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หลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล พุทธศกัราช ๒๕๖๔ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 
เร่ือง  ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
................................................................................ 

             เพื่อให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ
กรอบหลักสูตรท้องถิ่นของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๗ ก าหนดให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ีจัดท าสาระของหลักสูตร ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนด  ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้จัดท า หลักสูตรโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) ขึ้นซึ่งประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระเบียบ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
      ท้ังนี้ หลักสูตรโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ได้รับความเห็นชอบ ให้ใช้หลักสูตร
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
              จึงประกาศ ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ดังนี้  
                 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ใช้ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
                 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ใช้ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑, ๒, ๔ และ ๕ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ และ ๓                              
                 ต้ังแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ให้ใช้ในทุกช้ันเรียน 
                      

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๗   เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

    
                 (นายบวร  ภัทรวลี)                                                  (นางนงค์นุช  คชา) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน            ผู้อ านวยการโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล                                                                              
              โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล                                                  



ข 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าน า 

 

                ตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ค าส่ัง

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปล่ียนแปลง

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

๒๕๖๐) และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๙๒๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๓ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ ให้ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระท่ี ๒ และ ๓  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเปล่ียนช่ือกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ โดยมีค าส่ังให้โรงเรียนด าเนินการใช้หลักสูตรโดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑  ให้ใช้ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑, 

๔ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ใช้ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑, ๒, ๔, ๕  และมัธยมศึกษาปีท่ี 

๑, ๒ ส่วนปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ใช้ในทุกช้ันปี   

 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช 
๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบ
ในการวางแผนและจัดการเรียนการสอนอีก ท้ังในปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  ได้
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้  มีคุณธรรมและเสริมสร้างทักษะอาชีพ  เพื่อตอบสนอง
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ  มีความรู้อย่างแท้จริง  และมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
      
 
 

                                                         คณะผู้จัดท า 
           โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    
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สารบญั 

  หน้า 
ประกาศ  ก 
ค าน า   ข 
สารบัญ   ค 
ส่วนน า  ๑ 
 ความน า ๑ 
 วิสัยทัศน์ ๒ 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๖ 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ๙ 
 โครงสร้างเวลาเรียน  ๙ 
 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  ๑๐ 
 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๖ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ รายวิชาที่เปิดสอนและค าอธบิายรายวิชา ๑๙ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ๒๐ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๓๕ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๖๒ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๙๑ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑๑๘ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๑๓๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ๑๕๑ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๑๗๕ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๐๑ 
 กิจกรรมแนะแนว     ๒๐๒ 
 กิจกรรมนักเรียน  ๒๐๕ 
        -  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ๒๐๕ 
        - กิจกรรมชุมนุม ๒๐๙ 
        - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๒๑๐ 
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สารบญั   (ต่อ) 

  หน้า 
เกณฑ์การจบหลักสูตร ๒๑๓ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๒๑๖ 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา ๒๒๒ 
 การบริหารจัดการหลักสูตร ๒๒๔ 
เอกสารอ้างอิง ๒๒๕ 
ภาคผนวก ๒๒๘ 
 ค าส่ัง  และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ๒๒๙ 
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                 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
พร้อมท้ังยกเลิก    บางมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ค าส่ังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปล่ียนแปลงมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) และค าส่ัง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๙๒๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้ยกเลิก
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระท่ี ๒ และ ๓  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเปล่ียนช่ือกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีค าส่ัง
ให้โรงเรียนด าเนินการใช้หลักสูตร โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑  ให้ใช้ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑, ๔ และ
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ใช้ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑, ๒, ๔, ๕  และมัธยมศึกษาปีท่ี ๑, 
๒ โดยก าหนดให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล พุทธศักราช  
๒๕๖๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบ
ในการวางแผนและจัดการเรียนการสอนอีก ท้ังในปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ได้
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้  มีคุณธรรมและเสริมสร้างทักษะอาชีพ  โดยมีเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้มีกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด  โครงสร้างเวลา
เรียน  ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผล  ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้โรงเรียน
สามารถก าหนดทิศทางในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น  โดย
มีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางท่ีชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคม
คุณภาพ  มีความรู้อย่างแท้จริง  และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวังได้  ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังระดับชาติ  ชุมชน  ครอบครัว  และ
บุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ  โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ  และต่อเนื่องในการวางแผน  ด าเนินการ  
ส่งเสริมสนับสนุน  ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข  เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 
  

ความน า 
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 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท า
หลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา  
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวังไ ด้ ทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องท้ังระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง วางแผนด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของ
ชาติ ไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้   
 

 

 
 

 วิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และเป็นมนุษย์
ท่ีมีความสมดุลท้ังร่างกาย  ความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นผู้น าของสังคมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐานสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมท้ังเจตคติท่ี
จ าเป็นต่อการศึกษาในการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐาน
ความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 

เป้าประสงค์หลักสูตร  
 ๑. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนเองนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
และมีทักษะชีวิต 
 ๓. มีสุขภาพและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
 ๔. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๕. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม มีจิต
สาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 
 
 

 

 วิสัยทัศน์ 



๓ 
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วิสัยทัศน์โรงเรียน 
 “ภายในป ี ๒๕๖๕  โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกลู  พัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษ
ท่ี  ๒๑ มีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ในศตวรรษท่ี ๒๑ เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน  
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพท้ังระบบ สู่ความเป็นครูมืออาชีพใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๓. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 ๔. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพื้นฐานทางอาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  
เป้าหมาย 
 ๑. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๒. บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้
สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
 ๓. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 
๒๑ 
 ๔. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามศักยภาพ ตามความถนัด และความสนใจด้วยวิธีที่หลากหลายบนพื้นฐาน
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
จิตอาสาดี   มีทักษะอาชีพพื้นฐาน  ส่ือสารสองภาษา   งามตาส่ิงแวดล้อม 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
มารยาทดี  มีวิถีไทย  ใส่ใจสุขภาพ 
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       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

กลยุทธ์ (Strategic Issues) โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 

ตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑. ด้านผู้เรียน 
            ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
            ๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์    

๓.  ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ  ทักษะชีวิต  และทักษะอาชีพ   
๔.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
๕.  ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี  และปลอดภัยจากพฤติกรรม 
    เส่ียง 

กลยุทธ์ที่ ๒. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
            ๑.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
            ๒.  ส่งเสริมการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพและการเพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากร 
      ทางการศึกษา  
            ๓.  วางแผน สรรหาบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของ 
      โรงเรียนและชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๓. ด้านระบบการบริหารจัดการ 
            ๑.  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑  

               โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   
            ๒.  พัฒนาส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ให้เอื้อต่อการจัดการเรียน 
                         การสอน 
   ๓.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  รัฐ  เอกชน บวร 
 
 

.................................................................................................................. 
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                 หลักสูตรโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๐)   มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  ๕  
ประการ  ดังนี ้
                ๑.  ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก  และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ  การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง  ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
               ๒.  ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  
การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
               ๓.  ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค 
ต่าง ๆ  ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา  และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง  
สังคมและส่ิงแวดล้อม 
             ๔.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ  
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน  และ 
การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จัก
หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
              ๕.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง 
ๆ  และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร  การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง  เหมาะสมและ 
มีคุณธรรม 
 
 
 
 
 

 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 



๖ 
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       หลักสูตรโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๓) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
ดังนี้ 
                  ๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ 
ธ ารงไวซ้ึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา  ยึดมั่นในศาสนา  และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
                  ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต  หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องประพฤติ ตรง
ตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นท้ังทางกาย วาจา ใจ 
                  ๓.  มีวินัย  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม 
                  ๔. ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน  
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน   
                  ๕. อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถงึการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มี
เหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
                   ๖.  มุ่งมั่นในการท างาน   หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจและรับผิดชอบใน
การท าหน้าท่ีการงาน ด้วยความเพียรพยายาม  อดทน  เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
                    ๗.  รักความเป็นไทย  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า                 
ร่วมอนุรักษ์  สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม  ใช้ภาษาไทยในการ
ส่ือสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
                     ๘.  มีจิตสาธารณะ  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน  และสังคม ด้วยความเต็มใจ  กระตือรือร้น โดย                ไม่
หวังผลตอบแทน 

 
 
 
 
 
 
 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกลู มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐.รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระ บาทสมเด็จพระ 
     เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมท่ี 
     จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 
๑๑. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ 
      บาปตามหลักของศาสนา 
๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง. 
  

 
 
 
 

 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี ้

 ๑.  ภาษาไทย 
 ๒.  คณิตศาสตร์ 
 ๓.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๔.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๕.  สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๖.  ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 ๗.  การงานอาชีพ 
 ๘.  ภาษาต่างประเทศ 

 ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 

 มาตรฐานการเรยีนรู ้
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 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ ระบุส่ิงท่ีผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ท่ีพึง
ประสงค์ เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือน
พัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไรและ
ประเมินอย่างไร รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
การทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นส่ิงส าคัญท่ีช่วยสะท้อนภาพการจัด
การศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 
 

 
  

 ตัวช้ีวัดระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมท้ังคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน
สะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา
จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนและเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพผู้เรียน 
 ๑.  ตัวชี้วัดช้ันปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช้ันปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
(ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษาปีท่ี ๓) 
  
ว ๑.๑ ป.๑/๑ 
  ป.๑.๑ ตัวชี้วัดช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ข้อท่ี ๑ 
  ๑.๑ สาระท่ี ๑ มาตรฐานข้อท่ี ๑ 
  ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ว ๒.๒ ม.๑/๒ 
  ป.๑.๑ ตัวชี้วัดช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ข้อท่ี ๒ 
  ๑.๑ สาระท่ี ๒ มาตรฐานข้อท่ี ๒ 
                        ว   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน  

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

      ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ (๓นก.)  ๑๒๐ (๓นก.)  ๑๒๐ (๓นก.)  

      คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ (๓นก.)  ๑๒๐ (๓นก.)  ๑๒๐ (๓นก.)  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 วิทยาการค านวณ 

๑๒๐ 
๔๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 

๑๖๐ (๔นก.) 
๔๐(๑นก.) 

๑๖๐ (๔นก.) 
๔๐(๑นก.) 

๑๖๐ (๔นก.) 
๔๐(๑นก.) 

      สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        ประวัติศาสตร์ 
        ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
        หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรมและ
การด าเนินชีวิตในสังคม 
        เศรษฐศาสตร์ 
        ภูมิศาสตร์ 

๘๐ 
(๔๐) 

 
 

(๔๐) 

๘๐ 
(๔๐) 

 
 

(๔๐) 

๘๐ 
(๔๐) 

  
 

(๔๐) 

๑๒๐ 
(๔๐) 

 
  
(๘๐) 

๑๒๐ 
(๔๐) 

  
 

 ๘๐) 

๑๒๐ 
(๔๐) 

   
 

 ๘๐) 

๑๖๐  
(๔๐) (๑นก.) 

 
 

(๑๒๐) 
 (๓นก.) 

 

๑๖๐(๔ นก.) 
(๔๐) (๑นก.) 

 
 

(๑๒๐) 
(๓นก.) 

๑๖๐(๔ นก.)  
(๔๐) (๑นก.) 

 
 

(๑๒๐) 
(๓นก.) 

      สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ (๒นก.)  ๘๐ (๒นก.)  ๘๐ (๒นก.)  

      ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ (๒นก.)  ๘๐ (๒นก.)  ๘๐ (๒นก.)  

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

      ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ (๓นก.)  ๑๒๐ (๓นก.)  ๑๒๐ (๓นก.)  

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐ 
(๒๒นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒นก.) 

  รายวิชา / กิจกรรมเพ่ิมเติม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

การป้องกันการทุจริต ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ - - - 

คณิตเสริมเพ่ิมปัญญา - - - - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

การออกแบบและเทคโนโลยี - - - - - - ๒๐ ๒๐          ๒๐ 

คอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ - - - - - - ๒๐ ๒๐          ๒๐ 

ทักษะอาชีพ - - - ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

      กิจกรรมนักเรียน 
        ลูกเสอื 
        ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๒๕ 

 
๔๐ 
๒๕ 

 
๔๐ 
๒๕ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑,๐๘๐  ชั่วโมง/ป ี ๑,๑๒๐  ชั่วโมง/ป ี ๑,๒๐๐  ชั่วโมง/ป ี



๑๐ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

ชม. / ปี ชม./สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ ๒๑ 
ท๑๑๑๐๑    ภาษาไทย ๑  ๒๐๐ ๕ 

ค๑๑๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๑  ๒๐๐ ๕ 
ว๑๑๑๐๑    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑   ๑๒๐ ๓ 
ส๑๑๑๐๑    สังคมศึกษา* ๑  ๔๐ ๑ 
ส๑๑๑๐๒    ประวัติศาสตร์ ๑   ๔๐ ๑ 
พ๑๑๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๑  ๔๐ ๑ 

ศ๑๑๑๐๑    ศิลปะ ๑  ๔๐ ๑ 
ง๑๑๑๐๑    การงานอาชีพ ๑ ๔๐ ๑ 

อ๑๑๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๑ ๑๒๐ ๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมเพิ่มเติม ๑๒๐ ๓ 
การป้องกันการทุจริต ๔๐ ๑ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๘๐ ๒ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๓ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
กิจกรรมนักเรียน   
  ลูกเสือ / เนตรนารี ๔๐ ๑ 

  ชุมนุม ๓๐  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์** ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๘๐ ๒๗ 

 
 หมายเหตุ  *  หน้าท่ีพลเมืองบูรณาการการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
              **  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในช่ัวโมงชุมนุมตามตารางเรียน   
โดยจัดเป็นกิจกรรมชุมนุม  ๓๐  ช่ัวโมง/ปี  และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐  ช่ัวโมง/ป ี
    ***  โครงการสอนเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนเพื่อการอ่านออก-เขียนได้  และการคิดค านวณ 
  ระดับประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๓  สอนโดยไม่คิดผลการเรียน 
 
 
 

๑ 



๑๑ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

ชม. / ปี ชม./สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๘๐ ๒๑ 
ท๑๒๑๐๑    ภาษาไทย ๒ ๒๐๐ ๕ 

ค๑๒๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๒  ๒๐๐ ๕ 
ว๑๒๑๐๑    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ ๑๒๐ ๓ 
ส๑๒๑๐๑    สังคมศึกษา* ๒ ๔๐ ๑ 
ส๑๒๑๐๒    ประวัติศาสตร์ ๒   ๔๐ ๑ 
พ๑๒๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๒   ๔๐ ๑ 

ศ๑๒๑๐๑    ศิลปะ ๒   ๔๐ ๑ 
ง๑๒๑๐๑    การงานอาชีพ ๒  ๔๐ ๑ 

อ๑๒๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๒ ๑๒๐ ๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมเพิ่มเติม ๑๒๐ ๓ 
การป้องกันการทุจริต ๔๐ ๑ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๘๐ ๒ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๓ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
กิจกรรมนักเรียน   
  ลูกเสือ / เนตรนารี ๔๐ ๑ 

  ชุมนุม ๓๐  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์** ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๘๐ ๒๗ 

 
 หมายเหตุ  *  หน้าท่ีพลเมืองบูรณาการการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
              **  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในช่ัวโมงชุมนุมตามตารางเรียน   
โดยจัดเป็นกิจกรรมชุมนุม  ๓๐  ช่ัวโมง/ปี  และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐  ช่ัวโมง/ป ี
    ***  โครงการสอนเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนเพื่อการอ่านออก-เขียนได้  และการคิดค านวณ 
  ระดับประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๓  สอนโดยไม่คิดผลการเรียน 
 
 
 

๑ 



๑๒ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

ชม. / ปี ชม./สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๘๐ ๒๑ 
ท๑๓๑๐๑    ภาษาไทย ๓   ๒๐๐ ๕ 

ค๑๓๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๓  ๒๐๐ ๕ 
ว๑๓๑๐๑    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓  ๑๒๐ ๓ 
ส๑๓๑๐๑    สังคมศึกษา ๓   ๔๐ ๑ 
ส๑๓๑๐๒    ประวัติศาสตร์ ๓  ๔๐ ๑ 
พ๑๓๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๓  ๔๐ ๑ 

ศ๑๓๑๐๑    ศิลปะ ๓  ๔๐ ๑ 
ง๑๓๑๐๑    การงานอาชีพ ๓   ๔๐ ๑ 

อ๑๓๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๓   ๒๐๐ ๕ 
รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมเพิ่มเติม ๑๒๐ ๓ 
การป้องกันการทุจริต ๔๐ ๑ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๘๐ ๒ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๓ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
กิจกรรมนักเรียน   
  ลูกเสือ / เนตรนารี ๔๐ ๑ 

  ชุมนุม ๓๐  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์** ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๘๐ ๒๗ 

 
 หมายเหตุ  *  หน้าท่ีพลเมืองบูรณาการการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
              **  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในช่ัวโมงชุมนุมตามตารางเรียน   
โดยจัดเป็นกิจกรรมชุมนุม  ๓๐  ช่ัวโมง/ปี  และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐  ช่ัวโมง/ป ี
    ***  โครงการสอนเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนเพื่อการอ่านออก-เขียนได้  และการคิดค านวณ 
  ระดับประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๓  สอนโดยไม่คิดผลการเรียน 
 
 
 

๑ 



๑๓ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

ชม. / ปี ชม./สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ ๒๑ 
ท๑๔๑๐๑    ภาษาไทย ๔  ๑๖๐ ๔ 

ค๑๔๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๔  ๑๖๐ ๔ 
ว๑๔๑๐๑    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔  ๑๒๐ ๓ 
ส๑๔๑๐๑    สังคมศึกษา ๔  ๘๐ ๒ 

ส๑๔๑๐๒    ประวัติศาสตร์ ๔  ๔๐ ๑ 
พ๑๔๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔ ๘๐ ๒ 

ศ๑๔๑๐๑    ศิลปะ ๔ ๘๐ ๒ 

ง๑๔๑๐๑    การงานอาชีพ ๔   ๔๐ ๑ 

อ๑๔๑๐๑    ภาษาอังกฤษ  ๔ ๘๐ ๒ 

รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมเพิ่มเติม ๑๖๐ ๔ 
การป้องกันการทุจริต ๔๐ ๑ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๑ 
ทักษะอาชีพ ๘๐ ๒ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๓ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
กิจกรรมนักเรียน   

  ลูกเสือ / เนตรนารี ๔๐ ๑ 
  ชุมนุม ๓๐  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์** ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๑๒๐   ๒๘ 

 

หมายเหตุ   *  หน้าท่ีพลเมืองบูรณาการการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
     **  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในช่ัวโมงชุมนุมตามตารางเรียน   
โดยจัดเป็นกิจกรรมชุมนุม  ๓๐  ช่ัวโมง/ปี  และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐  ช่ัวโมง/ป ี
  ***  โครงการสอนเสริมคณิตศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  การสอบระดับชาติ ระดับประถมศึกษาปีท่ี  ๔-๖  สอนโดยไม่คิดผลการเรียน 
 
 

๑ 



๑๔ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

ชม. / ปี ชม./สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ ๒๑ 
ท๑๕๑๐๑    ภาษาไทย ๕  ๑๖๐ ๔ 

ค๑๕๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๕  ๑๖๐ ๔ 
ว๑๕๑๐๑    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๕ ๑๒๐ ๓ 
ส๑๕๑๐๑    สังคมศึกษา ๕  ๘๐ ๒ 

ส๑๕๑๐๒    ประวัติศาสตร์ ๕   ๔๐ ๑ 
พ๑๕๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๕   ๘๐ ๒ 

ศ๑๕๑๐๑    ศิลปะ ๕  ๘๐ ๒ 

ง๑๕๑๐๑    การงานอาชีพ ๕ ๔๐ ๑ 

อ๑๕๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๕  ๘๐ ๒ 

รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมเพิ่มเติม ๑๖๐ ๔ 
การป้องกันการทุจริต ๔๐ ๑ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๑ 
ทักษะอาชีพ ๘๐ ๒ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๓ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
กิจกรรมนักเรียน   

  ลูกเสือ / เนตรนารี ๔๐ ๑ 
  ชุมนุม ๓๐  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์** ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๑๒๐   ๒๘ 

 

หมายเหตุ   *  หน้าท่ีพลเมืองบูรณาการการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
     **  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในช่ัวโมงชุมนุมตามตารางเรียน   
โดยจัดเป็นกิจกรรมชุมนุม  ๓๐  ช่ัวโมง/ปี  และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐  ช่ัวโมง/ป ี
  ***  โครงการสอนเสริมคณิตศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  การสอบระดับชาติ ระดับประถมศึกษาปีท่ี  ๔-๖  สอนโดยไม่คิดผลการเรียน 
 

 

๑ 



๑๕ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

ชม. / ปี ชม./สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ ๒๑ 
ท๑๖๑๐๑    ภาษาไทย ๖  ๑๖๐ ๔ 

ค๑๖๑๐๑    คณิตศาสตร์  ๖ ๑๖๐ ๔ 
ว๑๖๑๐๑    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๖ ๑๒๐ ๓ 
ส๑๖๑๐๑    สังคมศึกษา ๖  ๘๐ ๒ 

ส๑๖๑๐๒    ประวัติศาสตร์ ๖ ๔๐ ๑ 
พ๑๖๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๘๐ ๒ 

ศ๑๖๑๐๑    ศิลปะ ๖ ๘๐ ๒ 

ง๑๖๑๐๑    การงานอาชีพ ๖  ๔๐ ๑ 

อ๑๖๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๖ ๘๐ ๒ 

รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมเพิ่มเติม ๑๖๐ ๔ 
การป้องกันการทุจริต ๔๐ ๑ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๑ 
ทักษะอาชีพ ๘๐ ๒ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๓ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
กิจกรรมนักเรียน   

  ลูกเสือ / เนตรนารี ๔๐ ๑ 
  ชุมนุม ๓๐  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์** ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๑๒๐   ๒๘ 

 

หมายเหตุ   *  หน้าท่ีพลเมืองบูรณาการการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
     **  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในช่ัวโมงชุมนุมตามตารางเรียน   
โดยจัดเป็นกิจกรรมชุมนุม  ๓๐  ช่ัวโมง/ปี  และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐  ช่ัวโมง/ป ี
  ***  โครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การสอบระดับชาติ ระดับประถมศึกษาปท่ีี  ๔-๖  สอนโดยไม่คิดผลการเรียน 
 
 

๑ 



๑๖ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชม./ 
ภาคเรียน 

หน่วย
กิต 

ชม./ 
ภาคเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑  ๔๔๐ รายวิชาพื้นฐาน ๑๑  ๔๔๐ 

ท๒๑๑๐๑    ภาษาไทย   ๑.๕   ๖๐ ท๒๑๑๐๒    ภาษาไทย   ๑.๕   ๖๐ 
ค๒๑๑๐๑    คณิตศาสตร์  ๑.๕   ๖๐ ค๒๑๑๐๒    คณิตศาสตร์   ๑.๕   ๖๐ 

ว๒๑๑๐๑    วิทยาศาสตร์และ 
                      เทคโนโลยี      

๒.๐   ๘๐ ว๒๑๑๐๒    วิทยาศาสตร์และ 
                      เทคโนโลยี      

๒.๐   ๘๐ 

ส๒๑๑๐๑    สังคมศึกษา   ๑.๕   ๖๐ ส๒๑๑๐๓    สังคมศึกษา   ๑.๕   ๖๐ 

ส๒๑๑๐๒    ประวัติศาสตร์   ๐.๕   ๒๐ ส๒๑๑๐๔    ประวัติศาสตร์   ๐.๕   ๒๐ 

พ๒๑๑๐๑    สุขศึกษา   ๐.๕   ๒๐ พ๒๑๑๐๓    สุขศึกษา   ๐.๕   ๒๐ 

พ๒๑๑๐๒    พลศึกษา ๐.๕   ๒๐ พ๒๑๑๐๔    พลศึกษา ๐.๕   ๒๐ 
ศ๒๑๑๐๑    ทัศนศิลป์   ๑   ๔๐ ศ๒๑๑๐๒      ดนตรีและนาฏศิลป์   ๑   ๔๐ 

ง๒๑๑๐๑     การงานอาชีพ ๐.๕   ๒๐ ง๒๑๑๐๒     การงานอาชีพ ๐.๕   ๒๐ 

อ๒๑๑๐๑    ภาษาอังกฤษ   ๑.๕   ๖๐ อ๒๑๑๐๒    ภาษาอังกฤษ   ๑.๕   ๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕   ๑๐๐ รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕   ๑๐๐ 

ค๒๑๒๐๑ คณิตเสริมเพ่ิมปัญญา ๐.๕ ๒๐ ค๒๑๒๐๒ คณิตเสริมเพ่ิมปัญญา ๐.๕ ๒๐ 

ว๒๑๒๐๑ การออกแบบและ
เทคโนโลยี 

๐.๕ ๒๐ ว๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร์เพ่ืองาน
อาชีพ 

๐.๕ ๒๐ 

ส๒๑๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๐.๕ ๒๐ 

ง๒๑๒๐๑ ทักษะอาชีพ ๑ ๔๐ ง๒๑๒๐๒ ทักษะอาชีพ ๑ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน   

  ลูกเสือ / เนตรนารี - ๒๐   ลูกเสือ / เนตรนารี - ๒๐ 
  ชมุนุม - ๑๐   ชุมนุม - ๑๕ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์* 

- ๑๐ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์* 

- ๕ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑๓.๕ ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑๓.๕ ๖๐๐ 

 
หมายเหตุ  *  หน้าท่ีพลเมืองบูรณาการการเรียนรู้ในรายวิชาพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   
**  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในชั่วโมงชุมนุมตามตารางเรียน   
โดยจัดเป็นกิจกรรมชุมนุม  ๒๕  ชั่วโมง/ปี  และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๕  ชั่วโมง/ปี 



๑๗ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชม./ 
ภาคเรียน 

หน่วย
กิต 

ชม./ 
ภาคเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑  ๔๔๐ รายวิชาพื้นฐาน ๑๑  ๔๔๐ 

ท๒๒๑๐๑    ภาษาไทย   ๑.๕   ๖๐ ท๒๒๑๐๒    ภาษาไทย   ๑.๕   ๖๐ 
ค๒๒๑๐๑    คณิตศาสตร์   ๑.๕   ๖๐ ค๒๒๑๐๒    คณิตศาสตร์    ๑.๕   ๖๐ 

ว๒๒๑๐๑    วิทยาศาสตร์และ 
                      เทคโนโลยี      

๒.๐   ๘๐ ว๒๒๑๐๒    วิทยาศาสตร์และ 
                      เทคโนโลยี       

๒.๐   ๘๐ 

ส๒๒๑๐๑    สังคมศึกษา   ๑.๕   ๖๐ ส๒๒๑๐๓    สังคมศึกษา    ๑.๕   ๖๐ 

ส๒๒๑๐๒    ประวัติศาสตร์   ๐.๕   ๒๐ ส๒๒๑๐๔    ประวัติศาสตร์   ๐.๕   ๒๐ 

พ๒๒๑๐๑    สุขศึกษา   ๐.๕   ๒๐ พ๒๒๑๐๓    สุขศึกษา   ๐.๕   ๒๐ 

พ๒๒๑๐๒    พลศึกษา ๐.๕   ๒๐ พ๒๒๑๐๔    พลศึกษา ๐.๕   ๒๐ 
ศ๒๒๑๐๑    ทัศนศิลป์   ๑   ๔๐ ศ๒๒๑๐๒    ดนตรีและนาฏศิลป์   ๑   ๔๐ 

ง๒๒๑๐๑    การงานอาชีพ ๐.๕   ๒๐ ง๒๒๑๐๒   การงานอาชีพ  ๐.๕   ๒๐ 

อ๒๒๑๐๑    ภาษาอังกฤษ   ๑.๕   ๖๐ อ๒๒๑๐๒    ภาษาอังกฤษ   ๑.๕   ๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕   ๑๐๐ รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕   ๑๐๐ 

ค๒๒๒๐๑ คณิตเสริมเพ่ิมปัญญา ๐.๕ ๒๐ ค๒๒๒๐๒ คณิตเสริมเพ่ิมปัญญา ๐.๕ ๒๐ 

ว๒๒๒๐๑ การออกแบบและ
เทคโนโลยี 

๐.๕ ๒๐ ว๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร์เพ่ืองาน
อาชีพ 

๐.๕ ๒๐ 

ส๒๒๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๐.๕ ๒๐ 

ง๒๒๒๐๑ ทักษะอาชีพ ๑ ๔๐ ง๒๒๒๐๒ ทักษะอาชีพ ๑ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน   

  ลูกเสือ / เนตรนารี - ๒๐   ลูกเสือ / เนตรนารี - ๒๐ 
  ชุมนุม - ๑๐   ชุมนุม - ๑๕ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์* 

- ๑๐ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์* 

- ๕ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑๓.๕ ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑๓.๕ ๖๐๐ 

 
หมายเหตุ  *  หน้าท่ีพลเมืองบูรณาการการเรียนรู้ในรายวิชาพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   
**  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในชั่วโมงชุมนุมตามตารางเรียน   
โดยจัดเป็นกิจกรรมชุมนุม  ๒๕  ชั่วโมง/ปี  และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๕  ชั่วโมง/ป 



๑๘ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชม./ 
ภาคเรียน 

หน่วย
กิต 

ชม./ 
ภาคเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑  ๔๔๐ รายวิชาพื้นฐาน ๑๑  ๔๔๐ 

ท๒๓๑๐๑    ภาษาไทย   ๑.๕   ๖๐ ท๒๓๑๐๒    ภาษาไทย   ๑.๕   ๖๐ 
ค๒๓๑๐๑    คณิตศาสตร์   ๑.๕   ๖๐ ค๒๓๑๐๒    คณิตศาสตร์   ๑.๕   ๖๐ 

ว๒๓๑๐๑    วิทยาศาสตร์ 
                และเทคโนโลยี   

๒.๐   ๘๐ ว๒๓๑๐๒    วิทยาศาสตร์ 
                 และเทคโนโลยี   

๒.๐   ๘๐ 

ส๒๓๑๐๑    สังคมศึกษา   ๑.๕   ๖๐ ส๒๓๑๐๓    สังคมศึกษา   ๑.๕   ๖๐ 

ส๒๓๑๐๒    ประวัติศาสตร์   ๐.๕   ๒๐ ส๒๓๑๐๔    ประวัติศาสตร์   ๐.๕   ๒๐ 

พ๒๓๑๐๑    สุขศึกษา   ๐.๕   ๒๐ พ๒๓๑๐๓    สุขศึกษา   ๐.๕   ๒๐ 

พ๒๓๑๐๒    พลศึกษา ๐.๕   ๒๐ พ๒๓๑๐๔    พลศึกษา ๐.๕   ๒๐ 
ศ๒๓๑๐๑    ทัศนศิลป์   ๑   ๔๐ ศ๒๓๑๐๒    ดนตรีและนาฏศิลป์   ๑   ๔๐ 

ง๒๓๑๐๑    การงานอาชีพ ๐.๕   ๒๐ ง๒๓๑๐๒     การงานอาชีพ ๐.๕   ๒๐ 

อ๒๓๑๐๑    ภาษาอังกฤษ   ๑.๕   ๖๐ อ๒๓๑๐๒    ภาษาอังกฤษ   ๑.๕   ๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕   ๑๐๐ รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕   ๑๐๐ 

ค๒๓๒๐๑ คณิตเสริมเพ่ิมปัญญา ๐.๕ ๒๐ ค๒๓๒๐๒ คณิตเสริมเพ่ิมปัญญา ๐.๕ ๒๐ 

ว๒๓๒๐๑ การออกแบบและ
เทคโนโลยี 

๐.๕ ๒๐ ว๒๓๒๐๒ คอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ ๐.๕ ๒๐ 

ส๒๓๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๐.๕ ๒๐ 

ง๒๓๒๐๑ ทักษะอาชีพ ๑ ๔๐ ง๒๓๒๐๒ ทักษะอาชีพ ๑ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน   

  ลูกเสือ / เนตรนารี - ๒๐   ลูกเสือ / เนตรนารี - ๒๐ 
  ชุมนุม - ๑๐   ชุมนุม - ๑๕ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์* 

- ๑๐ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์* 

- ๕ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑๓.๕ ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑๓.๕ ๖๐๐ 

 
หมายเหตุ  *  หน้าท่ีพลเมืองบูรณาการการเรียนรู้ในรายวิชาพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   
**  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในชั่วโมงชุมนุมตามตารางเรียน   
โดยจัดเป็นกิจกรรมชุมนุม  ๒๕  ชั่วโมง/ปี  และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๕  ชั่วโมง/ปี 



๑๙ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ รายวิชาท่ีเปิดสอน 
 และค าอธิบายรายวิชา 



๒๐ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 



๒๑ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา 
ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระที่ ๒ การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว  
ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สาระที๓่ การฟัง การดูและการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ความคิด 
ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
สาระที๔่ หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลัง 
ของภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
สาระที๕่ วรรณคดีและวรรณกรรม  
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น 
คุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

รายวิชาที่เปิดสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ป. ๑ - ป. ๖ 
 ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย จ านวน จ านวน  ๒๐๐ ช่ัวโมง 
 ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย จ านวน จ านวน  ๒๐๐ ช่ัวโมง 
 ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย จ านวน จ านวน  ๒๐๐ ช่ัวโมง 
 ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย จ านวน จ านวน  ๑๖๐ ช่ัวโมง 
 ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย จ านวน จ านวน  ๑๖๐ ช่ัวโมง 
 ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย จ านวน จ านวน  ๑๖๐ ช่ัวโมง 
 
 รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๑ - ม. ๓ 
 ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย (ภาคเรียนท่ี ๑) ๑.๕ หน่วยกิต จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 
 ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย(ภาคเรียนท่ี ๒) ๑.๕ หน่วยกิต  จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 
 ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย (ภาคเรียนท่ี ๑) ๑.๕ หน่วยกิต จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 
 ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย (ภาคเรียนท่ี ๒) ๑.๕ หน่วยกิต จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 
 ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย (ภาคเรียนท่ี ๑) ๑.๕ หน่วยกิต จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 
 ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย (ภาคเรียนท่ี ๒) ๑.๕ หน่วยกิต จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย๑           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑           เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง   

 ฝึกอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความส้ัน ๆ บอกความหมายของค าและข้อความ ตอบ
ค าถาม เล่าเรื่องย่อ คาดคะเนเหตุการณ์ เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอ น าเสนอเรื่องท่ีอ่าน 
บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ส าคัญท่ีมักพบเห็นในชีวิตประจ าวัน มีมารยาทในการอ่าน ฝึก
คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนส่ือสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ มีมารยาทในการเขียน     
 ฝึกทักษะในการฟัง ฟังค าแนะน า ค าส่ังง่ายๆและปฏิบัติตาม ตอบค าถาม เล่าเรื่อง พูดแสดงความ
คิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู พูดส่ือสารได้ตามวัตถุประสงค์ เน้นมารยาทในการฟัง การดูและการ
พูด 
 ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า  
เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ ต่อค าคล้องจองง่าย ๆ 
 บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก ฝึกท่องจ าบท
อาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน  
กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การต้ังค าถาม  
ตอบค าถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ส่ือสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
      ท ๑.๑  ป.๑/๑,   ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔,  ป.๑/๕,  ป.๑/๖,  ป.๑/๗,  ป.๑/๘ 
  ท ๒.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
  ท ๓.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓, ป.๑/๔,  ป.๑/๕ 
  ท ๔.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓, ป.๑/๔ 
  ท ๕.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒   

       รวม  ๕  มาตรฐาน  ๒๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



๒๔ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒         เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง       

 ฝึกอ่านออกเสียงค า  ค าคล้องจอง  ข้อความ  และบทร้อยกรองง่าย ๆ  อธิบายความหมายของค าและ
ข้อความท่ีอ่าน  ต้ังค าถาม  ตอบค าถาม  ระบุใจความส าคัญและรายละเอียด  แสดงความคิดเห็นและ
คาดคะเนเหตุการณ์  เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องท่ีอ่าน  อ่านข้อเขียน
เชิงอธิบาย  และปฏิบัติตามค าส่ังหรือข้อแนะน า  มีมารยาทในการอ่าน 
 ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนเรื่องส้ัน ๆ  เกี่ยวกับประสบการณ์  เขียนเรื่องส้ัน ๆ 
ตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  ฟังค าแนะน า  ค าส่ังท่ีซับซ้อนและปฏิบัติตาม  เล่าเรื่อง  บอกสาระส าคัญของเรื่อง  
ต้ังค าถาม  ตอบค าถาม  พูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึก  พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์   
มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 
 ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และเลขไทย  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของ
ค า  เรียบเรียงค าเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการส่ือสาร  บอกลักษณะค าคล้องจอง  เลือกใช้ภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 ฝึกจับใจความส าคัญจากเรื่อง  ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก  เพื่อ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อย
กรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการส่ือความ  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ  
อธิบาย  บันทึก  การต้ังค าถาม  ตอบค าถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  ส่ือสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของ
การอนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
              ท ๑.๑ ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕,  ป.๒/๖,  ป.๒/๗, ป.๒/๘   
              ท ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔   
              ท ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕  ป.๒/๖,  ป.๒/๗    
              ท ๔.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕ 
              ท ๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓      

รวม  ๕  มาตรฐาน   ๒๗  ตัวชี้วัด 



๒๕ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

 
ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๓           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง  

 ฝึกอ่านออกเสียงค า ข้อความ เรื่องส้ัน ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ อธิบายความหมายของค าและ
ข้อความท่ีอ่าน ต้ังค าถาม ตอบค าถามเชิงเหตุผล ล าดับเหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้ ข้อคิดจาก
เรื่องท่ีอ่าน เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องท่ี
อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามค าส่ังหรือข้อแนะน า อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ  
แผนท่ี และแผนภูมิ มีมารยาทในการอ่าน 
 ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย เขียนบันทึกประจ าวัน เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 
 ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูด เล่ารายละเอียด บอกสาระส าคัญ ต้ังค าถาม ตอบค าถาม พูดแสดง
ความคิดเห็น ความรู้สึก พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 
 ฝึกเขียนตามหลักการเขียน  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า ระบุชนิด หน้าท่ีของค า ใช้
พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า แต่งประโยคง่าย ๆ แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ เลือกใช้ภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ   
 ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณกรรม เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน รู้จักเพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อม
เด็ก  เพื่อปลูกฝังความช่ืนชมวัฒนธรรมท้องถิ่น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีท่ีอ่าน  ท่องจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน  
กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการส่ือความ กระบวนการ
แก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การต้ังค าถาม ตอบค าถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูด
แสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ส่ือสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  ท ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙ 
              ท ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖    
             ท ๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖     
                ท ๔.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖     
                ท ๕.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  
          รวม  ๕  มาตรฐาน    ๓๑  ตัวชี้วัด 



๒๖ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๔           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                            เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง    
 

  ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของค า ประโยคและส านวนจาก
เรื่องท่ีอ่าน  อ่านเรื่องส้ัน ๆ ตามเวลาท่ีก าหนดและตอบค าถามจากเรื่องท่ีอ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง
ท่ีอ่าน เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เลือกอ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน มีมารยาทในการอ่าน ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  
เขียนส่ือสารโดยใช้ค าได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้
พัฒนางานเขียน  เขียนย่อความจากเรื่องส้ัน ๆ เขียนจดหมายถึงเพื่อนและมารดา  เขียนบันทึกและเขียน
รายงานจากการศึกษาค้นคว้า  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

 ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูด จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเรื่องท่ีฟังและดู พูดสรุปจากการ
ฟังและดู พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู ต้ังค าถามและตอบค าถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องท่ีฟังและดู พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและการสนทนา มี
มารยาทในการฟัง การดูและการพูด ฝึกเขียนตามหลักการเขียน เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค าใน
บริบทต่าง ๆ ระบุชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยค ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า แต่งประโยคได้
ถูกต้องตามหลักภาษา แต่งบทร้อยกรองและค าขวัญ บอกความหมายของส านวน เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถิ่นได้ 
 ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรมอธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริงร้อง
เพลงพื้นบ้านท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการ
อ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุป
ความ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการส่ือความ กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติอธิบาย 
บันทึก การต้ังค าถาม ตอบค าถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูดพูดแสดงความคิดเห็นกระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ส่ือสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทย สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 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.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗,  ป.๔/๘         
             ท ๓.๑ ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖     
             ท ๔.๑ ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗         
               ท ๕.๑ ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔   รวม  ๕  มาตรฐาน    ๓๓  ตัวชี้วัด 



๒๗ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๕           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                  เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง     

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของค า ประโยคและข้อความท่ีเป็น
การบรรยายและการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัย แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น วิเคราะห์ แสดงความ
คิดเห็น อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าส่ัง ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม เลือกอ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนส่ือสาร เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  
แผนภาพความคิด เขียนย่อความ เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  
กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน 
  ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึก ต้ังค าถาม ตอบ
ค าถาม วิเคราะห์ความ พูดรายงาน มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 

ระบุชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยค จ าแนกส่วนประกอบของประโยค เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถิ่น ใช้ค าราชาศัพท์ บอกค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง ใช้ส านวนได้
ถูกต้อง 

สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ่าน ระบุความรู้ ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม
ท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและ
บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหา
ความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
กระบวนการส่ือความ กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การต้ังค าถาม ตอบค าถาม ใช้
ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ส่ือสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
            ท ๑.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗,  ป.๕/๘ 
               ท ๒.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗,  ป.๕/๘,  ป.๕/๙     
                ท ๓.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓, ป.๕/๔,  ป.๕/๕ 
            ท ๔.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗                             
               ท ๕.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔      

รวม  ๕  มาตรฐาน  ๓๓  ตัวชี้วัด 



๒๘ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๖           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                 เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง     

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของค า ประโยคและข้อความท่ีเป็น
โวหาร อ่านเรื่องส้ัน ๆ อย่างหลากหลาย  อ่านงานเขียน เชิงอธิบาย ค าส่ัง ข้อแนะน า  และปฏิบัติตาม อธิบาย
ความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง แผนท่ี แผนภูมิและกราฟ เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจและ
อธิบายคุณค่าท่ีได้รับ มีมารยาทในการอ่าน 
 ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนส่ือสารโดยใช้ค าได้ถูกต้อง ชัดเจน และ
เหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ เขียนย่อ
ความจากเรื่องอ่าน เขียนจดส่วนตัว กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ มี
มารยาทในการเขียนฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องท่ีฟัง
และดู ต้ังค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องท่ีฟังและดู วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือจากเรื่องท่ีฟังและดู
ส่ือโฆษณาอย่างมีเหตุผล พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและการสนทนา พูด
โน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเช่ือถือ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 
 ฝึกวิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยค ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล รวบรวมและ
บอกความหมายของค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย ระบุลักษณะของประโยค แต่งบทร้อยกรอง  
วิเคราะห์เปรียบเทียบส านวนท่ีเป็นค าพังเพยและสุภาษิต 
 ฝึกแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ่าน เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและนิทาน
พื้นบ้านของท้องถิ่นอืน่ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อย โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหา
ความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ กระบวนการค้นคว้า กระบวนการใช้
เทคโนโลยีในการส่ือสาร กระบวนการใช้ทักษะทางภาษา การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ส่ือสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  ท ๑.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖,  ป.๖/๗,  ป.๖/๘,  ป.๖/๙ 
  ท ๒.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖,  ป.๖/๗,  ป.๖/๘,  ป.๖/๙ 
                ท ๓.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖ 
                ท ๔.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖ 
                ท ๕.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔   

รวม  ๕   มาตรฐาน   ๓๔  ตัวชี้วัด 



๒๙ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท ๒๑๑๐๑    ภาษาไทย                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑   ภาคเรียนที่ ๑                        
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต   
     
               ศึกษา การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การจับใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่านการ
อ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ การอ่านหนังสือตามความสนใจการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตาม
รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนส่ือสาร การบรรยายประสบการณ์ การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา 
การเขียนย่อความจากส่ือต่างๆ การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากส่ือต่างๆ การเขียนจดหมาย
ส่วนตัว การเขียนรายงาน  
  ใช้กระบวนการอ่าน การเขียน สร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น ในการท างาน 
รักความเป็นไทย ค่านิยมท่ีเหมาะสมและมีมารยาทในการอ่าน การเขียน  
        
รหัสตัวชี้วัด  
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            
รวมทั้งหมด  ๑๘  ตัวชี้วัด  
  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท๒๑๑๐๒    ภาษาไทย                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                        ภาคเรียนที่ ๒                        
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                                                            จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต    
 

ศึกษา การพูดสรุปความพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างสร้างสรรค์จากเรื่องท่ีฟังและดู การพูดประเมิน
ความน่าเช่ือถือของส่ือท่ีมีเนื้อหาโน้มน้าว การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชนและ
ท้องถิ่นของตน อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย สร้างค าในภาษาไทย ชนิดและหน้าท่ีของค าภาษาพูด 
ภาษาเขียน กาพย์ยานี ๑๑ ส านวนท่ีเป็นค าพังเพยและสุภาษิตสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม บท
อาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
  ใช้กระบวนการฟังการดูและการพูด หลักการใช้ภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรม สร้างความรู้
และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น ในการท างาน 
รักความเป็นไทย ค่านิยมท่ีเหมาะสมและมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด        
 
รหัสตัวชี้วัด  
ท ๓.๑     ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖ 
ท ๔.๑     ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖ 
ท ๕.๑    ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕ 
รวมทั้งหมด  ๑๗  ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท ๒๒๑๐๑    ภาษาไทย                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๑                        
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต    
 

                 ศึกษา การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การอ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ การ
อ่านตามความสนใจ การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย            การเขียน
บรรยายและพรรณนา การเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ การเขียนย่อความจากส่ือ  ต่าง ๆ การเขียน
รายงาน การเขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความรู้ความคิดเห็น หรือโต้แย้งจากส่ือ
ต่างๆ                 
                 ใช้กระบวนการอ่าน การเขียน สร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
                 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ท างาน รักความเป็นไทย ค่านิยมท่ีเหมาะสมและมีมารยาทในการอ่าน การเขียน  
 
รหัสตัวชี้วัด  
ท ๑.๑     ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗, 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, ม.๒/๘          
รวมทั้งหมด  ๑๘  ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท ๒๒๑๐๒    ภาษาไทย                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๒                        
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต    
 

                  ศึกษา  การพูดสรุปความจากเรื่องท่ีฟังและดู การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์ จากเรื่องท่ีฟังและดู 
การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การสร้างค าสมาสลักษณะของ
ประโยคในภาษาไทย กลอนสุภาพ ค าราชาศัพท์ ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศวรรณคดีและวรรณกรรม
เกี่ยวกับศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตค าสอนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง 
การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิน่ บทอาขยานและบทร้อยกรอง
ท่ีมีคุณค่า 
                 ใช้กระบวนการฟังการดูและการพูด หลักการใช้ภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรม สร้างความรู้
และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
                 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ท างาน รักความเป็นไทย ค่านิยมท่ีเหมาะสมและมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 
 
    
รหัสตัวชี้วัด  
ท ๓.๑     ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖    
ท ๔.๑     ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕    
ท ๕.๑    ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕        
รวมทั้งหมด  ๑๖  ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท ๒๓๑๐๑    ภาษาไทย                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๑                       
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
    

                 ศึกษา การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การอ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ การ
อ่านตามความสนใจ การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  การเขียนบรรยาย
และพรรณนา การเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ การเขียนย่อความจากส่ือ  ต่าง ๆ การเขียนรายงาน 
การเขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความรู้ความคิดเห็น หรือโต้แย้งจากส่ือต่างๆ                 
                 ใช้กระบวนการอ่าน การเขียน สร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
                 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ท างาน รักความเป็นไทย ค่านิยมท่ีเหมาะสมและมีมารยาทในการอ่าน การเขียน  
 
รหัสตัวชี้วัด  
ท ๑.๑    ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗, 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, ม.๒/๘          
รวมทั้งหมด  ๑๘  ตัวชี้วัด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท ๒๓๑๐๒    ภาษาไทย                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๒                           
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

                 ศึกษา  การพูดสรุปความจากเรื่องท่ีฟังและดู การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์ จากเรื่องท่ีฟังและดู 
การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การสร้างค าสมาสลักษณะของ
ประโยคในภาษาไทย กลอนสุภาพ ค าราชาศัพท์ ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศวรรณคดีและวรรณกรรม
เกี่ยวกับศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตค าสอนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง 
การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิน่ บทอาขยานและบทร้อยกรอง
ท่ีมีคุณค่า 
                 ใช้กระบวนการฟังการดูและการพูด หลักการใช้ภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรม สร้างความรู้
และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
                 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ท างาน รักความเป็นไทย ค่านิยมท่ีเหมาะสมและมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 
        
รหัสตัวชี้วัด  
ท ๓.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕,ม.๒/๖    
ท ๔.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕    
ท ๕.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕        
รวมทั้งหมด  ๑๖  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 



๓๖ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต 
 มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของ 
จ านวนผล ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
 มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
 มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาท่ีก าหนดให้ 
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด และ 
น าไปใช้ 
 มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรปู 
เรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น 
 มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 มาตรฐาน ค ๓.๒ เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

รายวิชาที่เปิดสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ป. ๑ - ป. ๖ 
 ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  จ านวน  ๒๐๐ ช่ัวโมง 
 ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์  จ านวน  ๒๐๐ ช่ัวโมง 
 ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์  จ านวน  ๒๐๐ ช่ัวโมง 
 ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์  จ านวน  ๑๖๐ ช่ัวโมง 
 ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์  จ านวน  ๑๖๐ ช่ัวโมง 
 ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์  จ านวน  ๑๖๐ ช่ัวโมง 
 
 รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๑ - ม. ๓ 
 ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์(ภาคเรียนท่ี ๑) ๑.๕ หน่วยกิต  จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 
 ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์(ภาคเรียนท่ี ๒) ๑.๕ หน่วยกิต  จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 
 ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์(ภาคเรียนท่ี ๑) ๑.๕ หน่วยกิต  จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 
 ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์(ภาคเรียนท่ี ๒) ๑.๕ หน่วยกิต  จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 
 ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์(ภาคเรียนท่ี ๑) ๑.๕ หน่วยกิต  จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 
 ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์(ภาคเรียนท่ี ๒) ๑.๕ หน่วยกิต  จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 
 
 รายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๑ - ม. ๓ 
 ค ๒๑๒๐๑ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา๑ (ภาคเรียนท่ี๑) ๐.๕ หน่วยกิต  จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง 
 ค ๒๑๒๐๒ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา๒ (ภาคเรียนท่ี๒) ๐.๕ หน่วยกิต  จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง 
 ค ๒๒๒๐๑ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา๓ (ภาคเรียนท่ี๑) ๐.๕ หน่วยกิต  จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง 
 ค ๒๒๒๐๒ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา๔ (ภาคเรียนท่ี๒) ๐.๕ หน่วยกิต  จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง 
 ค ๒๓๒๐๑ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา๕ (ภาคเรียนท่ี๑) ๐.๕ หน่วยกิต  จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง 
 ค ๒๓๒๐๒ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา๖ (ภาคเรียนท่ี๒) ๐.๕ หน่วยกิต  จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา ค ๑๑๑๐๑                            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑                       เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 

 

 ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้  

จ านวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ การนับทีละ ๑ และทีละ ๑๐ การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 

ตัวเลขไทยแสดงจ านวน การแสดงจ านวนนับไม่เกิน ๒๐ ในรูปความสัมพันธ์ของจ านวนแบบส่วนย่อยส่วนรวม 

(part - whole relationship) การบอกอันดับท่ี หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดง 

จ านวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้เครื่องหมาย = ≠ > < การเรียงล าตับจ านวน  

การบวก การลบ จ านวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ 

การหาผลบวก การหาผลลบและความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ 

ปัญหา การลบ และการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมท้ังหาค าตอบ  

แบบรูป แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐ แบบรูปซ้ าของจ านวน รูป 

เรขาคณิต และรูปอื่น ๆ  

ความยาว การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่ หน่วยมาตรฐาน การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร เป็น 

เมตร การเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ ความ 

ยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร  

น้ าหนัก การวัดน้ าหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย มาตรฐาน การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การ 

เปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ น้ าหนักท่ีมีหน่วยเป็น 

กิโลกรัม เป็นขีด  

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ ลักษณะของทรงล่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม 

ทรงกระบอก กรวย ลักษณะของรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม และวงรี  

การน าเสนอขอ้มูล การอ่านแผนภูมิรูปภาพ  

โดยใช้ความรู้ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการส่ือสารและส่ือความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีวินัย มีความใฝ่ 

เรียนรู้มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี รวมทั้งเห็นคุณค่า และ

มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  

   

 



๓๙ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๑  ป๑/๑,  ป๑/๒,  ป๑/๓,  ป๑/๔,  ป๑/๕ 

ค ๑.๒  ป๑/๑    
ค ๒.๑  ป๑/๑,  ป๑/๒       

ค ๒.๒  ป๑/๑  

ค ๓.๑  ป๑/๑             

   รวม   ๑๐   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา  ค ๑๒๑๐๑                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒            เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 
  

  ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้  

 จ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ การนับทีละ ๒ ทีละ ๔ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐ การอ่านและการ

เขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวน จ านวนคู่จ านวนค่ี หลัก ค่าของเลขโดดในแต่

ละหลัก และ การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน  

 การบวก การลบ การคูณ การหาร จ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ การบวกและการลบ 

ความหมายของการคูณ ความหมายของ การหาร การหาผลคูณ การหาผลหาร และเศษ และความสัมพันธ์

ของ การคูณ และการหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน การแก้และการสร้างโจทย์ปัญหา พร้อมท้ังหาค าตอบ  

 แบบรูป แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทีละ ๒ ทีละ ๕ และทีละ ๑๐๐ แบบรูปซ้ า 

 เวลา การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง ๕ นาที) การบอกระยะเวลาเป็นช่ัวโมง เป็นนาที การ

เปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาทีการอ่านปฏิทิน การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา  

 ความยาว การวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร การ 

เปรียบเทียบความยาวโดยใช่ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว ท่ี 

มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร  

 น้ าหนัก การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด การคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม การ 

เปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกโิลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับขีด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ 

น้ าหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด  

 ปริมาตรและความจุ การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วย ท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดปริมาตร 

และความจุเป็นช้อนซา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็น ช้อนซา ช้อนโต๊ะ 

ถ้วยตวง ลิตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและ ความจุ ท่ีมีหน่วยเป็นช้อนซา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร  

 รูปเรขาคณิตสองมิติ ลักษณะของรูปหลายเหล่ียม วงกลม และวงรีและการเขียนรูปเรขาคณิตสอง มิติ

โดยใช้แบบของรูป  

 การน าเสนอขอ้มูล การอ่านแผนภูมิรูปภาพ  

 โดยใช้ความรู้ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ อย่าง

เหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการส่ือสารและส่ือความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ ในการ

แกป้ัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีวินัย มีความใฝ่ เรียนรู้มี

ความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี รวมทั้งเห็นคุณค่า และมีเจต

คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 



๔๑ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

  รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๑  ป๒/๑,  ป๒/๒,  ป๒/๓,  ป๒/๔,  ป๒/๕,   ป๒/๖,   ป๒/๗,   ป๒/๘   

ค ๒.๑  ป๒/๑,  ป๒/๒,  ป๒/๓,  ป๒/๔,  ป๒/๕,   ป๒/๖ 

ค ๒.๒  ป๒/๑  

ค ๓.๑  ป๒/๑  

รวม   ๑๖   ตัวชี้วัด 



๔๒ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา  ค ๑๓๑๐๑                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                       เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 
 

 ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้  

จ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ 

ตัวหนังสือแสดงจ านวน หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและ การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 

การ เปรียบเทียบและเรียงล าตับจ านวน  

เศษส่วน เศษส่วนท่ีตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับ ตัวส่วน การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วน การ

บวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับ ไม่เกน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ การบวกและการลบ การคูณ การหาร

ยาวและการหารส้ันการบวก ลบ คูณ หารระคน การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้าง โจทย์ ปัญหา พร้อมท้ังหา

ค าตอบ  

การบวก การลบเศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วน การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและ โจทย์ 

ปัญหาการลบเศษส่วน  

แบบรูป แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน  

เงิน การบอกจ านวนเงินและเขียนแสดง จ านวนเงนิ แบบใช้จุด การเปรียบเทียบจ านวนเงินและการ 

แลกเงิน การอ่านและเขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน  

เวลา การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีการเขียนบอกเวลาโดยใช้มหัพภาค (.) หรือทวิภาค (:) และ 

การอ่าน การบอกระยะเวลาเป็นช่ัวโมงและนาที การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง 

ช่ัวโมงกับนาที การอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรม ท่ีระบุเวลา การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและ 

ระยะเวลา  

ความยาว การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและ มิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร 

การเลือกเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็น เซนติเมตร การ

เปรียบเทียบ ความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว  

น้ าหนัก การเลือกเครื่องช่ังท่ีเหมาะสม การคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด การ 

เปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกโิลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม การแก้โจทย์ปัญหา 

เกี่ยวกับน้ าหนัก  

ปริมาตรและความจุ การวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตร และมิลลิลิตร การเลือกเครื่องตวงท่ี 

เหมาะสม การคาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ โดยใช้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างลิตรกับมิลลิลิตร ช้อนซา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวงกับมิลลิลิตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ 

ปริมาตรและ ความจุท่ีมิหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร  



๔๓ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปท่ีมีแกนสมมาตร  

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลและจ าแนกข้อมูล การอ่าน 

และการเขียนแผนภูมิรูปภาพ การอ่านและการเขียนตารางทางเดียว (one - way table)  

โดยใช้ความรู้ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการส่ือสารและส่ือความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ

ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีวินัย มีความใฝ่ 

เรียนรู้มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี รวมทั้งเห็นคุณค่า 

และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 

รหัสตัวชี้วัด 

ค๑.๑  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 

ค๑.๒  ป.๓/๑  

ค๒.๑  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.ป๓/๑๑, ป๓/๑๒, ป๓/๑๓ 

ค๒.๒   ป.๓/๑  

ค๓.๑   ป.๓/๑ , ป.๓/๒  

   รวม  ๒๘   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา ค ๑๔๑๐๑                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔                            เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

 ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้  

จ านวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ 

ตัวหนังสือแสดงจ านวน หลัก ค่าประจ าหลักและค่าของเลขโดด ในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลข แสดง 

จ านวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงล าตับจ านวน ค่าประมาณของจ านวนนับและการใช้ 

เครื่องหมาย ≈  

เศษส่วน เศษส่วนแท้เศษเกิน จ านวนคละ ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนคละและเศษเกิน เศษส่วนท่ี 

เท่ากันเศษส่วนอย่างต่ าและเศษส่วนท่ีเท่ากับจ านวนนับ การเปรียบเทียบ เรียงล าดับเศษส่วน และจ านวน 

คละ  

ทศนิยม การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง ตามปริมาณท่ีก าหนด หลัก ค่าประจ าหลัก 

ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยม และการเขียน ตัวเลข แสดงทศนิยมในรูปกระจาย ทศนิยมท่ีเท่ากัน 

การเปรียบเทียบและเรียงล าตับทศนิยม  

การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ การประมาณผลลัพธ์ 

ของการบวก การลบ การคูณ การหาร การบวกและการลบ การคูณและการหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน 

การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้าง โจทย์ปัญหา พร้อมท้ังหาค าตอบ  

การบวก การลบเศษส่วน การบวก การลบเศษส่วนและจ านวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก 

และ โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและ จ านวนคละ  

การบวก การลบทศนิยม การบวก การลบทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ทศนิยมไม่ 

เกิน ๒ ขั้นตอน  

แบบรูป แบบรูปของจ านวนท่ีเกิดจากการคูณ การหารด้วยจ านวนเดียวกัน  

เวลา การบอกระยะเวลาเป็นวินาทีนาทีช่ัวโมง วัน สัปดาห์เดือน ปีการเปรียบเทียบระยะเวลา โดยใช้

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา การอ่านตารางเวลา การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา  

การวัดและสร้างมุม การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์การสร้างมุมเมื่อก าหนดขนาดของมุม  

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปล่ีเหล่ียมมุมฉาก พื้นท่ีของรูปล่ีเหล่ียมมุมฉาก การแก้ 

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว รอบรูป และพื้นท่ีของรูปล่ีเหล่ียมมุมฉาก  

รูปเรขาคณิต ระนาบ จุด เส้นตรง รังสีส่วนของเส้นตรง และสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง รังสี ส่วนของ

เส้นตรง มุม ส่วนประกอบของมุม การเรียกซื่อมุม สัญลักษณ์แสดงมุม ชนิดของมุม ชนิดและสมบัติ ของรูปล่ี

เหล่ียมมุมฉาก การสร้างรูปล่ีเหล่ียมมุมฉาก  



๔๕ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

การน าเสนอข้อมูล การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมการย่นระยะ) การอ่านตารางสอง ทาง 

(two - way table)  

โดยใช้ความรู้ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการส่ือสารและส่ือความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีวินัย มีความใฝ่

เรียนรู้มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี รวมท้ังเห็นคุณค่า 

และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

  รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘, ป.๔/๙,  

 ป.๔/๑๐, ป.๔/๑๑, ป.๔/๑๒, ป.๔/๑๓, ป.๔/๑๔, ป.๔/๑๕, ป.๔/๑๖             

ค ๒.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓     

ค ๒.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒   

ค ๓.๑  ป.๔/๑       

   รวม   ๒๒   ตัวชี้วัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา  ค ๑๕๑๐๑                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕                                           เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

 ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้  
ทศนิยม ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม ค าประมาณของทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง ท่ี

เป็นจ านวนเต็ม ทศนิยม ๑ ต าแหน่ง และ ๒ ต าแหน่ง การใช้เครื่องหมาย ≈  
จ านวนนับและ ๐ การบวก การลบ การคูณ และการหาร การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ 

บัญญัติไตรยางศ์  
เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วนและจ านวนคละ 

การบวก การลบของเศษส่วนและจ านวนคละการคูณ การหารของเศษส่วนและจ านวนคละ การบวก ลบ คูณ 
หารระคนของเศษส่วน และจ านวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ  

การคูณ การหารทศนิยม การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม การ 
คูณทศนิยม การหารทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม  

ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ การอ่านและการเขียนร้อยละหรือ เปอร์เซ็นต์การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ  
ความยาว ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร 

กิโลเมตรกับเมตร โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว โดยใช้ความรู้เรื่องการ 
เปล่ียนหน่วย และทศนิยม  

น้ าหนัก ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ าหนัก กิโลกรัมกับกรัม โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม การแก้ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนัก โดยใช้ความรู้เรื่องการเปล่ียนหน่วยและทศนิยม  

ปริมาตรและความจุ ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและ ความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
ความสัมพันธ์ระหว่าง มิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ 
ปริมาตร ของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  

รูปเรขาคณิตสองมิติ ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนานและ รูป 
ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป ของรูปส่ีเหล่ียมและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม 
ด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน  

รูปเรขาคณิต เส้นต้ังฉากและสัญลักษณ์แสดงการต้ังฉาก เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน 
การสร้างเส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายใน และมุมภายนอก ท่ีอยู่บนช้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง (Transversal)  

รูปเรขาคณิตสองมิติ ชนิดและสมบัติของรูปล่ีเหล่ียม การสร้างรูปล่ีเหล่ียม รูปเรขาคณิตสามมิติ 
ลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของปริซึม  

การน าเสนอขอ้มูล การอ่านกราฟเส้น การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง  
โดยใช้ความรู้ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการส่ือสารและส่ือความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ 



๔๗ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีวินัย มีความใฝ่ 
เรียนรู้มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี รวมทั้งเห็นคุณค่า 
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  

 

  รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕.๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘, ป.๕/๙ 
ค ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
ค ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
ค ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 

   รวม   ๑๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา  ค ๑๖๑๐๑                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖                      เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

  ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้  
เศษส่วน การเปรียบเทียบและเรียงส าตับเศษส่วน และจ านวนคละโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น.  
อัตราส่วน อัตราส่วน อัตราส่วนท่ีเท่ากัน และมาตราส่วน  
จ านวนนับและ ๑ ตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ และการแยกตัวประกอบ ห.ร.ม. 

และ ค.ร.น. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  
การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน การบวก การลบเศษส่วนและจ านวนคละ โดยใช้ความรู้ 

เรื่อง ค.ร.น. การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน และจ านวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและ 
จ านวนคละ  

ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหาร ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม การ 
หารทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม (รวมการแลกเงินต่างประเทศ)  

อัตราส่วนและร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน และมาตราส่วน การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ  
แบบรูป การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  
ปริมาตรและความจุ ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก การแก้ 

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร ของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วย ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  
รูปเรขาคณิตสองมิติ ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีชองรูปสามเหล่ียม มุมภายในของรูปหลายเหล่ียม 

ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีชองรูปหลายเหล่ียม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป และพื้นท่ีของรูป 
หลายเหล่ียม ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป และพื้นท่ี 
ของวงกลม  

รูปเรขาคณิตสองมิติ ชนิดและสมบัติของรูปสามเหล่ียม การสร้างรูปสามเหล่ียม ส่วนต่าง ๆ ของ 
วงกลม การสร้างวงกลม  

รูปเรขาคณิตสามมิติ ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด รูปคล่ีของทรงกระบอก กรวย ปริซึม 
พีระมิด  

การน าเสนอข้อมูล การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม  
โดยใช้ความรู้ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการส่ือสารและส่ือความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีวินัย มีความใฝ่ 
เรียนรู้มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี รวมท้ังเห็นคุณค่า 
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 



๔๙ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

  รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙,   
ป.๖/๑๐, ป.๖/๑๑, ป.๖/๑๒ 

ค ๑.๒   ป.๖/๑ 
ค ๒.๑ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,   ป.๖/๓ 
ค ๒.๒ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,   ป.๖/๓,   ป.๖/๔ 
ค ๓.๑ ป.๖/๑  

   รวม   ๒๑  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑       ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง      ภาคเรียน/จ านวน ๑.๕  หน่วยกิจ 
 

  ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้  

จ านวนเต็ม การเปรียบเทียบจ านวนเต็ม ความหมายของประโยค สมบัติของจ านวนเต็ม ค่าสัมบูรณ์ 

และจ านวนตรงกันข้าม การบวก การลบ การคูณและการหารจ านวนเต็ม  

การสร้างทางเรขาคณิต การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสีและมุม 

การบอกขนาดความยาวของเส้นตรง การสร้างส่วนของเส้นตรง การสร้างมุม การแบ่งมุม มุมตรงและมุมฉาก 

การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย  

เลขยกก าลัง การหาค่าของเลขยกก าลัง การเขียนจ านวนให้อยู่ในรูปเลขยกก าลัง การบวก การลบ 

การคูณและการหารเลขยกก าลัง การใช้เลขยกก าลังเขียนแสดงจ านวนท่ีมีค่ามาก ๆ หรือค่าน้อย ๆ โดยเขียน 

ให้อยู่ในรูป  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ A × ๑๐n เมื่อ ๑ ≤ A < ๑๐ และ n เป็นจ านวนเต็ม  

เศษส่วนและทศนิยม ความหมายและลักษณะของเศษส่วน การเขียนทศนิยม และค่าประจ าหลัก 

ของทศนิยม การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน การบวกและการลบ 

เศษส่วน การคูณเศษส่วน การหารเศษส่วน การบวกและการลบทศนิยม การคูณทศนิยม และโจทย์ปัญหา 

เกี่ยวกับทศนิยมและเศษส่วน  

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติกับรูป 

เรขาคณิตสามมิติภาพท่ีได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ การวาดหรือ 

การสร้างรูปเรขาคณิตท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก์  

โดยใช้ความรู้ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการส่ือสารและส่ือความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีวินัย มีความใฝ่ 

เรียนรู้มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี รวมท้ังเห็นคุณค่า 

และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

รหัสตัวชี้วัด 

  ค. ๑.๑ ม.๑/๑ , ม.๑/๒   ค. ๒.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒ 

  รวม ๔ ตัวชี้วัด 

 

 



๕๑ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑       ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง      ภาคเรียน/จ านวน ๑.๕  หน่วยกิจ 
 

  ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้  

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การน า

ความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง  

อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ อัตราส่วนของจ านวนหลายๆจ านวน สัดส่วน การน าความรู้เกี่ยวกับ 

อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหา  

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การน า

ความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

สถิติ(๑) การต้ังค าถามทางสถิติการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิ

แท่ง กราฟเส้น แผนภูมิรูปวงกลม การการแปลความหมายข้อมูล การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง โดยใช้ความรู้ 

ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม โดยใช้

ความสามารถในการส่ือสารและส่ือความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ ในการแก้ปัญหา 

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีวินัย มีความใฝ่ เรียนรู้ มีความมุ่งมั่น

ในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี รวมท้ังเห็นคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อ

คณิตศาสตร์  

 

รหัสตัวชี้วัด 

   ค. ๑.๑ ม.๑/๓  

  ค. ๑.๓ ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ 

  ค. ๓.๑ ม.๑/๑  

รวม ๕ ตัวชี้วัด 
 
 
 

 

 

 



๕๒ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                 ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง      ภาคเรียน/จ านวน ๑.๕  หน่วยกิจ 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้  

ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ การน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

และบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง  

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับจ านวนจริง จ านวนอตรรกยะ จ านวนจริง รากท่ีสองและรากท่ีสามของ 

จ านวนตรรกยะ การน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนจริงไปใช้  

ปริซึมและทรงกระบอก การหาพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอก การน าความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิว 

ของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก การน าความรู้ 

เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา  

การแปลงทางเรขาคณิต การเล่ือนขนาน การสะท้อน การหมุน การน าความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง 

เรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา  

สมบัติของเลขยกก าลัง เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็ม การน าความรู้เกี่ยวกับเลขยก 

ก าลังไปใช้ในการแก้ปัญหา  

พหุนาม การบวก การลบ การคูณของพหุนามและการหารพหุนามด้วยเอกนามท่ีมีผลหารเป็นพหุ

นาม 

 โดยใช้ความรู้ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการส่ือสารและส่ือความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีวินัย มีความใฝ่ 

เรียนรู้มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีรวมทั้งเห็นคุณค่า และ

มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒ 

ค ๑.๒ ม. ๒/๑ 

ค ๒.๑ ม. ๒/๑ , ม. ๒/๒ 

ค ๒.๒ ม. ๒/๓ , ม. ๒/๔ 

รวม ๗ ตัวชี้วัด 

 



๕๓ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒       ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง      ภาคเรียน/จ านวน ๑.๕  หน่วยกิจ 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้  

สถิติ(๒) การน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพจุด แผนภาพต้น - ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของ 

ข้อมูล การแปลความหมายผลลัพธ์การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง  

ความเท่ากันทุกประการ ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม การน าความรู้เกี่ยวกับความ 

เท่ากัน ทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา  

เส้นขนาน สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหล่ียม  

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง  

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใช้สมบัติ 

การแจกแจง ก าลังสองสมบูรณ์ผลต่างของก าลังสอง  

โดยใช้ความรู้ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการส่ือสารและส่ือความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีวินัย มีความใฝ่ 

เรียนรู้มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีรวมทั้งเห็นคุณค่า และ

มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  
 

รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๒ ม. ๒/๒ 

ค ๒.๒ ม. ๒/๑ , ม. ๒/๒ , ม. ๒/๔ 

ค ๓.๑ ม. ๒/๑ 

รวม ๔ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓       ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง      ภาคเรียน/จ านวน ๑.๕  หน่วยกิจ 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้  

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียว การ น าความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา การแยกตัว

ประกอบของพหุนามท่ีมีดีกรีสูงกว่าสอง  

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว สมการ

ก าลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการก าลัง

สองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา  

ความคล้าย รูปสามเหล่ียมท่ีคล้ายกัน การน าความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการ

แก้ปัญหา กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง กราฟของฟงัก์ชันก าลังสอง การน าความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันก าลัง

สองไปใช้ ในการแก้ปัญหา  

สถิติ(๓) ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพกล่อง การแปลความหมายผลลัพธ์การน า

สถิติไปใช้ ในชีวิตจริง โดยใช้ความรู้ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการส่ือสารและส่ือความหมาย 

ความสามารถในการคิด ความสามารถ ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีวินัย มีความใฝ่ เรียนรู้มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิต

สาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีรวมทั้งเห็นคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  
 

รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒  

ค ๑.๓ ม.๓/๑, ม.๓/๒  

ค ๒.๒ ม.๓/๑  

ค ๓.๑ ม.๓/๑  

รวม ๖ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 



๕๕ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓        ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง      ภาคเรียน/จ านวน ๑.๕  หน่วยกิจ 

 

 ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้  

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิง

เส้นสอง ตัวแปร การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา  

วงกลม วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม  

พีระมิด กรวย และทรงกลม การหาพื้นท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม 

การน า ความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม ไปใช้ในการแก้ปัญหา  

ความน่าจะเป็น เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม ความน่าจะเป็น การน าความรู้เกี่ยวกับความ

น่าจะ เป็นไปใช้ในชีวิตจริง  

อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติการน าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม ๓๐ องศา 

๔๔ องศา และ ๖๐ องศา ไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์

และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม  

โดยใช้ความสามารถในการส่ือสารและส่ือความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีวินัย มี

ความใฝ่ เรียนรู้มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี

รวมทั้งเห็นคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  
 

รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๓  ม.๓/๓  

ค ๒.๑  ม.๓/๑, ม.๓/๒  

ค ๒.๒  ม.๓/๒, ม.๓/๓  

ค ๓.๒  ม.๓/๑  

รวม ๖ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 

 



๕๖ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค ๒๑๒๐๑  คณิตเสริมเพิ่มปัญญา    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑        ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง      ภาคเรียน/จ านวน ๐.๕  หน่วยกิจ 
 

   ศึกษา ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 การประยุกต์ ๑ รูปเรขาคณิต จ านวนนับ  ความยาวของด้านของรูปสามเหล่ียม  จุดข้างในและจุด
ข้างนอก ประกอบภาพจากรูปเรขาคณิตท่ีก าหนดให้เป็นรูปต่าง ๆ 
 จ านวนและตัวเลข  ระบบตัวเลขโรมัน  
 การประยุกต์เก่ียวกับจ านวนเต็มและเลขยกก าลัง  การคิดค านวณ โจทย์ปัญหา 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสารการส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมท้ังตระหนัก
ในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ ได้ 
2. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้ 
3. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็มและเลขยกก าลังในการแก้ปัญหาได้ 
4. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 
รวมทั้งหมด  ๔  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค ๒๑๒๐๒  คณิตเสริมเพิ่มปัญญา    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑        ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง      ภาคเรียน/จ านวน ๐.๕  หน่วยกิจ 
 

ศึกษา ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 การประยุกต์ ๑   ร้อยละในชีวิตประจ าวัน 
 จ านวนและตัวเลข  ระบบตัวเลขฐานต่างๆ 
 การประยุกต์ ๒แบบรูปของจ านวน  การประยุกต์เศษส่วนและทศนิยม 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสารการส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมท้ังตระหนัก
ในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ ได้ 

2. บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆ ท่ีก าหนดให้ได้ 

3. เขียนตัวเลขฐานท่ีก าหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่างๆ ได้ 

4. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 
รวมทั้งหมด  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค ๒๒๒๐๑ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา     กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒        ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง      ภาคเรียน/จ านวน ๐.๕  หน่วยกิจ 
 

ศึกษา ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
เอกนามและพหุนาม  สัมประสิทธิ์และดีกรีของเอกนาม  ดีกรีของพหุนาม  การบวกและการลบเอก

นาม   การบวกและการลบพหุนาม  การคูณและการหารพหุนาม 
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ

ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสารการส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมท้ังตระหนัก
ในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้  

1. หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได้ 

2. หาผลคูณและผลหารของพหุนามอย่างง่ายได้ 
รวมทั้งหมด  ๒  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๙ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค ๒๒๒๐๒ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒        ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง      ภาคเรียน/จ านวน ๐.๕  หน่วยกิจ 
 

ศึกษา ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  แยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง  การจัดหมู่ 

แยกตัวประกอบของพหุนามท่ีอยู่ในรูป    x๒ + bx +  c   แยกตัวประกอบของพหุนามท่ีอยู่ในรูป   ax๒ + bx 
+  c   และ a  ๑แยกตัวประกอบของพหุนามท่ีอยู่ในรูปก าลังสองสมบูรณ์  และแยกตัวประกอบของพหุนาม
ท่ีอยู่ในรูปผลต่างของก าลังสอง 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสารการส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมท้ังตระหนัก
ในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองได้ 
รวมทั้งหมด  ๑  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค ๒๓๒๐๑ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓        ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง      ภาคเรียน/จ านวน ๐.๕  หน่วยกิจ 
 

ศึกษา ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

กรณฑ์ที่สอง  การบวก  การลบ  การคูณ และการหารจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูป a  เมื่อ a  ๐ โดยใช้

สมบัติ  baab   เมื่อ a  ๐ และ b  ๐ และ 
b

a

b

a
  เมื่อ a  ๐ และ b > ๐ 

 การแยกตัวประกอบของพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลังสอง
สมบูรณ์  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองท่ีมีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มโดยอาศัยวิธีท าเป็นก าลัง
สองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือ 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสารการส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมท้ังตระหนัก
ในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

 ๑.   บวก ลบ คูณ และหารจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูป a  เมื่อ a  ๐ และ b  ๐ โดยใช้สมบัติ 

  ๑) baab   เมื่อ a  ๐ และ b  ๐ 

  ๒) 
b

a

b

a
  เมื่อ a  ๐ และ b > ๐ 

 ๒.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูปก าลังสองสมบูรณ์ได้ 
 ๓.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองท่ีมีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มโดยอาศัยวิธีท า  
                   เป็นก าลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือได้ 
รวมทั้งหมด  ๓  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



๖๑ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค ๒๓๒๐๒ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา     กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓        ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง      ภาคเรียน/จ านวน ๐.๕  หน่วยกิจ 
 

ศึกษา ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 สมการก าลังสอง  การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ
ก าลังสองตัวแปรเดียว 
 เศษส่วนของพหุนาม การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนของพหุนาม การแก้สมการเศษส่วน
ของพหุนาม การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสารการส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมท้ังตระหนัก
ในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตรได้ 

2. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวได้ 

3. บวก ลบ คูณ และหารเศษส่วนของพหุนามได้ 

4. แก้สมการเศษส่วนของพหุนามได้ 

5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนามได้ 

6. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 
รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 



๖๓ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงไม่มีชีวิตกับ
ส่ิงมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปล่ียนแปลง
แทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ 
ประโยชน์ 
 มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออก 
จากเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีท างานสัมพันธ์กัน
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสาร  
พันธุกรรม การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระที๒่ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
 มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ
สสาร 
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุลักษณะการ 
เคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของวัตถุรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปล่ียนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคล่ืนปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับเสียง แสง และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟูารวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระที๓่ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
 มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซ ี 
ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมท้ังปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะท่ีส่งผลต่อส่ิงมีชีวิต และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 
 มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปล่ียนแปลง 
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ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟูาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผล
ต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
 
