ทักษะการอ่าน และสอบถาม การฟัง การสรุปความ การเขียน การเล่าเรื่อง เพื่อให้
เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  เกิดความรัก  ความภูมิใจและเห็นแบบอย่างการเสียสละเพื่อชาติ  และธำรง
ความเป็นไทย 
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  
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  ตวัช้ีวัด  
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๔๑๐๒ ประวัตศิาสตร ์๔     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔                                      เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  
 
คำอธบิายรายวิชา 

     ศึกษาความหมาย  วิธีการนับ  และการใชช้่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ  และสหัสวรรษ  เกณฑ์การ
แบ่งยุคสมัยในทางประวัติศาสตร์ของมนษุยชาติที่แบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์  
รวมท้ังชว่งสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย  สมัยก่อนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา  สมัยธนบรุี  และ
สมัยรัตนโกสินทร์  ตัวอยา่งการใชช้่วงเวลาในเอกสารต่างๆ   โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสำรวจ  การวเิคราะห์ 
การคำนวณ  เพือ่ให้ใช้ชว่งเวลาในการบอกเล่าเรือ่งราวไดถู้กต้อง  และเข้าใจเหตุการณท่ี์เกิดข้ึนตามช่วงเวลาที่
ปรากฏในเอกสารทางประวัตศิาสตร ์
 ศึกษา  ลักษณะสำคัญ  และเกณฑ์การจำแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีใช้ในการศึกษาความ
เป็นมาของท้องถิ่น  อย่างง่าย ๆ ตัวอย่างของหลักฐานที่พบในท้องถิ่นท้ัง หลักฐานชั้นต้นกับชั้นรอง   หลักฐาน
ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร กับไม่เป็น   ลายลักษณ์อักษร  โดยใช้ทักษะการสำรวจ  การวิเคราะห์  การตรวจสอบ
ข้อมูล  การจำแนก  การตีความ  เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ารของมนุษยชาติในใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาปัจจัย  การตั้งถ่ินฐานและพัฒนาก
สมัยก่อนประวัติศาสตร์  และสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป  การก่อตั้งอาณาจักรโบราณใน
ดินแดนไทย  ได้แก่  ทวารวดี  ศรีวิชัย  ตามพรลิงค์  เป็นต้น  โดยใช้ทักษะการสำรวจ การวิเคราะห์ การ
ตีความ  การสรุปความ เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึง
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ปัจจุบัน   
 ศึกษาประวัติศาสตร์เป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป ในเรื่องเก่ียวกับการสถาปนา
อาณาจักร  พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ ได้แก่ พ่อขุน
ศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาท่ี ๑ (พระยาลิไทย) และภูมิปัญญาไทยในสมัย
สุโขทัยท่ีน่าภาคภูมิใจ  ซึ่งเป็นผลให้อุทยานประวัติศาสตร์ในสุโขทัยและศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องเป็นมรดก
โลก โดยใช้ทักษะการอ่าน การสำรวจ การสืบค้น การวิเคราะห์การตีความ เพื่อเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย
ในสมัยสุโขทัย รวมท้ังวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย  และบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย  เกิดความรักและความ
ภูมิใจในความเป็นไทย ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยท่ีได้ปกป้อง และสร้างสรรค์
ความเจริญให้บ้านเมือง ตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน  
 
มาตรฐาน /ตวัช้ีวดั  

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 ตวัช้ีวัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๕๑๐๒ ประวัตศิาสตร ์๕     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๕                                      เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  
 
คำอธบิายรายวิชา 

สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานหลากหลาย  ด้วยการตั้งประเด็นคำถามทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น  ความเป็นมาของชือ่หมู่บ้าน  ชื่อตำบล  ชือ่ถนน  ความเป็นมาของ
สถานท่ีสำคัญ  ความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณใีนท้องถิ่น  รู้จักแหล่งข้อมูลหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่อยู่ในท้องถิ่น  สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานท่ีเกี่ยวขอ้ง  รู้จักวเิคราะห์ตรวจสอบข้อมูล
อย่างง่ายๆ   เข้าใจความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในขอ้มูลจากหลักฐานต่าง ๆ 
แยกแยะความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงที่อยู่ในขอ้มูลได้  โดยใช้ทักษะการสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  การ
เปรียบเทียบ  การวิเคราะห์ การเชือ่มโยง  และการสงัเคราะห์อย่างง่าย ๆ  เพือ่ฝึกฝนทักษะวธิีการทาง
ประวัติศาสตรว์ิเคราะหเ์หตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ  สามารถใช้ข้อมูลขา่วสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ศึกษาการเข้ามาและอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย  และจีน ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป ได้แก่ การปกครอง การนับถือศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม  ประเพณี  ภาษา  
อาหาร  และการแต่งกาย  ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ  ท้ังตะวันตกและตะวันออกท่ีมีต่อสังคมไทย
ในปัจจุบันโดยสังเขป  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต  การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ 
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การเชื่อมโยง  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยในสังคมปัจจุบัน  และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีท้ังความคล้ายคลึงและความแตกต่าง  เพื่อให้เกิดการยอมรับในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  และธนบุรี  ในเรื่องเก่ียวกับการสถาปนาอาณาจักร  ปัจจัยท่ี

และเศรษฐส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  กิจ
โดยสังเขป  ประวัติและผลงานบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  ได้แก่  สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชาวบ้านบางระจัน  สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช และภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา และธนบุรี ท่ีน่าภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  
ซึ่งเป็นผลให้พระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก ได้แก่ ทางด้าน ศิลปกรรม วรรณกรรม และ
การค้า โดยใช้ทักษะการอ่าน   
การสืบค้นข้อมูล การเชื่อมโยง การวิเคราะห์ การอธิบาย การสรุปความ การเรียงความ เพื่อให้เกิดความรัก
และภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ตระหนักและเห็นความสำคัญท่ีจะธำรงรักษาความเป็นไทยสืบต่อไป 
 
 
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  
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  ตวัช้ีวัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ส ๑๖๑๐๒ ประวัตศิาสตร ์๖     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๖                                      เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  
 
คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษาความหมายและความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ และใช้วธิีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรือ่งราว หรอืเหตุการณ์สำคญัตามลำดับข้ันตอนอย่างเป็นระบบ  ได้แก่  การตั้ง
ประเด็นศึกษาเรือ่งราวท่ีตนสนใจ  การสำรวจแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมลูจากหลักฐานท่ี
หลากหลาย การวิเคราะห์ความน่าเชือ่ถือของขอ้มูล การตคีวาม การเรียบเรียงและนำเสนอความรู้ที่ค้นพบได้
อย่างน่าสนใจ  โดยใช้ทักษะ การสำรวจ การอ่าน การเปรยีบเทียบ การวิเคราะห์  การสังเคราะห์ การอธิบาย 
การสรุปความ การเขียนเรียงความ การจัดทำโครงงานและการจัดนิทรรศการ เพือ่ฝึกทักษะการสืบค้น
เหตุการณส์ำคัญดว้ยวธิีการทางประวัติศาสตร์ 
 ศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันโดยสังเขป   เชื่อมโยง และ

และความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป โดยใช้ทักษะเปรียบเทียบกับประเทศไทย  ศึกษาความเป็นมา  
การอ่าน การสำรวจ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านท่ีมี
ความสัมพันธ์กับประเทศไทย เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ในเรื่องเก่ียวกับการสถาปนา
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อาณาจักร  ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ 
โดยสังเขป  ผลงานของบุคคลสำคัญ ได้แก่  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  สมเด็จพระบวร
ราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภูมิปัญญาไทยที่สำคัญท่ีน่าภาคภูมิใจ 
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  โดยใช้ทักษะการอ่าน การสืบค้นข้อมูล  การเชื่อมโยง  การวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความ
รักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของ บรรพบุรุษท่ีได้ปกป้อง  และ
สร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมืองตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  
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  ตวัช้ีวัด 

 
 
 

คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๒๑๑๐๒ ประวัตศิาสตร ์๑         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑                            เวลา  ๒๐  ชั่วโมง 
 
คำอธบิายรายวิชา 

 รู้เข้าใจ สามารถใชว้ิธีการทางประวัติศาสตร์ในการเรยีนรู้ เรื่อง ความหมายความสำคัญของวธิีการทาง
ประวัติศาสตร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ศึกษาและนำเสนอเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น  เช่น ประวัติอาณาศรีวิชยั   ประวัตเิมืองรามันห์   ประวัตเิมืองยะลา รู้และเข้าใจเรือ่งวัฒนธรรมไทย   
วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น  การสลาม    การเข้าสุนัต และภมูิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  เช่น   กรทำแหวน
เมืองโกตา   การทำกริชเมืองรามันห์     ปัจจัยพื้นฐานและผลกระทบภายนอกท่ีมีอิทธพิลต่อการสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญา ตัวอยา่งผลงานสร้างสรรค์ภูมิปัญญา 

โดยใช้กระบวนการคิดวเิคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล   และการบันทึก
ข้อมูลเพือ่ใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสือ่สารและเห็นคุณค่าแห่งการนำความรู้ไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ในการดำรงชวีิตประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย 
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มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  
ส๔.๑ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ 

รวมทั้งหมด  ๓ ตัวชีว้ัด 
                                    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๒๑๑๐๔ ประวัตศิาสตร ์๒         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑                           เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง  
 
 คำอธิบายรายวิชา 

 รู้เข้าใจ และศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใตพ้อสังเขป สมัยก่อนสุโขทัยและสมัย
สุโขทัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมท้ังเหตุการณส์ำคัญดา้นการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
ความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ  พัฒนาการของมนุษย์สมัยสุโขทัย ปัจจัยทางภูมิศาสตรแ์ละสังคมท่ีมีผลตอ่การ
ดำรงชวีิต 

     รู้เข้าใจประชากรในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมท้ัง
เหตุการณส์ำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีผลกระทบต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
โดยใช้กระบวนการคิดวเิคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล  และการบันทึกข้อมูลเพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสือ่สารและเหน็คุณค่าแห่งการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การดำรงชวีิตประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย 
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มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  
ส๔.๒ม.๑/๑ ,ม.๑/๒  
ส๔.๓ม.๑/๑, ม.๑/๒ ,ม.๑/๓ 
รวมทั้งหมด  ๕  ตวัช้ีวัด 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๒๒๑๐๒ ประวัตศิาสตร ์๑        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๒                                      เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  
 
คำอธบิายรายวิชา 

   ศึกษาวิธีการประเมินความน่าเชือ่ถือของหลักฐานทางประวตัิศาสตร์โดยอาศัยข้อมูล  จากเอกสาร
ต่างๆในสมัยอยธุยาและธนบรุี ศึกษาท่ีตั้งและสภาพทางภมูิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆในทวีปเอเชียยกเว้นเอเชยี
ตะวันออกเฉยีงใต้ในเรือ่งพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  รวมท้ังอารยธรรม
ตะวันออกและแหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆในภูมิภาค และวเิคราะห์การพัฒนาการ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ
มั่นคงและความเจรญิรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี อิทธิพลของภูมิปญัญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
อยุธยาและธนบุรีตอ่การพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา   อาณาจักศรีวชิัยและอิทธพิลของภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีต่อ
การพัฒนาพื้นที่ชุมชนในจังหวัดยะลา 

 โดยใช้กระบวนการคิดวเิคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมลู    และการบันทึกข้อมูล 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสือ่สารและเหน็คุณค่าแห่งการนำความรู้ไปใช้ใหเ้กิด
ประโยชน์ในการดำรงชวีิตประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย 
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  
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ส๔.๑ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓  
รวมทั้งหมด ๓ ตวัช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๒๒๑๐๔ ประวัตศิาสตร ์๒        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๒                                      เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง 
 
คำอธบิายรายวิชา 

     วิเคราะห์การพัฒนาการ ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความม่ันคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรอยุธยา
และธนบุรี  อิทธพิลของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีตอ่การพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา 
 โดยใช้กระบวนการคิดวเิคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมลู   และการบนัทึก
ข้อมูลเพือ่ใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสือ่สารและเห็นคุณค่าแห่งการนำความรู้ไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ในการดำรงชวีิตประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย 
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  

ส๔.๒ม.๒/๑ ,ม.๒/๒  
ส๔.๓ม.๒/๑, ม.๒/๒ ,ม.๒/๓ 

รวมทั้งหมด  ๕  ตวัช้ีวัด 
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 คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๒๓๑๐๒ ประวัตศิาสตร ์๑                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓                              เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง   
 
คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษาการแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ยกเว้นเอเชีย เข้าใจข้อจำกัด  และสามารถ
ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ สร้างองค์ความรูเ้กี่ยวกับความเป็นมาของภูมิภาคอื่นๆ  วเิคราะห์ความสำคัญ
ของอดีต เข้าใจและสามารถใช้หลักฐานทางประวัติศาสตรส์ร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีมีผลตอ่ปัจจุบันเพื่อให้เข้าใจ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตรอ์ย่างถูกต้อง   
 โดยใช้กระบวนการคิดวเิคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล  และการบันทึก
ข้อมูลเพือ่ใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสือ่สารและเห็นคุณค่าแห่งการนำความรู้ไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ในการดำรงชวีิตประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย 
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  

ส๔.๑ม.๓/๑ , ม.๓/๒ 
ส๔.๒ม.๓/๑ ,ม.๓/๒   

รวมทั้งหมด    ๔ ตวัช้ีวัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๒๓๑๐๒ ประวัตศิาสตร ์๑                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓                                 เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติศาสตรส์มัยรัตนโกสินทร์ในเรือ่งการเมอืง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศตามชว่งสมัยต่างๆและเหตุการณส์ำคัญสมยัรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพฒันาชาติไทย 
 โดยใช้กระบวนการคิดวเิคราะห์  การอภิปราย   กระบวนการกลุ่มการสืบค้นข้อมูล  และการบันทึกข้อมูล 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสือ่สารและเหน็คุณค่าแห่งการนำความรู้ไปใช้ใหเ้กิด
ประโยชน์ในการดำรงชวีิตประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย 
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  

ส๔.๓ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔   
รวมทั้งหมด    ๔  ตัวชีว้ัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา
และพลศึกษา 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1                                     เวลา 40 
ชัว่โมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศกึษาเกี่ยวกบั ต าแหน่ง ลกัษณะ หน้าที่ และการดูแลรกัษาอวยัวะภายนอก สมาชิกในครอบครวั   
ความรกัและความผูกพันในครอบครวั   ความภาคภูมิใจในตนเองและความแตกต่างทางเพศ การ
เคลื่อนไหวร่างกายขัน้พื้นฐาน สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ การ
ปฏบิตัตินเมื่อมอีาการเจบ็ป่วย และการป้องกนัอนัตรายทีบ่า้นและโรงเรยีน 
 โดยการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ที่เน้นให้ผู้เรยีนเข้าร่วมกลุ่ม ได้แสดงความคดิเห็น และสนทนาเพื่อ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ มกีารแสดงบทบาทสมมุตหิน้าชัน้เรยีน เล่าประสบการณ์ การวาดภาพ รูจ้กัการ
ประเมนิตนเอง ประเมนิเพื่อนในชัน้เรยีน เปิดกวา้งใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความคดิเหน็ และมกีารบูรณาการ
กบักลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่นเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูท้ีห่ลากหลาย 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับสุขภาพได้ และรู้จ ัก
เคลื่อนไหวเพือ่ออกก าลงัไดอ้ย่างถูกต้องและปลอดภยั เหน็คุณค่าและประโยชน์ของการเคลื่อนไหวและ
ความมนี ้าใจนักกฬีา สนุกสนานในการเล่นเกม เหน็ความส าคญัของการดูแลสุขภาพ เพื่อน าไปเป็นแนวทางการ
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ปฏบิตัตินในชวีติประจ าวนัได ้
 
มาตรฐาน /ตวัช้ีวดั  

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 

รวมทัง้หมด  15  ตวัช้ีวดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา
และพลศึกษา 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2                เวลา 40 ชัว่โมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศกึษาเกีย่วกบัอวยัวะภายในร่างกายทีส่ าคญั ธรรมชาตขิองชวีติมนุษย ์บทบาทหน้าทีข่องสมาชกิใน
ครอบครวั พฤตกิรรมทางเพศ การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นและกจิกรรมทางกาย การออกก าลงักายและ
กจิกรรมประกอบจงัหวะ สนุกกบัการเล่นเกมเบด็เตลด็ การสรา้งเสรมิสุขภาพทีด่ ีการดูแลตนเองเบื้องตน้เมื่อ
เจ็บป่วย และบาดเจ็บ ยาสามญัประจ าบ้าน สารเสพติดและสารอนัตรายใกล้ตวั การป้องกนัอุบตัิเหตุและ
อคัคภียั 
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โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นใหผู้เ้รยีนไดท้ ากจิกรรมกลุ่ม ไดอ้ภปิรายแสดงความคดิเหน็ 
และสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ มกีารแสดงบทบาทสมมุตหิน้าชัน้เรยีน เล่าประสบการณ์ การ
วเิคราะหส์ถานการณ์ การวาดภาพ การปฏบิตักิจิกรรมทางกายทัง้เดีย่วและกลุ่ม รูจ้กัการประเมนิตนเอง 
และประเมนิเพือ่นในชัน้เรยีน เปิดกวา้งใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความคดิเหน็ และรูจ้กัสรุปความรูเ้ป็นแผนภาพ
ความคดิ และมกีารบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่นเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูท้ีห่ลากหลาย 

เพื่อให้ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของมนุษย์ สามารถ
อธบิายความรู้เกี่ยวกบัสุขภาพได้ และรูจ้กัเคลื่อนไหวเพื่อออกก าลงักายได้อย่างถู กต้องและปลอดภยั 
เหน็คุณค่าและประโยชน์ของการเคลื่อนไหว การเล่นเกมและการออกก าลงักาย มนี ้าใจนักกีฬาและมี
ความสนุกสนานในการเล่นเกม และปฏบิตักิจิกรรมประกอบจงัหวะ เหน็ความส าคญัของการดแูลสุขภาพ
เพือ่น าไปเป็นแนวทางการปฏบิตัตินในชวีติประจ าวนัได้ 

 
มาตรฐาน /ตวัช้ีวดั  
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  

รวมทัง้หมด  21   ตวัช้ีวดั  
 
 
 
 
 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา
และพลศึกษา 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3                             เวลา 40 ชัว่โมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ศกึษาเกีย่วกบัการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของมนุษย ์คุณค่าของครอบครวัและเพือ่น การถูกล่วง
ละเมดิทางเพศ การเคลื่อนไหวร่างกายขัน้พื้นฐาน เล่นเกมสนุกสร้างสุขทางใจ การออกก าลงักาย การสรา้ง
เสรมิและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้องกันโรคติดต่อ อาหารหลกั 5  และธงโภชนากาหมู่ ร ทนัต
สุขภาพ ความปลอดภยัจากอุบตัิเหตุในบ้าน โรงเรยีน และการเดนิทาง และการปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บ
จากการเล่น 

โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การรวมกลุ่มเพื่อ
สนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และศกึษาขอ้มูลเพื่อจดัท าเป็นรายงานน าเสนอต่อชัน้เรยีน มกีารวเิคราะห์
สถานการณ์และผลที่เกิดขึน้ได้อย่างมรีะบบ มกีารแสดงบทบาทสมมุตเิพื่อให้ผู้เรยีนได้ทดลองปฏิบตัิจรงิ 
การปฏบิตักิจิกรรมทางกาย เล่นเกม สรา้งเสรมิและทดสอบสมรรถภาพทางกาย รูจ้กัการประเมนิตนเองและ
ประเมนิเพื่อนในชัน้เรยีน เปิดกว้างให้ผู้เรยีนแสวงหาความรู้ มกีารบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรยีนรู้อื่น
เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูท้ีห่ลากหลาย 

เพื่อให้ผู้เรยีนได้รบัความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของมนุษย์ สุขภาพ
ของตนเองและครอบครวัที่มคีวามสมัพนัธ์กนั เหน็คุณค่าของการเคลื่อนไหวในการออกก าลงักายเพื่อสรา้ง
เสรมิสุขภาพ แสดงความมนี ้าใจนักกฬีา และเหน็คุณค่าของการดูแลรกัษาและสร้างเสรมิสุขภาพของตนเอง 
ด้วยการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เหมาะสมกับวยั เพื่อให้ผู้เรยีนน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนิน
ชวีติประจ าวนัและเผยแพร่ขอ้มลูความรูใ้หก้บัครอบครวัและชุมชน 

 
มาตรฐาน /ตวัช้ีวดั  

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 

รวมทัง้หมด  21  ตวัช้ีวดั 

 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
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พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4                     เวลา 80 ชัว่โมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ระบบอวัยวะที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย คุณค่าของครอบครัวและเพื่อน พฤติกรรมทางเพศ การ
เคลื่อนไหวร่างกายในชวีติประจ าวนั กายบรหิารประกอบจงัหวะ การเล่นเกมและกจิกรรมทางกาย การ
เล่นกฬีาพื้นฐาน การสรา้ง -เสรมิและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่แวดล้อมกบั
สุขภาพ สภาวะทางอารมณ์ทีส่่งผลต่อสุขภาพ ฉลากอาหารและผลติภณัฑส์ุขภาพ ยาและสารเสพตดิให้
โทษ และการปฐมพยาบาล 
 การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่มุ่งเน้นให้ผูเ้รยีนไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่มได้เขยีนอธบิายเกี่ยวกบัความรู้
ความเขา้ใจของตนเองเกี่ยวกบั สุขภาพ ครอบครวั ส ารวจ ตรวจสอบ การปฏบิตั ิการสาธติ การคดิวเิคราะหผ์ล
ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างเป็นระบบ การบนัทกึผลลงในตาราง และรูจ้กัสรุปผล เพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู ้มกีารแสดงบทบาท
สมมุตเิพือ่ใหผู้เ้รยีนไดท้ดลองปฏบิตัจิรงิ และการน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน การจดับรรยากาศเชงิบวกเพือ่ให้
ผู้เรยีนมอีิสระในการแสดงความคดิเห็น และมกีารบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรยีนรู้อื่นเพื่อให้ผู้เรยีนได้รบั
ความรูท้ีห่ลากหลาย 
 และสามารถปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรยีนอธิบายความรู้ ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับสุขภาพได้ 
กจิกรรมในการเคลื่อนไหวร่างกาย การสรา้งเสรมิและทดสอบสมรรถภาพทางกายที่่ถูกต้อง และแสดง
น ้าใจนักกฬีาในการเล่นเกมและกฬีาต่างๆ ผู้เรยีนเหน็คุณค่าของการดูแลรกัษา สรา้งเสรมิสุขภาพของ
ตนเอง บุคคลในครอบครวั ชุมชน และสงัคม รวมถงึการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม เพื่อเป็นแนวทางในการ
น าไปปฏบิตัใินชวีติประจ าวนั 
 
มาตรฐาน /ตวัช้ีวดั  

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 

รวมทัง้หมด  19   ตวัช้ีวดั  
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา            กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา
และพลศึกษา 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5                         เวลา 80 
ชัว่โมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย ครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย                      
การเปลี่ยนแปลงทางเพศ และสุขอนามยัทางเพศ การแก้ไขปัญหาความขดัแย้งในครอบครวัและกลุ่ม
เพือ่น การพฒันาทกัษะการเคลื่อนไหวร่างกาย การออกก าลงักาย การเล่นเกม และกจิกรรมนนัทนาการ 
การเล่นกฬีาเพื่อสรา้งเสรมิสุขภาพ การทดสอบและปรบัปรุงสมรรถภาพทางกาย การปฏบิตัตินตามหลกั
สุขบญัญตัแิห่งชาต ิขอ้มูลข่าวสารเพื่อการสรา้งเสรมิสุขภาพ การเลอืกซื้ออาหารและผลติภณัฑส์ุขภาพ การ
ปฏิบตัิตนเพื่อป้องกนัโรค ยาและสารเสพตดิให้โทษ และอิทธพิลของสื่อที่มตี่อพฤตกิรรมสุขภาพ การจดั
กจิกรรมใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาคน้ควา้อย่างเป็นระบบ วเิคราะหภ์าพขา่ว บทความ หรอืสถานการณ์เพือ่หา
ค าตอบ โดยเน้นใหน้ักเรยีนไดป้ฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ทัง้แบบกลุ่มเพื่อฝึกทกัษะทางสงัคม และเป็นโอกาส
ให้นักเรยีนได้มสี่วนร่วมในการเรยีน การฝึกปฏบิตัจิรงิในกจิกรรมพลศกึษาการร่วมกนัอภปิรายแสดง
ความคดิเห็น เพื่อให้นักเรยีนเกดิความรู้ ความเขา้ใจ สามารถอธบิาย และให้เหตุผลเกี่ยวกบัการดูแล
สุขภาพของตนเองและครอบครวั การสงัเคราะหเ์รื่องราว เปรยีบเทยีบสถานการณ์ และสรุปความรูท้ีเ่ป็น
สาระส าคญัของเรื่องที่ไดศ้กึษา ให้ผูเ้รยีนเกิดทกัษะในการท างานเป็นกลุ่ม ออกก าลงักาย และเล่นเกม
อย่างผูม้นี ้าใจนกักฬีา และปฏบิตักิจิกรรมนนัทนาการเพือ่เชื่อมโยงความรู ้ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัต่อไป 

 
มาตรฐาน /ตวัช้ีวดั  

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

รวมทัง้หมด  25   ตวัช้ีวดั  
 

 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา
และพลศึกษา 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6                      เวลา 80 
ชัว่โมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับความส าคญั ของระบบภายในร่างกาย การสร้างและรกัษา สมัพันธภาพกับผู้อื่น 
เพศศึกษา หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย กิจกรรมทางกายและการเคลื่ อนไหวประกอบเพลง กิจกรรม
นันทนาการ การออกก าลังกายโดยการเล่นกีฬา การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
สิง่แวดลอ้มกบัสุขภาพ โรคตดิต่อทีส่ าคญัในประเทศไทย ภยัธรรมชาตแิละสารเสพตดิใหโ้ทษ 

โดยการจดักจิกรรมกลุ่มเพื่อเน้นให้ผู้เรยีนได้แสดงความคดิเหน็ สนทนา แลกเปลี่ยนความคดิ 
สงัเกตภาพ ตามหวัขอ้เรื่องที่ก าหนด เพื่อวเิคราะห์ผลด ีผลเสยีที่เกดิขึน้ต่อตนเองและผู้อื่น วเิคราะห์
สถานการณ์เพื่ออธบิาย สาเหตุของปัญหา ผลที่เกดิขึน้ และแนวทางการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์
จากนัน้จงึเขยีนสรุปความรูเ้ป็นแผนภาพรูปแบบต่างๆ การฝึกปฏบิตั ิกจิกรรมทางกาย การเล่นเกมและ
กฬีา 

เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถอธิบายความรู้จากประสบการณ์เดิม สามารถวิเคราะห์ผลดี ผลเสียที่
เกดิขึน้จากปัญหาต่างๆ น าแนวทางแก้ไขปัญหาไปใชห้รอืน าไปปฏบิตัใินชวีติประจ าวนัได ้ผู้เรยีนเกดิ
จิตส านึกที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครวัด้วยการออกก าลังกายเป็นประจ า 
รบัประทานอาหารที่มปีระโยชน์ และสามารถน าขอ้มูลความรูไ้ปเผยแพร่ให้บุคคลในครอบครวั และใน
ชุมชนของตนเองไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

 
มาตรฐาน /ตวัช้ีวดั  
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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 

รวมทัง้หมด  22   ตวัช้ีวดั  
 

 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหสัวิชา  พ   21101         ช่ือรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา                           รายวิชาพ้ืนฐาน    
 ชัน้ มธัยมศึกษาปีท่ี  1        ภาคเรียนท่ี  1        เวลา   4 0   ชัว่โมง                   1.0     หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศกึษาความส าคญัและวธิกีารดแูลรกัษา ระบบประสาท   และระบบต่อมไรท้อ่ทีม่ผีลต่อสุขภาพ  
การเจรญิเตบิโต ใหท้ างานเป็นปกต ิและพฒันาการของวยัรุน่  ภาวะการเจรญิเตบิโตตามเกณฑ์
มาตรฐาน และปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งในแนวทางการพฒันาตนเองใหเ้จรญิเตบิโตสมวยั การปรบัตวัและการ
เปลีย่นแปลงทางร่างกาย  จติใจ  อารมณ์  และพฒันาการทางเพศ  การเบีย่งเบนทางเพศ ปฏเิสธเพือ่
ป้องกนัการถูกลว่งละเมดิทางเพศ    หลกัการเคลื่อนไหว การออกก าลงักาย การเล่นเกม กฬีาไทย และ
กฬีาสากลอย่างถกูตอ้ง ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้รื่องการเคลื่อนไหวในรปูแบบต่าง ๆ   การเขา้ร่วมกจิกรรมทาง
กายและกฬีา ทัง้ประเภทบุคคล และประเภททมีอย่างหลากหลายทัง้ไทยและสากล   ตามกฎ  กตกิา 
ระเบยีบ ขอ้ตกลงในการเขา้ร่วมกจิกรรมทางกาย เลน่เกม  และกฬีา  เลอืกเขา้ร่วมเล่นกฬีาตามความ
ถนดั  ความสนใจอย่างเตม็ความสามารถ  พรอ้มทัง้มกีารประเมนิการเล่นของตนและผูอ้ื่น สามารถวาง
แผนการรุกและการป้องกนัในการเล่นกฬีาทีเ่ลอืกอย่างเป็นระบบ ร่วมมอืในการเลน่เกม การเล่นกฬีา  

โดยใช้กระบวนการเรยีนรู้  การสืบค้นหาข้อมูล  การเชื่อมโยงข้อมูล การเปรยีบเทียบ  การ
ฝึกหดั   ปฏบิตักิารออกก าลงักาย การน าไปประยุกต์ใช ้และมทีกัษะการปฏเิสธ การป้องกนัตวัการถูก
ล่วงละเมดิทางเพศ เพื่อให้เกดิความรู ้ความเขา้ใจ การท างานเป็นทมีอย่างสนุกสนาน   มนี ้าใจนักกฬีา 
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รกัความเป็นไทย  มจีติสาธารณะ  ซื่อสตัยส์ุจรติ  อยู่อย่างพอเพยีง  เหน็คุณค่าในการพฒันาตนเองให้
ด าเนินชวีติในสงัคมไดอ้ย่างปกตสิุข 

 
มาตรฐาน /ตวัช้ีวดั  
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      16   ตวัช้ีวดั     
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหสัวิชา  พ   21103             ช่ือรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา                     รายวิชาพ้ืนฐาน 
ชัน้ มธัยมศกึษาปีท่ี  1             ภาคเรียนท่ี  2          เวลา   4 0    ชัว่โมง          1.0     หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศกึษา การเลอืกกนิอาหารทีเ่หมาะสมกบัวยั  ปัญหาทีเ่กดิจากภาวะโภชนาการ  รูจ้กัควบคมุ
น ้าหนกัตนเองใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  สรา้งเสรมิและปรบัปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ   
วธิปีฐมพยาบาลและเคลื่อนยา้ยผูป่้วยอย่างปลอดภยั  ลกัษณะอาการของผูต้ดิสารเสพตดิและการ
ป้องกนัการตดิสารเสพตดิ   ความสมัพนัธข์องการใชส้ารเสพตดิกบัการเกดิโรคและอุบตัเิหตุ   วธิกีาร
ชกัชวนผูอ้ืน่ใหล้ดละเลกิสารเสพตดิ หลกัการเคลื่อนไหว การออกก าลงักาย การเล่นเกม กฬีาไทย และ
กฬีาสากลอย่างถกูตอ้ง  การเคลื่อนไหวในรปูแบบต่าง ๆ   การเขา้ร่วมกจิกรรมทางกายและกฬีา ทัง้
ประเภทบุคคล และประเภททมีอย่างหลากหลายทัง้ไทยและสากล   ตามกฎ  กตกิา ระเบยีบ ขอ้ตกลงใน
การเขา้ร่วมกจิกรรมทางกาย เล่นเกม  และกฬีา  เลอืกเขา้ร่วมเล่นกฬีาตามความถนดั  ความสนใจ  วาง
แผนการรุกและการป้องกนัในการเล่นกฬีาทีเ่ลอืกอย่างเป็นระบบ  ในการเล่นเกม การเล่นกฬีา  

