
 



 
ประกาศ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 

เร่ือง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช ๒๕๖3 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

………………………………. 
 ตามท่ีโรงเรียนบ้านบึงทับแรต ได้ประกาศใช้หลักสูตร โรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 
๒๕๖3 โดยเริ่มใช้หลักสูตรดังกล่าวกับนักเรียนทุกระดับช้ันในปีการศึกษา ๒๕๖3 เพื่อให้สอดคล้องรับ
กับนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ มีเวลาในการท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม การสร้างวินัย การมี จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่น ในสถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิ ใจในความเป็นไทย ตลอดจนการเรียนการสอนในวิชา
ประวัติศาสตร์ และหน้าท่ีพลเมือง รวมถึงการสอนศีลธรรมแก่นักเรียน โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ได้
ด าเนินการจัดท าหลักสูตร โรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช ๒๕๖3 สอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน และปรับมาตรฐานและตัวช้ีวัด สอดคล้องกับ 
ค าส่ังสพฐ.ท่ี ๑๒๓๙/๖๐ และประกาศ สพฐ. เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑  ลงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 ท้ังนี้หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม ๒๕๖3 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตร โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ต้ังแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 

   
   

(นายบุญเลย ไพโรจน์)  (นายชโนภาส  แก้วจีน) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต 

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต   
 



ค ำน ำ 
 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม หลักสูตรสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 พุทธศักราช  
๒๕๖๑  ตามหลัก สูตรแกนกลางการ ศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน  พุทธ ศักราช ๒๕๕๑ ตามค า ส่ั ง
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และค าส่ังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปล่ียนแปลง
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร
สถานศึกษา ทธศักราช  ๒๕๖๑  โดยให้โรงเรียนใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้สอนในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ใช้ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี             
๑, ๒, ๔ และ ๕  และปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ใช้ในทุกช้ันปี  โดยก าหนดให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของ
ประเทศ ก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต              
มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต จึงได้ท าหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช ๒๕๖3 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และออกแบบการ
จัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด โครงสร้างเวลาเรียน ตลอดจนเกณฑ์การวัดและประเมินผล ให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถก าหนดทิศทางในการจัดท าหลักสูตร
การเรียนการสอน ในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางท่ี
ชัดเจน เพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่าง
แท้จริง และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในทุก
ระดับเห็นผลคาดหวังท่ีต้องการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น และสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ท าให้การ
จัดท าหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกท้ังยังช่วยให้เกิดความ
ชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา 
 ดังนั้น ในการพฒันาหลักสูตรในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติจนกระท่ังถึงระดับสถานศึกษา 
จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวังได้ ทุก
ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างาน
อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง วางแผนด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติ ไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 

                (นายชโนภาส  แก้วจีน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต 



 

สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 
   

ประกาศโรงเรียนบ้านบึงทับแรต  ก 
ค าน า  ข 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์  ๑ 
ผลผลิต  2 
จุดเน้น  2 
ตัวชี้วัด  6 
โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง  42 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา  43 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษา  50 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  54 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์  74 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  92 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  11๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  161 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  179 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  195 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  213 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2๔0 
เกณฑ์การจบการศึกษา  308 
การจัดการเรียนรู้  308 
ส่ือการเรียนรู้  3๑0 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  3๑2 
เอกสารหลักฐานการศึกษา  317 
 ภาคผนวก   
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 

วิสัยทศัน ์
 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต มุ่งมั่นจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชากรวัยเรียนในเขต
บริการได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและท่ัวถึง มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ด้านวิชาการ ทักษะด้านดนตรี – กีฬาสู่ความเป็นเลิศ มีคุณธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
พนัธกิจ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานแห่งความ
พอเพียง 
 2. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีภาวะผู้น าทางวิชาการสู่มาตรฐาน
วิชาชีพ 
 3. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพ เสมอภาค
และลดความ เหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
 4. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมการบูรณาการการจัดการศึกษาผ่านค่านิยม
องค์กร (Teamwork) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตเป็น มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 
กลยทุธ ์

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
          กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
          กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
          กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
          กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ผลผลิต 
 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 มีการ
ด าเนินงาน ๔ ผลผลิต คือ 
  ๑) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
  ๒) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
  ๓) เด็กพิการได้รับการศึกษาภาคบังคับและพัฒนาสมรรถภาพ 
  ๔) ผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
จุดเนน้ 
 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ก าหนด
นโยบาย และจุดเน้นการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ดังนี้ 
        1.  ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารงาน
ท่ัวไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
           2.  ส่งเสริมการสร้างการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตตามแนวทางโรงเรียนสุจริต 
           3.  ส่งเสริมการป้องกัน และแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียน 
 4.  ส่งเสริมการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนตามแนวทางโรงเรียนสีขาว 
           5.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
          6.  เพิ่มและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
                6.1 โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์เท่ากับหรือสูงกว่าระดับประเทศ 
   - เป้าหมายข้ันต่ า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มร้อยละ 3 ของค่าเฉล่ียปีท่ีผ่านมา 
                 - เป้าหมายท้าทาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มร้อยละ 3 จากค่าเฉล่ียปีท่ีผ่านมา             
(+3) 
               6.2 โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าระดับประเทศ 
                - เป้าหมายข้ันต่ า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มร้อยละ 3 จากค่าเฉล่ียปีท่ีผ่านมา (+3) 
                - เป้าหมายท้าทาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มเท่ากับหรือสูงกว่าระดับประเทศในปีท่ี
ผ่านมา 
          7.  เพิ่มศักยภาพและทักษะวิชาการ 
                7.1 ระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนปนเล่นสร้างสรรค์ผลงานปั้นดินน้ ามันและสร้างภาพฉีก ตัด 
ปะ 
                7.2 ระดับ ป.1 – ป.3 การเรียนรู้เพื่อการอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น           
     ป.1 เร่งการอ่านและการเขียน (รู้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ แจกลูกผสมค า)           
     ป.2 พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและเสริมทักษะการคิดค านวณ           
     ป.3 พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์เขียนและสร้างสรรค์ผลงานเรียงความ 
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                7.3 ระดับ ป.4 – ป.6 การเรียนรู้เพื่ออ่านคล่อง เขียนคล่องและคิดเลขคล่อง โดยพัฒนา
ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์เขียนและคิดค านวณ สร้างสรรค์ผลงานเขียนเรียงความ หนังสือเล่มเล็กและ
โครงงานอย่างง่าย 
                7.4 ระดับ ม.1 - 3 การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยพัฒนาทักษะการอ่าน 
คิดวิเคราะห์เขียน และคิดค านวณ สร้างสรรค์ผลงาน เขียนเรียงความ หนังสือเล่มเล็ก และโครงงาน 
                7.5 นักเรียนทุกคน ทุกระดับช้ันมีลายมือสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย 
                7.6 นักเรียนทุกคนสามารถส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ 
                 - ทุกคน (ป.1 - ม.3 ) ส่ือสารด้วยบทสนทนาภาษาอังกฤษ 10 Unit และ Class Room 
Language 
                 - ป.1 - 6 ส่ือสารด้วยบทพูด Speaking about yourself 
                 - ม.1 - 3 ส่ือสารด้วยบทพูด Visiting Kampheangphet the Land of World 
Heritage 
         8. เพิ่มศักยภาพและทักษะอาชีพ 
                8.1 หนึ่งนักเรียนหนึ่งอาชีพ (รู้และเข้าใจหรือมีทักษะเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองชอบ) 
                8.2 หนึ่งนักเรียนหนึ่งศิลปะ (รู้และเข้าใจหรือมีทักษะกิจกรรมทัศนศิลป์หรือดนตรีหรือ
นาฏศิลป์หรือขับร้อง) 
                8.3 หนึ่งนักเรียนหนึ่งกีฬา (รู้และเข้าใจหรือมีทักษะเกี่ยวกับกีฬาท่ีตนเองชอบ) 
        9. เพิ่มศักยภาพและทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมลูกเสือ 
                9.1 แต่งชุดลูกเสือ เนตรนารี หรือยุวกาชาด ทุกวันพุธ 
                9.2 เปิดประชุมกองลูกเสือ หรือยุวกาชาดในภาคเช้า 
                9.3 ท าการเรียนการสอนรายวิชาปกติด้วยวิถีชีวิตและกระบวนการหมู่ลูกเสือ หรือ                 
ยุวกาชาด 
                9.4 เรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ทักษะลูกเสือ เนตรนารีหรือยุวกาชาดตอนเย็น และ           
ปิดการประชุมกอง 
                9.5 เข้าค่ายพักแรมปลายปีการศึกษาเพื่อใช้และทดสอบทักษะชีวิต ทักษะลูกเสือ                
เนตรนารีหรือยุวกาชาด 
           10. พัฒนาความเป็นคนดีของครอบครับและสังคม ด้วยกิจกรรมบูรณาการท่ีหลากหลาย 
                10.1 ศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้ในโรงเรียน และกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
                10.2 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ (กิจกรรมพานักเรียนไปวัด/เรียนรู้ศีลธรรมกับพระ) 
                10.3 กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่ชุมนุม/ชมรมยุวชนจิตอาสา 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้ เรี ยนตามหลัก สูตร โรง เรี ยนบ้านบึง ทับแรต พุทธศักราช ๒๕๖3  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตร โรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช ๒๕๖3 มุ่งใหผู้้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ                
๕ ประการ ดังนี ้
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร
ด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีกาตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้าน 
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้  
การส่ือสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 หลักสูตร โรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช ๒๕๖3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 
  ๑. รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
  ๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
  ๓. มีวินัย 
  ๔. ใฝ่เรียนรู้ 
  ๕. อยู่อย่างพอเพียง 
  ๖. มุ่งมั่นในการท างาน 
  ๗. รักความเป็นไทย 
  ๘. มีจิตเป็นสาธารณะ 
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กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 

ท าไมต้องเรียนภาษาไทย 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ

เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกัน  ในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ  เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   นอกจากนี้ยังเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ด้านวัฒนธรรม  
ประเพณี  และสุนทรียภาพ  เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ์  และสืบสาน ให้คงอยู่คู่ชาติไทย
ตลอดไป 

 
เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 

  ภาษาไทยเป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง 

 การอ่าน  การอ่านออกเสียงค า ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว ค าประพันธ์ชนิดต่างๆ    
การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ  และการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ีอ่าน   เพื่อน าไป  
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี  การเขียนส่ือสาร  โดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบต่างๆ   
ของการเขียน  ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ  ย่อความ  รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ 
วิเคราะห์วิจารณ์  และเขียนเชิงสร้างสรรค์  

 การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก  พูดล าดับเรื่องราวต่างๆ  อย่างเป็นเหตุเป็นผล   การพูดในโอกาสต่างๆ  ท้ังเป็นทางการและ 
ไม่เป็นทางการ  และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ  

 หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย  

 วรรณคดีและวรรณกรรม  วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล แนวความคิด 
คุณค่าของงานประพันธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่  บทร้องเล่นของเด็ก 
เพลงพื้นบ้านท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าของไทย  ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพ
บุรุษท่ีได้ส่ังสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
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คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 อ่านออกเสียงค า  ค าคล้องจอง ข้อความ  เรื่องส้ัน ๆ  และบทร้อยกรองง่าย ๆ 

ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว  เข้าใจความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน  ต้ังค าถามเชิงเหตุผล  ล าดับเหตุการณ์  
คาดคะเนเหตุการณ์  สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่าน  ปฏิบัติตามค าส่ัง  ค าอธิบายจากเรื่องท่ีอ่านได้   
เข้าใจความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ  แผนท่ี  และแผนภูมิ  อ่านหนังสืออย่างสม่ าเสมอ  และ      
มีมารยาทในการอ่าน 

 มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนบรรยาย  บันทึกประจ าวัน  
เขียนจดหมายลาครู  เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์  เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการ
เขียน 

 เล่ารายละเอียดและบอกสาระส าคัญ   ต้ังค าถาม   ตอบค าถาม  รวมท้ังพูด
แสดงความคิดความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู  พูดส่ือสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะน า  หรือพูดเชิญ
ชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม  และมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพูด 

 สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า  ความแตกต่างของค าและพยางค์  
ห น้ า ท่ี ข อ ง ค า    
ในประโยค  มีทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของค า  แต่งประโยคง่าย ๆ แต่งค าคล้อง
จอง  แต่งค าขวัญ  และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีท่ีอ่าน รู้จักเพลงพื้นบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก ซึ่ง
เป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมี
คุณค่าตามความสนใจได้ 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง อธิบาย

ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของค า  ประโยค  ข้อความ  ส านวนโวหาร  จากเรื่องท่ีอ่าน   
เข้าใจค าแนะน า  ค าอธิบายในคู่มือต่าง ๆ  แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง  รวมท้ังจับใจความส าคัญ
ของเรื่องท่ีอ่านและน าความรู้ความคิดจากเรื่องท่ีอ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้ มีมารยาท
และมีนิสัยรักการอ่าน  และเห็นคุณค่าส่ิงท่ีอ่าน 

 มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดค า 
แต่งประโยคและเขียนข้อความ  ตลอดจนเขียนส่ือสารโดยใช้ถ้อยค าชัดเจนเหมาะสม  ใช้แผนภาพ  โครง
เรื่องและแผนภาพความคิด  เพื่อพัฒนางานเขียน  เขียนเรียงความ  ย่อความ  จดหมายส่วนตัว  กรอก
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แบบรายการต่าง ๆ  เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์  
และมีมารยาทในการเขียน 

 พูดแสดงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู  เล่าเรื่องย่อหรือสรุปจาก
เรื่องท่ีฟังและดู    ต้ังค าถาม  ตอบค าถามจากเรื่องท่ีฟังและดู  รวมทั้งประเมินความน่าเช่ือถือจากการฟัง
และดูโฆษณาอย่างมีเหตุผล  พูดตามล าดับขั้นตอนเรื่องต่าง ๆ  อย่างชัดเจน  พูดรายงานหรือประเด็น
ค้นคว้าจากการฟัง  การดู  การสนทนา  และพูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล  รวมทั้งมีมารยาทในการดูและ
พูด 

 
 สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า  ส านวน  ค าพังเพยและสุภาษิต  รู้และ

เข้าใจ  ชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยค  ชนิดของประโยค  และค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  ใช้ค า
ราชาศัพท์และค าสุภาพได้อย่างเหมาะสม  แต่งประโยค  แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนส่ี  กลอนสุภาพ  
และ 
กาพย์ยานี 11  

 เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน เล่านิทานพื้นบ้าน  ร้อง
เพลงพื้นบ้านของท้องถิ่น  น าข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  และท่องจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนดได้ 

 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง  เข้าใจ

ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย  จับใจความส าคัญและรายละเอียดของส่ิงท่ีอ่าน  แสดงความ
คิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน และเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  ย่อความ เขียนรายงาน
จากส่ิงท่ีอ่านได้  วิเคราะห์  วิจารณ์  อย่างมีเหตุผล  ล าดับความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไปได้ของ
เรื่องท่ีอ่าน  รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลท่ีใช้สนับสนุนจากเรื่องท่ีอ่าน 

 เขียนส่ือสารด้วยลายมือท่ีอ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องเหมาะสมตาม
ระดับภาษาเขียนค าขวัญ ค าคม ค าอวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ 
อัตชีวประวัติและประสบการณ์ต่างๆ เขียนย่อความ  จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน  เขียน
วิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิดหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล   ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้าและเขียนโครงงาน 

 พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  ประเมินส่ิงท่ีได้จากการฟังและดู  น า
ข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ น
ร ะ บ บ          
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มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเช่ือถือ 
รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพูด 

 เข้าใจและใช้ค าราชาศัพท์  ค าบาลีสันสกฤต  ค าภาษาต่างประเทศอื่นๆ  ค าทับ
ศัพท์ และศัพท์บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของ
ประโยครวม ประโยคซ้อน ลักษณะภาษาท่ีเป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อย
กรองประเภทกลอนสุภาพ  กาพย์  และโคลงส่ีสุภาพ 

 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน วิเคราะห์ตัวละครส าคัญ วิถีชีวิตไทย 
และคุณค่าท่ีได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน  พร้อมท้ังสรุปความรู้ข้อคิดเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรูภ้าษาไทย 
 
สาระที่ ๑ การอ่าน 
มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
   ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 
สาระที่ ๒  การเขียน 
มาตรฐาน ท  ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ  ย่อความ และเขียน 
   เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา 
   ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สาระที่ ๓ การฟัง  การดู  และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด  
   ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
 
สาระที่ ๔  หลักการใช้ภาษาไทย 
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มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลัง 
   ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ       
                             
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่าง 
   เห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 
 
ท าไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เนื่องจาก 
คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ 
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐาน 
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียม กับ
นานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัย และสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเจริญก้าวหน้า อย่างรวดเร็วในยุค
โลกาภิวัตน์ 

 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับนี้ จัดท าขึ้น โดยค านึงถึง
การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นส าคัญ นั่นคือ การเตรียม
ผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การ
ใช้เทคโนโลยี การส่ือสารและการร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทัน การเปล่ียนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและ อยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ ท้ังนี้การ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีประสบความส าเร็จนั้น จะต้อง เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง 
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ๆ พร้อมท่ีจะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือ สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษา
ควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพ ของผู้เรียน 
 
เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดเป็น ๓ สาระ ได้แก่ จ านวนและพีชคณิต การวัดและ 
เรขาคณิต และสถิติและความน่าจะเป็น 

 จ านวนและพีชคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับระบบจ านวนจริงสมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริง อัตราส่วน  
ร้อยละ การประมาณค่า การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนการใช้จ านวนในชีวิตจริง แบบรูป ความสัมพันธ์ 
ฟังก์ชันเซต ตรรกศาสตร์ นิพจน์เอกนามพหุนามสมการระบบสมการ อสมการกราฟ ดอกเบ้ียและมูลค่า 
ของเงิน ล าดับและอนุกรม และการน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนและพืชคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 การวัดและเรขาคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ําหนัก พื้นท่ี ปริมาตรและ 
ความจุ  เงินและเวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูป
เรขาคณิต และสมบัติของรูปเรขาคณิต การนึกภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต 
การแปลงทางเรขาคณิตในเรื่องการเล่ือนขนาน การสะท้อนการหมุน และการน าความรู้เกี่ยวกับการวัด 
และเรขาคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 สถิติและความน่าจะเป็น เรียนรู้เกี่ยวกับ การตั้งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การค านวณค่าสถิติ การน าเสนอและแปลผลส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการนับ 
เบื้องต้น ความน่าจะเป็น การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ 
และช่วยในการตัดสินใจ  
    
คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ มีความรู้สึกเชิง 
จ านวน มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 มีความรู้สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับเศษส่วนท่ีไม่เกิน ๑ มีทักษะการบวก การลบ เศษส่วนท่ี 
ตัวส่วนเท่ากัน และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 คาดคะเนและวัดความยาว น้ าหนัก ปริมาตร ความจุ เลือกใช้เครื่องมือและหน่วยที่ 
เหมาะสม บอกเวลา บอกจ านวนเงิน และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 จ าแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหล่ียม วงกลม วงรี ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม  
ทรงกระบอก และกรวย เขียนรูปหลายเหล่ียม วงกลม และวงรีโดยใช้แบบของรูป ระบุรูปเรขาคณิตท่ีมี
แกนสมมาตรและจ านวนแกนสมมาตร และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง  

อัตราส่วน และร้อยละ มีความรู้สึกเชิงจ านวน มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร ประมาณผลลัพธ์ 
และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิต หาความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูป 
เรขาคณิต สร้างรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียมและรูปวงกลม หาปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 น าเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปวงกลม ตารางสอง 
ทาง และกราฟเส้น ในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และตัดสินใจ 
 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวนจริง ความสัมพันธ์ของจ านวนจริง สมบัติของจ านวน 

จริง และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้  

ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็ม และใช้ความรู้  

ความเข้าใจในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  

และอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และใช้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่อันดับ กราฟของความสัมพันธ์ และฟังก์ชันก าลังสอง  