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักการของเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาอย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
 มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน 
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้การท างานและการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
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รายวิชาที่เปิดสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ป. ๑ - ป. ๖ 
 ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๑๒๐ ช่ัวโมง 
 ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๑๒๐ ช่ัวโมง 
 ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๑๒๐ ช่ัวโมง 
 ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๑๒๐ ช่ัวโมง 
 ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๑๒๐ ช่ัวโมง 
 ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๑๒๐ ช่ัวโมง 
 
 รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๑ - ม. ๓ 
 ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรียนท่ี ๑)  ๒ หน่วยกิต จ านวน ๘๐ ช่ัวโมง 
 ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรียนท่ี ๒)  ๒ หน่วยกิต จ านวน ๘๐ ช่ัวโมง 
 ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรียนท่ี ๑)  ๒ หน่วยกิต จ านวน ๘๐ ช่ัวโมง 
 ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรียนท่ี ๒)  ๒ หน่วยกิต จ านวน ๘๐ ช่ัวโมง 
 ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรียนท่ี ๑)  ๒ หน่วยกิต จ านวน ๘๐ ช่ัวโมง 
 ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรียนท่ี ๒)  ๒ หน่วยกิต จ านวน ๘๐ ช่ัวโมง 
 
 รายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๑ - ม. ๓ 
 ว ๒๑๒๐๑ การออกแบบและเทคโนโลยี (ภาคเรียนท่ี ๑)   ๒ หน่วยกิต จ านวน ๒๐ ช่ัวโมง 
 ว ๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (ภาคเรียนท่ี ๒)    ๒ หน่วยกิต  จ านวน ๒๐ ช่ัวโมง 
 ว ๒๒๒๐๑การออกแบบและเทคโนโลยี (ภาคเรียนท่ี ๑)   ๒ หน่วยกิต จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง 
 ว ๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (ภาคเรียนท่ี ๒)   ๒ หน่วยกิต จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง 
 ว ๒๓๒๐๑ การออกแบบและเทคโนโลยี (ภาคเรียนท่ี ๑)  ๒ หน่วยกิต จ านวน ๒๐ ช่ัวโมง 
 ว ๒๓๒๐๒  คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (ภาคเรียนท่ี ๒)  ๒ หน่วยกิต จ านวน ๒๐ ช่ัวโมง 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

รหัสวิชา  ว๑๒๑๐๑             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง 
 

 ศึกษาวิเคราะห์ส่ิงท่ีจ าเป็นบางประการต่อการเจริญเติบโตของพืช  การระบุว่าพืชต้องการแสงและ
น ้า  เพื่อการเจริญ เติบโต การใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์  การตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีพืชต้องได้รับ
น ้าและ แสงเพื่อการเจริญเติบโต การดูแลพืชให้ได้รับส่ิงดังกล่าวอย่างเหมาะสม การจ าลองท่ีบรรยายวัฏจักร
ชีวิตของพืชดอก การเปรียบเทียบลักษณะของส่ิงมีชีวิตและ ส่ิงไม่มีชีวิตจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้  สมบัติการดูด
ซับน ้าของวัสดุโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์  การเปรียบเทียบและการระบุการน าสมบัติการดดูซับน ้าของวัสดุ
ไปประยุกต์ใช้ในการท าวัตถุ ในชีวิตประจ าวัน  การอธิบายสมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุท่ีเกิดจาก การน าวัสดุมา
ผสมกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  การเปรียบเทียบสมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุ เพื่อน า มาท าเป็นวัตถุในการ
ใช้งานตามวัตถุประสงค์ และการอธิบายการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการใช้หลักฐานเชิงประจกัษ์ 
บรรยายแนวการเคล่ือนท่ีของแสงจากแหล่งก าเนิดแสงและอธิบายการมองเห็นวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ระบุ  จ าแนก อธิบายส่วนประกอบของดิน  ชนิดของดิน โดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์และ
การใช้ประโยชน์จากดินจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้  
 ศึกษาค้นคว้าเกี ่ยวกับการล าดับขั ้นตอนการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างง ่ายโดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์หรือข้อความ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และการตรวจหา ข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์  การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์
เบ้ืองต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้   
 ตระหนักถึงประโยชน์ของการน าวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการน าวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่มี
ความสามารถในการตัดสินใจ คุณค่าของความรู้ของการมองเห็น โดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตราย
จากการมองวัตถุท่ีอยู่ในบริเวณท่ีมีแสงสว่างไม่เหมาะสม 
 น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมท่ี
เหมาะสม 
รหัสตัวชี้วัด 
  ว ๑.๒    ป.๒/๑  ป๒/๒  ป๒/๓      ว ๑.๓ ป ๒/๑   
  ว. ๒.๑  ป ๒/๑  ป ๒/๒  ป๒/๓  ป ๒/๔   ว ๒.๓  ป ๒/๑  ป ๒/๒   
  ว. ๓.๒  ป ๒/๑  ป ๒/๒   
  ว. ๔.๒    ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔              รวม  ๑๖   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

รหัสวิชา  ว๑๓๑๐๑             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง 

 

 ศึกษาวิเคราะห์   บรรยายส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดย
ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้  การสร้างแบบจ าลองท่ีบรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของ
สัตว์บางชนิด  การประกอบวัตถุขึ้นจากช้ินส่วนย่อย ๆ ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้และประกอบกันเป็นวัตถุ
ชิ้นใหม่ได้ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อท าให้ร้อนขึ้นหรือท าให้เย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  ผลของ
แรงท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุจากแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสท่ีมีผลต่อการเคล่ือนท่ีของวัตถุ  
การใช้การดึงดูดกับแม่เหล็ก  ขั้วแม่เหล็ก  ผลที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อน ามาเข้าใกล้กัน  การเปลี่ยน
พลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่ง การท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า การ
ขึ้นและตก ของดวงอาทิตย์ สาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวัน
กลางคืน และการก าหนดทิศ ส่วนประกอบของอากาศ ความส าคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทาง
อากาศต่อสิ่งมีชีวิตประโยชน์และโทษของลม  การเกิดลม  ประโยชน์ของอาหาร น ้า และอากาศ การดูแล
ตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม   คุณค่าของชีวิตสัตว์โดยไม่ท าให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์
เปล่ียนแปลง  ประโยชน์และโทษของไฟฟ้า วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย  ความส าคัญของดวง
อาทิตย์ ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อส่ิงมีชีวิต  ความส าคัญของอากาศ  การปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษ
ทางอากาศ               
 ศึกษาวิเคราะห์  การแสดงอัลกอริทึมในการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์หรือข้อความ  การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และตรวจหา ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม  การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้  การรวบรวม การประมวลผล และการน าเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟ์ต
แวร์ตามวัตถุประสงค์  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูล การระบุ การจ าแนก การเปรียบเทียบ  การพยากรณ์  แบบจ าลอง การบรรยายและการอภิปรายเพื่อให้
เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้   
 มีความตระหนัก  สามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิต
วิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
รหัสตัวชี้วัด 
  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 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 ป.๓/๕      รวม   ๒๒  ตัวชี้วัด 



๖๘ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

รหัสวิชา  ว๑๔๑๐๑             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔        เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง 

 

 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหน้าท่ีของราก ล าต้น ใบ และดอกของพืชดอก ลักษณะของส่ิงมีชีวิต กลุ่มพืช 
กลุ่มสัตว์ และกลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและสัตว์ ศึกษาพืชดอกและพืชไม่มีดอก สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลังและลักษณะเฉพาะท่ีสังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก กลุ่ม
สัตว์เล้ือยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เล้ียงลูกด้วยน ้านม และยกตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม  
 ศึกษาสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การน าความร้อน และการน าไฟฟ้าของวัสดุ 
การน าสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การน าความร้อน และการน าไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างมี
เหตุผล ศึกษาสมบัติของสสารทั้ง ๓ สถานะจากข้อมูลที่ได้จากการสังเกต มวล การต้องการ ที่อยู่ รูปร่างและ
ปริมาตรของสสาร การใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสสารท้ัง  ๓ สถานะ  ผลของแรงโน้มถ่วงท่ีมีต่อ
วัตถุ การใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน ้าหนักของวัตถุ บรรยายมวลของวัตถุที ่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุ ลักษณะของตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง  
 ศึกษาและอธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ แบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ปรากฏของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ องค์ประกอบของระบบสุริยะ และคาบการ
โคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจ าลอง 
 ศึกษาค้นคว้าการแก้ปัญหา  การท างาน  การออกแบบ และการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข  การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และการประเมินความ
น่าเชื ่อถือของข้อมูล  การใช้ซอฟต์แวร์ที ่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  การ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล
หรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การระบุ  
การวัด  การทดลอง การคาดการณ์ การบรรยายการอภิปราย การสร้างความคิดรวบยอด การฝึกปฏิบัติ การ
ท างานกลุ่ม การเสริมสร้างค่านิยม การสื่อความ การน าเสนอผลงาน การเขียน  การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ  
รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ และการตั้งค าถาม 
 เพื่อให้ตระหนัก รักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ มีจิตวิทยาศาสตร์ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ สามารถตัดสินใจ มีทักษะในการด ารงชีวิต 
และน าความรู้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  
 



๖๙ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

 
รหัสตัวชี้วัด 
   ว ๑.๒  ป. ๔/๑  
   ว ๑.๓  ป. ๔/๑  ป. ๔/๒  ป. ๔/๓  ป. ๔/๔  
   ว ๒.๑  ป. 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 ๒๑ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

รหัสวิชา  ว๑๕๑๐๑             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕        เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง 

 

 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะของส่ิงมีชีวิตท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นผลมา
จากการปรับตัวของส่ิงมีชีวิตในแต่ละแหล่งท่ีอยู่  ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต และความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต  โซ่อาหารและบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตท่ี
เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร  คุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต การส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์  
ค าถามเกี่ยวกับลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่ 
          ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันท่ีกระท าต่อวัตถุในกรณีท่ีวัตถุ
อยู่นิ่ง  แรงท่ีกระท าต่อวัตถุท่ีอยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ท่ีกระท าต่อวัตถุ  การใช้เครื่องช่ังสปริงในการวัด
แรงท่ีกระท าต่อวัตถุ  แรงเสียดทานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุ  แรงเสียดทานและแรงท่ีอยู่
ในแนวเดียวกันท่ีกระท าต่อวัตถุ 
         ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง ตัวแปร ทดลอง การเกิดเสียงสูง เสียงต ่าการเกิด
เสียงดัง เสียงค่อย  การวัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง  การหลีกเล่ียงและลดมลพิษทางเสียง 
 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์  การใช้แผนที่ดาวระบุต าแหน่ง
และเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า   การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี  
ปริมาณน ้าในแต่ละแหล่ง และปริมาณน ้าท่ีมนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้   การใช้น ้าอย่างประหยัดและ
การอนุรักษ์น ้า  การหมุนเวียนของน ้าในวัฏจักรน ้า 
กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น ้าค้าง น ้าค้างแข็ง  ฝน หิมะ และลูกเห็บ 
 ศึกษาค้นคว้าใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ 
จากปัญหาอย่างง่าย  การออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข  การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและท างาน ร่วมกัน ประเมินความ
น่าเช่ือถือของข้อมูล  การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การระบุ  
การวัด  การทดลอง การบรรยายการอภิปราย การสร้างความคิดรวบยอด การฝึกปฏิบัติ การท างานกลุ่ม การ
เสริมสร้างค่านิยม การส่ือความ การน าเสนอผลงาน การเขียนและการตั้งค าถาม 
 เพื่อให้ตระหนัก รักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ มีจิตวิทยาศาสตร์ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ สามารถตัดสินใจ มีทักษะในการด ารงชีวิต 
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และน าความรู้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  
รหัสตัวชี้วัด 
   ว ๑.๑  ป. ๕/๑  ป. ๕/๒  ป. ๕/๓  ป. ๕/๔  
   ว ๑.๒  ป. ๕/๑  ป. ๕/๒  
   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 ๓๔ ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

รหัสวิชา  ว๑๖๑๐๑             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖        เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง 

 

 ศึกษาค้นคว้าสารอาหารและประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารท่ีตนเองรับประทาน  
การเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ  ความส าคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ  ระบบย่อยอาหาร และหน้าที่ของอวัยวะใน
ระบบย่อยอาหาร รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร  ความส าคัญของระบบย่อยอาหาร 
แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ท างานเป็นปกติ 
 ศึกษาค้นคว้าการแยกสารผสมโดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การ
กรอง และการตกตะกอน  วิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับการแยกสาร  การเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่ง
เกิดจากวัตถุที ่ผ่านการขัดถู  ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย และต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  การต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม ประโยชน์การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  การต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน ประโยชน์ ข้อจ ากัด และการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวันของการต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน การเกิดเงามืดเงามัว รังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว 
 ศึกษาค้นคว้าการเกิด และเปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาพัฒนาการของ
เทคโนโลยีอวกาศ การน าเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การเกิดหินอัคนี หินตะกอน และ
หินแปร และวัฏจักรหิน  การใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจ าวัน  การเกิดซากดึกด าบรรพ์และ
สภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกด าบรรพ์  การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม ผลที่มีต่อสิ ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม  ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย ผลกระทบของน ้าท่วมการกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม 
แผ่นดินไหว สึนามิผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย แนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น  การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก และผล
ของปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิต  ผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก แนวทางการปฏิบัติตน
เพื่อลดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 
 ศึกษาค้นคว้าการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที ่พบใน
ชีว ิตประจ าวัน  การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื ่อแก้ปัญหาในชีว ิตประจ าวัน ตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข  การใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท างานร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การออกแบบการทดลองและทดลอง การระบุ  การสืบเสาะ
หาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การคาดคะเน การสืบค้นข้อมูล  การสร้างแบบจ าลอง  การอธิบาย  การ
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เปรียบเทียบ การเขียนแผนภาพการบรรยายและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้   
 ตระหนัก  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิต
วิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
รหัสตัวชี้วัด 
   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.๖/๔  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.๖/๔  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  ๓๐   ตัวชี้วัด 
สาระท้องถ่ิน     ว ๓.๒  ป.๖/๑ ป.๖/๒  ป.๖/๓ 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ว ๒๑๑๐๑    วิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                   ภาคเรียนที่ ๑    
เวลา ๘๐ ชั่วโมง         จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 

 ศีกษาเกี่ยวกับสารรอบตัว สมบัติของสาร การจ าแนกสารด้วยสถานะ เนื้อสาร และขนาดอนุภาคของสาร              
การเปลี่ยนแปลงสาร สารบริสุทธิ์และสารผสม  การใช้ความรู้ทางเคมีให้เป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้สารเคมใีน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย  การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษา 
เปรียบเทียบรูปร่างและโครงสร้างของเซลล์ พืชและเซลล์สัตว์ หน้าที่ขององค์ประกอบภายในเซลล์โดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์ใช้แสง อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการท าหน้าที่ของเซลล์  ศึกษากระบวนการแพร่และ
ออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ์  ศึกษาการด ารงชีวิตของพืชระบุปัจจัยท่ีจ าเป็นในกระบวนการสังเคราะหด้์วย
แสงและผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสง   โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อธิบายความส าคัญของการ
สังเคราะหด้์วยแสงของพืช  และตระหนักในคุณค่าของพืชท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อม การล าเลียงสารในพืช 
การสืบพันธุ์ของพืช แบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศ โครงสร้างของดอกท่ีมีส่วน การถ่ายเรณู รวมท้ัง การปฏิสนธิ
ของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด การกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด การเจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของ
พืช วิธีการขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับ ความต้องการของมนุษย์ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ การสืบพันธุ์ของพืช 
ความส าคัญของเทคโนโลยี การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชในการใช้ประโยชน์ ด้านต่าง  ๆตระหนักถึงประโยชน์ของการ
ขยายพันธุ์ พืช โดยการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้ในแนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการท างานที่พบใน
ชีวิตจริงการออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตัวแปร เงื่อนไข วนซ ้า การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ว ิทยาศาสตร์อย่างง ่าย การแก้ป ัญหาอย่างเป็นขั ้นตอน  การเขียนโปรแกรมโดยใช้
ซอฟต์แวร์Scratch, python, java และ c เป็นต้น  ศึกษาการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผลสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ  น าเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศผลลัพธ์ท่ีมีความหมายและมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้งานการใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต 
ท่ีหลากหลายในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล น าเสนอ การแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง และแม่นย าสร้างกราฟผลการทดลอง และวิเคราะห์แนวโน้ม  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้
สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลง เช่น การปกป้องความเป็นส่วนตัวและอัตลักษณ์ การจัดการอัต
ลักษณ์ เช่น การตั้งรหัสผ่านการปกป้องข้อมูลส่วนตัว   การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา เช่น ละเมิด
ความเป็นส่วนตัวผู้อื่น อนาจาร วิจารณ์ผู้อื่น อย่างหยาบคาย ข้อตกลง ข้อก าหนดในการใช้สื่อ หรือแหล่งขอ้มูล 
ต่าง ๆ   เช่น   C r  e a t i  v  e     c o  m  m  o  n  s  

 
 



๗๕ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

 รหัสตัวชี้วัด 
  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  , ม. ๑/๙ ,  
ม. ๑/๑๐ 

ว ๔.๒  ม. ๑/๑ ,ม. ๑/๒  ,ม. ๑/๓   ,ม. ๑/๔ 
 รวมทั้งสิ้น  ๓๒  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๖ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
 

ว ๒๑๑๐๒   วิทยาศาสตร์                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑            ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลา ๘๐ ชั่วโมง                                                                 จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิกับการวัด ผลของความร้อนท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของสาร การถ่าย
โอนความร้อน การดูดกลืนและคายความร้อน สมดุลความร้อน องค์ประกอบของบรรยากาศ  การ
แบ่งชั้นบรรยากาศผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ องค์ประกอบของบรรยากาศ ได้แก่ 
อุณหภูมิของอากาศ ความดันอากาศ ความชื้นอากาศ ลม เมฆและฝน พายุฟ้าคะนอง พายุหมุน 
พายุหมุนเขตร้อน มรสุม การพยากรณ์อากาศ และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก  
 ศึกษาอธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ในชีวิตประจ าวันและวิเคราะหส์าเหตุ หรือ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การเปลี ่ยนแปลงของ เทคโนโลยีชิ ้นงาน หรือวิธ ีการ เพื ่อใช้แก้ปัญหาสนองความต้องการ หรือเพิ่ม
ความสามารถในการท างานของมนุษย์ ระบบทางเทคโนโลยี ประกอบไปด้วยตัวป้อน (I nput)  กระบวนการ (process)  
และผลผลิต (output)   ข้อมูลย้อนกลับ  (feedback)   เพื่อใช้ปรับปรุงการท างานได้ตามวัตถุประสงค์ ระบุปัญหา
หรือความต้องการในชีวิตประจ าวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา โดยวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็น น าเสนอแนวถามการแก้ปัญหาให้ผู้อื่น
เข้าใจ วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่อง ท่ีเกิดขึ้น พร้อมท้ังหาแนว
ถามการปรับปรุง แก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหาใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและ ปลอดภัย 

รหัสตัวชี้วัด 
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 
รวมทั้งสิ้น  ๒๐  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
 

ว๒๒๑๐๑วิทยาศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒       ภาคเรียนที่ ๑                           
เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง               จ านวน  ๒.๐ หน่วยกิต 
 

 ศึกษาระบุอวัยวะและบรรยายหน้าท่ีของอวัยวะ ท่ีเกี่ยวข้องในระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบหมุนเวียน
เลือด ระบบประสาทระบบสืบพันธุ์อธิบายการท างาน โดยใช้ แบบจ าลอง ออกแบบการทดลองและทดลอง ในการ
เปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจ ขณะปกติและหลังท ากิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของระบบหายใจระบบ
ขับถ่ายระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาทระบบสืบพันธุ์แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ ท างานเป็นปกติ
ตระหนักถึงความส าคัญของระบบขับถ่ายในการก าจัดของเสียทางไต รวมถึง การป้องกันการกระทบ กระเทือน
และอันตรายต่อสมองและไขสันหลังอธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวการตกไข่ การมีประจ าเดือน การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกต จนคลอดเป็น
ทารก เลือกวิธีการคุมก าเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เมื่อเข้าสู่วัย
หนุ่มสาวการดูแลรักษาร่างกาย และจิตใจของตนเองในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลง การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร โดย
การประพฤติตนให้เหมาะสม 

อธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 
การสกัดด้วยตัวท าละลาย โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์น าวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดย
บูรณาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ออกแบบการทดลองและทดลองอธิบาย
ผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวท าละลาย อุณหภูมิ ที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร รวมทั้งอธิบายผลของ
ความดันที่มีต่อสภาพละลายได้ของสารโดยใช้สารสนเทศ ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย ในหน่วย
ความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการน าความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารไปใช้ โดยยกตัวอย่างการใช้สารละลายในชีวิตประจ าวันท่ีอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย  

 ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาหรือการท างานท่ีพบ ในชีวิตจริง ออกแบบ
และเขียนโปรแกรมท่ีใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา เช่น ตัวด าเนินการบูลีน ฟังก์ชัน ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ใน
การเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, python, java และ c  โปรแกรมตัดเกรด หาค าตอบทั้งหมดของอสมการ
หลายตัวแปร อภิปรายองค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี  การสื่อสาร 
เพื่อประยุกต์ใช้งาน หรือแก้ปัญหาเบื้องต้น ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้าง
และแสดงสิทธิ ในการเผยแพร่ผลงาน โดยเลือกแนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม เช่น แจ้งรายงาน
ผู้เกี่ยวข้อง ป้องกันการเข้ามาของข้อมูลท่ีไม่เหมาะสม ไม่ตอบโต้ ไม่เผยแพร่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
มี ความรับผิดชอบ  ตระหนักถึงผลกระทบ ในการเผยแพร่ข้อมูล การสร้างและแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของ
ผลงาน การก าหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 



๗๘ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

รหัสตัวชี้วัด 
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 
ว ๒.๑   ม ๒/๑ , ม ๒/๒ , ม ๒/๓, ม ๒/๔ , ม ๒/๕ , ม ๒/๖   
ว ๔.๒   ม ๒/๑ , ม ๒/๒ , ม ๒/๓ , ม ๒/๔   
 รวมทั้งสิ้น  ๒๕ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
 

ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒       ภาคเรียนที่  ๒             
เวลา  ๘๐  ชั่วโมง        จ านวน  ๒.๐ หน่วยกิต 
 

ศึกษาพยากรณ์การเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีเป็นผลของแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระท าต่อวัตถุใน
แนวเดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ์และเขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงท่ี
กระท าต่อวัตถุในแนวเดียวกันออกแบบการทดลองและทดลองเพื่ออธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ ความดันของ
ของเหลว  วิเคราะห์แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เขียน
แผนภาพแสดงแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ ในของเหลว อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์จากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ออกแบบการทดลองและทดลองอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน เขียนแผนภาพ
แสดงแรงเสียดทานและแรงอื่น ๆ ที่กระท าต่อวัตถุ ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่อง แรงเสียดทานโดย
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะวิธีการลด หรือเพิ่มแรงเสียดทาน ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท ากิจกรรม
ในชีวิตประจ าวัน ออกแบบการทดลองและทดลองอธิบายโมเมนต์ของแรง เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการ
หมุน และค านวณโดยใช้สมการ M = Fl เปรียบเทียบแหล่งของสนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้าและสนามโน้มถ่วง 
และทิศทางของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุท่ีอยู่ในแต่ละสนาม จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้  

เขียนแผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงที่กระท าต่อวัตถุ วิเคราะห์ความสมัพันธ์
ระหว่างขนาดของ แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงที่กระท าต่อวัตถุที่อยู่ในสนามนั้น ๆ กับระยะหา่ง
จาก แหล่งของสนามถึงวัตถุจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ อธิบายและค านวณอัตราเร็วและความเร็วของการเคล่ือนท่ี
ของวัตถุโดยใช้สมการ และ v=s/t และ v=s/t  เขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ว  

วิเคราะห์สถานการณ์และค านวณเกี่ยวกับ งานและก าลังท่ีเกิดจากแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ โดยใช้สมการ 
และ จาก ข้อมูลที่รวบรวมได้  W =Fs  และ P =W/t  วิเคราะห์หลักการท างานของเครื่องกล อย่างง่ายจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของเครื่องกลอย่างง่ายโดยบอกประโยชน์และ การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ออกแบบและทดลองอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อพลังงานจลน์ และพลังงานศักย์โน้ม
ถ่วง แปลความหมายข้อมูลและอธิบายการเปล่ียนพลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของ
วัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุ มีค่าคงตัวจากข้อมูลที่รวบรวมได้ วิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายการเปลี่ยน
และการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงาน  

เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติ และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งอธิบายผลกระทบจากการใช้
เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ จากข้อมูล ที่รวบรวมได้ แสดงความตระหนักถึงผลจากการใช้ เชื้อเพลิงซากดึกด า
บรรพ์โดยน าเสนอแนวทาง การใช้เชื ้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ เปรียบเทียบข้อดีและข้อจ ากัดของพลังงาน
ทดแทนแต่ละประเภทจากการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอแนวทางการใช้พลังงานทดแทน ที่เหมาะสมใน
ท้องถิ่น สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายโครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมี จากข้อมูล ท่ีรวบรวมได้  
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อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน และการสะสมตัวของตะกอนจากแบบจ าลอง รวมท้ัง
ยกตัวอย่างผลของกระบวนการดังกล่าวท่ีท าให้ผิวโลกเกิดการเปล่ียนแปลง อธิบายลักษณะของช้ันหน้าตัดดิน            
และกระบวนการเกิดดิน จากแบบจ าลอง รวมทั้งระบุปัจจัยที่ท าให้ดินมีลักษณะและสมบั ติแตกต่างกัน 
ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน โดยใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมและน าเสนอแนวทาง การใช้ประโยชน์ดินจาก
ข้อมูลสมบัติของดิน อธิบายปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่งน ้าผิวดินและแหล่งน ้าใต้ดิน จากแบบจ าลอง 
สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการใช้น ้า และน าเสนอแนวทางการใช้น ้าอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง สร้าง
แบบจ าลองท่ีอธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน ้าท่วม การกัดเซาะชายฝ่ัง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดิน
ทรุด  
 คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที ่จะเกิดขึ ้นโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที ่ส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี โดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชน หรือท้องถิ่น สรุปกรอบของ
ปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี ่ยวข้องกับปัญหาออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้เงื ่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน  

ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหา
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหาการน าเสนอผลงานถ่ายทอดแนวคิดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการท างานและช้ินงานหรือวิธีการท่ีได้ ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การเขียนรายงาน การ
ท าแผ่นน าเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ กลไก ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย การสร้างช้ินงานอาจ
ใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED มอเตอร์ บัซเซอร์ เฟือง รอก ล้อ เพลา 

รหัสตัวชี้วัด       
 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  
 ว ๒.๓  ม ๒/๑ , ม ๒/๒ , ม ๒/๓ , ม ๒/๔ , ม ๒/๕ , ม ๒/๖  
 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 
 ว ๔.๑  ม ๒/๑ , ม ๒/๒ , ม ๒/๓ , ม ๒/๔ , ม ๒/๕ 

รวมทั้งสิ้น  ๒๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
 

ว๒๓๑๐๑วิทยาศาสตร์พื้นฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓          ภาคเรียนที่  ๑                                
เวลา  ๘๐  ชั่วโมง          จ านวน    ๒.๐ หน่วยกิต 
 

 ศึกษาอธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศที่ได้จากการส ารวจ รูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ ในแหล่งท่ีอยู่เดียวกัน ท่ีได้จากการส ารวจ สร้างแบบจ าลองในการ
อธิบายการถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู ้บริโภค และผู้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในระบบนิเวศ การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต ในโซ่อาหาร ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต 
และส่ิงแวดล้อมในระบบนิเวศ โดยไม่ท าลายสมดุลของระบบนิเวศ  

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โดยใช้แบบจ าลอง การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวท่ี แอลลีลเด่นข่มแอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์ อธิบายการ
เกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูก และค านวณอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์ และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก อธิบายความ
แตกต่าง   ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส บอกได้ว่าการเปล่ียนแปลงของยีน หรือโครโมโซมอาจ
ท าให้เกิดโรคทางพันธุกรรม พร้อมท้ังยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่องโรค
ทางพันธุกรรม โดยรู้ว่าก่อนแต่งงานควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูกที่อาจเกิดโรค
ทางพันธุกรรม อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมท่ี
อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยการเผยแพร่ความรู้ที ่ได้จากการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ซึ ่งมีข้อมูล
สนับสนุน เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่าง ๆ อธิบาย
ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และต่อมนุษย์ ตระหนักใน
คุณค่าและความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  

ระบุสมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์และวัสดุผสม โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ และสารสนเทศ ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์                
และวัสดุผสม แนะแนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึง การจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อการเกิด ปฏิกิริยาเคมี โดยใช้
แบบจ าลองและสมการข้อความ กฎทรงมวล วิเคราะห์ปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยาคายความร้อน การ
เปล่ียนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยาอธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ 
ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์
ด้วยแสง โดยใช้สารสนเทศ รวมทั้งเขียนสมการข้อความแสดงปฏิกิริยาดังกล่าว ระบุประโยชน์และโทษของ
ปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบใน
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ชีวิตประจ าวัน จากการสืบค้นข้อมูล ออกแบบวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยา
เคมี โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์  

พัฒนาแอพพลิเคชันท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ ท่ีใช้ในการพัฒนา          
แอพพลิเคชัน เช่น Scratch, python, java, c และ AppInventor  เช่น โปรแกรมแปลง สกุลเงิน โปรแกรม         
ผันเสียงวรรณยุกต์ โปรแกรมจ าลองก ารแบ่งเซลล์ ระบบรดน ้าอัตโนมัต รวบรวมข้อมูล ประมวลผล 
ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการ บนอินเทอร์เน็ตท่ี
หลากหลาย ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล วิเคราะห์ส่ือและผลกระทบจากการให้ข่าวสารท่ีผิด เพื่อการใช้
งานอย่างรู้เท่าทัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงานท่ี
มีการบูรณาการกับวิชาอื่น อย่างสร้างสรรค์ และเช่ือมโยงกับชีวิตจริง  

การพัฒนาโครงงาน การน าแนวคิดเชิงค านวณไปพัฒนาโครงงาน ที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน เช่น การ
จัดการพลังงาน อาหาร การเกษตร การตลาด การค้าขาย การท าธุรกรรม สุขภาพและส่ิงแวดล้อม เช่น ระบบ
ดูแลสุขภาพ ระบบอัตโนมัติควบคุมการปลูกพืช ระบบจัดเส้นทางการขนส่งผลผลิต ระบบแนะน าการใช้งาน
ห้องสมุดท่ีมีการโต้ตอบกับผู้ใช้และเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล  
รหัสตัวชี้วัด 
 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 

ว.๒.๑    ม.๓/๑ ,  ม.๓/๒   ,ม.๓/๓  , ม.๓/๔   ,ม.๓/๕  ,ม.๓/๖ 
ว ๘.๒     ม.๓/๑ ,  ม.๓/๒  ,ม.๓/๓, ม.๓/๔   ,ม.๓/๕   

 รวมทั้งสิ้น  ๒๗  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓              ภาคเรียนที่  ๒  
เวลา  ๘๐  ชั่วโมง            จ านวน    ๒.๐ หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะหสั์มพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน และค านวณปริมาณท่ี
เกี่ยวข้อง เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ 
ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้าวิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทาน
หลายตัว แบบอนุกรมและแบบขนาน เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและ
ขนาน บรรยายการท างานของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรจากข้อมูล ท่ีรวบรวมได้ เขียนแผนภาพ
และต่อช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้าอธิบายและค านวณพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งค านวณค่าไฟฟ้า
ของเครื ่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ตระหนักในคุณค่าของการเลือกใช้เครื ่องใช้ไฟฟ้าโดยเสนอแนะวิธีการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย  

สร้างแบบจ าลองอธิบายการเกิดคลื่นและบรรยายส่วนประกอบของคลื่น อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
และสเปกตรัมคลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจากคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าโดยน าเสนอการใช้ประโยชน์ในด้าน ต่างๆในชีวิตประจ าวัน ออกแบบการทดลอง และทดลอง
ด้วยวิธีที่เหมาะสม 

อธิบาย กฎการสะท้อนของแสง เขียนแผนภาพการเคล่ือนท่ีของแสง แสดงการเกิดภาพจากกระจกเงา 
อธิบายการหักเหของแสงผ่านตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่างกัน และอธิบายการกระจายแสงของแสงขาวเมื่อผ่าน
ปริซึมเขียนแผนภาพการเคล่ือนท่ีของแสงแสดงการเกิดภาพจากเลนส์บาง และอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับ
แสง และการท างานของทัศนอุปกรณ์จากข้อมูล ท่ีรวบรวมได้ เขียนแผนภาพการเคล่ือนท่ีของแสง แสดงการ
เกิดภาพของทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตาอธิบายผลของความสว่างที่มีต่อดวงตา วัดความสว่างของแสงโดยใช้
อุปกรณ์วัดความสว่างของแสง ตระหนักในคุณค่าของความสว่างของแสงที่มีต่อดวงตาให้เหมาะสมในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงจากสมการ F=(Gm๑m๒) / r
๒  

สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการเกิดฤดู และการเคล่ือนท่ีปรากฏของดวงอาทิตย์ การเกิดข้างขึ้นข้างแรม 
การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์ และการเกิดน ้าขึ้นน ้าลง อธิบายการใช้ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศ และยกตัวอย่างความก้าวหน้าของโครงการส ารวจอวกาศ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้  

วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ ์ของ
เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งาน ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา โดยค านึงถึง ความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
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ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็นภายใต้เงื่อนไข
และทรัพยากรที่มีอยู ่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู ้อื ่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย 
วางแผนขั้นตอน การท างานและด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้
เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นภายใต้ กรอบเงื่อนไข พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และ
น าเสนอผลการแก้ปัญหาซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การเขียนรายงาน การท าแผ่นน าเสนอผลงาน การจัด
นิทรรศการ ผ่านสื ่อออนไลน์ใช้ความรู ้และทักษะเกี ่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื ่องมือ กลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับลักษณะของงาน และปลอดภัย เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน  
รหัสตัวชี้วัด 
          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  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 
           รวมทั้งสิ้น  ๓๐  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
 

ว ๒๑๒๐๑ การออกแบบและเทคโนโลยี           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑              ภาคเรียนที่  ๑  
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง            จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
การท างานของระบบทงเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและ 
เลือกข้อมูลท่ีจ าเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันในด้านการเกษตรและอาหาร และสร้าง 
ช้ินงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวน การออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ในการแก้ปัญหาไต้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
      การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

๒. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจ าวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับ 
      ปัญหา 

๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็น น าเสนอ 
    แนวทางแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 
๔. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และ 

      น าเสนอผลการแก้ปัญหา 
๕. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหา 

      ได้ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 
 
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
 

ว ๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑              ภาคเรียนที่  ๒  
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง            จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาองค์ประกอบ  หลักการท างาน  บทบาท ความรู้เบ้ืองต้นและ ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบต่างของเครื่องคอมพิวเตอร์ (การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์) การใช้โปรแกรม
ประมวลค า  การใช้โปรแกรมตารางค านวณ  การใช้โปรแกรมน าเสนอผลงาน   การใช้งาน  Application  
เทียบเคียง บน  Google  ตามระบบงานสารสนเทศ  เป็นพื้นฐานการน าเสนองาน การใช้อินเทอร์เน็ตและ
สืบค้นข้อมูลน ามาใช้ประโยชน์  
 ปฏิบัติการประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ  แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จัดท าโครงงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ค้นหาข้อมูล  ความรู้  และติดต่อส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ใช้เทคโนโลยีน าเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสมและสามารถสร้างช้ินงานหรือโครงงาน
จากจินตนาการหรืองานท่ีท าในชีวิตประจ าวันอย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพื่อ
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้  

1. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
2. โปรแกรมประมวลผลค า 
3. โปรแกรมตารางการท างาน 
4. โปรแกรมน าเสนองาน 
5. การใช้งาน  Application  เทียบเคียงบน Google 

               ๖.   โปรแกรมอินเทอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล 
               ๗.    ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 
รวมทั้งหมด  ๗  ผลการเรียนรู้ 
  



๘๗ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว ๒๒๒๐๑ การออกแบบและเทคโนโลยี           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒              ภาคเรียนที่  ๑  
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง            จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนคาตการณ์แนวโน้มเทคโนโลยี 
ในอนาคต เลือกใช้เทคโนโลยีโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาใน 
ชุมชนหรือท้องถิ่นในด้านพลังงาน ส่ิงแวดล้อม การเกษตรและอาหาร และสร้างขึ้นงานหรือพัฒนาวธิีการโดย 
ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และปลอดภัย 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยท่ีีจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ  
    เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี โดยค านึงถึง 
    ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 

  ๒. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล 
      และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 

๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็นภายใต้ 
      เงื่อนไข  และทรัพยากรท่ีมีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขั้นตอนการ 
      ท างานและด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
  ๔. ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น ภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมท้ังหา 
      แนวทาง การปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา 
  ๕. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหา 
      หรือพัฒนางานใด้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 



๘๘ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
 

ว ๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒              ภาคเรียนที่  ๒  
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง            จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 
 
     ศึกษาองค์ประกอบ  หลักการท างาน  บทบาท ประโยชน์ของโปรกแกรมน าเสนอข้อมูล  หลักการเบ้ืองต้น
เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็วจากโปรแกรมน าเสนอข้อมูลส่ือสาร
ข้อมูล  ความหมาย  ส่วนประกอบ   ต่าง ๆ   ของโปรแกรมน าเสนอข้อมูลมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมน าเสนอข้อมูล มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ไอคอนต่าง ๆรวมทั้งค าส่ังในโปรแกรมน าเสนอข้อมูล  การ
แทรกข้อความตกแต่งข้อความ  แทรกภาพกราฟิก  แทรกตาราง  การใช้งานเลย์เยอร์  จัดรูปแบบเฟรม  สร้าง
ฟอร์ม  การเช่ือมโยง และน าเทคนิคอื่น ๆ  มาใช้ประกอบการน าเสนอ   ได้อย่างเหมาะสม 
               เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการสร้างระบบส่ือการเรียนการสอนจาก
โปรแกรมน าเสนอข้อมูล   สามารถแก้ปัญหา การท าโครงงาน การค้นหาข้อมูล ความรู้ และติดต่อส่ือสารผ่าน
น าเสนอข้อมูลและช้ินงานหรือโครงงานจากจินตนาการอย่างมีจิตส านึกและ มีความรับผิดชอบ  และมีทักษะ 
ในการน าเสนองานและสร้างงานในรูปแบบท่ีเหมาะสมเพื่อการอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้  
๑.  เรียนรู้หน้าต่างโปรแกรม  Macromedia Dream Weaver 
๒.  การสร้างงานเบ้ืองต้นและการจัดรูปแบบตัวอักษร 
๓.  การตกแต่งภาพและกราฟิก 
๔.  การใช้งานเลเยอร์การจัดรูปแบบเฟรมและการเช่ือมโยง 
๕.  การสร้างเว็บไซต์ด้วย  Macromedia  Dream  Weaver 
รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้   
  



๘๙ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
 

ว ๒๓๒๐๑ การออกแบบและเทคโนโลยี           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓             ภาคเรียนที่  ๑  
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง            จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาและวิเคราะห์สาหตุหรือปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของ 
เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อสรุปกรอบของ 
ปัญหา เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็นโดยค านึงถงึทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาใน 
งานอาชีพด้านการเกษตร อาหาร พลังงานและขนส่ง โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้ง
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ 
ปลอดภัย 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของ 
      เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหา 
      หรือพัฒนางาน 