โดยใชก้ระบวนการเรยีนรู ้ การสบืคน้หาขอ้มลู  การเปรยีบเทยีบ การเชื่อมโยงขอ้มลู การฝึกหดั  
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การวางแผน  การป้องกนั  การหาวธิกีาร ปฏบิตักิารออกก าลงักาย การน าไปประยุกต์ใช้  มทีกัษะการ
ปฏเิสธ การป้องกนัตนเอง จากสารเสพตดิ อุบตัเิหตุ   มกีารท างานเป็นทมีอย่างสนุกสนาน   ใฝ่เรยีนรู ้มี
น ้าใจนักกีฬา   มีวนิัย   รกัชาติ   รกัความเป็นไทย  มจีิตสาธารณะ   เห็นคุณค่าความส าคญัในการ
พฒันาตนเองใหด้ าเนินชวีติในสงัคมไดอ้ย่างปกตสิุข 

 
มาตรฐาน /ตวัช้ีวดั  

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      17      ตวัช้ีวดั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหสัวิชา  พ   22101               ช่ือรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา                      รายวิชาพ้ืนฐาน      
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  2            ภาคเรียนท่ี 1            เวลา   4 0    ชัว่โมง             1.0     หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศกึษา เกีย่วกบัการเปรยีบเทยีบการเจรญิเตบิโตและพฒันาการใหเ้หมาะสมกบัวยั ผลทีเ่กดิจาก
การวางแผนชวีติเพือ่ใหค้รอบครวัมคีวามสุข    และหลกัการเคลื่อนไหวในกฬีาสากลและกฬีาไทย 
การละเล่นพืน้บา้นในทอ้งถิน่ การออกก าลงักาย การเล่นเกม มคีวามรูเ้บือ้งตน้ ทกัษะการเล่น กลวธิกีาร
เล่น การแขง่ขนัและกตกิาทีส่ าคญัของกฬีาแต่ละประเภท การสรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกายโดยการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายและปรบัปรุงแกไ้ขพฒันาใหร้่างกายแขง็แรงอยู่เสมอ 
 โดยใช้กระบวนการวเิคราะห์  เปรยีบเทียบ  การฝึกทกัษะการเคลื่อนไหว การเลอืก  การคดิ 
สรา้งความตระหนกั การคดิอย่างมวีจิารณญาณ กระบวนการฝึกปฏบิตั ิกระบวนการกกลุ่ม กระบวนการ
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จดัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง กระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ และกระบวนการสรา้งเสรมิคุฯลกัษณะทีพ่งึ
ประสงคเ์พื่อให้เกดิความรู ้ความเขา้ใจ เกดิการพฒันาด้านความรู ้เจตคต ิคุณธรรมค่านิยมและทกัษะ
การปฏบิตัเิกีย่วกบัสุขภาพ   ทัง้กฬีาพืน้บา้น  กฬีาไทย กฬีาสากล การออกก าลงักาย การเล่นเกม การ
แข่งขนัเพื่อให้เกิดความร่วมมือ การท างานเป็นทีม การเล่นอย่างปลอดภยั การเล่นอย่างมีน ้าใจเป็น
นกักฬีา เหน็คุณค่าและความส าคญัของสุขภาพกาย  สุขภาพจติและสามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้
อย่างถูกตอ้ง 
 
มาตรฐาน /ตวัช้ีวดั  

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      17      ตวัช้ีวดั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหสัวิชา  พ   12103             ช่ือรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา                     รายวิชาพ้ืนฐาน      
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  2            ภาคเรียนท่ี 2        เวลา   4 0   ชัว่โมง              1.0     หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศกึษาการใชบ้รกิารทางสุขภาพอย่างมเีหตุผล   ผลของการใชเ้ทคโนโลยทีีม่ตี่อสุขภาพและ
ความเจรญิกา้วหน้าทางการแพทยท์ีม่ผีลต่อสุขภาพความสมัพนัธข์องภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกาย
และสุขภาพจติลกัษณะอาการเบือ้งตน้ของผูม้ปัีญหาสุขภาพจติ การจดัการกบัอารมณ์และความเครยีด  
รูส้มรรถภาพทางกายตนเองใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด   ปัจจยัและแหล่ง  ทีช่่วยเหลอืฟ้ืนฟูผูต้ดิสาร
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เสพตดิ  การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งและสถานการณ์เสีย่ง สถานการณ์คบัขนัทีจ่ะน าไปสูอ่นัตรายตอ่
ชวีติ และมทีกัษะกลไกและทกัษะการเคลื่อนไหว ในการเล่นกฬีาไทยและกฬีาสากล  กจิกรรม
นนัทนาการ ทัง้ประเภทบุคคลและทมีประสทิธภิาพของรปูแบบการเคลื่อนไหวทีส่ง่ผลต่อการเล่นกฬีา
และกจิกรรมในชวีติประจ าวนักาเปลีย่นแปลงทางกาย จติใจ  อารมณ์ สงัคม  และสตปัิญญา  ทีเ่กดิจาก
การออกก าลงักาย    ตลอดจนการเขา้ร่วมออกก าลงักายเล่นกฬีาตามความถนดั  ความสนใจ แนวทาง
ในการพฒันาตนเอง  กฎ  กตกิา  และขอ้ตกลงในการเล่นกฬีาทีเ่ลอืก แผนการรุกและการป้องกนัในการ
เล่นกฬีาสรุปเป็นวธิทีีเ่หมาะสมกบัตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการวเิคราะห์  เปรยีบเทียบ  การฝึกทกัษะการเคลื่อนไหว การเลอืก  การคดิ 
สรา้งความตระหนกั การคดิอย่างมวีจิารณญาณ กระบวนการฝึกปฏบิตั ิกระบวนการกกลุ่ม กระบวนการ
จดัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง กระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ และกระบวนการสรา้งเสรมิคุฯลกัษณะทีพ่งึ
ประสงคเ์พื่อให้เกดิความรู ้ความเขา้ใจ เกดิการพฒันาด้านความรู ้เจตคต ิคุณธรรมค่านิยมและทกัษะ
การปฏบิตัเิกีย่วกบัสุขภาพ   ทัง้กฬีาพืน้บา้น  กฬีาไทย กฬีาสากล การออกก าลงักาย การเล่นเกม การ
แข่งขนัเพื่อให้เกิดความร่วมมือ การท างานเป็นทีม การเล่นอย่างปลอดภยั การเล่นอย่างมีน ้าใจเป็น
นกักฬีา เหน็คุณค่าและความส าคญัของสุขภาพกาย  สุขภาพจติและสามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้
อย่างถูกตอ้ง 
 
มาตรฐาน /ตวัช้ีวดั  
พ 3.1   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     

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    19   ตวัช้ีวดั  
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหสัวิชา  พ   23101               ช่ือรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา                     รายวิชาพ้ืนฐาน      
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ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  3            ภาคเรียนท่ี  1             เวลา   4 0   ชัว่โมง            1.0     หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศกึษาการเปลีย่นแปลงทางดา้นร่างกาย  จติใจ  อารมณ์  สงัคม  และสตปัิญญา  แต่ละช่วงของ
ชวีติอทิธพิลและความคาดหวงัของสงัคมตอ่การเปลีย่นแปลงของวยัรุ่น  สือ่  โฆษณา  ทีม่อีทิธพิลตอ่การ
เจรญิเตบิโตและพฒันาการของวยัรุ่น    อนามยัแม่และเดก็  การวางแผนครอบครวั ปัจจยัทีม่ผีลกระทบ
ต่อ  การตัง้ครรภแ์นวทางป้องกนั แกไ้ขความขดัแยง้ในครอบครวัหลกัการ  ความรูแ้ละทกัษะในการ
เคลื่อนไหว กจิกรรมทางกาย  การเล่นเกม     และการเล่นกฬีาไปใชส้รา้งเสรมิสุขภาพอย่างตอ่เนื่อง  
เป็นระบบกจิกรรมนนัทนาการน าหลกัความรูม้ารยาทหลกัการจากการเล่นกฎ  กตกิา  และขอ้ตกลง  ไป
พฒันาคุณภาพชวีติ ของตนในสงัคม กลวธิกีารรุก  การป้องกนั การเล่นตามชนิดกฬีาทีเ่ลอืกสุขภาพของ
ตนเองทีเ่กดิจากการออกก าลงักาย 
 โดยใช้กระบวนการวเิคราะห์  เปรยีบเทยีบ  การฝึกทกัษะการเคลื่อนไหว การเลือก  การคดิ 

รฝึกสรา้งความตระหนกั การคดิอย่างมวีจิารณญาณ กระบวนกา ปฏบิตั ิกระบวนการกกลุ่ม กระบวนการ
จดัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง กระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ และกระบวนการสรา้งเสรมิคุฯลกัษณะทีพ่งึ
ประสงคเ์พื่อให้เกดิความรู ้ความเขา้ใจ เกดิการพฒันาด้านความรู ้เจตคต ิคุณธรรมค่านิยมและทกัษะ
การปฏบิตัเิกีย่วกบัสุขภาพ   ทัง้กฬีาพืน้บา้น  กฬีาไทย กฬีาสากล การออกก าลงักาย การเล่นเกม การ
แข่งขนัเพื่อให้เกิดความร่วมมือ การท างานเป็นทีม การเล่นอย่างปลอดภยั การเล่นอย่างมีน ้าใจเป็น
นกักฬีา เหน็คุณค่าและความส าคญัของสุขภาพกาย  สุขภาพจติและสามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้
อย่างถูกตอ้ง 
 
มาตรฐาน /ตวัช้ีว ัดั 

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  15   ตวัช้ีวดั   
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหสัวิชา  พ   23103              ช่ือรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา          รายวิชาพ้ืนฐาน      
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  3            ภาคเรียนท่ี  2             เวลา   4 0   ชัว่โมง             1.0     หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศกึษารายการอาหารทีเ่หมาะสมกบัวยัต่าง ๆ โดยค านงึถงึความประหยดัและคุณคา่ทาง
โภชนาการแนวทางป้องกนัโรคทีเ่ป็นสาเหตุส าคญัของการเจบ็ป่วยและการตายของคนไทยเสนอแนว
ทางแกไ้ขปัญหาสุขภาพในชุมชนวางแผนและจดัเวลา ในการออกก าลงักาย  การพกัผ่อนและการสรา้ง
เสรมิสมรรถภาพ    ทางกายปัจจยัเสีย่ง และพฤตกิรรมเสีย่งทีม่ผีลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกนัการใช้
ความรุนแรงการใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหาอทิธพิลของสือ่ต่อพฤตกิรรมสุขภาพและความรุนแรง
ความสมัพนัธข์องการดื่มเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอลต์อ่สขุภาพและการเกดิอุบตัเิหตุวธิกีารช่วยฟ้ืนคนืชพี
อย่างถูกวธิ ี
             โดยใช้กระบวนการวเิคราะห์  ก าหนด  รวบรวมข้อมูล  เสนอแนวทาง หลีกเลี่ยง ชกัชวน  
แสดง 
การฝึกทักษะการเคลื่อนไหว การเลือก  การคิด สร้างความตระหนัก การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กระบวนการฝึกปฏบิตัิ กระบวนการกกลุ่ม กระบวนการจดัการเรยีนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรยีนรู้
แบบบูรณาการ และกระบวนการสรา้งเสรมิคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคเ์พื่อใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจ เกดิ
การพฒันาดา้นความรู ้เจตคต ิคุณธรรมค่านิยมและทกัษะการปฏบิตัเิกีย่วกบัสุขภาพ   ทัง้กฬีาพืน้บา้น  
กฬีาไทย กฬีาสากล การออกก าลงักาย การเล่นเกม การแข่งขนัเพือ่ใหเ้กดิความร่วมมอื การท างานเป็น
ทมี การเล่นอย่างปลอดภยั การเล่นอย่างมนี ้าใจเป็นนกักฬีา เหน็คุณค่าและความส าคญัของสุขภาพกาย  
สุขภาพจติและสามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 
มาตรฐาน /ตวัช้ีวดั  

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 19  ตวัช้ีวดั   
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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คำอธบิายรายวิชา 
ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ          
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑                                                                 เวลา 4๐ ชั่วโมง 
 
คำอธบิายรายวิชา 
ทัศนศิลป์  

ศึกษา วิเคราะห์ รูปร่าง ลักษณะ ขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ในธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึน  
ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมรอบตัว  ฝึกทักษะการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ ดินเหนียว  ดินนำมัน  
ดินสอสี  พู่กัน  กระดาษ  สีเทียน  สีนํ้ามัน  สร้างงานทัศนศิลป์  ทดลอง การใช้สีนํ้าโปสเตอร์  สีเทียน  สีจาก
ธรรมชาติ ท่ีมีในท้องถ่ิน  การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง การระบุงานทัศนศิลป์ใน
ชีวิตประจำวัน  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและ การบันทึก
ข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 
 
ดนตรี  

ศึกษา  วิเคราะห์ การกําเนิดของเสียง ลักษณะของเสียงดังเบา และความช้าเร็วของจังหวะ  การท่อง
บทกลอน การร้องเพลงง่าย ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี การร้องเพลง การเคาะจังหวะ การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง การบอกเพลงท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน บทเพลงกล่อมเด็ก บทเพลงประกอบการละเล่น การเล่า 
การระบุท่ีมาของบทเพลงในท้องถิ่น ความน่าสนใจของบทเพลงในท้องถิ่น  
 โดยใช้กระบวนการคิดวเิคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและ การบันทึก
ข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการสื่อสาร  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำเนินชวีิตประจำวัน 

 
นาฏศิลป์  

ศึกษา การเลียนแบบการเคลื่อนไหว ลักษณะต่างๆ ของธรรมชาติ คน สัตว์ สิ่งของ การแสดงท่าทาง
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ง่ายๆ โดยใช้ภาษาท่า การแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติสัตว ์การเป็นผู้ชมท่ีดี การระบุ การบอก การ
เล่น การละเล่นของเด็กไทย การแสดงนาฏศิลป์  การเห็นคุณค่า งานทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย   การชื่นชมและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและ การบันทึก
ข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการสื่อสารและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
 
มาตรฐาน /ตวัช้ีวดั  

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  ตวัช้ีวัด 
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คำอธบิายรายวิชา 
ศ ๑๒๑๐๑  ศิลปะ                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒                                                                 เวลา 4๐ ชั่วโมง 
 
คำอธบิายรายวิชา 
ทัศนศิลป์  

ศึกษา วิเคราะห์   การบรรยาย รูปร่าง รูปทรงท่ีพบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัศนธาตุและงาน
ทัศนศิลป์ เรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง เรื่องราว การเลือก สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ  โดยใช้ เส้น เช่น งาน
วาด งานปั้นและงานพิมพ์ภาพ รูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว การฝึกทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ การสร้าง
งานทัศนศิลป์ ๓ มิติ การสร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือ ฉีกกระดาษ การวาดภาพ    เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน  การบอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวัน 
การอภิปรายเก่ียวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่นโดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้  
 
ดนตรี 

ศึกษาการจำแนกแหล่งกําเนิดของเสียงท่ีได้ยิน คุณสมบัติของเสียง สูงตํ่า - ดังเบา ยาวสั้น ของดนตรี 
สิ่งต่าง ๆ ท่ีก่อกําเนิดเสียงท่ีแตกต่างกัน ลักษณะของเสียงดังเบา และความช้าเร็วของจังหวะ ความเก่ียวข้อง
ของเพลงท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน การเคาะจังหวะหรือการเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง 
การร้องเพลงง่าย ๆ ท่ีเหมาะสมกับวัย  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึก
ข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการสื่อสาร  และเห็นคุณค่า ของการนำความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
 
นาฏศิลป์  

ศึกษา วิเคราะห์การบอกความหมายและความสำคัญของเพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ ความสัมพันธ์ของ
เสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถ่ินโดยใช้คำง่าย ๆ  การระบุมารยาทในการชมการแสดง  การเล่น  
การละเล่น  การเคลื่อนไหวขณะอยู่กับท่ีและการเคลื่อนท่ีอย่างมีรูปแบบ การเคลื่อนไหวท่ีสะท้อนอารมณ์ของ
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ตนเองอย่างอิสระ ท่าทาง เพื่อสื่อความหมายแทนคำพูด ท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์ การใช้ภาษา
ท่าและนาฏยศัพท์ประกอบจังหวะ     การแสดงและการเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีของท้องถ่ินในโอกาสพิเศษ 
การละเล่นพื้นบ้าน การเชื่อมโยงการละเล่นพื้นบ้านกับการดำรงชีวิตของคนไทย การระบุสิ่งท่ีชื่นชอบและ
ภาคภูมิใจ ในการละเล่นพื้นบ้าน  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและ การบันทึก
ข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการสื่อสารและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
 
มาตรฐาน /ตวัช้ีวดั  

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  ตวัช้ีวัด 
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คำอธบิายรายวิชา 
ศ ๑๓๑๐๑  ศิลปะ                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓                                                                 เวลา 4๐ ชั่วโมง 
 
คำอธบิายรายวิชา 
ทัศนศิลป์  

ศึกษา  วิเคราะห์ การบรรยาย รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ ระบุ  วัสดุ  
อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์  การบรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์  โดย
เน้นถึงเทคนิคและวัสดุ  อุปกรณ์  การจำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆ  ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์  
โดยเน้นเรื่อง  เส้น  สี  รูปร่าง  รูปทรง  พื้นผิว  มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั้น  การ
วาดภาพ  การระบายสีสิ่งของรอบตัว        การถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง  โดยใช้เส้น  
รูปร่าง  รูปทรง  สี  และพื้นผิว   การระบุสิ่งท่ีชื่นชมและสิ่งท่ีควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  การ
ระบุ  และการจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุท่ีเน้นในงานทัศนศิลป์นั้นๆ  การบรรยายลักษณะรูปร่าง  รูปทรง
ในงาน  การออกแบบสิ่งต่างๆ ท่ีมีในบ้านและโรงเรียน  การเล่าถึงท่ีมาของงานทัศน ศิลป์ในท้องถ่ิน  การ
อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึก
ข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 
ดนตรี  

ศึกษาวิเคราะห์  การระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี ท่ีเห็นและได้ยินในชีวิตประจำวัน ลักษณะ
เด่น  เอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น ความสำคัญ  ประโยชน์ของดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคนในท้องถ่ินใช้
รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียง และจังหวะเคาะ  การบอกบทบาทหน้าท่ีของเพลงท่ีได้ยิน การขับร้องและ
บรรเลงดนตรีง่าย ๆ การเคลื่อนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงท่ีฟัง 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
บทบาทหน้าท่ีของผู้แสดงและผู้ชม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย การบอกประโยชน์
ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน  การเล่าการแสดงนาฏศิลป์ท่ีเคยเห็นในท้องถ่ิน การระบุสิ่งท่ีเป็น
ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ การอธิบายความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์  
 โดยใช้กระบวนการคิดวเิคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึก
ข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการสื่อสารและเห็นคณุค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำเนินชวีิตประจำวัน 
 
มาตรฐาน /ตวัช้ีวดั  
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  ตวัช้ีวัด 
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คำอธบิายรายวิชา 
ศ ๑๔๑๐๑  ศิลปะ                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔                                                                   เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 
คำอธบิายรายวิชา 
ทัศนศิลป์  
 ศึกษาเปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง  รูปทรงในธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอด
ความคิด  ความรู้สึก  ความประทับใจผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น การอภิปรายเก่ียวกับอิทธิพล
ของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นท่ีมีต่ออารมณ์ของมนุษย์ เหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมใน
ท้องถ่ิน จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆ  ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น  สี  รูปร่าง  
รูปทรงพื้นผิว  และพื้นท่ีว่าง  ฝึกทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ งานวาดภาพ
ระบายสี  บรรยายลักษณะของภาพโดยเน้น  เรื่องการจัดระยะ  ความลึก  น้ำหนักแสงเงาในภาพ  และงาน
ทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างๆ  วาดภาพระบายสี  โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น  ถ่ายทอด
ความรู้สึกและจินตนาการ เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์  ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์  

โดยเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม บอกความรู้สึกในการรับรู้ความงามและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับความงามของทัศนธาตุทางทัศนศิลป์ นำเสนอผลงานของตนเองและกลุ่ม  อภิปราย  
เปรียบเทียบผลงาน  เพื่อนำความรู้และวิธีการทางทัศนศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน จำแนกรวมท้ังระบุ 
อภิปรายงานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมในท้องถิ่น สืบทอดงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ท่ีเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ดนตรี   

ศึกษาโครงสร้างของบทเพลง ความหมาย จำแนกประเภทของเครื่องดนตรี ระบุทิศทาง  การเคลื่อนท่ี
ข้ึนลงง่าย ๆ ของทำนอง รูปแบบจังหวะและความเร็ว ของจังหวะในเพลงท่ีฟัง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทาง
ดนตรี การสืบทอดงานทางดนตรีท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ของ   วิถีชีวิตไทยท่ีสะท้อนในดนตรีและเพลง
ท้องถิ่น การอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น    ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 โดยอ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงท่ีเหมาะสมกับตนเอง บอก
ความหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี โครงสร้างโน้ตเพลงไทย ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและ
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ปลอดภัย ระบุว่าดนตรีสามารถใช้ในการสื่อเรื่องราว บอกแหล่งท่ีมาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย 
ความสำคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี ท่ีสะท้อนในดนตรี เพลงท้องถ่ินและโอกาสในการ
บรรเลงดนตรี เพื่อนำความรู้และหลักการทางดนตรีไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
นาฏศิลป์   
  ศึกษาทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครท่ีใช้สื่อความหมาย อารมณ์ หลักและวิธีการปฏิบัติ 
การเคลื่อนไหวในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ รำวงมาตรฐาน ระบำ 
เล่าสิ่งท่ีชื่นชอบในการแสดงโดยเน้นจุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร อธิบายประวัติความ
เป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ  ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ถ่ายทอดเรื่องราว อธิบาย
ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์  

โดยใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว ประดิษฐ์ท่าทาง
หรือท่ารำประกอบจังหวะพื้นเมือง ชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงท่ีมา
จากวัฒนธรรมอื่น เพื่อสืบทอดการแสดง นาฏศิลป์และตระหนักในคุณค่าของการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ บ่งบอก
ถึงค่านิยม วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 
มาตรฐาน /ตวัช้ีวดั  
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  ตวัช้ีวัด 
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คำอธบิายรายวิชา 
ศ  ๑๕๑๐๑  ศิลปะ                                                               กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ      
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๕                                                                    เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง 
 
คำอธบิายรายวิชา 
ทัศนศิลป ์ 

ศึกษา เก่ียวกับจังหวะ ตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ท่ีปรากฏในสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
สื่อความคิด จินตนาการ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ท่ีสร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และ
วิธีการท่ีต่างกัน ใช้ความรู้ เทคนิค วิธีการ และวัสดุอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ   จากแหล่งการเรียนรู้หรือ
นิทรรศการ แสดงออกถึงความรู้สึก ความคิดเห็น ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิตของคน
ในสังคม สร้างสรรค์งานปั้นจาก ดินน้ำมัน หรือดินเหนียว งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ 
ศิลปะ และการจัดวางตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในภาพ  

โดยเลือกเทคนิค วิธีการ วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม ใช้กระบวนการ   คิดวิเคราะห์ 
การอภิปราย เพื่อแสดงออกถึงความงาม ความประณีต สะท้อนวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทยและสากลและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
ดนตรี   

ศึกษาจังหวะ ทำนอง องค์ประกอบดนตรีในเพลงท่ีใช้ในการสื่ออารมณ์ จำแนกลักษณะของเสียงขับ
ร้องและเครื่องดนตรี ท่ีอยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ การอ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทย ดนตรีสากล ๕ ระดับเสียง 
ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลท่ีเหมาะสมกับวัย ด้นสดง่าย ๆ โดยใช้ประโยคเพลงแบบถาม
ตอบ ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนอง ร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ  

โดยการฝึกปฏิบัติ การแสดงออกตามจินตนาการเพื่อสื่อความคิด จินตนาการ ความรู้สึกประทับใจ
และเห็นคุณค่า อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กัน เพื่อนำไป
สร้างสรรค์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมท้องถิ่น เห็นคุณค่าของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน 
นาฏศิลป์   
 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์ การบรรยายองค์ประกอบของนาฏศิลป์ การประดิษฐ์ท่าทาง
ประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิด  องค์ประกอบของละคร บอกท่ีมาของการแสดงนาฏศิลป์ ประโยชน์
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ท่ีได้รับจากการชมการแสดง  
โดยแสดงนาฏศิลป์ ละครสร้างสรรค์ การแสดงออก การถ่ายทอดความรู้สึก เพื่อนำความรู้และ

หลักการทางด้านนาฏศิลป์มาใช้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และชีวิตประจำวันสัมพันธ์กับการ
แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
 
 
มาตรฐาน /ตวัช้ีวดั  
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  ตวัช้ีวัด 
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คำอธบิายรายวิชา 
ศ ๑๖๑๐๑  ศิลปะ                                                                กลุม่สาระการเรียนรูศ้ิลปะ            
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๖                                                                    เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง 
 
 
คำอธบิายรายวิชา 
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 บทบาทของงานทัศนศิลป์ท่ี
สะท้อนชีวิตและสงัคม อภิปรายเก่ียวกับอิทธิพลของความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่นอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสร้างสรรค์งาน กระบวนการกลุ่มและรายบุคคล  เพื่อถ่ายทอด
ความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  
ดนตรี   

ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี เพลงท่ีฟังและศัพท์สังคีต จำแนกประเภทเครื่องดนตรี ใช้เครื่อง
ดนตรีและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ อ่าน เขียนโน้ตไทยและโน้ตสากล ร้องเพลง ด้นสด สร้างสรรค์
รูปแบบจังหวะและทำนองด้วยเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ สืบทอดดนตรีไทย 
จำแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยท่ีต่างกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น บรรยายความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นท่ีมีต่อบทเพลง  ความไพเราะของเสียงดนตรี  

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนนำความรู้
และหลักการทางดนตรีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชนและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์นำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
นาฏศิลป์   
 ศึกษาพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ นาฏศิลป์เบื้องต้น แสดงออกอย่างอิสระในการประดิษฐ์ท่าทาง
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ประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลงพื้นเมืองหรือท้องถ่ิน การแสดงนาฏศิลป์และละครสร้างสรรค์  การใช้เรื่องแต่ง 
จินตนาการ ประสบการณ์ ละครสร้างสรรค์ ระบำ ฟ้อน รำวงมาตรฐาน การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชวีิตประจำวัน ใช้หลักสุนทรีทางนาฏศิลป์ การบอกความหมาย ความ
เป็นมา ความสำคัญพร้อมท้ังระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์ สร้างสรรค์การ
เคลื่อนไหวและการถ่ายทอดลีลา อารมณ์ สิ่งท่ีมีความสำคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร ระบุประโยชน์ท่ี
ได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร 
 โดยใช้กระบวนการคิดวเิคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชวีิตประจำวัน  
 
มาตรฐาน /ตวัช้ีวดั  
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  ตวัช้ีวัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
                                                         รายวิชา   ทัศนศิลป์ ๑  
รหัสวชิา ศ ๒๑๑๐๓                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                                                                          เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  
 
คำอธบิายรายวิชา                               
 ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์วจิารณ์  ความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของงานทัศนศิลป์สิ่งแวดล้อมโดยใช้
วามรู้เรือ่งทัศนธาตุ    หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน้นความเป็นเอกภาพ  ความกลค มกลืนและความ

สมดุล ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถ่ินตนเองจากอดีตจนถึงปัจจบุัน เปรียบเทียบความ
แตกต่างจุดประสงค์ในการสรา้งสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล และงานทัศนศิลป์ของภาค
ต่างๆ ในประเทศไทย   ออกแบบรูปภาพ สญัลักษณ์หรอืกราฟิกอื่นๆในการนำเสนอความคิดและข้อมูล วาด
ภาพทัศนียภาพแสดงใหเ้ห็นระยะไกลใกล้เป็น 3   มิติ รวบรวมงานปั้นหรือสือ่ผสมมาสรา้งเป็นเรื่องราว  3 มิติ

ของงาน  ออกแบบรูปภาพ  สญัลักษณ์หรอืโดยเน้นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืนและการสื่อถึงเรื่องราว
กราฟิกอื่นๆ ในการนำเสนอความคิด  และข้อมูล   ประเมินงานทัศนศิลป์ บรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของ

ตนเองและผูใ้ชเ้กณฑ์ที่กำหนดให้ 
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชวีิต  ทักษะ

กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออก
ทางศิลปะอยา่งสรา้งสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตยส์ุจริต  มวีินัย ใฝเ่รียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวติประจำวัน   

 
มาตรฐาน /ตวัช้ีวดั  

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 ตวัช้ีวัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวชิา   ทัศนศิลป ์๒ 

รหัสวชิา ศ ๒๒๑๐๓                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                                 เวลา    ๔๐    ชั่วโมง           จำนวน๑.๐   หน่วยกิต  
 
  
คำอธบิายรายวิชา                               
        ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเก่ียวกับทัศนธาตุในด้านรปูแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ ระบุ และ
บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วสัดุ อุปกรณใ์นงานทัศนศิลป์ของศิลปิน 
วัฒนธรรมต่างๆ ท่ีสะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน วธิีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา การเปลี่ยนแปลง
งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน    เปรียบเทียบแนวคิดในการ
ออกแบบงานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมไทยและสากล         สามารถสร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์
งานทัศนศิลป์  และนำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตวั
ละคร  

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชวีิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออก
ทางศิลปะอยา่งสรา้งสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตยส์ุจริต  มวีินัย ใฝเ่รียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวติประจำวัน  

  
มาตรฐาน /ตวัช้ีวดั  

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 ตวัช้ีวัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

รายวชิา   ทัศนศิลป ์๓ 
รหัสวชิา ศ ๒๓๑๐๓                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                   เวลา    ๔๐    ชั่วโมง                               จำนวน๑.๐หนว่ยกิต 
 
คำอธบิายรายวิชา                               
 ศึกษา วิเคราะห์ ระบุและบรรยายสิ่งแวดลอ้มและงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใช้ความรูเ้รื่องทัศนธาตุ

การออกแบบ เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสรา้งงานทัศนศิลป์ วิธและหลัก ีการใช้ทัศนธาตุ  และหลักการ
ออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ       อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อน
คุณค่าของวัฒนธรรม เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคของวัฒนธรรมไทยและสากล  มี
ทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างนอ้ย 3 ประเภท  ก ารผสมผสานวสัดุต่างๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดย
ใช้หลักการออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์ท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจนิตนาการ

ทัศนธาตุ    หลักการออกแบบวิเคราะห์สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สือ่ความหมายเป็นเรือ่งราวโดยประยุกต์ใช้
และอภิปรายรูปแบบเนือ้หา  และคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเองและผูอ้ื่น หรือของศลิปิน        สามารถ

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ตา่งๆโดยใช้เทคนิคท่ีหลากหลายระบุอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ทัศนศิลป์และทักษะท่ีจำเป็นในการประกอบอาชีพนั้นๆ  เลือกงานทัศนศิลป์โดยใชเ้กณฑ์ที่กำหนดข้ึนอย่าง  
เหมาะสมและนำไปจัดนิทรรศการ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชวีิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออก
ทางศิลปะอยา่งสรา้งสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตยส์ุจริต  มวีินัย ใฝเ่รียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวติประจำวัน   
 
มาตรฐาน /ตวัช้ีวดั  

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 ตวัช้ีวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
รหสัวิชา ง๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๑                                                                เวลา ๔๐ ชัว่โมง 
 

ศกึษาวธิกีารท างานเพือ่ช่วยเหลอืตนเอง การใชว้สัดุ อปุกรณ์ และเครื่องมอืงา่ย ๆ ในการ
ท างานอย่างปลอดภยั การท างานเพือ่ช่วยเหลอืตนเองอย่างกระตอืรอืรน้และตรงเวลา 
 
รหสัตวัช้ีวดั 

ง ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓  
 

รวม  ๑ มาตรฐาน  ๓ ตวัช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหสัวิชา ง๑๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๒                               กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ  
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๒                                                                เวลา ๔๐ ชัว่โมง 

 
ศึกษาวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลอืตนเองและครอบครัว การใช้วสัดุ อุปกรณ์ และ

เครื่องมอืในการทำงานท่ีเหมาะสมและประหยัด การทำงานเพื่อชว่ยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภยั 
 

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

 
รวม  ๑ มาตรฐาน  ๓ ตวัช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหสัวิชา ง๑๓๑๐๑  การงานอาชีพ ๓                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๓                                                                เวลา ๔๐ ชัว่โมง 
 

ศึกษาวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม การใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน การทำงานอย่างเป็นข้ันตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด 
ความรอบคอบ และอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 
 