และใช้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 มีความรู้ความเข้าใจทางเรขาคณิตและใช้เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้ง 

โปรแกรม The Geometer's Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต 
ตลอดจนน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติและใช้ความรู้ 
ความเข้าใจนี้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ 

 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพื้นท่ีผิวและปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย  
และทรงกลม และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนาน รูปสามเหล่ียมท่ีเท่ากันทุกประการ 
รูปสามเหล่ียมคล้าย ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และน าความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหา  
ในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต และน าความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ 
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ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ และน าความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ 

ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม และน าความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้  

ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 มีความรู้ความเข้าใจทางสถิติในการน าเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมาย  

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับแผนภาพจุด แผนภาพต้น-ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล และแผนภาพกล่อง  
และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและใช้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหา 
ในชีวิตจริง 
 
 
 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 
 
สาระที่ ๑ จ านวนและพีชคณิต  
มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของ 
   จ านวน ผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการ  สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้  
มาตรฐาน ค ๑.๒  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้  
มาตรฐาน ค ๑.๓  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปัญหาท่ีก าหนดให้ 
 
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต  
มาตรฐาน ค ๒.๑  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัดและน าไปใช้  
มาตรฐาน ค ๒.๒  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 
   เรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
 
สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น  
มาตรฐาน ค ๓.๑  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา  
มาตรฐาน ค ๓.๒  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 
ท าไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้อง
กับทุกคนท้ังในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ   ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใช้และ
ผลผลิตต่าง ๆ  ท่ีมนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้
วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด 
ท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ วิจารณ์   มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้  
มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายและมี
ประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (K 
knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะมีความรู้
ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล 
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 
เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นการ เช่ือมโยง
ความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้ กระบวนการในการสืบ
เสาะหาความรู้และแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรม
ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับช้ัน โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 
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 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ชีวิตในส่ิงแวดล้อม องค์ประกอบของส่ิงมีชีวิต การ 
ด ารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์การด ารงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  

 วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การเปล่ียนแปลงของสาร การ 
เคล่ือนท่ี พลังงาน และคล่ืน  

 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธ์  
ภายในระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการ 
เปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศ และผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม  

 เทคโนโลยี  
 การออกแบบและเทคโนโลยีเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิต ในสังคมท่ีมี 

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ 
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม  
   
 วิทยาการค านวณ เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา เป็น 
ขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสาร ในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 เข้าใจลักษณะท่ีปรากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุท่ีใช้ท าวัตถุ และการ 
เปล่ียนแปลงของวัสดุรอบตัว  

 เข้าใจการดึง การผลัก แรงแม่เหล็ก และผลของแรงท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง การเคล่ือนท่ี 
ของวัตถุ พลังงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น  

 เข้าใจการปรากฏของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาว ปรากฏการณ์ขึ้นและตกของดวง 
อาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน การก าหนดทิศ ลักษณะของหิน การจ าแนกชนิดดินและการใช้ประโยชน์ 
ลักษณะและความส าคัญของอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม  

 ต้ังค าถามหรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับส่ิงท่ีจะเรียนรู้ตามท่ีก าหนดให้หรือตามความสนใจ 
สังเกต ส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการส ารวจ
ตรวจสอบด้วยการเขียนหรือวาดภาพ และส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง หรือด้วยการแสดงท่าทาง
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ  

 แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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และการส่ือสารเบ้ืองต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว  
 แสดงความกระตือรือร้น สนใจท่ีจะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะศึกษา 

ตามท่ีก าหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  
 แสดงความรับผิดชอบด้วยการท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด  

ซื่อสัตย์จนงานลุล่วงเป็นผลส าเร็จ และท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  
 ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ 

ด ารงชีวิต ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ท าโครงงานหรือช้ินงานตามท่ีก าหนดให้หรือตามความสนใจ 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 เข้าใจโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ของ 

ส่ิงมีชีวิตในแหล่งท่ีอยู่ การท าหน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ของพืช และการท างานของระบบย่อยอาหารของ
มนุษย์  

 เข้าใจสมบัติและการจ าแนกกลุ่มของวัสดุ สถานะและการเปล่ียนสถานะของสสาร                    
การละลาย การเปล่ียนแปลงทางเคมี การเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ และการแยกสาร
อย่างง่าย 

 เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน แรงไฟฟ้าและผลของแรง 
ต่างๆ ผลท่ีเกิดจากแรงกระท าต่อวัตถุ ความดัน หลักการท่ีมีต่อวัตถุ วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ปรากฏการณ์
เบ้ืองต้นของเสียง และแสง  

 เข้าใจปรากฏการณ์การขึ้นและตก รวมถึงการเปล่ียนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์  
องค์ประกอบของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์ ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ 
การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ การใช้แผนท่ีดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศ  

 เข้าใจลักษณะของแหล่งน้ า วัฏจักรน้ า กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง น้ าค้างแข็ง  
หยาดน้ า ฟ้า กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใช้ประโยชน์หินและแร่ การเกิดซากดึกด าบรรพ์ การเกิด
ลมบก ลมทะเล มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย การเกิดและผลกระทบของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก  

 ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเช่ือถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูลใช้ 
เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการท างานร่วมกัน เข้าใจ
สิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น  

 ต้ังค าถามหรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับส่ิงท่ีจะเรียนรู้ตามท่ีก าหนดให้หรือตามความสนใจ  
คาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานท่ีสอดคล้องกับค าถามหรือปัญหาท่ีจะส ารวจตรวจสอบ 
วางแผนและส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ  
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 วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีมาจากการส ารวจ 
ตรวจสอบในรูปแบบท่ีเหมาะสม เพื่อส่ือสารความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบได้อย่างมีเหตุผลและ
หลักฐานอ้างอิง  

 แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น ในส่ิงท่ีจะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะ 
ศึกษาตามความสนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข้อมูลท่ีมีหลักฐานอ้างอิง และ
รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  

 แสดงความรับผิดชอบด้วยการท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด  
ซื่อสัตย์ จนงานลุล่วงเป็นผลส าเร็จ และท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์  

 ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ความรู้และกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต แสดงความช่ืนชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้นและศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม ท าโครงงานหรือช้ินงานตามท่ีก าหนดให้หรือตามความสนใจ  

 แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ การดูแลรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 

 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบท่ีส าคัญของเซลล์ส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของการท างาน 

ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ การด ารงชีวิตของพืช การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การ
เปล่ียนแปลงของยีนหรือโครโมโซม และตัวอย่างโรคท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม ประโยชน์
และผลกระทบของส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ของระบบนิเวศและการถ่ายทอดพลังงานในส่ิงมีชีวิต  

 เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของธาตุ สารละลาย สารบริสุทธิ์ สารผสม หลักการแยก 
สาร การเปล่ียนแปลงของสารในรูปแบบของการเปล่ียนสถานะ การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยา
เคมี และสมบัติทางกายภาพ และการใช้ประโยชน์ของวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม  

 เข้าใจการเคล่ือนท่ี แรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์กระท าต่อวัตถุ โมเมนต์ของแรง                       
แรงท่ีปรากฏในชีวิตประจ าวัน สนามของแรง ความสัมพันธ์ของงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง 
กฎการอนุรักษ์พลังงาน การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน ความสัมพันธ์ของปริมาณทางไฟฟ้า การต่อ
วงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงานไฟฟ้า และหลักการเบ้ืองต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

 เข้าใจสมบัติของคล่ืน และลักษณะของคล่ืนแบบต่าง ๆ แสง การสะท้อน การหักเหของ 
แสงและทัศนูปกรณ์  

 เข้าใจการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ การเกิดฤดู การเคล่ือนท่ีปรากฏของดวง 
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อาทิตย์ การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การขึ้นและตกของดวงจันทร์ การเกิดน้ าขึ้นน้ าลง ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศ และความก้าวหน้าของโครงการส ารวจอวกาศ  

 เข้าใจลักษณะของช้ันบรรยากาศ องค์ประกอบและปัจจัยท่ีมีผลต่อลมฟ้าอากาศ การเกิด 
และผลกระทบของพายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์ การเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศโลก กระบวนการเกิดเช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์และการใช้ประโยชน์ พลังงานทดแทนและการใช้
ประโยชน์ ลักษณะโครงสร้างภายในโลก กระบวนการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก ลักษณะช้ัน
หน้าตัดดิน กระบวนการเกิดดิน แหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน กระบวนการเกิดและผลกระทบของภัย
ธรรมชาติ และธรณีพิบัติภัย  

 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงของ 
เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรเพื่อออกแบบและสร้างผลงานส าหรับการแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวันหรือการประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมท้ังเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา 

 น าข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน น าเสนอข้อมูลและ 
สารสนเทศได้ ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริง และเขียน
โปรแกรมอย่างง่ายเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างรู้เท่าทันและ
รับผิดชอบต่อสังคม  

 ต้ังค าถามหรือก าหนดปัญหาท่ีเช่ือมโยงกับพยานหลักฐาน หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
ท่ีมีการก าหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานท่ีสามารถน าไปสู่
การส ารวจตรวจสอบ ออกแบบและลงมือส ารวจตรวจสอบโดยใช้วัสดุและเครื่องมือท่ีเหมาะสม เลือกใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ี
ได้ผลเท่ียงตรงและปลอดภัย  

 วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจตรวจสอบจาก 
พยานหลักฐานโดยใช้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแปลความหมายและลงข้อสรุปและ
ส่ือสารความคิด ความรู้ จากผลการส ารวจตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม  

 แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในส่ิงท่ีจะเรียนรู้ มี 
ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใช้เครื่องมือและวิธีการท่ีให้
ได้ผลถูกต้อง เช่ือถือได้ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นของตนเองรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่น และยอมรับการเปล่ียนแปลงความรู้ท่ีค้นพบ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้น
หรือโต้แย้งจากเดิม  

 ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ใช้ความรู้ 
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และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความช่ืน
ชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น เข้าใจผลกระทบท้ังด้านบวกและด้านลบของการพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์ต่อส่ิงแวดล้อมและต่อบริบทอื่น ๆ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ท าโครงงานหรือสร้าง
ช้ินงานตามความสนใจ  

 แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสมดุลของระบบ 
นิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
มาตรฐาน ว ๑.๑   เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงไม่มีชีวิต กับส่ิงมีชีวิต 
   และความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด 
   พลังงาน การเปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและ 
   ผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
มาตรฐาน ว ๑.๒   เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออกจาก 
   เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ี 
   ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ี ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืช  
   ท่ีท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
มาตรฐาน ว ๑.๓   เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร 
   พันธุกรรม การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทาง 
   ชีวภาพและวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ  
มาตรฐาน ว ๒.๑   เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร 
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   กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการ 
   เปล่ียนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิด ปฏิกิริยาเคมี  
มาตรฐาน ว ๒.๒   เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ ลักษณะการ 
   เคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
มาตรฐาน ว ๒.๓   เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปล่ียนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ 
   ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคล่ืน  
   ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ 
   ประโยชน์  
 

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ  
มาตรฐาน ว ๓.๑   เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 
   ดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ท่ีส่งผลต่อส่ิงมีชีวิต  
   และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ  
มาตรฐาน ว ๓.๒  เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปล่ียนแปลง ภายใน 
   โลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้า อากาศและ 
   ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี  
มาตรฐาน ว ๔.๑   เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง 
   รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อ 
   แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง 
   วิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม  
   และส่ิงแวดล้อม  
มาตรฐาน ว ๔.๒   เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ 
   เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การท างาน และการ 
   แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
ท าไมต้องเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  
การด ารงชีวิตของมนุษย์ท้ังในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม 
การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด เข้าใจถึงการพัฒนา เปล่ียนแปลงตามยุคสมัย กา ลเวลา  
ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกล้ัน ยอมรับในความแตกต่าง 
และมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคม
โลก 
 
เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ท่ีมีความ
เช่ือมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
โดยได้ก าหนดสาระต่างๆไว้ ดังนี้ 

 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
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ตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมท่ีดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต   ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความส าคัญ             
การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ปลูกฝังค่านิยม
ด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพการด าเนินชีวิตอย่าง               
สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 เศรษฐศาสตร์  การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหาร
จัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   

 ประวัติศาสตร์  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบท่ีเกิด
จากเหตุการณ์ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของ 
ชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมท่ีส าคัญของโลก   

 ภูมิศาสตร์  ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพันธ์กันของส่ิงต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
และส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น การน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

 มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู้ท่ีอยู่รอบข้าง  ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  ท่ีอยู่
อาศัย  และเช่ืองโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกว้าง 

 มีทักษะกระบวนการ  และมีข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  
ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ  มีความเป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ   
การอยู่ร่วมกันและการท างานกับผู้อื่น  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน  และได้ฝึกหัดในการตัดสินใจ 

 มีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  และชุมชนในลักษณะการบูรณา
การ  ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับปัจจุบันและอดีต  มีความรู้พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ได้ข้อคิดเกี่ยวกับ  
รายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เข้าใจถึงการเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค รู้จักการออมขั้นต้นและวิธีการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 รู้และเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจในขั้นที่สูงต่อไป 
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จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 มีความรู้เรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ท้ังเชิงประวัติศาสตร์ ลักษณะทาง

กายภาพ สังคมประเพณี และวัฒนธรรม รวมทัง้การเมือง การปกครอง และสภาพเศรษฐกิจโดยเน้นความ
เป็นประเทศไทย 

 มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมค า
สอนของศาสนาท่ีตนนับถือ รวมทั้งมีส่วนร่วมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น  

 ปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น จังหวัด ภาค 
และประเทศ รวมท้ังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ตนเอง มากยิ่งขึ้น 

 สามารถเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคต่างๆของประเทศไทยกับประเทศเพื่อน
บ้าน  ได้รับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์  เพื่อขยายประสบการณ์ไปสู่การท าความเข้าใจในภูมิภาค   
ซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม การด าเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปล่ียนแปลงทางสังคมจากอดีตสู่
ปัจจุบัน 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
 มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศ 

ในภูมิภาคต่างๆในโลก เพื่อพัฒนาแนวคิด เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 มีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รับการพัฒนาแนวคิด และขยาย

ประสบการณ์ เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก ได้แก่ เอเชีย 
ออสเตรเลีย  โอเชียเนีย  แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ในด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์และ
ภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

 รู้และเข้าใจแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตและวางแผนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 
สาระที่ ๑  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ี 
   ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ 
   ร่วมกันอย่างสันติสุข 
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มาตรฐาน ส ๑.๒   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ 
   ศาสนาท่ีตนนับถือ 
 
สาระที่ ๒  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และธ ารงรักษา 
   ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่าง 
   สันติสุข                       

มาตรฐาน  ส ๒.๒  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารงรักษา 
   ไว้ซึ่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้  
   ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการ 
   ของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส ๓.๒   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ 
   จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 
สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้ 
   วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส ๔.๒   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการ 
   เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ 
   วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
มาตรฐาน ส ๔.๓  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก ความภูมิใจ 
   และธ ารงความเป็นไทย 
 
 
สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน ใช้ 
   แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตาม 
   กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          
มาตรฐาน ส ๕.๒   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 
   วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
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   เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา 
 
ท าไมต้องเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 

 สุขภาพ  หรือ  สุขภาวะ  หมายถึง  ภาวะของมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางกาย   ทางจิต  ทางสังคม  
และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ   สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องส าคัญ  เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของ
ชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อจะได้มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  มีเจตคติ   คุณธรรม
และค่านิยมท่ีเหมาะสม   รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย  อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมี
คุณภาพ 
 
เรียนรู้อะไรในสุขศึกษาและพลศึกษา 

 สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพท่ีมีเป้าหมาย เพื่อการด ารงสุขภาพ การสร้าง
เสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน 

 สุขศึกษา   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ  คุณธรรม  ค่านิยม  และการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน  

 พลศึกษา   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกมและ
กีฬา  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา รวมท้ัง
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สมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา สาระท่ีเป็นกรอบเนื้อหาหรือขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาประกอบด้วย 

 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์   ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต  ความสัมพันธ์เช่ือมโยงในการ
ท างานของระบบต่างๆของร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการท่ีสมวัย 

 ชีวิตและครอบครัว  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องคุณค่าของตนเองและครอบครัว  การปรับตัว
ต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ  การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับ
ผู้อื่น สุขปฏิบัติทางเพศ  และทักษะในการด าเนินชีวิต 

 การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผู้เรียนได้เรียนรู้
เรื่องการเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ท้ังประเภทบุคคล และ
ประเภททีมอย่างหลากหลายท้ังไทยและสากล การปฏิบัติตามกฎ  กติกา ระเบียบ  ข้อตกลงในการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬาและความมีน้ าใจนักกีฬา 

 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลัก
และวิธีการเลือกบริโภคอาหาร   ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ   การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  
และการป้องกันโรคท้ังโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

 ความปลอดภัยในชีวิต ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเส่ียงต่างๆ  
ท้ังความเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด รวมถึงแนวทางใน
การสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิต 

 
คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ 

 มีความรู้  และเข้าใจในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ  วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 

 มีสุขนิสัยท่ีดีในเรื่องการกิน  การพักผ่อนนอนหลับ  การรักษาความสะอาดอวัยวะทุกส่วน
ของร่างกาย  การเล่นและการออกก าลังกาย 

 ป้องกันตนเองจากพฤติกรรมท่ีอาจน าไปสู่การใช้สารเสพติด  การล่วงละเมิดทางเพศและ
รู้จักปฏิเสธในเรื่องท่ีไม่เหมาะสม 

 ควบคุมการเคล่ือนไหวของตนเองได้ตามพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุ  มีทักษะการ
เคล่ือนไหวขั้นพื้นฐานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ  และเกม  ได้อย่างสนุกสนาน  และปลอดภัย 

 มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร  ของเล่น  ของใช้  ท่ีมีผลดีต่อสุขภาพ  หลีกเล่ียงและ
ป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุได้ 
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 ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเม่ือมีปัญหาทางอารมณ์  และปัญหาสุขภาพ 
 ปฏิบัติตนตามกฎ  ระเบียบข้อตกลง  ค าแนะน า  และขั้นตอนต่างๆ  และให้ความร่วมมือ

กับผู้อื่นด้วยความเต็มใจจนงานประสบความส าเร็จ 
 ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่นในการเล่นเป็นกลุ่ม 

 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 
 เข้าใจความสัมพันธ์เช่ือมโยงในการท างานของระบบต่างๆ ของร่างกาย และรู้จักดูแล

อวัยวะท่ีส าคัญของระบบนั้น ๆ 
 เข้าใจธรรมชาติการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม  แรงขับทางเพศ

ของชายหญิง  เมื่อย่างเข้าสู่วัยแรกรุ่นและวัยรุ่น  สามารถปรับตัวและจัดการได้อย่างเหมาะสม 
 เข้าใจและเห็นคุณค่าของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุ่น  และเป็นสุข 
 ภูมิใจและเห็นคุณค่าในเพศของตน  ปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศได้ถูกต้องเหมาะสม 
 ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง  พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพและการเกิดโรค อุบัติเหตุ  

ความรุนแรง  สารเสพติดและการล่วงละเมิดทางเพศ 
 มีทักษะการเคล่ือนไหวพื้นฐานและการควบคุมตนเองในการเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน 
 รู้หลักการเคล่ือนไหวและสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  เกม  การละเล่นพื้นเมือง  

กีฬาไทย  กีฬาสากลได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน  มีน้ าใจนักกีฬา  โดยปฏิบัติตามกฎ  กติกา  สิทธิ  
และหน้าท่ีของตนเอง  จนงานส าเร็จลุล่วง 

 วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพได้
ตามความเหมาะสมและความต้องการเป็นประจ า 

 จัดการกับอารมณ์  ความเครียด  และปัญหาสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
 มีทักษะในการแสวงหาความรู้  ข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
 เข้าใจและเห็นความส าคัญของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการท่ีมี

ต่อสุขภาพและชีวิตในช่วงวัยต่าง ๆ 
 เข้าใจ  ยอมรับ  และสามารถปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  