๒. ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา 
      รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สิน 
      ทางปัญญา 

๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็นภายใต้ 
      เงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจตัวยเทคนิคหรือวิธีการท่ี 
      หลากหลาย วางแผนขั้นตอนการท างานและต าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
  ๔. ทสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นภายใต้กรอบ 
      เงื่อนไข พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา 
  ๕. ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสตุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับ 
      ลักษณะของงาน และปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 



๙๐ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
 

ว ๒๓๒๐๒ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓             ภาคเรียนที่  ๑  
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง            จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

  
 ศึกษาหลักการ  ความหมาย  บทบาทและประโยชน์ของการตัดต่อวิดีโอแบบต่าง ๆ  คุณสมบัติและ
มาตรฐานของวิดีโอ  ไฟล์วิดีโอ  ระบบโทรทัศน์  กระบวนการตัดต่อวิดีโอ  เลือกใช้โปรแกรมและคุณสมบัติของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมกับงานการสร้างงานวิดีโอ  ศึกษาค าส่ัง  เครื่องมือ  การใช้งานเบ้ืองต้น  การจับ
วิดีโอ  การแก้ไขไฟล์วิดีโอ  การเพิ่มเทคนิคและสีสันให้กับวิดีโอ  การซ้อนวิดีโอ       การจัดท าข้อความ
ประกอบในงานตัดต่อวิดีโอ  การใส่เสียงประกอบ  ตลอดจนการน าไฟล์วิดีโอไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ   
หลักการท าโครงงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองาน ในรูปแบบท่ี
เหมาะสม 
 ปฏิบัติการใช้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานท่ีท าใน
ชีวิตประจ าวันเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การใช้ข้อมูลน าเสนอข้อมูลด้วยวิดีโออย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ และมีทักษะ ในการน าเสนองาน
วิดีโอและสร้างงานในรูปแบบท่ีเมาะสมเพื่อการอาชีพ 

 
ผลการเรียนรู้  

1.  โปรแกรมตัดต่อวีดีโอพื้นฐานการตัดต่อวีดีโอ 
2.  เครื่องมือการตัดต่อวีดีโอ 
3. การตัดต่อวีดีโอ 
4. การแปลงไฟล์และบันทึกส่ือเพื่อไปใช้งาน 
5. สร้างช้ินงานตามจิตนาการและรับผิดชอบ 

รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 



๙๑ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และธ ารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข 
 มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส.๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ 
ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
 มาตรฐาน ส.๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ 
ความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้ 
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
 มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ วิเคราะห์ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น 
 มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ 
และธ ารงความเป็นไทย  
สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึง่มีผลต่อกัน  
ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษยก์ับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิด การ
สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่ง 
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รายวิชาที่เปิดสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 รายวิชาพื้นฐาน ระดับชัน้ประถมศกึษา ป. ๑ - ป. ๖ 
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หน้าท่ีพลเมือง) จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หน้าท่ีพลเมือง) จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หน้าท่ีพลเมือง) จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หน้าท่ีพลเมือง) จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หน้าท่ีพลเมือง) จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หน้าท่ีพลเมือง) จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร ์จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 
 รายวิชาพื้นฐาน ระดับชัน้มัธยมศกึษา ม. ๑ - ม. ๓ 
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑.๕ หน่วยกิต จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง  (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ ๑) 
ส ๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์(ภาคเรียนท่ี ๑) ๐.๕ หน่วยกิต จ านวน ๒๐ ช่ัวโมง 
ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑.๕ หน่วยกิต จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง  (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ ๒) 
ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์(ภาคเรียนท่ี ๒) ๐.๕ หน่วยกิต จ านวน ๒๐ ช่ัวโมง 
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑.๕ หน่วยกิต จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง  (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ ๑) 
ส ๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์(ภาคเรียนท่ี ๑) ๐.๕ หน่วยกิต จ านวน ๒๐ ช่ัวโมง 
ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑.๕ หน่วยกิต จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง  (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ ๒) 
ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์(ภาคเรียนท่ี ๒) ๐.๕ หน่วยกิต จ านวน ๒๐ ช่ัวโมง 
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑.๕ หน่วยกิต จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง  (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ ๑) 
ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์(ภาคเรียนท่ี ๑) ๐.๕ หน่วยกิต จ านวน ๒๐ ช่ัวโมง 
ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑.๕ หน่วยกิต จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง  (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ ๒) 
ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์(ภาคเรียนท่ี ๒) ๐.๕ หน่วยกิต จ านวน ๒๐ ช่ัวโมง 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ส๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 

 
บอก  อธิบาย  ระบุ พุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาของศาสนาท่ีตนนับถือโดยสังเขป บอก

ความหมาย ความส าคัญและเคารพพระรัตนตรัยตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรม
ของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด  ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  
ชาดก  เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด   ช่ืนชมหรือเห็นคุณค่าการสวดมนต์และแผ่เมตตา  มี
สติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนับถือ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดง
ตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนาตามท่ี
ก าหนดได้ถูกต้อง    

บอก  อธิบาย  ระบุ  ประโยชน์และการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน  
ยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตนเอง  ผู้อื่นและบอกผลจากการกระท านั้น  บอก ระบุโครงสร้าง  
บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและท ากิจกรรมใน
ครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย 
 บอก  อธิบาย  ระบุ หรือยกตัวอย่างสินค้าและบริการท่ีใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  การใช้จ่ายเงิน
ในชีวิตประจ าวันท่ีไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม  ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวัน
อย่างประหยัด  อธิบายเหตุผลความจ าเป็นที่คนต้องท างานอย่างสุจริต  เห็นประโยชน์หรือคุณค่าของการออม
เงิน 
 สังเกต  เปรียบเทียบ  แยกแยะ  บอกหรือยกตัวอย่าง  ส่ิงต่าง ๆ  รอบตัวท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และมนุษย์สร้างขึ้น  ระบุความสัมพันธ์ของต าแหน่ง  ระยะ  ทิศหลักและท่ีต้ังของส่ิงต่าง ๆ  รอบตัว  ใช้แผนผัง
ง่าย ๆ  ในการแสดงต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ  ในห้องเรียน  บอกการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศในรอบวัน  การ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว 
ตัวชี้วัด 
ส ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔   ส ๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
ส ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒               ส ๒.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
ส ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓    ส ๓.๒ ป.๑/๑  
ส ๕.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔,   ส ๕.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
รวมทั้งหมด  ๒๓ ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑            เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาและใช้ปฏิทินในการบอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งมี
ท้ังระบบสุริยคติ และจันทรคติ การใช้ช่วงเวลาเพื่อใช้เหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ เดือนนี้ ตอนเช้า   ตอนเย็น ตอน
ค่ า และเรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันตามวันเวลาท่ีเกิดขึ้น เช่น ต่ืนนอน เข้านอน เรียนหนังสือ เล่น
กีฬา รับประทานอาหาร โดยใช้ทักษะการสังเกต การบอกเล่า การเช่ือมโยง การตอบค าถาม เพื่อให้สามารถใช้
เวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณ์ในปัจจุบัน และใช้ค าแสดงช่วงเวลาเรียงล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ 
 รู้วิธีสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่าย ๆ โดยสอบถามผู้เกี่ยวข้องและบอก
เล่าเรื่องราวท่ีสืบค้นได้ โดยใช้ทักษะการสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุปความ การเล่าเรื่อง เพื่อฝึก
ทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราว จากแหล่งข้อมูล (เช่นบุคคล) และบอกเล่า
ข้อเท็จจริงท่ีค้นพบได้อย่างน่าสนใจ 
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ ธงชาติ เพลงชาติ เพลงสรรเสริญ
พระบารมี ภาษาไทย อักษรไทย รวมท้ังเอกลักษณ์ไทยอื่น ๆ เช่น มารยาทไทย อาหารไทย การแต่งกายแบบ
ไทย วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ รู้จักสถานที่
ส าคัญซ่ึงเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน เช่น ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภัณฑ์ และสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจ
ในท้องถ่ิน ที่ใกล้ตัวผู้เรียนและเป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น ภาษาถ่ิน สิ่งของที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน  โดยใช้
ทักษะการสังเกต การใช้เหตุผล การอธิบาย การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดความรักและความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ท้องถิ่น และประเทศชาติ ภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ตระหนักและเห็นคุณค่าท่ีจะธ ารงรักษาและสืบทอดต่อไป 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
ส ๔.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
ส ๔.๓ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 



๙๖ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒             เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 

 บอกความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ   แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวก  ชาดก  เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด   บอกความหมายความส าคัญของ
พระรัตนตรัย   บอกช่ือศาสนา  ศาสดาและความส าคัญของคัมภีร์ ของศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น ๆ   
บอกท่ีมาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว   บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
 สรุปพุทธประวัติหรือประวัติศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด   ปฏิบัติตามหลักธรรม                 
โอวาท  ๓  ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด   สวดมนต์แผ่เมตตา  มีสติท่ีเป็นพื้นฐาน
ของสมาธิ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง   ปฎิบัติในศาสน
พิธี  พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง    

ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ  ระเบียบ และหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  ตามมรรยาท
ไทย   แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  ความเช่ือและการปฏิบัติตนของคนอื่นท่ีแตกต่างกัน  โดย
ปราศจากอคติเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น   อธิบายความสัมพันธ์ของตัวเองและสมาชิกใน
ครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน   ระบุทรัพยากรท่ีน ามาผลิตสินค้าและบริการท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  
บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง  สรุปผลดีของการใช้จ่ายท่ีเหมาะสมกับรายได้และการออม  อธิบายการ
แลกเปล่ียนสินค้าและบริการโยวิธีต่างๆ   

ระบุส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติกับส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้นซึ่งปรากฎระหว่างโรงเรียนกับบ้าน  ระบุต าแหน่งอย่าง
ง่ายและลักษณะทางกายภาพของส่ิงต่างๆท่ีปรากฎในลูกโลก แผนท่ี แผนผังและภาพถ่าย  อธิบาย
ความสัมพันธ์ของปรากฎการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์  อธิบายความส าคัญและคุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม  แยกแยะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วหมดไปและใช้แล้วไม่
หมดไปอย่างคุ้มค่า  อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์  มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู 
ปรับปรุง ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน  
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗ 
ส ๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ส ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 
ส ๒.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ส ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 
ส ๓.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ส ๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ 
ส ๕.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔  รวมทั้งหมด  ๒๘ ตัวชี้วัด 



๙๗ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒             เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 

 
รู้จักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติท่ีปรากฏในปฏิทินท่ีแสดงเหตุการณ์ส าคัญในอดีตและ

ปัจจุบัน รวมทั้ง การใช้ค าท่ีแสดงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เช่น วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้, เดือนนี้ เดือน
ก่อน เดือนหน้า, ปีนี้ ปีก่อน ปีหน้า ในการอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง โดยใช้
ทักษะการสังเกต การสอบถาม การเช่ือมโยง การเรียงล าดับ การเล่าเรื่อง การรวบรวมข้อมูล การอธิบาย 
เพื่อให้สามารถใช้วันเวลาเรียงล าดับเหตุการณ์ส าคัญได้ถูกต้องว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลัง 
ช่วงเวลาใดเกิดเหตุการณ์ส าคัญใด 
 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวโดยใช้หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ ภาพถ่าย สูติบัตร ทะเบียน
บ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ มาอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ สามารถเรียงล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว หรือชีวิต
ของตนเองโดยใช้เส้นเวลา (Timeline) โดยใช้ทักษะการสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุปความ การเล่า
เรื่อง เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในกาสืบค้นเรื่องราวในครอบครัวโดยใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องและบอกเล่าข้อเท็จจริงท่ีค้นพบได้อย่างน่าสนใจ 
 ศึกษา สืบค้นประวัติและผลงานของบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อท้องถ่ินหรือประเทศชาติในด้านการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม/การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงท่ีควรน าเป็นแบบอย่าง รวมท้ังวัฒนธรรม
ไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาท่ีภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ เช่น การท าความเคารพแบบไทย ภาษาไทย 
ประเพณีไทย ศิลปะไทย ดนตรีไทย โดยใช้ทักษะการสืบค้น การสังเกต การอ่าน                           การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การใช้เหตุผล การอธิบาย และการน าเสนอ เพื่อให้เห็นคุณค่าและแบบอย่างการ
กระท าความดีของบรรพบุรุษท่ีได้สร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่นและประเทศ เกิดความรัก และความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และธ ารงความเป็นไทย 
รหัสตัวชีวั้ด 
ส ๔.๑ ป.๒/๑,ป.๒/๒  
ส ๔.๒ ป.๒/๑,ป.๒/๒ 
ส ๔.๓ ป.๒/๑,ป.๒/๒ 
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 

 

 

 



๙๘ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓             เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 

บอก  อธิบาย  สรุปความหมาย   ความส าคัญของพระพุทธศาสนาประวัติต้ังแต่การบ าเพ็ญเพียร
จนถึงปรินิพพาน  พระไตรปิฏก หรือคัมภีร์  ของศาสนาท่ีตนนับถือ แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติ
ตามหลักธรรมโอวาท ๓   แสดงตนเป็นพุทธมกะหรือเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือช่ืนชม  เห็นคุณเอา
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่าง  สวดมนต์แผ่  
เมตตา  มีสติสมาธิ ปฏิบัติตนได้เหมาะสมต่อสาวก  ศาสนาวัตถุพิธีกรรมและวันส าคัญของศาสนา   

บอก  อธิบาย   ยกตัวอย่าง  สรุปประโยชน์และการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมใน
ครอบครัวและท้องถ่ิน  พฤติกรรมในการด าเนินชีวิตของตนเองและของผู้อื่นตามกระแสวัฒนธรรมท่ี
หลากหลาย  ความส าคัญของวันหยุดทางราชการท่ีส าคัญ  การเปล่ียนแปลงของช้ันเรียน  โรงเรียน  ชุมชน 
ระบุวิเคราะห์ บทบาท  อ านาจ  หน้าท่ีของสมาชิกในโรงเรียน  ชุมชน  การมีส่วนร่ วมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย  ช่ืนชมบุคคลอื่นท่ีมีผลงานท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น      

วิเคราะห์   จ าแนก  บอก  อธิบาย   การใช้สินค้าและบริการ  การใช้จ่ายของตนเอง  ทรัพยากรท่ีมี
อยู่อย่างจ ากัดท่ีมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ ภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี  
การแข่งขันทางการค้าท่ีมีผลต่อราคาสินค้า 
 บอก  อธิบาย  เปรียบเทียบ  ความสัมพันธ์   การใช้และเขียนแผนท่ี  แผนผัง  และภาพถ่ายในการ
หาต าแหน่งของสถานที่ส าคัญในโรงเรียนและชุมชน  ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
การพึ่งพาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  มลพิษและการเกิดมลพิษ  ความแตกต่างของเมืองและชนบท  
การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗ 
ส ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ส ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
ส ๒.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ส ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ส ๓.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ส ๕.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒,  
ส ๕.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕ ป.๓/๖ 
รวมทั้งหมด   ๓๑   ตัวชี้วัด 
  



๙๙ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
 

ส๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓         เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาความหมายและท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในปฏิทิน ได้แก่ พุทธศักราช คริสต์ศักราช (ถ้าเป็นชาว
มุสลิม ให้ศึกษาฮิจเราะห์ศักราชด้วย) วิธีการเทียบคริสต์ศักราชกับพุทธศักราช และใช้ศักราชในการบันทึก
เหตุการณ์ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว เช่น ปีเกิดของผู้เรียน เหตุการณ์ส าคัญของตนเอง และ
ครอบครัว โดยใช้ทักษะการเปรียบเทียบ การค านวณ การเช่ือมโยง การอธิบาย เพื่อให้มีพื้นฐานในการศึกษา
เอกสารท่ีแสดงเหตุการณ์ตามกาลเวลา สามารถเรียงล าดับเหตุการณ์ได้ถูก ต้องว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน 
เหตุการณ์ใดเกิดหลังอันเป็นทักษะท่ีจ าเป็นในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น 
รูปภาพ แผนผัง โรงเรียน แผนที่ชุมชน ห้องสมุดโรงเรียน แหล่งโบราณคดี-ประวัติศาสตร์ในท้องถ่ิน 
สามารถใช้เส้นเวลา (Timeline)  แสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน  โดยใช้
ทักษะการส ารวจ การสังเกต การสอบถาม การอ่าน การฟัง การเล่าเรื่อง การสรุปความ เพื่อฝึกทักษะพื้นฐาน
ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราวรอบตัวอย่างง่าย ๆ โดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง สามารถน าเสนอเรื่องราวที่ค้นพบได้ตามล าดับเวลา 
 ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
ประกอบด้วย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ตามล าดับ ได้แก่  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระ
รามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ โดยสังเขป  ศึกษาและเล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วน
ปกป้องประเทศชาติได้อย่างน่าสนใจ เช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท้าว
เทพกษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก ท้าวสุรนารี โดยใช้ทักษะการอ่านและ
สอบถาม การฟัง การสรุปความ การเขียน การเล่าเรื่อง เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย เกิดความรัก 
ความภูมิใจและเห็นแบบอย่างการเสียสละเพื่อชาติ และธ ารงความเป็นไทย 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒   
ส ๔.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓             
ส ๔.๓ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓             
รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชีวั้ด 
 
 



๑๐๐ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔             เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 

 
รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ อธิบาย ระบุ ยกตัวอย่าง เสนอวิธีการ  อภิปราย หรือสรุปความส าคัญ 

ประวัติศาสนา ศาสดา หลักธรรมทางศาสนา ท่ีตนนับถือ สิทธิพื้นฐานท่ีเด็กทุกคน พึงได้รับตามกฎหมาย ความ
แตกต่าง ทางวัฒนธรรม ของกลุ่มคนในท้องถิ่น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในชีวิตประจ าวัน อ านาจอธิปไตย
และความส าคัญ ของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าท่ีของพลเมือง กระบวนการเลือกตั้ง ความส าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อ สินค้า และบริการ สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค หลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ หน้าท่ีเบ้ืองต้นของเงิน แหล่งทรัพยากรและสิ่งต่าง ๆ ใน
จังหวัด  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ของชุมชน ที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต ของคนในจังหวัด การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น  

แสดงตนมีส่วนร่วมหรือปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ บ ารุงรักษา ศาสนสถาน ศาสนพิธี 
พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนา เป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย ในฐานะสมาชิกท่ีดีของชุมชน เป็นผู้น า
ผู้ตามท่ีดี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัด ใช้แผนที่และภาพถ่าย ระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพของจังหวัด 
ใช้แผนที่อธิบายความสัมพันธ์ ของสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด  

ชื่นชมการท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ตามหลักศาสนา พร้อมท้ัง
บอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ และมี
มารยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดีตามท่ีก าหนด  
รหัสตัวชี้วัด  
ส ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘ 
ส ๑.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ส ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕ 
ส ๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ส ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ส ๓.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒ 
ส ๕.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ส ๕.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓                        
รวมทั้งหมด ๓๐ ตัวชี้วัด 
 
 
 



๑๐๑ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
 

ส๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
              ศึกษาความหมาย วิธีการนับ และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เกณฑ์การ
แบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติท่ีแบ่งเป็นมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ 
รวมทั้งช่วงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัย
รัตนโกสินทร์ ตัวอย่างการใช่ช่วงเวลาในเอกสารต่าง ๆ โดยใช้ทักษะการอ่าน การส ารวจ การวิเคราะห์ การ
ค านวณ  เพื่อให้ใช้ช่วงเวลาในการบอกเล่าเรื่องราวที่มีความเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาและยุคสมัยได้ถูกต้อง 
และเข้าใจเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามช่วงเวลาท่ีปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์   
 ศึกษา ลักษณะส าคัญและเกณฑ์การจ าแนกแยกแยะประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีใช้ ใน
การศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นเป็นหลักฐานช้ันต้นกับหลักฐานช้ันรองอย่างง่าย ๆ รวมทั้งรู้จักตัวอย่างของ
หลักฐานท่ีพบในท้องถิ่น ท่ีใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นของตน โดยใช้ทักษะการส ารวจ การคิด
วิเคราะห์ การตรวจสอบข้อมูล การจ าแนก การตีความ เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์โดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป  ในเรื่องเกี่ยวกับสถาปนาอาณาจักร พัฒนาการทาง
การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ  ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย  เช่น พ่อขุนศรีอินทรา
ทิตย์  พ่อขุนรามค าแหงมหาราช  พระมหาราชาท่ี ๑ (พระยาลิไทย)  และ ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขไทยท่ีน่า
ภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ซึ่งเป็นผลให้อุทยานประวัติศาสตร์ในสุโขทัยและ ศรีสัชนาลัยได้รับการยอ
ย่องเป็นมรดกโลก  โดยใช้ทักษะการอ่าน การส ารวจ การสืบค้น  การวิเคราะห์การตีความ  เพื่อเข้าใจความ
เป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย  รวมทั้งวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทยและบุคคลส าคัญในสมัยสุโขทัย  เกิด
ความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  ตระหนักถึงความพากเพียรพยามยามของบรรพบุรุษไทยท่ีได้ปกป้อง 
การสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมือง  ตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ส ๔.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒ 
ส ๔.๓ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
รวมทั้งหมด   ๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
 

ส๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕             เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 

 

วิเคราะห์  อธิบาย ระบุ จ าแนก สรุปความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะ
ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย พุทธประวัติ โครงสร้าง อ านาจหน้าท่ีและ
ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น ประโยชน์ท่ีชุมชน ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการหลักการส าคัญ
และประโยชน์ของสหกรณ์ บทบาทหน้าท่ีเบ้ืองต้นของธนาคาร ผลดีและผลเสียของการกู้ยืม รู้ต าแหน่ง (พิกัด
ภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด) ระยะ ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง ลักษณะภูมิลักษณ์ท่ีส าคัญในภูมิภาคของ
ตนเองในแผนท่ี ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถ่ินของประชากรในภมูิภาค 
อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค  

แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด เพื่อการพัฒนาตนเองและส่ิงแวดล้อม จัดพิธีกรรมตาม
ศาสนาท่ีตนนับถืออย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบัติตนถูกต้อง  
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนด และอภิปรายประโยชน์ท่ีได้รับจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี ตามท่ีก าหนด ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดี เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่น
จากการละเมิดสิทธิเด็ก ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ใน
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน น าเสนอตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและการท าลาย
สภาพแวดล้อม และเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน  

เห็นคุณค่า ของการประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่อง
เล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ตามท่ีก าหนด การสวดมนต์แผ่เมตตามีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด และวัฒนธรรมไทยท่ีมี
ผลต่อการด าเนินชีวิตในสังคมไทย 
รหัสตัวชี้วัด  
ส ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗ 
ส ๑.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓   ส ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
ส ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓   ส ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
ส ๓.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒    ส ๕.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒,  
ส ๕.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
รวมทั้งหมด  ๒๗ ตัวชี้วัด 



๑๐๓ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 

 
รู้วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานท่ีหลากหลาย  เริ่มด้วยการเข้าใจต้ังประเด็น

ค าถามทางประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง  ความเป็นมาของสถานท่ีส าคัญ  
ความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในท่องถิ่น  รู้จักแหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีอยู่ใน
ท้องถิ่นที่เกิดข้ึนตามช่วงเวลา ต่าง ๆ สามารถรวบรวมข้อมูล เพื่อตอบค าถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล  
รู้จักวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลอย่างง่าย    เข้าใจความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เรื่องราวในท้องถิ่นท่ีปรากฏในข้อมูลจากหลักฐานต่าง ๆ โดยศึกษาตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐานต่าง ๆ เช่น
บทความ  หนังสือพิมพ์หรือเอกสารอื่น ๆ   เพื่อฝึกฝนการแยกแยะความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงท่ีอยู่ในข้อมูล  
รวมทั้งแยกแยะความจริงกับข้อเท็จจริงได้ โดยใช้ทักษะการสังเกต การสอบถาม การส ารวจ  การเปรียบเทียบ  
การวิเคราะห์การเช่ือมโยง การสังเคราะห์อย่างง่าย ๆ  

ศึกษาการเข้ามามีอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย  และจีน  ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยสังเขป  และผลกระทบของอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่างชาติ  ท้ังตะวันตกและตะวันออก  ท่ีมีต่อ
สังคมไทยในปัจจุบันโดยสังเขป  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต  การเปรียบเทียบ  การ
วิเคราะห์  การเช่ือมโยง  เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยในสังคมปัจจุบัน  และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีท้ังความคล้ายคลึงและความแตกต่าง  เข้าใจในความสัมพันธ์  ยอมรับใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  และธนบุรี  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  ปัจจัยท่ี
ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  และ
เศรษฐกิจโดยสังเขป  ประวัติและผลงานบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา  ซึ่ง
เป็นผลให้พระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก  และภูมิปัญญาในสมัยธนบุรี  ท่ีน่าภาคภูมิใจ  ควร
ค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  การสรุปความ  การเรียงความ  เพื่อให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  
เห็นความเพียรพยายามของพรรพบุรุษท่ีปกป้องชาติ  ตระหนัก  และเห็นความส าคัญท่ีจะธ ารงรักษาความเป็น
ไทยสืบต่อไป   
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
ส ๔.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
ส ๔.๓  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
รวมทั้งหมด   ๙  ตัวชี้วัด 
 



๑๐๔ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

 
วิเคราะห์  เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปรายสรุป  ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนา

ประจ าชาติ หรือความส าคัญของศาสนาท่ีตนนับถือ พุทธประวัติต้ังแต่ปลงอายุสังขารจนถึง                   สังเวช
นียสถาน หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด ความรู้เกี่ยวกับสถานท่ี ต่าง ๆ ในศาสนสถาน และ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ประโยชน์ของการเข้าร่วมใน ศาสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรมในวันส าคัญทาง
ศาสนา ตามท่ีก าหนด และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธ ารงรักษา
วัฒนธรรมอันดีงาม คุณค่าทางวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย บทบาท หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล การใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตย บทบาทของผู้ผลิตท่ีมี
ความรับผิดชอบและผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทัน วิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล ลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ
และส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติกับส่ิงแวดล้อมทางสังคมในประเทศ การแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทย
จากอดีตถึงปัจจุบัน และผลท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงนั้น  

เคารพพระรัตนตรัย บอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติตาม หลักธรรมไตรสิกขาและโอวาท 
๓ ในพระพุทธศาสนา และหลักธรรม ศาสนพิธี พิธีกรรม กิจกรรมในวันส าคัญของศาสนาท่ีตนนับถือ เพื่อ
แก้ปัญหาอบายมุขและ ส่ิงเสพติด มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือเป็น    
ศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน แสดงออก
ถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมถูกกาลเทศะ ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  เลือกรับ
และใช้ข้อมูล ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ท้องถ่ินและประเทศ ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์(แผนท่ี 
ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ) ระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ จัดท าแผนการใช้ทรัพยากรใน
ชุมชน 
รหัสตัวชี้วัด  
ส ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙ 
ส ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔  ส ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕ 
ส ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓   ส ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ส ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒    ส ๕.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
ส ๕.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓    
รวมทั้งหมด ๓๑ ตัวชี้วัด  
 

ส๑๖๑๐๑สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 



๑๐๕ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 

 
ศึกษาความหมาย  และความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ  และใช้วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  หรือเหตุการณ์ส าคัญตามล าดับข้ันตอนอย่างเป็นระบบ  
ได้แก่  การตั้งประเด็นศึกษาเรื่องราวที่ตนสนใจ  การส ารวจแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  การรวบรวมข้อมูลจาก
หลักฐานท่ีหลากหลาย  การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของข้อมูล  การตีความ  การเรียบเรียง  และน าเสนอ
ความรู้ท่ีค้นพบได้อย่างน่าสนใจ น าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเร่ืองราวในท้องถ่ิน  เช่น  ความ
เป็นมาของภูมินามของสถานที่ในทอ้งถ่ิน  เหตุการณ์ส าคัญในท้องถ่ิน  เช่น  ประวัติและผลงานส าคัญของ
บุคคลในท้องถ่ิน  โดยใช้ทักษะการส ารวจ  การอ่าน  การสอบถาม  การเปรียบเทียบ  การตีความ  การ
วิเคราะห์  การสังเคราะห์  การอธิบาย  เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์  และ
สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้นเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ 
 ศึกษาตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์ส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์  เช่น  พระราชหัตถเลขาของรัชการท่ี ๔   หรือรัชกาลท่ี ๕ กฎหมาย
ตราสามดวง  เป็นต้น  เพื่อให้สามารถสรุปข้อมูลได้จากหลักฐานท้ังความจริงและข้อเท็จจริง  และน าเสนอ
ข้อมูลจากหลักฐานท่ีหลากหลายในการท าความเข้าใจเรื่องราวส าคัญในอดีต  ได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้อย่าง
น่าสนใจ  การจัดท าโครงงานและการจัดนิทรรศการ  เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ศึกษาสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของประเทศเพื่อบ้านในปัจจุบันโดยสังเขป  เช่ือมโยง 
และเปรียบเทียบกับประเทศไทย  ศึกษาความเป็นมา  สมาชิกของอาเซียนและความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน
ทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันโดยสังเขป   พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์  ในเรื่องเกี่ยวกับการ
สถาปนาอาณาจักร  ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  พัฒนาการทางด้านต่าง 
ๆ โดยสังเขป  ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญด้านต่าง ๆ  ในมัยรัตนโกสินทร์  และภูมิปัญญาไทยท่ีส าคัญ
สมัยรัตนโกสินทร์ท่ีน่าภาคภูมิใจ  และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  การ
เช่ือมโยง  การวิเคราะห์  เพื่อให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  ตระหนักถึงความพากเพียร
พยายามของบรรพบุรุษท่ีได้ปกป้อง และสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมืองตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบ
ต่อถึงปัจจุบัน  
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒     ส ๔.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒  
ส ๔.๓  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔      รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด 

 



๑๐๖ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส ๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     ภาคเรียนที่ ๑               
  เวลา ๖๐  ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

 ศึกษาค้นคว้ามูลเหตุ  การเกิดศาสนา  ความจ าเป็นท่ีต้องนับถือศาสนาและประโยชน์ของศาสนา
ศึกษาวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับพุทธประวัติ  หลักธรรมของพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ท่ีส าคัญ
ใน   ประเทศไทย  พิธีกรรมทางศาสนา  ชีวิตและผลงานของพุทธสาวก  บุคคลท่ีเป็นแบบอย่างทางศีลธรรม  
ความหมายและประโยชน์ของสมาธิพร้อมแนวปฏิบัติ  ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ  บทบาท  สิทธิเสรีภาพและ
หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและชุมชนในสังคมประชาธิปไตย  ระบบการเมือง  การปกครองต่างๆ ใน
ปัจจุบัน  และระบบการบริหารราชการแผ่นดินไทย  ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  

โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการท างาน  กระบวนการคิดวิเคราะห์  และ
กระบวนการสืบค้น  

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและให้ผู้เรียน       
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
              ส ๑.๑  ม.๑/๑,  ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ส. ๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙,  ม.๑/๑๐,                            

ม.๑/๑๑  
ส ๑.๒  ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ , ม.๑/๔ , ม.๑/๕ 
ส ๒.๑  ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ , ม.๑/๔ 
ส ๒.๒  ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ 

รวม   ๒๓  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส ๒๑๑๐๓  สังคมศึกษา ศาสนาฯ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     ภาคเรียนที่ ๒                  
เวลา ๖๐  ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

ศึกษาความหมาย  ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการผลิต  การบริโภคและการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดความคุ้มค่า  ศึกษาบทบาทหน้าท่ีของผู้บริโภค  เศรษฐกิจพอเพียง  กลไกราคาตลาด  วิเคราะห์บทบาท
หน้าท่ีและความแตกต่างของสถาบันการเงิน  ศึกษาการเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ
ของทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย พิกัดทางภูมิศาสตร์ เส้นแบ่งเวลาและเปรียบเทียบวันเวลาของโลก 
สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ แนวทางการจัดการภัยพิบัติ การจัดการทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม และผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย   

 โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการท างาน  กระบวนการคิดวิเคราะห์  
กระบวนการสืบค้น  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์   
 เพื่อให้มีวิจารณญาณเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าท่ีของผู้บริโภค  ระบบธนาคารและสถาบันการเงิน  เพื่อตระหนักถึงความส าคัญของลักษณะ
กายภาพท่ีมีต่อระบบการด าเนินชีวิตของมนุษย์  มีวิจารณญาณในการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวิถีชีวิตเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ส. ๓.๑  ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓  

  ส. ๓.๒  ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ , ม.๑/๔ 
  ส. ๕.๑  ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ 
  ส. ๕.๒  ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓, ม.๑/๔ 

 รวม  ๑๔  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส ๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ      กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒        ภาคเรียนที่ ๑                  
 เวลา ๖๐  ชั่วโมง        จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

ศึกษาค้นคว้าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อบ้าน  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา  
วิเคราะห์ความเป็นมาเกี่ยวกับพุทธประวัติ  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกาและชาดก  โครงสร้างและ
สาระสังเขปของพระไตรปิฎก  วันส าคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  และพุทธ
ศาสนสุภาษิต  พิธีกรรมทางศาสนา  การบริหารจิตและการเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ  หน้าท่ีและมารยาท
ชาวพุทธ  ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ  บทบาท  สิทธิเสรีภาพและหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
ศึกษาบทบาทความส าคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม  กระบวนการในการตรากฎหมาย  ข่าวสาร
ทางการเมืองการปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 
 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้น  
กระบวนการเปรียบเทียบ  กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  กระบวนการขัดเกลาทางสังคม  กระบวนการ
ประชาธิปไตย  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสนา  เกิดศรัทธา  ส านึกในความเป็นไทย  เห็นคุณค่าของ
การบริหารจิต  ตระหนักถึงคุณค่าในการเป็นพลเมืองดี  ท าประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ  สถานภาพ  
บทบาท  สิทธิเสรีภาพและหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีของสังคมและประเทศ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ส ๑.๑  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 
ส ๑.๒  ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔ , ม.๒/๕ 
ส ๒.๑  ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔ 
ส ๒.๒  ม.๒/๑ , ม.๒/๒  

 รวม  ๒๓  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส ๒๒๑๐๓  สังคมศึกษา ศาสนาฯ              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๒       ภาคเรียนที่ ๒        
 เวลา ๖๐  ชั่วโมง        จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

ศึกษาความหมาย  ความส าคัญของการลงทุนและการออม  ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ  การ
พัฒนาการผลิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การคุ้มครองผู้บริโภค  ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ การแข่งขัน
ทางการค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ  ศึกษาลักษณะทางกายภาพ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มาตราส่วนทิศ
สัญลักษณ์ สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ผลกระทบท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจัยทางกายภาพ
และปัจจัยทางสังคมของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา ศึกษาท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  
ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ีส่งผลต่อท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ประเด็น
ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้น และแนวทางการจัดการภัยพิบัติและ
การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกาท่ียั่งยืน 

โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์  การคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล  การต้ังค าถามเชิงภูมิศาสตร์ 
การส ารวจ ระบุ อธิบาย อภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ส ๓.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔  
ส ๓.๒  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ 
ส ๕.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 
ส ๕.๒  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ 

 รวม  ๑๕ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส ๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓         ภาคเรียนที่ ๑         
เวลา ๖๐  ชั่วโมง        จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและศาสนาท่ี
ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆท่ัวโลก ความส าคัญของพุทธศาสนาและศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะท่ีช่วยสร้างสรรค์
อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก ปฏิบัติหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการท างานและ
การมีครอบครัว การพัฒนาจิตการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต และการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ สวดมนต์แผ่เมตตาตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับ
ถือ การด ารงชีวิตแบบพอเพียงและการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม การปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์
ต่างๆและศาสนาอื่นๆ บุคคลท่ีเป็นแบบอย่าง    ด้านศาสนสัมพันธ์และแนวทางการปฏิบัติของตนเอง และ
บ าเพ็ญตนต่อศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนับถือ พิธีกรรมประวัติความส าคัญและการปฏิบัติตนในวันส าคัญ
ทางศาสนาท่ีตนนับถือ 

      ศึกษาภูมิศาสตร์ประเทศไทยในภูมิภาคต่างๆและในท้องถิ่นตนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติทรัพยากร สภาพปัญหา การอนุรักษ์และการแก้ปัญหาทรัพยากร มีคุณธรรมและรู้ถึงสิทธิของ
ผู้บริโภคเข้าใจระบบเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ระบบเศรษฐกิจ 
การซื้อขายแลกเปล่ียนกลไกรัฐในการแทรกแซงราคาและสถาบันการเงินในประเทศเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ทรัพยากร ระบบเศรษฐกิจการประกอบอาชีพของประชากรในประเทศ
และท้องในถิ่นและสามารถน ามาใช้ในการด ารงชีวิต 

     โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึก
ข้อมูล 

              เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการส่ือสารและเห็นคุณค่าแห่งการน าความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย 

รหัสตัวชี้วัด 

 ส๑.๑  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   

ส๑.๒  ม.๓/๑ , ม.๓/๒ ,ม.๓/๓  ,ม.๓/๔  ,ม.๓/๕ , ม.๓/๖ , ม.๓/๗  

ส๒.๑  ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ ,ม.๓/๔  ,ม.๓/๕ 

 ส๒.๒  ม.๓/๑ , ม.๓/๒ ,ม.๓/๓  ,ม.๓/๔   รวมทั้งหมด   ๒๖  ตัวชี้วัด 
 



๑๑๑ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส ๒๓๑๐๓  สังคมศึกษา ศาสนาฯ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓      ภาคเรียนที่ ๒                 
 เวลา ๖๐  ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทยเข้าใจสาระรัฐธรรมนูญท่ีควรรู้ โดยเน้นการปฎิบัติตนใน
ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ตระหนักถึงสถานภาพบทบาทเกี่ยวกับ
สิทธิ เสรีภาพและหน้าท่ี เข้าใจและเห็นความส าคัญการจัดระเบียบทางสังคม รับรู้ เข้าใจถึงหลักการ 
เจตนารมณ์ โครงสร้างและสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน การแบ่งอ านาจ
และการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย ท้ัง ๓ ฝ่าย คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ  ศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ศรัทธา ยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เคารพเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์เคารพและปฏิบัติตาม กฎหมาย วิถีประชาธิปไตยรวมทั้งน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตในสังคม
อย่างสงบสุข 

   วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของ ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ โดยเลือกใช้แผนท่ีเฉพาะ
เรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปอเมริกาเหนือ และ
ทวีปอเมริกาใต้ 

  ส ารวจและระบุท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีป
อเมริกาใต้ วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ีมีผลต่อท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้  สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้  วิเคราะห์แนวทาง
การจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ อย่าง
ยั่งยืน ระบุความร่วมมือระหว่างประเทศ ท่ีมีผลต่อการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึก
ข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการส่ือสารและเห็นคุณค่าแห่งการน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย 