รหสัตวัช้ีวดั 

ง ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
 
รวม  ๑ มาตรฐาน  ๓ ตวัช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหสัวิชา ง๑๔๑๐๑  การงานอาชีพ ๔                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๔                                                                เวลา ๔๐ ชัว่โมง 
 

ศึกษาถึงเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย การทำงานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ อย่างเป็น
ข้ันตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงาน การใช้
พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด และคุ้มค่า และศึกษาความหมายและความสำคัญของ
อาชีพ  

 
รหสัตวัช้ีวดั 

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 ตวัช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหสัวิชา ง๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ ๕                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕                                                                เวลา ๔๐ ชัว่โมง 

 
ศึกษาเหตุผลในการทำงานแต่ละข้ันตอนตามกระบวนการทำงาน การใช้ทักษะการจัดการในการ

ทำงาน อย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการใทำงาน
กับสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนการมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  
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การสำรวจข้อมูลท่ีเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงการระบุความแตกต่างของอาชีพ 
 

รหสัตวัช้ีวดั 
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 ตวัช้ีวดั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหสัวิชา ง๑๖๑๐๑  การงานอาชีพ ๖                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๖                                                                เวลา ๔๐ ชัว่โมง 
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ศึกษาแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละข้ันตอน การใช้ทักษะการจัดการในการ

ทำงาน และมีทักษะการทำงานร่วมกัน การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครับและผู้อื่น และ
การสำรวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ การระบุความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมท่ีสัมพันธ์กับ
อาชีพที่สนใจ 
 
รหสัตวัช้ีวดั 

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 ตวัช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
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รหสัวิชา ง๒๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๑          เวลา  ๒๐  ชัว่โมง จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

วเิคราะหข์ัน้ตอนการท างานตามกระบวนการท างาน  ใชก้ระบวนการกลุ่มในการท างานดว้ย
ความเสยีสละ  ตดัสนิใจแกปั้ญหาการท างานอย่างมเีหตุผล 
 
รหสัตวัช้ีวดั 
 ง ๑.๑  ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓      
 
รวม  ๑ มาตรฐาน  ๓  ตวัช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหสัวิชา ง๒๑๑๐๒  การงานอาชีพ ๒                                กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๒          เวลา  ๒๐  ชัว่โมง จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 
 อธบิายแนวทางการเลอืกอาชพี  มเีจตคตทิีด่ตี่อการประกอบอาชพี  เหน็ความส าคญัของการ
สรา้งอาชพี 
 
รหสัตวัช้ีวดั 
 ง ๒.๑  ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓       
 
รวม  ๑ มาตรฐาน  ๓  ตวัช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหสัวิชา ง๒๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๑                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๑          เวลา  ๒๐  ชัว่โมง จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

 
ใชท้กัษะการแสวงหาความรูเ้พือ่พฒันาการท างาน  ใชท้กัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการ

ท างาน  มจีติส านึกในการท างานและใชท้รพัยากรในการปฏบิตังิานอย่างประหยดัและคุม้ค่า 
 
รหสัตวัช้ีวดั 
 ง๑.๑  ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓         
   
รวม  ๑ มาตรฐาน    ๓  ตวัช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหสัวิชา ง๒๒๑๐๒  การงานอาชีพ ๒                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒          เวลา  ๒๐  ชัว่โมง จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

อธบิายการเสรมิสรา้งประสบการณ์อาชพี  ระบุการเตรยีมตวัเขา้สูอ่าชพี  มทีกัษะพืน้ฐานที่
จ าเป็นส าหรบัการประกอบอาชพีทีส่นใจ 

 
รหสัตวัช้ีวดั 
 ง ๒.๑  ม.๒/๑ ม.๒/๒  ม.๒/๓        
 
รวม  ๑ มาตรฐาน  ๓  ตวัช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหสัวิชา ง๒๓๑๐๑  การงานอาชีพ ๑                               กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ  
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๑          เวลา  ๒๐  ชัว่โมง จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

อภปิรายขัน้ตอนการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ  ใชท้กัษะในการท างานรว่มกนัอย่างมคีุณธรรม 
อภปิรายการท างานโดยใชท้กัษะการจดัการเพือ่การประหยดัพลงังาน ทรพัยากร และสิง่แวดลอ้ม 
 
รหสัตวัช้ีวดั 
 ง ๑.๑  ม.๓/๑ , ม.๓/๒  ม.๓/๓          
รวม  ๑ มาตรฐาน  ๓  ตวัช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหสัวิชา ง๒๓๑๐๒  การงานอาชีพ ๒                             กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ  
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๒          เวลา  ๒๐  ชัว่โมง จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 
 อภปิรายการหางานดว้ยวธิทีีห่ลากหลาย  วเิคราะหแ์นวทางเขา้สูอ่าชพี  ประเมนิทางเลอืกใน
การประกอบอาชพีทีส่อดคลอ้งกบัความรูค้วามถนดัและความสนใจของตนเอง 
 
รหสัตวัช้ีวดั 
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 ง ๒.๑  ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓          
 
รวม  ๑ มาตรฐาน  ๓  ตวัช้ีวดั 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน  

อ๑๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ๑                                              กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๑ เวลา    ๒๐๐    ชัว่โมง  
 
คำอธบิายรายวิชา                               
ปฏิบัติตาม คำสั่งง่ายๆ  ท่ีฟังตัวอักษรและเสียง และสะกดคำง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านภาพตรงตาม
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ความหมายของคำและกลุ่มคำท่ีฟังเรื่องใกล้ตัวคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟังคำสั่ง
ง่าย ๆ ตามแบบท่ีฟังความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบท่ีฟังการขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตาม
แบบท่ีฟัง ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย  การระบุ
ตัวอักษรและเสียงอักษรของภาษาต่างประเทศ คำศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ (ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย
การเรียนรู้อื่น การฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน การใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
เพื่อรวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว   โดยการปฏิบัติตาม ระบุ อ่านออกเสียง เลือกภาพ ตอบคำถาม พูดโต้ตอบ 
ใช้ บอก พูดขอ ให้ข้อมูล  ทำท่าประกอบ เข้าร่วม ฟัง  /พูด เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตร เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้ึนในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขสามารถนำความรู้ ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  

ต ๑.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔  

ต ๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔ 

ต ๑.๓ ป.๑/๑ 

ต ๒.๑ ป.๑/๑,ป.๑/๒, ป.๑/๓ 

ต ๒.๒ ป.๑/๑ 

ต ๓.๑ ป.๑/๑   

ต ๔.๑  ป.๑/๑ 

ต ๔.๒ ป.๑/๑     

รวม  ๘ มาตรฐาน ๑๖ตวัช้ีวัด 
 
 

คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน  
อ๑๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ๒                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๒      เวลา    ๒๐๐    ชัว่โมง 
 
คำอธบิายรายวิชา                               
ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ และคำขอร้องง่ายๆ ท่ีฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  และอ่าน
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ประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำท่ีฟัง  ตอบคำถาม
จากการฟังประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆท่ีมีภาพประกอบ  พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง  ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆ ตามแบบท่ีฟัง  บอกความต้องการง่ายๆของตนเอง
ตามแบบท่ีฟัง  พูด ขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เก่ียวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดให้ข้อมูล เก่ียวกับตนเองและเรื่อง
ใกล้ตัวพูดและทำท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญ
ของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย  ระบุตัวอักษรและเสียง
อักษรของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย  บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

 าอังกฤษ)เพื่อรวบรวมคำศัพท์ท่ีฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษ
เก่ียวข้องใกล้ตัว โดยการระบุอ่านออกเสียงเลือกตอบคำถามพูดโต้ตอบใช้บอกทำท่าทางเข้าร่วมฟังเพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เกิดสมรรถนะตามความต้องการของ
หลักสูตร เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้ึนในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง
มีความสุขสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  

ต ๑.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ 
ต ๑.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔  
ต ๑.๓ ป.๒/๑ , 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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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน  
อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ๓                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๓      เวลา    ๒๐๐    ชัว่โมง 
 
คำอธบิายรายวิชา                               
ปฏบิตัติามค าสัง่และค าขอรอ้งทีฟั่งหรอือ่าน อ่านออกเสยีงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยคและบทพดู 
เขา้จงัหวะงา่ย ๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน เลอืก ระบุภาพหรอืสญัลกัษณ์ตรงความหมายของ กลุม่ค า
และประโยคทีฟั่ง ตอบค าถามจากการฟังหรอือ่านประโยค บทสนทนา หรอืนทิานงา่ย ๆ พดูโตต้อบดว้ย
ค าสัน้ ๆ งา่ย ๆ ในการสือ่สารระหว่างบุคคลตามแบบทีฟั่ง ใชค้ าสัง่และค าขอรอ้งงา่ย ๆ ตามแบบทีฟั่ง 
บอกความตอ้งการงา่ย ๆ ของตนเองตามแบบทีฟั่ง พดูขอและใหข้อ้มลูงา่ย ๆ เกีย่วกบัตนเองและเพือ่น
ตามแบบทีฟั่ง บอกความรูส้กึของตนเองเกีย่วกบัสิง่ต่าง ๆ ใกลต้วัและกจิกรรมต่าง ๆ ตามแบบทีฟั่ง พดู
ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัตนเองและเรื่องใกลต้วั จดัหมวดหมูท่ าตามประเภทของบุคคล สตัว ์และสิง่ของตามที่
ฟังหรอือ่าน  พดูและท าท่าประกอบตามมารยาทสงัคม วฒันธรรมของเจา้ของภาษา บอกชื่อและค าศพัท์
งา่ย ๆ เกีย่วกบัเทศกาลวนัส าคญั งานฉลองและชวีติความเป็นอยู่ของเจา้ของภาษา อ่านออกเสยีงค า
เกีย่วกบัสขีองธงประจ าชาต ิอาหารและเครื่องดื่มของประเทศสมาชกิอาเซยีน  เขา้ร่วมกจิกรรมทาง
ภาษาและวฒันธรรมทีเ่หมาะสมกบัวยั ระบุตวัอกัษรและเสยีงตวัอกัษรของภาษาตา่งประเทศและ
ภาษาไทย  บอกค าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ืน่ ฟัง พดูในสถานการณ์งา่ย ๆ ทีเ่กดิขึน้ใน
หอ้งเรยีน ใชภ้าษาต่างประเทศเพือ่รวบรวมค าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งใกลต้วั  โดยใชก้ระบวนการฟัง   ด ู  พดู  
อ่าน  และเขยีน   การปฏบิตั ิ ระบุ  เลอืก  บอก  และการรวบรวม    เพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ  
น าไปใชป้ระโยชน์ในการเรยีนทีส่งูขึน้  และในชวีติประจ าวนั  มคีุณลกัษณะทีใ่ฝ่เรยีนรู ้  มุ่งมัน่ในการ
ท างาน  ซื่อสตัย ์ มวีนิยั  และมจีติสาธารณะ 
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด    

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

รวม  ๘ มาตรฐาน   ๑๘    ตวัช้ีวดั 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน  

อ๑๔๑๐๑   ภาษาอังกฤษ๔                                 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ                          
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔      เวลา    ๘๐    ช่ัวโมง 
 
คำอธบิายรายวิชา                               
ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง และคำแนะนำ )instructions  (ง่าย ๆท่ีฟังหรืออ่าน อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ  
อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือก  /ระบุภาพหรือ

หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆท่ีฟังหรสัญลักษณ์ ืออ่าน  ตอบคำถามจาก
การฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ  พูด /เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล   ใช้คำสั่ง 
คำขอร้อง  และคำขออนุญาตง่ายๆ  พูด  /เขียนแสดงความต้องการของตนเอง  และขอความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่ายๆ  พูด /เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล เก่ียวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว  พูดแสดงความรู้สึกของ
ตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง  พูด  /เขียนให้ข้อมูลง่ายๆ เก่ียวกับตนเอง

างๆใกล้ตัวท่ีฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ และเรื่องใกล้ตัว พูด/วาดภาพแสดงความสัมพนัธ์ของสิ่งต่
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  พูดและทำท่าประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม  /วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา   ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา  การ

ละวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย  บอกความแตกต่างของเสียงตัว อักษร คเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาแ ำ กลุ่มคำ 
ประโยค  และข้อความ ของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย   บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษากับของไทย  ค้นคว้ารวบรวม คำศัพท์ท่ี

มสาระการเรียนรู้อื่น  และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน  ฟัง/พูดเกี่ยวข้องกับกลุ่ ในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา  ใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ  โดยการ
ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ระบุอ่านออกเสียงเลือกตอบคำถามพูดโต้ตอบใช้บอกทำท่าทางเข้าร่วมเพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตร มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้ึนในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขสามารถ
นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  

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 ป.๔/๑,ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 
ต ๒.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓  
ต ๒.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ 
ต ๓.๑ ป.๔/๑  
ต ๔.๑ ป.๔/๑   

ต ๔.๒ ป.๔/๑ รวม  ๘มาตรฐาน  ๒๐ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน  
อ๑๕๑๐๑   ภาษาอังกฤษ๕                                  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ                          
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๕      เวลา    ๘๐    ช่ัวโมง 
 
คำอธบิายรายวิชา                               
ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง และคำแนะนำท่ีฟังหรืออ่าน อ่านออกเสียง ประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้นๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุ  /วาดภาพสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและ

ข้อความสั้นๆท่ีฟังหรืออ่าน   บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านบทสนทนา และนิทาน
ง่ายๆหรือเรื่องสั้นๆ  พูด /เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ใช้คำสั่ง คำขอร้อง  คำขออนุญาตและให้
คำแนะนำง่ายๆ   พูด /เขียนแสดงความต้องกา รของตนเอง ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ   พูด  /เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล เก่ียวกับตนเอง  เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้
ตัว   พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆพร้อมท้ังให้เหตุผลสั้นๆ
ประกอบ  พูด  /เขียนให้ข้อมูลง่ายๆ เก่ียวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว เขียนภาพ  แผนผัง และแผ นภูมิแสดง
ข้อมูลต่างๆตามท่ีฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริ ยา
ท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม /วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของเทศกาล/
วันสำคัญ/งานฉลองและชวีิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ตามความสนใจ  บอกความเหมือน /ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน และการลำดับคำ ) order  (ตามโครงสร้างของประโยคของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และ
ภาษาไทย บอกความเหมือน /ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวั ฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ของไทย ค้นคว้ารวบรวม คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ และนำเสนอด้วยการพูด  /การเขียน ฟัง 
พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่า งประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ     โดยการฟัง พูด  อ่าน  เขียน  ระบุอ่านออกเสียง
เลือกตอบคำถามพูดโต้ตอบใช้บอกทำท่าทางเข้าร่วมเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้ึนในตัวของผู้เรียน 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  

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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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน  
อ๑๖๑๐๑   ภาษาอังกฤษ๖                                  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ                          
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๖      เวลา    ๘๐    ช่ัวโมง 
 
คำอธบิายรายวิชา                               
ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง และคำแนะนำ ท่ีฟังและอ่าน   อ่านออกเสียง ข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้นๆ  
ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือก /ระบุประโยค หรือ ข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายท่ี

อ่าน    บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านบทสนทนา หรือนิทานง่ายๆและเรื่องเล่า  พูด/
เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ใช้คำสั่ง คำขอร้อง  และคำขออนุญาตและให้คำแนะนำ  พูด /เขียน
แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  พูด/

เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล เก่ียวกับตนเอง   เพื่อน ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว พูด  /เขียนแ สดงความรู้สึกของ
ตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลสั้นๆประกอบ พูด  /เขียนให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆตามท่ีฟังหรือ
อ่าน  พูดเขียนแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ  
เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูลเก่ียวกับเทศกาล /วันสำคัญ/งานฉลอง/
ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความ
เหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับ
คำ ตามโครงสร้าง ประโยค ของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทยเปรียบเทียบความเหมือน/
ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลอง และประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทยค้นคว้ารวบรวม คำศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด /การเขียนใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษาใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและ

รวบรวมข้อมูลต่างๆ     โดยการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ระบุอ่านออกเสียงเลือกตอบคำถามพูดโต้ตอบเข้าร่วม
เปรียบเทียบ  ค้นคว้า ใช้บอกเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เกิด
สมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้ึนในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  

ต ๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 
ต ๑.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕ 
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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 ๒๐ตวัช้ีวัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ                        กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  ๑                    ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน     จำนวน๑.๕หน่วยกิต 
 
คำอธบิายรายวิชา                               
เข้าใจคำสั่ง คำขอรอ้ง คำแนะนำ คำชี้แจงในการทำอาหารและเครื่องดื่ม  การประดิษฐ์  การใช้ยา สลากยา  
การบอกทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆหรือการใช้อุปกรณ์  อา่นข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง  สามารถใช้
พจนานุกรม พูดประโยคหรอืข้อความและความหมายเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรยีน สิ่งแวดลอ้ม เวลา
ว่าง นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซือ้ ขาย ลมฟา้อากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว 
การบริการ สถานท่ี ภาษาและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  การตีความถ่ายโอนข้อมลูให้สัมพันธ์กับสือ่ที่ไม่ใช่ความ
เรียง เข้าใจบทสนทนา เรือ่งสัน้ เรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ ใช้ภาษาสือ่สารระหว่างบุคคล แสดงความต้องการ 
ขอความชว่ยเหลือ ตอบรับหรือปฏเิสธให้ความช่วยเหลอื ใช้คำศัพท์ สำนวน ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการ
ขอและให้ขอ้มูล แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอ่านหรอืฟัง ใชภ้าษาในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น
และใหเ้หตุผลประกอบ   โดยใช้กระบวนการทางภาษา  ฝกึปฏิบัติฟัง  พูด  ฟัง  อ่าน  เขียน  คิดวิเคราะห์  
แก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี  ใชภ้าษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวัน  สามารถพูดโต้ตอบ
ระหว่างบุคคลและเขียนแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของตน เพื่อให้ผู้เรียนใฝเ่รียนรู้   มุ่งมั่นในการทำงาน มี
ความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการใช้ทักษะชวีิต มุ่งม่ันในการทํางาน และมีจิตสาธารณะ  
   
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  
ต ๑.๑ ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓,ม.๑/๔ 
 ต ๑.๒ ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓,ม.๑/๔,ม.๑/๕ 
 ต ๑.๓ ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓ 
 ต ๒.๑ ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓ 
 ต ๒.๒ ม.๑/๑,ม.๑/๒ 
 ต ๓.๑ ม.๑/๑   
 ต ๔.๑ ม.๑/๑   



 
 

     หน้า 173 

 ต ๔.๒ ม.๑/๑ 
รวม  ๘ มาตรฐาน ๒๐ ตัวชีว้ัด 
 
 
 

คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ                                 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ   
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  ๑           ภาคเรียนที่  ๒ 
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน     จำนวน๑.๕หน่วยกิต 
 
คำอธบิายรายวิชา                               
 ใช้ประโยคและข้อความบรรยายเก่ียวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์  สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว จับ
ใจความสำคัญ แก่นสาระ การวิเคราะห์ความ เรื่อง เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ แสดงความคิดเห็น และการ
ให้เหตุผลประกอบเก่ียวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆใกล้ตัว  ใช้ภาษา น้ำเสียงกริยาท่าทางในการสนทนาตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา รู้ความเป็นมาและความสำคัญ ความเหมือนความแตกต่างของ
เทศกาลงานฉลอง วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  
ใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวม สรุปและนำเสนอข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ   โดยใช้กระบวนการทางภาษา  ฝึกปฏิบัติฟัง  พูด  ฟัง  อ่าน  เขียน  คิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา  
การใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี  ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวัน  สามารถอ่านจับใจความสำคัญจาก
สิ่งท่ีอ่าน  และสามารถสนทนาตามมารยาททางสังคม เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้   มุ่งมั่นในการทำงาน และรัก
ความเป็นไทย 
 

มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  
ต ๑.๑   ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓,ม.๑/๔ 
ต ๑.๒   ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓,ม.๑/๔,ม.๑/๕ 
ต ๑.๓   ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓ 
ต ๒.๑   ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓ 
ต ๒.๒   ม.๑/๑,ม.๑/๒ 
ต ๓.๑   ม.๑/๑   
ต ๔.๑   ม.๑/๑   
ต ๔.๒   ม.๑/๑  
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รวม  ๘ มาตรฐาน ๒๐ ตัวชีว้ัด 
 
 

 
 
 

คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ                        กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ     
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  ๒           ภาคเรียนที่  ๑ 
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน     จำนวน๑.๕หน่วยกิต 
 
คำอธบิายรายวิชา                               
ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธบิายง่าย ๆ ท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ 
ข่าว  ประกาศและบทรอ้ยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลอืก /ตีความประโยคและข้อความให้ระบุ 
สัมพันธ์กับสิ่งท่ีไม่ใชส่ื่อความเรียงท่ีอา่น  ระบุหวัข้อเรื่อง ใจความสำคัญและตอบคำถามจากการอ่านและการ
ฟัง  สนทนาแลกเปลี่ยนขอ้มูลเกี่ยวกับตนเอง  เรือ่งต่างๆใกล้ตัวและสถานการณ์ตา่งๆในชีวิตประจำวัน  
เลือกใช้คำขอรอ้ง คำแนะนำ  คำชี้แจงตามสถานการณ์  พดู /เขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา  ใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์จริงทีเ่กิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน   
โดยการอ่าน  การพูและเขียน  การเชื่อมโยง  การตีความ  ค้นคว้า /สืบค้นข้อมูล  การสือ่สารวเิคราะห์  
แลกเปลี่ยนความรู้  แสดงความคิดเห็น  อธิบายและอภิปราย  ข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  
เพื่อให้มีมีความสามารถในการตีความจากสิ่งที่ฟังและอ่านได้  พูดและเขียนได้ถูกต้อง  มีมารยาทในการพูด  
รักการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีค่านิยมท่ีถูกต้อง  อยู่อย่างพอเพยีง  มีเจตคติท่ีดีต่อ
ภาษาอังกฤษ  เห็นความสำคัญในการเขียนและพูด  เห็นคณุค่าในการนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  
           ต ๑.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔                                                     
 ต ๑.๒  ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๕ 
 ต ๑.๓  ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓            
 ต ๒.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒,  ม.๒/๓ 
 ต ๒.๒  ม.๒/๑,  ม.๒/๒  
 ต ๓.๑  ม.๒/๑ 
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 ต ๔.๑  ม.๒/๑ 
 ต ๔.๒ ม.๒/๑ 

รวม  ๘ มาตรฐาน ๒๐ ตัวชีว้ัด 
 
 
 
 
 

คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ   
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  ๒                   ภาคเรียนที่  ๒ 
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน     จำนวน๑.๕หน่วยกิต 
 
คำอธบิายรายวิชา                               
ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายง่าย ๆ ท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ 
ข่าว  ประกาศและบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุ /เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับ
สิ่งท่ีไม่ใช่สื่อความเรียงท่ีอ่าน  เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ บอกรายละเอียด สนับสนุนและแสดงความ
คิดเห็นจากการอ่านและการฟัง  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน  เลือกและใช้คำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจงตามสถานการณ์  พูดและเขียนแสดง
ความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับ  และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  พูดและเขียน
บรรยายเก่ียวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน  ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  พูด  /เขียนแสดงความรู้สึก

วามคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ ใช้ภาษา  น้ำเสียงและกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทและแสดงค
สังคมและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา  ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น /ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต ่าง ๆ จากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน  สถานศึกษา 
ชุมชน  โดยการอ่าน  การพูดและเขียน  การเชื่อมโยง  การตีความ  ค้นคว้า  /สืบค้นข้อมูล  การสื่อสาร
วิเคราะห์  แลกเปลี่ยนความรู้  แสดงความคิดเห็น  อธิบายและอภิปราย  ข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  
ความเข้าใจ การนำความรู้ไปใช้  เพื่อให้มีความสามารถในการตีความจากสิ่งท่ีฟังและอ่านได้  พูดและเขียนได้
ถูกต้อง  มีมารยาทในการพูด  รักการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีค่านิยมท่ีถูกต้อง  อยู่อย่าง
พอเพียง  มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ  เห็นความสำคัญในการเขียนและพูด  เห็นคุณค่าในการนำความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  
          ต ๑.๑   ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔ 
 ต ๑.๒   ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕ 
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ต ๑.๓   ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓          
ต ๒.๑   ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓ 
ต ๒.๒   ม.๒/๑,  ม.๒/๒   
ต.๓.๑   ม.๒/๑ 
ต.๔.๑   ม.๒/๑ 
ต.๔.๒  ม.๒/๑ 

  
รวม  ๘  มาตรฐาน   ๒๐   ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน  
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  ๓           ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง / ภาคเรียน     จำนวน๑.๕หน่วยกิต 
 
คำอธบิายรายวิชา                               
ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว  โฆษณาและ
บทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุและเขียนสื่อท่ีไม่ใช้ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับ
ประโยคและข้อความ เลือก /ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญบอกรายละเอียด สนับสนุนและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  สนทนาและเขียน
โต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมได้ต่อเนื่อง
เหมาะสม  เลือกและใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ  การให้ ข้อมูล  อธิบาย 
เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
เลือกและใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
อธิบายและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างเก่ียวกับชีวิต ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ของเจ้าของภาษากับของไทย  เข้าร่วมจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  ใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหา
ความรู้ รวบรวมและสรุปข้อมูล  ข้อเท็จจริงเก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้และนำเสนอ
ด้วยการพูดและการเขียน  ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้ในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่างสารโรงเรียน ชุมชน และท้องถ่ินเป็นภาษาอังกฤษ   
โดยการพูดและเขียน  การอ่าน การเชื่อมโยง  การตีความ  ค้นคว้า /สืบค้นข้อมูล  การสื่อสาร การวิเคราะห์  
แลกเปลี่ยนความรู้  แสดงความคิดเห็น  อธิบายและอภิปราย  ข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ 
การนำความรู้ไปใช้  เพื่อให้มีความสามารถในการตีความจากสิ่งท่ีฟังและอ่านได้  พูดและเขียนได้ถูกต้อง  มี
มารยาทในการพูด  รักการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีค่านิยมท่ีถูกต้อง  อยู่อย่างพอเพียง  มีเจต
คติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ  เห็นความสำคัญในการเขียนและพูด  เห็นคุณค่าในการนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษไป
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ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  
ต ๑.๑   ม.๓/๑,   ม.๓/๒,  ม.๓/๓,   ม.๓/๔ 
 ต ๑.๒   ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  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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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ               กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ   
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  ๓                    ภาคเรียนที่  ๒ 
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน     จำนวน๑.๕หน่วยกิต 
 
คำอธบิายรายวิชา                               
   ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว  
โฆษณาและบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุและเขียนสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ให้
สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ เลือก  /เอียด สนับสนุนและแสดงระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญบอกรายละ
ความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  
สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่อง         ต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความ
สนใจของสังคมได้ต่อเนื่องเหมาะสม  เลือกและใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายอย่างเหมาะสม 
พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ  การ
ให้ข้อมูล  อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์พร้อม
ให้เหตุผลประกอบ เลือกและใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบายและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างเก่ียวกับชีวิต ความ
เป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย  เข้าร่วมจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ตามความสนใจ  ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน ใช้
ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้ รวบรวมและสรปุข้อมูล  ข้อเท็จจริงเก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จาก
แหล่งการเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน  ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมและ
สรุปความรู้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่างสารโรงเรียน ชุมชน 
และท้องถ่ินเป็นภาษาอังกฤษ  โดยการพูดและเขียน  การอ่าน การเชื่อมโยง  การตีความ  ค้นคว้า  /สืบค้น

ยนความรู้  แสดงความคิดเห็น  อธิบายและอภิปราย  ข้อมูลเพื่อให้ข้อมูล  การสื่อสาร การวิเคราะห์  แลกเปลี่
เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ การนำความรู้ไปใช้  เพื่อให้มีความสามารถในการตีความจากสิ่งท่ีฟังและ
อ่านได้  พูดและเขียนได้ถูกต้อง  มีมารยาทในการพูด  รักการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีค่านิยม
ท่ีถูกต้อง  อยู่อย่างพอเพียง  มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ  เห็นความสำคัญในการเขียนและพูด  เห็นคุณค่าใน
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การนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  
ต ๑.๑  ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓,   ม.๓/๔ 
          ต ๑.๒  ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  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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คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
หน้าทีพ่ลเมือง 
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คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 

ส ๑๑๑๓๑  หน้าทีพ่ลเมือง ๑                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๑           เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 
คำอธบิายรายวิชา 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพการรับประทานอาหารการทักทายด้วย
วาจาและยิ้มแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของภาษาไทยปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทใน
เรื่องการออมและการประหยัดหลักการทรงงานในเรื่องการประหยัดความเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดความ
ซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่อกันและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่อง
ความซ่ือสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของ
ตนเอง 

ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกาและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในห้องเรียนในเรื่องการรักษาความสะอาดการ
รักษาของใช้ร่วมกันและการส่งงานปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและห้องเรียน
ในเรื่องการเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่และครูปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริตขยันหม่ันเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่นในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความ
พิการความสามารถถ่ินกำเนิดฯลฯยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนในกรณีความคิดเห็นไม่ตรงกันการ
ละเมิดสิทธิของผู้อื่นและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริตอดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง  โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่ม
กระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู ้

๑  .ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย  
๒  .แสดงออกถึงความกตญัญกูตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว  
๓  .เห็นความสำคัญของภาษาไทย  
๔  .เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์  
๕ .ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖  .ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกาและหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัตใินห้องเรียน  
๗  .ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและหอ้งเรียน  
๘  .ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผูอ้ื่น  
๙ .ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันตวิิธี 
๑๐  .ปฏิบัติตนเป็นผู้มวีินัยในตนเอง  

รวมทั้งหมด  ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
ส ๑๑๑๓๒   หนา้ทีพ่ลเมอืง ๒      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๒                         เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
 
คำอธบิายรายวิชา 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการพูดด้วยถ้อยคำไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อม
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียนเห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทยปฏิบัติตนเป็นผู้
มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหม่ันเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลที่
เกิดจากการกระทำของตนเอง 

เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทใน
เรื่องความขยันและความอดทนหลักการทรงงานในเรื่องการพึ่งตนเองและรู้รักสามัคคีและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้
ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในโรงเรียนในเรื่องการแต่งกายการเข้าแถวการดูแล
พื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการ
เป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกท่ีดีหน้าท่ีและความรับผิดชอบปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซ่ือสัตย์
สุจริตขยันหม่ันเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 
ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่นในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความพิการ
ความสามารถถ่ินกำเนิดฯลฯยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนในกรณีหน้าท่ีและความรับผิดชอบและการใช้
ของส่วนรวมและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
อดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการ
ปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 



 
 

     หน้า 185 

ผลการเรียนรู ้
๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตญัญกูตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 
๓. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย ์
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของหอ้งเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผูอ้ื่น 
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวธิีการแก้ปัญหาโดยสันตวิิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มวีินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด  ๑๐ ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
ส ๑๑๑๓๓  หน้าทีพ่ลเมือง ๓    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๓                                                                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง    
  
คำอธบิายรายวิชา 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการต้อนรับผู้มาเยือนและการปฏิบัติตนตามกาลเทศะแสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ินในเรื่องต่างๆปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหม่ันเพียรอดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทใน
เรื่องความซื่อสัตย์และความเสียสละหลักการทรงงานในเรื่องการมีส่วนร่วมและความเพียรและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หา
ความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการ
ใช้และการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้และสถานท่ีของส่วนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดี
ของห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าท่ีและการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆของห้องเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหม่ันเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความพิการ
ความสามารถถ่ินกำเนิดสถานะของบุคคลฯลฯอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันด้วยการไม่
รังแกไม่ทำร้ายไม่ล้อเลียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันยกตัวอย่างความขัดแย้งในชุมชนในกรณีการใช้สา
ธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อมและเสนอวิธีการปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการ
กลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู ้

๑  .ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย  
๒  .แสดงออกถึงความกตญัญกูตเวทีต่อบุคคลในชุมชน  
๓  .เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๔  .เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์  
๕  .ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักกา รทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖  .ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหนา้ท่ีท่ีต้องปฏิบัติในห้องเรยีนและโรงเรยีน  
๗  .จกรรมต่างๆของห้องเรียนและโรงเรยีนปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีและมีส่วนร่วมในกิ  
๘  .ยอมรับและอยูร่่วมกับผูอ้ืน่อย่างสันติ  
๙  .ยกตัวอย่างคว ามขัดแย้งในชุมชนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันตวิธิี 
๑๐  .ปฏิบัติตนเป็นผู้มวีินัยในตนเอง  