ความรู้สึกทางเพศ  ความเสมอภาคทางเพศ  สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น  และตัดสินใจแก้ปัญหา
ชีวิตด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 

 เลือกกินอาหารท่ีเหมาะสม  ได้สัดส่วน ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย 



28 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 มีทักษะในการประเมินอิทธิพลของเพศ  เพื่อน  ครอบครัว  ชุมชนและวัฒนธรรมท่ีมีต่อเจต
คติ  ค่านิยมเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิต  และสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม 

 ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง  พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพและการเกิดโรค  อุบัติเหตุ  
การใช้ยา  สารเสพติด  และความรุนแรง  รู้จักสร้างเสริมความปลอดภัยให้แก่ตนเอง  ครอบครัว  และ
ชุมชน 

 เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  โดยน าหลักการของทักษะกลไกมาใช้ได้อย่างปลอดภัย  สนุกสนาน  และ
ปฏิบัติเป็นประจ าสม่ าเสมอตามความถนัดและความสนใจ 

 แสดงความตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การด ารง
สุขภาพ  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  การออกก าลังกายและการเล่นกีฬากับการมีวิถีชีวิตท่ีมี
สุขภาพดี 

 ส านึกในคุณค่า  ศักยภาพและความเป็นตัวของตัวเอง 
 ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  หน้าท่ีความรับผิดชอบ  เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น   ให้ความ

ร่วมมือในการแข่งขันกีฬาและการท างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ  ด้วยความมุ่งมั่นและมีน้ าใจนักกีฬา จน
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายด้วยความช่ืนชม และสนุกสนาน 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา 
 
สาระที่  ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
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 าอย่างสม่ าเสมอ   
   มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และช่ืนชม 
   ในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 
สาระที่  ๔  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและ 
   การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
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สาระที่  ๕ ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑  ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้              

สารเสพติด และความรุนแรง 
 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
 
ท าไมต้องเรียนศิลปะ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                 
มีจินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  
กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสู่
การพัฒนาส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพได้  
 
เรียนรู้อะไรในศิลปะ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ 
เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่างๆ 
ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ 

 ทัศนศิลป์  มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและน าเสนอผลงานทาง
ทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการของศิลปิน
ในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเห็นคุณค่างานศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 ดนตรี  มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตรีท่ีเป็น
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มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล   ร้องเพลง และเล่นดนตรีในรูปแบบ
ต่างๆ  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี  แสดงความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม  และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ 

 นาฏศิลป์  มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์  แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์  ใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดอย่างอิสระ สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย และสากล  

 
 
 
 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง และจ าแนกทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ มีทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี โดยใช้
เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว ภาพปะติด และงานปั้น งานโครงสร้างเคล่ือนไหวอย่างง่าย ๆ ถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึกจากเรื่องราว เหตุการณ์ ชีวิตจริง สร้างงานทัศนศิลป์ตามท่ีตนช่ืนชอบ สามารถแสดง
เหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานของตนเอง 

  รู้และเข้าใจความส าคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน ท่ีมาของงานทัศนศิลป์                  
ในท้องถิ่น ตลอดจนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น   

 รู้และเข้าใจแหล่งก าเนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง บทบาทหน้าท่ี ความหมาย ความส าคัญ
ของบทเพลงใกล้ตัวที่ได้ยิน สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลง เคาะจังหวะ เคล่ือนไหวร่างกายให้สอดคล้อง
กับบทเพลง อ่าน เขียน และใช้สัญลักษณ์แทนเสียงและเคาะจังหวะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดนตรี เสียง
ขับร้องของตนเอง มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดนตรีในชีวิตประจ าวัน 

 รู้และเข้าใจเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น มีความช่ืนชอบ เห็นความส าคัญและประโยชน์
ของดนตรีต่อการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น  

 สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ สามารถแสดงท่าทางประกอบจังหวะเพลงตาม
รูปแบบนาฏศิลป์ มีมารยาทในการชมการแสดง รู้หน้าท่ีของผู้แสดงและผู้ชมรู้ประโยชน์ของการแสดง
นาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย 

 รู้และเข้าใจการละเล่นของเด็กไทยและนาฏศิลป์ท้องถิ่น ช่ืนชอบและภาคภูมิ ใจใน
การละเล่นพื้นบ้าน สามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับการด ารงชีวิตของคนไทย บอก
ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทยตลอดจนความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้ 



31 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 รู้และเข้าใจการใช้ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ

อุปกรณ์ ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลักการจัดขนาด สัดส่วนความสมดุล น้ าหนัก 
แสงเงา ตลอดจนการใช้สีคู่ตรงข้ามท่ีเหมาะสมในการสร้างงานทัศนศิลป์  ๒ มิติ ๓ มิติ  เช่น งานส่ือผสม 
งานวาดภาพระบายสี งานปั้น งานพิมพ์ภาพ รวมทั้งสามารถสร้างแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพื่อ
ถ่ายทอดความคิดจินตนาการเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  และสามารถเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ท่ีสร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการท่ีแตกต่างกัน เข้าใจปัญหาในการ
จัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการลด   และเพิ่มในงานปั้น การส่ือความหมายในงานทัศนศิลป์ของตน                  
รู้วิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ตลอดจนรู้และเข้าใจคุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิตของคนในสังคม 

   รู้และเข้าใจบทบาทของงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเ ช่ือ          
ความศรัทธา ในศาสนา และวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  

 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงร้อง เครื่องดนตรี และบทบาทหน้าท่ี รู้ถึงการเคล่ือนท่ี
ขึ้น ลง ของท านองเพลง องค์ประกอบของดนตรี ศัพท์สังคีตในบทเพลง ประโยค และอารมณ์ของบทเพลง
ท่ีฟัง ร้อง และบรรเลงเครื่องดนตรี ด้นสดอย่างง่าย ใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกวิธี อ่าน เขียน
โน้ตไทยและสากลในรูปแบบต่าง ๆ  รู้ลักษณะของผู้ท่ีจะเล่นดนตรีได้ดี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกของบทเพลงท่ีฟัง สามารถใช้ดนตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลป์
และการเล่าเรื่อง 

 รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ต่าง ๆ เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร์ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรี รู้คุณค่าดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรม
ต่างกัน เห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ 

 รู้และเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ สามารถแสดงภาษาท่า นาฏยศัพท์พื้นฐาน สร้างสรรค์
การเคล่ือนไหวและการแสดงนาฏศิลป์ และการละครง่าย ๆ ถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ และสามารถ
ออกแบบเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงง่าย ๆ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และ
การละครกับส่ิงท่ีประสบในชีวิตประจ าวัน แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง และบรรยายความรู้สึก
ของตนเองท่ีมีต่องานนาฏศิลป์ 

 รู้และเข้าใจความสัมพันธ์และประโยชน์ของนาฏศิลป์และการละคร สามารถเปรียบเทียบ
การแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทยในแต่ละท้องถิ่น และส่ิงท่ีการแสดงสะท้อนวัฒนธรรมประเพณี เห็น
คุณค่าการรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 รู้และเข้าใจเรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบและเทคนิคท่ีหลากหลายในการสร้างงาน

ทัศนศิลป์ ๒ มิติ และ ๓ มิติ เพื่อส่ือความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ วิเคราะห์รูปแบบ
เนื้อหาและประเมินคุณค่างานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่น สามารถเลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ท่ี
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ก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม สามารถออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ กราฟิกในการน าเสนอข้อมูลและมีความรู้ 
ทักษะท่ีจ าเป็นด้านอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกันกับงานทัศนศิลป์ 

 รู้และเข้าใจการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการของงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่นแต่ละยุค
สมัย เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรมและสามารถเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ท่ีมาจากยุคสมัย
และวัฒนธรรมต่าง ๆ  

 รู้และเข้าใจถึงความแตกต่างทางด้านเสียง องค์ประกอบ อารมณ์ ความรู้สึกของบทเพลง
จากวัฒนธรรมต่าง ๆ  มีทักษะในการร้อง บรรเลงเครื่องดนตรี ท้ังเด่ียวและเป็นวงโดยเน้นเทคนิคการร้อง
บรรเลงอย่างมีคุณภาพ มีทักษะในการสร้างสรรค์บทเพลงอย่างง่าย อ่านเขียนโน้ตในบันไดเสียงท่ีมี
เครื่องหมาย แปลงเสียงเบื้องต้นได้ รู้และเข้าใจถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อรูปแบบของผลงานทางดนตรี 
องค์ประกอบของผลงานด้านดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น แสดงความคิดเห็นและบรรยายอารมณ์ความรู้สึกท่ี
มีต่อบทเพลง สามารถน าเสนอบทเพลงท่ีช่ืนชอบได้อย่างมีเหตุผล มีทักษะในการประเมินคุณภาพของบท
เพลงและการแสดงดนตรี รู้ถึงอาชีพต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง 
เข้าใจถึงอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อบุคคลและสังคม 

 รู้และเข้าใจท่ีมา ความสัมพันธ์ อิทธิพลและบทบาทของดนตรีแต่ละวัฒนธรรมในยุคสมัย
ต่าง ๆ วิเคราะห์ปัจจัยท่ีท าให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ  

 รู้และเข้าใจการใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแปลความและส่ือสารผ่านการ
แสดง รวมทั้งพัฒนารูปแบบการแสดง สามารถใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ในการพิจารณาคุณภาพการแสดง วิจารณ์
เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ โดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบทางนาฏศิลป์ร่วมจัดการแสดง  น าแนวคิดของ
การแสดงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 รู้และเข้าใจประเภทละครไทยในแต่ละยุคสมัย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง                      
ของนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และละครพื้นบ้าน เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการ
แสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมท้ังสามารถออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์ เครื่องแต่งกายใน
การแสดงนาฏศิลป์และละคร มีความเข้าใจ ความส าคัญ บทบาทของนาฏศิลป์ และละครในชีวิตประจ าวัน 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ศิลปะ 
 
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์  
   วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ   
   ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ ๑.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน 
   ทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
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สาระที่ ๒  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  
   ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน 
   ชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ ๒.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี 
   ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑  เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า 
   นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน 
   ชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ ๓.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า  ของ 
   นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
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กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ 
 
ท าไมต้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  
ความเข้าใจ   มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต    และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง     สามารถน า
ความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต   การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  รักการท างาน  และมี
เจตคติท่ีดีต่อการท างาน  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข   
 
เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม  เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการท างาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมีสาระส าคัญ  ดังนี้   

 การด ารงชีวิตและครอบครัว  เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน การช่วยเหลือ
ตนเอง  ครอบครัว  และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง  ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม  เน้นการปฏิบัติจริง
จนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน  เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด  และความสนใจ
ของตนเอง 

 การออกแบบและเทคโนโลยี  เป็นสาระเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่าง
สร้างสรรค์  โดยน าความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี  สร้างส่ิงของเครื่องใช้  วิธีการ  หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต 
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 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การติดต่อส่ือสาร  การค้นหาข้อมูล  การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ  การแก้ปัญหาหรือการ
สร้างงาน  คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 การอาชีพ  เป็นสาระเกี่ยวกับทักษะท่ีจ าเป็นต่ออาชีพ  เห็นความส าคัญของคุณธรรม  
จริยธรรม  และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม  เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

 
คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 เข้าใจวิธีการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือถูกต้องตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการท างาน มีลักษณะนิสัยการท างานท่ีกระตือรือร้น 
ตรงเวลา ประหยัด  ปลอดภัย  สะอาด รอบคอบ และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 เข้าใจประโยชน์ของส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนอง
ความต้องการอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะในการสร้างของเล่น  ของใช้อย่างง่าย  โดยใช้
กระบวนการเทคโนโลยี ได้แก่ ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล  ออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่าง  ๒  มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล  เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างถูกวิธี  เลือกใช้
ส่ิงของเครื่องใช้ ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์และมีการจัดการส่ิงของเครื่องใช้ด้วยการน ากลับมาใช้ซ้ า    

 เข้าใจและมีทักษะการค้นหาข้อมูลอย่างมีข้ันตอน การน าเสนอข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ และ
วิธีดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 เข้าใจการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะการ

ท างานร่วมกัน ท างานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะนิสัยการท างานท่ีขยัน อดทน 
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีมารยาท และมีจิตส านึกในการใช้น้ า ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

  เข้าใจความหมาย  วิวัฒนาการของเทคโนโลยี  และส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี                          
มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างหลากหลาย  น าความรู้และทักษะการสร้าง
ช้ินงานไปประยุกต์ในการสร้างส่ิงของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยใช้กระบวนการ
เทคโนโลยี ได้แก่ ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาพร่าง ๓  มิติ หรือแผนท่ีความคิด  ลงมือสร้าง และประเมินผล  เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน
อย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 

  เข้าใจหลักการแก้ปัญหาเบื้องต้น มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล เก็บรักษา 
ข้อมูล สร้างภาพกราฟิก สร้างงานเอกสาร น าเสนอข้อมูล และสร้างช้ินงานอย่างมีจิตส านึกและรับผิดชอบ 

  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมท่ีสัมพันธ์กับอาชีพ  
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จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
   เข้าใจกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน มีทักษะ                     
การแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการท างานท่ี
เสียสละ  มีคุณธรรม  ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
   เข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี  มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ   สร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี  อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพื่อน าไปสู่การสร้างช้ินงานหรือแบบจ าลอง
ความคิดและการรายงานผล เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม ส่ิงแวดล้อม และมีการ
จัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีไม่มีผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม 
   เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการส่ือสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธี
แก้ปัญหา  หรือการท าโครงงานด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการค้นหาข้อมูล  และ
การติดต่อส่ือสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การใช้คอมพิวเตอร์ ในการ
แก้ปัญหา สร้างช้ินงานหรือโครงงานจากจินตนาการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองาน 
   เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติท่ีดีและเห็นความส าคัญของการประกอบอาชีพ 
วิธีการหางานท า คุณสมบัติท่ีจ าเป็นส าหรับการมีงานท า วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ มีทักษะพื้นฐานท่ี
จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณ์ต่ออาชีพท่ีสนใจ และประเมินทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับความรู้  ความถนัด และความสนใจ 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
สาระที่ ๑ การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการ 
   จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหา 
   ความรู้ มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  
   ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
  
สาระที่  ๒ การออกแบบและเทคโนโลย ี   
มาตรฐาน ง ๒.๑  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือ 
   วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยี 
   ในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม ส่ิงแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยี     
   ท่ียั่งยืน 
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สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มาตรฐาน ง ๓.๑  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการ 
   เรียนรู้ การส่ือสาร  การแก้ปัญหา  การท างาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  
   ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  
 
สาระที่  4 การอาชีพ   
มาตรฐาน  ง .๑  เข้าใจ มีทักษะท่ีจ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อ 
   พัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  
 
ท าไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ 

 ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อส่ือสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้   
การประกอบอาชีพ  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศ
ต่างๆ  ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษา
และวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  มีเจตคติท่ีดี
ต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได้  รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้
ง่ายและกว้างขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 

 ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่ น อาหรับ 
บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจัดท า
รายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 
เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ  
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ  ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก    และ
สามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์  ประกอบด้วยสาระส าคัญ 
ดังนี้ 
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 ภาษาเพื่อการสื่อสาร  การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  แลกเปล่ียน
ข้อมูล  ข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  ตีความ  น าเสนอข้อมูล  ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นในเรื่องต่างๆ  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม   

 ภาษาและวัฒนธรรม  การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ความสัมพันธ์  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื    การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์
ของตน 

 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ  
ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลกเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ  
และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้องท่ีฟัง อ่านออกเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบท
พูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  บอกความหมายของค าและกลุ่มค าท่ีฟังตรงตามความหมาย 
ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  

 พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช้ค าส่ังและ  
ค าขอร้องง่ายๆ  บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน  
บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง 

 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่ค าตามประเภทของบุคคล สัตว์ และ
ส่ิงของตามท่ีฟังหรืออ่าน  

 พูดและท าท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกช่ือและ
ค าศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย 

 บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 

 บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
 ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
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 มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด) ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องด่ืม และเวลาว่างและนันทนาการ ภายในวงค าศัพท์
ประมาณ ๓๐๐-๔๕๐ ค า  (ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรม) 

 ใช้ประโยคค าเดียว (One Word Sentence) ประโยคเด่ียว (Simple Sentence) ในการ
สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง และค าแนะน าท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ 

นิทาน และบทกลอนส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก/ระบุประโยคและข้อความตรงตามความหมาย
ของสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายท่ีอ่าน บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน บท
สนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า  

 พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล  ใช้ค าส่ัง  ค าขอร้อง  และให้ค าแนะน า  พูด/
เขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ง่ายๆ  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูด/เขียนแสดง
ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ  พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 

 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ 
และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ท่ีฟังและอ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว   

 ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ
ภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

 บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  
เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของ
ไทย   

 ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอ
ด้วยการพูด/การเขียน 

  ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
   ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ  
  มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับ

ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม  เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ ค า (ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและ
นามธรรม) 



40 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 ใช้ประโยคเด่ียวและประโยคผสม(Compound Sentences) ส่ือความหมายตามบริบท
ต่างๆ 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียง

ข้อความ ข่าว โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุ/เขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่างๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  พร้อมท้ัง
ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว  
เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมและส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  ใช้ค าขอร้อง ค าช้ีแจง และ
ค าอธิบาย ให้ค าแนะน าอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ   พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  
พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 

 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆ  
ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องท่ีได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์  พร้อมให้เหตุผลประกอบ   

 เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม  
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

 เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบและ 
อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของ
ไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม   

  ค้นคว้า  รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก
แหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม   
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 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือ 
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
ของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ 

 มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม  เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี 
ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงค าศัพท์ประมาณ ๒,๑๐๐-๒,๒๕๐ ค า (ค าศัพท์ท่ีเป็น
นามธรรมมากขึ้น) 

 ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) ส่ือความหมายตามบริบท
ต่างๆ ในการสนทนาท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
สาระที่ ๑ ภาษาเพือ่การสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑   เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมี 
   เหตุผล  
มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ 
   ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต ๑.๓  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด 
   และการเขียน   
 
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง 
   เหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต ๒.๒  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ 
   ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม       
                                                                   
สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานใน 
   การพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน                  
                                                
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต ๔.๒  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ 
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   แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 



๔๒ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างเวลาเรียน 

 โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
ภายหลังจากการประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ได้มีค าส่ัง ประกาศ และหนังสือราชการ เกี่ยวกับโครงสร้างเวลาเรียนอยู่หลายฉบับ บางฉบับมีผล
บังคับใช้ บางฉบับยกเลิกไปแล้ว รายละเอียดสามารถสรุป ดังนี้ 

  เวลาเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับ
มัธยมศึกษา 

กิจกรรม ตอนปลาย 
  ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม. ๔ - ๖ 
 ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ 
        (๓ นก.) (๓ นก.) (๓ นก.) (๖ นก.) 
 คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ 
        (๓ นก.) (๓ นก.) (๓ นก.) (๖ นก.) 
 วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ 
        (๓ นก.) (๓ นก.) (๓ นก.) (๖ นก.) 

 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๓๒๐ 

        (๔ นก.) (๔ นก.) (๔ นก.) (๘ นก.) 
 - ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ 
        (๑ นก.) (๑ นก.) (๑ นก.) (๒ นก.) 

 
- ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 

 

         

 

- หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 

   ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 

 - เศรษฐศาสตร ์           
 - ภูมิศาสตร์           
 สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 
        (๒ นก.) (๒ นก.) (๒ นก.) (๓ นก.) 
 ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 
        (๒ นก.) (๒ นก.) (๒ นก.) (๓ นก.) 
 การงานอาชีพและ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 
 เทคโนโลยี       (๒ นก.) (๒ นก.) (๒ นก.) (๓ นก.) 
 ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ 
        (๓ นก.) (๓ นก.) (๓ นก.) (๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๑,๖๔๐ 

(พื้นฐาน)       
(๒๒ 
นก.) 

(๒๒ 
นก.) 