รหัสตัวชี้วัด 

ส๓.๑  ม.๓/๑, ม.๓/๒ , ม.๓/๓ 

ส๓.๒  ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔  ,ม.๓/๕  ,ม.๓/๖    

ส๕.๑  ม.๓/๑ , ม.๓/๒  

ส๕.๒  ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ ,ม.๓/๔, ม.๓/๕ 

รวมทั้งหมด  ๑๖  ตัวชี้ว 



๑๑๒ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส๒๑๑๐๒    ประวัติศาสตร์                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                 ภาคเรียนที่ ๑                       
 เวลา  ๒๐  ชั่วโมง                                   จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 
                 ศึกษา ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลาและยุคสมัย ท่ีปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 
ความส าคัญของเวลา และช่วงเวลาส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์และความส าคัญของอดีตท่ีมี
ต่อปัจจุบันและอนาคต ท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย  วิธีการเทียบศักราชต่างๆ  
ตัวอย่างการใช้ศักราชต่าง ๆ ท่ีปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย ความหมายและความส าคัญของ
ประวัติศาสตร์  และวิธีการทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความ สัมพันธ์เช่ือมโยงกับตัวอย่างหลักฐานในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทย  น าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทย (สมัยสุโขทัย สมัย
อยุธยา สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ ) 
                 ผู้เรียนสามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบและ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นได้ 
                 น าผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  และมี 
ความรักความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓     
ส ๔.๓  ม.๑/๑ 
รวมทั้งหมด  ๔  ตัวชี้วัด 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส๒๑๑๐๔    ประวัติศาสตร์                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                  ภาคเรียนที่ ๒                             
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง                                     จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 
                 ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญในสมัยสุโขทัย  ท่ีต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่าง ๆใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ท่ีมีผลต่อพัฒนาการทางด้านต่างๆ  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ท่ีต้ังและความส าคัญ   สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย โดยสังเขป  รัฐโบราณในดินแดนไทย ลิงค์   รัฐไทยในแดนไทย  การสถาปนา
อาณาจักรสุโขทัย และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (ปัจจัยภายในและ ปัจจัยภายนอก ) พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 
ในด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันระหว่างประเทศ  วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย เช่น 
ภาษาไทย วรรณกรรม ประเพณีส าคัญ ศิลปกรรมไทย ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น  การชลประทาน 
เครื่องสังคมโลก  ความเส่ือมของอาณาจักรสุโขทัย   
                 ผู้เรียนสามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบและ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นได้ 
                 น าผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  และมี 
ความรักความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๒   ม.๑/๑, ม.๑/๒    
ส๔.๓    ม.๑/๒, ม.๑/๓      
รวมทั้งหมด  ๔  ตัวชี้วัด 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส๒๒๑๐๒    ประวัติศาสตร์                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                  ภาคเรียนที่ ๑                            
 เวลา  ๒๐  ชั่วโมง                                    จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 
                 ศึกษาวิธีการประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะ ต่าง ๆ   อย่าง
ง่าย ๆ  ตัวอย่างการประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยท่ีอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง  
ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ในสมัยอยุธยา และธนบุรี ( เช่ือมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ )  ตัวอย่าง
การตีความข้อมูลจากหลักฐานท่ีแสดงเหตุการณ์ส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรีการแยกแยะระหว่างข้อมูลกับ
ความคิดเห็น รวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริงจากหลักฐานประวัติศาสตร์  ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล 
และการตีความทางประวัติศาสตร์ท่ีต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้) ท่ีมีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาค
เอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)  ท่ีต้ังและความส าคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย  
อิทธิพลของอารยธรรมโบราณท่ีมีต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 
                 ผู้เรียนสามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบและ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นได้ 
                 สามารถน าผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และมีความรักความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 
ส ๔.๒   ม.๒/๑, ม.๒/๒     
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส๒๒๑๐๔    ประวัติศาสตร์                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                  ภาคเรียนที่ ๒                    
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง                                    จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต  
 
                 ศึกษาการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา   
พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี ๑ และ การกู้เอกราช   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา  การ
เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี ๒ การกู้ เอกราชและการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
ธนบุรี วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงานของบุคคลส าคัญของไทยและต่างชาติท่ีมีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย 
                 ผู้เรียนสามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบและ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นได้ 
                  สามารถน าผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และมีความรักความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๒   ม.๒/๑, ม.๒/๒     
ส ๔.๓   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส๒๓๑๐๒    ประวัติศาสตร์                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                  ภาคเรียนที่ ๑                         
 เวลา  ๒๐  ชั่วโมง                                    จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต   
 
                 ศึกษาขั้นตอนของวิธีการทางประวติัศาสตร์ส าหรับการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ท่ี
เกิดขึ้นในท้องถิ่นตนเอง วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ น า
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว และท้องถิ่นของตน  ท่ีต้ัง
และสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆของโลก (ยกเว้นเอเชีย)   ท่ีมีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป  
พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆของโลก   (ยกเว้นเอเชีย)โดยสังเขป  อิทธิพล
ของอารยธรรมตะวนัตกท่ีมีผลต่อพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก   ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษท่ี ๒๐ เช่น สงครามโลกครั้งท่ี  ๑ ครั้งท่ี ๒  สงครามเย็น  องค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ  
                 สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  และสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นได้ 
                 น าผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  และมีความรัก
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒     
ส ๔.๒   ม.๓/๑, ม.๓/๒     
รวมทั้งหมด  ๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส๒๓๑๐๔    ประวัติศาสตร์                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                  ภาคเรียนที่ ๒                 
 เวลา  ๒๐  ชั่วโมง                                    จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต   
 
                 ศึกษาการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของไทย  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงและ
ความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์  บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีในการ
สร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงของชาติ  พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ทางด้านการเมือง การ
ปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามช่วงสมัยต่าง ๆ  เหตุการณ์ส าคัญสมัย
รัตนโกสินทร์ท่ีมี  ผลต่อการพัฒนาชาติไทย   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย  ในสมัย รัตนโกสินทร์  บทบาท
ของไทยต้ังแต่เปล่ียนแปลง   การปกครองจนถึงปัจจุบันในสังคมโลก 
                 สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  และสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นได้ 
                 น าผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  และมีความรัก
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๒   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔ 
รวมทั้งหมด  ๔  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๘ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

 



๑๑๙ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์
 มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว 
 มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
 มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิกฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและช่ืนชมในสุนทรียภาพ
ของการกีฬา 
สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
 มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค 
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต 
 มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุการใช้ยา 
สารเสพติด และความรุนแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

รายวิชาที่เปิดสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา 
 
 รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ป. ๑ - ป. ๖ 
 พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน ๘๐ ช่ัวโมง 
 พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน ๘๐ ช่ัวโมง 
 พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน ๘๐ ช่ัวโมง 
 
 รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๑ - ม. ๓ 
 พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนท่ี ๑) ๑.๐ หน่วยกิต จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 พ ๒๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนท่ี ๒) ๑.๐ หน่วยกิต จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนท่ี ๑) ๑.๐ หน่วยกิต จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 พ ๒๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนท่ี ๒) ๑.๐ หน่วยกิต จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนท่ี ๑) ๑.๐ หน่วยกิต จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 พ ๒๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนท่ี ๒) ๑.๐ หน่วยกิต จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

พ ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                                       เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 

 ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะและหน้าท่ีของอวัยวะภายนอก   การรักษาอวัยวะภายนอกตลอดจนสมาชิก
ในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกท่ีมีต่อกัน ส่ิงท่ีช่ืนชอบและความภาคภูมิใจในตนเอง ลักษณะ
ความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง  หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  การเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและ  
การปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วย ส่ิงท่ีท าให้เกิดอันตรายท่ีบ้าน โรงเรียน  และการป้องกัน สาเหตุและการ
ป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากการเล่นการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน 
 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ อภิปราย  อธิบาย การศึกษาค้นคว้า ฝึกทักษะปฏิบัติ การทดสอบ          
การปรับตัว  การตัดสินใจ  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีสุขนิสัยท่ีดี  รู้จักป้องกันตนเอง มีทักษะปฏิบัติ  
การทดสอบ  การปรับตัวและการตัดสินใจ 

ศึกษาการเคล่ือนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี  เคล่ือนท่ี  และใช้อุปกรณ์ประกอบ กิจกรรม 
ทางกายท่ีใช้การเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ  ตามค าแนะน า  อย่างสนุกสนาน  ปลอดภัย 
 โดยปฏิบัติกิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกาย ขณะอยู่กับท่ี  เคล่ือนท่ี  และใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่น
เกมท่ีใช้การเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ  เน้นกระบวนการทางพลศึกษา   

เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ค าแนะน า  มีระเบียบวินัย  มีน้ าใจนักกีฬา 
 
รหัสตัวชี้วัด  
พ.๑.๑  ป.๑/๑,   ป.๑/๒ 
พ.๒.๑  ป.๑/๑,   ป.๑/๒,   ป.๑/๓     
พ.๓.๑  ป.๑/๑,   ป.๑/๒ 
พ.๓.๒  ป.๑/๑,   ป.๑/๒ 
พ.๔.๑  ป.๑/๑,   ป.๑/๒,   ป.๑/๓     
พ.๕.๑  ป.๑/๑,   ป.๑/๒,   ป.๑/๓  
รวมทั้งหมด   ๑๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

พ ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                                    เวลา  ๔๐ ชั่วโมง  

ศึกษา  วิเคราะห์  ลักษณะและหน้าท่ีของอวัยวะภายใน  และวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายใน      
ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์   ตลอดจนบทบาทหน้าท่ีของตนเองและสมาชิกในครอบครัวความส าคัญของเพื่อน   
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศ ความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย  ลักษณะของการมีสุขภาพท่ีดี
และการเลือกกินอาหารท่ีมีประโยชน์ ของใช้และของเล่นท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพ  อาการและวิธีป้องกัน                     
การเจ็บป่วยการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึ้นและการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ การปฏิบัติตนใน  
การป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นทางน้ าและทางบก    ยาสามัญประจ าบ้านและการใช้ยาตามค าแนะน า      
โทษของสารเสพติด  สารอันตรายใกล้ตัวและวิธีการป้องกัน การปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และป้ายเตือนของ
ส่ิงของหรือสถานท่ีท่ีเป็นอันตราย    สาเหตุ  อันตราย  วิธีป้องกันอัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ 
 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย การศึกษาค้นคว้า ฝึกทักษะปฏิบัติการทดสอบ               
การปรับตัว  การตัดสินใจ   

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีสุขนิสัยท่ีดี รู้จักป้องกันตนเอง มีทักษะปฏิบัติ การทดสอบ การ
ปรับตัวและการตัดสินใจ 
 ศึกษาการควบคุมการเคล่ือนไหวร่างกายขณะอยู่กบัท่ี  เคล่ือนท่ี  และใช้อุปกรณ์ประกอบ  
เล่นเกมเบ็ดเตล็ดท่ีอาศัยการเคล่ือนไหวเบื้องต้น  ท้ังแบบอยู่กับท่ี  เคล่ือนท่ี  และใช้อุปกรณ์ประกอบด้วย
ตนเองอย่างสนุกสนาน  บอกประโยชน์การออกก าลังกายและการเล่นเกม 

โดยปฏิบัติการควบคุมการเคล่ือนไหวร่างกาย ขณะอยู่กับท่ี เคล่ือนท่ี และใช้อุปกรณ์ประกอบ เล่น
เกมเบ็ดเตล็ดท่ีอาศัยการเคล่ือนไหวเบื้องต้น แบบอยู่กับท่ี เคล่ือนท่ีและใช้อุปกรณ์ประกอบ เน้นกระบวนการ
ทางพลศึกษา   

เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ข้อตกลงในการเล่นเป็นกลุ่ม  มีระเบียบวินัย  มีน้ าใจนักกีฬา 

รหัสตัวชี้วัด 
พ.๑.๑  ป.๒/๑,   ป.๒/๒,  ป.๒/๓   
พ.๒.๑  ป.๒/๑,   ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔     
พ.๓.๑  ป.๒/๑,   ป.๒/๒ 
พ.๓.๒  ป.๒/๑,   ป.๒/๒ 
พ.๔.๑  ป.๒/๑,   ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕    
พ.๕.๑  ป.๒/๑,   ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕ 
รวมทั้งหมด   ๒๑  ตัวชี้วัด 



๑๒๓ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

พ ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                                  เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

 ศึกษาธรรมชาติและลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต  
ความส าคัญและความแตกต่างของครอบครัว  การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน หลีกเล่ียง
พฤติกรรมท่ีน าไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ  วิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรค การเลือกรับประทาน
อาหารให้ครบ  ๕  หมู่  ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม แปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี และการสร้างเสริมสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพ  การป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน  ในโรงเรียนและในการเดินทาง  ตลอดจนกาขอความช่วยเหลือ         
การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดเหตุร้ายหรือได้รับอุบัติเหตุ   

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่มกระบวนการวิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย การศึกษา
ค้นคว้า ฝึกทักษะปฏิบัติการทดสอบ  การปรับตัว  การตัดสินใจ   

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจ าวัน  
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

ศึกษาการควบคุมการเคล่ือนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี  เคล่ือนท่ี  และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมี
ทิศทาง  การเคล่ือนไหวแบบบังคับทิศทางในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด  เลือกการอออกก าลังกาย  การละเล่น
พื้นเมือง  การเล่นเกมได้ด้วยตนเองและเหมาะสมกับตนเอง 
 โดยปฏิบัติการควบคุมการเคล่ือนไหวร่างกาย ขณะอยู่กับท่ี  เคล่ือนท่ี  และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่าง
มีทิศทาง  การเคล่ือนไหวแบบบังคับทิศทางในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด  เน้นกระบวนการทางพลศึกษา   

เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ข้อตกลง  ในการเล่นเกมและการละเล่นพื้นเมือง  มีระเบียบวินัย                  
มีน้ าใจนักกีฬา 
รหัสตัวชี้วัด 
พ.๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
พ.๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
พ.๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
พ.๓.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
พ.๔.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕ 
พ.๕.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
รวมทั้งหมด  ๑๘  ตัวชี้วัด 
 



๑๒๔ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

พ ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔                                เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 

                 ศึกษา  วิเคราะห์  เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ ตามวัย (ในช่วง
อายุ ๙ – ๑๒ ปี)  ความส าคัญของกล้ามเนื้อ  กระดูกและข้อ  ท่ีมีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ   วิธีดูแลรักษากล้ามเนื้อ  กระดูกและข้อให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ   คุณลักษณะของความ
เป็นเพื่อนและสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย  วิธีการ
ปฏิเสธการกระท าท่ีเป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ   ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ  
การจัดส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อสุขภาพ   สภาวะอารมณ์และความรู้สึก  เช่นโกรธ  หงุดหงิด  
เครียด  เกลียด  เสียใจ  เศร้าใจ  วิตกกังวล  กลัว  ก้าวร้าว  อิจฉา  ริษยา  เบื่อหน่าย  ท้อแท้ ดีใจ  ชอบใจ  
รัก ช่ืนชม  สนุก  สุขสบาย  ผลท่ีมีต่อสุขภาพ  ทางบวก :  สดช่ืน  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  ร่าเริง ฯลฯ ทางลบ : ปวด
ศีรษะ   ปวดท้อง   เบ่ืออาหาร  อ่อนเพลีย ฯลฯ  วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ความส าคัญของการใช้ยาหลักการใช้ยา   วิธีปฐมพยาบาล  การใช้ยาผิด  สารเคมี  แมลง สัตว์กัดต่อย  การ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา  ผลเสียของการสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  และการป้องกัน 
             โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์  อภิปราย  อธิบาย  การศึกษาค้นคว้า  ฝึกทักษะปฏิบัติ  เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ มีสุขนิสัยท่ีดี  รู้จักป้องกันตนเอง  มีทักษะปฏิบัติ  การทดสอบ การปรับตัวและการ
ตัดสินใจ   
 ศึกษาการควบคุมตนเอง เมื่อใช้ทักษะการเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน กายบริหารท่ามือเปล่าประกอบ
จังหวะ  การเล่นเกมเลียนแบบ  กิจกรรมแบบผลัด  การเล่นกีฬาแฮนด์บอล  การพัฒนาตนเอง 

โดยปฏิบัติการควบคุมการเคล่ือนไหวร่างกาย แบบผสมผสาน  ท้ังแบบอยู่กับท่ี  เคล่ือนท่ี  และใช้
อุปกรณ์ประกอบ  กายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ  การเล่นเกม  การเล่นกิจกรรมแบบผลัด  การเล่น
กีฬาแฮนด์บอล  การพัฒนาตนเองโดยใช้กระบวนการเรียนตามหลักการของพลศึกษา 

 เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ข้อตกลง  เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย  มีระเบียบวินัย  มีน้ าใจ
นักกีฬา 
รหัสตัวชี้วัด 
พ.๑.๑   ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓        
พ.๒.๑   ป.๔/๑,  ป.๔/๒, ป.๔/๓    
พ.๓.๑   ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
พ.๓.๒   ป.๔/๑,  ป.๔/๒   
พ ๔.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒,  ป.๔/๓, ป.๔/๔   
พ ๕.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒,  ป.๔/๓   
รวมทั้งหมด  ๑๙  ตัวชี้วัด 



๑๒๕ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

พ ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                     เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 

                ศึกษา  วิเคราะห์  เกี่ยวกับความส าคัญของระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายท่ีมีผลต่อสุขภาพ  
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ท างานตามปกติ การเปล่ียนแปลง
ทางเพศและปฏิบัติตนได้เหมาะสม ความส าคัญของการมีครอบครัวท่ีอบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย ระบุพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน  ความส าคัญของ
การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ หาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ การตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อาหาร เครื่องส าอาง   ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในช่องปาก ฯลฯ)   ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การใช้สารเสพติด  (สุรา บุหรี่ ยาบ้า สารระเหย  ฯลฯ) ครอบครัว  สังคม เพื่อน  ค่านิยม  ความเช่ือ  ปัญหา
สุขภาพ   ส่ือ ฯลฯ   ผลกระทบของการใช้ยา และสารเสพติดท่ีมีต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และ
สติปัญญา   การใช้ยา   อิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อพฤติกรรม สุขภาพ (อินเทอร์เน็ต เกม ฯลฯ) 
             ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคท่ีพบบ่อยในชีวิตประจ าวัน ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหลีกเล่ียง
สารเสพติด  การปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์  อภิปราย  อธิบาย  
การศึกษาค้นคว้า  ฝึกทักษะปฏิบัติ  การทดสอบ  การปรับตัว  การตัดสินใจ   

 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีสุขนิสัยท่ีดี รู้จักป้องกันตนเอง มีทักษะปฏิบัติ การทดสอบ การปรับตัว
และการตัดสินใจ  ศึกษาการเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน  เมื่อใช้ทักษะการเคล่ือนไหวตามแบบท่ีก าหนด  เกม
น าไปสู่กีฬา  กิจกรรมแบบผลัด การใช้แรง การรับแรง ความสมดุล ทักษะกลไกท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬาและ
กิจกรรมทางกาย  กรีฑา  กีฬา  และกิจกรรมนันทนาการ 
 โดยปฏิบัติการเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน  เมื่อใช้ทักษะการเคล่ือนไหวตามแบบท่ีก าหนด  การเล่น
เกมน าไปสู่กีฬา  การเล่นกิจกรรมแบบผลัด  การรับแรง  การใช้แรง  ความสมดุล  ทักษะกลไก 
ท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมทางกาย  กรีฑา  กีฬา  กิจกรรมนันทนาการ  โดยใช้กระบวนการเรียนตาม
หลักการของพลศึกษา   

เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ข้อตกลง  เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย  มีระเบียบวินัย  มีน้ าใจ
นักกีฬา  เคารพสิทธิของผู้อื่น  ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
รหัสตัวชี้วัด 
พ.๑.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒     
พ.๒.๑   ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓      
พ.๓.๑   ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖ 
พ.๓.๒   ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔ 
พ.๔.๑   ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕ 
พ.๕.๑   ป.๕/๑,  ป.๕/๒, ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕   รวมทั้งหมด  ๒๕   ตัวชี้วัด 



๑๒๖ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

พ ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 

              ศึกษา  วิเคราะห์   ลักษณะและหน้าท่ีของอวัยวะภายใน  ระบบสืบพันธ์  ระบบไหลเวียนโลหิต  
และระบบหายใจ  การดูแลรักษาระบบสืบพันธ์   ระบบไหลเวียนโลหิต  และระบบหายใจ  ตลอดจนสมาชิกใน
ครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกท่ีมีต่อกัน   วิเคราะห์พฤติกรรมเส่ียงท่ีน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์  
การติดเช้ือเอดส์  และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร   การป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพ  
ผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนวทางการป้องกันโรคติดต่อส าคัญท่ีพบในประเทศไทย   
พฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม  สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติท่ีมีต่อร่างกาย   จิตใจ และสังคม สาเหตุ
ของการติดสารเสพติด  และชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเล่ียงสารเสพติด    
 ปฏิบัติตน  เพื่อความปลอดภัยจากธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ อภิปราย  อธิบายการ 
ศึกษาค้นคว้า  ฝึกทักษะปฏิบัติ การทดสอบ  การปรับตัว  การตัดสินใจ   
               เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีสุขนิสัยท่ีดี  รู้จักป้องกันตนเอง  มีทักษะปฏิบัติ  การทดสอบการ
ปรับตัว  และการตัดสินใจ  ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนและส่วนรวม 
 ศึกษาการเคล่ือนไหวร่วมกับผู้อื่นในลักษณะแบบผลัด  แบบผสมผสาน  การเคล่ือนไหวประกอบ
เพลง  การรับแรง  การใช้แรง  ความสมดุล  กีฬาไทย  กีฬาสากล  การเพิ่มพูนความสามารถของตนเองและ
ผู้อื่น  กิจกรรมนันทนาการ  วิธีการรุก  การป้องกัน  ประโยชน์และหลักการออกกก าลังกาย 
    โดยปฏิบัติการเคล่ือนไหวร่วมกับผู้อื่นในลักษณะแบบผลัด  แบบผสมผสาน  การเคล่ือนไหว
ประกอบเพลง  การรับแรง  การใช้แรง  ความสมดุล  กีฬาไทย  กีฬาสากล  เพิ่มพูนความสามารถของตนเอง  
ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  นันทนาการ  เน้นกระบวนการทางพลศึกษา       
            เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อตกลง  ในการเล่นเกม  กิจกรรมและกีฬา  เห็นคุณค่าของการออก
ก าลังกาย  มีระเบียบวินัย  มีน้ าใจนักกีฬา  มีความสามัคคี  เคารพสิทธิของผู้อื่น  ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
รหัสตัวชี้วัด 
พ.๑.๑   ป.๖/๑,  ป.๖/๒     
พ.๒.๑    ป.๖/๑, ป.๖/๒    
พ.๓.๑    ป.๖/๑, ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕ 
พ.๓.๒   ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖ 
พ.๔.๑   ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔ 
พ.๕.๑   ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
รวมทั้งหมด    ๒๒    ตัวชี้วัด



๑๒๗ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

                                         ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

พ ๒๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑               ภาคเรียนที่ ๑                   
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑  หน่วยกิต    

ศึกษาความส าคัญของระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น  ดูแลรักษาระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อให้ท างานตามปกติ ภาวการณ์เจริญ 
เติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน  การพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย  วิธีการปรับตัวต่อ
การเปล่ียนแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม  การป้องกันตนเองจาก
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย การศึกษาค้นคว้า การทดสอบ การปรับตัวการ
ตัดสินใจ  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาการของมนุษย์ การปรับตัวการเปล่ียนแปลงร่างกาย อารมณ์   
และพัฒนาการทางเพศ สามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆให้กับตนเอง ครอบครัว   

ศึกษาเพิ่มพูนความสามารถของตนตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานท่ี
น าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา  กีฬาไทย  กีฬาสากล  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสมรรถภาพ 
 โดยปฏิบัติการเพิ่มพุนความสามารถของตนตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกและทักษะ
พื้นฐาน  เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล  โดยมีรูปแบบวิธีการรุกและป้องกันในการเล่นกีฬา  
กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสมรรุภาพ  น าความรู้และหลักการท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เน้น
กระบวนการทางพลศึกษา  ๕  ขั้นตอน  

เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  การเล่นเกมและการแข่งขันกีฬา การท างานเป็นทีม การยอมรับ
ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล  เห็นความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา                   
มีระเบียบวินัย  มีน้ าใจนักกีฬา 
รหัสตัวชี้วัด  
พ.๑.๑    ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓,  ม.๑/๔   
พ.๒.๑    ม.๑/๑, ม.๑/๒  
พ.๓.๑   ม.๑/๑,  ม.๑/๒,  ม.๑/๓ 
พ.๓.๒   ม.๑/๑,  ม.๑/๒,  ม.๑/๓,  ม.๑/๔,  ม.๑/๕,  ม.๑/๖ 
รวมทั้งหมด  ๑๕  ตัวชี้วัด 
 



๑๒๘ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

พ ๒๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑          ภาคเรียนที่ ๒                        
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง        จ านวน  ๑  หน่วยกิต   

 ศึกษาอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย โภชนาการท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ น้ าหนักเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพ                    
ทางกาย ปฐมพยาบาลและเคล่ือนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย อาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกันการติด
สารเสพติด การใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ การลด ละ เลิกสารเสพติดโดยใช้ทักษะต่างๆ 
 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย การศึกษาค้นคว้า การทดสอบ การปรับตัวการ
ตัดสินใจ  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาการของมนุษย์ การปรับตัวการเปล่ียนแปลงร่างกาย อารมณ์  
และพัฒนาการทางเพศ สามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ ให้กับตนเอง  ครอบครัว   

ศึกษาเพิ่มพูนความสามารถของตนตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไก และทักษะพื้นฐานท่ี
น าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา กีฬาไทย กีฬาสากล กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสมรรถภาพ 
 โดยปฏิบัติการเพิ่มพุนความสามารถของตนตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกลและทักษะ
พื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล โดยมีรูปแบบวิธีการรุกและป้องกันในการเล่นกีฬา  
กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสมรรถภาพทางกาย น าความรู้และหลักการท่ีได้รับจากการเรียนไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เน้นกระบวนการทางพลศึกษา ๕ ขั้นตอน  

เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล่นเกมและการแข่งขันกีฬา การท างานเป็นทีม การยอมรับ
ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล  เห็นความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา  มี
ระเบียบวินัย  มีน้ าใจนักกีฬา 
รหัสตัวชี้วัด   
พ.๓.๑   ม.๑/๑,  ม.๑/๒,  ม.๑/๓ 
พ.๓.๒   ม.๑/๑,  ม.๑/๒,  ม.๑/๓,  ม.๑/๔,  ม.๑/๕,  ม.๑/๖ 
พ.๔.๑   ม.๑/๑,  ม.๑/๒,  ม.๑/๓,  ม.๑/๔   
พ.๕.๑   ม.๑/๑,  ม.๑/๒,  ม.๑/๓,  ม.๑/๔ 
รวมทั้งหมด  ๑๗ ตัวชี้วัด 
 



๑๒๙ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

พ ๒๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒        ภาคเรียนที่ ๑                           
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑  หน่วยกิต    

 ศึกษาการเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และ สติปัญญาในวัยรุ่น  ผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในวัยรุ่น  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อ เจตคติในเรื่องเพศปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  การป้องกันตนเองและ
หลีกเล่ียงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความส าคัญของความเสมอ
ภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์  อภิปราย  อธิบาย การศึกษาค้นคว้า การทดสอบ การปรับตัวการ
ตัดสินใจ  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาการของมนุษย์ การปรับตัวการเปล่ียนแปลงร่างกาย อารมณ์  
และพัฒนาการทางเพศ สามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆให้กับตนเอง  ครอบครัว   

ศึกษาน าผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไก  มาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง การเล่น
กีฬาไทย  กีฬาสากล  โดยมีรูปแบบ  วิธีการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬา  เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
การเคล่ือนไหว  ท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  ร่วมกิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรม
สมรรถภาพ  น าความรู้และหลักการท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยปฏิบัติทักษะกลไกท่ีเหมาะสมในบริบทของตนเอง  เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล  โดยมีรูปแบบวิธีการ
รุก การป้องกัน  การเคล่ือนไหวมีผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  กิจกรรมนันทนาการ  
กิจกรรมสมรรถภาพ  เน้นกระบวนการของพลศึกษา  ๕  ขั้นตอน   

เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล่นเกมและการแข่งขันกีฬา การท างานเป็นทีม  การยอมรับ
ความสามารถ  และความแตกต่างระหว่างบุคคล   เห็นความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา  มี
ระเบียบวินัย  มีน้ าใจนักกีฬา 
รหัสตัวชี้วัด  
พ.๑.๑   ม.๒/๑,  ม.๒/๒   
พ.๒.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔  
พ.๓.๑   ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔ 
พ.๓.๒   ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๕ 
รวมทั้งหมด   ๑๕   ตัวชี้วัด 

 



๑๓๐ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

พ ๒๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒      ภาคเรียนที่ ๒                            
 เวลา  ๔๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๑  หน่วยกิต    

 ศึกษาบริการทางสุขภาพ การใช้เทคโนโลยีท่ีมีต่อสุขภาพ  ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์  
ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต  อาการเบ้ืองต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต  วิธี
ปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด  สมรรถภาพทางกาย  แหล่งท่ีช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ติดสาร เสพ
ติด พฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์เส่ียง  การป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงสถานการณ์คับขัน 
 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์  อภิปราย  อธิบาย  การศึกษาค้นคว้า  การทดสอบ  การปรับตัว 
การตัดสินใจ  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาการของมนุษย์ การปรับตัวการเปล่ียนแปลงร่างกาย อารมณ์  
และพัฒนาการทางเพศ สามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆให้กับตนเอง  ครอบครัว   

ศึกษาน าผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไก  มาสรุปเป็นวิธีท่ีเหมาะสมในบริบทตามความสามารถ
ของตนเองในการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล  โดยมีรูปแบบ  วิธีการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬา  
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเคล่ือนไหว  ท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  เข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสมรรถภาพ  น าความรู้และหลักการท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยปฏิบัติทักษะกลไกท่ีเหมาะสมในบริบทของตนเอง เล่นกีฬาไทย กีฬาสากล โดยมีรูปแบบวิธีการรุก   
การป้องกัน  การเคล่ือนไหวมีผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรม
สมรรถภาพ  เน้นกระบวนการของพลศึกษา  ๕  ขั้นตอน   

เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  การเล่นเกมและการแข่งขันกีฬา การท างานเป็นทีม  การยอมรับ
ความสามารถ  และความแตกต่างระหว่างบุคคลเห็นความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา                   
มีระเบียบวินัย  มีน้ าใจนักกีฬา 
รหัสตัวชี้วัด   
พ.๓.๑   ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔ 
พ.๓.๒   ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๕   
พ.๔.๑   ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๕,  ม.๒/๖,  ม.๒/๗   
พ.๕.๑   ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓ 
รวมทั้งหมด  ๑๙  ตัวชี้วัด 

 



๑๓๑ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

พ ๒๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓          ภาคเรียนที่ ๑                       
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง        จ านวน  ๑  หน่วยกิต    

 ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  แต่ละช่วงของชีวิต  
อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น  ส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของวัยรุ่น อนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว และการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม  ผลกระทบ
ต่อการตั้งครรภ์  แนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 
 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์  อภิปราย  อธิบาย  การศึกษาค้นคว้า  การทดสอบ  การปรับตัว 
การตัดสินใจ  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาการของมนุษย์ การปรับตัวการเปล่ียนแปลงร่างกาย อารมณ์  
และพัฒนาการทางเพศ สามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆให้กับตนเอง  ครอบครัว   

ศึกษาการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล อย่างละ ๑ ชนิด โดยให้เทคนิคท่ีเหมาะสมกับตนเอง  น าหลักการ  
ความรู้  ทักษะการเคล่ือนไหว  กิจกรรมทางกาย  ไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  น าความรู้ด้าน
นันทนาการไปขยายผลกับผู้อื่น 
 โดยปฏิบัติทักษะการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล น าทักษะการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬา
ไปใช้สร้างเสริมสุขภาพตนเอง  ปฏิบัติการร่วมกิจกรรมด้านนันทนาการ  เน้นกระบวนการทางพลศึกษา  ๕  ขั้นตอน   

เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  และข้อตกลง  มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา  ปฏิบัติกลวิธีการรุก  
การป้องกันในการเล่นกีฬา  มีระเบียบวินัย  มีน้ าใจนักกีฬา 
รหัสตัวชี้วัด   
พ.๑.๑   ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓   
พ.๒.๑   ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓ 
พ.๓.๑   ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓                
พ.๓.๒   ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓,  ม.๓/๔,  ม.๓/๕ 
รวมทั้งหมด   ๑๔   ตัวชี้วัด 

 
 



๑๓๒ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

พ ๒๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓      ภาคเรียนที่ ๒                     
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑  หน่วยกิต    

  ศึกษาอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยค านึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ แนวทาง
ป้องกันโรคท่ีเป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย แนวทาง แก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
การออกก าลังกาย  การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  สมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ปัจจัยเส่ียง และพฤติกรรมเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน  การ
หลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา  อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  
ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ  การช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูก
วิธี 
 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์  อภิปราย  อธิบาย  การศึกษาค้นคว้า  การทดสอบ  การปรับตัว 
การตัดสินใจ  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ การปรับตัวการเปล่ียนแปลงร่างกาย อารมณ์  
และพัฒนาการทางเพศ สามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆให้กับตนเอง  ครอบครัว  

ศึกษาการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล อย่างละ ๑ ชนิด โดยให้เทคนิคท่ีเหมาะสมกับตนเอง  น าหลักการ  
ความรู้  ทักษะการเคล่ือนไหว  กิจกรรมทางกาย  ไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  น าความรู้ด้าน
นันทนาการไปขยายผลกับผู้อื่น 
 โดยปฏิบัติทักษะการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล  น าทักษะการเคล่ือนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่น
กีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพตนเอง  ปฏิบัติการร่วมกิจกรรมนันทนาการ เน้นกระบวนการทางพลศึกษา               
๕  ขั้นตอน   

เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  และข้อตกลง  มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา  ปฏิบัติกลวิธีการรุก                     
การป้องกันในการเล่นกีฬา  มีระเบียบวินัย  มีน้ าใจนักกีฬา 

รหัสตัวชี้วัด   

พ.๓.๑   ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓ 
พ.๓.๒   ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓,  ม.๓/๔,  ม.๓/๕ 
พ.๔.๑ ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓,  ม.๓/๔,  ม.๓/๕   
พ.๕.๑   ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓,  ม.๓/๔,  ม.๓/๕ 
รวมทั้งหมด   ๑๘  ตัวชี้วัด 
 

 



๑๓๓ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 



๑๓๔ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์  
วิพากษ์จารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระช่ืนชม และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
 มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
งานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
สาระที่ ๒ ดนตรี 
 มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า 
ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน 
 มาตรฐาน ศ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
ดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 
คุณค่านาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้  
ในชีวิตประจ าวัน 
 มาตรฐาน ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
ของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

รายวิชาที่เปิดสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

 รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ป. ๑ - ป. ๖ 
 ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ จ านวน ๘๐ ช่ัวโมง 
 ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ จ านวน ๘๐ ช่ัวโมง 
 ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ จ านวน ๘๐ ช่ัวโมง 
 
 รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๑ - ม. ๓ 
 ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปะ(ภาคเรียนท่ี ๑) ๑.๐ หน่วยกิต จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 ศ ๒๑๑๐๒ ศิลปะ(ภาคเรียนท่ี ๒) ๑.๐ หน่วยกิต จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 ศ ๒๒๑๐๑ ศิลปะ (ภาคเรียนท่ี ๑) ๑.๐ หน่วยกิต จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 ศ ๒๒๑๐๒ ศิลปะ (ภาคเรียนท่ี ๒) ๑.๐ หน่วยกิต จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปะ (ภาคเรียนท่ี ๑) ๑.๐ หน่วยกิต จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปะ (ภาคเรียนท่ี ๒) ๑.๐ หน่วยกิต จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๑๑๑๐๑    ศิลปะ                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑                                               เวลา   ๘๐  ชั่วโมง 
 
                 ศึกษาและวิเคราะห์รูปร่าง ลักษณะ  และขนาดของส่ิงต่าง ๆ  รอบตัวในธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างขึ้น ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรอบตัว การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ การทดลอง
สี การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน การก าเนิดของเสียง สีสันของ
เสียง ระดับเสียงดัง-เบา (Dynamic) อัตราความเร็วของจังหวะ(Tempo) การอ่านบทกลอนประกอบจังหวะ 
การร้องเพลงประกอบจังหวะ กิจกรรมดนตรี เพลงท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน   เพลงกล่อมเด็ก บทเพลงประกอบ
การละเล่น เพลงส าคัญ (เพลงชาติไทย  เพลงสรรเสริญพระบารมี) บทเพลงในท้องถิ่น  การเคล่ือนไหวลักษณะ
ต่าง ๆ   การใช้ภาษาท่า และการประดิษฐ์ท่าประกอบเพลง การแสดงประกอบเพลงท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติสัตว์ 
การเป็นผู้ชมท่ีดี การละเล่นของเด็กไทย การแสดงนาฏศิลป์ 
                 โดยใช้ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลอง
ใช้สี ด้วยเทคนิคง่าย ๆวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนาน เลียนแบบการเคล่ือนไหว  แสดงท่าทางง่าย ๆ เพื่อส่ือความหมาย 
แทนค าพูด 
                 เห็นความส าคัญและคุณค่าของงานศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณค่า มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตส านึกในการท างาน  
รหัสตัวชี้วัด 
ศ ๑.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕    
ศ ๑.๒   ป.๑/๑    
ศ ๒.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒ , ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕    
ศ ๒.๒  ป.๑/๑, ป.๑/๒   
ศ ๓.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓   
ศ ๓.๒   ป.๑/๑, ป.๑/๒    
รวมทั้งหมด  ๑๘  ตัวชี้วัด 
           
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๑๒๑๐๑    ศิลปะ                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒                                        เวลา   ๘๐  ชั่วโมง 
 
                 ศึกษาและวิเคราะห์รูปร่าง รูปทรงเส้น สีในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ประเภท
ต่าง ๆ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓  มิติ ภาพปะติดจากกระดาษ การวาดภาพถ่ายทอดเนื้อหา
เรื่องราวในงานทัศนศิลป์ งานโครงสร้างเคล่ือนไหว  ความส าคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิต ประจ าวัน  งาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น สีสันของเสียงเครื่องดนตรีสีสันของเสียงมนุษย์ การฝึกโสตประสาท การจ าแนกเสียง  สูง-
ต่ า  ดัง-เบา ยาว-ส้ันการเคล่ือนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง การขับร้อง 
ความหมายและความส าคัญของเพลง ท่ีได้ยินบทเพลงในท้องถิ่น กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ  การ
เคล่ือนไหวอย่างมีรูปแบบ การประดิษฐ์ท่าจากการเคล่ือนไหวอย่างมีรูปแบบ เพลงท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม หลัก
และวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์ การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบจังหวะ มารยาทในการชมการแสดง    
การละเล่นพื้นบ้าน  
                 โดยใช้ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ สร้างภาพปะติด วาดภาพ
เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน เลือกงานทัศนศิลป์ และบรรยายเนื้อหา
เรื่องราว ถึงส่ิงท่ีมองเห็น  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคล่ือนไหว 
                 เห็นความส าคัญและคุณค่าของงานศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณค่า มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   มีจิตส านึกในการท างาน  
    รหัสตัวชี้วัด 
ศ ๑.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/ ๘   
ศ ๑.๒   ป.๒/๑, ป.๒/๒   
ศ ๒.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕     
ศ ๒.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒    
ศ ๓.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕    
ศ ๓.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓   
รวมทั้งหมด  ๒๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๑๓๑๐๑    ศิลปะ                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓                                        เวลา   ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาและวิเคราะห์รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์  วัสดุ อุปกรณ์
เทคนิควิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ การวาดภาพระบายสี ส่ิงของรอบตัว  การใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น การ
ใช้เส้น  รูปร่าง  รูปทรง  สี  และพื้นผิววาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึก การแสดงความคิดเห็นในงาน
ทัศนศิลป์ของตนเอง การจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง ในงานออกแบบ  งานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่น รูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี เสียงของเครื่องดนตรี  สัญลักษณ์แทนคุณสมบัติของเสียง (สูง-ต่ า  ดัง-
เบา ยาว-ส้ัน)  สัญลักษณ์แทนรูปแบบจังหวะ บทบาทหน้าท่ีของบทเพลงส าคัญ  การขับร้องเด่ียวและหมู่  การ
บรรเลงเครื่องดนตรีประกอบเพลง การเคล่ือนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เสียงร้องและเสียงดนตรี การใช้ดนตรีในโอกาสพิเศษ  ดนตรีในท้องถิ่น การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ  หลัก
และวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์  หลักในการชมการแสดง  การบูรณาการนาฏศิลป์กับสาระการเรียนรู้อื่นๆ การ
แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านหรือท้องถิ่นของตน การแสดงนาฏศิลป์และท่ีมาของการแสดงนาฏศิลป์ 
                 โดยใช้ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ งานปั้น  บรรยาย รูปร่าง 
รูปทรงในธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ จ าแนกทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์ วาดภาพ ระบายสีส่ิงของรอบตัว  ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ เคล่ือนไหวท่าทางสอดคล้องกับ
อารมณ์ของเพลงท่ีฟัง น าดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  สร้างสรรค์การ
เคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ  ในสถานการณ์ส้ัน ๆ แสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย อธิบายความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์ 
                 เห็นความส าคัญและคุณค่าของงานศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชมความงาม สุนทรียภาพ ความมี คุณค่า มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตส านึกในการท างาน  
รหัสตัวชี้วัด 
ศ ๑.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙, ป.๓/๑๐           
ศ ๑.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒  
ศ ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗    
ศ ๒.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒   
ศ ๓.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕    
ศ ๓.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓     
รวมทั้งหมด   ๒๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 