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     หน้า 188 

 
 
 
 

 
 

คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
ส ๑๑๑๓๔ หนา้ที่พลเมอืง ๔    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔                        เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
   
คำอธบิายรายวิชา 

เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในพิธีการต่างๆในเรื่องการกล่าวคำต้อนรับการแนะนำ
ตัวเองและแนะนำสถานท่ีแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคมมีส่วนร่วมใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในท้องถ่ินปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริ ตอดทนและ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ใน
เรื่องการใช้สินค้าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีปฏิบัติ
ตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องการมีวินัยและการข่มใจ
หลักการทรงงานในเรื่องประโยชน์ส่วนรวมและพออยู่พอกินและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับ
ผลทีเ่กิดจากการกระทำของตนเอง 

มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลงกติกาของห้องเรียนในเรื่องการรักษาความสะอาดการ
รักษาของใช้ร่วมกันและการส่งงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงกติกาด้วยหลักเหตุผล
และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีของการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและห้องเรียน
ในเรื่องการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกท่ีดีการมีเหตุผลยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการปฏิบัติตาม
เสียงข้างมากและยอมรับเสียงข้างน้อยมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและ
ห้องเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความพิการ
ความสามารถถ่ินกำเนิดสถานะของบุคคลฯลฯอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในเรื่องการไม่
รังแกไม่ทำร้ายไม่ล้อเลียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถ่ินในกรณี
การใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มี
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วินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และ

กระบวนการแก้ปัญหา 
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรัก

ชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู ้

๑ .เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒  .แสดงออกถึงความกตญัญกูตเวทีต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคม  
๓  .เนยีมประเพณีไทยมีส่วนรว่มในขนบธรรม  
๔  .เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติยึดม่ันในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
๕  .ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงง านและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖  .มีส่วนรว่มในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลงกติกาของห้องเรียน  
๗  .น้าท่ีมีส่วนรว่มและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและปฏิบัติตนตามบทบาทห

ห้องเรียน 
๘  .ยอมรับและอยูร่่วมกับผูอ้ืน่อย่างสันติและพึ่งพาซึง่กันและกัน  
๙ .วิเคราะห์ปญัหาความขัดแย้งในท้องถิ่นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันตวิธิี 
๑๐  .ปฏิบัติตนเป็นผู้มวีินัยในตนเอง  

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
ส ๑๑๑๓๕ หนา้ที่พลเมอืง ๕    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๕   เ               เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  
  
คำอธบิายรายวิชา 

เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในการสนทนาการปฏิบัติตนตามกาลเทศะและการ
ต้อนรับผู้มาเยือนรู้คุณค่าใช้อย่างประหยัดคุ้มค่าและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วม
ในศิลปวัฒนธรรมไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตตั้ งใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติยึดม่ันในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการ
ใช้สินค้าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีปฏิบัติตนตาม
พระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่และความ
สามัคคีหลักการทรงงานในเรื่องการทำตามลำดับข้ันและทำงานอย่างมีความสุขและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวนิัยในตนเองในเรือ่งความซื่อสัตย์สุจริตขยันหม่ันเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนในการรักษาความสะอาดการรักษา
ของใช้ร่วมกันและการดูแลพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมายโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกฎระเบียบด้วย
หลักเหตุผลและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีของการเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและ
โรงเรียนในเรื่องการยึดถือหลักความจริงความดีงามความถูกต้องและหลักเหตุผลการยึดถือประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นสำคัญการยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรมมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจใน
กิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร
อดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในท้องถ่ินในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาและ
สิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพากันด้วยการเคารพซึ่งกันและกันไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อื่น
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรและการขัดแย้งทางความคิดและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
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ตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตความอดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 
โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และ

กระบวนการแก้ปัญหา 
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรัก

ชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู ้

๑  .เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย  
๒  .รู้คุณค่าและบำรุงรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๓ .มีส่วนรว่มในศิลปวัฒนธรรมไทย 
๔  .เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติยึดม่ันในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
๕  .ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖  .มีส่วนรว่มในการสร้างและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  
๗  .ปฏิบัติตนตามบ ทบาทหน้าท่ีมสี่วนรว่มและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและ

โรงเรียน 
๘  .ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในท้องถิน่และอยู่รว่มกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่ง

กันและกัน 
๙  .วิเคราะห์ปญัหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันต ิวิธ ี
๑๐  .ปฏิบัติตนเป็นผู้มวีินัยในตนเอง  

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
ส ๑๖๒๓๖   หนา้ทีพ่ลเมอืง ๖    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๖  เวลา ๔๐ ชั่วโมง   
คำอธบิายรายวิชา 

ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อื่นให้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพการสนทนาการปฏิบัติตน
ตามกาลเทศะและการต้อนรับผู้มาเยือนมีส่วนร่วมและชักชวนผู้อื่นให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยปฏิบัติตนเป็นผู้ มีวินัยใน
ตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

เห็นคุณค่าและแนะนำผู้อื่นให้แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ด้วยการใช้สินค้าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตนเป็นศา
สนิกชนท่ีดีปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความใฝ่รู้
ความกตัญญูหลักการทรงงานในเรื่ององค์รวมและทำให้ง่ายและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนและแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียนในการใช้
และดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใชว้ัสดุอุปกรณแ์ละสถานท่ีของส่วนรวมเห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ี
ของการเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียนด้วยการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกท่ีดีการยึดถือประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นสำคัญการใช้สิทธิและหน้าท่ีการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหม่ันเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาและ
สิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพากันในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกันไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่น
ผู้อื่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยในเรื่องการการละเมิดสิทธิ
การรักษาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความ
ซือ่สัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
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กระบวนการแก้ปัญหา 
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรัก

ชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
 
 
ผลการเรียนรู ้

๑  .ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อื่นให้มีมารยาทไทย  
๒ .มีส่วนรว่มและชักชวนผู้อืน่ให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
๓  .มีส่วนรว่มในขนบธรรมเนยีมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  
๔  .และเทิดทูนสถาบันเห็นคุณค่าและแนะนำผู้อืน่ให้แสดงออกถึงความรักชาติยึดม่ันในศาสนา

พระมหากษัตริย ์
๕  .ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทห ลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖  .ปฏิบัติตนและแนะนำผูอ้ื่นให้ปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน  
๗  .ตัดสินใจในกิจกรรมเห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการ

ของห้องเรียนและโรงเรยีน 
๘  .ยอมรับความหลากหล ายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยและอยู่รว่มกับผู้อื่นอย่างสันติและ

พึ่งพาซึ่งกันและกัน 
๙  .วิเคราะห์ปญัหาความขัดแย้งในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันตวิิธี  
๑๐  .ปฏิบัติตนเป็นผู้มวีินัยในตนเอง  

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
ส ๒๑๒๓๑ หนา้ที่พลเมอืง ๑                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑                                    เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    
      

มีส่วนรว่มอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ 
แสดงออกถึงความเอือ้เฟื้อเผือ่แผ่และเสยีสละต่อสังคม เหน็คุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินยัในตนเอง ในเรือ่งความซือ่สัตย์สุจริต ขยันหม่ันเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏบิัติหน้าท่ี และยอมรับผลที่เกดิจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งของความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประยุกต์และเผยแพรพ่ระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใชธ้รรมชาติ
ช่วยธรรมชาติ การปลูกป่าในใจคน และหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ี 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏบิัติ กระบวนการเผชญิสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปญัหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนกั กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคต ิ

เพื่อให้ผูเ้รียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ัน 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เปน็พลเมอืงดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวธิี 
และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู ้

๑. มีส่วนรว่มในการอนรุักษ์มารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความเอือ้เฟือ้เผือ่แผ่ และเสียสละตอ่สังคม 
๓. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย 
๔ เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ประยุกต์และเผยแพรพ่ระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้มวีินัยในตนเอง  
รวมทั้งหมด ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
ส ๒๑๒๓๒ หนา้ที่พลเมอืง ๒                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑                                     เวลา  ๒๐  ชั่วโมง     
      

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม การ
ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน 
ตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้ประกอบ การตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของ
ตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการ
เคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย 
การเจรจาต่อรอง การระงับ ความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู ้

๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๒. มีส่วนรว่มและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
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ต่าง ๆ 
๓. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยูร่่วมกัน 

อย่างสันติ และพึง่พาซึ่งกันและกัน 
๔. มสี่วนรว่มในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวธิี 
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มวีินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๕  ผลการเรียนรู้ 
 

คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
ส ๒๒๒๓๑ หนา้ที่พลเมอืง ๑                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๒                                      เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  
 

    มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่ง
กาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะนำผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า 
อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มีการปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ความ
ขยัน อดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือกำไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติ
หน้าท่ี 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู ้

๑. มีส่วนรว่มและแนะนำผูอ้ืน่ให้อนุรักษ์มารยาทไทย 
๒. แสดงออกและแนะนำผูอ้ืน่ให้มีความเอือ้เฟื้อเผือ่แผ่ และเสียสละตอ่สังคม 
๓. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสบืสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
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๔. เป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

๕. ประยุกต์และเผยแพรพ่ระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้มวีินัยในตนเอง   
รวมทั้งหมด ๖  ผลการเรียนรู้ 

 

 
คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 

ส ๒๒๒๓๒ หนา้ที่พลเมอืง ๒                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๒                                      เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  
 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้าหาญ 
ทางจริยธรรม การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกท่ีดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใชป้ระกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลท่ี
เกิดจากการกระทำของตนเอง 

เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยคำนึงถึง 
ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม การอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา และ
วาจาดูหม่ินผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดย
สันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การใช้ของส่วนรวม ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับ ความ
ขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ี 
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 
ผลการเรียนรู ้

๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๒. มีส่วนรว่มและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม 

ต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร 
๓. เห็นคุณค่าของการอยู่รว่มกันในภูมิภาคเอเชยีอย่างสันต ิและพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
๔. มีส่วนรว่มและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มวีินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๕  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
ส ๒๓๒๓๑ หนา้ที่พลเมอืง ๑                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓                                      เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  
 

มีส่วนร่วม แนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การ
สนทนาการแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะนำผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกับความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพ ณี 
ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต ขยันหม่ันเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซ่ือสัตย์ 
หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาท่ีจุดเล็ก ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ี 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิ ธี 
และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู ้

๑. มีส่วนรว่ม แนะนำผูอ้ื่นใหอ้นุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออก แนะนำผู้อื่น และมีสว่นรว่มในกิจกรรมเก่ียวกับความเอื้อเฟือ้เผื่อแผ่ และเสียสละ 
๓. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนยีม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาไทย 
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๔. เป็นแบบอย่างและมีสว่นรว่มในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

๕. ประยุกต์และเผยแพรพ่ระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้มวีินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 

คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
ส ๒๓๒๓๒ หนา้ที่พลเมอืง ๒                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓                                      เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  
 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าท่ี การใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าท่ีของบุคคลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีและ
ยอมรับผลที่เกิดจาก การกระทำของตนเอง 

เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ท่ามกลาง ความ
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม การ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา และ
วาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
ในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชู้สาว ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัตหิน้าท่ี และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติค ร 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้ วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู ้

๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๒. มีส่วนรว่มและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าท่ีของบุคคล เพือ่
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ใช้ประกอบการตัดสินใจ 
๓. เห็นคุณค่าของการอยู่รว่มกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติ และพึง่พาซึ่งกันและกัน 
๔. มีส่วนรว่มและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มวีินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๕  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาการป้องกันการทุจริต 
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คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
 

   ส๑๑๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๑               กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑                    เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 
คำอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การคิดแยกแยะ ระบบคิด
ฐาน ๒ ระบบคิดฐาน ๑๐ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การทำการบ้าน การทำเวร การสอบ 
กิจกรรมนักเรียน STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ความพอเพียง ความโปร่งใส ต้านทุจริต ความเอื้อ
อาทร รู้หน้าท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม ความหมายบทบาทและสิทธิ การเคารพสิทธิหน้าท่ีต่อ
ตนเองและผู้อื่น ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ความรับผิดชอบ (ต่อตนเองกับต่อผู้อื่น) ความเป็นพลเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตโดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงาน
กระบวนการเรียนรู้ ๕ ข้ันตอน (๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการ
เขียน เพื่อให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตน กบัผลประโยชน์สว่นรวม 
๒. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัความละอายและความไมท่นต่อการทจุรติ 
๓. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั STRONG/จติพอเพยีงตอ่ตา้นการทจุรติ 
๔. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัพลเมอืงและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
๕. สามารถคดิแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตน กบัผลประโยชน์สว่นรวมได ้
๖. ปฏบิตัตินเป็นผูล้ะอายและไมท่นต่อการทจุรติทุกรปูแบบ 
๗. ปฏบิตัตินเป็นผูท้ี ่STRONG/จติพอเพยีงต่อตา้นการทุจรติ 
๘. ปฏบิตัตินตามหน้าทีพ่ลเมอืงและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
๙. ตระหนกัและเหน็ความส าคญัของการต่อตา้นและป้องกนัการทจุรติ 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
 

   ส๑๒๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๑               กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ช้ันประถมศึกษาปีที ่๒                    เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 
คำอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การคิดแยกแยะ ประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม ระบบคิดฐาน ๒ ระบบคิดฐาน ๑๐ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
การทำการบ้าน การทำเวร การสอบ กิจกรรมนักเรียน STRONG/จิตพอเพียงตอ่ต้านการทุจริต ความพอเพยีง 
ความโปร่งใส ต้านทุจริต ความเอื้ออาทร รู้หนา้ท่ีของพลเมอืงและรับผิดชอบตอ่สังคม เรือ่งการเคารพสิทธิ
หน้าท่ีต่อตนเองและผู้อื่น การเคารพสิทธิหน้าท่ีต่อชุมชนและสังคม ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ความ
รับผิดชอบ (ต่อหอ้งเรียน) คุณลักษณะของพลเมืองที่ดี หน้าท่ีของพลเมืองที่ดีในการตอ่ต้านการทุจริตโดยใช้
กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้ ๕ ข้ันตอน (๕ 
STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มีความตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตน กบัผลประโยชน์สว่นรวม 
๒. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัความละอายและความไมท่นต่อการทจุรติ 
๓. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั STRONG/จติพอเพยีงตอ่ตา้นการทจุรติ 
๔. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัพลเมอืงและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
๕. สามารถคดิแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตน กบัผลประโยชน์สว่นรวมได ้
๖. ปฏบิตัตินเป็นผูล้ะอายและไมท่นต่อการทจุรติทุกรปูแบบ 
๗. ปฏบิตัตินเป็นผูท้ี ่STRONG/จติพอเพยีงต่อตา้นการทุจรติ 
๘. ปฏบิตัตินตามหน้าทีพ่ลเมอืงและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
๙. ตระหนกัและเหน็ความส าคญัของการต่อตา้นและป้องกนัการทจุรติ 
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รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
 

   ส๑๓๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๓         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาฯ 
   ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓                    เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 
 

คำอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชนส์่วนรวม การคดิแยกแยะ ระบบคิด
ฐาน ๒ ระบบคิดฐาน ๑๐ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม การขัดกันระหว่างประโยชนส์่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การทำการบ้าน การทำเวร การสอบ การแต่ง
กาย กิจกรรมส่งเสริมความถนัดและความสนใจ STRONG/จิตพอเพยีงต่อต้านการทุจรติ ความพอเพียง ความ
โปร่งใส ต้านทุจริต ความเอื้ออาทร พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่องการเคารพสิทธิหน้าท่ีต่อ
ตนเองและผู้อื่นท่ีมีต่อชุมชน เรื่องการเคารพสิทธิหน้าท่ีต่อตนเองและผู้อื่นท่ีมีต่อประเทศชาติ  ระเบียบ 
กฎ กติกา กฎหมาย ความรบัผิดชอบ (ตอ่โรงเรียน) ความเป็นพลเมืองในการตอ่ต้านการทุจริตโดยใช้
กระบวนการคิด วเิคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้ ๕ ข้ันตอน 
(๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มีความตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกัน การทุจริต 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตน กบัผลประโยชน์สว่นรวม 
๒. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัความละอายและความไมท่นต่อการทจุรติ 
๓. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั STRONG/จติพอเพยีงตอ่ตา้นการทจุรติ 
๔. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัพลเมอืงและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
๕. สามารถคดิแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตน กบัผลประโยชน์สว่นรวมได ้
๖. ปฏบิตัตินเป็นผูล้ะอายและไมท่นต่อการทจุรติทุกรปูแบบ 
๗. ปฏบิตัตินเป็นผูท้ี ่STRONG/จติพอเพยีงต่อตา้นการทุจรติ 
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๘. ปฏบิตัตินตามหน้าทีพ่ลเมอืงและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
๙. ตระหนกัและเหน็ความส าคญัของการต่อตา้นและป้องกนัการทจุรติ 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 

คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
 

   ส๑๔๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๔        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาฯ 
   ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔                   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 
คำอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การคิดแยกแยะ ระบบคิดฐาน 
๒ ระบบคิดฐาน ๑๐ ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต ประโยชน์สว่นตนและประโยชนส์่วนรวม 
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การทำการบ้าน การทำเวร การสอบ การแตง่กาย กิจกรรมนักเรียน 
(ภายในโรงเรียน) การเข้าแถว STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความโปร่งใส ความต่ืนรู้/ความรู้ ต้านทุจริต มุ่งไปข้างหน้า ความเอื้ออาทร พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม เรื่องการเคารพสิทธิหน้าท่ีต่อตนเองและผู้อื่นท่ีมีต่อครอบครัว ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
ความรับผิดชอบ (ต่อชุมชน) ความเป็นพลเมืองในการต่อตา้นการทุจริตโดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้ ๕ ข้ันตอน (๕ STEPs) การอภิปราย 
การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มีความตระหนักและเหน็ความสำคัญของการ
ต่อต้านและการป้องกันการทจุริต 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตน กบัผลประโยชน์สว่นรวม 
๒. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัความละอายและความไมท่นต่อการทจุรติ 
๓. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั STRONG/จติพอเพยีงตอ่ตา้นการทจุรติ 
๔. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัพลเมอืงและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
๕. สามารถคดิแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตน กบัผลประโยชน์สว่นรวมได ้
๖. ปฏบิตัตินเป็นผูล้ะอายและไมท่นต่อการทจุรติทุกรปูแบบ 
๗. ปฏบิตัตินเป็นผูท้ี ่STRONG/จติพอเพยีงต่อตา้นการทุจรติ 
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๘. ปฏบิตัตินตามหน้าทีพ่ลเมอืงและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
๙. ตระหนกัและเหน็ความส าคญัของการต่อตา้นและป้องกนัการทจุรติ 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
 

   ส๑๕๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๕        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาฯ 
   ช้ันประถมศึกษาปีที ่๕                   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 
คำอธบิายรายวิชา 
  ศึกษาเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวม การคิดแยกแยะ ระบบคิด
ฐาน ๒ ระบบคิดฐาน ๑๐ ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
การขัดกันระหวา่งประโยชนส์ว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต การทำการบ้าน การทำเวร การสอบ การแต่งกาย กิจกรรมนักเรียน (ในห้องเรียน โรงเรียน 
ชุมชน) การเข้าแถว STRONG/จิตพอเพียงตอ่ต้านการทุจริต ความพอเพียง ความโปร่งใส ความต่ืนรู้/ความรู้ 
ต้านทุจริต มุ่งไปข้างหน้า ความเอื้ออาทร พลเมอืงกับความรับผิดชอบตอ่สังคม เรื่องการเคารพสิทธิหน้าท่ีตอ่
ตนเองและผูอ้ื่น ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ความรับผิดชอบ (ตอ่สังคม) ความเป็นพลเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตโดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงาน
กระบวนการเรียนรู้ ๕ ข้ันตอน (๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการ
เขียน เพือ่ให้มีความตระหนักและเหน็ความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทจุริต 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตน กบัผลประโยชน์สว่นรวม 
๒. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัความละอายและความไมท่นต่อการทจุรติ 
๓. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั STRONG/จติพอเพยีงตอ่ตา้นการทจุรติ 
๔. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัพลเมอืงและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
๕. สามารถคดิแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตน กบัผลประโยชน์สว่นรวมได ้
๖. ปฏบิตัตินเป็นผูล้ะอายและไมท่นต่อการทจุรติทุกรปูแบบ 
๗. ปฏบิตัตินเป็นผูท้ี ่STRONG/จติพอเพยีงต่อตา้นการทุจรติ 



 
 

     หน้า 206 

๘. ปฏบิตัตินตามหน้าทีพ่ลเมอืงและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
๙. ตระหนกัและเหน็ความส าคญัของการต่อตา้นและป้องกนัการทจุรติ 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 

คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
 

   ส๑๖๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๖         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาฯ 
   ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖                   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 
คำอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับกรแยกแยะระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวม 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 ความโปรง่ใส ความต่ืนรู้/ความรู้ ต้านทุจริต มุ่งไปข้างหน้า 
ความเอือ้อาทร พลเมืองกับความรับผิดชอบตอ่สังคม เรือ่งการเคารพสิทธิหน้าท่ีตอ่ตนเองและผู้อื่นท่ีมีต่อ
ประเทศชาติ ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ความรับผิดชอบ (ต่อประเทศชาต)ิ ความเป็นพลเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตโดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ
เรียนรู้ ๕ ข้ันตอน (๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตน กบัผลประโยชน์สว่นรวม 
๒. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัความละอายและความไมท่นต่อการทจุรติ 
๓. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั STRONG/จติพอเพยีงตอ่ตา้นการทจุรติ 
๔. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัพลเมอืงและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
๕. สามารถคดิแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตน กบัผลประโยชน์สว่นรวมได ้
๖. ปฏบิตัตินเป็นผูล้ะอายและไมท่นต่อการทจุรติทุกรปูแบบ 
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๗. ปฏบิตัตินเป็นผูท้ี ่STRONG/จติพอเพยีงต่อตา้นการทุจรติ 
๘. ปฏบิตัตินตามหน้าทีพ่ลเมอืงและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
๙. ตระหนกัและเหน็ความส าคญัของการต่อตา้นและป้องกนัการทจุรติ 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
 

   ส๒๑๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๑         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาฯ 
   ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑                   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 
คำอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับกรแยกแยะระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวม 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 ความโปรง่ใส ความต่ืนรู้/ความรู้ ต้านทุจริต มุ่งไปข้างหน้า 
ความเอือ้อาทร พลเมืองกับความรับผิดชอบตอ่สังคม เรือ่งการเคารพสิทธิหน้าท่ีตอ่ตนเองและผู้อื่นท่ีมีต่อ
ประเทศชาติ ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ความรับผิดชอบ (ต่อประเทศชาต)ิ ความเป็นพลเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตโดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ
เรียนรู้ ๕ ข้ันตอน (๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 

 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตน กบัผลประโยชน์สว่นรวม 
๒. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัความละอายและความไมท่นต่อการทจุรติ 
๓. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั STRONG/จติพอเพยีงตอ่ตา้นการทจุรติ 
๔. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัพลเมอืงและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
๕. สามารถคดิแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตน กบัผลประโยชน์สว่นรวมได ้
๖. ปฏบิตัตินเป็นผูล้ะอายและไมท่นต่อการทจุรติทุกรปูแบบ 
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๗. ปฏบิตัตินเป็นผูท้ี ่STRONG/จติพอเพยีงต่อตา้นการทุจรติ 
๘. ปฏบิตัตินตามหน้าทีพ่ลเมอืงและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
๙. ตระหนกัและเหน็ความส าคญัของการต่อตา้นและป้องกนัการทจุรติ 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 

 

คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
 

   ส๒๒๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๒          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาฯ 
   ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๒                   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 
คำอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับกรแยกแยะระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวม 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 ความโปรง่ใส ความต่ืนรู้/ความรู้ ต้านทุจริต มุ่งไปข้างหน้า 
ความเอือ้อาทร พลเมืองกับความรับผิดชอบตอ่สังคม เรือ่งการเคารพสิทธิหน้าท่ีตอ่ตนเองและผู้อื่นท่ีมีต่อ
ประเทศชาติ ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ความรับผิดชอบ (ต่อประเทศชาต)ิ ความเป็นพลเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตโดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ
เรียนรู้ ๕ ข้ันตอน (๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 

 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตน กบัผลประโยชน์สว่นรวม 
๒. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัความละอายและความไมท่นต่อการทจุรติ 
๓. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั STRONG/จติพอเพยีงตอ่ตา้นการทจุรติ 
๔. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัพลเมอืงและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
๕. สามารถคดิแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตน กบัผลประโยชน์สว่นรวมได ้
๖. ปฏบิตัตินเป็นผูล้ะอายและไมท่นต่อการทจุรติทุกรปูแบบ 
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๗. ปฏบิตัตินเป็นผูท้ี ่STRONG/จติพอเพยีงต่อตา้นการทุจรติ 
๘. ปฏบิตัตินตามหน้าทีพ่ลเมอืงและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
๙. ตระหนกัและเหน็ความส าคญัของการต่อตา้นและป้องกนัการทจุรติ 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 

 

คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
 

   ส๒๓๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๓          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาฯ 
   ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓                   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 
คำอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับกรแยกแยะระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวม 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 ความโปรง่ใส ความต่ืนรู้/ความรู้ ต้านทุจริต มุ่งไปข้างหน้า 
ความเอือ้อาทร พลเมืองกับความรับผิดชอบตอ่สังคม เรือ่งการเคารพสิทธิหน้าท่ีตอ่ตนเองและผู้อื่นท่ีมีต่อ
ประเทศชาติ ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ความรับผิดชอบ (ต่อประเทศชาต)ิ ความเป็นพลเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตโดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ
เรียนรู้ ๕ ข้ันตอน (๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 

 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตน กบัผลประโยชน์สว่นรวม 
๒. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัความละอายและความไมท่นต่อการทจุรติ 
๓. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั STRONG/จติพอเพยีงตอ่ตา้นการทจุรติ 
๔. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัพลเมอืงและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
๕. สามารถคดิแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตน กบัผลประโยชน์สว่นรวมได ้
๖. ปฏบิตัตินเป็นผูล้ะอายและไมท่นต่อการทจุรติทุกรปูแบบ 
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๗. ปฏบิตัตินเป็นผูท้ี ่STRONG/จติพอเพยีงต่อตา้นการทุจรติ 
๘. ปฏบิตัตินตามหน้าทีพ่ลเมอืงและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
๙. ตระหนกัและเหน็ความส าคญัของการต่อตา้นและป้องกนัการทจุรติ 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
การงานอาชีพ 
ประถมศึกษา 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหสัวิชา ง 1๑201 การปลกูดอกไมป้ระดบั ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๑      เวลาเรียน 40 ชัว่โมง 

 

ศกึษา  ส ารวจไมป้ระดบัในทอ้งถิน่ จ าแนกประเภทของไมป้ระดบั  ปัจจยัทีม่ผีลตอ่การ

เจรญิเตบิโตของไมป้ระดบั  อธบิายวธิกีารปลูกไมป้ระดบั  การเตรยีมดนิ กระบวนการ ปลูก ดแูล 

บ ารุงรกัษา การป องกนัโรค และแมลง  

โดยใช ทกัษะกระบวนการ การท างานเป นกลุ ม ทกัษะการคดิ ทกัษะการแก ป ญหา 

ตลอดจนทกัษะในการท างานอย างเป นขัน้ตอน มุ งมัน่แสวงหาความรู  มคีุณธรรม จรยิธรรมใน

การด ารงชวีติ และการท างาน มคีวามเป นประชาธปิไตย มเีจตคตทิีด่ตี อการพฒันาคุณภาพชวีติ

ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

ผลการเรียนรู ้

1. นกัเรยีนอธบิายความหมาย ความส าคญั ประโยชน ของการไมป้ระดบั  

2. นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการปลูกไมป้ระดบั 

3. นกัเรยีนแยกประเภทไมป้ระดบัได ้

4. บอกปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเจรญิเตบิโตของไมป้ระดบัได ้
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหสัวิชา ง 1๒201 การเพาะถัว่งอก ๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๒      เวลาเรียน 40 ชัว่โมง 

 

ศกึษา วเิคราะห์  การเจรญิเตบิโตของถัว่เขยีวจนกลายเป็นถัว่งอก  การเตรยีมดนิ 

กระบวนการ ปลูก ดแูล บ ารุงรกัษา การป องกนัโรค และแมลง การเกบ็เกีย่วถัว่งอกเพือ่การค า  

การออกแบบบรรจุภณัฑ       

การสร างตลาดรองรบัผลผลติ 

โดยใช ทกัษะกระบวนการ การท างานเป นกลุ ม ทกัษะการคดิ ทกัษะการแก ป ญหา 

ตลอดจนทกัษะในการท างานอย างเป นขัน้ตอน มุ งมัน่แสวงหาความรู  มคีุณธรรม จรยิธรรมใน

การด ารงชวีติ และการท างาน มคีวามเป นประชาธปิไตย มเีจตคตทิีด่ตี อการพฒันาคุณภาพชวีติ

ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

ผลการเรียนรู ้

1. นกัเรยีนอธบิายความหมาย ความส าคญั ประโยชน ของการปลูกถัว่งอกได ้

2. นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการปลูกถัว่งอก 

3. นกัเรยีนบอกปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเจรญิเตบิโตของถัว่งอกได ้
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4. คดัเลอืกเมลด็พนัธุพ์ชืเพือ่น าไปเพาะปลูกได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหสัวิชา ง 13201 การปลูกผกัสวนครวั    กลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพ 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3      เวลาเรียน 40 ชัว่โมง 

 

ศกึษา วเิคราะห์  ส ารวจพชืผกัสวนครวัในทอ้งถิน่ จ าแนกประเภทของผกัสวนครวั ปัจจยัทีม่ ี

ผลต่อการเจรญิเตบิโตของพชืผกัสวนครวั อธบิายวธิกีารปลูกผกัสวนครวั เพือ่การด ารงชวีติและการ

อาชพี การวเิคราะห์ พนัธุ ผกัทีเ่หมาะสมกบัฤดกูาลเพือ่น าไปเพาะปลูก การเตรยีมดนิ กระบวนการ 

ปลูก ดแูล บ ารุงรกัษา การป องกนัโรค และแมลง การเกบ็เกีย่วตดัแต ผกัเพือ่การค า การ

ออกแบบบรรจุภณัฑ  การสร างตลาดรองรบัผลผลติ 
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โดยใช ทกัษะกระบวนการ การท างานเป นกลุ ม ทกัษะการคดิ ทกัษะการแก ป ญหา 

ตลอดจนทกัษะในการท างานอย างเป นขัน้ตอน มุ งมัน่แสวงหาความรู  มคีุณธรรม จรยิธรรมใน

การด ารงชวีติ และการท างาน มคีวามเป นประชาธปิไตย มเีจตคตทิีด่ตี อการพฒันาคุณภาพชวีติ

ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

ผลการเรียนรู ้

1. นกัเรยีนอธบิายความหมาย ความส าคญั ประโยชน ของการปลูกผกั เพือ่การด ารงชวีติ 

และการอาชพีตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงได ้

2. นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการปลูกผกัสวนครวั 

3. นกัเรยีนแยกประเภทผกัสวนครวัได ้

4. บอกปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเจรญิเตบิโตของผกัสวนครวัได ้

5. คดัเลอืกเมลด็พนัธุพ์ชืเพือ่น าไปเพาะปลูกได ้

6. อธบิายการปลูกพชืไดอ้ยา่งเหมาะสม 

7. อธบิายวธิกีารป้องกนัก าจดัศตัรพูชืและน าไปใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง 