(๒๒ 
นก.) (๔๑ นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 
รายวิชา / กิจกรรมที ่

สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมง ปีละไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ ชั่วโมง 

ไม่น้อยกว่า 
๑,๖๐๐ ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง / ป ี
ไม่น้อยกว่า 

๑,๒๐๐ ชั่วโมง / ป ี

รวม ๓ ปี 
ไม่น้อยกว่า 
๓,๖๐๐ ชม. 



๔๓ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖๓  

ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและ 
การด าเนินชีวิตในสังคม 
  ภูมิศาสตร ์
  เศรษฐศาสตร ์

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 ประวัติศาสตร ์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 800 800 800 800 800 800 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษ ๘๐ ๘๐ ๘๐ - - - 
สะเต็มศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ต้านทุจริต 40 40 40 40 40 40 
อ่านออกเขียนได้ 40 40 40 40 40 40 
คอมพิวเตอร ์ - - - 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 240 240 240 240 240 240 
 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน       
      - ลูกเสือ-เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 - ชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 
 
 



๔๔ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน ๘00 

ท๑๑๑๐๑    ภาษาไทย๑ ๒๐๐ 
ค๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์๑ ๒๐๐ 
ว๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี๑ ๘๐ 
ส๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม๑ 40 
ส๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์๑ ๔๐ 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา๑ ๔๐ 
ศ๑๑๑๐๑  ศิลปะ๑ ๔๐ 
ง๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ๑ ๔๐ 
อ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ๑ ๑๒๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม 240 
อ๑๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๘๐ 
ว11๒0๑  สะเต็มศึกษา 80 
ส11201  ต้านทุจริต 40 
ท11201 อ่านออกเขียนได้ 40 
 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 
          -  ลูกเสือ-เนตรนารี 
  -  ชุมนุม 

  
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมแลสาธารณประโยชน์ ๑๐ 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 
 

 
๑,1๖๐ ชั่วโมง 

 
  



๔๕ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน ๘00 

ท๑2๑๐๑    ภาษาไทย2 ๒๐๐ 
ค๑2๑๐๑  คณิตศาสตร์2 ๒๐๐ 
ว๑2๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 ๘๐ 
ส๑2๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2 40 
ส๑2๑๐๒  ประวัติศาสตร์2 ๔๐ 
พ๑2๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา2 ๔๐ 
ศ๑2๑๐๑  ศิลปะ2 ๔๐ 
ง๑2๑๐๑  การงานอาชีพ2 ๔๐ 
อ๑2๑๐๑  ภาษาอังกฤษ2 ๑๒๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม 240 
อ๑2๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม2 ๘๐ 
ว12๒0๑  สะเต็มศึกษา2 80 
ส12201  ต้านทุจริต2 40 
ท12201 อ่านออกเขียนได้2 40 
 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 
          -  ลูกเสือ-เนตรนารี 
  -  ชุมนุม 

  
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมแลสาธารณประโยชน์ ๑๐ 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 
 

 
๑,1๖๐ ชั่วโมง 

  
  



๔๖ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน ๘00 

ท๑3๑๐๑    ภาษาไทย3 ๒๐๐ 
ค๑3๑๐๑  คณิตศาสตร์3 ๒๐๐ 
ว๑3๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 ๘๐ 
ส๑3๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม3 40 
ส๑3๑๐๒  ประวัติศาสตร์3 ๔๐ 
พ๑3๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา3 ๔๐ 
ศ๑3๑๐๑  ศิลปะ3 ๔๐ 
ง๑3๑๐๑  การงานอาชีพ3 ๔๐ 
อ๑3๑๐๑  ภาษาอังกฤษ3 ๑๒๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม 240 
อ๑3๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม3 ๘๐ 
ว13๒0๑  สะเต็มศึกษา3 80 
ส13201  ต้านทุจริต3 40 
ท13201 อ่านออกเขียนได้3 40 
 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 
          -  ลูกเสือ-เนตรนารี 
  -  ชุมนุม 

  
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมแลสาธารณประโยชน์ ๑๐ 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 
 

 
๑,1๖๐ ชั่วโมง 

 
 
  



๔๗ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน 800 
ท๑๔๑๐๑    ภาษาไทย๔ ๑๖๐ 
ค๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์๔ ๑๖๐ 
ว๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี๔ ๘๐ 
ส๑๔๑๐๑  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม๔ 80 
ส๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์๔ ๔๐ 
พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา๔ ๘๐ 
ศ๑๔๑๐๑  ศิลปะ๔ ๘๐ 
ง๑๔๑๐๑  การงานอาชีพ๔ 40 
อ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ๔ ๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม 240 
ว14๒0๑  สะเต็มศึกษา4 80 
ส14201  ต้านทุจริต4 40 
ท14201 อ่านออกเขียนได้4 40 
ว14202     คอมพิวเตอร์1 80 
 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 
          -  ลูกเสือ-เนตรนารี 
  -  ชุมนุม 

  
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมแลสาธารณประโยชน์ ๑๐ 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 
 

 
๑,160 ชั่วโมง 

 
 

  



๔๘ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน 800 
ท๑5๑๐๑    ภาษาไทย5 ๑๖๐ 
ค๑5๑๐๑  คณิตศาสตร์5 ๑๖๐ 
ว๑5๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 ๘๐ 
ส๑5๑๐๑  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม5 80 
ส๑5๑๐๒  ประวัติศาสตร์5 ๔๐ 
พ๑5๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา5 ๘๐ 
ศ๑5๑๐๑  ศิลปะ5 ๘๐ 
ง๑5๑๐๑  การงานอาชีพ5 40 
อ๑5๑๐๑  ภาษาอังกฤษ5 ๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม 240 
ว15๒0๑  สะเต็มศึกษา5 80 
ส15201  ต้านทุจริต5 40 
ท15201 อ่านออกเขียนได้5 40 
ว15202     คอมพิวเตอร์2 80 
 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 
          -  ลูกเสือ-เนตรนารี 
  -  ชุมนุม 

  
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมแลสาธารณประโยชน์ ๑๐ 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 
 

 
๑,160 ช่ัวโมง 

 
  



๔๙ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน 800 
ท๑6๑๐๑    ภาษาไทย6 ๑๖๐ 
ค๑6๑๐๑  คณิตศาสตร์6 ๑๖๐ 
ว๑6๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 ๘๐ 
ส๑6๑๐๑  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม6 80 
ส๑6๑๐๒  ประวัติศาสตร์6 ๔๐ 
พ๑6๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา6 ๘๐ 
ศ๑6๑๐๑  ศิลปะ6 ๘๐ 
ง๑6๑๐๑  การงานอาชีพ6 40 
อ๑6๑๐๑  ภาษาอังกฤษ6 ๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม 240 
ว16๒0๑  สะเต็มศึกษา6 80 
ส16201  ต้านทุจริต6 40 
ท16201 อ่านออกเขียนได้6 40 
ว16202     คอมพิวเตอร์3 80 
 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 
          -  ลูกเสือ-เนตรนารี 
  -  ชุมนุม 

  
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมแลสาธารณประโยชน์ ๑๐ 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 
 

 
๑,160 ช่ัวโมง 

 
  



๕๐ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลา
เรียน ดังนี ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ม.๑ ม.๒ ม.๓  

กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)  
คณิตศาสตร ์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)  
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 วิทยาศาสตร์ 
 วิทยาการค านวณ 
 การออกแบบและเทคโนโลยี 

๑6๐ (4 นก.) 
120 (3 นก.) 
๒๐ (๐.๕ นก.) 
๒๐ (๐.๕ นก.) 

๑6๐ (4 นก.) 
120 (3 นก.) 
๒๐ (๐.๕ นก.) 
๒๐ (๐.๕ นก.) 

๑6๐ (4 นก.) 
120 (3 นก.) 
๒๐ (๐.๕ นก.) 
๒๐ (๐.๕ นก.) 

 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

๑๖๐ (๔ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 
 

๑๒๐ (๓ นก.) 

๑๖๐ (๔ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 
 

๑๒๐ (๓ นก.) 

๑๖๐ (๔ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 
 

๑๒๐ (๓ นก.) 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)  
ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)  
การงานอาชีพ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.)  
ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)  
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘0 (๒๑ นก) ๘๘๐ (๒๒ นก) ๘๘๐ (๒๒ นก)  
รายวิชาเพิ่มเติม 
   สะต็มศึกษา  
 ต้านทุจริต 
 งานเกษตร 
 คอมพิวเตอร์ 
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 
8๐ (2 นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 
8๐ (2 นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 

2๐ (0.5 นก.) 

 
8๐ (2 นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 
8๐ (2 นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 

2๐ (0.5 นก.) 

 
8๐ (2 นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 
8๐ (2 นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 

2๐ (0.5 นก.) 

 

รวมเวลาเรียน(เพิ่มเติม) ๒6๐ (6.5 นก.)  ๒6๐ (6.5 นก.)  ๒6๐ (6.5 นก.)   
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐  
 กิจกรรมนักเรียน 
 - ลูกเสือยุวกาชาด 
 - ชุมนุม 

 
๔๐ 
25 

 
๔๐ 
25 

 
๔๐ 
25 

 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 ๑5 ๑๕  
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐  

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒6๐ ๑,๒6๐ ๑,๒6๐  



๕๑ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

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

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔4๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔4๐) 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย1 ๑.๕ (๖๐) ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย2   ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์1 ๑.๕ (๖๐) ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์2    ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี1 

1.5 (60) ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี2 

1.5 (6๐) 

ว๒๑๑๐3 วิทยาการค านวณ1 ๐.๕ (๒๐) ว๒๑๑๐4 การออกแบบและ
เทคโนโลยี1 

๐.๕ (๒๐) 

ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา  และ
วัฒนธรรม1 

๑.๕ (๖๐) ส๒๑๑๐3 สังคมศึกษา ศาสนา  และ
วัฒนธรรม2 

๑.๕ (๖๐) 

ส๒๑๑๐2 ประวัติศาสตร์1 ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์2 ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา1 0.5 (2๐) พ๒๑๑๐3 สุขศึกษา2 0.5 (2๐) 
พ๒๑๑๐2 พลศึกษา1 0.5 (2๐) พ๒๑๑๐4 พลศึกษา2 0.5 (2๐) 
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ1 1.๐ (4๐) ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ2    ๑.๐ (๔๐) 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ1 ๐.๕ (๒๐) ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ2    ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ1 ๑.๕ (๖๐) อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ2    ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 (๑40) รายวิชาเพิ่มเติม 3 (๑2๐) 
ว21201 สะเต็มศึกษา1 1.๐ (4๐) ว21202 สะเต็มศึกษา2 1.๐ (4๐) 
ส21201 ต้านทุจริต1 ๐.๕ (๒๐) ส21202 ต้านทุจริต2 ๐.๕ (๒๐) 
ง21201 งานเกษตร1 1.๐ (4๐) ง21202 งานเกษตร2 1.๐ (4๐) 
ว21203 คอมพิวเตอร์1 1.๐ (4๐) อ๒๑2๐1 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร 
๐.๕ (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐  กิจกรรมแนะแนว 20 
 กิจกรรมนักเรียน 
   - ลูกเสือ - เนตรนารี 
   - ชุมนุม 

 
๒๐ 
15 

 กิจกรรมนักเรียน 
  - ลูกเสือ - เนตรนารี 
   - ชุมนุม 

 
๒๐ 
๑0 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๕  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖40 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖20 
 
  



๕๒ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

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

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔4๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔4๐) 
ท๒2๑๐๑ ภาษาไทย3 ๑.๕ (๖๐) ท๒2๑๐๒ ภาษาไทย4   ๑.๕ (๖๐) 
ค๒2๑๐๑ คณิตศาสตร์3 ๑.๕ (๖๐) ค๒2๑๐๒ คณิตศาสตร์4    ๑.๕ (๖๐) 
ว๒2๑๐๑ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี3 

1.5 (60) ว๒2๑๐๒ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี4 

1.5 (6๐) 

ว๒2๑๐3 วิทยาการค านวณ2 ๐.๕ (๒๐) ว๒2๑๐4 การออกแบบและ
เทคโนโลยี2 

๐.๕ (๒๐) 

ส๒2๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา  และ
วัฒนธรรม3 

๑.๕ (๖๐) ส๒2๑๐3 สังคมศึกษา ศาสนา  และ
วัฒนธรรม4 

๑.๕ (๖๐) 

ส๒2๑๐2 ประวัติศาสตร์3 ๐.๕ (๒๐) ส๒2๑๐๔ ประวัติศาสตร์4 ๐.๕ (๒๐) 
พ๒2๑๐๑ สุขศึกษา3 0.5 (2๐) พ๒2๑๐3 สุขศึกษา4 0.5 (2๐) 
พ๒2๑๐2 พลศึกษา3 0.5 (2๐) พ๒2๑๐4 พลศึกษา4 0.5 (2๐) 
ศ๒2๑๐๑ ศิลปะ3 1.๐ (4๐) ศ๒2๑๐๒ ศิลปะ4    ๑.๐ (๔๐) 
ง๒2๑๐๑ การงานอาชีพ3 ๐.๕ (๒๐) ง๒2๑๐๒ การงานอาชีพ4    ๐.๕ (๒๐) 
อ๒2๑๐๑ ภาษาอังกฤษ3 ๑.๕ (๖๐) อ๒2๑๐๒ ภาษาอังกฤษ4    ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 (๑40) รายวิชาเพิ่มเติม 3 (๑2๐) 
ว22201 สะเต็มศึกษา3 1.๐ (4๐) ว22202 สะเต็มศึกษา4 1.๐ (4๐) 
ส22201 ต้านทุจริต3 ๐.๕ (๒๐) ส22202 ต้านทุจริต4 ๐.๕ (๒๐) 
ง22201 งานเกษตร3 1.๐ (4๐) ง22202 งานเกษตร4 1.๐ (4๐) 
ว22203 คอมพิวเตอร์2 1.๐ (4๐) อ๒22๐1 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร2 
๐.๕ (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐  กิจกรรมแนะแนว 20 
 กิจกรรมนักเรียน 
   - ลูกเสือ - เนตรนารี 
   - ชุมนุม 

 
๒๐ 
15 

 กิจกรรมนักเรียน 
  - ลูกเสือ - เนตรนารี 
   - ชุมนุม 

 
๒๐ 
๑0 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๕  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖40 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖20 
 
  



๕๓ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

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

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔4๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔4๐) 
ท๒31๐๑ ภาษาไทย5 ๑.๕ (๖๐) ท๒3๑๐๒ ภาษาไทย6   ๑.๕ (๖๐) 
ค๒3๑๐๑ คณิตศาสตร์5 ๑.๕ (๖๐) ค๒3๑๐๒ คณิตศาสตร์6    ๑.๕ (๖๐) 
ว๒3๑๐๑ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี35 

1.5 (60) ว๒3๑๐๒ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี6 

1.5 (6๐) 

ว๒3๑๐3 วิทยาการค านวณ23 ๐.๕ (๒๐) ว๒3๑๐4 การออกแบบและ
เทคโนโลยี3 

๐.๕ (๒๐) 

ส๒3๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา  และ
วัฒนธรรม35 

๑.๕ (๖๐) ส๒3๑๐3 สังคมศึกษา ศาสนา  และ
วัฒนธรรม6 

๑.๕ (๖๐) 

ส๒3๑๐2 ประวัติศาสตร์5 ๐.๕ (๒๐) ส๒3๑๐๔ ประวัติศาสตร์6 ๐.๕ (๒๐) 
พ๒3๑๐๑ สุขศึกษา5 0.5 (2๐) พ๒3๑๐3 สุขศึกษา6 0.5 (2๐) 
พ๒3๑๐2 พลศึกษา5 0.5 (2๐) พ๒3๑๐4 พลศึกษา6 0.5 (2๐) 
ศ๒3๑๐๑ ศิลปะ5 1.๐ (4๐) ศ๒3๑๐๒ ศิลปะ6    ๑.๐ (๔๐) 
ง๒3๑๐๑ การงานอาชีพ5 ๐.๕ (๒๐) ง๒3๑๐๒ การงานอาชีพ6    ๐.๕ (๒๐) 
อ๒3๑๐๑ ภาษาอังกฤษ5 ๑.๕ (๖๐) อ๒3๑๐๒ ภาษาอังกฤษ6    ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 (๑40) รายวิชาเพิ่มเติม 3 (๑2๐) 
ว23201 สะเต็มศึกษา5 1.๐ (4๐) ว23202 สะเต็มศึกษา6 1.๐ (4๐) 
ส23201 ต้านทุจริต5 ๐.๕ (๒๐) ส23202 ต้านทุจริต6 ๐.๕ (๒๐) 
ง23201 งานเกษตร5 1.๐ (4๐) ง23202 งานเกษตร6 1.๐ (4๐) 
ว23203 คอมพิวเตอร์3 1.๐ (4๐) อ๒32๐1 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร3 
๐.๕ (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐  กิจกรรมแนะแนว 20 
 กิจกรรมนักเรียน 
   - ลูกเสือ - เนตรนารี 
   - ชุมนุม 

 
๒๐ 
15 

 กิจกรรมนักเรียน 
  - ลูกเสือ - เนตรนารี 
   - ชุมนุม 

 
๒๐ 
๑0 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๕  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖40 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖20 
 
 



54 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา  ท ๑๑๑๐๑          รายวิชา ภาษาไทย 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑      เวลาเรียน  ๒oo  ชั่วโมง/ปี            จ านวน ๕.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 การอ่านออกเสียงค า  ค าคล้องจองและข้อความส้ันๆ  บอกความหมายของค า ท่ี
ประกอบด้วยค าพื้นฐาน  ๖๐๐ ค า  อ่านจับใจความ   เล่าเรื่องย่อ  ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน  
การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน  บอกความหมายของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ท่ีส าคัญ  
บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์และเลขไทย  การเขียนสะกดค า  และเขียนข้อความส้ันๆ
เป็นประโยคง่ายๆ ด้วยการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  ฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าค าส่ังง่ายๆ  
ตอบค าถามและเล่าเรื่อง  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู  บอกข้อคิดท่ีได้
จากการอ่าน หรือการฟังวรรณกรรม ร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก  พูดส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 

 ใช้ทักษะการอ่าน การฟัง การดูและการพูด  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็น
คุณค่าของการอ่าน  มีมารยาทในการฟัง  การดู การพูด การอ่าน  การเขียนและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ตัวชี้วัด 

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

รวม  ๒๒  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา  ท ๑2๑๐๑          รายวิชา ภาษาไทย 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2      เวลาเรียน  ๒oo  ชั่วโมง/ปี            จ านวน ๕.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆอธิบาย ความหมายของ
ค า และข้อความ อ่านจับใจความ การต้ังค าถาม และตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน การระบุ
ความส าคัญและรายละเอียด การแสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน การอ่าน
ข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามค าส่ังหรือข้อแนะน า มารยาทในการอ่าน การคัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัด การเขียนเรื่องส้ันจากประสบการณ์และตามจินตนาการ มารยาทในการเขียน การฟังและ
ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน บอกความรู้และความบันเทิงจากการฟัง การดู สาระส าคัญจาก
การฟังและการดู การพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู การส่ือสารชัดเจน ตรง
ตามวัตถุประสงค์ มารยาทในการฟัง การดูและการพูด การเขียนสะกดค า การแจกลูกและการอ่าน
เป็นค า บอกความหมายของค า การแต่งประโยค การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความ ค าคล้องจอง 
ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก ร้องบท
ร้องเล่น ท่องจ าบทอาขยาน และบทร้อยกรอง  

 โดยใช้ทักษะการอ่าน การเขียน และการฟัง การดูและการพูด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เห็นคุณค่าของการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง ดูและพูด  สามารถน า
ความรู้ ข้อคิดท่ีได้ ไปใช้ในชีวิตจริงได้จนเกิดความภาคภูมิใจในภาษาไทย  

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  ๒๗  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 