๑๓๙ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๑๔๑๐๑    ศิลปะ                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                        เวลา   ๘๐  ชั่วโมง 
 

                 ศึกษาและวิเคราะห์รูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ อิทธิพลและการ
เลือกใช้สีวรรณะอุ่นและวรรณะเย็น เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นท่ีว่างในธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและ
งานทัศนศิลป์ การใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานพิมพ์ภาพและวาดภาพระบายสี การจัดระยะความลึก  น้ าหนักและ
แสงเงา วาดภาพถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ ความเหมือนและความแตกต่างในงานทัศนศิลป์  ความคิด
ความรู้สึกท่ีถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมต่าง ๆ โครงสร้างของ
บทเพลง ประเภทและเสียงของเครื่องดนตรี  การเคล่ือนท่ีขึ้น - ลงของท านอง  รูปแบบจังหวะของท านอง
จังหวะ  ความช้า - เร็วของจังหวะเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  โครงสร้างโน้ตเพลงไทยการขับร้อง
เพลงในบันไดเสียงท่ีเหมาะสมกับตนเอง การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรี  ความหมายของเนื้อหาในบท
เพลง  ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับผลงานดนตรี  การอนุรักษ์วัฒนธรรมทางดนตรี  หลักและวิธีการปฏิบัติ
นาฏศิลป์ การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบเพลงปลุกใจและเพลงพระราชนิพนธ์  การใช้ศัพท์ทางการ
ละครในการถ่ายทอดเรื่องราว  การประดิษฐ์ท่าทางหรือท่าร าประกอบจังหวะพื้นเมือง   การแสดงนาฏศิลป์ 
ประเภทคู่และหมู่  การเล่าเรื่องความเป็นมาของนาฏศิลป์ ท่ีมาของชุดการแสดง การชมการแสดง  
                 โดยใช้ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพและงานวาดภาพระบายสี  
เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์  วาดภาพระบายสีและ
อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นท่ีมีต่ออารมณ์ของมนุษย์ จ าแนกทัศนธาตุของส่ิง
ต่าง ๆ  ในธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ จ าแนกประเภทของเครื่องดนตรีท่ีใช้ในเพลงท่ีฟัง อ่าน 
เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล  ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงท่ีเหมาะสมกับตนเอง  ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย  ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว  
แสดงการเคล่ือนไหวในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน  แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ เล่าส่ิงท่ีช่ืนชอบใน
การแสดง    อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงท่ีมาจาก
วัฒนธรรมอื่น   
                 เห็นความส าคัญและคุณค่าของงานศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณค่า มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตส านึกในการท างาน 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

รหัสตัวชี้วัด 
ศ ๑.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘, ป.๔/๙  
ศ ๑.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒  
ศ ๒.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗    
ศ ๒.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒   
ศ ๓.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕     
ศ ๓.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔    
รวมทั้งหมด  ๒๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๑๕๑๐๑    ศิลปะ                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                        เวลา   ๘๐  ชั่วโมง 
 
                 ศึกษาและวิเคราะห์จังหวะ ต าแหน่งของส่ิงต่าง  ๆในส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์              ความ
แตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์  แสงเงา  น้ าหนัก และวรรณะสี การสร้างงานปั้นเพื่อถ่ายทอดจินตนาการ  การ
จัดภาพในงานพิมพ์ภาพ  การจัดองค์ประกอบศิลป์และการส่ือความหมาย ประโยชน์และคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์  ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์  งานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น  การ
ส่ืออารมณ์ของบทเพลงด้วยองค์ประกอบดนตรีลักษณะของเสียงนักร้องกลุ่มต่าง ๆ   ลักษณะเสียงของวงดนตรี
ประเภทต่าง ๆ เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี   การบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ  การบรรเลงท านอง
ด้วยเครื่องดนตรี  การร้องเพลงไทยในอัตราจังหวะสองช้ัน  การร้องเพลงสากล หรือไทยสากล  การร้องเพลง
ประสานเสียงแบบ Canon  Round  การสร้างสรรค์ประโยคเพลงถาม-ตอบ  การบรรเลงดนตรีประกอบ
กิจกรรมนาฏศิลป์  การสร้างสรรค์เสียงประกอบการเล่าเรื่อง  ดนตรีกับงานประเพณี  คุณค่าของดนตรีจาก
แหล่งวัฒนธรรมองค์ประกอบของนาฏศิลป์  การประดิษฐ์ท่าทางต่าง ๆประกอบเพลง  ท่ีมาของการแสดง
นาฏศิลป์ชุด หรือท่าทางประกอบเรื่องราวการแสดงนาฏศิลป์  องค์ประกอบของละคร  หลักการชมการแสดง  
การถ่ายทอดความรู้สึกและคุณค่าของการแสดงการแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
                 โดยใช้ทักษะพื้นฐานในการบรรยายเกี่ยวกับจังหวะต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏใน
ส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ท่ีสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ  วาด
ภาพโดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ าหนัก และวรรณะสี  สร้างสรรค์งานปั้นและงานพิมพ์ภาพ  จ าแนกลักษณะ
ของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรีท่ีอยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ  อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล   ๕ ระดับ
เสียง  ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะ และท านอง  ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลท่ีเหมาะสม
กับวัย  ด้นสดง่าย ๆ โดยใช้ประโยคเพลงแบบถามตอบ   ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตาม
จินตนาการ  แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตนแสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษา
ท่าและนาฏยศัพท์ในการส่ือความหมายและ การแสดงออก  เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ
เปรียบเทียบการแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทย ในแต่ละท้องถิ่น  แสดงนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบ้านท่ีสะท้อน
ถึงวัฒนธรรมและประเพณี 
                 เห็นความส าคัญและคุณค่าของงานศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณค่า มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตส านึกในการท างาน  
 
รหัสตัวชี้วัด 
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   



๑๔๒ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ศ ๒.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗    
ศ ๒.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒   
ศ ๓.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖  
ศ ๓.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒     
รวมทั้งหมด  ๒๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๑๖๑๐๑    ศิลปะ                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                       เวลา   ๘๐  ชั่วโมง 
 
                 ศึกษาและวิเคราะห์วงสีธรรมชาติ และสีคู่ตรงข้าม หลักการจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุล              
ในงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์รูปแบบ ๒ มิติ และ ๓  มิติ การใช้หลักการเพิ่มและลดในการสร้างสรรค์งานปั้น
รูปและพื้นท่ีว่างในงานทัศนศิลป์ การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้สีคู่ตรงข้าม  หลักการจัดขนาด สัดส่วนและ
ความสมดุล การสร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผัง  และภาพประกอบ บทบาทของงานทัศนศิลป์ในชีวิต
และสังคม อิทธิพลของศาสนาท่ีมีต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผลต่อการสร้าง
งานทัศนศิลป์ องค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต เครื่องดนตรีไทยแต่ละภาคบทบาทและหน้าท่ีของเครื่องดนตรี 
ประเภทของเครื่องดนตรีสากล เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีโน้ตบทเพลงไทย  อัตราจังหวะสองช้ันโน้ต
บทเพลงสากลในบันไดเสียง C Majo การร้องเพลงประกอบดนตรี  การสร้างสรรค์รูปแบบจังหวะและท านองด้วย
เครื่องดนตรีการบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อบทเพลงดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ การ
ประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลงพื้นเมืองหรือท้องถิ่นเน้นลีลาหรืออารมณ์  การออกแบบสร้างสรรค์ 
บทบาทและหน้าท่ีในงานนาฏศิลป์และการละคร การแสดงนาฏศิลป์และการแสดงละคร หลักการชมการแสดง 
องค์ประกอบทางนาฏศิลป์และการละคร ความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญ ของนาฏศิลป์และละคร การ
แสดงนาฏศิลป์และละครในวันส าคัญของโรงเรียน 
                 โดยใช้ทักษะพื้นฐานในการระบุสีคู่ตรงข้าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้สีคู่ตรงข้ามในการ
ถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ อธิบายหลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์  สร้าง
งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ  ๒ มิติ เป็น๓ มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ าหนัก  สร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้
หลักการเพิ่มและลด  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการ ของรูปและพื้นท่ีว่าง  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดย
ใช้สีคู่ตรงข้าม หลักการจัดขนาดสัดส่วน และความสมดุล สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง และ
ภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ จ าแนกประเภทและบทบาทหน้าท่ี
เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ อ่าน เขียนโน้ตไทย และโน้ตสากลท านองง่าย ๆ ใช้
เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลง ด้นสด ท่ีมีจังหวะและท านองง่าย ๆ จ าแนกดนตรีท่ีมาจากยุคสมัยท่ี
ต่างกัน อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น  สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวและการแสดงโดยเน้น
การถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์  ออกแบบเครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่างง่าย ๆแสดง
นาฏศิลป์และละครง่าย ๆ 
                 เห็นความส าคัญและคุณค่าของงานศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณค่า มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันมีจิตส านึกในการท างาน  
     
 



๑๔๔ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

รหัสตัวชี้วัด 
ศ ๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗    
ศ ๑.๒   ป.๖/๑, ป.๖/๒ ,ป.๖/๓  
ศ ๒.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖    
ศ ๒.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓   
ศ ๓.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖   
ศ ๓.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
รวมทั้งหมด  ๒๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



๑๔๕ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๒๑๑๐๑    ทัศนศิลป์                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑         ภาคเรียนที่ ๑                              
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                                                                        จ านวน  ๑  หน่วยกิต 
   
 ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกัน  ของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ และส่ิงแวดล้อมความเป็น
เอกภาพ  ความกลมกลืน ความสมดุล   หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ  เอกภาพความกลมกลืนของเรื่องราวใน
งานปัน้หรืองานส่ือผสม  การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรืองานกราฟิก  การประเมินงานทัศนศิลป์  
ลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่น  งานทัศนศิลป์ภาคต่าง ๆ  ในประเทศไทย  ความแตกต่าง
ของงานทัศนศิลป์ ในวัฒนธรรมไทยและสากล 
 มีทักษะวิธีการทางศิลปะ สร้างและน าเสนอผลงาน ทางทัศนศิลป์จากจินตนาการโดยสามารถใช้
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ ๑.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖   
ศ ๑.๒   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓    
รวมทั้งหมด  ๙  ตัวชี้วัด 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๒๑๑๐๒    ดนตรีและนาฏศิลป์                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                                    ภาคเรียนที่ ๒                              
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                                                                       จ านวน  ๑  หน่วยกิต   
 
 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  เสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรี ในบทเพลงจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ  การร้องและการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการร้อง  วงดนตรีพื้นเมือง  วงดนตรีไทย วง
ดนตรีสากล การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงการน าเสนอบทเพลงท่ีตนสนใจ  การประเมินคุณภาพของบท
เพลง  การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีของตน  บทบาทและอิทธิพลของดนตรี  องค์ประกอบของดนตรีในแต่
ละวัฒนธรรม  การปฏิบัติของผู้แสดงและผู้ชม  ประวัตินักแสดงท่ีช่ืนชอบ  การพัฒนารูปแบบของการแสดง  
อิทธิพลของนักแสดงท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ชม นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร  ในการแสดง  ภาษาท่า  
และการตีบท  ท่าทางเคล่ือนไหวท่ีแสดงส่ือ                   ทางอารมณ์  ระบ าเบ็ดเตล็ด ร าวงมาตรฐานรูปแบบ
การแสดงนาฏศิลป์  บทบาทและหน้าท่ีของฝ่าย ต่าง ๆ ในการจัดการแสดง  การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดง
ท่ีสนใจ  โดยแบ่งฝ่ายและหน้าท่ีให้ชัดเจน หลักในการชมการแสดง  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
นาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และละครพื้นบ้าน  ประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย 
 มีทักษะร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลง ท่ีหลากหลาย
รูปแบบ  แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย  ๆ
 เห็นคุณค่าของดนตรี นาฏศิลป์ท่ี เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ ๒.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙     
ศ ๒.๒   ม.๑/๑, ม.๑/๒    
ศ ๓.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕    
ศ ๓.๒   ม.๑/๑, ม.๑/๒    
รวมทั้งหมด  ๑๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๒๒๑๐๑    ทัศนศิลป์                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                                                    ภาคเรียนที่ ๑                              
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                                                                       จ านวน  ๑  หน่วยกิต   
 
 รูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป์  ความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์  ของศิลปิน  เทคนิคในการวาดภาพส่ือความหมายการประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์  การพัฒนางานทัศนศิลป์  การจัดท าแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์  การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะ
ของตัวละคร  งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา  วัฒนธรรมท่ีสะท้อนในงานทัศนศิลป์ปัจจุบัน  งานทัศนศิลป์ของ
ไทยในแต่ละยุคสมัย  การออกแบบงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล 
 มีทักษะวิธีการทางศิลปะ สร้างและน าเสนอผลงาน ทางทัศนศิลป์จากจินตนาการโดยสามารถใช้
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ ๑.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗    
ศ ๑.๒   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓    
รวมทั้งหมด  ๑๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๒๒๑๐๒    ดนตรีและนาฏศิลป์                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                                                    ภาคเรียนที่ ๒                              
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                                                                       จ านวน  ๑  หน่วยกิต   
 
 องค์ประกอบของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรมต่าง ๆ  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีปัจจัยใน
การสร้างสรรค์บทเพลง  เทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรี  การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง  การ
ประเมินความสามารถทางดนตรี  อาชีพทางด้านดนตรี  บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง  ดนตรีในวัฒนธรรม
ต่างประเทศ  เหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับการเปล่ียนแปลง ทางดนตรีในประเทศไทย  ศิลปะแขนงอื่น ๆ  กับการ
แสดง  หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง โดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร  หลักและวิธีการ
วิเคราะห์การแสดง  วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์ การแสดง   นาฏศิลป์ และการละคร  ร าวงมาตรฐาน 
ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์หรือ การละครกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ นาฏศิลป์พื้นเมือง  รูปแบบการแสดง
ประเภทต่าง ๆ  การละครสมัยต่าง ๆ 
 มีทักษะร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลง  ท่ีหลากหลาย
รูปแบบ  แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ  
 เห็นคุณค่าของดนตรี นาฏศิลป์ท่ี เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ ๒.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗    
ศ ๒.๒   ม.๒/๑, ม.๒/๒           
ศ ๓.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕     
ศ ๓.๒   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓     
รวมทั้งหมด  ๑๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๒๓๑๐๑    ทัศนศิลป์                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                                    ภาคเรียนที่ ๑                              
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                                                                       จ านวน  ๑  หน่วยกิต   
 
 ทัศนธาตุ หลักการออกแบบในส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ เทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์  วิธีการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ การสร้างงานทัศนศิลป์ท้ังไทย
และสากล  การใช้หลักการออกแบบในการสร้างงานส่ือผสม  การสร้างงานทัศนศิลป์แบบ  ๒  มิติ  และ  ๓  มิติ  เพื่อ
ถ่ายทอดประสบการณ์ และจินตนาการ  การประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์  
การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และคุณค่า ในงานทัศนศิลป์ 
การใช้เทคนิค วิธีการท่ีหลากหลาย สร้างงานทัศนศิลป์เพื่อส่ือความหมาย  การประกอบอาชีพทางทัศนศิลป์  
การจัดนิทรรศการ  งานทัศนศิลป์กับการสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม  ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่
ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล 
 มีทักษะวิธีการทางศิลปะ สร้างและน าเสนอผลงาน ทางทัศนศิลป์จากจินตนาการโดยสามารถใช้
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ ๑.๑   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     
ศ ๑.๒   ม.๒/๑, ม.๒/๒     
รวมทั้งหมด  ๑๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๒๓๑๐๒    ดนตรีนาฏศิลป์                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                                     ภาคเรียนที่ ๒                             
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                                                                        จ านวน  ๑  หน่วยกิต   
 
 การเปรียบเทียบองค์ประกอบในงานศิลปะ  เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้องและบรรเลง
ดนตรีเด่ียวและรวมวง  อัตราจังหวะ  ๒  และ  ๔   การประพันธ์เพลงในอัตราจังหวะ ๒ และ  ๔ การเลือกใช้
องค์ประกอบในการสร้างสรรค์บทเพลง  การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลงอิทธิพลของดนตรี  การ
จัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ ประวัติดนตรีไทยยุคสมัยต่าง ๆ ประวัติดนตรีตะวันตกยุคสมัยต่าง ๆ  ปัจจัย
ท่ีท าให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ  องค์ประกอบของบทละครภาษาท่าหรือภาษาทางนาฏศิลป์  รูปแบบการ
แสดง  การประดิษฐ์ท่าร าและท่าทางประกอบ การแสดง  องค์ประกอบนาฏศิลป์  วิธีการเลือกการแสดงละคร
กับชีวิต  การออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และ  เครื่องแต่งกายเพื่อการแสดงนาฏศิลป์  ความส าคัญและ
บทบาทของนาฏศิลป์  และ การละครในชีวิตประจ าวัน  การอนุรักษ์นาฏศิลป์ 
 มีทักษะร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลง ท่ีหลากหลาย
รูปแบบ  แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย  
 เห็นคุณค่าของดนตรี นาฏศิลป์ท่ี เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ ๒.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗    
ศ ๒.๒   ม.๒/๑, ม.๒/๒                         
ศ ๓.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗     
ศ ๓.๒   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 
รวมทั้งหมด  ๑๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 



๑๕๒ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

สาระที่ ๑ การด ารงชีวิตและครอบครัว 
 มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการ 
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิต และ
ครอบครัว 
สาระที่ ๒ การอาชีพ 
 มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจ มีทักษะท่ีจ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี 
เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

รายวิชาที่เปิดสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
 รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ป. ๑ - ป. ๖ 
 ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 
 รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๑ - ม. ๓ 
 ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ (ภาคเรียนท่ี ๑) ๐.๕ หน่วยกิต จ านวน ๒๐ ช่ัวโมง 
 ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ (ภาคเรียนท่ี ๒) ๐.๕ หน่วยกิต จ านวน ๒๐ ช่ัวโมง 
 ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ (ภาคเรียนท่ี ๑) ๐.๕ หน่วยกิต จ านวน ๒๐ ช่ัวโมง 
 ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ (ภาคเรียนท่ี ๒) ๐.๕ หน่วยกิต จ านวน ๒๐ ช่ัวโมง 
 ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ (ภาคเรียนท่ี ๑) ๐.๕ หน่วยกิต จ านวน ๒๐ ช่ัวโมง 
 ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ (ภาคเรียนท่ี ๒) ๐.๕ หน่วยกิต จ านวน ๒๐ ช่ัวโมง 
 
 รายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นประถมศึกษา ป. ๔ - ป. ๖ 
 ง ๑๔๒๐๑ ทักษะอาชีพ จ านวน ๘๐ ช่ัวโมง 
 ง ๑๕๒๐๑ ทักษะอาชีพ จ านวน ๘๐ ช่ัวโมง 
 ง ๑๖๒๐๑ ทักษะอาชีพ จ านวน ๘๐ ช่ัวโมง 
 
 รายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๑ - ม. ๓ 
 ง ๒๑๒๐๑ ทักษะอาชีพ (ภาคเรียนท่ี ๑) ๑.๐ หน่วยกิต จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 ง ๒๑๒๐๒ ทักษะอาชีพ (ภาคเรียนท่ี ๒) ๑.๐ หน่วยกิต จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 ง ๒๒๒๐๑ ทักษะอาชีพ (ภาคเรียนท่ี ๑) ๑.๐ หน่วยกิต จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 ง ๒๒๒๐๒ ทักษะอาชีพ (ภาคเรียนท่ี ๒) ๑.๐ หน่วยกิต จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 ง ๒๓๒๐๑ ทักษะอาชีพ (ภาคเรียนท่ี ๑) ๑.๐ หน่วยกิต จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 ง ๒๓๒๐๒ ทักษะอาชีพ (ภาคเรียนท่ี ๒) ๑.๐ หน่วยกิต จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 
 
 



๑๕๔ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ          รายวิชาพื้นฐาน  
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เวลา
เรียน ๔๐ ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)         จ านวน ๑ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปญัหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและมีลักษณะ 
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
บอก วิธีการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆ ในการท างานอย่างปลอดภัย 
ท างานเพื่อ ช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือรน้และตรงเวลา วิธีการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเองเป็นการลงมือ
ท างานท่ีมุ่งเน้น การฝึกท างานอย่างสม่ าเสมอ ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆ ในการท างานอย่างปลอดภัย
มีความ กระตือรือร้นและตรงต่อเวลาเป็นลักษณะนิสัยในการท างาน 
 
รหัสตัวชี้วัด  
ง ๑.๑ ป. ๑/๑ , ป. ๑/๒ , ป. ๑/๓  
 
รวมทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ          รายวิชาพื้นฐาน  
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เวลา
เรียน ๔๐ ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)         จ านวน ๑ หน่วยกิต  
 
 ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปญัหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและมีลักษณะ 
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
บอก วิธีและประโยชน์การท างานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการ
ท างานอย่าง เหมาะสมกับงานและประหยัด ท างานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย 
 
รหัสตัวชี้วัด  
ง ๑.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓  
 
รวมทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ          รายวิชาพื้นฐาน  
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เวลา
เรียน ๔๐ ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)         จ านวน ๑ หน่วยกิต  
 
 ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปญัหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและมีลักษณะ 
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
อภิปรายวิธีการและประโยชน์การท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม ใช้วัสดุอุปกรณ์และ 
เครื่องมือตรงกับลักษณะงาน ท างานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างาน ด้วยความสะอาด รอบคอบ
และ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
 
รหัสตัวชี้วัด  
ง ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓  
 
รวมทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ          รายวิชาพื้นฐาน  
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เวลา
เรียน ๔๐ ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)         จ านวน ๑ หน่วยกิต  
 
 ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปญัหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและมีลักษณะ 
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
อภิปรายเหตุผลในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย ท างานบรรลุเป้าหมายท่ีว่างไว้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยัน 
อดทน รับผิดชอบและซื่อสัตย์ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างาน ใช้พลังงานและทรัพยากรในการท างาน 
อย่างประหยัดและรู้ค่า เข้าใจ มีทักษะท่ีจ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ อธิบายความหมายและความส าคัญของอาชีพ  
 
รหัสตัวชี้วัด  
ง ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ ง ๒.๑ ป.๔/๑  
 
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ          รายวิชาพื้นฐาน  
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เวลา
เรียน ๔๐ ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)         จ านวน ๑ หน่วยกิต  
 
 ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปญัหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและมีลักษณะ 
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
อภิปรายเหตุผลในการท างานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการท างาน ใช้ทักษะในการจัดการในการ
ท างาน อย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างานกับสมาชิกใน 
ครอบครัว มีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เข้าใจ มีทักษะท่ีจ าเป็น มี
ประสบการณ์เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ ส ารวจ ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ใน
ชุมชน ระบุความแตกต่างของอาชีพ  
 
รหัสตัวชี้วัด  
ง ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ ง ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒  
 
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ          รายวิชาพื้นฐาน  
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เวลา
เรียน ๔๐ ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)         จ านวน ๑ หน่วยกิต  
 
 ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปญัหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและมีลักษณะ 
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
อภิปรายแนวทางในการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน ใช้ทักษะการจัดการในการท างานและ มี
ทักษะการท างานร่วมกัน ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างานกับครอบครัวและผู้อื่น เข้าใจ มีทักษะท่ี
จ าเป็น มีประสบการณ์เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ ส ารวจ ตนเองในการว่างแผน
เพื่ออาชีพ ระบุความรู้ความสามารถและคุณธรรมท่ีสัมพันธ์กับอาชีพท่ีสนใจ  
 
รหัสตัวชี้วัด  
ง ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ ง ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒  
 
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ          รายวิชาพื้นฐาน  
ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ภาคเรียนที่ ๑  
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)                จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  
 
 ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปญัหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและมีลักษณะ 
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
วิเคราะห์ข้ันตอนการท างานตามกระบวนการท างาน ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการท างานโดย 
ท าตามล าดับข้ันตอนท่ีวางแผนไว้ใช้กระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการท างานตามข้ันตอน มีความเสียสละเป็น
ลักษณะ นิสัยในการท างาน แก้ปัญหาในการท างานเพื่อให้เกิดความคิดหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆ เข้าใจทักษะท่ี
จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพ อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ เห็น ความส าคัญต่อการสร้างอาชีพ 
กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ การสร้าง รายได้จากการประกอบอาชีพ
สุจริต ความส าคัญของการสร้างอาชีพ มีรายได้จากอาชีพท่ีสร้างขึ้น การเตรียม ความพร้อม  
 
รหัสตัวชี้วัด  
ง ๑.๑ ม ๑/๑, ม ๑/๒, ม ๑/๓ ง ๒.๑ ม ๑/๑, ม ๑/๒, ม ๑/๓  
 
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ            รายวิชาพื้นฐาน  
ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
 เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)         จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  
 
 ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปญัหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและมีลักษณะ 
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
วิเคราะห์ข้ันตอนการท างานตามกระบวนการท างาน ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการท างานโดย 
ท าตามล าดับข้ันตอนท่ีวางแผนไว้ใช้กระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการท างานตามข้ันตอน มีความเสียสละเป็น
ลักษณะ นิสัยในการท างาน แก้ปัญหาในการท างานเพื่อให้เกิดความคิดหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆ เข้าใจทักษะท่ี
จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพ อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ เห็น ความส าคัญต่อการสร้างอาชีพ 
กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ การสร้าง รายได้จากการประกอบอาชีพ
สุจริต ความส าคัญของการสร้างอาชีพ มีรายได้จากอาชีพท่ีสร้างขึ้น การเตรียม ความพร้อม  
 
รหัสตัวชี้วัด  
ง ๑.๑ ม ๑/๑, ม ๑/๒, ม ๑/๓ ง ๒.๑ ม ๑/๑, ม ๑/๒, ม ๑/๓  
 
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ            รายวิชาพื้นฐาน  
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑  
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)         จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  
 
 ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปญัหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและมีลักษณะ 
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว ใช้ 
ทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการท างาน ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน มีจิตส านึกใน 
การท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทักษะการแสวงหารความรู้
ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม สังเกต ส ารวจและบันทึกเพื่อใช้ในการพัฒนาการท างาน ทักษะ
กระบวนการ แก้ปัญหาในการท างาน มีข้ันตอน คือ การสังเกต วิเคราะห์สร้างทางเลือกและประเมินทางเลือก 
การมี จิตส านึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นคุณธรรมในการท างาน ศึกษาความเข้าใจ มี
ทักษะท่ีจ าเป็น มีประสบการณ์เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา อาชีพ มีคุณธรรมและมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพ อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่ อาชีพ มีทักษะพื้นฐานท่ี
จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพท่ีสนใจ การจัดประสบการณ์อาชีพ สถานการณ์ แรงงาน ประการรับสมัคร
งาน ความรู้ความสามารถของตนเอง ผลตอบแทน การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ การหา งาน คุณสมบัติท่ีจ าเป็น 
ทักษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะการ
ท างานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ทักษะการจัดการ  
 
รหัสตัวชี้วัด  
ง ๑.๑ ม ๒/๑, ม ๒/๒, ม ๒/๓ ง ๒.๑ ม ๒/๑, ม ๒/๒, ม ๒/๓  
 
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ            รายวิชาพื้นฐาน  
ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ 
 เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)         จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  
 
 ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปญัหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและมีลักษณะ 
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว ใช้ 
ทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการท างาน ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน มีจิตส านึกใน 
การท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทักษะการแสวงหารความรู้
ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม สังเกต ส ารวจและบันทึกเพื่อใช้ในการพัฒนาการท างาน ทักษะ
กระบวนการ แก้ปัญหาในการท างาน มีข้ันตอน คือ การสังเกต วิเคราะห์สร้างทางเลือกและประเมินทางเลือก 
การมีจิตส านึก และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นคุณธรรมในการท างาน ศึกษาความเข้าใจ มี
ทักษะท่ีจ าเป็น มีประสบการณ์เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา อาชีพ มีคุณธรรมและมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพ อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่ อาชีพ มีทักษะพื้นฐานท่ี
จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพท่ีสนใจ การจัดประสบการณ์อาชีพ สถานการณ์ แรงงาน ประการรับสมัคร
งาน ความรู้ความสามารถของตนเอง ผลตอบแทน การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ การหา งาน คุณสมบัติท่ีจ าเป็น 
ทักษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะการ
ท างานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ทักษะการจัดการ  
 
รหัสตัวชี้วัด  
ง ๑.๑ ม ๒/๑, ม ๒/๒, ม ๒/๓ ง ๒.๑ ม ๒/๑, ม ๒/๒, ม ๒/๓  
 
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         รายวิชาพื้นฐาน  
ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑  
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)      จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  
 
 ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปญัหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและมีลักษณะ 
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
อธิบายข้ันตอนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม อภิปรายการท างาน 
โดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ขั้นตอนการท างานท่ีมี 
ประสิทธิภาพเป็นการปฏิบัติตามกระบวนการท างานโดยการท าตามล าดับข้ันตอน มีความสามารถท างาน
ส าเร็จ ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ทักษะการท างานร่วมกัน เป็นการสร้างให้ผู้เรียนสามารถท างานและอยู่ร่วมกันได้
อย่างมี ความสุขและมีคุณธรรม ทักษะการจัดการเป็นการจัดระบบงานและระบบคน เพื่อให้ท างานส าเร็จตาม
เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาความเข้าใจ มีทักษะท่ีจ าเป็น มีประสบการณ์เห็นแนวทางในงานอาชีพ 
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา อาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ อธิบายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย 
วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับความรู้ความถนัดและ
ความสนใจของตนเอง การหางาน หรือต าแหน่งท่ีว่างจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์แนวทางการเข้าสู่
อาชีพ คุณสมบัติท่ีจ าเป็น ความมั่นคง การประเมินทางเลือก การประเมินทางเลือกอาชีพ แนวทางการ
ประเมิน รูปแบบการประเมิน เกณฑ์การ ประเมิน  
 
รหัสตัวชี้วัด  
ง ๑.๑ ม ๓/๑, ม ๓/๒, ม ๓/๓ ง ๒.๑ ม ๓/๑, ม ๓/๒, ม ๓/๓  
 
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ           รายวิชาพื้นฐาน  
ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  
 
 ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปญัหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและมีลักษณะ 
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
อธิบายข้ันตอนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม อภิปรายการท างาน 
โดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ขั้นตอนการท างานท่ีมี 
ประสิทธิภาพเป็นการปฏิบัติตามกระบวนการท างานโดยการท าตามล าดับข้ันตอน มีความสามารถท างาน
ส าเร็จ ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ทักษะการท างานร่วมกัน เป็นการสร้างให้ผู้เรียนสามารถท างานและอยู่ร่วมกันได้
อย่างมี ความสุขและมีคุณธรรม ทักษะการจัดการเป็นการจัดระบบงานและระบบคน เพื่อให้ท างานส าเร็จตาม
เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาความเข้าใจ มีทักษะท่ีจ าเป็น มีประสบการณ์เห็นแนวทางในงานอาชีพ 
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา อาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ อธิบายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย 
วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับความรู้ความถนัดและ
ความสนใจของตนเอง การหางาน หรือต าแหน่งท่ีว่างจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์แนวทางการเข้าสู่
อาชีพ คุณสมบัติท่ีจ าเป็น ความมั่นคง การประเมินทางเลือก การประเมินทางเลือกอาชีพ แนวทางการ
ประเมิน รูปแบบการประเมิน เกณฑ์การ ประเมิน  
 
รหัสตัวชี้วัด  
ง ๑.๑ ม ๓/๑, ม ๓/๒, ม ๓/๓ ง ๒.๑ ม ๓/๑, ม ๓/๒, ม ๓/๓  
 
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง ๑๔๒๐๑ ทักษะอาชีพ                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                         เวลา ๔๐  ชั่วโมง จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 

ศึกษาวิเคราะห์ตนเองเพื่อการประกอบอาชีพ เทคนิคกระบวนการประกอบอาชีพท่ีสนใจ การใช้

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณธรรมในงานอาชีพ ส ารวจตนเอง เลือกอาชีพท่ีสนใจ ปฏิบัติงานอาชีพท่ี

สนใจอย่างสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ กระบวนการกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาอาชีพ อย่างมีคุณธรรมในงานอาชีพเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการประกอบอาชีพท่ีมี

ความสนใจ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรมและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ผลการเรียนรู้ 

๑. ส ารวจข้อมูลความพร้อม ความถนัดของตนเองได้ 

๒. ส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและอาชีพของชุมชนได้ 

๓. ปฏิบัติงานอาชีพท่ีสนใจได้ 

๔. มีทักษะกระบวนการกลุ่ม 

๕. มีคุณธรรมในงานอาชีพ 

          รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๗ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง ๑๕๒๐๑ ทักษะอาชีพ                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                         เวลา ๔๐  ชั่วโมง จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 

ศึกษาวิเคราะห์ตนเองเพื่อการประกอบอาชีพ เทคนิคกระบวนการประกอบอาชีพท่ีสนใจ การใช้

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณธรรมในงานอาชีพ ส ารวจตนเอง เลือกอาชีพท่ีสนใจ ปฏิบัติงานอาชีพท่ี

สนใจอย่างสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ กระบวนการกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาอาชีพ อย่างมีคุณธรรมในงานอาชีพเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการประกอบอาชีพท่ีมี

ความสนใจ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรมและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ผลการเรียนรู้ 

๑. ส ารวจข้อมูลความพร้อม ความถนัดของตนเองได้ 

๒. ส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและอาชีพของชุมชนได้ 

๓. ปฏิบัติงานอาชีพท่ีสนใจได้ 

๔. มีทักษะกระบวนการกลุ่ม 

๕. มีคุณธรรมในงานอาชีพ 

          รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๘ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง ๑๖๒๐๑ ทักษะอาชีพ                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                         เวลา ๔๐  ชั่วโมง จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ตนเองเพื่อการประกอบอาชีพ เทคนิคกระบวนการประกอบอาชีพท่ีสนใจ การใช้

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณธรรมในงานอาชีพ ส ารวจตนเอง เลือกอาชีพท่ีสนใจ ปฏิบัติงานอาชีพท่ี

สนใจอย่างสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ กระบวนการกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาอาชีพ อย่างมีคุณธรรมในงานอาชีพเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการประกอบอาชีพท่ีมี

ความสนใจ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรมและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ผลการเรียนรู้ 

๑. ส ารวจข้อมูลความพร้อม ความถนัดของตนเองได้ 

๒. ส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและอาชีพของชุมชนได้ 

๓. ปฏิบัติงานอาชีพท่ีสนใจได้ 

๔. มีทักษะกระบวนการกลุ่ม 

๕. มีคุณธรรมในงานอาชีพ 

          รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๙ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง ๒๑๒๐๑ ทักษะอาชีพ                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑          ภาคเรียนที่ ๑                   

เวลา ๔๐  ชั่วโมง          จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ตนเองเพื่อการประกอบอาชีพ เทคนิคกระบวนการประกอบอาชีพท่ีสนใจ การใช้

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณธรรมในงานอาชีพ ส ารวจตนเอง เลือกอาชีพท่ีสนใจ ปฏิบัติงานอาชีพท่ี

สนใจอย่างสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ กระบวนการกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาอาชีพ อย่างมีคุณธรรมในงานอาชีพเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการประกอบอาชีพท่ีมี

ความสนใจ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรมและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ผลการเรียนรู้ 

๑. ส ารวจข้อมูลความพร้อม ความถนัดของตนเองได้ 

๒. ส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและอาชีพของชุมชนได้ 

๓. ปฏิบติังานอาชีพท่ีสนใจได้ 

๔. ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 

๕. มีทักษะการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

๖. มีทักษะกระบวนการกลุ่ม 

๗. มีคุณธรรมในงานอาชีพ 

รวม ๗ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๐ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง ๒๑๒๐๒ ทักษะอาชีพ                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑            ภาคเรียนที่ ๒                   

เวลา ๔๐  ชั่วโมง           จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ตนเองเพื่อการประกอบอาชีพ กระบวนการส ารวจวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในชุมชน    

บ้านหนองสองห้อง  แนวทางในการประกอบอาชีพท่ีสนใจ การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณธรรมใน

งานอาชีพ ส ารวจตนเอง ส ารวจสภาพเศรษฐกิจในชุมชน เลือกอาชีพท่ีสนใจ ปฏิบัติงานอาชีพท่ีสนใจและ

สอดคล้องกับชุมชนบ้านหนองสองห้องอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ อย่างมีคุณธรรมในงานอาชีพเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 

และทักษะในการประกอบอาชีพท่ีมีความสนใจ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรมและเจตคติท่ีดี

ต่องานอาชีพ 

ผลการเรียนรู้ 

๑. ส ารวจข้อมูลความพร้อม ความถนัดของตนเองได้ 

๒. ส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและอาชีพของชุมชนได้ 

๓. ปฏิบัติงานอาชีพท่ีสนใจได้ 

๔. ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 

๕. มีทักษะการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

๖. มีทักษะกระบวนการกลุ่ม 

๗. มีคุณธรรมในงานอาชีพ 

รวม ๗ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๑ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง ๒๒๒๐๑ ทักษะอาชีพ                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒           ภาคเรียนที่ ๑                   

เวลา ๔๐  ชั่วโมง           จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษากระบวนการจัดท าโครงงานอาชีพ เลือกโครงงานอาชีพท่ีสนใจ ศึกษากระบวนการจัดท า

โครงงานอาชีพท่ีสนใจ การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดท าโครงงานอาชีพ ศึกษาคุณธรรมและลักษณะนิสัย

ในการจัดท าโครงงานอาชีพ ปฏิบัติโครงงานอาชีพท่ีสนใจอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน 

ทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ และใช้

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาโครงงานอาชีพ อย่างมีคุณธรรมมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดท าโครงงานอาชีพท่ีมีความสนใจ เห็นแนวทางในการประกอบ

อาชีพ มีคุณธรรมและ  เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้เกี่ยวกับโครงงานอาชีพ 

๒. มีทักษะกระบวนการท างาน 

๓. มีทักษะการจัดการ 

๔. มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการท างานร่วมกัน 

๕. มีทักษะการแสวงหาความรู้ 

๖. มีทักษะกระบวนการประกอบอาชีพท่ีสนใจ 

๗. ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 

๘. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในงานอาชีพ 

๙. มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมในงานอาชีพ 

รวม ๙ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



๑๗๒ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง ๒๒๒๐๒ ทักษะอาชีพ                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒           ภาคเรียนที่ ๒                   