8. อธบิายหลกัปฏบิตัใินการบ ารุงรกัษาและเกบ็เกีย่วพชืผกัสวนครวัได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
ง ๑๔๒๐๑ การผลิตเครื่องดืม่สมุนไพร ๔                  กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ         
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔                                      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง      
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 ศึกษาวิเคราะหส์มุนไพรในท้องถิ่น การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร  การเลอืกใชเ้ก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์  
การคำนวณราคาจำหน่าย  การวางแผนการจัดการ 
 ฝึกทักษะการชั่ง  ตวง  เตรียมวัสดุอุปกรณ์เครือ่งมือเครื่องใช้ให้ถูกต้อง  วางแผนการทำงาน   
ทำบัญชีรับ-จ่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงานและประเมินผล  โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการทำเครือ่งดืม่สมุนไพร  และสามารถนำไปใช้ในการ
ดำเนินชวีิตได้อยา่งมีสันติสุขในความเป็นไทยและสังคมโลก มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ในการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่รูร้ักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 ๑. อธิบายความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของพชืสมุนไพรได้ 
 ๒. บอกส่วนประกอบของสมนุไพรได ้
 ๓. สำรวจและอธิบายสรรพคณุทางยาของสมุนไพรในท้องถ่ินได้ 
 ๔. อธิบายประเภทและความเป็นมาของเครือ่งดื่มสมุนไพรได้ 
 ๕. วางแผนการทำงานผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้
 ๖. เลือกใช้เก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรได้ 
 ๗. ผลิตเครือ่งดื่มสมุนไพรตามแผนการทำงานได้ 
รวมท้ังหมด ๗  ผลการเรยีนรู ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
ง๑๕๒ 01                                      วิชาอาหารพื้นเมือง            กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ 
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ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5            จ านวน  20  ชัว่โมง                จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศกึษาความหมาย ความส าคญัเกี่ยวกบับทบาทหน้าทีข่องสมาชกิในครอบครวั  อธบิายวธิกีาร 
ขัน้ตอนกระบวนการท างาน  การจดัการงานบ้าน  งานเกษตร  งานช่าง  งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ   
ขัน้ตอนการปฏิบัติงานตามทกัษะกระบวนการท างาน  การวางแผน  การปฏิบัติงานตามแผน  การ
ประเมนิผลการท างาน การมอบหมายงานตามความสามารถ การใชอุ้ปกรณ์อ านวยความสะดวกในการ
ท างานบา้น    การจดัตกแต่งบา้น  หลกัการจดัเตรยีมอาหาร  การปลูกพชื   การประดษิฐ์ของใชใ้นบา้น
จากวสัดุเหลอืใชห้รอืวสัดุทีม่ใีนทอ้งถิน่การใชเ้ครื่องมอืงานช่างและการจดัการงานอาชพี 
 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรยีนได้ส ารวจความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจของตนเอง  ได้รบัการ
พฒันาทัง้ดา้นบุคลกิภาพและความสามารถ  มทีกัษะในการด ารงชวีติ  เป็นผูม้วีนิยัในตนเอง  มคีุณธรรม  
จรยิธรรม  มคีวามเสยีสละ มคีวามรบัผดิชอบ  มเีจตคตทิีด่ตี่อการท างานรูจ้ดัแกปั้ญหา 
  
มาตรฐาน  /ตวัช้ีวดั  
 ง๑.๑ ป.๕ /   ๑   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
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ง ๑๖๒๐๑ การเพาะเห็ดนางฟ้า ๖                  กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ         
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๖                                      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง      
     ศึกษาวิเคราะห์การเจรญิเติบโตของเห็ดนางฟ้าที่เกิดจากเชื้อ  ท่ีอุณหภูมิ ความชื้น ท่ีมีผลต่อการ
เจรญิเติบโตของเห็ดนางฟ้า   การแปรรูปเห็ดนางฟ้า  
 ฝึกทักษะการชั่ง  ตวง  เตรียมวัสดุอุปกรณ์เครือ่งมือเครื่องใช้ให้ถูกต้อง  วางแผนการทำงาน   
ทำบัญชีรับ-จ่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงานและประเมินผล  โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการทำเครือ่งดืม่สมุนไพร  และสามารถนำไปใช้ในการ
ดำเนินชวีิตได้อยา่งมีสันติสุขในความเป็นไทยและสังคมโลก มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ในการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่รูร้ักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 ๑. อธิบายความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของเห็ดนางฟ้าได ้
 ๒. สามารถแปรรูปไปเป็นอาหารได ้
 ๓. สำรวจและอธิบายสรรพคณุทางยาของสมุนไพรในท้องถ่ินได้ 
  
รวมท้ังหมด ๓  ผลการเรยีนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
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ง ๒๑๒๐๑ การปลูกมะนาว                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
มัธยมศึกษาปทีี่ ๑                   เวลา ๔๐ ชัว่โมง  
    

ฝึกทักษะในการเรียนวิชาชีพการทำการเกษตร    เพือ่เลี้ยงชีพ และเป็นการหารายไดเ้ข้าสู่
ครัวเรอืน 
 เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปประกอบอาชพีในอนาคตอย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้สึก 
ท่ีดีต่ออาชพีสุจริต 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. บอกข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนวชิาปลูกมะนาว 
 2. บอกคุณค่าของการเรยีนของมะนาวได ้
 3. บอกวิธีการใช้เครือ่งมือ  อปุกรณ์ได้ถูกต้อง 
 4.สามารถใช้และซอ่มบำรุงรกัษาอุปกรณ์ทำการเกษตรไดอ้ย่างถูกวธิ ี
 5. สามารถนำมะนาวไปขายหรือแปรรูปได้ 
  
รวมทั้งหมด    5  ผลการเรยีนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
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ง ๒๒๒๐๑ การตดัผมทรงนกัเรียน                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ 
มัธยมศึกษาปทีี่ ๒                    เวลา ๒๐ ชั่วโมง     
 
 

ฝึกทักษะ    ในการเรียนวิชาช่างตัดผมชาย    วิธีการใช้เครื่องอุปกรณ์ในการตัดผมและทำ
ความสะอาด  ซ่อมบำรุงรักษา   อุปกรณ์เครื่องมอืที่ใช้ในการตัดผมชาย   การใชห้วี  การทำงาน
ของปัตตาเลยีน 
 ฝึกการปฏิบัติการตัดผมทรงนกัเรียนและการใชเ้ครือ่งมืออปุกรณ์ในการตัดผม 
 เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปประกอบอาชพีในอนาคตอย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้สึก 
ท่ีดีต่ออาชพีสุจริต 

 
ผลการเรียนรู ้
 1. บอกข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนวชิาช่างตัดผมชายเบือ้งตน้ 
 2. บอกคุณค่าของการเรยีนวชิาช่างตัดผมชายเบื้องต้น 
 3. บอกวิธีการใช้เครือ่งมือ  อปุกรณ์ได้ถูกต้อง 
 4.สามารถใช้และซอ่มบำรุงรกัษาอุปกรณ์ไดอ้ย่างถูกวธิี 
 5. สามารถใช้และอธิบายวิธีการจับหวเีพือ่การตัดผมไดอ้ย่างถูกตามหลักเกณฑ์ 
 6. บอกวิธีใช้และหลักการทำงานของปัตตาเลี่ยน 
 7. สามารถใช้และจับปัตตาเลีย่นได้อย่างถูกวธิ ี
 8. ตัดผมทรงนักเรียน    ผมรองทรงสูง    ได้ 
รวมทั้งหมด    8  ผลการเรยีนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
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ง ๒๓๒๐๑ การทำปุ๋ยหมักชวีภาพ                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
มัธยมศึกษาปทีี่ ๓                    เวลา ๒๐ ชั่วโมง     
 
 

ฝึกทักษะ    ในการผลิตปุ๋ยท่ีได้จากวัสดุทางธรรมชาติเพื่อนำไปใช้ในการเกษตรกรรม  การ
บำรุง ดูแลพืชพรรณภายในโรงเรียน  และลดต้นทุนจากการซื้อปุ๋ยเคมี     
 เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปประกอบอาชพีในอนาคตอย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้สึก 
ท่ีดีต่ออาชพีสุจริต 

 
ผลการเรียนรู ้
 1. การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพดว้ยวสัดุจากธรรมชาต ิ
 2. บอกคุณค่าของการเรยีนวชิาการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพเบือ้งต้น 
 3. บอกวิธีการใช้เครือ่งมือ  อปุกรณ์ได้ถูกต้อง 
 4.สามารถใช้และซอ่มบำรุงรกัษาอุปกรณ์ไดอ้ย่างถูกวธิี 
  
รวมทั้งหมด    4  ผลการเรยีนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
มัธยมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 



 
 

     หน้า 222 

อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิม่เติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑                    ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน     จำนวน ๑ หน่วยกิต 
 
คำอธบิายรายวิชา                               
 ศึกษา  วิเคราะห์การฟังและการพูดจาก คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ หรือจากสื่อประเภทต่างๆ 
เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้คำศัพท์ท่ีใช้ในการพูดสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคล พร้อมกับ
แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างมีเหตุผล พูดสื่อสารสนทนาเพื่อขอและให้ข้อมูลของตนเองและผู้อื่นจาก
สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองท่ีเกิดข้ึน 

 การพูดสนทนาสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นโดยใช้กระบวนการพูด ฝึกปฏิบัติ 
เกี่ยวกับเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลอง 

 เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการสื่อสาร พูดสนทนาและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ เข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษา เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ฝึกฝนตนเอง
ตามความสามารถเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเห็น
ความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับสูงข้ึน 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ผู้เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้ 
๒. ผู้เรียนสามารถพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลของตนเองและผู้อื่นได้ 
๓. ผู้เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองท่ีกำหนดให้ได้ 
๔. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
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อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิม่เติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑                    ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน     จำนวน ๑ หน่วยกิต 
 
คำอธบิายรายวิชา                               

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อความ ประโยคจากบทร้อยกรอง หรือสื่อประเภทต่างๆเก่ียวกับตนเอง 
และสิ่งแวดล้อม  อ่านเพื่อจับใจความสำคัญในการเรียนรู้คำศัพท์ เขียนข้อความ ประโยคตามโครงสร้างทาง
ภาษาเพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคล กิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน แสดง
ความคิดเห็น แสดงความรู้สึกอย่างมีเหตุผล นำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาและวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม 
 ทักษะทางภาษา เช่น การอ่าน การเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดกับโดยใช้กระบวนการฝึก
เจ้าของภาษาผ่านการเขียนเพื่อขอหรือให้ข้อมูลในการสื่อสาร 
 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาเห็นคุณค่าของภาษาเพื่อการศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจำวัน การศึกษาค้นคว้าข้อมูล หรือเพื่อประกอบอาชีพ เกิดทักษะการฟัง พูด มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมี
ความเข้าใจในภาษาและการนำไปใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการเรียนรู ้
๑. ผู้เรียนเขียนแสดงความต้องการ ขอความชว่ยเหลอื ตอบรบัและปฏเิสธการให้ความช่วยเหลือใน

สถานการณ์ต่างๆไดอ้ย่างเหมาะสม 

๒. ผู้เรียนเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟังได ้

๓. ผู้เรียนอ่านเรือ่งและสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ได้ศึกษาตามความสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
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อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิม่เติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๒                    ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน     จำนวน ๑ หน่วยกิต 
 
คำอธบิายรายวิชา                               

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์การใช้ภาษาและท่าทางเพื่อการสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ แนะนำตนเอง 
ให้ข้อมูล สื่อความหมายจากเรื่องท่ีฟังและอ่าน แสดงความต้องการต่างๆโดยการเสนอความต้องการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล การนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและ
วฒันธรรมไทย 

 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา เช่น การพูด การฟัง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดกับ
เจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง/หรือสถานการณ์จำลอง 

 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
การเรียนภาษาและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อประกอบอาชีพ เกิด
ทักษะการพูด และการฟัง มีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานท่ีได้รับมอบหมายและสร้างทัศนคติท่ีดีของการ
เรียนภาษาอังกฤษ 

 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ผู้เรียนสนทนาแลกเปลีย่นข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรือ่งต่างๆใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆใน

ชีวิตประจำวันได้ 

๒. ผู้เรียนพูดเพื่อขอและให้ข้อมลูและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่านได้ 

๓. ผู้เรียนเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความต่างระหว่างการออกเสยีงประโยคชนิด
ต่างๆได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
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อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิม่เติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๒                    ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน     จำนวน ๑ หน่วยกิต 
 
คำอธบิายรายวิชา                               

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อความ ประโยคให้มีความสัมพันธ์กันกับสื่อท่ีไม่ใช้ความเรียงในรูปแบบ
ต่างๆการอ่านหัวข้อเรื่อง อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เรื่องท่ีฟังและอ่าน ฝึกเขียนโครงสร้างประโยคทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เขียนเพื่อขอ
และให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและผู้อื่น 
 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา เช่น การอ่าน การเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดกับ
เจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง/หรือสถานการณ์จำลอง 

 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา เห็นคุณค่าของภาษาเพื่อการศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้จริงใน
ชีวิตประจำวัน การศึกษาค้นคว้าข้อมูลหรือเพื่อประกอบอาชีพ เกิดทักษะการอ่าน การเขียนท่ีดี มีความใฝ่รู้ใฝ่
เรียนและมีความเข้าใจในการใช้ภาษาเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ผู้เรียนเขียนประโยค และระบุข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงได้ 
๒. ผู้เรียนอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของเรื่อง โดยบอกรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นได้ 
๓. ผู้เรียนเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านได้ 
๔. ผู้เรียนเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทยได้ 
๕. ผู้เรียนอ่านจับใจความสำคัญเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร และเขียนสรุปเหตุการณ์เป็นภาษาอังกฤษได้

ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
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อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิม่เติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓                    ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน     จำนวน ๑ หน่วยกิต 
 
คำอธบิายรายวิชา                               

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์การใช้ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล สถานการณ์ ข่าวสาร 
เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจในชีวิตประจำวัน คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายจากท่ีฟังและอ่าน สนทนา
และเขียนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัวและสื่อสารอย่างต่อเนื่องเหมาะสม สรุปใจความสำคัญ
จากเรื่องท่ีอ่าน อธิบายขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษาจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆได้
หลากหลายเพื่อใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

โดยการใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อ่าน และเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด
กับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง ใช้ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ การคิกสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะของภาษา 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษาเพื่อการศึกษาและ
นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน การศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และการประกอบอาชีพ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
มุ่งมั่นในการศึกษาต่อเพื่อใช้ภาษาในระดับสูงมีความเข้าใจในการใช้ภาษาและนำไปใช้สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคำชี้แจง คำขอร้องคำแนะนำจากเรื่องท่ีฟังและอ่านได้ 
๒. ผู้เรียนสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้ 
๓. ผู้เรียนอ่านและเขียนสรุปใจความสำคัญจากเหตุการณ์หรือเรื่องท่ีตนสนใจได้ 

๔. ผู้เรียนพูดสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 
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อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิม่เติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓                    ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน     จำนวน ๑ หน่วยกิต 
 
คำอธบิายรายวิชา                               

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล บทความ สารคดีบันเทิง บทกวีร้อยกรอง ตามวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา จากสื่อสิ่งพิมพ์ บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆโดยให้เหตุผล
ประกอบ นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษา 

โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อ่าน และเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดกับ
เจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลอง ใช้ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้ทักษะการวิเคราะห์ การคิกสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะของภาษา 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษาเพื่อการศึกษานำไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน การศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และการประกอบอาชีพ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งมั่น
ในการศึกษาต่อเพื่อใช้ภาษาในระดับสูงมีความเข้าใจในการใช้ภาษาและนำไปใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สิ่งแวดล้อมและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษา 
 

ผลการเรียนรู ้
๑. ผู้เรียนอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว บทร้อยกรองตามหลักการอ่านได้ 

๒. ผู้เรียนเขียนบรรยายความรู้สกึเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตกุารณ์ที่สนใจได ้

๓. ผู้เรียนรำเสนอผลงานท่ีเข้าร่วมกินกรรมทางภาษาท้ังในและนอกหอ้งเรียนได้ 

๔. ผู้เรียนเขียนสรุปข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากสถานการณจ์ริงหรอืสถานการณ์จำลองได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
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รหสัวิชา ว ๒๑๒๐๒ โปรแกรมคอมพิวเตอรป์ระยุกต์ ๑           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี  

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรยีนท่ี ๑                     เวลา ๒๐ ชัว่โมง                     จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต   

 

ศกึษาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า ป้อนขอ้มลู แกไ้ขขอ้มลู ใชค้ าสัง่ในการพมิพแ์ฟ้มขอ้มลู เอกสาร จดัเกบ็

แฟ้มขอ้มลูเอกสารและเรยีกแฟ้มขอ้มลูมาแกไ้ข ก าหนดรปูแบบเอกสาร พมิพเ์อกสาร สรา้งตาราง คน้หาและ

เปลีย่นแปลงขอ้ความใชค้ าสัง่พเิศษในการสัง่พมิพ ์ 

           เพื่อใหน้ักเรยีนมคีวามรูค้วามสามารถในการใชท้กัษะกระบวนการปฏบิตั ิ เกดิความรู ้ ความคดิ  ความเขา้ใจ  

เกีย่วกบัโปรแกรมประมวลผลค า  สามารถน าไปใชใ้นการจดัท าเอกสาร  ตลอดจนสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้น

ชวีติประจ าวนัได ้อกีทัง้ยงัเป็นพืน้ฐานในการศกึษาต่อและการประกอบอาชพีได ้ รวมทัง้พฒันาผูเ้รยีนใหเ้หน็คณุคา่การ

เรยีนรู ้ มคีวามรบัผดิชอบมวีนิยั มุ่งมัน่ในการท างาน ซื่อสตัยส์ุจรติ ใฝ่เรยีนรู ้อยู่อย่างพอเพยีง รกัความเป็นไทย  รกั

ชาต ิ ศาสน์  กษตัรยิ ์ และมจีติสาธารณะ 

 

ผลการเรียนรู ้

๑. สามารถใชโ้ปรแกรม Microsoft Word เบือ้งตน้ได ้

๒. สามารถพมิพแ์ละปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ความได ้

     ๓. สามารถจดัรปูแบบตวัอกัษรและเอกสารได ้

     ๔. สามารถก าหนดเครื่องหมายหน้าหวัขอ้และเลขล าดบัได ้

     ๕. สามารถสรา้งตาราง กราฟ และสตูรทางคณิตศาสตรไ์ด ้

     ๖. สามารถจดัเอกสารแบบสดมภไ์ด ้

     ๗. สามารถสรา้งกราฟิกในเอกสารได ้

     ๘. สามารถคน้หาและตรวจค าในเอกสารได ้

     ๙. สามารถจดัท าจดหมายเวยีนได ้

     ๑๐.สามารถจดัรปูแบบและพมิพเ์อกสารเพื่อจดัท าการด์ในโอกาสตา่ง ๆ ได ้
 

รวมทัง้หมด    ๑๐  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหสัวิชา ว ๒๑๒๐๔  โปรแกรมคอมพิวเตอรป์ระยุกต์ ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรยีนท่ี ๒                    เวลา ๒๐ ชัว่โมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต   

 

ศกึษาและปฏบิตัเิกีย่วกบัการเริม่ตน้ใชโ้ปรแกรมตารางงาน ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน การป้อน

และจดัรปูแบบขอ้มลู การสรา้งสตูรและการใชฟั้งกช์นัในการค านวณ การปรบัแกข้อ้มลู การจดัการฐานขอ้มลูในตาราง

งาน การออกรายงานในรปูแบบขอ้ความและแผนภูม ิการวเิคราะหข์อ้มลู สรา้งตารางสรุปสาระส าคญั (Pivot Table)   

           เพื่อใหน้ักเรยีนมคีวามรูค้วามสามารถในการใชท้กัษะกระบวนการปฏบิตั ิ เกดิความรู ้ ความคดิ  ความเขา้ใจ  

เกีย่วกบัโปรแกรมตารางงาน  ตลอดจนสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้อกีทัง้ยงัเป็นพืน้ฐานในการศกึษา

ต่อและการประกอบอาชพีได ้ รวมทัง้พฒันาผูเ้รยีนใหเ้หน็คุณคา่การเรยีนรู ้ มคีวามรบัผดิชอบมวีนิัย  มุ่งมัน่ในการ

ท างาน ซื่อสตัยส์ุจรติ  ใฝ่เรยีนรู ้ อยู่อย่างพอเพยีง  รกัความเป็นไทย  รกัชาต ิ ศาสน์  กษตัรยิ ์ มจีติสารธารณะและมี

สมัมาคารวะ 

 

ผลการเรียนรู ้

๑. ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 
๒. สามารถป้อนขอ้มลูและการจดัการกบัขอ้มลูในรปูแบบต่าง ๆ ได ้
๓. สามารถสรา้งสตูรและฟังกช์นัในการค านวณได ้
๔. สามารถสรา้งแผนภูมหิรอืชารด์ได ้
๕. สามารถจดัท าขอ้มลูในเรื่องต่าง ๆ พรอ้มทัง้แสดงแผนภูมหิรอืชารด์ได ้

 
รวมทัง้หมด    ๕   ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหสัวิชา ว ๒๒๒๐๒  โปรแกรมคอมพิวเตอรป์ระยุกต์ ๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรยีนท่ี ๑                    เวลา ๒๐ ชัว่โมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต   

 

ศกึษาและปฏบิตัเิกีย่วกบัการเริม่ตน้ใชโ้ปรแกรมน าเสนอ ส่วนประกอบของโปรแกรมน าเสนอ การป้อนและ

จดัรปูแบบขอ้มลู การตกแต่งงานน าเสนอใหม้คีวามน่าสนใจ การปรบัแกข้อ้มลู การจดัการกบังานน าเสนอ   

           เพื่อใหน้ักเรยีนมคีวามรูค้วามสามารถในการใชท้กัษะกระบวนการปฏบิตั ิ เกดิความรู ้ ความคดิ  ความเขา้ใจ  

เกีย่วกบัโปรแกรมน าเสนองาน  ตลอดจนสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้อกีทัง้ยงัเป็นพืน้ฐานใน

การศกึษาต่อและการประกอบอาชพีได ้ รวมทัง้พฒันาผูเ้รยีนใหเ้หน็คณุค่าการเรยีนรู ้ มคีวามรบัผดิชอบมวีนิัย  มุ่งมัน่

ในการท างาน ซื่อสตัยส์ุจรติ  ใฝ่เรยีนรู ้ อยู่อย่างพอเพยีง รกัความเป็นไทย  รกัชาต ิ ศาสน์  กษตัรยิ ์ มจีติ สารธารณะ

และมสีมัมาคารวะ 

 

 

ผลการเรียนรู ้

๑. นกัเรยีนสามารถเรยีนรูก้ารท างานดว้ยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  
๒. นกัเรยีนสรา้งและจดัการกบังานน าเสนอได ้
๓. นกัเรยีนสามารถตกแต่งงานน าเสนอใหม้คีวามน่าสนใจได ้
๔. นกัเรยีนสามารถเรยีนรูค้วามสามารถใหม่ๆ  ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได ้

 
รวมทัง้หมด    ๔   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหสัวิชา ว ๒๒๒๐๔ โปรแกรมคอมพิวเตอรป์ระยุกต์ ๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรยีนท่ี ๒                    เวลา ๒๐ ชัว่โมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต   

 

ศกึษาคุณสมบตัขิองเครือ่งคอมพวิเตอรใ์นงานกราฟิก การเขยีนรปู การวาดรปูดว้ยโปรแกรมวาดภาพกราฟิก

และกราฟิกพืน้ฐาน การสรา้งรปูภาพงานศลิป์ดว้ยคอมพวิเตอร ์ปฏบิตักิารสรา้งภพโดยใชค้ าสัง่จากโปรแกรมกราฟิก 

วาดภาพ เกบ็ภาพ เรยีกภาพมาแกไ้ข ระบายส ีส าเนาภาพ ขยายและลดขนาดภาพ รปูแบบตวัอกัษรพมิพง์าน เพือ่ให้

มคีวามรู ้ความเขา้ใจและทกัษะเบือ้งตน้  เกีย่วกบัการสรา้งภาพเบือ้งตน้ และสรา้งแนวคดิเกีย่วกบังานกราฟิกและการ

น าเสนอดว้ยคอมพวิเตอร ์ 

           เพื่อใหน้ักเรยีนมคีวามรูค้วามสามารถในการใชท้กัษะกระบวนการปฏบิตั ิ เกดิความรู ้ ความคดิ  ความเขา้ใจ  

เกีย่วกบัโปรแกรมงานกราฟิก  ตลอดจนสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้อกีทัง้ยงัเป็นพืน้ฐานในการศกึษา

ต่อและการประกอบอาชพีได ้ รวมทัง้พฒันาผูเ้รยีนใหเ้หน็คุณคา่การเรยีนรู ้ มคีวามรบัผดิชอบมวีนิัย  มุ่งมัน่ในการ

ท างาน ซื่อสตัยส์ุจรติ ใฝ่เรยีนรู ้       อยู่อย่างพอเพยีง รกัความเป็นไทย รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์และมจีติสาธารณะ 

 

 

ผลการเรียนรู ้

๑. เพือ่เรยีนรูแ้ละอธบิายความรูพ้ืน้ฐานของโปรแกรม Photoshop  
๒. นกัเรยีนสามารถใชง้านโปรแกรม Photoshop  ได ้
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๓. นกัเรยีนสามารถสรา้งงานกราฟิกจากงานทีไ่ดร้บัมอบหมายได ้
๔. นกัเรยีนสามารถสรา้งงานกราฟิกจากจนิตนาการได ้

 
รวมทัง้หมด    ๔   ผลการเรียนรู้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหสัวิชา ว ๒๓๒๐๒  โปรแกรมคอมพิวเตอรป์ระยุกต์ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรยีนท่ี ๑                    เวลา ๒๐ ชัว่โมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต   

 

ศกึษาความหมายความส าคญั หลกัการพืน้ฐานในการออกแบบสามมติ ิและโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการ

ออกแบบสามมติ ิการตดิตัง้โปรแกรม การใชง้านโปรแกรมเบือ้งตน้ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม กลุ่มเครื่องมอื

ในการเขยีนแบบโมเดลสามมติ ิการสรา้งวตัถุ การปรบัแต่ง และการแกไ้ขวตัถุ และการบนัทกึผลงาน ปฏบิตักิารการ

สรา้งงานสามมติอิยา่งงา่ยได ้

 

ผลการเรียนรู ้
          ๑.  บอกความหมายและหลกัการออกแบบผลติภณัฑไ์ด ้   
          ๒.  บอกซอฟตแ์วรใ์นการออกแบบผลติภณัฑไ์ด ้

          ๓.  บอกลกัษณะและประโยชน์ของโปรแกรม SketchUp ได ้

          ๔.  อธบิายส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม SketchUp ได ้

          ๕.  อธบิายขัน้ตอนการท างานเบือ้งตน้ของโปรแกรม SketchUp 

๖.  อธบิายและใชเ้ครื่องมอืพืน้ฐานของโปรแกรม SketchUp 

๗.  สรา้งชิน้งานโมเดลดว้ยโปรแกรม SketchUp ได ้
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รวมทัง้หมด    ๗   ผลการเรยีนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหสัวิชา ว ๒๓๒๐๔  โปรแกรมคอมพิวเตอรป์ระยุกต์ ๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรยีนท่ี ๒                    เวลา ๒๐ ชัว่โมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต   

 

ปฏบิตักิารออกแบบและการสรา้งงานสามมติดิว้ยโปรแกรม SketchUp อย่างสรา้งสรรค ์โดยใชก้ลุม่เครื่องมอืใน

การสรา้งวตัถุ การแกไ้ขวตัถุ และการบนัทกึผลงาน การออกแบบเพือ่ใหม้ทีกัษะในการออกแบบงานดา้นสามมติ ิ       

            รูคุ้ณค่าของการสรา้งงานสามมติ ิสรา้งสรรคผ์ลงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง มจีติส านึกในการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่า 

มจีรยิธรรมในการใชค้อมพวิเตอร ์

 

ผลการเรียนรู ้

          ๑. สรา้งชิน้งานโมเดลในรปูแบบต่าง ๆ ดว้ยโปรแกรม SketchUp ได ้

๒. น าเสนอชิน้งานโมเดลในรปูแบบต่าง ๆ ได ้
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๓.  นกัเรยีนสามารถออกแบบและสรา้งชิน้งานอย่างมคีวามคดิสรา้งสรรคด์ว้ยโปรแกรม
ออกแบบผลติภณัฑไ์ด ้

๔. นกัเรยีนมทีกัษะเกีย่วกบัการใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอร ์และมเีจตคตทิีด่ตีอ่การเรยีนวชิา
คอมพวิเตอร ์

 
รวมทัง้หมด    ๔   ผลการเรียนรู้ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
คำอธบิายรายวิชาเพิม่เติม 

 ว ๒๑๒๐๑  การปลูกมะนาว          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑              เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 
คำอธบิายรายวิชา 
มะนาวเป็นผลไมท้ีม่คีวามส าคญัในชวีติประจ าวนัของคนไทย เป็นพชืเศรษฐกจิทีรู่จ้กักนัดทีัว่ไปสามารถ
ปลูกไดท้ัว่ทุกภาคของประเทศ ใหผ้ลผลติเรว็หลงัจาก 1 ปีและสามารถใหผ้ลตลอดทัง้ปีเป็นระยะ 3-5 ปี
หรอืมากกว่า และยงัสามารถบงัคบัใหอ้อกผลในช่วงทีม่ะนาวมรีาคาแพงไดอ้กีดว้ย สามารถจ าหน่าย
ผลผลติมรีายไดต้ลอดทัง้ปีเช่นกนั  โครงการนี้ผูร้บัผดิชอบโครงการไดร้เิริม่น าร่องปลูกเพือ่ศกึษาดว้ย
ตนเองมาแลว้ 1 ปี จ านวน 30 วงบ่อ โดยใชพ้นัธแ์ป้นพจิติร1 ปรากฏว่าไดท้ราบวธิกีารปลกูการดแูล
รกัษาและการป้องกนัโรค ไดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจ และจากการแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บัผูม้ปีระสบการทัว่ไป
และจากการศกึษาในอนิเตอรเ์นต    ท าใหไ้ดร้บัความรูใ้นอนัทีจ่ะพฒันาสง่เสรมิการปลูกมะนาวในวงบ่อ
ซเีมนตใ์นสถานศกึษาและบรหิารจดัการใหไ้ดผ้ลผลติตลอดปีและใหไ้ดผ้ลผลตินอกฤดไูด ้โดยไดป้ระชุม
ปรกึษาหารอืความเป็นไปไดข้องโครงการกบัคณะครแูละคณะกรรมการสถานศกึษา  โดยเบือ้งตน้พบว่า
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โรงเรยีนมพีืน้ทีว่่างพอทีจ่ะด าเนินการตามโครงการ  มแีหล่งน ้าบาดาลและเครื่องปัม้น ้าดว้ยไฟฟ้าทีใ่ชไ้ด้
ตลอดปี ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัอนัดบัแรกในการท าการเกษตร   มตทิีป่ระชุมเหน็ชอบกบัโครงการ  อกีทัง้
ยงัเป็นโครงการใหม่ ยงัไมม่โีรงเรยีนใดในกลุม่การศกึษาใกลเ้คยีงรเิริม่ท า เป็นการสง่เสรมิการเรยีนรู้
ดา้นอาชพีใหแ้ก่ชุมชนและนกัเรยีนสามารถน าความรูไ้ปพฒันาประกอบอาชพีเมื่อจบการศกึษา  อกีทัง้
เรยีนรูว้ธิขียายพนัธม์ะนาวเพือ่เพิม่ปรมิาณการปลูกไดด้ว้ยตนเอง และโรงเรยีนจะมรีายไดจ้ากการ
จ าหน่ายมะนาวและพนัธม์ะนาวและน ารายไดม้าจดัอาหารกลางวนัใหแ้กน่กัเรยีนเพิม่เตมิจาก
งบประมาณเดมิ สง่เสรมิใหน้กัเรยีนรูจ้กัการจ าหน่ายผลผลติและพนัธใ์หแ้ก่ชุมชนและผูส้นใจทัว่ไป ซึง่จะ
เป็นการเพิม่รายไดร้ะหว่างเรยีนแกน่กัเรยีนอกีทางหนึ่งดว้ย 
 
ผลการเรียนรู ้
1.เพือ่ใหน้กัเรยีนไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์ วธิกีารปลูกมะนาวในบ่อซเีมนต์ 
2.เพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถดแูลรกัษาใหม้ะนาวไดผ้ลผลติและจ าหน่ายได ้
3.เพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถขยายพนัธม์ะนาวได ้
4.เพือ่ใหโ้รงเรยีนมรีายไดส้ามารถน ามาจดัอาหารกลางวนัใหแ้ก่นกัเรยีนไดด้ยีิง่ขึน้ 
5.เพือ่ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูก้ารปลูกมะนาวแก่ชุมชน 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู ้
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ง22201  การแปรรปูอาหาร            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2          เวลา 40 ชัว่โมง  จ านวน  1 หน่วยกิต 
 