56 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา  ท ๑3๑๐๑          รายวิชา ภาษาไทย 3 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3      เวลาเรียน  ๒oo  ชั่วโมง/ปี            จ านวน ๕.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา  การอ่านออกเสียงค า  ข้อความส้ันๆ  บทร้อยกรองง่ายๆ  การอ่านบทอาขยานการ
อ่านความหมายของค าและข้อความ  การอ่านหนังสือตามความสนใจ  การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย  
การอ่านวรรณกรรม   การอ่านสะกดค า  การอ่านประโยคง่ายๆ  การอ่านค าคล้องจอง  การอ่านค า
ขวัญ  การเขียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การเขียนสะกดค า  การแต่งประโยคง่ายๆ  การแต่ง
ค าขวัญ  การแต่งค าคล้องจองการเขียนบรรยายเรื่อง   การเขียนบันทึกประจ าวัน   การเขียนรายงาน
จากการค้นคว้า  การเขียนจดหมายลาครู   การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา  การเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการ   การเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องท่ีได้ฟังและดู  การต้ังค าถามและตอบค าถาม
เกี่ยวกับเรื่องท่ีได้ฟังและดู  การพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกท่ีได้ฟังและดู  การพูดส่ือสารได้
ชัดเจน  การเขียนสะกดค า 

 โดยใช้ทักษะทางภาษาในส่ิงท่ีฟัง  ดูและพูด  สามารถจับใจความส าคัญได้อย่างถูกต้อง  
แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและดู  มีทักษะในการเขียน  เขียนได้ถูกต้อง  สวยงาม  มีระเบียบ ส่ือ
ความได้รู้หลักเกณฑ์การเขียนและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้   อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง  ชัดเจนตาม
หลักเกณฑ์การอ่านสามารถต้ังค าถามและตอบค าถาม  เล่าเรื่องท่ีอ่านได้  เพื่อให้ได้ความรู้  ความ
เข้าใจ   ความบันเทิง  และความคิดจากส่ิงท่ีได้อ่าน  ฟัง  ดูและเขียน  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
เกิดความภาคภูมิใจในภาษาไทย  

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    
ท ๒.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓ ป.๓/๔ ป.๓/๕  
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 ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖ 

 
รวม  ๒๙  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา  ท ๑4๑๐๑          รายวิชา ภาษาไทย 4 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4      เวลาเรียน  16o  ชั่วโมง/ปี            จ านวน ๔.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกทักษะทางภาษาผ่านกระบวนการอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู  และการพูด         
การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง อธิบายความหมายของค า ประโยค และส านวน อ่าน
เรื่องส้ันๆ ตามเวลาท่ีก าหนด ตอบค าถาม แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ี
อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และข้อเท็จจริง  คัดลายมือตัวบรรจง  เขียนส่ือสารด้วย
แผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพความคิด  

 ย่อความ เขียนจดหมายส่วนตัว  เขียนบันทึก เขียนรายงาน เขียนเรื่องตามจินตนาการ 
จ าแนกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากการฟังและดู   พูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและ
ความรู้สึก ต้ังค าถามตอบเชิงเหตุผล พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษา   สะกดค า บอกความหมาย
ของค า ระบุชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยค  การใช้พจนานุกรม   แต่งบทร้อยกรอง  ค าขวัญ และ
บอกความหมายของส านวน   เปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาถิ่น   พร้อมท้ังระบุข้อคิดจากนิทาน
พื้นบ้าน นิทานคติธรรม    อธิบายข้อคิดจากการอ่าน เพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง  ร้องเพลงพื้นบ้าน 
ท่องจ าบทอาขยาน และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการ
อ่าน เขียน ฟัง ดู  และการพูดโดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา  กระบวนการคิด  และประเมินค่า   
          เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อ   การเรียนวิชาภาษาไทย ต้ังใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียน ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ   ซักถามและศึกษาเพื่อหาข้อมูล  มี
ความรอบคอบในการท างาน ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอ่าน  
การเขียน  และการฟัง  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอันเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ 
 
ตัวชี้วัด 
 ท 1.1   ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4  ป.4/5  ป.4/6  ป.4/7  ป.4/8 
 ท 2.1   ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4  ป.4/5  ป.4/6  ป.4/7  ป.4/8 
 ท 3.1   ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4  ป.4/5  ป.4/6 
 ท 4.1   ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4  ป.4/5  ป.4/6  ป.4/7   
 ท 5.1   ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4 
 
รวม  33  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา  ท ๑๕๑๐๑          รายวิชา ภาษาไทย 5 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕      เวลาเรียน  16o  ชั่วโมง/ปี            จ านวน ๔.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
            มีความรู้ความเข้าใจการอ่านออกเสียง บอกความหมายของบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองท่ี
มีพยัญชนะควบกล้ า อักษรน า ตัวการันต์ อักษรย่อ เครื่องหมายวรรคตอน มาตราตัวสะกด ค าไวพจน์ 
ค าท่ีมี  ร , ล เป็นพยัญชนะต้น ค าท่ีประไม่ประวิสรรชนีย์ ค าท่ีใช้ “รร” ค าท่ีมีตัว ฤ, ฑ ค าบรร บัน 
ค าพ้อง ข้อความท่ีเป็นการบรรยาย และพรรณนา ข้อความท่ีมีความหมายโดยนัย อ่านบทร้อยกรอง
เป็นท านองเสนาะ อ่านจับใจความ คิดวิเคราะห์ แยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นจากการอ่านส่ือต่าง ๆ อ่าน
งานเขียนเชิงอธิบาย ค าส่ัง ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม เลือกอ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ
อย่างสม่ าเสมอ โดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน และมีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียน เขียนส่ือสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน และ
เหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพความคิดเพื่อน าไปพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ย่อ
ความจากส่ือต่าง ๆ เขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง และญาติ เขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นได้
ตรงตามเจตนา กรอกแบบรายการต่าง ๆ  เขียนเรื่องตามจินตนาการ และมีมารยาทในการเขียน ต้ัง
ค าถาม ตอบค าถาม พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น พูดรายงาน วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือจากการฟัง 
การดู การสนทนาอย่างมีเหตุผล มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ระบุชนิดของค า จ าแนก
ส่วนประกอบของประโยค เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น ใช้ค าราชาศัพท์ บอกค า
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง ใช้ส านวน สุภาษิต ค าพังเพยได้ถูกต้อง อธิบาย สรุป
ความรู้ และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดี และวรรณกรรม ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบท
ร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
            โดยใช้กระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน อธิบาย ความรู้ความเข้า ใจ การเรียนภาษา                 
จับใจความ  คิดวิเคราะห์ อภิปราย ปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด และแก้ปัญหา  เพื่อให้เกิดการใฝ่
เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์ สุจริต ร่าเริง มีวินัย และรักความเป็นไทย 
 
ตัวชี้วัด 
 ท 1.1   ป.5/1  ป.5/2  ป.5/3  ป.5/4  ป.5/5  ป.5/6  ป.5/7  ป.5/8 
 ท 2.1   ป.5/1  ป.5/2  ป.5/3  ป.5/4  ป.5/5  ป.5/6  ป.5/7  ป.5/8  ป.5/9 
 ท 3.1   ป.5/1  ป.5/2  ป.5/3  ป.5/4  ป.5/5 
 ท 4.1   ป.5/1  ป.5/2  ป.5/3  ป.5/4  ป.5/5  ป.5/6  ป.5/7   
 ท 5.1   ป.5/1  ป.5/2  ป.5/3  ป.5/4 
 
รวม  33  ตัวชี้วัด 
 



59 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา  ท ๑๖๑๐๑          รายวิชา ภาษาไทย 6 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖      เวลาเรียน  16o  ชั่วโมง/ปี            จ านวน ๔.๐ หน่วยกิต 
 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
            อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของค า ประโยค 
และข้อความท่ีเป็นโวหาร ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า ค าท่ีมีอักษรน า ค าท่ีมีตัวการันต์ ค าท่ีมาจาก
ภาษาต่างประเทศ อักษรย่อ และเครื่องหมายวรรคตอน วัน เดือน ปี แบบไทย อ่านเรื่องส้ัน ๆ อย่าง
หลากหลายโดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน อ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ โดยมี เรื่องส้ัน ๆ 
นิทาน และเพลงพื้นบ้าน บทความ พระบรมราโชวาท สารคดี เรื่องส้ัน งานเขียนประเภทโน้มน้าว บท
โฆษณา ข่าว และเหตุการณ์ส าคัญ แยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน อธิบายการน า
ความรู้ และความคิดจากเรื่องท่ีอ่านไปตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย 
ค าส่ัง ข้อแนะน า และปฏิบัติตามเกี่ยวกับการใช้พจนานุกรม การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน และการใช้สถานท่ีสาธารณะในชุมชน และท้องถิ่น อธิบาย
ความหมายของข้อมูล จากการอ่านแผนผัง แผนท่ี แผนภูมิ และกราฟ อ่านหนังสือตามความสนใจ 
และอธิบายคุณค่าท่ีได้รับ มีมารยาทในการอ่าน มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และ
ครึ่งบรรทัด เขียนส่ือสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม โดยมี ค าขวัญ ค าอวยพร ประกาศ 
เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ เขียนย่อความ
จากส่ือต่าง ๆ เขียนจดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ และ
สร้างสรรค์ มีมารยาทในการเขียน พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจในจุดประสงค์ของเรื่องท่ีฟัง และดูจาก
ส่ือต่าง ๆ ต้ังค าถาม และตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องท่ีฟัง และดู วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือจากการ
ฟัง และดูส่ือโฆษณาอย่างมีเหตุผล พูดรายงานเรื่อง หรือประเด็นท่ีศึกษา ค้นคว้าจากการฟัง การดู 
และการสนทนา พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล และน่าเช่ือถือ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
วิเคราะห์ชนิด และหน้าท่ีของค าในประโยค รวบรวม และบอกความหมายของค าภาษาต่างประเทศท่ี
ใช้ในภาษาไทย ระบุลักษณะของประโยค แต่งบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ วิเคราะห์ และ
เปรียบเทียบส านวนท่ีเป็นค าพังเพย และสุภาษิต แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือวรรณกรรมท่ี
อ่าน เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเอง และนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่น อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และ
วรรณกรรมท่ีอ่าน และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อย
กรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
             โดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การอธิบาย การปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ ทักษะการส่ือสาร ทักษะการเล่าเรื่อง  รักความเป็นไทย มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มี
ความมุ่งมั่นในการท างาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีวินัย 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ตัวชี้วัด 
 ท 1.1   ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3  ป.6/4  ป.6/5  ป.6/6  ป.6/7  ป.6/8  ป.6/9 

 ท 2.1   ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3  ป.6/4  ป.6/5  ป.6/6  ป.6/7  ป.6/8  ป.6/9 
 ท 3.1   ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3  ป.6/4  ป.6/5  ป.6/6  
 ท 4.1   ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3  ป.6/4  ป.6/5  ป.6/6  
 ท 5.1  ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3  ป.6/4 
 
รวม  34  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา  ท 21๑๐๑       ภาคเรียนที่ 1   รายวิชาภาษาไทย 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1            เวลาเรียน  6o  ชั่วโมง/ภาคเรียน          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
            ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง   สรุปใจความส าคัญ  ระบุเหตุผล
จากเรื่องท่ีอ่าน  อธิบายค า  เปรียบเทียบ  ตีความค ายากในเอกสารวิชาการ  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ง
บรรทัด เขียนส่ือสาร บรรยาย เรียงความ  ย่อความ  พูดสรุปใจความส าคัญ  พูดแสดงความคิดเห็น
เชิงสร้างสรรค์  เล่าเรื่องย่อ   อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย การสร้างค าประสม ค าซ้อน ค า
พ้อง  ค าราชาศัพท์  วิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยค   สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
ท่ีอ่าน  วิเคราะห์และอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน  
           โดยใช้กระบวนการทางภาษา   กระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์   การสืบค้นความรู้   การจด
บันทึก  ใช้ความสามารถในการคิด  การอภิปราย  การแสดงความคิดเห็น  การลงความคิดเห็น  การ
ตีความ  การสรุปความ  ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  การฟังการดูและการพูด  เพื่อให้เกิด
ความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ใช้ความสามารถในการส่ือสารกับผู้อื่นให้เข้าใจตรงกัน  เห็นคุณค่า
ของภาษาไทย  

เพื่อให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู
และการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของ
ชาติ  เพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต  
 
ตัวชี้วัด 
          ท 1.1   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5 
             ท 2.1   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5 
            ท 3.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3 
            ท 4.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4 
            ท 5.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4 
 
รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา  ท 21๑๐2      ภาคเรียนที่ 2   รายวิชาภาษาไทย 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1           เวลาเรียน  6o  ชั่วโมง/ภาคเรียน           จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ค าอธิบายรายวิชา 
           ศึกษาหลักการอ่านจับใจความส าคัญ  ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลจากการอ่าน
งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ  ปฏิบัติตามเอกสารคู่มือแนะน าต่าง ๆ  เลือกอ่านหนังสือตาม
ความสนใจ  วิเคราะห์คุณค่าท่ีได้รับจากการอ่าน งานเขียนต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต เขียน
แสดงความคิดเห็น  จดหมาย  รายงาน   โครงงาน  พูดประเมินความน่าเ ช่ือถือของ ส่ือ  พูด
รายงาน  วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน แต่งกาพย์ยานี  จ าแนกและใช้ส านวน
ท่ีเป็นค าพังเพยและสุภาษิต สรุปความรู้  ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม รวมท้ัง
วรรณกรรมพื้นบ้าน  ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
            โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ความคิด เรียนรู้แบบโครงงาน ให้รู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ วางแผน คิดวิเคราห์ ประเมินผล 
การแสดงความคิดเห็น  การลงความคิดเห็น  การตีความ  การสรุปความ  ฝึกทักษะการอ่านและการ
เขียน  การฟังการดูและการพูด  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ฝึกการเป็นผู้น าและผู้
ตาม  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สามารถสร้างองค์ความรู้  น าเสนอความรู้  
           เพื่อให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู
และการพูด  มีคุณธรรม   จริยธรรม  และมีมารยาทในการใช้ภาษา  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ   รักชาติ  ศาสน์   กษัตริย์   ซื่อสัตย์ สุจริต   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
 
ตัวชี้วัด 
           ท 1.1   ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9 
         ท 2.1  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9 
        ท 3.1   ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6 
       ท 4.1   ม.1/5  ม.1/6 
      ท 5.1   ม.1/5 
 
 รวม  14  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา  ท 22๑๐๑      ภาคเรียนที่ 1   รายวิชาภาษาไทย 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2             เวลาเรียน  6o  ชั่วโมง/ภาคเรียน         จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
            ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง  จับใจความส าคัญของเรื่องท่ีอ่าน  เขียนแผนผัง
ความคิด  แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งจากการอ่าน  ฝึกคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียน
บรรยาย  พรรณนา  เรียงความ  ย่อความ    พูดสรุปใจความส าคัญจากการฟังและการดู  วิเคราะห์
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  วิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดูได้อย่าง    มีเหตุผล  สร้างค าสมาส  วิเคราะห์
โครงสร้างของประโยค  ฝึกการใช้ค าราชาศัพท์  สรุปเนื้อหา  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
          โดยใช้กระบวนการทางภาษา การสืบค้นความรู้ การจดบันทึก ใช้ความสามารถในการคิด   
การอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ใช้ความสามารถในการส่ือสารกับผู้อื่นให้
เข้าใจตรงกัน  เห็นคุณค่าของภาษาไทย  น าความรู้ไปในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต  เป็นผู้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่า
ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย     ใฝ่เรียนรู้  อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ    
  
ตัวชี้วัด 
         ท 1.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4 
             ท 2.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4 
             ท 3.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3 
            ท 4.1  ม.2/1  ม.2/2 
             ท 5.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3 
  
รวม  16  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

 ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา  ท 22๑๐2       ภาคเรียนที่  2   รายวิชาภาษาไทย 4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2            เวลาเรียน  6o  ชั่วโมง/ภาคเรียน          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
             ศึกษาหลักการวิเคราะห์จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  ระบุข้อสังเกตการชวนเช่ือจาก
เรื่องท่ีอ่าน  อ่านหนังสือและประเมินคุณค่าจากการอ่านเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  เขียนรายงาน
จากการศึกษาค้นคว้า  จดหมายกิจธุระ  วิเคราะห์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นเรื่องท่ีอ่านอย่างมี
เหตุผล พูดในโอกาสต่าง ๆ  พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  แต่งกลอนสุภาพ  รวบรวมและอธิบาย
ความหมายของค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ี
อ่าน  ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
             โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ความ คิด   เ รี ยนรู้ แบบโครง งาน   ให้ รู้ วิ ธี ก ารแก้ปัญหาอย่ า ง เป็นระบบ   วางแผน   คิ ด
วิเคราะห์  ประเมินผล  ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตาม  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สามารถสร้าง
องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
             มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีมารยาทในการใช้ภาษา  เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มี
มารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการ
ท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจใน
ภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ    
  
ตัวชี้วัด 
          ท 1.1  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8 
         ท 2.1  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8 
             ท 3.1  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6 
             ท 4.1  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5 
             ท 5.1  ม.2/4  ม.2/5 
  
รวม  16  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

 ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา  ท 23๑๐๑       ภาคเรียนที่ 1   รายวิชาภาษาไทย 5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3             เวลาเรียน  6o  ชั่วโมง/ภาคเรียน         จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
            ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง  เหมาะสม  ระบุความแตกต่างของค า  ใจความ
ส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลท่ีสนับสนุนจากเรื่องท่ีอ่าน  เขียนกรอบความคิด  วิเคราะห์วิจารณ์
และประเมินเรื่องท่ีอ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ  ประเมินความถูกต้องของข้อมูลท่ีใช้สนับสนุนใน
เรื่องท่ีอ่าน  ฝึกการคัดลายมือ  เขียนข้อความ  ชีวประวัติ  ย่อความ  จดหมายกิจธุระ  อธิบาย  ช้ีแจง
แสดงความคิดเห็น  และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล  พูดแสดงความคิดเห็น  พูดวิเคราะห์  วิจารณ์เรื่องท่ีฟัง
และดูเพื่อน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  พูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  จ าแนกและใช้ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ  วิเคราะห์ประโยคซับซ้อน  ระดับภาษา  สรุป
เนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากการอ่านวรรณกรรม 
            โดยใช้กระบวนการทางภาษา  การสืบค้นความรู้  การจดบันทึก  ใช้ความสามารถในการคิด         
การอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ใช้ความสามารถในการส่ือสารกับผู้อื่นให้
เข้าใจตรงกัน  
            เห็นคุณค่าของภาษาไทย  น าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต  เป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่า
ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ      
  
ตัวชี้วัด 
           ท 1.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6 
      ท 2.1   ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5 
            ท 3.1  ม.3/1  ม.3/2   
             ท 4.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3 
           ท 5.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3 
  
รวม  19  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

 ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา  ท 23๑๐2      ภาคเรียนที่ 2   รายวิชาภาษาไทย 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3            เวลาเรียน  6o  ชั่วโมง/ภาคเรียน          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาหลักการวิเคราะห์   วิจารณ์  ความสมเหตุสมผลของเรื่องท่ีอ่าน   แสดงความ
คิดเห็น  ตีความ  ประเมินคุณค่าแนวคิดท่ีได้จากการอ่านงานเขียน   เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิต  เขียนวิจารณ์แสดงความรู้ความคิดเห็น  เขียนรายงาน  โครงงาน  กรอกแบบสมัครงาน  ฝึกพูด
ในโอกาสต่าง ๆ  พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเช่ือถือ  ใช้ค าทับศัพท์  ศัพท์บัญญัติ  ศัพท์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ   แต่ง โคลง ส่ี สุภาพ   สรุปความรู้   ข้อ คิดจากการอ่ านวรรณคดีและ
วรรณกรรม  เพื่อน าไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน  ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานและบทร้อย
กรองตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 
          โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ความคิด  เรียนรู้แบบโครงงาน  ให้รู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  วางแผน  คิดวิเคราะห์
ประเมินผล  ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สามารถสร้างองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
            มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีมารยาทในการใช้ภาษา  เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์         
มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์          
ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการ
ท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจใน
ภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ    
  