เวลา ๔๐  ชั่วโมง          จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นบริเวณชุมชนบ้านหนองสองห้องเพื่อการพึ่งตนเอง การใช้เทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการพึ่งตนเอง ปฏิบัติการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท าผลิตภัณฑ์เพื่อการพึ่งตนเอง

อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการ

ท างานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ และใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการพึ่งตนเอง อย่างมี

คุณธรรม มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความรู้ความ

เข้าใจ และทักษะในการ ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท าผลิตภัณฑ์เพื่อการพึ่งตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มีทักษะกระบวนการท างาน 
๒. มีทักษะการจัดการ 
๓. มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการท างานร่วมกัน 
๔. มีทักษะการแสวงหาความรู้ 
๕. มีทักษะกระบวนการศึกษาภมู  ิปัญญาท้องถิ่น 
๖. มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. มีความรู้ และทักษะการท าผลิตภัณฑ์เพื่อการพึ่งตนเอง 
๘. ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการพึ่งตนเอง ได้อย่างเหมาะสม 
๙. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในงานอาชีพ 
๑๐. มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมในงานอาชีพ 

รวม  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



๑๗๓ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง ๒๓๒๐๑ ทักษะอาชีพ                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓            ภาคเรียนที่ ๑                   

เวลา ๔๐  ชั่วโมง           จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างาน

ร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ ทางด้านศิลปะหัตถกรรมท่ีสนใจ การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ

คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างานในงานอาชีพ ปฏิบัติงานอาชีพท่ีสนใจอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะ

กระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการ

แสวงหาความรู้ และใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ อย่างมีคุณธรรมมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร 

และส่ิงแวดล้อมเพื่องานอาชีพเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะทางด้านศิลปหัตถกรรมท่ีมีความสนใจ 

เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรมและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

ผลการเรียนรู้ 

๑. มีทักษะกระบวนการท างาน 
๒. มีทักษะการจัดการ 
๓. มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการท างานร่วมกัน 
๔. มีทักษะการแสวงหาความรู้ 
๕. มีทักษะกระบวนการด้านศิลปหัตถกรรมท่ีสนใจ 
๖. ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานศิลปหัตถกรรมได้อย่างเหมาะสม 
๗. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในงานศิลปหัตถกรรม 
๘. มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมในงานศิลปหัตถกรรม 
รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 

 
 

 

 

 

 

 



๑๗๔ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง ๒๓๒๐๒ ทักษะอาชีพ                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                   ภาคเรียนที่ ๒                   

เวลา ๔๐  ชั่วโมง           จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษากระบวนการส ารวจอาชีพธุรกิจในท้องถิ่นบ้านหนองสองห้อง ศึกษาแนวทางในการประกอบ

อาชีพธุรกิจ ในท้องถิ่นบ้านหนองสองห้องตามความสนใจ ศึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ คุณธรรมใน

งานอาชีพ ส ารวจการประกอบอาชีพธุรกิจในท้องถิ่น เลือกอาชีพธุรกิจท่ีสนใจ ปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจ ท่ีสนใจ

อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  กระบวนการกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

อาชีพ อย่างมีคุณธรรมในงานอาชีพ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการประกอบอาชีพธุรกิจท่ีมี

ความสนใจ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพธุรกิจในท้องถิ่น มีคุณธรรมและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ผลการเรียนรู้ 

๑. ส ารวจอาชีพธุรกิจในท้องถิ่นได้ 

๒. ปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจในท้องถิ่นที่สนใจได้ 

๓. ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 

๔. มีทักษะการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

๕. มีทักษะกระบวนการกลุ่ม 

๖. มีคุณธรรมในงานอาชีพ 

รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 



๑๗๖ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจ และตีความเรื่องท่ีฟัง และอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความ 
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
 มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก  
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ต ๑.๓ น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการ 
พูด และการเขียน 
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม  
 มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้ 
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือน และความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ 
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย น ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
 มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็น 
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
 มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๗ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ป. ๑ - ป. ๖ 
 อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ จ านวน ๑๒๐ ช่ัวโมง  
 อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ จ านวน ๑๒๐ ช่ัวโมง  
 อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ จ านวน ๑๒๐ ช่ัวโมง  
 อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ จ านวน ๑๒๐ ช่ัวโมง  
 อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ จ านวน ๑๒๐ ช่ัวโมง  
 อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ จ านวน ๑๒๐ ช่ัวโมง  
 รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๑ - ม. ๓ 
 อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนท่ี ๑) ๑.๕ หน่วยกิต จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 
 อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนท่ี ๒) ๑.๕ หน่วยกิต จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 
 อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนท่ี ๑) ๑.๕ หน่วยกิต จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 
 อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนท่ี ๒) ๑.๕ หน่วยกิต จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 
 อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนท่ี ๑) ๑.๕ หน่วยกิต จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 
 อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนท่ี ๒) ๑.๕ หน่วยกิต จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 
 รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้น ป.๑ – ป. ๖ 
 อ ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร จ านวน ๘๐ ช่ัวโมง 
 อ ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร จ านวน ๘๐ ช่ัวโมง 
 อ ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 อ ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 อ ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 อ ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

รหัสวิชา  อ๑๑๑๐๑                                                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                                   เวลา   ๑๒๐   ชั่วโมง   

      
 ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษ และภาษาไทย อ่านออกเสียง สะกดค าง่ายๆ 
สามารถเลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าท่ีฟัง  ปฏิบัติตามและใช้ค าศัพท์ง่ายๆ บอกความ
ต้องการง่ายๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน พร้อมท าท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกช่ือค าศัพท์
ง่ายๆเกี่ยวกับเทศกาลและวันส าคัญของเจ้าของภาษาง่ายๆ รวบรวมค าศัพท์ และค าถามเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว
และค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับ
วัย     ใช้กระบวนการทางภาษา  ฝึกปฏิบัติฟัง  พูด  ฟัง  อ่าน  เขียน  คิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา  การใช้ทักษะ
ชีวิตและเทคโนโลยี  ใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารในชีวิตประจ าวัน   มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
รหัสตัวชี้วัด ต.๑.๑   ป.๑/๑ ต.๑.๑   ป.๑/๒ ต.๑.๑   ป.๑/๓ ต.๑.๑   ป.๑/๔ 
  ต.๑.๒   ป.๑/๑ ต.๑.๒   ป.๑/๒ ต.๑.๒   ป.๑/๓ ต.๑.๒   ป.๑/๔ 
  ต.๑.๓   ป.๑/๑  
  ต.๒.๑   ป.๑/๑ ต.๒.๑  ป.๑/๒ ต.๒.๑  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  ๑๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗๙ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

รหัสวิชา  อ๑๒๑๐๑                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                                   เวลา   ๑๒๐   ชั่วโมง   
     
 เข้าใจและปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้องง่ายๆท่ีใช้ในห้องเรียน การระบุตัวอักษร เสียงตัวอักษรของ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย เสียงสระ การสะกดค า การอ่านประโยคง่ายๆตามหลักการอ่านออกเสียง  เลือก
ภาพให้ตรงความหมายของค า กลุ่มค าและประโยคเด่ียวเกี่ยวกับตัวเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 
การตอบค าถามจากการฟังประโยคสนทนาหรือนิทานง่ายๆท่ีมีภาพประกอบ พูดโต้ตอบประโยคส้ันๆง่ายๆใน
การส่ือสารระหว่างบุคคล พูดและท าท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกช่ือและค าศัพท์
เกี่ยวกับเทศกาลและวันส าคัญของเจ้าของภาษา ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ี
เหมาะสมกับวัย บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อ
รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง และใช้เทคนิคการจ า และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุข และเป็นพื้นฐาน
ในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้น ใช้กระบวนการทางภาษา  ฝึกปฏิบัติฟัง  พูด  ฟัง  อ่าน  เขียน  คิด
วิเคราะห์  แก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี  ใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารในชีวิตประจ าวัน   มีความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย 
และมีจิตสาธารณะ 
รหัสตัวชี้วัด ต.๑.๑   ป.๒/๑ ต.๑.๑  ป.๒/๒ ต.๑.๑  ป.๒/๓ ต.๑.๑  ป.๒/๔ 
  ต.๑.๒   ป.๒/๑ ต.๑.๒  ป.๒/๒ ต.๑.๒  ป.๒/๓ ต.๑.๒  ป.๒/๔ 
  ต.๑.๓   ป.๒/๑  
  ต.๒.๑   ป.๒/๑ ต.๑.๒  ป.๒/๒ ต.๑.๒  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  ๑๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

รหัสวิชา  อ๑๓๑๐๑                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                                   เวลา   ๑๒๐   ชั่วโมง   
     
 ฝึกฟัง พูด อ่านและเขียน ค าศัพท์ กลุ่มค า ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้องของประโยค และบทพูดใน
สถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียน เลือกระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมาย ตอบค าถามจากการ
ฟัง อ่าน บทสนทนา นิทาน พูดบอกความต้องการ ความรู้สึก และการให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน
ตามกิจกรรมๆตามแบบท่ีฟัง สมารถจัดหมวดหมู่ตามประเภทของบุคคล สัตว์ ส่ิงของ พูดและท าท่าทาง
ประกอบตามมารยามทางสังคม วัฒนธรรม บอกช่ือค าศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง และ
ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา วัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย บอกช่ือ
ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องและความแตกต่างของเสียงอักษร ค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆของภาษาต่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง และใช้
เทคนิคการจ า และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุข และเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษใน
ระดับสูงขึ้นใช้กระบวนการทางภาษา  ฝึกปฏิบัติฟัง  พูด  ฟัง  อ่าน  เขียน  คิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา  การใช้
ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี  ใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารในชีวิตประจ าวัน   มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
รหัสตัวชี้วัด ต.๑.๑   ป.๓/๑ ต.๑.๑  ป.๓/๒ ต.๑.๑  ป.๓/๓ ต.๑.๑  ป.๓/๔ 
  ต.๑.๒   ป.๓/๑ ต.๑.๒  ป.๓/๒ ต.๑.๒  ป.๓/๓ ต.๑.๒  ป.๓/๔   ต.๑.๒  ป.๓/๕   
  ต.๑.๓   ป.๓/๑ ต.๑.๓  ป.๓/๒   
  ต.๒.๑   ป.๓/๑ ต.๒.๑  ป.๓/๒ ต.๒.๑  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  ๑๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

รหัสวิชา  อ๑๔๑๐๑                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                                  เวลา   ๘๐   ชั่วโมง   
      
 ปฏิบัติและใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าขออนุญาต เลือกภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมาย
ท่ีฟังและอ่านออกเสียงค า สะกดค า ค้นคว้าค าศัพท์และข้อมูลต่างๆ พูด เขียน โต้ตอบในการส่ือสารระหว่าง
บุคคล แสดงความต้องการของตนเอง ขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ และท าท่าทางประกอบอย่า
สุภาพตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆใกล้ตัว
ตามท่ีฟังหรืออ่าน ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา นิทานส้ันๆเกี่ยวกับวันส าคัญ เทศกาล
งานฉลองของเจ้าของภาษา บอกความเหมือนความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความ 
เทศกาลไทยและภาษาต่างประเทศ แสวงหาความรู้ เปิดโลกทัศน์ของตนแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมและโลก 
ใช้กระบวนการทางภาษา  ฝึกปฏิบัติฟัง  พูด  ฟัง  อ่าน  เขียน  คิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต
และเทคโนโลยี  ใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารในชีวิตประจ าวัน   มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รกัความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
รหัสตัวชี้วัด ต.๑.๑   ป.๔/๑ ต.๑.๑  ป.๔/๒ ต.๑.๑  ป.๔/๓ ต.๑.๑  ป.๔/๔ 
  ต.๑.๒   ป.๔/๑ ต.๑.๒  ป.๔/๒ ต.๑.๒  ป.๔/๓ ต.๑.๒  ป.๔/๔    
  ต.๑.๓   ป.๔/๑ ต.๑.๓  ป.๔/๒   ต.๑.๓  ป.๔/๓   
  ต.๒.๑   ป.๔/๑ ต.๒.๑  ป.๔/๒ ต.๒.๑  ป.๔/๓ 
  ต.๒.๒   ป.๔/๑ ต.๒.๒  ป.๔/๒   
  ต.๓.๑   ป.๔/๑   
  ต.๔.๑   ป.๔/๑  
  ต.๔.๒  ป.๔/๑  
รวม  ๑๙  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

รหสัวิชา  อ๑๕๑๐๑                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                                   เวลา   ๘๐   ชั่วโมง   
      
 ปฏิบัติและใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต ค าแนะน า อ่านออกเสียง สะกดค า กลุ่มค า ประโยค 
ข้อความง่ายๆและบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน จับใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟัง 
เลือก ระบุประโยค ข้อความตรงตามความหมายของสัญลักษณ์ สนทนาโต้ตอบ ส่ือสารระหว่างบุคคล แสดง
ความต้องการ ขอความช่วยเหลือ การตอบรับปฏิเสธในสถานการณ์ง่ายๆ เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เพื่อน ครอบครัว เรื่องใกล้ตัว หรือแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ฟังและอ่าน ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง กิริยา
ท่าทาง มารยาทอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วัน
ส าคัญ งานฉลอง การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือนความ
แตกต่างการออกเสียง เครื่องหมาย วรรคตอน โครงสร้างประโยค รวมท้ังประเพณี เทศกาลของไทยและ
ต่างประเทศ ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ มีการน าเสนอการใช้ภาษาในสถานการณ์
ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา รวมถึงการสืบค้นข้อมูลต่างๆใช้กระบวนการทางภาษา  ฝึกปฏิบัติฟัง  
พูด  ฟัง  อ่าน  เขียน  คิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี  ใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน   มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
รหัสตัวชี้วัด ต.๑.๑   ป.๕/๑ ต.๑.๑  ป.๕/๒ ต.๑.๑  ป.๕/๓ ต.๑.๑  ป.๕/๔ 
  ต.๑.๒   ป.๕/๑ ต.๑.๒  ป.๕/๒ ต.๑.๒  ป.๕/๓ ต.๑.๒  ป.๕/๔ ต.๑.๒  ป.๕/๕ 
  ต.๑.๓   ป.๕/๑ ต.๑.๓  ป.๕/๒ ต.๑.๓  ป.๕/๓    
  ต.๒.๑   ป.๕/๑ ต.๒.๑  ป.๕/๒ ต.๒.๑  ป.๕/๓  
  ต.๒.๒   ป.๕/๑ ต.๒.๒  ป.๕/๒   
  ต.๓.๑   ป.๕/๑   
  ต.๔.๑   ป.๕/๑  
  ต.๔.๒  ป.๕/๒  
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

รหัสวิชา  อ๑๖๑๐๑                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                                   เวลา   ๘๐   ชั่วโมง   
   
 เข้าใจค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน าท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทกลอนส้ันๆถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน เลือกระบุประโยคข้อความส้ันๆตรงตามภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายท่ีอ่าน บอกใจความ
ส าคัญ และตอบค าถามจากเรื่องท่ีฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆและเรื่องเล่า พูดโต้ตอบในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล ใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน า พูดบอกความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องต่างๆใกล้ตัว พร้อมท้ัง
ให้เหตุผลส้ันๆประกอบ เขียนแผนภาพ แผนผัง แผนภูมิและตารางแสดงข้อมูลต่างๆท่ีได้ฟังและอ่าน โดยใช้
ถ้อยค า น้ าเสียง กิริยาท่าทางประกอบตามมารยาททางสังคม บอกความแตกต่างการออกเสียง เครื่องหมาย 
วรรคตอน โครงสร้างประโยค รวมทั้งประเพณี เทศกาล งานฉลอง และประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย 
ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น น าเสนอด้วยการพูดการเขียน ใช้ส่ือสารใน
สถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษาและสืบค้นรวบรวมข้อมูลต่างๆใช้กระบวนการทางภาษา  
ฝึกปฏิบัติฟัง  พูด  ฟัง  อ่าน  เขียน  คิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี  ใช้
ภาษาอังกฤษส่ือสารในชีวิตประจ าวัน   มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
รหัสตัวชี้วัด ต.๑.๑   ป.๖/๑ ต.๑.๑  ป.๖/๒ ต.๑.๑  ป.๖/๓ ต.๑.๑  ป.๖/๔ 
  ต.๑.๒   ป.๖/๑ ต.๑.๒  ป.๖/๒ ต.๑.๒  ป.๖/๓ ต.๑.๒  ป.๖/๔ ต.๑.๒  ป.๖/๕ 
  ต.๑.๓   ป.๖/๑ ต.๑.๓  ป.๖/๒ ต.๑.๓  ป.๖/๓    
  ต.๒.๑   ป.๖/๑ ต.๒.๑  ป.๖/๒ ต.๒.๑  ป.๖/๓  
  ต.๒.๒   ป.๖/๑ ต.๒.๒  ป.๖/๒    
  ต.๓.๑   ป.๖/๑   
  ต.๔.๑   ป.๖/๑  
  ต.๔.๒  ป.๖/๑  
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑           ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง /ภาคเรียน                                                           จ านวน  ๑.๕   หน่วยกิต   
 
เข้าใจค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจงในการท าอาหารและเครื่องด่ืม  การประดิษฐ์   
การใช้ยา สลากยา  การบอกทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆหรือการใช้อุปกรณ์  อ่านข้อความ นิทาน   
บทร้อยกรอง  สามารถใช้พจนานุกรม พูดประโยคหรือข้อความและความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม เวลาว่าง นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและ
อาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษาและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  การตีความถ่ายโอน
ข้อมูลให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง เข้าใจบทสนทนา เรื่องส้ัน เรื่องจากส่ือประเภทต่างๆ ใช้ภาษาส่ือสาร
ระหว่างบุคคล แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับหรือปฏิเสธให้ความช่วยเหลือ ใช้ค าศัพท์ 
ส านวน ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านหรือฟัง ใช้
ภาษาในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบ 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา  ฝึกปฏิบัติฟัง  พูด  ฟัง  อ่าน  เขียน  คิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา  การใช้
ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี  ใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  สามารถพูดโต้ตอบระหว่างบุคคลและ
เขียนแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกของตนใช้กระบวนการทางภาษา  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ   เพื่อให้
ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้   มุ่งมั่นในการท างาน 
 รหัสตัวชี้วัด 
 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  
 รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 



๑๘๕ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑                            ภาคเรียนที่  ๒ 
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง /ภาคเรียน                                                         จ านวน  ๑.๕   หน่วยกิต    
 
  ใช้ประโยคและข้อความบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์  ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 
จับใจความส าคัญ แก่นสาระ การวิเคราะห์ความ เรื่อง เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ แสดงความคิดเห็น และ
การให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆใกล้ตัว  
ใช้ภาษา น้ าเสียงกริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
รู้ความเป็นมาและความส าคัญ ความเหมือนความแตกต่างของเทศกาลงานฉลอง วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ 
ประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการ
ล าดับค าตามโครงสร้างของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  ใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวม สรุปและ
น าเสนอข้อมูลจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา  ฝึกปฏิบัติฟัง  พูด  ฟัง  อ่าน  เขียน  คิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา  การใช้
ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี  ใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  สามารถอ่านจับใจความส าคัญจากส่ิงท่ี
อ่าน  และสามารถสนทนาตามมารยาททางสังคม มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 รหัสตัวชี้วัด 
 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  
 รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



๑๘๖ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒                   ภาคเรียนที่  ๑ 
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง /ภาคเรียน                                                         จ านวน  ๑.๕   หน่วยกิต   
 
 ปฏิบัติตามและให้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายง่ายๆ ตามสถานการณ์ อ่านออกเสียง 

เลือกหัวข้อ สรุปใจความส าคัญ และรายละเอียดสนับสนุน พร้อมท้ังแสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล และ

ยกตัวอย่างประกอบจากการอ่านเรื่อง ข่าว เหตุการณ์ ประกาศ กิจกรรม บทร้อยกรองส้ันๆ  เรื่องใกล้ตัว และ

เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม ระบุ เขียน อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการ

ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย รวมทั้ง 

เทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา สืบค้น รวบรวม และสรุป

ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน

เป็นภาษาอังกฤษ ขอและให้ข้อมูล ใช้ทักษะในการส่ือสารเพื่อแสดงความต้องการ ความรู้สึก ความคิดเห็น 

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น ใน

ห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ เข้าร่วม

หรือจัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และมารยาทสังคม 

และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง

พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

รหัสตัวชี้วัด 
ต๑.๑ ม. ๒/๑ - ๔ 
ต๑.๒ ม. ๒/๑ - ๕ 
ต๑.๓ ม. ๒/๑ - ๓ 
ต๒.๑ ม. ๒/๑ - ๓ 
ต๒.๒ ม. ๒/๑ - ๒ 
ต๓.๑ ม. ๒/๑ 
ต๔.๑ ม. ๒/๑ 
ต๔.๒ ม. ๒/๑ - ๒ 
รวม ๒๑ ตัวชี้วัด 
 

 



๑๘๗ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒             ภาคเรียนที่  ๒ 
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง /ภาคเรียน                                                         จ านวน  ๑.๕   หน่วยกิต    
 
 ปฏิบัติตามและให้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายง่ายๆ ตามสถานการณ์ อ่านออกเสียง 

เลือกหัวข้อ สรุปใจความส าคัญ และรายละเอียดสนับสนุน พร้อมท้ังแสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล และ

ยกตัวอย่างประกอบจากการอ่านเรื่อง ข่าว เหตุการณ์ ประกาศ กิจกรรม บทร้อยกรองส้ันๆ  เรื่องใกล้ตัว และ

เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม ระบุ เขียน อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการ

ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย รวมท้ัง 

เทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา สืบค้น รวบรวม และสรุป

ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน

เป็นภาษาอังกฤษ ขอและให้ข้อมูล ใช้ทักษะในการส่ือสารเพื่อแสดงความต้องการ ความรู้สึก ความคิดเห็น 

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น ใน

ห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ เข้าร่วม

หรือจัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และมารยาทสังคม 

และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง

พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

รหัสตัวชี้วัด 
ต๑.๑ ม. ๒/๑ - ๔ 
ต๑.๒ ม. ๒/๑ - ๕ 
ต๑.๓ ม. ๒/๑ - ๓ 
ต๒.๑ ม. ๒/๑ - ๓ 
ต๒.๒ ม. ๒/๑ - ๒ 
ต๓.๑ ม. ๒/๑ 
ต๔.๑ ม. ๒/๑ 
ต๔.๒ ม. ๒/๑ - ๒ 
รวม ๒๑ ตัวชี้วัด 
 
 
 



๑๘๘ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓            ภาคเรียนที่  ๑ 
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง /ภาคเรียน                                                         จ านวน  ๑.๕   หน่วยกิต    
   
ปฏิบัติตามและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบายอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ     อ่าน

ออกเสียงค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

เลือกระบุและเขียนหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ และส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ แสดงความคิดเห็นจาก

เรื่องท่ีฟังและอ่าน พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูดสนทนาและเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ 

เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง อธิบายเปรียบเทียบเกี่ยวกับชีวิตความ-เป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม

ประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมของไทย  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตาม

ความสนใจ ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง แล้วน าเสนอด้วยการพูดและการเขียนท่ีเกี่ยวข้องกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และส่ือสารในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 

และสังคมอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะโดยใช้กระบวนการทางภาษา  ฝึกปฏิบัติฟัง  พูด  ฟัง  อ่าน  

เขียน  คิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

รหัสตัวชี้วัด 

ต๑.๑ ม. ๓/๑ - ๔ 
ต๑.๒ ม. ๓/๑ - ๕ 
ต๑.๓ ม. ๓/๑ - ๓ 
ต๒.๑ ม. ๓/๑ - ๓ 
ต๒.๒ ม. ๓/๑ - ๒ 
ต๓.๑ ม. ๓/๑ 
ต๔.๑ ม. ๓/๑ 
ต๔.๒ ม. ๓/๑ - ๒ 
รวม ๒๑ ตัวชี้วัด 
 
 
 



๑๘๙ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓            ภาคเรียนที่  ๒ 
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง /ภาคเรียน                                                         จ านวน  ๑.๕   หน่วยกิต    
 

 ปฏิบัติตามและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบายอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ     

อ่านออกเสียงค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ ได้ถูกต้องตามหลักการ

อ่าน เลือกระบุและเขียนหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ และส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ แสดงความคิดเห็น

จากเรื่องท่ีฟังและอ่าน พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูดสนทนาและเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตาม

กาลเทศะ เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง อธิบายเปรียบเทียบเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมของไทย  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมตามความสนใจ ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง แล้วน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน

ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และส่ือสารในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะโดยใช้กระบวนการทางภาษา  ฝึกปฏิบัติฟัง  

พูด  ฟัง  อ่าน  เขียน  คิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

รหสัตัวชี้วัด 
 ต๑.๑ ม. ๓/๑ - ๔ 
 ต๑.๒ ม. ๓/๑ - ๕ 
 ต๑.๓ ม. ๓/๑ - ๓ 
 ต๒.๑ ม. ๓/๑ - ๓ 
 ต๒.๒ ม. ๓/๑ - ๒ 
 ต๓.๑ ม. ๓/๑  
 ต๔.๑ ม. ๓/๑  
 ต๔.๒ ม. ๓/๑ - ๒ 
รวม ๒๑ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



๑๙๐ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ๑๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                                  เวลา   ๘๐   ชั่วโมง   
      
 อ่านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ เข้าใจและใช้ประโยคค าส่ังท่ีใช้ในห้องเรียน การอ่านออกเสียงค า  
กลุ่มค า ประโยค ขอ้ความบทอ่าน บทสนทนา การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว การขอบคุณ  
ขอโทษ และการใช้ภาษาท่าทาง การใช้ภาษาในการฟัง พูด ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนโดยใช้ 
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการส่ือสาร ฝึกการใช้ภาษา เพื่อให้มีความรู้ เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีทักษะ 
ทางภาษา เห็นประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
๑. อ่านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษออกเสียงค าศัพท์ได้ถูกต้อง 
๒. ใช้ค าทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ รวมถึงค าส่ังง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
๓. ใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวได้อย่างเหมาะสม 
๔. ใช้ภาษาส่ือสารได้ตามวัยอย่างมั่นใจ และกล้าแสดงออก 
๕. ใช้ภาษาได้ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ๑๒๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                                 เวลา   ๘๐   ชั่วโมง   
 
      เข้าใจและใช้ประโยคค าส่ังง่ายๆในห้องเรียน ค าขอร้องอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ค าศัพท์ 
ส้ันๆง่ายๆ เข้าใจความหมายค า กลุ่มค า และประโยคส้ันๆท่ีมีความหมายสัมพันธ์กับส่ิงต่างๆ ใกล้ตัว เข้าใจบท
อ่าน บทสนทนาง่ายๆ และนิทานท่ีมีภาพประกอบ ให้ข้อมูลและความต้องการเกี่ยวกับตนเองส้ันๆ เซ่น การ
พูดแนะน าตนเอง ขอบคุณ ขอโทษ เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งาน 
ฉลอง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อการส่ือสาร ฝึกการใช้ภาษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เห็นประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
๑. อ่านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ และค าศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้อง 
๒. ใช้ภาษาอังกฤษในการแนะน าตนเอง ขอบคุณ ขอโทษ ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  
 และเรื่องใกล้ตัวได้อย่างเหมาะสม 
๓. บอกความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคส้ันๆได้ถูกต้อง 
๔. ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านเรื่องง่ายๆหรือนิทานท่ีมีภาพประกอบได้ถูกต้อง 
๕. ใช้ภาษาอังกฤษได้ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๒ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ๑๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                                 เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  
  
 อ่านออกเสียงค าและประโยคง่ายๆ ท่ีเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวบอกความหมายของค า ตอบค าถามจากการ 
ฟังหรืออ่านได้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารระหว่างบุคคลได้เหมาะสมตามวัยใช้ภาษาในการพูดและ 
ท าท่าประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้บทสนทนาการทักทายได้ถูกต้องตามเวลา 
และถูกกาลเทศะ แนะน าตนเองได้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บอกลักษณะของบุคคลรอบตัว พูดประโยคบอก 
ความชอบ ไม่ชอบ บอกความต้องการของตนเองเกี่ยวกับเรื่องกีฬา งานอดิเรก บอกสถานท่ีต่างๆ รอบตัวและ 
ต าแหน่งของสถานท่ีต่างๆ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ เพื่อการส่ือสาร ฝึกการใช้ภาษา เพื่อให้มีความรู้ เข้าใจ 
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีทักษะทางภาษา เห็นประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
๑. อ่านออกเสียงค าและประโยคง่าย ๆ ท่ีเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 
๒. บอกความหมายของค าและตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านได้ 
๓. ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร สนทนา ทักทาย และแนะน าตนเอง และใช้ภาษาท่าทาง 
 ประกอบการพูดได้เหมาะสม 
๔. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และอธิบายเกี่ยวกับส่ิงต่างๆใกล้ตัว โดยใช้ภาษาอังกฤษ อย่างง่ายได้ 
๕. ใช้ภาษาอังกฤษได้ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ๑๔๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                                  เวลา   ๔๐   ชั่วโมง   
      
 ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการฟังบทสนทนาและข้อความส้ัน ๆ แล้วจับใจความ และพูดบอกรายละเอียด
และสรุปประเด็นส าคัญได้  อ่านออกเสียงบทสนทนาถูกต้องตามหลักการอ่าน ใช้ภาษาและโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ท่ีแตกต่างหลากหลาย  โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางท่ี
เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  พูดเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน 
ความสนใจส่วนบุคคล พูดบรรยายลักษณะของบุคคล การแสดงความรู้สึก การแสดงอารมณ์ การใช้ภาษาใน
การพูดซื้อขายส่ิงของ การพูดขอร้อง และการพูดเช้ือเชิญ 
          โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่าน  เขียน การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้น
ข้อมูล และการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ 
          เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ท่ีซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ 
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง 
ๆ เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
       ๑. ฟังและออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ ตัวเลข ค าบอกสี เวลา วัน เดือน ปี วันท่ี ค าบอกต าแหน่ง 
และส านวนภาษาท่ีใช้ในห้องเรียนได้ 
          ๒.  พูดสนทนาโต้ตอบ แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจส่วนบุคคลและกิจวัตรประจ าวัน อาชีพ 
และการแนะน าตัวเองและผู้อื่นได้ 
          ๓.  พูดสนทนาโต้ตอบ แลกเปล่ียนข้อมูล เกี่ยวกับการการบรรยาย ลักษณะรูปร่าง และเครื่องนุ่งห่ม 
แสดงความคิดเห็นของบุคคลและกล่าวชมได้ 
          ๔.  พูดสนทนาโต้ตอบ แลกเปล่ียนข้อมูล เกี่ยวกับกิจกรรมในอดีต แสดงความรู้สึกในอารมณ์ต่าง ๆ 
และตอบรับการทักทายได้ 
          ๕. พูดสนทนาโต้ตอบในการซื้อขายสินค้า สอบถามราคาสินค้าได้ 
          ๖. พูดสนทนาถามตอบเกี่ยวกับสถานท่ี  และเวลาในการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต พูดเช้ือเชิญ
และตอบรับ/ตอบปฏิเสธการเช้ือเชิญ ตลอดจนถามตอบเกี่ยวกับทิศทางและต าแหน่งท่ีต้ังของสถานท่ีต่าง ๆ 
ได้ 
  รวม  ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 



๑๙๔ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ๑๕๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                                  เวลา   ๔๐   ชั่วโมง   
      
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ศัพท์ ส านวน และ
โครงสร้างทางภาษา ในการต้อนรับ ติดต่อส่ือสาร การให้บริการ ให้ข้อมูล ค าแนะน า การแสดงความต้องการ
และความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ สินค้า สถานท่ีท่องเท่ียว  กิจกรรม ข่าวสาร วัฒนธรรม
ในท้องถิ่น  ใช้รูปแบบภาษาและท่าทางโดย ใช้กระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
การกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างเจตคติ เพื่อการส่ือสารและ
ให้บริการอย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล สถานการณ์และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม และ
น าเสนอผลงานด้านการท่องเท่ียวโดยยึดแนวหลักเศรษฐกิจพอ เพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มุ่งมั่นในการ
ท างาน ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทยเปรียบเทียบกับอังกฤษ และน าไปประยุกต์ในการ
ประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์มีวิจารณญาณ มี
คุณธรรมและมีจริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑. ปฏิบัติตามและใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจงค าอธิบายและค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน 
๒. ใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานท่ีตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
๓. พูดบรรยายสถานท่ีท่องเท่ียวในท้องถิ่น   เหตุการณ์ บุคคล ส่ิงของ ขั้นตอนการผลิตงานหัตถกรรม อาหาร 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี 
๔. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีอ่าน ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
๕. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
๖. ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ 
รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



๑๙๕ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ๑๖๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๖                                                                 เวลา   ๔๐   ชั่วโมง   
     

 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ศัพท์ ส านวน และ
โครงสร้างทางภาษา ในการต้อนรับ ติดต่อส่ือสาร การให้บริการ ให้ข้อมูล ค าแนะน า การแสดงความต้องการ
และความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ สินค้า สถานท่ีท่องเท่ียว  กิจกรรม ข่าวสาร วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ใช้รูปแบบภาษาและท่าทางโดย ใช้กระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างเจตคติ เพื่อการ
ส่ือสารและให้บริการอย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล สถานการณ์และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม เข้าร่วม
กิจกรรม และน าเสนอผลงานด้านการท่องเท่ียวโดยยึดแนวหลักเศรษฐกิจพอ เพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
มุ่งมั่นในการท างาน ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทยเปรียบเทียบกับอังกฤษ และน าไป
ประยุกต์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์มี
วิจารณญาณ มีคุณธรรมและมีจริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑. ปฏิบัติตามและใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจงค าอธิบายและค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน 
๒. ใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานท่ีตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
๓. พูดบรรยายสถานท่ีท่องเท่ียวที่ส าคัญของประเทศในประชาคมอาเซียน   เหตุการณ์ บุคคล ส่ิงของ อาหาร 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี 
๔ ใช้ภาษาในการติดต่อท่ีพัก การเขียนก าหนดการท่องเท่ียว การติดต่อลูกค้าในโรงแรมและห้องอาหาร 
๕. ใช้ภาษาในการติดต่อกับองค์กรการท่องเท่ียวของรัฐและหน่วยงานในท้องถิ่น 
๖. ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ 
 รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๖ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 วิชาการป้องกันการทุจริต 

 

 

 



๑๙๗ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

 
สาระและผลการเรียนรู้รายวิชา การป้องกันการทุจริต 

 

สาระที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลการเรียนรู้ 
๑.๑ มีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
สาระที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
ผลการเรยีนรู้ 
๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
๒.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอาย และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๒.๓ ตระหนักและมีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต 
สาระที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
ผลการเรียนรู้ 
๓.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๓.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของ STRONG และมีจิตพอเพียงในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ 
สาระที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
ผลการเรียนรู้ 
๔.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๔.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๔.๓ ตะหนักและเห็นความส าคัญของการเป็นพลเมืองท่ีดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกัน 
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

รายวิชาที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นประถมศึกษา ป.๑-๖ 
ป๑๑๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๑ จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง / ๑ หน่วยกิต ต่อ ปี 
ป๑๒๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๒ จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง / ๑ หน่วยกิต ต่อ ปี 
ป๑๓๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๓ จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง / ๑ หน่วยกิต ต่อ ปี 
ป๑๔๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๔ จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง / ๑ หน่วยกิต ต่อ ปี 
ป๑๕๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๕ จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง / ๑ หน่วยกิต ต่อ ปี 
ป๑๖๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๖ จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง / ๑ หน่วยกิต ต่อ ปี 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.๑-๓ 
ต๒๑๒๐๑ การต่อต้านการทุจริต ๑ จ านวน ๒๐ ช่ัวโมง / ภาคเรียน 
ต๒๑๒๐๒ การต่อต้านการทุจริต ๒ จ านวน ๒๐ ช่ัวโมง / ภาคเรียน 
ต๒๒๒๐๑ การต่อต้านการทุจริต ๓ จ านวน ๒๐ ช่ัวโมง / ภาคเรียน 
ต๒๒๒๐๒ การต่อต้านการทุจริต ๔ จ านวน ๒๐ ช่ัวโมง / ภาคเรียน 
ต๒๓๒๐๑ การต่อต้านการทุจริต ๕ จ านวน ๒๐ ช่ัวโมง / ภาคเรียน 
ต๒๓๒๐๒ การต่อต้านการทุจริต ๖ จ านวน ๒๐ ช่ัวโมง / ภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ป๑๑๒๐๑ – ป๑๖๒๐๑การป้องกันการทุจริต      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖                                  เวลา  ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต   
 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบต่อ
สังคมในการต่อต้านการทุจริต  โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์  จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท า
โครงงานกระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่าน
และการเขียน เพื่อให้มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 
 

ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรู้ัับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ีSTRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรู้ัับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๐ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ต๒๑๒๐๑ – ต๒๓๒๐๑การป้องกันการทุจริต      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓                                  เวลา  ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต   
 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบต่อ
สังคมในการต่อต้านการทุจริต  โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์  จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท า
โครงงานกระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่าน
และการเขียน เพื่อให้มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 
 

ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรู้ัับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ีSTRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรู้ัับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๑ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 



๒๐๒ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอย่างรอบด้าน  

เพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  ท้ังร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม  
จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม  สามารถจัดการตนเองได้  
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
              โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยแบ่งออกเป็น  ๓  ลักษณะ  ดังนี้ 

๑. กิจกรรมแนะแนว    
๒. กิจกรรมนักเรียน 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 

๑.  กิจกรรมแนะแนว 
                 เป็นกิจกรรมที่จัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการ  ความสนใจ   ธรรมชาติของ
ผู้เรียน  และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑  ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา  การงาน  และอาชีพ  ชีวิตและสังคม  เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ผู้เรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง  เรียนรู้ด้วยตนเอง  ด้วยการปฏิบัติจนกระทั่งเกิด
ทักษะชีวิต  หรือการเรียนรู้ตลอดจนครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  โดยมีครูแนะแนวเป็นพี่เล้ียงและ
ประสานงาน   
 

วัตถุประสงค์ 
                 ๑.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รู้จัก  เข้าใจ  และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
                 ๒.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถวางแผนการเรียน  อาชีพ  รวมทั้งการด าเนินชีวิตและ
สังคม 
                 ๓.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข 
 

ขอบข่าย 
                 การจัดกิจกรรมแนะแนวมีองค์ประกอบ  ๓  ด้าน  ดังนี้ 
                 ๑.  ด้านการศึกษา  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ  รู้จัก
แสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่
เรียน  มีวิธีการเรียนรู้  และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 
                 ๒.  ด้านการงานและอาชีพ  ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน  รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพ
อย่างหลากหลาย  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ  สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพ
ตามท่ีตนเองมีความถนัดและสนใจ 



๒๐๓ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

                 ๓.  ด้านชีวิตและสังคม  ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  
รักษ์ส่ิงแวดล้อม  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีเจตคติท่ีดีต่อการมีชีวิตท่ีดีมีคุณภาพ  มีทักษะและสามารถปรับตัว
ให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

เวลาการร่วมกิจกรรม     
                 ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว  ๔๐  ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา  ในระดับประถมศึกษา  
และ  ๒๐  ช่ัวโมงต่อภาคเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