 ศกึษาความหมาย ความส าคญั หลกัการ ขัน้ตอน และกระบวนการท างานของการแปรรปูอาหาร
จากผลผลติทางการเกษตรในทอ้งถิน่  การจดัการและการเตรยีมวตัถุดบิในการแปรรปูอาหาร การ
ออกแบบบรรจุภณัฑ ์การจ าหน่ายผลผลติ  โดยการใชก้ระบวนการส ารวจ คดิวเิคราะห ์คดิแกปั้ญหา 
ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการท างาน การแกปั้ญหา  การปฏบิตักิารแปรรปูอาหารจากผลผลติ
ทางการเกษตรทีม่ใีนทอ้งถิน่ การท าบรรจุภณัฑ ์และการจ าหน่ายผลผลติ     จดัการเรยีนรูโ้ดยฝึกปฏบิตัิ
จรงิ เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะในการวเิคราะหง์าน วางแผนการด าเนินงาน การเลอืกใชก้ารจดัเตรยีมวสัดุ 
ฝึกทกัษะปฏบิตังิาน มทีกัษะการจดัการท างานเป็นระบบ  การน าความรู ้ทกัษะกระบวนการในการ
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เรยีนรูไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ มเีจตคตทิีด่ตี่อการประกอบอาชพีสุจรติ สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได ้มี
ความมุ่งมัน่ท างานจนส าเรจ็ เหน็คุณค่าของการท างาน  ท างานดว้ยความรบัผดิชอบ รอบคอบปลอดภยั
และสะอาด ใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่าและประหยดั  การวดัผล ประเมนิผลเน้นการวดัผล ประเมนิผลตาม
สภาพจรงิ ใชว้ธิกีารวดัทีห่ลากหลาย  ครอบคลุมทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์  

 

ผลการเรียนรู ้

1. บอกความหมายความส าคญัของการแปรรปูอาหารได ้

2. ปฏบิตักิารแปรรปูอาหารในทอ้งถิน่ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมได ้

3. จดัท าบรรจุภณัฑผ์ลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการแปรรปูไดอ้ย่างเหมาะสม สวยงาม 

4.สามารถจ าหน่ายผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการแปรรปูได ้

5. มเีจตคตทิีด่ตี่อการประกอบอาชพีสุจรติ และลกัษณะนิสยัทีด่ใีนการท างาน ท างานดว้ยความ

รบัผดิชอบ รอบคอบปลอดภยัและสะอาด ใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและประหยดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหสัวิชา ง๒๓๒๐๔  การเล้ียงกบ                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๓                                                                เวลา ๒๐ ชัว่โมง 

สบืคน้ขอ้มลู ศกึษา อธบิาย ความส าคญัของกบในทางเศรษฐกจิ เปรยีบเทยีบลกัษณะจ าแนก

สาย 

พนัธุก์บ การเตรยีมบ่อ วธิกีารเลีย้ง การดแูลรกัษา วธิกีารใหอ้าหาร โรคของกบ สาเหตุการเกดิโรค        
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การป้องกนัโรค การก าหนดราคาขาย การขาย การจดัท าบญัชรีายรบั-รายจ่าย การบนัทกึผลการ

ปฏบิตังิาน การประเมนิและปรบัปรุงพฒันางาน การจดัการอย่างมคีณุธรรมตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงและเหน็คุณค่าในอาชพี โดยใชท้กัษะกระบวนการท างานเป็นกลุ่มตามหลกัการ 

วธิกีาร ขัน้ตอน กระบวนการในการท างาน เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะในงานอาชพีสุจรติ สนใจ

และท างานอย่างมคีุณภาพ          เหน็ประโยชน์ และมเีจตคตทิีด่ตี่อการประกอบอาชพีสุจรติ ดว้ยความ

รบัผดิชอบ ขยนั ซื่อสตัย ์ประหยดั และมจีติส านึกในการใชพ้ลงังาน  ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มอย่างคุม้ค่าและถูกวธิตีามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

ผลการเรียนรู ้

๑. สบืคน้ขอ้มลู ศกึษาและอธบิายความหมายและความส าคญัของปลากบในทางเศรษฐกจิ  
๒. เปรยีบเทยีบลกัษณะและจ าแนกสายพนัธุก์บ  
๓. อธบิายลกัษณะและขัน้ตอนการเลีย้งกบ การใหอ้าหาร สาเหตุการณ์เกดิโรคและการป้องกนั

โรค 
๒. เลอืกใช ้ซ่อมแซม ดดัแปลง เกบ็บ ารุงรกัษาเครื่องมอืเครื่องใชอุ้ปกรณ์ในการเลีย้งกบ 
๓. วางแผน เลอืกและใชเ้ทคโนโลยอีย่างสรา้งสรรคแ์ละเหมาะสมกบัการเลีย้งกบ 
๔. ปฏบิตักิารเลีย้งปลากบตามขัน้ตอนวธิกีาร จดัท าบนัทกึการเลีย้งกบ  
๕. จดัท าบญัชรีายรบั-รายจา่ย ค านวณตน้ทนุ ก าหนดราคาขาย จดัจ าหน่าย  
๖. มจีติส านึกในการใชพ้ลงังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างคุม้ค่าและถูกวธิตีาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
๗. มคีวามรู ้ทกัษะและเจตคตทิีด่ตีอ่การประกอบอาชพีสุจรติ 
 

รวมทัง้หมด ๗ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธบิายรายวิชา 
 

กิจกรรมแนะแนว           กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ช้ันประถมศึกษาปทีี่  ๑               เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
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คำอธบิายรายวิชา 
 เรียกชือ่สว่นต่างๆ ของรา่งกาย ระบุสว่นต่างๆ ของร่างกายท่ีตนเองพอใจพรอ้มเหตุผลและรับรู้ในสว่นของ
ร่างกายท่ีพึงพอใจ ดูแลส่วนตา่งๆ  ของร่างกายท้ังของตนเองและเพือ่ให้ปลอดภัย บอกอารมณ์และความรู้สึก
ของตนเอง รับรู้ความแตกต่างทางด้านร่างกายของตนเองและเพื่อน ยอมรับความแตกต่างทางด้านร่างกายของ
ตนเองและเพือ่น ระบุงานและกิจกรรมเก่ียวกับการเรียนทีช่อบและไม่ชอบและรับรู้ความชอบและไม่ชอบของ
เพื่อนในชั้นเรียน บอกอาชพีของพ่อแม่ บอกความหมายของเครือ่งหมายสญัลักษณ์แสดงคุณภาพด้านการเรยีน
ของตน ดูแลตัวเองในการปฏบิัติกิจวัตรประจำวัน รู้จักสังเกตตั้งคำถามและแสวงหาคำตอบ รู้เท่าทันอารมณ์ 
เป็นผู้ฟังท่ีด ี
 
ผลการเรียนรู ้
  1. บอกชื่อสว่นต่างๆ ชีส้ว่นต่างๆ และบอกหน้าทีข่องสว่นต่างๆ ของร่างกายไดถู้กตอ้ง 
  2. ร่วมกบัเพือ่นบอกสว่นตา่งๆ ของร่างกายทีต่นเองพอใจและรบัรูส้ว่นต่างๆ ของร่างกายทีเ่พือ่น
พอใจรวมถงึอภปิรายกบัเพือ่นทีพ่อใจในสว่นต่างๆ ได ้
  3. บอกวธิกีาร ปฏบิตัตินดแูลสว่นต่างๆ ของร่างกายของตนและเพือ่ใหป้ลอดภยัได ้
  4. บอกสาเหตุการเกดิอารมณ์และความรูส้กึของตนในสภาวะการต่างๆ ได ้
  5. ร่วมเสนอสิง่แตกต่างทางดา้นร่างกายและสรุปไดว้่าคนเรามคีวามแตกต่างทางดา้นร่างกาย 
  6. ร่วมสนทนาเกีย่วกบังานและกจิกรรมดา้นการเรยีนทีช่อบและไม่ชอบและบอกเหตุผลของการ
ชอบและไม่ชอบได ้
  7. บอกชื่อขอ้มลูอาชพีของพอ่และแมไ่ด ้
  8. อธบิายความหมายของเครื่องหมายสญัลกัษณ์ทีแ่สดงถงึคุณภาพดา้นการเรยีนได้ 
  9. ระบุและส ารวจกจิวตัรประจ าวนัทีป่ฏบิตัไิดเ้องและยงัปฏบิตัไิมไ่ดเ้อง 
   10. บอกตัง้ค าถามและวธิหีาค าตอบของค าถามทีต่นสงสยัได ้
   11. ระบุสาเหตุของสภาวะอารมณ์และความรูส้กึของตนเองตอ่สิง่ต่างๆ รอบตวัได ้
   12. จ าแนกบอกแนวทางและปฏบิตัตินอย่างถูกตอ้งในการเป็นผูฟั้งทีด่ไีด ้
 
รวมทั้งหมด ๑๒ ผลการเรียนรู ้
 
 
 

คำอธบิายรายวิชา 
 

กิจกรรมแนะแนว           กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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ช้ันประถมศึกษาปทีี่  ๒               เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 อธิบายหน้าท่ีของสว่นต่างๆ ของร่างกาย ดูแลรักษาสว่นตา่งๆ ของร่างกายท้ังของตนเองและเพื่อนให้
ปลอดภัย บอกอารมณ์ความรูส้ึกของตน และรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของครู เพือ่นในหอ้งเรียนและสมาชิกใน
ครอบครัว รับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองและเพื่อน ยอมรับความแตกต่างด้านอารมณ์จิตใจของตนเองและ
เพื่อน บอกอาชีพในชุมชน บอกความหมายผลการเรยีนของตน ระบวุิชาท่ีมีผลการเรียนอยู่ในระดับท่ีดีและท่ี
ต้องปรับปรุง แสดงพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความมีเมตตาแบ่งปันของกินของใช้ วิเคราะหค์วามน่าเชือ่ถือของ
ข้อมูลข่าวสารได้สมเหตสุมผล ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ใช้ภาษาและกิริยาที่เหมาะสมในการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู ้
  1 .ระบุชื่อและหน้าทีข่องสว่นต่างๆ ของร่างกายได ้
  2.  ระบุวธิกีารปฏบิตัตินในการดแูลรกัษาสว่นต่างๆ ของร่างกายไดอ้ย่างปลอดภยัและแนะน า
เพือ่นได ้
  3. ระบุอารมณ์ความรูส้กึของตนเอง เพือ่น ครแูละสมาชกิในครอบครวัได ้
  4. บอกไดว้่าแตล่ะคนมอีารมณ์ความรูส้กึตอ่สถานการณ์ต่างๆ ไม่เหมอืนกนั 
  5. บอกชื่ออาชพีในชุมชนและใหข้อ้มลูเกีย่วกบัอาชพีตา่งๆ ไดต้ามสมควร 
  6. บอกสาเหตุทีไ่ดผ้ลการเรยีนดแีละไม่ดแีละแนวทางการปรบัปรุงวธิเีรยีนใหม้ผีลการเรยีนดขีึน้ 
  7.  ระบุพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความมเีมตตาได ้
  8.  ปฏบิตัตินในการแสดงอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม 
  9.  สรุปความส าคญัของการใชภ้าษาและกริยิามารยาททีเ่หมาะสมในการสือ่สารได ้
 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชา 
 

กิจกรรมแนะแนว           กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ช้ันประถมศึกษาปทีี่  ๓               เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
คำอธบิายรายวิชา 
  บอกประโยชน์ของส่วนต่างๆ ของร่างกาย รับรู้ ยอมรับ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย ระบุ
สาเหตุของการเกิดอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและเพื่อน ยอมรับความแตกต่างด้านอารมณ์และจิตใจของ
ตนเองและเพือ่น รับรูอ้ารมณค์วามรู้สึกของครเูพือ่นต่างหอ้งเรียนและสมาชิกในครอบครัว แสดงความคิดและ
แสดงออกด้านอารมณ์ที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อยา่งเหมาะสม รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา คำนึงถึงความรูส้ึก
ของผู้อื่นในการสือ่สาร ระบุ รับรู้ และยอมรับ ความสนใจความถนัดความสามารถด้านการเรียนของตนเอง
พร้อมเหตุผล ยอมรับความแตกต่างด้านบุคลิกภาพของตนเองและเพือ่น บอกอาชีพท่ีหลากหลาย บอก
พฤติกรรมของตนเองที่ชว่ยให้ผลการเรียนดี ระบุพฤติกรรมท่ีจะนำมาใช้ในการปรับตวัด้านการเรียนให้มีผลการ
เรียนระดับดีข้ึนไปและมีความพร้อมสำหรับการประเมินระดับชาติ ประเมินสถานการณ์และนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน 
 

ผลการเรียนรู ้
  1. บอกประโยชน์ของสว่นตา่งๆของร่างกายได ้
  2. สรุปไดว้่าร่างกายมกีารเปลีย่นแปลงตามวยั 
  3. มคีวามรูส้กึทีด่ตีอ่การเปลีย่นแปลงของร่างกาย 
  4. บอกสาเหตุของการเกดิอารมณ์และความรูส้กึของเพือ่นได ้
  5. สรุปไดว้่าบุคคลมคีวามแตกต่างกนัในดา้นอารมณ์และจติใจ 
  6. บอกอารมณ์และความรูส้กึของสมาชกิในครอบครวัจากพฤตกิรรมของแตล่ะคนได ้
  7. แสดงพฤตกิรรมของตนเองทัง้ทางบวกและทางลบทีม่ตี่อสถานการณ์ต่างๆไดอ้ย่างเหมาะสม 
  8. ไม่ใชก้ารสือ่สารทีท่ ารา้ยจติใจของผูอ้ืน่ 
  9. บอกเหตุผลทีส่นบัสนุนความสนใจความถนดัและความสามารถดา้นการเรยีนของตนเองได ้
   10. สรา้งสรรคง์านจากความแตกต่างของตนเองและเพือ่นได ้
   11. ไม่ปฏเิสธเพือ่นทีม่บุีคลกิภาพไม่เหมอืนกบัตน 
   12. บอกขอ้มลูอาชพีไดต้ามสมควร 
   13. สรุปวธิกีารทีจ่ะช่วยใหผ้ลการเรยีนอยู่ในระดบัดทีุกรายวชิา 
   14. ปฏบิตัตินเพือ่ผลการเรยีนทีด่แีละเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการประเมนิระดบัชาต ิ
   15. อธบิายวธิกีารคดิและตดัสนิใจเมือ่เผชญิกบัสถานการณ์ต่างๆ 
 
รวมทั้งหมด ๑๕ ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชา 

 
กิจกรรมแนะแนว           กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ช้ันประถมศึกษาปทีี่  ๔               เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 รับรู้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย บอกความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของตนและรบัรู้ความคิด
ความรู้สึก อารมณ์ของครู เพือ่น และสมาชิกในครอบครัว จำแนกความคิด ความรู้สึกอารมณ์ท่ีดีและไม่ดีของ
ตนเองและผูอ้ื่น อธิบายบุคลกิภาพของตนเองและรับรู้บุคลิกภาพของเพือ่น รับได้กับบุคลิกภาพของตนเอง 
ยอมรับในสิง่ท่ีผู้อื่นเป็นด้านบุคลิกภาพ พอใจ ชื่นชม ยอมรบั เข้าใจ ในสิ่งท่ีดีของตนเองและผูอ้ื่นด้านรา่งกาย
ความคิดอารมณ์และจิตใจ บอกลักษณะบอกคุณลักษณะอาชีพท่ีตนเองสนใจ วเิคราะห์ผลการเรียนของตนแต่
ละรายวชิา และระบวุธิีการพฒันารายวชิาที่ผลการเรยีนยังไม่เป็นท่ีพอใจ มีจินตนาการและมีความสามารถใน
การคิดเชื่อมโยง มีวธิีผอ่นคลายอารมณ์และความเครียดให้กับตนเอง รู้จักแสดงความคิดความรู้สึกชื่นชมการ
กระทำท่ีดีงามให้ผู้อืน่รับรู้ มีมารยาทชื่นชมในความสำเร็จความสามารถและการกระทำท่ีดีงามของผู้อื่น 
ควบคุมความคิดและอารมณม์ีวิธีสร้างความม่ันคงในอารมณ์ของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู ้
  1. ส ารวจสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงของร่างกายตามวยัร่วมกบัเพือ่นและสรปุ 
  2. แยกไดว้่าความคดิ ความรูส้กึอารมณ์ใดเป็นบวกเป็นลบ 
  3. ยอมรบับุคลกิภาพของตนเองและผูอ้ื่นทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ 
  4.  มคีวามรูส้กึทีด่ตีอ่อารมณ์และจติใจดา้นบวกของตนเองและผูอ้ื่น 
  5.  รบัไดก้บัสิง่ทีต่นเองมแีละเขา้ใจผูอ้ืน่ ดา้นความสนใจความถนดัความสามารถทางการเรยีน 
  6. ระบุลกัษณะของตนเองทีส่อดคลอ้งกบัอาชพีทีส่นใจ 
  7. สรุปวธิกีารพฒันาผลการเรยีนของตนเอง 
  8. ฝึกการคดิเชื่อมโยงจากสิง่ต่างๆ 
  9. ระบุอารมณ์ความเครยีดของตนเองพรอ้มสาเหตุ และวธิแีลกเปลีย่นเรยีนรูว้ธิผีอ่นคลายอารมณ์
และความเครยีด 
  10. ปฏบิตัตินในการแสดงความชื่นชมใหผู้อ้ืน่รบัรูไ้ด้ 
  11. อธบิายพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการมมีารยาทในการสือ่สาร 
  12. สรุปวธิคีวบคุมการสรา้งความมัน่คงทางอารมณ์ทีเ่หมาะสมส าหรบัตนเอง 
 
รวมทั้งหมด ๑๒ ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชา 
 

กิจกรรมแนะแนว           กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ช้ันประถมศึกษาปทีี่  ๕               เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 รับรู้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย ระบุ ภูมิใจชื่นชมในบุคลิกภาพด้านดีของตนเองและผูอ้ื่น 
แสดงออกถึงความม่ันใจในสิ่งท่ีดีของตนเองดา้นร่างกายความคิดอารมณ์และจิตใจ รูเ้ท่าทันจัดการกับความคิด
และอารมณ์ของตนเอง บอกวิชาที่ตนเองและเพื่อนถนัดพร้อมเหตผุล ภูมิใจและชื่นชมในคุณค่าของผู้อื่นในด้าน
ความสนใจความถนัดความสามารถทางการเรียนและอาชพี บอกคุณสมบัติของบุคคลที่ประกอบอาชพีและ
ศึกษาข้อมูลด้านอาชีพท่ีกวา้งขวางและลึกซ้ึงมากข้ึน รับรู้ความคิดความรู้สึกอารมณ์ของผู้ที่ตนคบหาสมาคม 
วิเคราะห์ผลการเรียนของตนแต่ละรายวชิาและปรับปรุงพฤติกรรม ตามการเรียนในรายวิชาที่มีผลการเรยีนไม่
เป็นท่ีพอใจ วิพากษ์วจิารณ์บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ยุติข้อขัดแย้งในกลุ่มเพือ่นด้วยสันติวธิี 
อาสาทำงานเพือ่สว่นรวมและสังคม รู้จักปฏิเสธต่อรองและร้องขอความชว่ยเหลือในสถานการณ์เสีย่ง 
แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีดีในการอยู่รว่มกับผู้อื่น รับฟังและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 

ผลการเรียนรู ้
  1. บอกสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงของร่างกายในชว่งวยัของตนได ้
  2. บอกบุคลกิภาพดา้นดทีีต่นเองภมูใิจและแสดงความชืน่ชมในบุคลกิภาพดา้นดขีองผูอ้ื่น 
  3. มพีฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความมัน่ใจในสิง่ทีด่ขีองตนเองดา้นร่างกายความคดิอารมณ์และจติใจ 
  4. ขจดัความคดิและอารมณ์ดา้นลบในสถานการณ์ต่างๆ และแสดงออกอย่างเหมาะสม 
  5. แสดงความนิยมยกยอ่งในความสนใจความถนดัและความสามารถทางการเรยีนและอาชพีของ
เพือ่น 
  6. ศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัอาชพีทีส่นใจใหล้ะเอยีดและชดัเจน 
  7. สงัเกตกรยิาอาการทีแ่สดงถงึความคดิความรูส้กึอารมณ์ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งได ้
  8. ระบุพฤตกิรรมทีจ่ะท าเพือ่ใหผ้ลการเรยีนในวชิานัน้ดขีึน้ 
  9. พดูถงึผูอ้ื่นดว้ยขอ้มลูสารสนเทศทีถู่กตอ้ง 
  10. ใชว้ธิกีารดา้นบวกในการยุตขิอ้ขดัแยง้ในกลุม่เพือ่น 
  11. มคีวามรูส้กึทีด่ใีนการท างานเพือ่สว่นรวมและสงัคม 
  12. เสนอแนะการปฏเิสธตอ่รองและขอความชว่ยเหลอืผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค ์
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  13. มพีฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการรบัฟังและยอมรบัความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั 
 
รวมทั้งหมด ๑๓ ผลการเรียนรู ้

 
คำอธบิายรายวิชา 

 
กิจกรรมแนะแนว           กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ช้ันประถมศึกษาปทีี่  ๖               เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
คำอธบิายรายวิชา 
  รับรู้ความคิดความรูส้ึกอารมณ์ของคู่สนทนา เชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่นด้านความสนใจความ
ถนัดความสามารถทางการเรยีนและอาชพี แสดงออกเชือ่มั่นในคุณค่าด้านบุคลิกภาพของตนเองและผูอ้ื่น มี
ข้อมูลมีแนวทางในการเลอืกศึกษาต่อ ระบอุาชีพและพิจารณาอาชีพทีเ่หมาะสม เรียนรูเ้พิ่มเติมเพื่อความพรอ้ม
ในการเข้าเรียนต่อ ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวโรงเรียนและประเทศชาติ มีวธิีสร้างความม่ันคงใน
อารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยมีจิตอาสาและทำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
ส่วนรวม รู้จักวธิีการตัดสินใจและแก้ปัญหาท่ีถูกต้อง ปฏิบตัิกิจกรรมท่ีทำแล้วมีความสุขผู้อื่นไม่เดอืดรอ้น ให้
ความร่วมมือและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู ้
  1. มคีวามสามารถในการรบัรูค้วามคดิความรูส้กึอารมณ์ของคู่สนทนา 
  2. ใหค้วามส าคญักบัความสนใจความถนดัความสามารถทางการเรยีนและอาชพีของผูอ้ืน่ 
  3. ใหค้วามส าคญักบับุคลกิภาพดา้นดขีองตนเองและผูอ้ื่น 
  4. เลอืกแนวทางศกึษาต่อทีเ่หมาะสมกบัตนเอง 
  5. บอกคุณลกัษณะของตนทีส่อดคลอ้งกบัอาชพีทีส่นใจ 
  6. บอกแนวทางในการพฒันาการเรยีนของตนเองเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการสอบและเขา้เรยีน
ต่อ 
  7. ระบุวธิกีารปฏบิตัเิพือ่การเป็นสมาชกิทีด่ขีองครอบครวัโรงเรยีนและประเทศชาต ิ
  8. ปฏบิตัตินในการสรา้งความมัน่คงทางอารมณ์ของตนได ้
  9. ปฏบิตักิจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม 
  10. ตดัสนิใจและแกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
  11. สรุปกจิกรรมทีค่วรปฏบิตัโิดยท าแลว้ตนมคีวามสุขและผูอ้ื่นไม่เดอืดรอ้น 
  12. ปฏบิตักิจิกรรมทีแ่สดงถงึการใหค้วามรว่มมอืกบัผูอ้ื่น 
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รวมทั้งหมด ๑๒ ผลการเรียนรู ้

 
 
 
 
 

คำอธบิายรายวิชา 
 

กิจกรรมแนะแนว           กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  ๑               เวลา  ๓๕  ช่ัวโมง 
 
คำอธบิายรายวิชา 
  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามวัยท้ังทางด้านร่างกายความคิดอารมณ์และจิตใจ เข้าใจสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงดา้นความคิดอารมณ์และจิตใจเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ดูแลรักษาอวัยวะตนเองท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในช่วง
วัยรุ่นใหส้ะอาดอยู่เสมอ รู้จักอารมณส์ามารถจัดการและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม พอใจในตนเองและเข้าใจ
ผู้อื่นด้านร่างกายความคิดอารมณ์และจิตใจ เข้าใจวธิีการวดัผลและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปรับตัวในการเรียนระดับมัธยมศึกษาได้อย่างมคีวามสุข ระบุสาระการ

ขในการเรยีน วิเครเรียนรู้ทีเ่รียนได้ดีและมีความสุ าะหผ์ลการเรยีนและปรับปรุงวิธเีรียน รู้อาชีพท่ีตนเองสนใจ
และเพื่อนสนใจ ระบุคุณสมบตัิของบุคคลในอาชีพท่ีสนใจ ระบุคุณสมบัติท่ีต้องปรับปรุงในการเข้าสูอ่าชพีที่
สนใจ ยอมรับตนเองและผู้อื่นด้านความสนใจความถนัดความสามารถทางการเรียนและอาชพี เชือ่วา่
บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงได้และรูว้่าบุคลิกภาพใดต้องปรับปรุง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ื่นด้าน
บุคลิกภาพ เลอืกรับข้อมูลข่าวสารอย่างไตร่ตรอง รู้เท่าทันสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง ตัดสินใจในสถานการณ์ตา่งๆ  
อย่างมีเหตผุล ประเมินและรูเ้ท่าทันภาวะอารมณ์ที่เกิดข้ึนกับตนเอง จัดการกับความขัดแย้งต่างๆ  ได้ด้วยวธิีท่ี
เหมาะสม รูจ้ักปฏิเสธในสถานการณ์เสีย่ง เตอืนเพือ่นใหห้ลีกเลี่ยงหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ี
ถูกต้อง 
 
ผลการเรียนรู ้
  1. สรุปไดว้่าเมือ่เขา้สูว่ยัรุ่นทุกคนจะมกีารเปลีย่นแปลงทางดา้นร่างกายและจติใจ 
  2. มคีวามรูส้กึทีด่ตีอ่ความคดิอารมณ์และจติใจของตนเองและเพือ่นทีเ่ปลีย่นไปเมือ่เขา้สูว่ยัรุ่น 
  3. ปฏบิตัตินในการดแูลสว่นต่างๆของร่างกายทีเ่ปลีย่นแปลงในช่วงวยัรุน่อย่างถกูสุขลกัษณะ 
  4. ระบุวธิจีดัการกบัอารมณ์ทีไ่ม่ดแีละพฤตกิรรมทีค่วรแสดงออก 
  5. สรุปสิง่ทีเ่ป็นตวัเองและเพือ่นไดถู้กตอ้ง 
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  6. อธบิายความหมายของสญัลกัษณ์ทีแ่สดงผลการเรยีนระดบัมธัยมได ้
  7. ประเมนิผลการปฏบิตัตินและปรบัเปลีย่นใหม้คีวามสขุในการเรยีน 
  8. ระบุแนวทางการปรบัปรงุวธิเีรยีนในสาระการเรยีนรูท้ีเ่รยีนไดไ้ม่ด ี
  9. ระบุคุณสมบตัทิีต่อ้งปรบัปรุงในการเขา้สูอ่าชพีทีส่นใจ 
  10. มคีวามรูส้กึทีด่ตีอ่ความสนใจความถนดัความสามารถทางดา้นการเรยีนและอาชพีของตนเอง
และผูอ้ื่น 
  11. บอกสิง่ทีจ่ะคงไวแ้ละสิง่ทีต่อ้งปรบัปรุงเกีย่วกบับุคลกิภาพของตนเอง 
  12. มแีนวทางในการน าบุคลกิภาพทีเ่ป็นจุดเด่นของตนเองและเพือ่นมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
  13. เลอืกรบัและใชข้อ้มลูขา่วสารไดอ้ย่างเหมาะสม 
  14. เลอืกใชส้ือ่สงัคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
  15. คดิวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆทีเ่ผชญิอย่างมเีหตุผล 
  16. บอกวธิกีารพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
  17. แสดงพฤตกิรรมการจดัการกบัความขดัแยง้ต่างๆไดด้ว้ยวธิทีีเ่หมาะสม 
  18. แสดงการปฏเิสธเพือ่นในสถานการณ์ทีเ่สีย่งได ้
  19. บอกวธิกีารพดูเตอืนเพือ่นเกีย่วกบัพฤตกิรรมการตดิเกมคอมพวิเตอร ์
 
รวมทั้งหมด ๑๙ ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชา 
 
กิจกรรมแนะแนว           กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  ๒               เวลา  ๓๕  ช่ัวโมง 
 
คำอธบิายรายวิชา 
  บอกความสามารถวิเคราะห์ผลการเรยีนและระบรุายวิชาทีเ่รียน  และทำกิจกรรมได้ด ี และมีความสุข 
ปฏิบัติต่อตนเองและผูอ้ื่นด้วยความรู้สึกรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น ปฏิบัติตอ่ตนเองและผูอ้ื่นดว้ย
ความรู้สึกและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ื่นด้านความสนใจ  ความถนัดความสามารถทางการเรียนและอาชีพ 
ปฏิบัติต่อตนเองและผูอ้ื่นด้วยความรู้สึกรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ื่นด้านบุคลิกภาพ มีข้อมูลแหล่ง
เรียนรูเ้กี่ยวกับการศึกษาและอาชพีในกลุ่มประเทศอาเซียนและตลาดแรงงาน ประเมินผลการปรับตวัและ
ตัดสินใจประกอบอาชพีที่สนใจหรือเลอืกอาชพีใหม่ แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับรูปร่างวายและกาลเทศะ ผ่อน
คลายความเครียดดว้ยวิธีการท่ีสร้างสรรค์ มีจินตนาการและความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี 
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกับผูอ้ื่นตามวิถีประชาธิปไตยได้ราบรื่น มีจิตอาสาช่วยเหลอืผูอ้ื่น ปฏิบัติ
ตนเพื่อชวีิตท่ีดีและปลอดภยัจากอบายมุข แสดงพฤติกรรมต่อเพศตรงข้ามอย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู ้
  1. ระบุรายวชิาทีช่อบและมคีวามถนดัในการเรยีน 
  2. มพีฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการรูส้กึรกัและเหน็คุณค่าในตนเองและผูอ้ื่นดา้นร่างกายความคดิ
อารมณ์และจติใจ 
  3. มพีฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการรูส้กึรกัและเหน็คุณค่าในตนเองและผูอ้ื่นดา้นการเรยีนและอาชพี 
  4. มพีฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความรูส้กึรกัและเหน็คณุค่าในตนเองและผูอ้ื่นดา้นบุคลกิภาพ 
  5. ระบุความตอ้งการดา้นอาชพีในกลุ่มประเทศอาเซยีนและตลาดแรงงาน 
  6. ตดัสนิใจเลอืกอาชพีทีส่นใจหรอืเลอืกอาชพีใหม่จากการประเมนิการพฒันาตนเอง 
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  7. เลอืกแต่งกายไดอ้ย่างเหมาะสมกบัตนเองในทุกสถานการณ์ 
  8. จดัการกบัอารมณ์ดา้นลบและแสดงพฤตกิรรมทีส่รา้งสรรค ์
  9. สามารถใชจ้นิตนาการแสดงออกดา้นความคดิสรา้งสรรค ์
  10. มมีุมมองดา้นบวกกบับุคคลสถานทีแ่ละเหตุการณ์ต่างๆ 
  11. ใชว้ธิกีารทีส่รา้งสรรคใ์นการแกปั้ญหา 
  12. ยอมรบัและรบัฟังความคดิเหน็ในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 
  13. ยนิดแีละพอใจทีจ่ะแสดงน ้าใจต่อผูอ้ื่นพรอ้มทีจ่ะแสดงน ้าใจทุกเวลาทุกโอกาส 
  14. ปฏบิตัตินเพือ่รอดพน้จากหนทางแห่งความเสือ่ม 
  15. แสดงพฤตกิรรมตอ่เพศตรงขา้มอย่างเหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย 
 
รวมทั้งหมด ๑๕ ผลการเรียนรู ้

คำอธบิายรายวิชา 
กิจกรรมแนะแนว           กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  ๓               เวลา  ๓๕  ช่ัวโมง 
 