ตัวชี้วัด 
        ท 1.1   ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9  ม.3/10 
           ท 2.1   ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9  ม.3/10 
          ท 3.1   ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6 
           ท 4.1   ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6 
             ท 5.1   ม.3/4 
 รวม  17  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา  ท ๑๑๒๐๑         รายวิชา อ่านออกเขียนได้ ๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑       เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง/ปี            จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาค าตอบมาตรแม่ ก กา มาตราตัวสะกด ค าท่ีมีตัวการันต์ อักษรควบ อักษรน า 
ประโยคและข้อความส้ันๆ ค าคล้องจองส้ันๆ การจดบันทึกข้อความ นิทาน เรื่องราว 
 โดยการอ่านแจกลูกสะกดค าตามมาตราแม่ ก กา มาตราตัวสะกด ค าท่ีมีตัวการันต์ อักษร
ควบ อักษรน า อ่านออกเสียง แล้วตอบค าถามและสรุปเหตุการณ์ได้ตามล าดับขั้นตอน เขียนแสดง
ความคิด ความรู้สึก ความต้องการเป็นประโยคและข้อความส้ันๆ ค าคล้องจองส้ันๆ (วรรคละ ๒-๓ 
ค า) จดบันทึกข้อความ นิทาน เรื่องราว จากการอ่าน แล้วเขียนสรุปการอ่าน เป็นแผนท่ีความคิด และ
สมุดเล่มเล็ก 
 มีมารยาทในการอ่าน การฟัง ดู พูด และการเขียน มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ตระหนักคุณค่าความส าคัญของภาษาไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อ่านแจกลูกสะกดค าตามมาตราแม่ ก กา มาตราตัวสะกด 
๒. อ่านค าท่ีมีตัวการันต์ อักษรควบ อักษรน า 
๓. อ่านออกเสียงแล้วตอบค าถาม และสรุปเหตุการณ์ได้ตามล าดับข้ันตอน 
๔. เขียนเสดงความคิด ความรู้สึก ความต้องการ เป็นประโยค และข้อความส้ันๆ 
๕. เขียนค าคล้องจองส้ันๆ ได้ 
๖. จดบันทึกข้อความ นิทาน เรื่องราว จากการอ่าน แล้วเขียนเป็นสรุปการอ่าน แผนท่ี  

ความคิด และสมุดเล่มเล็กได้ 
 

รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา  ท ๑๒๒๐๑                  รายวิชา อ่านออกเขียนได้ ๒ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒       เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง/ปี            จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาการแจกลูกสะกดค าตามมาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด ท่ีสะกดไม่ตรงตาม
มาตราค าท่ีมีตัวการันต์ อักษรควบ อักษรน า และการผันค า การแต่งประโยค การเขียนค าคล้องจอง
ส้ันๆ การบันทึกข้อความ 
 โดยการอ่านแจกลูกสะกดค าตามมาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด ท่ีสะกดไม่ตรงตาม
มาตราค าท่ีมีตัวการันต์ อักษรควบ อักษรน า และการผันค า การอ่านในใจสรุปการหาค าส าคัญ การตั้ง
ค าถาม การคาดคะเนเหตุการณ์ การใช้แผ่นภาพโครงเรื่อง แผ่นภาพความคิด การเรียบเรียงประโยค 
การแสดงความรู้สึก ความคิด ความต้องการ การเขียนค าคล้องจองส้ันๆ การบันทึกข้อความ นิทาน 
เรื่องราวจากการอ่าน สรุปความคิดของตนเอง การน าเสนอผลงาน 
 มีมารยาทในการอ่าน การฟัง ดู พูด และการเขียน มีความภูมิใจในความเป็นไทย ตระหนัก
คุณค่าความส าคัญของภาษาไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อ่านแจกลูกสะกดค าตามมาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด ท่ีสะกดไม่ตรงตาม 
มาตรา 

๒. อ่านค าท่ีมีตัวการันต์ อักษรควบ อักษรน า และผันวรรณยุกต์ 
๓. อ่านในใจแล้วสรุป โดยการหาค าส าคัญ ต้ังค าถาม คาดคะเนเหตุการณ์ ใช้แผนภาพ 

โครงเรื่อง หรือแผนภาพความคิด 
๔. เขียนเป็นประโยค ตรงตามความหมายและเขียนเป็นย่อหน้า ท่ีแสดงความรู้ ความคิด  

ความรู้สึก ตามต้องการ 
๕. เขียนค าคล้องจองส้ันๆ ได้ 
๖. จดบันทึกข้อความ นิทาน เรื่องราว จากการอ่าน แล้วเขียนสรุปการอ่านเป็นความคิด 

ของตนเอง แผนท่ีความคิด และสมุดเล่มเล็กได้ 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา  ท ๑๓๒0๑         รายวิชา อ่านออกเขียนได้ ๓ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓       เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง/ปี            จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการแจกลูก สะกดค าตามมาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด ท่ีสะกดไม่ตรงตาม
มาตราค าท่ีมีตัวการันต์ อักษรควบ อักษรน า การผันวรรณยุกต์ ค าเป็น ค าตาย อ่านในใจ การเขียน
ประโยคและเรื่องราว การเขียนค าคล้องจองส้ันๆ (วรรคละ ๔-๖ ค า) นิทาน เรื่องราว 
 โดยการอ่านแจกลูก สะกดค าตามมาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด ท่ีสะกดไม่ตรงตาม
มาตราค าท่ีมีตัวการันต์ อักษรควบ อักษรน า รู้จักการผันวรรณยุกต์ ค าเป็น ค าตาย อ่านในใจแล้วสรุป
โดยการหาค าส าคัญ ต้ังค าถาม คาดคะเนเหตุการณ์ ใช้แผนภาพโครงเรื่อง หรือแผนภาพความคิด
เขียนเป็นประโยคตรงตามความหมาย และเรียบเรียงเป็นเรื่องราว ท่ีแสดงความรู้สึก ความคิด ความ
ต้องการตามประสบการณ์ และจินตนาการ เขียนค าคล้องจองส้ันๆ (วรรคละ ๔-๖ ค า) จดบันทึก
ข้อความนิทาน เรื่องราว จากการอ่าน แล้วเขียนสรุปการอ่านเป็นความคิดของตนเอง เขียนแผนท่ี
ความคิดและจัดท าเป็นสมุดเล่มเล็ก 
 มีมารยาทในการอ่าน การฟัง ดู พูด และการเขียน มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ตระหนักคุณค่าความส าคัญของภาษาไทย 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. อ่านแจกลูกสะกดค าตามมาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด ท่ีสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
๒. อ่านค าท่ีมีตัวการันต์ อักษรควบ อักษรน า ผันวรรณยุกต์และค าเป็น ค าตาย 
๓. อ่านในใจแล้วสรุป โดยการหาค าส าคัญ ต้ังค าถาม คาดคะเนเหตุการณ์ ใช้แผนภาพ 

โครงเรื่อง หรือแผนภาพความคิด 
๔. เขียนเป็นประโยค ตรงตามความหมาย และเรียบเรียงเป็นเรื่องราว ท่ีแสดงความรู้สึก  

ความคิด ตามต้องการ ประสบการณ์ และจินตนาการณ์ 
๕. เขียนค าคล้องจองส้ันๆ ได้ 
๖. จดบันทึกข้อความ นิทาน เรื่องราว จากการอ่าน แล้วเขียนสรุปการอ่านเป็นความคิด 

ของตนเอง แผนท่ีความคิด และสมุดเล่มเล็กได้ 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา  ท ๑๔2๐๑         รายวิชา อ่านออกเขียนได้ ๔ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔       เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง/ปี            จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกทักษะทางภาษษผ่านกระบวนการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด การ
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง อธิบายความหมายของการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
ข้อคิดเห็นจากการฟังและดู พูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึก ต้ังค าถามตอบ
เชิงเหตุผล พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษา เปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาอื่น พร้อมท้ังระบุ
ข้อคิดจากนิทานพื้นบ้าน นิทานคติธรรม อธิบายข้อคิดจากการอ่าน เพื่อนน าไปใช้ในชีวิตจริง ร้อง
เพลงพื้นบ้าน ท่องจ าบทอาขยาน และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ มีนิสัยรักการอ่าน มี
มารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู และการพูดโดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดและ
ประเมินค่า 
 เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม ต้ังใจเรียนและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ซักถามและศึกษาเพื่อหา
ข้อมูล มีความรอบคอบในการท างาน ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การ
อ่าน การเขียน และการฟัง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอันเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. สามารถให้ข้อคิดคติธรรมจากนิทานพื้นบ้านได้ 
 ๒. บอกข้อคิดและวิธีการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๓. ร้องเพลงพื้นบ้านได้ถูกต้องเหมาะสม 
 ๔. ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสม 
 
รวม ๔ ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา  ท ๑๔2๐๑         รายวิชา อ่านออกเขียนได้ ๕ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕       เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง/ปี            จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง พร้อมอธิบาย
ความหมายของค า ประโยค และข้อความท่ีเป็นการบรรยายและการพรรณนา อ่านงานเขียนเชิง
อธิบาย และปฏิบัติตามค าส่ังหรือข้อแนะน า อ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและ
แสดงความคิดเห็นเรื่องท่ีอ่าน อธิบายความหมายโดยนัย การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิด การเขียนย่อความ การเขียนจดหมายการเขียนเรื่องตามจินตนาการ การเขียนแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น การกรองแบบรายการต่าง ๆ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง
บรรทัด พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู ฝึกต้ังค าถามและตอบค าถาม พูด
รายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟังและดูได้อย่างมีมารยาท การระบุชนิดและหน้าท่ี
ของค าและการจ าแนกส่วนประกอบของประโยค การเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็กเรื่อง นิทานพื้นบ้านไทย 
น้อมร าลึกพระคุณครู เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์ กระเช้าใบน้อยของนางสีดา แม่โพสพ มิตรแท้ 
พระสังข์พบพระบิดา พระมารดา และบัวน้อยค่อยคล่ีบาน เพื่อระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ท้ังในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
 เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ต้ังใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียน ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ซักถามและสืบค้นเพื่อหาข้อมูล มี
ความรอบคอบในการท างานใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอ่าน การ
เขียน และการฟัง น าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
 ๒. อธิบายความหมายของค า ประโยค และข้อความท่ีเป็นการบรรยายและการพรรณนา 
 ๓. อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องท่ีอ่านอย่างหลากหลาย 
 ๔. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านเพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
 ๕. อ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่าน 
 ๖. ใช้ส านวนได้ถูกต้อง 
 ๗. สรุปเรื่องจารกวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ่าน 
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 ๘. ระบุความรู้และความคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิต
จริง 
 ๙. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม 
 ๑๐. ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้องกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 
รวม ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา  ท ๑๖2๐๑         รายวิชา อ่านออกเขียนได้ ๖ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖      เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง/ปี            จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้องกรอง
ง่าย ๆ วรรณคดีและวรรณกรรม พร้อมอธิบายความหมายของค า ประโยค และข้อความท่ีเป็นโวหาร 
อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามค าส่ังหรือข้อแนะน า อ่านหนังสือตามความสนใจอย่าง
สม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องท่ีอ่านสามารถอธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง แผนท่ี 
แผนภูมิ และกราฟ การเขียนแผนภาพโครงเรื่องในการเขียนตามจินตนาการ การเขียนเรียงความ การ
เขียนจดหมาย การกรอกแบบรายการต่าง ๆ คัดลายมือตังบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด และ
สามารถเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ท่องจ าบทอาขยานตามท่ี
ก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจพูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ พูดโน้ม
น้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเช่ือถือ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษา แสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู ฟังค าแนะน า และปฏิบัติตามอย่างมีมารยาท พร้อมบอกสาระส าคัญ
ของเรื่องท่ีฟังและดู และฝึกต้ังค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม
ร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็กเรื่อง เห่จับระบ า การเดินทางของพลายงาม จดแล้วจ า นักสืบทอง
อิน ศึกไมยราพ สุภาษิตสอนจิตเตือนใจ ก าเนิดมะกะโท และอ าลา อาลัย เพื่อระบุข้อคิดท่ีให้จากการ
อ่านท าให้ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ท้ังในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
 เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม ต้ังใจเรียนและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียน ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ซักถามและสืบค้นเพื่อ
หาข้อมูล มีความรอบคอบในการท างาน ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด 
การอ่าน และการฟัง น าความรู้ท่ีให้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวติจริง 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
 ๒. อ่านเรื่องส้ัน ๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 
 ๓. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน 
 ๔.อธิบายการน าความรู้และความคิดจากเรื่องท่ีอ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
 ๕. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ่าน 
 ๖. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 ๗. ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 
รวม ๗ ผลการเรียนรู้ 
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 ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

รหัสวิชา ค ๑๑๑๐๑  รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี จ านวน  ๕.๐ หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

 จ านวนและพีชคณิต บอกจ านวนของส่ิงต่าง ๆ แสดงส่ิงต่าง ๆ ตามจ านวนท่ีก าหนดอ่าน
และเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแสดงจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ เปรียบเทียบจ านวนนับ
ไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > < เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ ต้ังแต่ ๓ 
ถึง ๕ จ านวน หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน ประโยคสัญลักษณ์แสดง การบวก และประโยคสัญลักษณ์
แสดงการลบของจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและ
โจทย์ปัญหาการลบของจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ระบุจ านวนท่ีหายไปในแบบรูปของจ านวนท่ี
เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐ และระบุรูปท่ีหายไปในแบบรูปซ้ าของรูปเรขาคณิต และ          
รูปอื่น ๆ ท่ีสมาชิกในแต่ละชุดท่ีซ้ ามี ๒ รูป 

 การวัดและเรขาคณิต วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร วัดและ
เปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด จ าแนกรูปสามเหล่ียมรูปส่ีเหล่ียมวงกลม วงรี ทรงส่ีเหล่ียมมุม
ฉากทรงกลมทรงกระบอกและกรวย 

 สถิติและความน่าจะเป็น ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เมื่อก าหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หน่วย 

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การให้เหตุผล  การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา การส่ือสาร  การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอ  เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้
ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการ
ในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน า
ประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นในตนเอง  สามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ค 1.1 ค 1.1 ป1/1 ค 1.1 ป.1/2 ค 1.1 ป.1/3 ค 1.1 ป.1/4    
                           ค 1.1 ป.1/5 
มาตรฐาน ค 1.2      ค 1.2 ป.1/1      
มาตรฐาน ค 2.1      ค 2.1 ป.1/1      ค 2.1 ป.1/2      
มาตรฐาน ค 2.2      ค 2.2 ป.1/1      
มาตรฐาน ค 3.1      ค 3.1 ป.1/1 
 
รวมทั้งสิ้น   10   ตัวชี้วัด 
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 ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

รหัสวิชา ค ๑๒๑๐๑  รายวิชาคณิตศาสตร์ 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี จ านวน  ๕.๐ หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

จ านวนและพีชคณิต ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการนับทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 
100  การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวน จ านวนคู่ 
จ านวนค่ี หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย การ
เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน  การบวกและการลบ ความหมายของการคูณ  ความหมายของ
การหาร   การหาผลคูณ การหาผลหารและเศษ  และความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร  การบวก 
ลบ คูณ หารระคน  การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา  พร้อมท้ังหาค าตอบ  แบบรูปของ
จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 2  ทีละ 5 และทีละ 100  แบบรูปซ้ า   

การวัดและเรขาคณิต การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง 5 นาที)  การบอกระยะเวลา
เป็นช่ัวโมง เป็นนาที  การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นช่ัวโมงเป็นนาที  การอ่านปฏิทิน  การแก้โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับเวลา   การวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร  การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร  
การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตร  การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความยาวท่ีมีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร   การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัม
และขีด  การคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม  การเปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง
กิโลกรัมกับกรัม  กิโลกรัมกับขีด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม 
กิโลกรัมและขีด  การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  การวัดปริมาตรและ
ความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ  ถ้วยตวง ลิตร  การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา ช้อน
โต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุท่ีมีหน่วยเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ 
ถ้วยตวง ลิตร  ลักษณะของรูปหลายเหล่ียม วงกลม  วงรี  และการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้
แบบของรูป   

สถิติและความน่าจะเป็น การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 
โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การให้เหตุผล  การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา การส่ือสาร  การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอ  เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้
ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการ
ในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน า
ประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นในตนเอง  สามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ค 1.1 ค 1.1 ป.2/1 ค 1.1 ป.2/2 ค 1.1 ป.2/3 ค 1.1 ป.2/4    
                           ค 1.1 ป.2/5    ค 1.1 ป.2/6    ค 1.1 ป.2/7    ค 1.1 ป.2/8   
มาตรฐาน ค 2.1      ค 2.1 ป.2/1    ค 2.1 ป.2/2    ค 2.1 ป.2/3 ค 2.1 ป.2/4 
        ค 2.1 ป.2/5    ค 2.1 ป.2/6 
มาตรฐาน ค 2.2      ค 2.2 ป.2/1      
มาตรฐาน ค 3.1      ค 3.1 ป.2/1 
 
รวมทั้งสิ้น   16   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

รหัสวิชา ค ๑๓๑๐๑  รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี จ านวน  ๕.๐ หน่วยกิต   

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

จ านวนและพีชคณิต การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดง
จ านวน หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย  การ
เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน  การบวก การลบ การคูณ การหารยาวและการหารส้ัน การบวก 
ลบ คูณ หารระคน การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา พร้อมท้ังหาค าตอบ ของจ านวนนับ
ไม่เกิน 100,000 และ 0  เศษส่วนท่ีตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน การเปรียบเทียบและ
เรียงล าดับเศษส่วน การบวก และการลบเศษส่วน การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา การ
ลบเศษส่วน  แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกัน   

การวัดและเรขาคณิต การบอกจ านวนเงินและเขียนแสดงจ านวนเงินแบบใช้จุด การ
เปรียบเทียบจ านวนเงินและการแลกเงิน การอ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับเงิน การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที การเขียนบอกเวลาโดยใช้มหัพภาค (.) หรือทวิภาค (:) 
และการอ่าน การบอกระยะเวลาเป็นช่ัวโมงและนาที การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างช่ัวโมงกับนาที การอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมท่ีระบุเวลา การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
เวลาและระยะเวลา การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและ
เมตร การเลือกเครื่องวัดความยาวท่ีเหมาะสม การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร 
การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาว การเลือกเครื่องช่ังท่ีเหมาะสม การคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด การเปรียบเทียบ
น้ าหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
น้ าหนัก การวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร การเลือกเครื่องตวงท่ีเหมาะสม การคาดคะเน
ปริมาตรและความจุเป็นลิตร การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างลิตรกับ
มิลลิลิตรช้อนชา ช้อนโต๊ะถ้วยตวงกับมิลลิลิตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุท่ีมีหน่วย
เป็นลิตรและมิลลิลิตร รูปเรขาคณิตสองมิติท่ีมีแกนสมมาตร  

สถิติและความน่าจะเป็น การเก็บรวบรวมข้อมูลและจ าแนกข้อมูล การอ่านและการเขียน
แผนภูมิรูปภาพ การอ่านและการเขียนตารางทางเดียว(One-Way Table) 

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การให้เหตุผล  การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา การส่ือสาร  การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอ  เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้
ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการ
ในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน า
ประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่าง
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

เป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นในตนเอง  สามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ค 1.1   ค 1.1  ป.3/1   ค 1.1 ป.3/2  ค 1.1 ป.3/3    ค 1.1 ป.3/4   

ค 1.1 ป.3/5      ค 1.1 ป.3/6     ค 1.1 ป.3/7    ค 
1.1 ป.3/8     

ค 1.1 ป.3/9    ค 1.1 ป.3/10    ค 1.1 ป.3/11 
มาตรฐาน ค.1.2       ค 1.2 ป.3/1 
มาตรฐาน ค 2.1      ค 2.1 ป.3/1    ค 2.1 ป.3/2    ค 2.1 ป.3/3 ค 2.1 ป.3/4   
  ค 2.1 ป.3/5  ค 2.1 ป.3/6   ค 2.1 ป.3/7  ค 2.1 ป.3/8    
                            ค 2.1 ป.3/9      ค 2.1 ป.3/10    ค 2.1 ป.3/11  
 ค 2.1 ป.3/12   
                            ค 2.1 ป.3/13 
มาตรฐาน ค 2.2       ค 2.2 ป.3/1   
มาตรฐาน ค 3.1       ค 3.1 ป.3/1     ค 3.1 ป.3/2 
 
รวมทั้งสิ้น   28   ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 
 

 ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

รหัสวิชา ค ๑๔๑๐๑  รายวิชาคณิตศาสตร์ 4 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เวลาเรียน ๑๖๐ ชั่วโมง/ปี จ านวน  ๔.๐ หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