แนวการจัดกิจกรรม 
            ๑.  จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและธรรมชาติของผู้เรียน 
            ๒. จัดกิจกรรมเพื่อผู้เรียนทุกคนในสถานศึกษา ให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระด้านการพัฒนาตนเอง 
การศึกษา และอาชีพ 
            ๓.  ประสานความร่วมมือให้ผู้เกี่ยวข้องกับผู้เรียนทุกฝ่าย นับต้ังแต่ผู้บริหาร ครูทุกคน ผู้ปกครอง 
ชุมชน ร่วมมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมด าเนิน
ไปด้วยความสะดวกอย่างมี ประสิทธิภาพ 
 ๔.  จัดกิจกรรมช่ัวโมงแนะแนว  ๑ ช่ัวโมง : ๑ สัปดาห์  ระดับประถมศึกษาเป็นรายปีการศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นภาคเรียนท่ี ๑  และ  ๒ 
 ๕.  จัดกิจกรรมด้านการศึกษา  มีรูปแบบการจัดกิจกรรม  ๒  ลักษณะ  คือ 

       ๑.  การจัดกิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียน 
            - กิจกรรมคาบแนะแนวทุกระดับช้ัน  
            - กิจกรรมโฮมรูม 
      ๒. การจัดกิจกรรมแนะแนวนอกชั้นเรียน เช่น 
           - กิจกรรมกลุ่มทางจิตวิทยาและการแนะแนว 
           - การทัศนศึกษาแหล่งวิทยาการและสถานประกอบการ 
           - การเชิญผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่าเป็นวิทยากรให้ความรู้  
           - การจัดนิทรรศการ 
           - การจัดป้ายนิเทศ 
           - การปฐมนิเทศ 
           - การปัจฉิมนิเทศ 
           - กิจกรรมวันประสานสัมพันธ์ 
           - กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
           - กิจกรรมพี่ช่วยน้อง 
๖.  จัดกิจกรรมด้านการงานและอาชีพ  มีแนวการจัดกิจกรรมดังนี้ 
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         ๖.๑  รู้ข้อมูลตนเองเพื่อการวางแผนงานอาชีพ เช่น ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ 
จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง 
                     ๖.๒  รู้และเข้าใจในธรรมชาติและคุณลักษณะของอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  เห็น
คุณค่าของการท างาน 
                     ๖.๓   มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาเพื่อเข้าสู่งานอาชีพ 
         ๖.๔  มีเป้าหมายชีวิต รู้จักวางแผนชีวิตการเรียน การงาน ท่ีเหมาะสมกับความถนัด ความ
สนใจ และสภาพการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี 
        ๖.๕  มีคุณลักษณะพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการเตรียมตัวสู่โลกของงานอาชีพ 

๗. จัดกิจกรรมด้านชีวิตและสังคม  มีแนวการจัดกิจกรรมดังนี้ 
๗.๑  รู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเอง 
๗.๒  เข้าใจและยอมรับผู้อื่น 
๗.๓  มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคม ส่ิงแวดล้อม 

ท่ีเปล่ียนไปได้อย่างเหมาะสม และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
                  ๗.๔ รู้จักตัดสินใจและแก้ปัญหา รวมทั้งสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 
ในชีวิตอย่างเหมาะสม 

๗.๕  มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีในสังคม อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
๗.๖  รู้จักหลีกเล่ียงอบายมุข สารเสพติด การพนัน หรือส่ิงท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิต 
๗.๗  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
 

การประเมินผลการจัดกิจกรรม 
                 ในการการประเมินการจัดกิจกรรมแนะแนว  ครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมแนะแนว  ผู้เรียน  
และผู้ปกครอง  มีภารกิจท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                 ๑.  ครูผู้จัดกิจกรรมแนะแนว   
                       ๑.๑  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ให้เกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์  สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ท่ีสถานศึกษาก าหนดและตามสภาพความต้องการและปัญหาของผู้เรียน 
                       ๑.๒  รายงานเวลาและพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
                       ๑.๓  ศึกษา  ติดตาม  และพัฒนาผู้เรียนในกรณีท่ีผู้เรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
                       ๑.๔  ประเมินผลผู้เรียน  โดยดูจากพัฒนาการของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดเป็น
ส าคัญ  ในกรณีท่ีผลการประเมินยังไม่ผ่านให้ครูผู้จัดกิจกรรมด าเนินการซ่อมเสริมโดยผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมซ ้า
หรือปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มเติม  จนกระท่ังผู้เรียนบรรลุคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                       ๑.๕  บันทึกผลการติดตามและประเมินผลผู้เรียนไว้เป็นหลักฐาน 
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                 ๒.  ผู้เรียน 
                       ๒.๑  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด โดยมี
หลักฐานแสดงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 
                       ๒.๒  ปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีครูผู้รับผิดชอบมอบหมาย  ถ้าไม่ผ่านให้ปฏิบัติกิจกรรมซ ้าหรือ
ปฏิบัติเพิ่มเติม  และมีช้ินงาน/ผลงาน/คุณลักษณะตามท่ีครูผู้จัดกิจกรรมมอบหมายให้ปฏิบัติ 
                 ๓.  ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียน  และมีการบันทึกสรุป
พัฒนาการและการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน 
 
 

๒.  กิจกรรมนักเรียน 
๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนาร ี
หลักการ 

                 กระบวนการลูกเสือโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล มีหลักการส าคัญ  คือ โรงเรียนร่วมราษฎร์
วิทยานุกูลได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย  วุฒิภาวะ  และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยค านึงถึงส่ิงต่อไปนี้  
    ๑.  มีศาสนาเป็นหลักยึดทางจิตใจ  จงรักภักดีต่อศาสนาท่ีตนเคารพนับถือ  และพึงปฏิบัติศาสนกิจ
ด้วยความจริงใจ 
    ๒.  จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติของตน  พร้อมด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน
สันติสุขและสันติภาพ  ความเข้าใจท่ีดีซึ่งกันและกัน  และความร่วมมือซึ่งกันและกันต้ังแต่ละระดับท้องถิ่น  
ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ 
    ๓.  เข้าร่วมพัฒนาสังคม  ยอมรับ  และให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่นและเพื่อน
มนุษย์ทุกคน  รวมทั้งธรรมชาติและสรรพส่ิงท้ังหลายในโลก 
    ๔.  มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    ๕.  ลูกเสือทุกคนต้องยึดมั่นในค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 

วัตถุประสงค์ 
                 พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา ๘ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมลูกเสือ
เพื่อพัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบและช่วย
สร้างสรรค์สังคม  ให้เกิดความสามัคคี  และมีความเจริญก้าวหน้า  ท้ังนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของ
ประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
    ๑.  ให้มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เช่ือฟัง  และพึ่งตนเอง 
    ๒.  ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
    ๓.  ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
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    ๔.  ให้รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
    ๕.  ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และความมั่นคงของประเทศชาติ 
 

ขอบข่าย 
                 กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์  เพื่อการอยู่
ร่วมกัน  ให้รู้จักการเสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ซึ่งการจัด
กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  รวมทั้งให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑     
                 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  ได้ก าหนดหลักสูตรลูกเสือ เนตรนารี เป็น  ๓ ประเภท คือ   
                 ๑.  ลูกเสือส ารอง    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๓ 
                 ๒.  ลูกเสือสามัญ    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔-๖ 
                 ๓.  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑-๓ 
 

แนวการจัดกิจกรรม 
                 การจัดกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout  
Method)  ซึ่งมีองค์ประกอบ  ๗  ประการ  คือ 
                       ๑.  ค าปฏิญาณและกฎ  ถือเป็นหลักเกณฑ์ท่ีลูกเสือทุกคนให้ค ามั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตาม
กฎของลูกเสือ  กฎของลูกเสือมีไว้ให้กับลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ  ไม่ได้ “ห้าม” ท า  หรือ 
“บังคับ”  ท า  แต่ถ้า “ท า”  ก็จะท าให้เกิดผลดีแก่ตนเอง  เป็นคนดี  ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติเช่ือถือ
ได้  ฯลฯ 
                  ๒.  เรียนรู้จากการกระท า  เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล  ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของผลงานอยู่
ท่ีการกระท าของตนเอง  ท าให้มีความรู้ท่ีชัดเจน  และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองได้  และท้ายทาย
ความสามารถของตนเอง 
                  ๓.  ระบบหมู่  เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน  การ
ยอมรับซึ่งกันและกนั  การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ  การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  เป็นการเรียนรู้การ
ใช้ประชาธิปไตยเบื้องต้น 
                ๔.  การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน  ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือ  เนตรนารี  
ด้วยการใช้สัญลักษณ์  ได้แก่  เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  การท าความเคารพ  รหัส  ค าปฏิญาณ  กฎ  คติพจน์  
ค าขวัญ  ธง  เป็นต้น  วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจใน 
การเป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือแห่งโลก  ซึ่งมีสมาชิกอยู่ท่ัวโลกและเป็นองค์กรท่ีมีจ านวนสมาชิกมากท่ีสุด
ในโลก 
                ๕.  การศึกษาธรรมชาติ  คือ  ส่ิงส าคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ  ธรรมชาติอันโปร่งใสตาม
ชนบท  ป่าเขา  ป่าละเมาะ  และพุ่มไม้  เป็นท่ีปรารถนาอย่างยิ่งในการไปท ากิจกรรมกับธรรมชาติ  การปีน
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เขา  ต้ังค่ายพักแรมในสุดสัปดาห์  หรือตามวาระของการอยู่ค่ายพักแรมตามกฎระเบียบ  เป็นท่ีเสน่หาแก่เด็ก
ทุกคน  ถ้าขาดส่ิงนี้แล้ว  ก็ไม่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบลูกเสือ 
                  ๖.  ความก้าวหน้าในการร่วมกิจกรรม  กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดให้เด็กท า  ต้องให้มีความก้าวหน้า
และดึงดูดใจ  สร้างให้เกิดความกระตือรือร้น  อยากท่ีจะท าและวัตถุประสงค์ในการจัดแต่ละอย่างให้สัมพันธ์
กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง  เกมการเล่นท่ีสนุกสนาน  การแข่งขัยกันก็เป็นส่ิงดึงดูดใจและเป็น
การจูงใจท่ีดี 
                  ๗.  การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่เป็นผู้ท่ีช้ีแนะหนทางท่ีถูกต้องให้แก่เด็ก  เพื่อให้เขาเกิด
ความมั่นใจในการท่ีจะตัดสินใจกระท าส่ิงใดลงไป  ท้ังคู่มีความต้องซึ่งกันและกัน  เด็กก็ต้องการผู้ใหญ่ช่วยชี้น า  
ผู้ใหญ่เองก็ต้องการน าพาให้ไปสู่หนทางท่ีดี  ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและดีท่ีสุด  จึงเป็นการร่วมมือกัน
ท้ังสองฝ่าย 
 

เง่ือนไข 
                 ๑.   เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
                       การจัดกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารีตาม โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลได้ก าหนดเวลาในการ
เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรในแต่ละระดับช้ัน  ดังนี้ 
                      ๑.๑  ระดับประถมศึกษา  (ป.๑ - ป.๖) ก าหนดเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
ปีละ  ๔๐ ช่ัวโมง   
                     ๑.๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑ - ม.๓) ก าหนดเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
ภาคเรียนละ  ๒๐ ช่ัวโมง   
                       ส่วนการจัดกิจกรรมเพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ  เนตรนารี  แต่ละประเภทใช้เวลา
เรียนปกติ  และนอกเวลาเรียน 
                 ๒.   การจัดกิจกรรม 
                     ๒.๑  การจัดกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารีตามหลักสูตร  ควรจัดให้มีการเปิดประชุมกองทุกครั้ง  
เพื่อเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเอง  โดยปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังนี้ 
                             ๒.๑.๑  พิธีเปิด  (ชักธงขึ้น  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก) 
                             ๒.๑.๒  เกมหรือเพลง 
                             ๒.๑.๓  เรียนตามหลักสูตร 
                             ๒.๑.๔  การเล่าเรื่องส้ันท่ีเป็นประโยชน์ 
                             ๒.๑.๕  พิธีปิด  (นัดหมาย  ตรวจ   ชักธงลง  เลิก) 
                       ๒.๒  กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม   
                             การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม  มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน  
อยู่ในระเบียบวินัย  รู้จักช่วยตนเอง  รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่น  ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม  
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจ าเป็นต้องวางแผนน าลูกเสือไปเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมไว้ให้พร้อมก่อนและเนิ่น ๆ 



๒๐๘ 
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ดังนั้นบทบาทผู้บังคับบัญชาลูกเสือท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อลูกเสือ  ต่องาน  การอยู่ค่ายพักแรม  และตาม
หน้าท่ีของตนเองจึงจ าเป็นต้องหาโอกาสให้ลูกเสือของตนได้มีโอกาสในการอยู่ค่ายพักแรมเสมอ 
                             ให้ผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกล  และอยู่ค่ายพักแรมปีหนึ่งไมน่้อยกว่า ๑ 
ครั้ง   ครั้งหนึ่งให้อยู่ค่ายพักแรมอย่างน้อย ๑ คืน 
                       ๒.๓  กิจกรรมพิธีการ  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพิธีการลูกเสือ  เช่น  พิธีเข้าประจ ากอง  
พิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม  พิธีถวายราชสดุดี  พิธีประดับเครื่องหมายต่าง ๆ เป็นต้น  เพื่อให้
ลูกเสือมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในการเป็นลูกเสือ 
                       ๒.๔  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ลูกเสือได้
บ าเพ็ญประโยชน์ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 
                 ๓.   ผู้บังคับบัญชาลูกเสือควรผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้เบ้ืองต้นในแต่ละ
ประเภท 
                 ๔.   สถานศึกษาควรให้มีการจัดต้ังกลุ่มหรือกองลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 

การประเมินผลกิจกรรม 
                 การประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนลูกเสือ  เนตรนารี  ซึ่งนอกจากพิจารณาความรู้ตามทฤษฎีแล้ว  ต้องพิจารณาด้านความ
ประพฤติ  พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเน้นทักษะและการปฏิบัติต่าง ๆ ด้วย 
วิธีการประเมินท่ีหลากหลายและการประเมินตามสภาพจริงซึ่งแบ่งการประเมินผลออกเป็น ๒ ส่วน  คือ 
                 ๑.   กิจกรรมบังคับ 
                       เป็นการประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตร  เพื่อให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การติดสินเล่ือนช้ันหรือ
จบหลักสูตร  โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  มีการประเมินผล
ตลอดภาคเรียน / ปี  โดยวิธีการสังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม  การซักถาม  การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน  “ผ่าน”  และ  “ไม่ผ่าน” 
                             ผ่าน    หมายถึง    ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม  และมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                             ไม่ผ่าน    หมายถึง    ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ปฏิบัติ
กิจกรรม  หรือมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                 ๒.   กิจกรรมพิเศษ  การประเมินผลวิชาพิเศษในแต่ละวิชา  ใช้วิธีการทดสอบท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  ตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับลูกเสือแห่งชาติ 
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๒.๒  กิจกรรมชุมนุม 
หลักการ 

                 ๑.  เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรมของผู้เรียนตามความสมัครใจ 
                 ๒.  เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนร่วมกันท างานเป็นทีม  ช่วยกันคิด  ช่วยกันท า  และช่วยกันแก้ปัญหา 
                 ๓.  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
                 ๔.  เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน  รวมทั้งบริบทของสถานศึกษาและ
ท้องถิ่น 
 

วัตถุประสงค์ 
                 ๑.  เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความต้องการของตน 
                 ๒.  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ให้เกิด
ประสบการณ์ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
                 ๓.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
                 ๔.  เพื่อให้ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
 

ขอบข่าย 
                 ๑.  เป็นกิจกรรมจัดตามความสนใจของผู้เรียน 
                 ๒.  เป็นกิจกรรมท่ีจัดเสริมหลักสูตรสถานศึกษาในด้านความรู้และทักษะปฏิบัติ  ของผู้เรียน 
                 ๓.  สามารถจัดได้ท้ังในและนอกสถานศึกษา  และท้ังในเวลาและนอกเวลาเรียน 
 

แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม 
                 ๑.   กรณีชุมนุมท่ียังไม่มีการจัดต้ัง  ให้ผู้เรียนร่วมกันจัดต้ังชุมนุม  และเชิญครูท่ีปรึกษาร่วมกัน
ด าเนินกิจกรรมชุมนุมตามระเบียบปฏิบัติท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                 ๒.  กรณีชุมนุมท่ีมีการจัดต้ังแล้ว  ให้ครูท่ีปรึกษาชุมนุมส ารวจความสนใจของผู้เรียนในการเลือก
เข้าร่วมชุมนุม 
                 ๓.  แต่ละชุมนุมมีการจัดประสบการณ์แลกเปล่ียนเรียนรู้  และเผยแพร่กิจกรรม 
                 ๔.  ครูท่ีปรึกษากิจกรรมประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินผล 
 

เง่ือนไข 
                 ๑.  การจัดกิจกรรมชุมนุมในแต่ละระดับช้ัน  ให้จัดดังนี้ 
  ๑.๑  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖ นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม  ๓๐  ช่ัวโมงต่อ
ปีการศึกษา 
  ๑.๒  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม  ๒๕  ช่ัวโมงต่อปี 
ในภาคเรียนท่ี ๑  เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐ ช่ัวโมง ในภาคเรียนท่ี ๒  เข้าร่วมกิจกรรม ๑๕ ช่ัวโมง 
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                 ๒.  สมาชิกของชุมนุม   ต้องเข้าร่วมกิจกรรม  ร่วมปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ช้ินงาน/
คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

การประเมินผล 
                 การประเมินผลกิจกรรม  เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ซึ่ง
นอกจากพิจารณาความรู้ตามทฤษฎีแล้ว  ยังต้องพิจารณาด้านความประพฤติ  พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ท่ีเน้นทักษะและการปฏิบัติต่าง ๆ ด้วยวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย  และการประเมินตามสภาพจริง  โดย
ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น  “ผ่าน”  และ  “ไม่ผ่าน”  
                             ผ่าน    หมายถึง    ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม  และมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                             ไม่ผ่าน    หมายถึง    ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์  ปฏิบัติ
กิจกรรม  หรือมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 หลักการ 
                 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมท่ีต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  และพัฒนาการทาง
สมอง  เน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้  และคุณธรรมจริยธรรม  จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ออกแบบ
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ  เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา 
 

วัตถุประสงค์ 
                 ๑.  เพื่อให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคม  และ
ประเทศชาติ 
                 ๒.  เพื่อให้ผู้เรียนออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตาม
ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
                 ๓.  เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                 ๔.  เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธรณประโยชน์จนเกิดคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                 ๕.  เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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ขอบข่าย 
                 เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  และกิจกรรมจิตอาสา  โดย
ผู้เรียนด าเนินการด้วยตนเองในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ  ความดีงาม  ความเสียสละ
ต่อสังคม  มีจิตอาสา  และมีจิตสาธารณะ 
 

แนวการจัดกิจกรรม 
                 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เน้นให้ผู้เรียนร่วมกันส ารวจและวิเคราะห์
สภาพปัญหา  ร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรม  วางแผนการจัดกิจกรรม  ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน  ร่วมสรุป
และประเมินผลการจัดกิจกรรม  ร่วมรายงานผล  พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการจัดกิจกรรม 
                 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลเลือกจัด
กิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมได้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  กล่าวคือ   จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ  
โครงงาน  หรือกิจกรรม  หมายถึง  กิจกรรมท่ีผู้เรียนน าเสนอการจัดกิจกรรมต่อโรงเรียน  เพื่อขอความ
เห็นชอบในการจัดท าโครงการ  โครงงาน  หรือกิจกรรม  ซึ่งมีระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดท่ีชัดเจน  โดยมีการ
จัดกิจกรรมท้ังภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน  
 

เง่ือนไข 
                 ๑.  เวลาเข้าร่วมกิจกรรม  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่องทุกภาคเรียน   เน้นผู้เรียนเป็นผู้จัดกิจกรรมด้วยตนเองทุกขั้นตอนและต่อเนื่อง  โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษา
กิจกรรม  ดังน้ี 

๑.๑  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖ นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม  ๑๐  ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
๑.๒  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม  ๑๕  ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา  โดยเข้า
ร่วมกิจกรรม  ในภาคเรียนท่ี ๑  เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐  ในภาคเรียนท่ี ๒  เข้าร่วมกิจกรรม ๕ 
                 ๒.  ผู้เรียนจะจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในเวลา  สถานท่ี  
หรือรูปแบบของกิจกรรมใดก็ได้  โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา 
 

การประเมินผลกิจกรรม 
                 การประเมินผลกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบ
ตามกรอบเวลาในโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  และโครงสร้าง
เวลาเรียนของสถานศึกษาดังนี้ 
                       ๑.   ระดับประถมศึกษา  (ป.๑-ป.๖)มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมรวม  ๖๐  ช่ัวโมง โดยมีเวลา
เข้าร่วมกิจกรรมช้ัน/ปีละ  ๑๐  ช่ัวโมง 
                       ๒.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมรวม  ๔๕  ช่ัวโมง  โดยมี
เวลาเข้าร่วมกิจกรรมช้ัน/ปีละ  ๑๕  ช่ัวโมง 
                       ๓.  มีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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                        ผ่าน    หมายถึง   ผู้เรียนมีเกณฑ์การผ่านดังนี้ 
                              ๑. ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ดังนี้ 
                                   ๑.๑ ปฏิบัติกิจกรรมช้ัน/ปีละ  ๑๐  ช่ัวโมง ในระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) 
                                   ๑.๒ ปฏิบัติกิจกรรมช้ัน/ปีละ  ๑๕  ช่ัวโมง  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
                              ๒. มีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดคิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
ทุกช้ันปี 
                      ไม่ผ่าน    หมายถึง   ผู้เรียนมีเกณฑ์การไม่ผ่านดังนี้ 
                               ๑. ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ดังนี้ 
                               ๒. มีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดต ่ากว่า   
ร้อยละ ๘๐ ทุกช้ันปี 
                         กรณีท่ีผู้เรียนไม่ผ่าน  ครูท่ีปรึกษาต้องให้ผู้เรียนซ่อมเสริมการท ากิจกรรมให้ครบตาม
กรอบเวลาท่ีก าหนดในโครงสร้างของหลักสูตรหรือปฏิบัติกิจกรรมอื่นท่ีมีจุดมุ่งหมายสอดคล้องกับกิจกรรมท่ี
ก าหนดเป็นการทดแทนและประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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เกณฑ์การจบการศึกษา 

การจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร  ผู้สอนพยายามคัดสรร กระบวนการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝัง
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  

๑. หลักการจัดการเรียนรู้ 

 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมี
ความส าคัญท่ีสุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกับผู้เรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม  

๒. กระบวนการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เป็น
เครื่องมือท่ีจะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับผู้เรียน อาทิ 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลง
มือท าจริ ง   กระบวนการจัดการ กระบวนการวิ จัย  กระบวนการเรียนรู้ การ เรียนรู้ ของตนเอง 
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอน จึงจ าเป็นต้องศึกษาท า
ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึงพิจารณาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด   
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๔. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ท้ังผู้สอนและผู้เรียนควรมี
บทบาท ดังนี้ 

 ๔.๑ บทบาทของผู้สอน 
๑)  ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการ

เรียนรู้ ท่ีท้าทความสามารถของผู้เรียน 
  ๒)  ก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ ท่ี
เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  ๓)  ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

๔)  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
๕)  จัดเตรียมและเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๖) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของ
วิชา 

และระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนของตนเอง 
  ๔.๒  บทบาทของผู้เรียน 

๑)  ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
๒)  เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ต้ังค าถาม คิดหา

ค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ   
๓)  ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์

ต่างๆ  
 ๔)  มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  

  ๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

สื่อการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่ือการเรียนรู้มี
หลากหลายประเภท ท้ังส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี และเครือข่าย การเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีในท้องถิ่น 
การเลือกใช้ส่ือควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผู้เรียน   
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การจัดหาส่ือการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่าง
มีคุณภาพจากส่ือต่างๆ ท่ีมีอยู่รอบตัวเพื่อน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริมและส่ือสารให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง  สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีหน้าท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควร
ด าเนินการดังนี้   
 ๑. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้  ศูนย์ ส่ือการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้  และเครือข่าย  
การเรียนรู้ ท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 ๒. จัดท าและจัดหาส่ือการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน รวมท้ัง
จัดหาส่ิงท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ 
 ๓. เลือกและใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้อง กับวิธีการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 ๔. ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
 ๕. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๖. จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับส่ือและการใช้ ส่ือ 
การเรียนรู้เป็นระยะ ๆ และสม่ าเสมอ 

ในการจัดท า การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้ในสถานศึกษา ควรค านึงถึง
หลักการส าคัญของส่ือการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้  การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคง
ของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รูปแบบการน าเสนอท่ีเข้าใจง่าย และน่าสนใจ   
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมิน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบผลส าเร็จ
นั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อน
สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 
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๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอน
ด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น 
การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสม
งาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อน
ประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ท้ังนี้
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาด าเนินการเพื่อตัดสินผล การเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมท้ังสามารถน าผลการเรียนของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   
 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดย
ประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานท่ีจัดท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา 
หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบ
ทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๔.  การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียน ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ
การศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ี
จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนท่ัวไป กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุ่ม
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ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนท่ีปฏิเสธ
โรงเรียน กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อก าหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
      ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็น
หลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมท้ังสอนซ่อมเสริม
ผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    

 (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
 (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  การพิจารณาเล่ือนช้ัน ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า
สามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เล่ือนช้ันได้ แต่หากผู้เรียน
ไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น สถานศึกษาอาจต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าช้ันได้ ท้ังนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

      การตัดสินผลการเรียนในระดับประถมศึกษาตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี ส่วนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นตัดสินผลเป็นรายภาคเรียน 

๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 
  ๑.๒.๑ ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลมีการ
ก าหนดให้ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นระบบตัวเลข ดังนี้ 
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ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนน 
๔ ผลการเรียนดีเย่ียม ๘๐ - ๑๐๐ 

๓.๕ ผลการเรียนดีมาก ๗๕ – ๗๙ 
๓ ผลการเรียนดี ๗๐ – ๗๔ 

๒.๕ ผลการเรียนค่อนข้างดี ๖๕ – ๖๙ 
๒ ผลการเรียนน่าพอใจ ๖๐ – ๖๔ 

๑.๕ ผลการเรียนพอใช้ ๕๕ – ๕๙ 
๑ ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า ๕๐ – ๕๔ 
๐ ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ๐ – ๔๙ 

 
   ๑.๒.๒  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน              
บ้านหนองสองห้องก าหนดให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้ 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๑  เป็นพลเมืองดีของชาติ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๒  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
 ตัวชี้วัดท่ี ๓  ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 ตัวชี้วัดท่ี ๔  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
  ตัวชี้วัดท่ี ๑  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองท้ังทางกาย วาจา ใจ 
  ตัวชี้วัดท่ี ๒  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นท้ังทางกาย วาจา ใจ  
 ๓. มีวินัย 
  ตัวช้ีวัดท่ี ๑  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 

โรงเรียน และสังคม 
 ๔. ใฝ่เรียนรู้ 
  ตัวชี้วัดท่ี ๑  ต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ตัวช้ีวัดท่ี ๒  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียนด้วยการเลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้  วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์
ความรู้  และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 ๕. อยู่อย่างพอเพียง 
  ตัวชี้วัดท่ี ๑  ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
  ตัวชี้วัดท่ี ๒  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 ๖. มุ่งมั่นในการท างาน 
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  ตัวชี้วัดท่ี ๑  ต้ังใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีการงาน 
  ตัวช้ีวัดท่ี ๒  ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
 ๗. รักความเป็นไทย 
  ตัวช้ีวัดท่ี ๑  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมไทย และมี

ความกตัญญูกตเวที 
  ตัวชี้วัดท่ี ๒  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  ตัวชี้วัดท่ี ๓  อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 ๘. มีจิตสาธารณะ 
  ตัวชี้วัดท่ี ๑  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน 
  ตัวชี้วัดท่ี ๒  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม 

 
เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ดีเย่ียม (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียมจ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ 

ผลการประเมินระดับดี 
ดี (๒) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียมจ านวน ๑-๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ 

ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินระดับดี ท้ังคุณลักษณะ ๘ คุณลักษณะ หรือ 
๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดี ขึ้นไป จ านวน ๕-๗ คุณลักษณะ และมีบาง 
คุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ผ่าน (๑) ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านท้ัง ๘ คุณลักษณะ หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑-๔ คุณลักษณะ และคุณลักษณะ 
ท่ีเหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน (๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ต้ังแต่ ๑ คุณลักษณะขึ้นไป 

 
๑.๒.๓  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน              

บ้านหนองสองห้องก าหนดให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้ 
ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 

1. สามารถคัดสรรส่ือท่ีต้องการอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถ
สร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 

2. สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง 



๒๒๑ 
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3. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเช่ือถือ ล าดับความและความ
เป็นไปได้ของเรื่องท่ีอ่าน 

4. สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดท่ีได้จากการอ่าน 
5. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว โดย

การเขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  ผังความคิด เป็นต้น 
 

เกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเย่ียม (๓) มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนท่ีมีคุณภาพดีเลิศ 
อยู่เสมอ 

ดี (๒) มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนท่ีมีคุณภาพเป็นท่ี 
ยอมรับ 

ผ่าน (๑) มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนท่ีมีข้อบกพร่องบาง 
ประการ 

ไม่ผ่าน (๐) ไม่มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือถ้ามีผลงาน 
ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องท่ีต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

 
๑.๒.๔  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การ

ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน 
และไม่ผ่าน โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลก าหนดให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้ 

1. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  ๘๐%  ของเวลาเรียนท้ังหมด 
2. ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  และผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามท่ีก าหนด 
3. ผู้เรียนจะได้รับผลการประเมินกิจรรม  “ผ” (ผ่านกิจกรรม) 
4. เมื่อไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อ ๑  และ ข้อ ๒  จะได้รับผลการประเมินกิจกรรม  “มผ” 

(ไม่ผ่านกิจกรรม) และไม่สามารถจบหลักสูตรในแต่ละช่วงช้ัน จนกว่าผู้เรียนปรับปรุงแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์ 
หมายเหตุ “มส”   หมายถึง ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน เนื่องจากมาจากการเข้าเรียนไม่
ครบช่ัวโมงเรียนน้อยว่า ๘๐% ของช่ัวโมงเรียนวิชานั้นๆ 
 “ร”     หมายถึง   รอการตัดสิน  หรือยังตัดสินไม่ได้ 
 “ผ”     หมายถึง   ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  “มผ”   หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการ

เรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบอย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนท่ีสะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
         ๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ก าหนดเกณฑ์การจบการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้ 
 

เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
๑.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จ านวน  ๕,๐๔๐  ช่ัวโมง และรายวิชาเพิ่มเติมจ านวน  ๒๔๐  ช่ัวโมง 

และมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านทุกรายวิชา 
๒.  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ  “ผ่าน” ขึ้นไป 
๓.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน”  ขึ้นไป 

 ๔.  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน  “ผ่าน”  ทุกกิจกรรม 
 

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษา 
๑.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จ านวน  ๒,๖๔๐  ช่ัวโมง และรายวิชาเพิ่มเติมจ านวน  ๖๐๐  ช่ัวโมง  
๒.  ผู้เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมจ านวน ๘๑ หน่วยกิต  เป็นรายวิชาพื้นฐาน  ๖๖ หน่วย

กิต  และรายวิชาเพิ่มเติมจ านวน ๑๕ หน่วยกิต  
๓.  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ 

หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต  
๒.  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ  “ผ่าน” ขึ้นไป 
๓.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน”  ขึ้นไป 

 ๔.  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน  “ผ่าน”  ทุกกิจกรรม 
 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารส าคัญท่ีบันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง
กับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  

๑.   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ
ผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้
ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖)  
  ๑.๓ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายช่ือ
และข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖)  

๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด  
เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลส าคัญ เกี่ยวกับ

ผู้เรียน เช่น  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรอง
ผลการเรียน และ เอกสารอื่นๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช้ 
 
การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การ
เปล่ียนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก ท่ี
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ท้ังนี้ ผู้เรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาท่ีรับผู้เรียนจากการเทียบโอนควรก าหนด
รายวิชา/จ านวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได้  ดังนี้ 
 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ท่ีให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียน 
 ๒.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ท้ังภาคความรู้
และภาคปฏิบัติ   
 ๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  

การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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การบริหารจัดการหลักสูตร  
        ในระบบการศึกษาท่ีมีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร
นั้น หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษา มี
บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การใช้และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ใน
ระดับชาติ 
         ระดับท้องถิ่น ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอื่น ๆ เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาท
ในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางท่ีจะเช่ือมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท่ีก าหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การจัดท าหลักสูตรของ
สถานศึกษา  ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให้ประสบความส าเร็จ โดยมีภารกิจ
ส าคัญ คือ  ก าหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้สอดคล้อง
กับส่ิงท่ีเป็นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระ การเรียนรู้ท้องถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ
ท้องถิ่น  รวมทั้งเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริม 
ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน  

สถานศึกษามีหน้าท่ีส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและด าเนินการใช้หลักสูตร  
การเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดท าระเบียบ
การวัดและประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือหน่วยงาน สังกัดอื่นๆ ในระดับท้องถิ่นได้
จัดท าเพิ่มเติม รวมท้ัง สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน  โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
 
 

 

 

 

 

 

 



๒๒๕ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

เอกสารอ้างอิง 
 

กรมวิชาการ.    คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๔  (ลูกเสือส ารอง).     
                 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,  ๒๕๓๓.              
กรมวิชาการ.    คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕-๖  (ลูกเสือสามัญ).     
                 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,  ๒๕๓๓.                
กรมวิชาการ.    คู่มือพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิต  ระดับประถมศึกษา.    กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
                 การศาสนา,  ๒๕๔๓.                  
กรมวิชาการ.    คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  (ลูกเสือสามัญ 
                 รุ่นใหญ่).    กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,  ๒๕๓๓.                  
กรมวิชาการ.    แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                 พุทธศักราช  ๒๕๔๔.    กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,  ๒๕๔๖.                
กระทรวงศึกษาธิการ.    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการ
 เรียนรู้และตัวชีวั้ดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐).    กรุงเทพฯ :   โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
 การเกษตรแห่งประเทศไทย,  ๒๕๕๑. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๖๐). ตัวชี้วัดและหลักสูตรแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
 ๒๕๕๑. ส านักคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพชุมนุม 

 สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จ ากัด. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๖๐). ตัวชี้วัดและหลักสูตรแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.  
 ส านักคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพชุมนุม 

 สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จ ากัด. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๖๐). ตัวชี้วัดและหลักสูตรแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
 และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 พุทธศักราช ๒๕๕๑. ส านักคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, กรงุเทพมหานคร:
 โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จ ากัด. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๖๐). ตัวชี้วัดและหลักสูตรแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์  
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.  
 ส านักคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพชุมนุม 

 สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จ ากัด. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.    ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 



๒๒๖ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

                 ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑.    กรุงเทพฯ :   
                 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,  ๒๕๕๑. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.    ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                 ศิลปะ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑.    กรุงเทพฯ :   
                 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,  ๒๕๕๑. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.    ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                 สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑.     
                 กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,  ๒๕๕๑. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๗ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

คณะผู้จัดท า 

 ๑. นางนงค์นุช  คชา  ผู้อ านวยการโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางทัศมาลี  จีระออน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                กรรมการ 
 ๓. นางพรรณิภา  ไกยวงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
 ๔. นางสงบ  เหล่ือมกลาง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
 ๕  นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 ๖. นางสาวอภิญญา  เฉยฉิว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ             
 ๗. นายอาธิป  พุลนู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา   กรรมการ 
 ๘. นางสาวหฤทัย  ฤทธิ์เพชร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    กรรมการ 
 ๙. นางสาวพรพรรณ  กุญชร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
 ๑๐. นางสงบ  เหล่ือมกลาง    หัวหน้างานแนะแนว                กรรมการ 
 ๑๑. นายภาณุพงศ์  โคนชัยภูมิ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล                      กรรมการ            
 ๑๒. นายภาณุวัจน์  ชาญณรงค์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                         กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวจินท์จุฑา  บุญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย                       กรรมการ 
 ๑๔.  นางสมคิด  ค าภีระ       ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
 ๑๕.  นายอนัน  ภู่บัว       ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
 ๑๖.  นายณัฐวุฒิ  จิตมา       ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
 ๑๗.  นางสาวชยาลักษณ์  ไสยาสน์     ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวพรพรรณ  กุญชร          หัวหน้าฝ่ายวิชาการ                   กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๘ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



๒๒๙ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอค าสั่งจัดท าและพัฒนาหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๐ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

 

 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานกุูล   

ที่   ๓๐/ ๒๕๖๔ 
เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าหลักสูตรสถานศกึษา  

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

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

  เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   หมวด  ๔  มาตรา ๒๗ ท่ีก าหนดให้สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมี
หน้าท่ีจัดท าสาระของหลักสูตรเพื่อความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ  การด ารงชีวิต และการประกอบ
อาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพของปัญหาในชุมชน และสังคม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  และสอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๔๔ 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนร่วม
ราษฎร์วิทยานุกูล  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ดังน้ี 

             ๑. นางนงค์นุช  คชา  ผู้อ านวยการโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางทัศมาลี  จีระออน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                กรรมการ 
 ๓. นางพรรณิภา  ไกยวงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
 ๔. นางสงบ  เหลื่อมกลาง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
 ๕  นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 ๖. นางสาวอภิญญา  เฉยฉิว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ             
 ๗. นายอาธิป  พุลนู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา   กรรมการ 
 ๘. นางสาวหฤทัย  ฤทธิ์เพชร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    กรรมการ 
 ๙. นางสาวพรพรรณ  กุญชร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
 ๑๐. นางสงบ  เหลื่อมกลาง    หัวหน้างานแนะแนว                กรรมการ 
 ๑๑. นายภาณุพงศ์  โคนชัยภูมิ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล                       กรรมการ            
 ๑๒. นายภาณุวัจน์  ชาญณรงค์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                         กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวจินท์จุฑา  บุญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย                        กรรมการ 
 ๑๔.  นางสมคิด  ค าภีระ  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
 ๑๕.  นายอนัน  ภู่บัว       ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
 ๑๖.  นายณัฐวุฒิ  จิตมา       ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 



๒๓๑ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

 ๑๗.  นางสาวชยาลักษณ์  ไสยาสน์     ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวพรพรรณ  กุญชร          หัวหน้าฝ่ายวิชาการ                   กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการด าเนนิการ มีหน้าที่และด าเนนิการจัดการตามขั้นตอนที่ก าหนด ดังนี้ 
 ๑.  วางแผนการด าเนินงานวิชาการ ก าหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนว
ทางการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ๒.  จัดท าคู่มือการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา 
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวน การเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินการของหลักสูตร 
 ๔.  ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
 ๕.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องและน าข้อมูล
ป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 ๖.  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
 ๗.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับช้ัน และช่วงช้ัน ระดับวิชา กลุ่มวิชา ในแต่ละปี
การศึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
 ๘.  ตรวจสอบทบทวน ประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษา
ในรอบปีท่ีผ่านมา แล้ว  ใช้ผลการประเมิน เพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรปี
การศึกษาต่อไป 
 ๙.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา สาธารณชน 
และผู้เกี่ยวข้อง 
 ท้ังน้ีให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว้  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
  

ท้ังน้ี  ต้ังแต่       วันท่ี    ๑๔    เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

           สั่ง  ณ    วันท่ี    ๑๗    เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
                               

            

 

 
 

 

                  (นางนงค์นุช  คชา) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 



๒๓๒ 
 

       หลักสูตรโรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                
 
 
     

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