คำอธบิายรายวิชา 
  บอกได้อย่างชัดเจนถึงความสนใจ ความถนัดและความสามารถด้านการเรียนและอาชีพ เชือ่มั่นใน
คุณค่าของผู้อื่นดา้นการเรียนและอาชีพ เชือ่มั่นในคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่นด้านร่างกายความคิดอารมณ์และ
จิตใจ เชือ่มั่นในคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่นด้านบุคลิกภาพ มีข้อมูลการศึกษาต่อและอาชพีที่สอดคลอ้งในระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม่ ระบอุาชพีท่ีเหมาะสมกับตนเอง ประเมนิการปฏิบัติเพือ่พัฒนาตนเองให้ประสบความสำเรจ็
และมีความสุขในการประกอบอาชพีที่เลอืก แสวงหาความรู้ในรายวิชาท่ีตนถนัดและพฒันาให้เต็มศักยภาพ 
ตัดสินใจเลือกเรียนต่อหรือประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเอง  พัฒนาตนเองใหพ้ร้อมสำหรับการ
ประเมินระดับชาติและการศกึษาต่อหรอืประกอบอาชพี  แสวงหาขอ้มูลสำหรับการเตรยีมตัวเพือ่ประกอบ
อาชพีที่เหมาะสมกับตนเอง  มีความคิดทางบวกในสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความทุกข์หรอืไม่พอใจ  แสวงหา
และใช้ข้อมูลใหเ้ป็นประโยชนต์่อตนเองและผู้อืน่  สร้างความสุขให้แก่ตนเองและผูอ้ื่น สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้อื่นดว้ยการสือ่สารเชิงบวก  เคารพกฎกติกาของสังคม  ใช้ดุลยพินจิในการเก็บรักษาความลับของเพือ่น 
 
ผลการเรียนรู ้
  1. มขีอ้มลูทีย่นืยนัถงึความสนใจความถนดัความสามารถดา้นการเรยีนและอาชพีได้ 
  2. ปฏบิตักิจิกรรมร่วมกบัผูอ้ื่นตามความถนดัความสามารถดา้นการเรยีนและอาชพีได้ 
  3. แสดงความเชื่อมัน่ชื่นชมยนิดอีย่ามผีลตอ่ผูอ้ืน่ได ้ 
  4. หาบุคคลตน้แบบทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ใีนดา้นบุคลกิภาพได ้
  5. ระบุแหล่งขอ้มลูการศกึษาต่อและอาชพีทีเ่กีย่วกบัระบบเศรษฐกจิยุคใหม่ได ้
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  6. อธบิายลกัษณะของอาชพีทีเ่หมาะสมกบัตนเองได ้
  7. ปฏบิตัติามแนวทางในการพฒันาตนเองทัง้ทางดา้นการศกึษาต่อและอาชพีทีเ่หมาะสมกบั
ตนเองได ้
  8. ประเมนิตนเองเพือ่การพฒันาในรายวชิาทีม่คีวามถนดัใหเ้ตม็ศกัยภาพ 
  9. ตดัสนิใจเลอืกศกึษาตอ่หรอืประกอบอาชพีตามความถนดัของตนเองได ้
  10. เหน็ประโยชน์ของการพฒันาตนเองใหพ้รอ้มส าหรบัการสอบ o-net 
  11. เตรยีมตวัเพือ่ประกอบอาชพีทีเ่หมาะสมกบัตนเองได ้
  12. เหน็คุณค่าของการมคีวามคดิเชงิบวกในสถานการณ์ทีท่ าใหเ้กดิความทุกขห์รอืไม่พงึพอใจได ้
  13. ใชข้อ้มลูดา้นการศกึษาดา้นอาชพีและดา้นการพฒันาตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ื่น
ในการกา้วเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนได ้
  14. ปฏบิตัติามวธิกีารสรา้งความสุขทีเ่หมาะสมใหแ้กต่นเองและผูอ้ื่นได้ 
  15. เหน็คุณค่าของทกัษะการอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรคแ์ละมคีวามสุข 
  16. บอกวธิกีารปฏบิตัตินตามกฎกตกิาของสงัคมได ้
   17. บอกวธิกีารในการใชดุ้ลยพนิจิในการเกบ็ความลบัของเพือ่นได ้
 
รวมทั้งหมด ๑๗ ผลการเรียนรู ้
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ค าอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษาวิเคราะห์วางแผน 

ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง  
ลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี 1 ประกอบด้วยเนื้อหา เรื่องอนามัย ,ความสามารถในเชิงทักษะ, การสำรวจ, 

การค้นหาธรรมชาติ ,ความปลอดภัย ,บริการ ธงและประเทศต่างๆ, การฝีมือ ,กิจกรรมกลางแจ้ง, การบันเทิง, 
การผูกเงื่อน, คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรองเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถ
ปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  กฎคติพจน์ของลูกเสือสำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ มีความร่าเริงแจ่มใส            
มีระเบียบวินัย ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน เสียสละ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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ค าอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 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 เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี สามรถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ สนใจและ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 

เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษาวิเคราะห์วางแผน 
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง  

ลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี 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 เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ สนใจและ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมลูกเสือสามญั ตรี ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

. 
เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษาวิเคราะห์วางแผน 

ปฏิบัติกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้และใชก้ระบวนการเรียนรูท่ี้หลากหลาย โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติ
กิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง  

หลักสูตรลูกเสือตรี (ความรู้เก่ียวกับขบวนการลูกเสือ  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ กิจกรรม
กลางแจ้ง ระเบียบแถว วิชาพิเศษและสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ )  

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎและคติพจน์
ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจำ มีความร่าเริงแจ่มใส มีระเบียบวินัย ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต 
อดทน เสียสละ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือ-เนตรนารี ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 

  
เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือและจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ศึกษา

วิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้และใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปิดประชุมกองในเรื่อง  

หลักสูตรลูกเสือโท (การรู้จักตนเอง การช่วยเหลือผู้อื่น การเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ ทักษะในทาง
วชิาลูกเสือ งานอดิเรกและเรื่องที่น่าสนใจ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ)  

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ 
กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจำ มีความร่าเริงแจ่มใส มีระเบียบวินัย ประหยัด 
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เสียสละ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้  

หมายเหตุ เมื่อผู้ เรียนได้ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว  และผ่านการทดสอบ จะได้รับ
เครื่องหมายลูกเสือโทและเวลาท่ีเหลือสามารถทดสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษท่ีเก่ียวข้องได้ตามความถนัดของ
ผู้เรียน และเมื่อสอบผ่านแล้วก็จะได้รับเครื่องหมายวิชาพิเศษนั้นๆ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษาวิเคราะห์วางแผน 
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้และใชก้ระบวนการเรียนรูท่ี้หลากหลาย โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติ
กิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง  

หลักสูตรลูกเสือเอก (การพึ่งตนเอง การบริการ การผจญภัย วิชาการลูกเสือ ระเบียบแถว และหรือ
วิชาพิเศษ)  

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎและคติพจน์
ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจำ มีความร่าเริงแจ่มใส มีระเบียบวินัย ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต 
อดทน เสียสละ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  

หมายเหตุ เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว และผ่านการทดสอบ จะได้รับเครื่องหมาย
ลูกเสือเอกและเวลาท่ีเหลือสามารถทดสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษท่ีเกี่ยวข้องได้ตามความถนัดของผู้เรียนทุก
วิชารวมถึงวิชาพิเศษเครื่องหมายสายยงยศ และเมื่อสอบผ่านแล้วก็จะได้รับเครื่องหมายวิชาพิเศษนั้นๆ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  1 
เปิดประชุมกองดำเนินตามกระบวนการของลูกเสือและกิจกรรมโดยให้ศึกษาวิเคราะห์วางแผน  

ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง  
                    กิจกรรมลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรมลูกเสือโลก  บทบาทในฐานะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระเบียบแถว 

การฝึกถืออาวุธ การ การหาทิศโดย  เข็มทิศ-แผนท่ี กฎและคำปฏิญาณ เป็นหมู่เป็นกอง เป็นรายบุคคล (ไม้ง่าม)
ความปลอดภัยในกิจกรรมผจญภัย วิธีการปฐมพยาบาล เงื่อนของสามัญรุ่นใหญ่  สังเกตสิ่งแวดล้อม ใช้เข็มทิศ  

หมายเหตุ เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว และผ่านการทดสอบ จะได้รับเครื่องหมาย
ลูกเสือโลก และเวลาที่เหลือสามารถทดสอบเครื่องหมายวชิาพิเศษที่เกี่ยวข้องได้ตามความถนัดของผู้เรียน และ
เมื่อสอบผ่านแล้วก็จะประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษนั้นๆ 
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ค าอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน )ลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ (  

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  )เคร่ืองหมายลูกเสือชัน้พิเศษ (  
 

  เปิดประชุมกองดำเนินตามกระบวนการของลูกเสือและกิจกรรมโดยให้ศึกษาวิเคราะห์
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง 
  หน้าท่ีพลเมือง  สิ่งแวดล้อม การแสดงออกทางศิลปะและการเดินทางสำรวจ สมรรถภาพทาง
กาย อันตรายของสิ่งเสพติด กีฬาประเภทต่างๆ กฎและคำปฏิญาณ หลักธรรมทางพุทธศาสนา หลักความ
ปลอดภัย การพัฒนาและการให้บริการแก่ชุมชน การปฐมพยาบาล 

           หมายเหตุ เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว  และผ่านการทดสอบ จะได้รับ
เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเวลาท่ีเหลือสามารถทดสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษท่ีเก่ียวข้องได้ตามความ
ถนัดของผู้เรียน และเมื่อสอบผ่านแล้วก็จะประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษนั้นๆ 
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ค าอธิบายสาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (ลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่) 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

  เปิดประชุมกองดำเนินตามกระบวนการของลูกเสือและกิจกรรมโดยให้ศึกษาวิเคราะห์  
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง 
  หน้าท่ีพลเมือง  สิ่งแวดล้อม การเดินทางสำรวจ  การแสดงออกทางศิลปะ สมรรถภาพทาง
กาย อุดมคต ิ กิจกรรมท่ีสนใจเป็นพิเศษ บริการ  

หมายเหตุ เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว และผ่านการทดสอบ จะได้รับเครื่องหมาย
ลูกเสือหลวง และเวลาท่ีเหลือสามารถทดสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษท่ีเก่ียวข้องได้ตามความถนัดของผู้เรียน  
และเมื่อสอบผ่านแล้วก็จะประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษนั้นๆ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   กิจกรรมชุมนุม                                                                 กิจกรรมนักเรียน                                             
   ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๖                  เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
 

คำอธบิายรายวิชา 

ปฏบิตักิจิกรรมตามความสนใจ ความถนดั และความตอ้งการ เพือ่พฒันาความรู ้ความสามารถ
ดา้นการคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ใหเ้กดิประสบการณ์ทัง้ดา้นวชิาการและพืน้ฐานอาชพี ทกัษะชวีติ และ
สงัคม ตามศกัยภาพอย่างรอบดา้น เพือ่ความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มคีวามสามารถในการสือ่สาร มทีกัษะ
การคดิ แกปั้ญหา ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีพฒันาทกัษะในการท างานและการอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่น
ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข รกัในสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์ มคีวามซื่อสตัย์สุจรติ มวีนิัย ใฝ่
รู้ ใฝ่เรยีน ด ารงชวีติอย่างพอเพยีง มคีวามมุ่งมัน่ในการท างาน รกัความเป็นไทย และมจีติสาธารณะ 
เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตักิจิกรรมตามความสนใจ ความถนดั และความตอ้งการของตน ไดพ้ฒันาความรู ้ 
ความสามารถดา้นการคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ใหเ้กดิประสบการณ์ ทัง้ทกัษะทางวชิาการ ทกัษะอาชพี 
ทกัษะชวีติและสงัคมตามศกัยภาพ ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเองและสว่นรวม คดิเป็น ท าได ้
ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดต้ามวถิปีระชาธปิไตย และประยุกตห์ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
โรงเรยีนหนองออ้วทิยาคม  ไดก้ าหนดกจิกรรมชุมนุมจ านวน ๔ ชุมนุม  เพือ่ใหน้กัเรยีนเลอืกเขา้ตาม
ความถนดัและความสนใจ  ไดแ้ก่ 
๑. ชุมนุมดนตร ี
๒. ชุมนุมมารยาทไทย 
๓. ชุมนุมบรรณารกัษ์ 
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ค าอธิบายรายวิชาชมุนุม 

วิชาช่างไฟฟา้เบือ้งต้น 

คำอธิบายรายวิชา 

งานช่างไฟฟ้า เป็นงานท่ีมีความสำคัญต่อการก่อสร้างบ้านเรือนในยุคปัจจุบัน  งานไฟฟ้าเบื้องต้นเป็นการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อให้ความรู้เบ้ืองต้นแก่นักเรียนท่ีเข้าร่วมชุมนุม เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของ

นักเรียน  หรืออาจจะขยายผลนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนในชุมนุมช่างไฟฟ้าเบื้องต้นด้วย 

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกีย่วกับกระแสไฟฟ้าเบื้องต้น 

๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถซ่อมแซมไฟฟ้าอย่างงา่ยได ้

๓. เพื่อให้นักเรียนมีความรักในหน้าท่ีของตนเอง และมีความเสียสละเพือ่ส่วนรวม 

  

รวมทั้งหมด  ๓ ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาชมุนุม 

ชุมนุมห้องสมดุ 

คำอธิบายรายวิชา 

งานบริการห้องสมุด เป็นส่วนสำคัญมากในการพัฒนาการเรียนรู้ เพราะในการให้บริการในส่วนของความรู้ถือเป็น

ปัจจัยหลักก่อนการจัดการเรียนการสอน ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการระบุไว้ว่า สถานศึกษาท่ัว

ประเทศจะต้องมีศูนย์บริการห้องสื่ออยู่ภายในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความรักในการอ่าน ดูแลรักษาหนังสือ 

และแยกประเภทหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าต่อเนื่อง 

ชุมนุมห้องสมุด เป็นการจัดให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ในด้านการให้บริการหนังสือ และมีความรู้ ท่ี

ครอบคลุมในทุกด้าน เช่น การรับรู้ การตระหนัก การพัฒนา การตอบสนอง และการเสียสละต่อส่วนรวม เป็น

ต้น บรรณารักษ์จึงมีความสัมพันธ์กับการให้บริการทางการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการบริโภคความรู้

ของผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ การประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนเอง 

ประโยชน์ของชุมนุมห้องสมุด เพื่อปลูกฝังในการเสียสละต่อส่วนร่วมและรักในการบริการห้องสมุด อันจะ

ก่อให้เกิดทักษะต่าง ๆ ท่ีนักเรียนควรจะได้รับ เช่น การรักในหน้าท่ี การเสียสละในการให้บริการ และการรักษา

ทรัพย์ส่วนรวม 

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

 ๑. เพื่อให้นักเรียนรู้วธิีดูแลหอ้งสมุดและสรา้งลักษณะอันดี ส่งเสริมรักการอ่าน 

 ๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุดได้ 

 ๓. เพื่อให้นักเรียนมีความรักในหน้าท่ีของตนเอง และมีความเสียสละเพือ่ส่วนรวม 
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รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาชมุนุม 

ชุมนุมกฬีาและนันทนาการ 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓                                                                เวลา ๔๐ ชัว่โมง 

การส่งเสริมการออกกำลังกายเพือ่สุขภาพและกีฬา จะทำให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจสดชืน่ ดังคำกล่าวท่ีว่า 
“จิตใจที่งดงาม ย่อมอยูใ่นร่างกายท่ีแข็งแรง” นั่นแสดงว่าร่างกายกับจิตใจมีความสัมพนัธ์กันอย่างแยกไม่ออก     
ถ้าร่างกายแข็งแรง จิตใจก็จะเบิกบาน หรือในทางกลับกัน ถ้ามีจิตใจที่เข้มแข็ง จะเกิดพลังหรอืกำลังใจ ทำให้
ร่างกายแข็งแรงข้ึน 
ทางโรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) ตระหนักถึงความสำคัญดังกลา่ว จึงจัดต้ังชุมนุมกีฬา
และนันทนาการขึ้น เพื่อสง่เสริมกิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาภายในโรงเรยีน ท้ังยังเป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สมบรูณ์แข็งแรงอีกด้วย 
 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
1.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีแข็งแรงสมบูรณ ์
2.เพื่อให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักการใหอ้ภัย และยอมรับในสิ่งที่เกิดข้ึน 
3.เพื่อฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะในการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ  
 
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู ้
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ค าอธิบายรายวิชาชมุนุม 

ชุมนุม คนรกัภาพยนต ์

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓                                                                เวลา ๔๐ ชัว่โมง 

อธิบายการสร้างภาพยนต์สั้นด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การเลือกใช้โปรแกรมตัดตอ่วีดีโอและ 
application บนมือถือ โดยใช้เทคนิคการตัดต่อในรูปแบบต่าง ๆ ผลิตภาพยนตส์ั้นตามท่ีได้เขียนบท และ 
storyboard ไว้ใหอ้อกมาในรูปแบบของวีดีโอเพื่อนำไปใชป้ระโยชน์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นงาน
ต่าง ๆ ได้  
          การผลิตและออกแบบและสร้างภาพยนตส์ั้นตามลำดับเนื้อเรือ่ง โดยศึกษาแหลง่เรียนรู้ในท้องถิ่น
สถานท่ีสำคัญ วัฒนธรรม ประเพณี เป็นสือ่วีดีโอดว้ยโปรแกรมสำเร็จรูปในรูปแบบท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีความ
สนใจ และมีทัศนคติท่ีดใีนภาพยนต์ท่ีสร้างขึ้น ด้วยความภาคภูมิใจ 
 
ผลการเรียนรู ้
     ๑. อธบิายการสรา้งหนงัสัน้ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู การเลอืกใชโ้ปรแกรมตดัตอ่วดีโีอและ application 
บนมอืถอื 
    ๒. อธบิายเทคนิคการตดัต่อในรปูแบบต่าง ๆ ผลติหนงัสัน้ตามทีไ่ดเ้ขยีนบท และ storyboard ไวใ้ห้
ออกมาในรปูแบบของวดีโีอ 
    ๓. ผลติและออกแบบและสรา้งภาพยนตส์ัน้ตามล าดบัเนื้อเรื่อง โดยศกึษาแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่
สถานทีส่ าคญั วฒันธรรม ประเพณี เป็นสือ่วดีโีอดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปในรปูแบบทีเ่หมาะสม 
    ๔. มคีวามสนใจ และมทีศันคตทิีด่ใีนภาพยนตท์ีส่รา้งขึน้ ดว้ยความภาคภูมใิจ 

 
รวมทัง้หมด ๔ ผลการเรียนรู้ 
 



 
 

     หน้า 264 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเพื่อสงัคม 
และสาธารณประโยชน ์
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์                                  กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน                 
   ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๖                   เวลา  ๑๐  ชั่วโมง   
 
คำอธบิายรายวิชา 

ฝึกปฏบิตักิจิกรรมดว้ยความสมคัรใจผ่านกจิกรรมที่หลากหลาย ฝึกการท างานที่สอดคลอ้งกบัชวีติจรงิ  
ตลอดจนสะท้อนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ ส ารวจและใช้ขอ้มูลประกอบการวางแผนอย่างเป็น
ระบบ เน้นทกัษะการคดิวเิคราะห์ และใช้ความคดิสร้างสรรค์ การบรกิารด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวม เสรมิสร้างความมนี ้าใจ เอื้ออาทร ความเป็นพลเมอืงดีและความรบัผดิชอบต่อ
ตนเอง ครอบครวั และสงัคม คดิออกแบบกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในลกัษณะอาสาสมคัร จิตอาสา 
เพื่อแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามแนวทางวถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง 
เพื่อให้ผู ้เรยีนบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครวั  โรงเรยีน ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ 
สามารถออกแบบการจดักจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์อย่างสรา้งสรรค์ ตามความถนัดและ
ความสนใจ ในลกัษณะอาสาสมคัร พฒันาศกัยภาพตนเองในการจดักจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ จนเกิดคุณธรรม จรยิธรรม ตามคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ มจี ิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ และสามารถประยุกต์ใช้หลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงได ้
 
 

    
 
 

๑. บ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อครอบครวั โรงเรยีน ชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิ

ผลการเรียนรู ้
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๒. ออกแบบการจดักจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์อย่างสรา้งสรรค์ ตามความถนัดและความสนใจ 
ในลกัษณะอาสาสมคัร 
๓. สามารถพฒันาศกัยภาพในการจดักจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสารธารณประโยชน์ 
ระดบัชัน้ประถมปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

จ านวน 10 ชัว่โมง/ปี 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
ระดบัชัน้ประถมปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 3     เวลาเรียน    10   ชัว่โมง/ปี 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 
            จดักจิกรรมที่มุ่งเน้นและส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเกดิการพฒันาตนเอง มคีวามรบัผดิชอบและความ
ตระหนกั รกัและเหน็คุณค่าของกจิกรรมทีจ่ดัให ้ รวมทัง้การรูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ 
            เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในกจิกรรม สามารถปฏบิตัติน จนเกดิคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์
ในความรกัชาต ิ ศาสน์  กษตัรยิ์  ซื่อสตัยส์ุจรติ  มวีนิัย  ใฝ่เรยีนรู้  อยู่อย่างพอเพยีง มุ่งมัน่ท างาน รกั
ความเป็นไทย และมจีติสาธารณะ  เหน็คุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น  สามารถพฒันาความคดิ ปรบัตวัอยู่
ในสงัคมได ้ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์มคีวามคดิรเิริม่ กล้าแสดงออก  มคี่านิยมทีด่งีาม  สามารถปฏบิตัติน
เป็นแบบอย่างและเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ดว้ยความเตม็ใจและมคีวามสุข 
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

1.   เขา้ร่วมกจิกรรมทีโ่รงเรยีนจดัและก าหนดอย่างสม ่าเสมอ 
2.  เขา้ร่วมกจิกรรมทีชุ่มชน สงัคมจดัในดา้นวนัส าคญัของชาต ิ ศาสนา และขนมธรรมเนยีม

ประเพณ ี
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3.   เขา้ร่วมกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ในทีส่าธารณะและการเดนิรนณรงคก์จิกรรมทางสงัคม
ต่างๆ  

4.   เขา้ร่วมกจิกรรมรกัษาความสะอาด รกัษาสิง่แวดลอ้มทัง้ในและนอกสถานศกึษา 
5.   ร่วมดแูลรกัษา ท าความสะอาดและไม่ท าลายทรพัยส์มบตัทิีเ่ป็นของสาธารณะ 
6.    การรูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ 
7. มจีติส านึกในความรกัชาต ิ ศาสน์ กษตัรยิแ์ละยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข 
 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อครอบครวั ชุมชน สงัคม ทอ้งถิน่

และประเทศชาตติามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร  เพื่อช่วยขดัเกลาจติใจของผูเ้รยีนและเพื่อแสดง

ถงึความรบัผดิชอบ  ความดงีาม มคีวามเมตตากรุณา มคีวามเสยีสละต่อสงัคม และมจีติสาธารณะเพื่อ

ช่วยสรา้งสงัคมใหอ้ยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข เช่น กจิกรรมอาสาพฒันาต่าง ๆ กจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคม 

หลกัการ 

       กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ โดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพฒันาการทางสมอง เน้นใหค้วามส าคญัทัง้ความรู ้และคุณธรรมจรยิธรรม จดั
กจิกรรมโดยใหผู้เ้รยีนคดิสรา้งสรรค์ออกแบบกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์อย่างหลากหลาย
รปูแบบ เพือ่แสดงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมในลกัษณะจติอาสา 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาต ิ 

2. เพือ่ใหผู้เ้รยีนออกแบบการจดักจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์อย่างสรา้งสรรคต์าม
ความถนดัและความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร 

3. เพื่อใหผู้เ้รยีนพฒันาศกัยภาพในการจดักจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

4. เพือ่ใหผู้เ้รยีนปฏบิตักิจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์จนเกดิคุณธรรมจรยิธรรมตาม
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

5. เพือ่ใหผู้เ้รยีนมจีติสาธารณะและใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
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ขอบข่าย 

     เป็นกระบวนการจดักจิกรรมในลกัษณะกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ และกจิกรรมจติอาสาโดยผูเ้รยีน

ด าเนินการด้วยตนเองในลกัษณะอาสาสมคัรเพื่อแสดงถงึความรบัผดิชอบ ความดงีามความเสยีสละต่อ

สงัคม มจีติอาสา และจติสาธารณะ 

การจดักิจกรรม 

โรงเรยีนก าหนดใหม้กีารจดักจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ ไดท้ัง้ภายในและภายนอก

โรงเรยีน โดยใชร้ปูแบบทีห่ลากหลาย  ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  

1. ก าหนดใหค้รทูีป่รกึษาเป็นผูร้บัผดิชอบ ก ากบั ดแูล วางแผนการจดักจิกรรมร่วมกบันกัเรยีน 
2. นักเรยีนบนัทกึการเขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ลงในแบบบนัทกึการเขา้

ร่วมกจิกรรม  โดยใหค้รทูีป่รกึษาเป็นผูต้รวจสอบ  ซึง่ผูเ้รยีนจะจดักจิกรรมหรอื  กจิกรรมเพื่อ
สงัคมและสาธารณประโยชน์ในเวลา สถานที ่หรอืรปูแบบของกจิกรรมใดกไ็ด้ 

3. ครูทีป่รกึษาเป็นผูป้ระเมนิผลกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์  โดยผูเ้รยีนต้องเขา้ร่วม
กจิกรรมใหค้รบตามกรอบของโครงสรา้งหลกัสตูรโรงเรยีน 

การจดักจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรยีนผู้เรยีนสามารถเลอืกจดักิจกรรม

หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมไดท้ัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน ดงันี้ 

1.  จดักจิกรรมในลกัษณะบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรยีน โดย

ผูเ้รยีนสามารถจดักจิกรรมตามองค์ความรูท้ีไ่ด้จากการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ ซึ่งสามารถจดักจิกรรม

ไดด้งันี้  

1.1 จดักจิกรรมภายในโรงเรยีน 
1.2 จดักจิกรรมภายนอกโรงเรยีน 

          2.  จดักจิกรรมลกัษณะโครงการ โครงงาน หรอืกจิกรรม หมายถงึ กจิกรรมทีผู่เ้รยีนน าเสนอการ

จดักิจกรรมต่อโรงเรียนเพื่อขอความเห็นชอบในการจัดท าโครงการ โครงงาน หรือกิจกรรม ซึ่งมี

ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สุดทีช่ดัเจน โดยสามารถจดักจิกรรมไดด้งันี้  

     2.1  จดักจิกรรมในโรงเรยีน 
     2.2  จดักจิกรรมนอกโรงเรยีน  

          3.  จดักิจกรรมร่วมกบัองค์กรอื่น หมายถึง กิจกรรมที่ผู้เรยีนอาสาสมคัรเข้าร่วมกิจกรรมกับ

หน่วยงานหรอืองคก์รอื่น ๆ ทีจ่ดักจิกรรมในลกัษณะเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์โดยผูเ้รยีนสามารถ
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เลอืกเขา้ร่วมกจิกรรมไดด้งันี้  

       3.1  ร่วมกบัหน่วยงานอื่นทีเ่ขา้มาจดักจิกรรมในโรงเรยีน   
                 3.2  ร่วมกบัหน่วยงานอื่นทีจ่ดักจิกรรมนอกโรงเรยีน  
 
 เงื่อนไข 

เวลาเขา้ร่วมกจิกรรม ผูเ้รยีนเขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องทุก

ภาคเรยีน / ปี  

 เน้นผูเ้รยีนเป็นผูจ้ดักจิกรรมดว้ยตนเองทุกขัน้ตอนและต่อเนื่อง โดยมคีรูทีป่รกึษาเป็นผูต้รวจสอบ

และประเมนิผลการเขา้ร่วมกจิกรรม 

 ผูเ้รยีนจะจดักจิกรรมหรอืแสดงพฤตกิรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ในเวลา สถานที่ หรอื

รปูแบบของกจิกรรมใดกไ็ด ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกณฑ์การจบการศึกษา 
 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิว์ิทยาคม)  พุทธศักราช ๒๕๖๓  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)  กำหนดเกณฑ์
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สำหรับจบการศึกษาไว้ ดังนี้  

เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
 ๑. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีกำหนด และมีผลการประเมินรายวชิา
พื้นฐานผ่านทุกรายวชิา        
 ๒. ผู้เรียนตอ้งมีผลการประเมนิการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ข้ึนไป 
 ๓. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ข้ึนไป 
 ๔. ผู้เรียนตอ้งเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนและได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 
 

การจัดการเรียนรู ้
 การจัดการเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร ผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้โดยชว่ยใหผู้้เรียนเรียนรูผ้่านสาระท่ีกำหนดไวใ้นหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมท้ังปลูกฝัง
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะสำคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  
 ๑. หลักการจัดการเรียนรู ้
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะ
สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยยึด
หลักว่า ผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ทีเ่กิด
กับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญท้ังความรู้ และ
คุณธรรม  
 ๒. กระบวนการเรียนรู ้
  การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เป็นเครือ่งมือที่จะนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร โดยกระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผูเ้รียน อาทิ 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ   
ลงมือทำจริงกระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง 
กระบวนการพัฒนาลักษณะนสิัย 
 กระบวนการเหล่านี้ จัดเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนและ
พัฒนา เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอนจึง
จำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ๓. การออกแบบการจัดการเรียนรู ้
  ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน แล้วจึงจะพิจารณา
ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และบรรลุตามเปา้หมายท่ีกำหนด   
 ๔. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
  การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ท้ังผู้สอนและผู้เรียนควรมี
บทบาท ดังนี้ 
  ๔.๑ บทบาทของผู้สอน 
 ๑) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ ท่ีท้าทายความสามารถของผู้เรยีน 
   ๒) กำหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรยีน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ ในท่ี
เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   ๓) ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อนำผูเ้รียนไปสูเ่ป้าหมาย  
 ๔) จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้ และดูแลชว่ยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
 ๕) จัดเตรียมและเลอืกใช้สือ่ให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 ๖) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของ
วิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
 ๗) วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อนำมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมท้ัง
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
  ๔.๒  บทบาทของผู้เรียน 
 ๑) กำหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรยีนรู้ของตนเอง 
 ๒) เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อความรู้         
ตั้งคำถาม คิดหาคำตอบหรอืหาแนวทางแก้ปัญหาดว้ยวิธีการต่าง ๆ   
 ๓) ลงมือปฏิบัตจิริง สรุปสิ่งทีไ่ด้เรียนรู้ดว้ยตนเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  
 ๔) มีปฏิสัมพันธ์ ทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  
 ๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนือ่ง 
 

สื่อการเรียนรู้ 
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 สื่อการเรียนรูเ้ป็นเครื่องมอืส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนเขา้ถึงความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลกัษณะตามมาตรฐานของหลกัสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มี
หลากหลายประเภท ท้ังสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรูต้่าง ๆ ท่ีมีในท้องถิ่น 
การเลอืกใช้สือ่ควรเลอืกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลลีาการเรียนรู้ทีห่ลากหลายของผู้เรียน   
 การจัดหาสือ่การเรียนรู้ ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถจัดทำและพัฒนาข้ึนเอง หรอืปรับปรงุเลือกใช้
อย่างมีคุณภาพจากสือ่ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่รอบตัว เพือ่นำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ทีส่ามารถส่งเสริมและ
สื่อสารให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
อย่างแท้จริง  สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และผู้มีหน้าท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานควร
ดำเนินการ ดังน้ี   
 ๑. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้
ท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 ๒. จัดทำและจัดหาสื่อการเรยีนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ใหผู้้สอน รวมท้ัง
จัดหาสิ่งท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใชเ้ป็นสือ่การเรียนรู ้
 ๓. เลือกและใช้สื่อการเรียนรูท่ี้มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน 
 ๔. ประเมินคุณภาพของสือ่การเรยีนรู้ที่เลอืกใชอ้ย่างเป็นระบบ   
 ๕. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพฒันาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๖. จัดให้มีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกับสือ่ และการใชส้ื่อการ
เรียนรูเ้ป็นระยะ ๆ และสม่ำเสมอ 
 ในการจัดทำ การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษา ควรคำนึงถึง
หลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผูเ้รียน เนือ้หามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความม่ันคงของชาติ   
ไม่ขัดต่อศีลธรรมมีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รูปแบบการนำเสนอท่ีเข้าใจง่ายและน่าสนใจ  
 