 จ านวนและพีชคณิต อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดง
จ านวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บอก 
อ่านและเขียนเศษส่วนจ านวนคละ แสดงปริมาณส่ิงต่าง ๆและแสดงส่ิงต่างๆ ตามเศษส่วนจ านวนคละ
ท่ีก าหนด เปรียบเทียบเรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 
อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง แสดงปริมาณของส่ิงต่าง ๆ และแสดงส่ิงต่าง ๆตามทศนิยม
ท่ีก าหนด เปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่งจากสถานการณ์ต่าง ๆ ประมาณ
ผลลัพธ์ของการบวกการลบ การคูณการหาร  จากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล หาค่าของตัว
ไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจ านวนนับท่ี
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจ านวน
หลายหลัก ๒ จ านวน ท่ีมีผลคูณ ไม่เกิน ๖ หลัก และประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารท่ีตัวตั้งไม่เกิน ๖ 
หลักตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณหารระคนของจ านวนนับ และ ๐ แสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจ านวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ สร้างโจทย์ปัญหา ๒ 
ขั้นตอนของจ านวนนับและ ๐ พร้อมท้ังหาค าตอบ หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจ านวนคละท่ีตัว
ส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหา
การลบเศษส่วนและจ านวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง หาผลบวก ผลลบของ
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบ ๒ ขั้นตอนของทศนิยม
ไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง 
 การวัดและเรขาคณิต แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา วัดและสร้างมุม
โดยใช้โพรแทรกเตอร์ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรู้และพื้นท่ีรูปส่ีเหล่ียม
มุมฉาก จ าแนกชนิดของมุม บอกช่ือมุมส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม สร้างรูป
ส่ีเหล่ียมมุมฉากเมื่อก าหนดความยาวของด้าน 
 สถิติและความน่าจะเป็น ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งตารางสองทางในการหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหา  

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การให้เหตุผล  การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา การส่ือสาร  การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอ  เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้
ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการ
ในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน า
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ประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นในตนเอง  สามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ค 1.1  ค 1.1 ป.4/1 ค 1.1 ป.4/2 ค 1.1 ป.4/3 ค 1.1 ป.
4/4    
                           ค 1.1 ป.4/5      ค 1.1 ป.4/6      ค 1.1 ป.4/7     
 ค 1.1 ป.4/8   
                           ค 1.1 ป.4/9      ค 1.1 ป.4/10    ค 1.1 ป.4/11   
 ค 1.1 ป.4/12  
                           ค 1.1 ป.4/13    ค 1.1 ป.4/14    ค 1.1 ป.4/15   
 ค 1.1 ป.4/16   
มาตรฐาน ค 2.1      ค 2.1 ป.4/1      ค 2.1 ป.4/2      ค 2.1 ป.4/3  
มาตรฐาน ค 2.2      ค 2.2 ป.4/1      ค 2.2 ป.4/2  
มาตรฐาน ค 3.1      ค 3.1 ป.4/1    
 
 รวมทั้งสิ้น   22   ตัวชี้วัด 
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 ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

รหัสวิชา ค ๑๕๑๐๑  รายวิชาคณิตศาสตร์ 5 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน ๑๖๐ ชั่วโมง/ปี จ านวน  ๔.๐ หน่วยกิต   

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
จ านวนและพีชคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม  ค่าประมาณของทศนิยมไม่

เกิน 3 ต าแหน่ง  ท่ีเป็นจ านวนเต็ม  ทศนิยม  1 ต าแหน่ง และ 2 ต าแหน่ง การใช้เครื่องหมาย   
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์  การเปรียบเทียบเศษส่วนและจ านวนคละ   การบวก  การ
ลบเศษส่วนและจ านวนคละ การคูณ  การหารของเศษส่วนและจ านวนคละ  การบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของเศษส่วนและจ านวนคละ  การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ  การประมาณ
ผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม การคูณทศนิยม  การหารทศนิยม  การแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม  การอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ   

การวัดและเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับ
เซนติเมตร   กิโลเมตรกับเมตร โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวโดยใช้
ความรู้ เรื่องการเปล่ียนหน่วยและทศนิยม  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ าหนัก กิโลกรัมกับกรัม  โดย
ใช้ความรู้เรื่องทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนัก โดยใช้ความรู้  เรื่องการเปล่ียนหน่วยและ
ทศนิยม  ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุ  ของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากความสัมพันธ์
ระหว่าง มิลลิลิตร ลิตร  ลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร
ของ ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม
พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน  และรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว
รอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน  เส้นต้ังฉาก
และสัญลักษณ์แสดงการต้ังฉาก  เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน  การสร้างเส้นขนาน มุม
แย้ง มุมภายในและมุมภายนอกท่ีอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง (Transversal)  ชนิดและสมบัติ
ของรูปส่ีเหล่ียม  การสร้างรูปส่ีเหล่ียม  ลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของปริซึม   

สถิติและความน่าจะเป็น การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง  การอ่านกราฟเส้น 
โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การให้เหตุผล  การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา การส่ือสาร  การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอ  เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้
ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการ
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ในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน า
ประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นในตนเอง  สามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ค 1.1     ค 1.1 ป.5/1 ค 1.1 ป.5/2 ค 1.1 ป.5/3   ค 1.1 ป.
5/4   

ค 1.1 ป.5/5     ค 1.1 ป.5/6  ค 1.1 ป.5/7      ค 
1.1 ป.5/8          

ค 1.1 ป.5/9      
มาตรฐาน ค 2.1  ค 2.1 ป.5/1      ค 2.1 ป.5/2      ค 2.1 ป.
5/3    ค 2.1 ป.5/4 
มาตรฐาน ค 2.2      ค 2.2 ป.5/1      ค 2.2 ป.5/2      ค 2.2 ป.5/3    ค 
2.2 ป.5/4 
มาตรฐาน ค 3.1      ค 3.1 ป.5/1      ค 3.1 ป.5/2    
 
รวมทั้งสิ้น   19   ตัวชี้วัด 
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 ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

รหัสวิชา ค ๑๖๑๐๑  รายวิชาคณิตศาสตร์ 6 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เวลาเรียน ๑๖๐ ชั่วโมง/ปี จ านวน  ๔.๐ หน่วยกิต   

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
จ านวนและพีชคณิต การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละโดยใช้ความรู้เรื่อง 

ค.ร.น.อัตราส่วน อัตราส่วนท่ีเท่ากัน และมาตราส่วน  ตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ  ตัวประกอบเฉพาะ 
และการแยกตัวประกอบ  ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  การ
บวก  การลบเศษส่วนและจ านวนคละ  โดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น.  การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน
และจ านวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ  ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและ
ทศนิยม  การหารทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม  (รวมการแลกเงินต่างประเทศ)  การ
แก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป   

การวัดและเรขาคณิต ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วย  ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  
ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปสามเหล่ียม  มุมภายในของรูปหลายเหล่ียม ความยาวรอบรูปและพื้นท่ี
ของรูปหลายเหล่ียม  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป  และพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม  
ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของ
วงกลม  ชนิดและสมบัติของรูปสามเหล่ียม  การสร้างรูปสามเหล่ียม  ส่วนต่าง ๆ ของวงกลม  การสร้าง
วงกลม ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด  รูปคล่ีของทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด  

สถิติและความน่าจะเป็น การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 
โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การให้เหตุผล  การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา การส่ือสาร  การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอ  เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้
ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการ
ในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน า
ประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นในตนเอง  สามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ค 1.1 ค 1.1 ป.6/1 ค 1.1 ป.6/2 ค 1.1 ป.6/3 ค 1.1 ป.6/4    
                           ค 1.1 ป.6/5    ค 1.1 ป.6/6    ค 1.1 ป.6/7    ค 1.1 ป.6/8   
                           ค 1.1 ป.6/9    ค 1.1 ป.6/10  ค 1.1 ป.6/11  ค 1.1 ป.6/12   
มาตรฐาน ค 1.2      ค 1.2 ป.6/1  
มาตรฐาน ค 2.1      ค 2.1 ป.6/1     ค 2.1 ป.6/2   ค 2.1 ป.6/3       
มาตรฐาน ค 2.2      ค 2.2 ป.6/1     ค 2.2 ป.6/2   ค 2.2 ป.6/3    ค 2.2 ป.6/4 
มาตรฐาน ค 3.1      ค 3.1 ป.6/1      
 
รวมทั้งสิ้น   21   ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

รหัสวิชา ค ๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ รายวิชาคณิตศาสตร์ ๑   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

 จ านวนและพีชคณิต จ านวนตรรกยะ จ านวนเต็ม สมบัติของจ านวน ทศนิยมและเศษส่วน 
จ านวนตรรกยะและสมบัติของจ านวนตรรกยะ ทศนิยมและเศษส่วน การเขียนเศษส่วนในรูป
ทศนิยม การเขียนทศนิยมซ้ าในรูปเศษส่วน  การเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม   การบวก  ลบ  
คูณ  หารเศษส่วนและทศนิยม โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม เลขยกก าลัง 
เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก การน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็ม จ านวนตรรกยะ และ
เลขยกก าลังไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 การวัดและเรขาคณิต การสร้างทางเรขาคณิต การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูป
เรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทาง
เรขาคณิตไปใช้ในชีวิต รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพท่ีได้จาก
การมองด้านหน้าด้านข้างด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก์  

เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า  โดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้   
ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
รวมท้ังเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ  
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นในตนเอง  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดย
ใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม   

 
รหัสตัวชี้วัด    
 ค ๑.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒ 
 ค ๒.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  
  
รวมทั้งสิ้น ๔ ตัวชี้วัด  
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

รหัสวิชา ค ๒๑๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒ รายวิชา คณิตศาสตร์ ๒   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี ้     

 จ านวนและพีชคณิต สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การน าความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง กราฟ
และสัมพันธ์เชิงเส้น  กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การน าความรู้เกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง 

 การวัดและเรขาคณิต อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ อัตราส่วนของจ านวนหลายๆ
จ านวน  สัดส่วน การน าความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหา 

 สถิติและความน่าจะเป็น สถิติ การตั้งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอ
ข้อมูล แผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่ง กราฟเส้น แผนภูมิรูปวงกลม การแปลความหมายข้อมูล การน า
สถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า  โดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  
ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
รวมท้ังเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ  
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นในตนเอง  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดย
ใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม   
 
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 
 
รวมทั้งสิ้น  ๕  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

รหัสวิชา ค ๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ รายวิชา คณิตศาสตร์ ๓   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 

     จ านวนและพีชคณิต จ านวนตรรกยะ เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็ม  การน า
ความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลังไปใช้ในการแก้ปัญหา จ านวนจริง  จ านวนอตรรกยะ จ านวนจริง รากท่ี
สองและรากท่ีสามของจ านวนตรรกยะ  การน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนจริงไปใช้ พหุนาม  การบวก 
การลบ  และการคูณของพหุนาม การหารพหุนามด้วยเอกนามท่ีมีผลหารเป็นพหุนาม การแยกตัว
ประกอบของพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้ สมบัติการแจกแจง  ก าลังสอง
สมบูรณ์ ผลต่างของก าลังสอง 

    สถิติและความน่าจะเป็น การน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพจุด แผนภาพต้น – ใบ 
ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูลการแปลความหมายผลลัพธ์การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า  โดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  
ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
รวมท้ังเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ  
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นในตนเอง  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดย
ใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม   
 
รหัสตัวชี้วัด  

ค 2.2  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,   ม.2/4,  
ค 3.1  ม.2/1  

 
รวมทั้งสิ้น  5  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

รหัสวิชา ค ๒๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒ รายวิชา คณิตศาสตร์ ๔   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี ้
การวัดและเรขาคณิต การหาพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอก การน าความรู้เกี่ยวกับ

พื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก 
การน าความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา  การสร้างทาง
เรขาคณิต การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง  เส้นขนาน  สมบัติเกี่ยวกับ
เส้นขนานและรูปสามเหล่ียม  การแปลงทางเรขาคณิต การเล่ือนขนาน  การสะท้อน การหมุน การน า
ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา  ความเท่ากันทุกประการ ความเท่ากัน
ทุกประการของรูปสามเหล่ียม การน าความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา  
ทฤษฎีพีทาโกรัส ทฤษฎีพีทาโกรัส บทกลับของทฤษฎีพีทาโกรัส การน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทา
โกรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า  โดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้   
ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
รวมท้ังเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ  
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นในตนเอง  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดย
ใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม   
 
รหัสตัวชี้วัด  

ค 2.1  ม.2/1,  ม 2/2    
ค 2.2   ม.2/1,  ม.2/2,    ม.2/3,    ม.2/4,    ม.2/5    

 
รวมทั้งหมด 7  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

รหัสวิชา ค ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ รายวิชา คณิตศาสตร์ ๕   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี ้
จ านวนและพีชคณิต การแยกตัวประกอบของพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมี

ดีกรีสูงกว่าสอง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  แก้อสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว น าความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้
เกี่ยวกับการแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  
สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว น าความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการก าลัง
สองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การแก้ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร น าความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา 
          การวัดและเรขาคณิต การหาพื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม   น าความรู้เกี่ยวกับ
พื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และ
ทรงกลม  น าความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
           สถิติและความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็น  เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม   ความน่าจะเป็น   
น าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ในชีวิตจริง 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า  โดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้   
ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
รวมท้ังเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ  
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นในตนเอง  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดย
ใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม   
 
รหัสตัวชี้วัด    

ค 1.2      ม3/1   
ค 1.3      ม3/1,     ม3/2,    ม3/3 
ค 2.1       ม3/1,     ม3/2   
ค 3.2       ม3/1 

 
รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

รหัสวิชา ค ๒๓๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒ รายวิชา คณิตศาสตร์ ๖   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
จ านวนและพีชคณิต ฟังก์ชันก าลังสอง กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง น าความรู้เกี่ยวกับ

ฟังก์ชันก าลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหา 
การวัดและเรขาคณิต รูปสามเหล่ียมท่ีคล้ายกัน น าความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการ

แก้ปัญหา อัตราส่วนตรีโกณมิติ  อัตราส่วนตรีโกณมิติ  น าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 
45 องศา  และ  60  องศาไปใช้ในการแก้ปัญหา วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับ
วงกลม 
        สถิติและความน่าจะเป็น สถิติ  ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  แผนภาพกล่อง  การแปล
ความหมายผลลัพธ์  การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า  โดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้   
ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
รวมท้ังเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ  
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นในตนเอง  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดย
ใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม   
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.2  ม.3/2 
ค 2.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
ค 3.1  ม.3/1 

 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ว ๑๑๑๐๑               รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑       เวลาเรียน  8o  ชั่วโมง/ปี           จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา วิเคราะห์ ระบุช่ือพืชและสัตว์ท่ีอาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้  บอก
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณท่ีอาศัยอยู่  บรรยายลักษณะและบอก
หน้าท่ีของ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์สัตว์ และพืช รวมทั้งบรรยายการท าหน้าท่ีร่วมกันของ ส่วน
ต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ในการท ากิจกรรมต่าง ๆจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ ตระหนักถึงความส าคัญของ
ส่วนต่างๆ ของร่างกายตนเอง  โดยการดูแลส่วนต่างๆ อย่าถูกต้องให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด
อยู่เสมอ  อธิบายสมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุท่ีใช้ท าวัตถุ  ซึ่งท าจากวัสดุชุนเดียวหรือหลายชุนประกอบ
กัน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติท่ีสังเกตได้  บรรยาย 
การเกิดเสียงและทิศทางการเคล่ือนท่ี ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์  ระบุดาวท่ีปรากฏบน
ท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ อธิบายสาเหตุท่ีมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่
ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายลักษณะภายนอกของหิน จากลักษณะ เฉพาะตัวท่ี
สังเกตได้   

 แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ  แสดงล าดับขั้นตอนการ
ท างานหรือการแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์หรือข้อความ เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดย
ใช้ซอฟต์แวร์ หรือส่ือ ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บเรียกใช้ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์  ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยปฏิบัติ ตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันดูแล รักษา
อุปกรณ์เบ้ืองต้นใช้งานอย่างเหมาะสม  

 เพื่อให้รักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ มีจิตวิทยาศาสตร์ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ สามารถตัดสินใจ มีทักษะในการ
ด ารงชีวิต และน าความรู้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด 
 ว ๑.๑   ป.๑/๑  ป.๑/๒ 
 ว ๑.๒   ป.๑/๑  ป.๑/๒ 
 ว ๒.๑   ป.๑/๑  ป.๑/๒ 
 ว ๒.๓   ป.๑/๑   
 ว ๓.๑   ป.๑/๑  ป.๑/๒ 
 ว.๓.๒    ป.๑/๑ 
 ว.๔.๒   ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป๑.๔  ป.๑/๕ 
รวม  ๑๕  ตัวชี้วัด 
 



๙๓ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ว ๑2๑๐๑        รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2       เวลาเรียน  8o  ชั่วโมง/ปี           จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ส ารวจและอธิบาย พืชและสัตว์สามารถตอบสนองต่อแสง  อุณหภูมิ  และการสัมผัส   อาหาร น้ า  
อากาศ  เป็นปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์  น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์   ปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  และการเจริญเติบโตของมนุษย์  ประโยชน์ของพืชและ
สัตว์ในท้องถิ่น  การน าแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์  ระบุชนิดและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุท่ีน ามาท า
ของเล่นของใช้ในชีวิตประจ าวัน  เลือกใช้วัสดุและส่ิงของต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย  
ทดลองและอธิบาย  น้ า  แสง  เป็นปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของพืช   ร่างกายของมนุษย์สามาร  
ตอบสนองต่อแสง   อุณหภูมิ  และการสัมผัสแรงท่ีเกิดจากแม่เหล็ก  แรงไฟฟ้าท่ีเกิดจากการถูวัตถุบาง
ชนิด  ไฟฟ้าเป็นพลังงาน  ส ารวจและยกตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านท่ีเปล่ียนพลังงานไฟฟ้าเป็น
พลังงานอื่น  จ าแนกประเภทของดินโดยใช้สมบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์  และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  สืบค้นและอภิปรายความส าคัญของดวงอาทิตย์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา  การส ารวจ
ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ สามารถน าเสนอ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 
ตัวชี้วัด 
 ว ๑.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕ 
 ว ๑.๒   ป.๒/๑  
 ว ๓.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒  
 ว ๔.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒ , ป.๒/๓ 
 ว ๕.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒  
 ว ๖.๑   ป.๒/๑  
 ว ๗.๑   ป.๒/๑  
 ว ๘.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒ , ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘  
 
รวม  ๒๓  ตัวชี้วัด 
  



๙๔ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ว ๑3๑๐๑        รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3       เวลาเรียน  8o  ชั่วโมง/ปี             จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

เปรียบเทียบและระบุลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูก   การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ                  
ท่ีก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น  สังเกต  ส ารวจและอธิบายลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันของพ่อแม่   
กับลูกว่าเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ส ารวจส่ิงแวดล้อม
ในท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ของวัสดุ
แต่ละชนิด  ความส าคัญของพลังงานไฟฟ้าและ เสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย  
สมบัติทางกายภาพของน้ าจากแหล่งน้ าในท้องถิ่น และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  การขึ้นตกของดวง
อาทิตย์  ดวงจันทร์ การเกิดกลางวันกลางคืน และการก าหนดทิศ  สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับ
ส่ิงมีชีวิต  บางชนิดท่ีสูญพันธุ์ไปแล้ว และที่ด ารงพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน ลักษณะต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตใกล้ตัว  
ประโยชน์และอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของวัสดุ  และน าเสนอการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ  อย่างประหยัด คุ้มค่า และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการใช้ทรัพยากร  ธรรมชาติใน
ท้องถิ่นส่วนประกอบของอากาศและความส าคัญของอากาศ  จ าแนกชนิดและสมบัติของวัสดุท่ีเป็น
ส่วนประกอบของของเล่น ของใช้   ทดลองและอธิบายผลของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับวัสดุ เมื่อ
ถูกแรงกระท า หรือท าให้ร้อนขึ้นหรือท าให้เย็นลง  การเคล่ือนท่ีของอากาศท่ีมีผลจากความแตกต่าง
ของอุณหภูมิ  ผลของการออกแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ ทดลองการตกของวัตถุสู่พื้นโลก และอธิบายแรงท่ี
โลกดึงดูดวัตถุ  บอกแหล่งพลังงานธรรมชาติท่ีใช้ผลิตไฟฟ้า    
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา  การส ารวจ
ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ สามารถน าเสนอ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
ตัวชี้วัด 
 ว ๑.๒  ป.๓/๑   ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔ 
 ว ๒.๑   ป.๓/๑  
 ว ๒.๒   ป.๓/๑  ป.๓/๒   ป.๓/๓ 
 ว ๓.๑   ป.๓/๑  ป.๓/๒  
 ว ๓.๒   ป.๓/๑  ป.๓/๒ 
 ว ๔.๑   ป.๓/๑  ป.๓/๒  
 ว ๕.๑   ป.๓/๑  ป.๓/๒  
 ว ๖.๑   ป.๓/๑  ป.๓/๒   ป.๓/๓  
 ว ๗.๑   ป.๓/๑  
 ว ๘.๑   ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕  ป.๓/๖  ป.๓/๗  ป.๓/๘ 
รวม  ๒๘  ตัวชี้วัด  