 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ของผู้เรียน ต้องอยู่บนหลกัการพื้นฐานสองประการคือ การประเมิน
เพื่อพัฒนาผู้เรียน และเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จนั้น 
ผู้เรียนจะตอ้งได้รับการพัฒนาและประเมินตามตวัชีว้ัด เพือ่ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะ
สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
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ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรยีน ตลอดจนข้อมลูที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ประกอบดว้ย ระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 
 ๑. การประเมนิระดบัช้ันเรียน เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรยีนรู้ 
ครูผู้สอนดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ภาระ
งาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรอืเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนประเมิน
ตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองรว่มประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชีว้ัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  
การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้อันเป็นผลมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรอืไม่ และมากน้อยเพยีงใด มีสิ่งท่ีจะตอ้งได้รับการพัฒนาปรับปรุงและ
ส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรยีนการสอนของตนด้วย ท้ังนี้โดยสอดคลอ้ง
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ัด 
 ๒. การประเมนิระดบัสถานศึกษา เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผลการ
เรียนของผูเ้รียนเป็นรายป/ีรายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้เพือ่ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมท้ังสามารถนำผลการเรียนของผู้เรียนใน
สถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพือ่
การปรับปรุงนโยบาย หลักสตูร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรยีนการสอน ตลอดจนเพือ่การจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัด
การศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน   
 ๓. การประเมนิระดบัเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดับเขตพืน้ท่ี
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่ใชเ้ป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดย
ประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียนดว้ยข้อสอบมาตรฐานท่ีจัดทำ และดำเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา 
หรือดว้ยความรว่มมือกับหน่วยงานต้นสังกัดในการดำเนินการจัดสอบ นอกจากน้ียังได้จากการตรวจสอบ
ทบทวนข้อมูลจากการประเมนิระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๔. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาตอ้งจัดใหผู้้เรยีนทุกคนท่ีเรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี
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๓ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการ
เทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ตอ่สถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเปน็ภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลอื ปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล ท่ี
จำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนท่ัวไป กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียน
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตำ่ กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านวินยัและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีปญัหาทางเศรษฐกิจและสงัคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปญัญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมิน
จึงเป็นหวัใจของสถานศึกษา ในการดำเนินการช่วยเหลือผูเ้รียนได้ทันท่วงที เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้รับ
การพัฒนาและประสบความสำเรจ็ในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผูร้ับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดทำระเบียบว่าดว้ยการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษา ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ท่ีเปน็ข้อกำหนดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติรว่มกัน  
 

เกณฑ์การวัดและประเมนิผลการเรียน 
 ๑. การตัดสิน การให้ระดบั และการรายงานผลการเรียน 
     ๑.๑ การตัดสินผลการเรยีน 
     ในการตัดสินผลการเรยีนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนตอ้งคำนึงถึงการพัฒนาผูเ้รียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้อง
เก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมท้ังสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
     ระดบัประถมศึกษา 
(๑) ผู้เรียนต้องมเีวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
(๒) ผู้เรียนต้องไดร้ับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
(๓) ผู้เรียนต้องไดร้ับการตัดสนิผลการเรียนทุกรายวิชา 
(๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ในการอ่าน   
คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  
 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(๑) ตัดสินผลการเรยีนเป็นรายวิชา  ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ ของเวลาเรยีนท้ังหมด 
(๒) ผู้เรียนต้องไดร้ับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
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(๓) ผู้เรียนต้องไดร้ับการตัดสนิผลการเรียนทุกรายวิชา 
(๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ในการอ่าน   
คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  
 
 การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ้าผู้เรยีนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กนอ้ย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า
สามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หาก
ผู้เรียนไม่ผ่านรายวชิาจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรยีนในระดับชัน้ท่ีสูงขึ้น สถานศึกษา
อาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ท้ังนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผูเ้รียน
เป็นสำคัญ 
 ๑.๒ การใหร้ะดบัผลการเรียน 
 ระดับประถมศึกษา ในการตดัสินเพือ่ให้ระดับผลการเรียนรายวชิา สถานศึกษาสามารถให้ระดับผล
การเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ และระบบท่ีใช้
คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน  
การประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดบัผล การประเมินเป็น 
“ดีเยี่ยม ดี และ ผ่าน” 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของ
ผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น “ผ่าน และ ไม่ผ่าน” 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการตัดสินเพือ่ใหร้ะดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให้
ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน ได้ ๘ ระดับ 
การประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดบัผล การประเมินเป็น 
“ดีเยี่ยม ดี และ ผ่าน” 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของ
ผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น “ผ่าน และ ไม่ผ่าน” 
 ๑.๓ การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียน เป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ซ่ึงสถานศึกษาต้องสรปุผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานใหผู้้ปกครองทราบเป็นระยะๆ หรือ
อย่างนอ้ยภาคเรียนละ ๑ ครัง้ 
 การรายงานผลการเรียน สามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะทอ้น
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู ้
  
 ๒. เกณฑ์การจบการศึกษา 
 ๒.๑ เกณฑ์การจบระดบัประถมศึกษา 
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 (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม ตามโครงสร้างเวลาเรียนท่ีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  
 (๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 (๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
 (๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
 (๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
 ๒.๒ เกณฑ์การจบระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
 (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๓ 
หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
 (๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต  ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๓ 
หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต 
 (๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
 (๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
 (๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
 สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย ให้คณะกรรมการ
ของสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารสำคัญท่ีบันทึกผลการเรียน ข้อมูล และสารสนเทศท่ี
เก่ียวข้องกับพัฒนาการของผูเ้รียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  
  
 ๑. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
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 ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรยีน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผูเ้รียน
ตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรยีนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 ๑.๒ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตร โดยบันทึกรายชื่อและข้อมูล
ของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๒. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด 
 เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดทำข้ึนเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลสำคัญเก่ียวกับผู้เรียน 
เช่น แบบรายงานประจำตวันกัเรียน แบบบันทึกผลการเรยีนประจำรายวิชา ระเบยีนสะสม ใบรับรองผลการ
เรียน และเอกสารอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนำเอกสารไปใช้ 
 

การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การ
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคนัและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรูอ้ื่น ๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียน ควรดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรกท่ี
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ท้ังนี้ ผูเ้รียนท่ีได้รบัการเทียบโอนผลการเรียนตอ้งศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอยา่งน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาท่ีรับผู้เรียนจากการเทียบโอนควรกำหนด
รายวิชา/จำนวนหน่วยกิต ท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได้ดังน้ี 
 ๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ท่ีให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียน 
 ๒. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผูเ้รียน โดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ท้ังภาคความรู้
และภาคปฏิบัติ   
 ๓. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  
 การเทียบโอนผลการเรียนใหเ้ป็นไปตามประกาศ หรือแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ 

การบริหารจัดการหลักสตูร  
 ในระบบการศึกษาท่ีมีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น และสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนา
หลักสูตรนั้น หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในแตล่ะระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษา 
มีบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมการใช้ และพัฒนาหลักสูตรใหเ้ป็นไป
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อย่างมีประสิทธภิาพ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
กำหนดไว้ในระดับชาต ิ
 ระดับท้องถ่ิน ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ เป็นหน่วยงานท่ีมี
บทบาทในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นตัวกลางท่ีจะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานท่ีกำหนดในระดับชาต ิให้สอดคลอ้งกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ
หลักสูตรของสถานศึกษา  ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให้ประสบความสำเร็จ โดยมี
ภารกิจสำคัญคือ กำหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับท้องถ่ิน โดยพิจารณาให้สอดคล้อง
กับสิ่งท่ีเป็นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ
ท้องถิ่น รวมท้ังเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรดว้ยการวิจยัและการพัฒนาบุคลากร สนบัสนุน ส่งเสริม ติดตาม
ผล ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผูเ้รยีน  
 สถานศึกษามีหน้าท่ีสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดำเนนิการใช้หลักสูตร  
การเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลกัสูตรด้วยการวิจัย และพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตร จัดทำระเบียบ
การวัดและประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และรายละเอียดท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือหน่วยงานสังกัดอื่น ๆ ในระดับท้องถ่ินได้จัดทำ
เพิ่มเติม รวมท้ังสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพปญัหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความตอ้งการของผู้เรียน โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนรว่มในการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 
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(ราษฎรป์ระสทิธิว์ิทยาคม) 
ที่  ………. / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

********************************* 

   เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคลอ้งกับพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   หมวด  ๔  มาตรา ๒๗ ที่กำหนดให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ีจัดทำสาระของหลักสูตรเพือ่ความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ  การ
ดำรงชวีิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพของปัญหาในชุมชน และ
สังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพือ่เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ  และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธกิารว่าดว้ยคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรและงาน
วิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ 

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ดังนี ้

๑. นายวิสิต  สธุรรม           ผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 

๒. นายวิโรจน์  ชินพลชาย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
๓. นายกันหา  สานนท์  กรรมการผู้แทน  ผู้ปกครอง  กรรมการ 
๔. นายนายสหสัวรรษ  ตะเกิงสขุ กรรมการผู้แทน  ศิษย์เก่า   กรรมการ 
๕. นายณรงค์  มะลลิา  กรรมการผู้แทน  องค์กรชุมชน  กรรมการ 
๖. นางสงบ  พรมศร ี กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  กรรมการ 
๗. พระประเสรฐิรตินธโร  กรรมการผู้แทน  พระภิกษ ุ  กรรมการ 
๘. นายวิทูล  โนนน้อย  กรรมการผู้แทน  ผู้ทรงคุณวฒุิ  กรรมการ 
๙. นางสมนึก  ปิ่นเพชร     กรรมการผู้แทน  ครู   กรรมการ 
๑๐. นางสาววนิดา  จะรอนรัมย ์  ครู    กรรมการ 
๑๑. นายสุริยา  สารคร            ครู    กรรมการ 
๑๒. นายสันติ  อาสานอก     ครู    กรรมการ 
๑๓. นายฉัตรชัย  ตีเงิน                         ครู    กรรมการ 
๑๔. นางสาวชยณัฐ  ศรีลาโพธิ ์                      ครู   กรรมการ 
๑๕. นายพีระพัฒน์  โจทย์พิมาย   ครู            กรรมการ 
๑๖. นางสาวเกษมศรี  ชะลุนรัมย ์            ครู   กรรมการ 
๑๗. นางกนกกานต์  ยิ่งประเสริฐ                         ครู                            กรรมการ 
๑๘. นางสาวนิตยา  สานนท์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการ 
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         ๑๙. นางสาวอำภา  บุปผา                                ครู                กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดำเนินการ มหีน้าที่และดำเนินการจัดการตามข้ันตอนที่กำหนด ดังนี้ 
 ๑.  วางแผนการดำเนินงานวิชาการ กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนว
ทางการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ๒.  จัดทำคู่มือการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้
คำปรึกษา เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้
สอดคล้องและเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาบุคลากรเก่ียวกับการพัฒนาหลกัสูตร การจัดกระบวน การเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของหลักสูตร 
 ๔.  ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพื่อให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
 ๕.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องและนำ
ข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 ๖.  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
 ๗.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับชั้น และช่วงชั้น ระดับวิชา กลุ่มวิชา ในแต่
ละปีการศึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
 ๘.  ตรวจสอบทบทวน ประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา แล้ว  ใช้ผลการประเมิน เพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการ
บริหารหลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 
 ๙.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยเน้นผลการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือ
สถานศึกษา สาธารณชน และผู้เกี่ยวข้อง 
 ๑๐.  ให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 

  

 

ท้ังนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันท่ี ๓๐ เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
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                                             (ลงชื่อ)       

           (นายวิสิต  สุธรรม) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิว์ิทยาคม)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วทิยาคม) 
ที่  ….. /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนบา้นหนองมดแดง พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรบัปรุง  พทุธศักราช ๒๕๖๐) 

----------------------------------- 
เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ

สอดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  สภาพแวดล้อม  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เจรญิก้าวหน้าอยา่งรวดเรว็  ในปีการศึกษา  ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์
วิทยาคม) 

ต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑)  แห่ง
พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 
๒๕๕๑ และพ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแต่งต้ังครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าท่ีปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิว์ิทยาคม)พุทธศักราช ๒๕๖๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐) ดังต่อไปน้ี 
 

  ๑.  นายวิสิต  สุธรรม                 ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านหนองมดแดง              ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายวิโรจน์  ชินพลชาย          ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ                                 ท่ีปรึกษา 
  ๓.  นางสมนึก  ปิ่นเพชร             ครูชำนาญการพเิศษ                                  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ๔.  นางสาววนิดา  จะรอนรัมย์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย   กรรมการ 
  ๕.  นางสาวอำภา  บุปผา    ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ 
  ๖.  นางสมนึก  ปิ่นเพชร    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์    กรรมการ 
  ๗.  นางสาวสุรรีัตน์  วงเวียน    ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
  ๘.  นางสาวอัสรา  ทองอ้ม    ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            กรรมการ 
  ๙.  นายภูษิต  สวายพล    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 
  ๑๐. นายพีระพัฒน์  โจทย์พิมาย  ผู้ช่วยหัวหนา้กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวภญิญาภัค  แจ้งประโคน ผู้ช่วยหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
๑๒. นายสันติ  อาสานอก  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
๑๓. นางสาวสุภัทรา  พรมสร  ผู้ช่วยหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
๑๔. นายฉัตรชัย  ตีเงิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
๑๕. นางสาวชยณัฐ  ศรีลาโพธิ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ   กรรมการ 
๑๖. นายพีระพัฒน์  โจทย์พมิาย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ   กรรมการ 
๑๗. นางสาวเกษมศรี  ชะลุนรัมย์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ   กรรมการ 
๑๘. นายสันติ  อาสานอก      หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน   กรรมการ 
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๑๙. นางกนกกานต์  ยิ่งประเสริฐ           หัวหน้าครูผู้สอนระดบัปฐมวัย   กรรมการ 
๒๐. นางสาวปฐมา  โพธิ์แสงดา  ผู้ช่วยครูผู้สอนระดับปฐมวัย   กรรมการ 
๒๑. นางสาวอำภา  บุปผา              หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวชิาการ                กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนา้ที ่
 ๑.  วางแผนการดำเนินงานวชิาการ  กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนว
ทางการจัดสัดสว่นสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 ๒.  จัดทำคู่มือการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการของสถานศึกษา  นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
 ๓.  ให้คำปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  และ
การแนะแนวให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนนิการของหลักสูตร 
 ๕.  ประสานความร่วมมือจากบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ และชุมชน  เพื่อให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
 ๖.  ประชาสัมพันธห์ลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน   
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  และนำข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายตา่ง ๆ  มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา 
 ๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๘.  ติดตามผลการเรียนของนกัเรียนรายบุคคล  ระดับชั้น  ระดับชว่งชั้น  และระดับกลุ่มสาระการ
เรียนรูใ้นแต่ละปีการศึกษา  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านตา่ง ๆ ของสถานศึกษา 
 ๙.  ตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมินมาตรฐานการปฏิบัตงิานของครูและการบริหารหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา  แล้วใช้ผลการประเมินเพือ่วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตรปีการศึกษาตอ่ไป 
  
 
 
๑๐.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  โดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา  
สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 
  
 ท้ังนี้  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธภิาพ  และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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 สั่ง ณ วันท่ี  ๑   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

             ลงชื่อ   
                 (นายวิสิต  สุธรรม) 

                                   ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านหนองมดแดง 
                                                                    (ราษฎร์ประสิทธิว์ิทยาคม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎรป์ระสิทธ์ิวิทยาคม)  สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา

ประถมศึกษาบุรีรมัย ์เขต ๓ 

แบบตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ค าช้ีแจง 
 ใหโ้รงเรยีนด าเนนิการตรวจสอบองคป์ระกอบหลกัสตูรสถานศกึษา ตามล าดบั ดงันี้ 
 ๑. ตรวจสอบองคป์ระกอบหลกัสตูรสถานศกึษาตามรายการทีก่ าหนด แลว้เขยีนเครื่องหมาย 
 ลงในช่อง ผลการตรวจสอบตามความเป็นจรงิ 
 ๒. บนัทกึแนวทางในการปรบัปรุง/แกไ้ขแตล่ะรายการเพือ่ใหโ้รงเรยีนน าไปใชป้ระโยชน์ ในการ
ปรบัปรุงและพฒันาหลกัสตูรโรงเรยีนต่อไป 
 ๓. หากมขีอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะอืน่ ใหบ้นัทกึลงในขอ้เสนอแนะ อื่นๆ 
 ๔. สรุปผลการตรวจสอบภาพรวมองคป์ระกอบหลกัสตูรโรงเรยีน โดยเขยีนเครื่องหมาย  ลง
ในตารางแสดงผลการตรวจสอบภาพรวมองคป์ระกอบหลกัสตูรโรงเรยีน 

การให้ระดบัคณุภาพ 
 คณะกรรมการฯ ใหร้ะดบัคุณภาพตามทีไ่ดพ้จิารณาตรวจสอบหลกัสตูรสถานศกึษา โดยเขยีน
เครื่องหมาย  ลงในช่องระดบัคุณภาพ ดงันี้ 
 ระดบัคุณภาพ ๑ หมายถงึ  ครบถว้น ถูกตอ้ง สอดคลอ้ง เหมาะสม ทุกรายการ  
 ระดบัคุณภาพ ๐ หมายถงึ  มคีรบทุกรายการ แต่มบีางรายการควรปรบัปรุงแกไ้ข 
      ไม่ม ีมไีม่ครบทุกรายการ ไม่สอดคลอ้ง ตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข หรอื
เพิม่เตมิ 
 
 
การแปลผลระดบัคณุภาพ 
 ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่ ๐.๙๐ - ๑.๐๐ ระดบัคุณภาพ ๕  แปลผล ดเียีย่ม 
 ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่ ๐.๗๕ - ๐.๘๙ ระดบัคุณภาพ ๔  แปลผล ดมีาก 
 ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่ ๐.๖๐ - ๐.๗๔ ระดบัคุณภาพ ๓  แปลผล ด ี
 ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่ ๐.๕๐ - ๐.๕๙ ระดบัคุณภาพ ๒  แปลผล พอใช ้
 ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่ ๐.๐๐ - ๐.๔๙ ระดบัคุณภาพ ๑  แปลผล ปรบัปรุง 
 
 
 
 
 
 
 

องคป์ระกอบของหลกัสตูรสถานศกึษา 
 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน ๒๕๕๑ (ปรบัปรงุ พทุธศกัราช ๒๕๖๐) 
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รายการ 
ระดบั
คณุภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
ปรบัปรงุ /
แก้ไข 

หนังสือ /ค าสัง่/ประกาศท่ี
เป็นหลกัฐานสู่การปฏิบติั

ของสถานศึกษา ๑ ๐ 
๑  .ส่วนน า  
  ๑ .๑ ความน า  
          แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
กรอบหลกัสตูรระดบัทอ้งถิน่ จุดเน้น และความตอ้งการ
ของโรงเรยีน 

   - หนงัสอืหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
- นโยบาย จุดเน้นของ
สถานศกึษา 

    ๑ .วสิยัทศัน์๒     - หนงัสอืหลกัสตูรแกนกลาง
การขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช
๒๕๕๑ 
- นโยบาย จุดเน้นของ
สถานศกึษารศกึษา 

          ๑.๒.๑ แสดงภาพอนาคตทีพ่งึประสงคข์อง
ผูเ้รยีนทีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ อย่างชดัเจน
  

   

 ๑.๒.๒ แสดงภาพอนาคตทีพ่งึประสงคข์อง
ผูเ้รยีนสอดคลอ้งกบักรอบหลกัสตูรระดบัทอ้งถิน่  

   

 ๑.๒.๓ แสดงภาพอนาคตทีพ่งึประสงคข์อง
ผูเ้รยีน ครอบคลมุสภาพความตอ้งการของโรงเรยีน 
ชุมชน ทอ้งถิน่ 

   

          ๑.๒.๔ ชดัเจนสามารถปฏบิตัไิด ้    
    ๑.๓ สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 
 สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐานพุทธศกัราช ๒๕๕๑  

   - หนงัสอืหลกัสตูรแกนกลาง
การขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช
๒๕๕๑ 

    ๑.๔ คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์    - หนงัสอืหลกัสตูรแกนกลาง
การขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช
๒๕๕๑ 
- นโยบาย จุดเน้นของ
สถานศกึษา 

 ๑.๔.๑ สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

   

          ๑.๔.๒ สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย จุดเน้น กรอบ
หลกัสตูรระดบัทอ้งถิน่ 

   

          ๑.๔.๓ สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของโรงเรยีน    
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รายการ 
ระดบั
คณุภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
ปรบัปรงุ /
แก้ไข 

หนังสือ /ค าสัง่/ประกาศท่ี
เป็นหลกัฐานสู่การปฏิบติั

ของสถานศึกษา ๑ ๐ 
๒ .โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา 
    ๒.๑ โครงสรา้งเวลาเรยีน    - หนงัสอืหลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
- ค าสัง่ สพฐ   .ที ่๙๒๒ /
๒๕๖๑ เรื่องการปรบัปรุง
โครงสรา้งเวลาเรยีน  ลว .๓ 
พฤษภาคม๒๕๖๑ 
 

 ๒.๑.๑ ระบุเวลาเรยีนของ๘ กลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้ ทีเ่ป็นเวลาเรยีนพืน้ฐานและเพิม่เตมิ จ าแนก
แต่ละชัน้ปีอย่างชดัเจน  

   

 ๒.๑.๒ เวลาเรยีนของรายวชิาพืน้ฐานในระดบั
ประถมศกึษาทัง้ ๘ กลุ่มสาระ เท่ากบั ๘๔๐ ชัว่โมง 
**ส าหรบัภาษาองักฤษ ป .๑ –  ป .๓ ใหจ้ดัเป็นรายวชิาพืน้ฐาน 
จ านวน ๒๐๐ ชัว่โมง ต่อปี หรอืจดัเป็นรายวชิาพืน้ฐาน อย่าง
น้อย ๑๒๐ ชัว่โมงต่อปี และจดัเป็นรายวชิาเพิม่เตมิและหรอื

ผูเ้รยีนหรอืกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร ๘๐ ชัว่โมงกจิกรรมพฒันา
ต่อปี 

   

          ๒.๑.๓ รายวชิาเพิม่เตมิตอ้งปีละไมน้่อยกว่า 
๔๐ ชัว่โมง 

   

 ๒.๑.๔ ระบุเวลาจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
จ าแนกแตล่ะชัน้ปีอย่างชดัเจนและเป็นไปตาม
โครงสรา้งเวลาเรยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

   

 ๒.๑.๕ เวลาเรยีนรวมของหลกัสตูร
สถานศกึษาสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งเวลาเรยีนตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้พุทธศกัราช 
๒๕๕๑ และเป็นไปตามบรบิทของสถานศกึษา  

   - ค าสัง่ สพฐ   .ที ่๙๒๒ /
๒๕๖๑ เรื่องการปรบัปรุง
โครงสรา้งเวลาเรยีน  ลว .๓ 
พฤษภาคม๒๕๖๑ 

    ๒.๒ โครงสรา้งหลกัสตูรชัน้ปี    - หนงัสอืหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

- ค าสัง่ สพฐ   .ที ่๙๒๒ /
๒๕๖๑ เรื่องการปรบัปรุง

 ๒.๒.๑ ระบุรายวชิาพืน้ฐานทัง้ ๘ กลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้พรอ้มทัง้ระบุเวลาเรยีน 

   

          ๒.๒.๒ ระบุรายวชิาเพิม่เตมิทีส่ถานศกึษา
ก าหนด พรอ้มระบุเวลาเรยีน 
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          ๒.๒.๓ ระบุกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน พรอ้มทัง้
ระบุเวลาเรยีน 

   โครงสรา้งเวลาเรยีน  ลว .๓ 
พฤษภาคม๒๕๖๑ 

          ๒.๒.๔ รายวชิาพืน้ฐานทีร่ะบุรหสัวชิา ชื่อ
รายวชิา จ านวนเวลาเรยีนไวอ้ย่างถูกตอ้งชดัเจน 

   

          ๒.๒.๕ รายวชิาเพิม่เตมิ   / กจิกรรมเพิม่เตมิ 
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์จุดเน้นของโรงเรยีน  
 
 
 

   

รายการ 
ระดบั
คณุภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
ปรบัปรงุ /
แก้ไข 

หนังสือ /ค าสัง่/ประกาศท่ี
เป็นหลกัฐานสู่การปฏิบติั

ของสถานศึกษา ๑ ๐ 
๓ .ค าอธิบายรายวิชา    - หนงัสอืหลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑  
- หนงัสอืแนวทางการ
บรหิารจดัการหลกัตาม
หลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษา 
- ประกา
กระทรวงศกึษาธกิาร  เรื่อง 
การบรหิารจดัการเวลาเรยีน
ของสถานศกึษาขัน้ 
พืน้ฐาน ลว ๑๑ ก.ค .๒๕๖๐ 

    ๓.๑ ระบุรหสัวชิา ชื่อรายวชิา และชื่อกลุ่มสาระการ
เรยีนรูไ้วอ้ย่างถกูตอ้งชดัเจน 

   

    ๓.๒ รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรยีนรูต้าม 
กลุ่มละ๑รายวชิาต่อปี ยกเวน้กลุ่มสาระการเรยีนรู้
สงัคมฯ โดยเปิดรายวชิาประวตัศิาสตรใ์หจ้ดัการเรยีน
การสอน ๔๐ ชัว่โมงตอ่ปี 

   

    ๓.๓ ระบุชัน้ปีทีส่อนและจ านวนเวลาเรยีนไวอ้ย่าง
ถูกตอ้งชดัเจน 

   

    ๓.๔ การเขยีนค าอธบิายรายวชิา เขยีนเป็นความ
เรยีง โดยระบุองคค์วามรู ้ทกัษะกระบวนการระบุ
คุณลกัษณะหรอืและเจตคตทิีต่อ้งการ 
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    ๓.๕ จดัท าค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐานครอบคลุม
ตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง  
        - วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  
        -  คณิตศาสตร ์  
        -  สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  
        -  ภาษาไทย  
        -  การงานอาชพี  
        -  สุขศกึษาและพลศกึษา  
        -  ศลิปะ  
        -  ภาษาองักฤษ **ใหเ้ป็นไปตามการบรหิาร
จดัการภาษาองักฤษ 

   - ค าสัง่กทรวงศกึษาธกิาระ 
สพฐ  .ที ่๑๒๓ ๙/๒๕๖๐ เรื่อง
ใหใ้ชม้าตรฐานและตวัชีว้ดั
ฯลฯ  ลว ๗ ส.ค .๒๕๖๐ 
- ค าสัง่ สพฐ ที๓่๐/๒๕๖๑ 
เรื่อง ใหเ้ปลีย่นมาตรฐาน
และตวัชีว้ดั ลว ๕ ม.ค .
๒๕๖๑ 
-ประกาศ สพฐ เรื่อง การ
บรหิารจดัการหลกัสตูร
สถานศกึษา กลุม่สาระการ
เรยีนรูค้ณิตศาสตรแ์ละ
วทิยาศาสตร ์)ฉบบัปรบัปรุง
๒๕๖๐ (ลว ๘ ม.ค .๒๕๖๑ 

    ๓.๖ มกีารระบุรหสัตวดัวชีใ้นรายวชิาพืน้ฐาน และ
จ านวนรวมของตวัชีว้ดั 

   

    ๓.๗ มกีารระบุผลการเรยีนรู ้ในรายวชิาเพิม่เตมิ 
และจ านวนรวมของผลการเรยีนรู ้

   

    ๓.๘ มกีารก าหนดสาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่
สอดแทรกอยูใ่นค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐานหรอืรายวชิา
เพิม่เตมิ 
 
 
 
 

   

 

รายการ 
ระดบั
คณุภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
ปรบัปรงุ /
แก้ไข 

หนังสือ /ค าสัง่/ประกาศท่ี
เป็นหลกัฐานสู่การปฏิบติั

ของสถานศึกษา ๑ ๐ 
๔ .กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน    - หนงัสอืหลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑  
- หนงัสอืแนวทางการ
บรหิารจดัการหลกัตาม
หลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษา 

    ๔.๑ จดักจิกรรมทัง้ ๓ กจิกรรมตามทีก่ าหนดไวใ้น
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
๒๕๕๑ 

   

    ๔.๒ จดัเวลาทัง้๓กจิกรรมสอดคลอ้งกบัโครงสรา้ง
เวลาเรยีนทีห่ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

   

    ๔.๓ มแีนวทางการจดักจิกรรมทีช่ดัเจน    
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    ๔.๔ มแีนวทางการประเมนิกจิกรรมทีช่ดัเจน    
๕ .เกณฑก์ารจบการศึกษา    - หนงัสอืหลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
- ค าสัง่ สพฐ   .ที ่๙๒๒ /
๒๕๖๑ เรื่องการปรบัปรุง
โครงสรา้งเวลาเรยีน  ลว .๓ 
พฤษภาคม๒๕๖๑ 
 

    ๕.๑ มกีารระบุเวลาเรยีน/หน่วยกติ รายวชิาพืน้ฐาน
และรายวชิาเพิม่เตมิ ตามเกณฑก์ารจบหลกัสตูรของ
โรงเรยีนไวอ้ย่างชดัเจน และสอดคลอ้งกบัโครงสรา้ง
หลกัสตูรของโรงเรยีน 

   

    ๕.๒ มกีารระบุเกณฑก์ารประเมนิการอ่านคดิ
วเิคราะหแ์ละเขยีนไวอ้ย่างชดัเจน 

   

    ๕.๓ มกีารระบุเกณฑก์ารประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคไ์วอ้ย่างชดัเจน  

   

    ๕.๔ มกีารระบุเกณฑก์ารผ่านกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนไวอ้ย่างชดัเจน 

   

 
ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ       
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
 
         ลงชื่อ………………….......................……………… ผู้
ตรวจสอบ 
                ( ………………....................…………….... ) 
                  ต าแหน่ง ................................โรงเรยีนบา้นหนองมดแดง 
         ………/………../……… 
 
 

สรปุผลการติดตาม  ตรวจสอบหลกัสตูรสถานศึกษา 
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พทุธศกัราช  ๒๕๕๑ 
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หลกัสูตรระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน  โรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎรป์ระสิทธ์ิวิทยาคม) 
สงักดั ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาบรีุรมัย ์เขต ๓ 

ตอนท่ี ๑ ตารางแสดงผล การตรวจสอบภาพรวมองคป์ระกอบหลกัสตูรสถานศึกษา 

ท่ี รายการตรวจสอบโรงเรียน 

ค่าเฉล่ีย 
ผลการตรวจสอบ
องคป์ระกอบ
หลกัสูตร 

ตรวจสอบเป็น 
ระดบัคณุภาพ 

การแปล 
ผลระดบั 
คณุภาพ 

๑ สว่นน า    
๒ โครงสรา้งหลกัสตูรสถานศกึษา    
๓ ค าอธบิายรายวชิา    
๔ กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน    
๕ เกณฑก์ารจบการศกึษา    

สรปุภาพรวม    
 
ตอนท่ี ๒  สรปุผลการตรวจสอบองคป์ระกอบหลกัสูตรสถานศกึษา จดุเด่น จดุท่ีต้องเพ่ิมเติม
และพฒันา 

จดุเด่นของหลกัสตูรสถานศึกษา     
 ...............................................................................................................................................
................ 
...........................................................................................................................................................
................. 
...........................................................................................................................................................
................. 
...........................................................................................................................................................
................. 
...........................................................................................................................................................
................. 
จดุท่ีต้องเพ่ิมเติม /พฒันา 
๑. ส่วนน า 
๑.๑ ความน า 
 ...............................................................................................................................................
................ 
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...........................................................................................................................................................

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

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

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

๑.๒ วสิยัทศัน์โรงเรยีน 
 ...............................................................................................................................................
................ 
...........................................................................................................................................................
................. 
...........................................................................................................................................................
................. 
 
 
๑.๓. สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 
 ...............................................................................................................................................
................ 
...........................................................................................................................................................
................. 
...........................................................................................................................................................
................. 
 
๑.๔ คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
 ...............................................................................................................................................
................ 
...........................................................................................................................................................
................. 
...........................................................................................................................................................
................. 
 
๒. โครงสรา้งหลกัสตูรสถานศกึษา 
 ...............................................................................................................................................
................ 
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...........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

................. 
 
๓. ค าอธิบายรายวิชา 
 ...............................................................................................................................................
................ 
...........................................................................................................................................................
................. 
...........................................................................................................................................................
................. 
...........................................................................................................................................................
................. 
...........................................................................................................................................................
................. 
...........................................................................................................................................................
................. 
...........................................................................................................................................................
................. 
 
๔. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 ...............................................................................................................................................
................ 
...........................................................................................................................................................
................ 
 
๕. เกณฑก์ารจบการศึกษา 
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 ...............................................................................................................................................
................ 
...........................................................................................................................................................
................. 
...........................................................................................................................................................
................. 
...........................................................................................................................................................
................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