๙๕ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ว ๑4๑๐๑               รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4       เวลาเรียน  8o  ชั่วโมง/ปี             จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา วิเคราะห์ ระบบสุริยะ ส่วนประกอบของระบบสุริยะ การเคล่ือนท่ีของแสงจาก
แหล่งก าเนิด การมองเห็น ตัวกลางของแสง การสะท้อนและหักเหของแสง การกระจายแสงและการ
เกิดรุ้ง การเกิดดิน สมบัติของดินท่ีใช้ปลูกพืชในท้องถิ่น หน้าท่ีของท่อล าเลียงและปากใบของพืช 
ปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของ
พืช และการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของสัตว์ การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย การตรวจหา
ข้อผิดพลาดในโปรแกรม การค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตและการใช้ค าค้นหา การประเมินความ
น่าเช่ือถือของข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลอย่าง่าย การวิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือก 
การน าเสนอข้อมูล การส่ือสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทสะ การปกป้องข้อมูลส่วนตัวท้ังนี้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

 การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด 
 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 
 

  



๙๖ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ว ๑5๑๐๑                 รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                เวลาเรียน  8o  ชั่วโมง/ปี            จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 สังเกตและระบุส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืชดอก 
ลักษณะของพืชดอกท่ีเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวและพืชใบเล้ียงคู่ โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์อธิบาย
การสืบพันธุ์ของพืชดอก การขยายพันธุ์พืช และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  วัฏจักรชีวิตของพืชดอกบาง
ชนิด การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิตในแต่
ละรุ่นการเกิดทิศ  และปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาวโดยใช้แผนท่ีดาวส ารวจ  สืบค้น  
อภิปรายวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์การน าวัสดุไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
อันตรายท่ีเกิดขึ้นเมื่อฟังเสียงดังมาก ๆ  เปรียบเทียบและระบุลักษณะของตนเองกับคนในครอบครัว
จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอก  และพืชไม่มีดอก  สัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะภายในบางลักษณะ
และลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุชนิด ต่าง ๆ  เกี่ยวกับความยืดหยุ่น 
ความแข็ง ความเหนียว  การน าความร้อน   การน าไฟฟ้า และ ความหนา แน่นความดันอากาศ  ความดันของ
ของเหลว  แรงพยุงของของเหลว การลอยตัว และการจมของวัตถุ  การหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรง ซึ่ง
อยู่ในแนวเดียวกันท่ีกระท าต่อวัตถุ  แรงเสียดทานและน าความรู้ไปใช้ ประโยชน์  การเกิดเสียงและ
การเคล่ือนท่ีของเสียง  การเกิดเสียงสูง เสียงต่ า  เสียงดัง เสียงค่อย  การเกิดเมฆ  หมอก น้ าค้าง ฝน 
และลูกเห็บ  การเกิดวัฏจักรน้ า  การเกิดลมและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันออกแบบ
และสร้างเครื่องมืออย่างง่ายในการวัดอุณหภูมิ  ความช้ืน  และความกดอากาศ    

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา  การส ารวจ
ตรวจสอบ   การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ สามารถน าเสนอ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  

 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
ตัวชี้วัด 
 ว ๑.๑   ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕ 
 ว ๑.๒   ป๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓   ป.๕/๔  ป.๕/๕ 
 ว ๓.๑   ป.๕/๑  ป.๕/๒ 
 ว ๔.๑   ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔ 
 ว ๔.๒   ป.๕/๑ 
 ว ๕.๑   ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔ 
 ว  ๖.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔ 
 ว ๗.๑   ป.๕/๑  
 ว ๘.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  ป.๕/๖  ป.๕/๗  ป.๕/๘ 
รวม  ๓๔  ตัวชี้วัด 



๙๗ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

อธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ว ๑6๑๐๑                 รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6       เวลาเรียน  8o  ชั่วโมง/ปี            จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่   การ
ท างานท่ีสัมพันธ์กันของระบบ  ย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์  
ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร  ความสัมพันธ์ระหว่าง  
การด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต จ าแนกประเภทของหิน โดยใช้ลักษณะของหิน สมบัติของหินเป็น
เกณฑ์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   ธรณีพิบัติภัยท่ีมีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  
สร้างแบบจ าลองและอธิบายการเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา และน าความรู้ ไป
ใช้ประโยชน์ประเภทของสารต่างๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้สมบัติและการใช้ประโยชน์วิเคราะห์
สารอาหารและอภิปรายความจ าเป็นท่ีร่างกายต้องได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ    และวัย 
ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติการเปล่ียนแปลงท่ีท าให้เกิดสาร
ใหม่และมีสมบัติเปล่ียนแปลงไป  ส ารวจ  สืบค้น  และอภิปรายความสัมพันธ์ของกลุ่ม  ส่ิงมีชีวิตใน
แหล่งท่ีอยู่ต่าง  ผลต่อส่ิงมีชีวิต จากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม ท้ังโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์  
แนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมๆ  มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น  การเลือกใช้สารแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยการเปล่ียนแปลง
ของสารท่ีก่อให้เกิดผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม  การเปล่ียนแปลงของหินสืบค้นอภิปราย
ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ ของสารเป็นเกณฑ์  เป็นกลุ่มโดยใช้สถานะหรือ
เกณฑ์อื่นท่ีก าหนดเอง  ทดลองและอธิบาย สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส  วิธีการแยกสาร
บางชนิดท่ีผสมกันโดยการร่อน การตกตะกอน  การกรอง การระเหิด การระเหยแห้ง  สมบัติของสาร 
เมื่อสารเกิดการละลายและเปล่ียนสถานะ   การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  ตัวน าไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า  
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  การต่อหลอดไฟฟ้าท้ังแบบอนุกรม  
แบบขนาน  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  การเกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่าน 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา  การส ารวจ
ตรวจสอบ   การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลสร้างแบบจ าลองและอธิบายการเกิดฤดู ข้างขึ้น
ข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 
 
 
 



๙๘ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ตัวชี้วัด 
 ว ๑.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓ 
 ว ๒.๑   ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  
 ว ๒.๒   ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕ 
 ว ๓.๑   ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕ 
 ว ๓.๒   ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓ 
 ว ๕.๑   ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕ 
 ว ๖.๑   ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓ 
 ว ๗.๑   ป.๖/๑  
 ว ๗.๒   ป.๖/๑ 
 ว ๘.๑   ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕  ป.๖/๖  ป.๖/๗  ป.๖/๘ 
 
รวม  ๓๗   ตัวชี้วัด 
 
  



๙๙ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ว 2๑๑๐๑              ภาคเรียนที่ 1 รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑           เวลาเรียน  8o  ชั่วโมง/ภาคเรียน          จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับสารรอบตัว สมบัติของสาร การจ าแนกสารด้วยสถานะ เนื้อสาร และขนาด
อนุภาคของสาร การเปล่ียนแปลงของสาร สารบริสุทธิ์และสารผสม สมบัติของสารบริสุทธิ์และสาร
ผสม การใช้ความรู้ทางเคมีให้เป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างเหมาะสม
และปลอดภัย การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ศึกษาประเภทโครงสร้างและ
หน้าท่ีของส่วนประกอบ ภายในเซลล์ส่ิงมีชีวิตด้วยกล้องจุลทรรศน์   ศึกษากระบวนการล าเลียงสาร
เข้าและออกจากเซลล์ด้วยวิธีการแพร่และการออสโมซิส ศึกษา การด ารงชีวิตของพืช กระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง การล าเลียงสารในพืช การเจริญเติบโตของพืช การสืบพันธุ์ของพืช และ 
เทคโนโลยีชีวภาพของพืช  

 โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล 
การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไป ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
ตัวชี้วัด 

 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    
 

รวม  ๒๘  ตัวชี้วัด  
  



๑๐๐ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ว 2๑๑๐2             ภาคเรียนที่ 2    รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑           เวลาเรียน  8o  ชั่วโมง/ภาคเรียน          จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิและการวัด ผลของความร้อนท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของสาร การ
ถ่ายโอนความร้อน การดูดกลืนและคายความร้อน สมดุลความร้อน องค์ประกอบของบรรยากาศ การ
แบ่งช้ันบรรยากาศ ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อ บรรยากาศ องค์ประกอบของบรรยากาศ ได้แก่ 
อุณหภูมิอากาศ ความดันอากาศ ความช้ืนอากาศ ลม เมฆและฝน พายุฟ้าคะนอง พายุหมุน เขตร้อน 
มรสุม การพยากรณ์อากาศ และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลกโดยอาศัยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง 
การอภิปราย การอธิบายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มี
คุณธรรม และจริยธรรม 

 ศึกษาอธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี การท างานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และ
ทรัพยากร โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันในด้านการเกษตรและอาหาร และสร้างช้ินงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม  รวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และปลอดภัย  

 ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกลักษณะท่ีจ าเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการ
แก้ปัญหา การเขียนรหัสจ าลองและผังงาน การเขียนและการออกแบบแปรแกรมอย่างง่ายท่ีมีการใช้
งานตัวแปร เงื่อนไข การ วนซ้ า เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิ  การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจซอฟต์แวร์และบริการ
บนอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย  การ
จัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อก าหนดการใช้ส่ือและ
แหล่งข้อมูล โดยน าแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียน
โปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น 
ตัวชี้วัด 
 ว 2.2   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 
 ว. ๔.๒  ม.๑/๑   ม.๑/๒  ม.๑/๓   ม.๑/๔ 
รวม  ๒๔  ตัวชี้วัด 



๑๐๑ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ว 22๑๐๑              ภาคเรียนที่ 1    รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2           เวลาเรียน  6o  ชั่วโมง/ภาคเรียน          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 อธิบายโครงสร้างและการท างานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ  
ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ของมนุษย์และสัตว์ รวมท้ังระบบประสาทของมนุษย์ ความสัมพันธ์ของ
ระบบต่างๆ ของมนุษย์พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอกและภายใน 
หลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์
ในท้องถิ่นสารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับเพศ วัยผลของสารเสพ
ติดต่อระบบต่าง ๆ  ของร่างกาย และแนวทางในการป้องกันตนเองจากสารเสพติด องค์ประกอบ 
สมบัติของธาตุและสารประกอบ เปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและธาตุ
กัมมันตรังสี หลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก  การสกัด  การกล่ัน  และโครมาโทกราฟี 
การเปล่ียนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา
เคมี เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่าง ๆ ผลของสารเคมี ผลกระทบของสารเคมีจากแหล่ง
เกษตรกรรมท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม ปฏิกิริยาเคมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม การใช้
สารเคมีอย่าถูกต้อง ปลอดภัย วิธีป้องกันและแก้ไขอันตรายท่ีเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี   
 ทดลองสารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับเพศ วัยหลักการ
แยกสารด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก  การสกัด  การกล่ัน  และโครมาโทกราฟีการเปล่ียนแปลงสมบัติ 
มวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี เขียนสมการเคมีของ
ปฏิกิริยาของสารต่าง ๆสืบค้นข้อมูลเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและธาตุ
กัมมันตรังสี ผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม การใช้สารเคมีอย่าถูกต้อง 
ปลอดภัย วิธีป้องกันและแก้ไขอันตรายท่ีเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี   

 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตและดูแลส่ิงแวดล้อมมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสมมีวินัยใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างานมีจิตสาธารณะ    มีเจตคติท่ีดีต่อ
วิทยาศาสตร์และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  
 
ตัวชี้วัด 
 ว ๑.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕  ม.๒/๖  
 ว ๓.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓    
 ว ๓.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ 
 ว ๘.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕  ม.๒/๖  ม.๒/๗  ม.๒/๘  ม๒/๙ 
 
รวม  ๒๒  ตัวชี้วัด 
 
 



๑๐๒ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ว 22๑๐2              ภาคเรียนที่ 2    รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2           เวลาเรียน  6o  ชั่วโมง/ภาคเรียน          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

อธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันท่ีกระท าต่อวัตถุ แรงลัพธ์ที่กระท า
ต่อวัตถุท่ีหยุดนิ่งหรือวัตถุเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงตัว  การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง ผลของ
ความสว่างท่ีมีต่อมนุษย์และส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ การดูดกลืนแสงสี  การมองเห็นสีของวัตถุ ลักษณะของช้ัน
หน้าตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดิน การใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน 
กระบวนการเกิดและลักษณะองค์ประกอบของหิน  สมบัติของหิน ลักษณะทางกายภาพของแร่
กระบวนการเกิดลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียมถ่านหินหินน้ ามันแหล่งน้ าธรรมชาติการใช้
ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ าใน ท้องถิ่น การเกิดแหล่งน้ าบนดิน  แหล่งน้ าใต้ดิน กระบวนและ
ผลของการผุพังอยู่กับท่ี  การกร่อน การพัดพา การทับถมและการตกผลึก โครงสร้างและองค์ประกอบ
ของโลก           
 ทดลองการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันท่ีกระท าต่อวัตถุ การสะท้อน
ของแสง การหักเหของแสง การดูดกลืนแสงสี  การมองเห็นสีของวัตถุลักษณะของช้ันหน้าตัดดิน สมบัติ
ของดิน และกระบวนการเกิดดิน การปรับปรุงคุณภาพของดิน กระบวนการเกิดและลักษณะองค์ประกอบ
ของหิน  สมบัติของหิน จ าแนกประเภทของหิน ลักษณะทางกายภาพของแร่การเกิดแหล่งน้ าบนดิน  
แหล่งน้ าใต้ดิน กระบวนและผลของการผุพังอยู่กับท่ี  การกร่อนการพัดพา การทับถมและการตกผลึก  
ส ารวจลักษณะของช้ันหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดิน การใช้ประโยชน์และการ
ปรับปรุงคุณภาพของดิน แหล่งน้ าธรรมชาติสืบค้นข้อมูลกระบวนการเกิดลักษณะและสมบัติของ
ปิโตรเลียมถ่านหินหินน้ ามัน โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก           

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตและดูแลส่ิงแวดล้อมมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสมมีวินัยใฝ่เรียนรู้มุ่ งมั่นในการท างานมีจิตสาธารณะ   มีเจตคติท่ีดีต่อ
วิทยาศาสตร์และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

  
ตัวชี้วัด 
 ว ๔.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒   
 ว ๕.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ 
 ว ๖.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕  ม.๒/๖  ม.๒/๗   
   ม.๒/๘  ม๒/๙  ม.๒/๑๐  
 ว ๘.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕  ม.๒/๖  ม.๒/๗   
   ม.๒/๘  ม๒/๙ 
 
รวม  ๒๔  ตัวชี้วัด 
 



๑๐๓ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ว 23๑๐๑               ภาคเรียนที่ 1 รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3           เวลาเรียน  6o  ชั่วโมง/ภาคเรียน          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 อธิบายลักษณะของโครโมโซมท่ีมีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส  สารพันธุกรรมหรือดี
เอ็นเอ  กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรมท่ีเกิดจากความผิดปกติของยีน
และโครโมโซมความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นท่ีท าให้ส่ิงมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล ผล
ของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีต่อมนุษย์  สัตว์  พืช และส่ิงแวดล้อม ผลของเทคโนโลยีชีวภาพ
ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศต่างๆในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบภายในระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของส่ิงมีชีวิตในรูปของโซ่
อาหารและสายใยอาหาร วัฏจักรน้ า วัฏจักรคาร์บอน ความส าคัญท่ีมีต่อระบบนิเวศ ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การ เปล่ียนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศสภาพปัญหาส่ิงแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นและแนวทางในการแก้ไขปัญหา การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาส่ิงแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาและมีส่วนร่วม
ในการดูแลและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 สังเกตลักษณะของโครโมโซมท่ีมีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียสส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นท่ีท าให้ส่ิงมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุลระบบนิเวศต่างๆใน
ท้องถิ่น ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ   

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตและดูแลส่ิงแวดล้อมมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสมมีวินัยใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างานมีจิตสาธารณะ    มีเจตคติท่ีดีต่อ
วิทยาศาสตร์และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  

 
ตัวชี้วัด 
 ว ๑.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  
 ว ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ 
 ว ๒.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕   
 ว ๘.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗  ม.๓/๘  ม๓/๙ 
 
รวม  ๒๔  ตัวชี้วัด 
 
 
  



๑๐๔ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ว 23๑๐2              ภาคเรียนที่ 2    รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3           เวลาเรียน  6o  ชั่วโมง/ภาคเรียน          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ท่ีท าต่อวัตถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ  
แรงพยุงของของเหลวที่กระท าต่อวัตถุ ความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์ 
วิเคราะห์โมเมนต์ของแรง การเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีเป็นแนวตรงและแนวโค้ง  งานพลังงานจลน์ พลังงาน
ศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความ
ต้านทาน ค านวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า  การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย 
และประหยัด ตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์  ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์
และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลท่ีเกิดขึ้นต่อส่ิงแวดล้อมและส่ิงมีชีวิตบนโลก องค์ประกอบของเอกภพ 
กาแล็กซี และระบบสุริยะ  ระบุต าแหน่งของกลุ่มดาว ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศท่ีใช้ส ารวจ
อวกาศ  วัตถุท้องฟ้า  สภาวะอากาศ  ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตรและการส่ือสาร  
 ทดลองแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ  แรงพยุงของของเหลวท่ีกระท าต่อวัตถุ  
ความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์ โมเมนต์ของแรงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทานต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นท่ีมีทรานซิสเตอร์สืบค้น
ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลท่ีเกิดขึ้นต่อส่ิงแวดล้อม
และส่ิงมีชีวิตบนโลก องค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
อวกาศท่ีใช้ส ารวจอวกาศ  วัตถุท้องฟ้า  สภาวะอากาศทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตรและการส่ือสาร  

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตและดูแลส่ิงแวดล้อมมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสมมีวินัยใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างานมีจิตสาธารณะ    มีเจตคติท่ีดีต่อ
วิทยาศาสตร์และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  

 
ตัวชี้วัด 
 ว ๔.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓   
 ว ๔.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  
 ว ๕.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ , ม.๓/๕   
 ว ๗.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓    
 ว ๗.๒  ม.๓/๑  
 ว ๘.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕   
   ม.๓/๖  ม.๓/๗  ม.๓/๘  ม๓/๙ 
 
รวม  ๒๔  ตัวชี้วัด 
 
 



๑๐๕ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ว ๑12๐๑                                  รายวิชาสะเต็มศึกษา 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑       เวลาเรียน  8o  ชั่วโมง/ปี            จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานท่ีบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยผู้เรียนจะได้ท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และน าความรู้มาออกแบบช้ินงาน
หรือวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ได้
เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบ                  เชิงวิศวกรรม  

บูรณาการความรู้ และทักษะของวิชาท่ีเกี่ยวข้องในสะเต็มศึกษาในระหว่างการเรียนรู้ มีการ
ท้าทายให้ได้แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีผู้สอนก าหนด มีกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ แบบแอกทีฟ 
(active learning)  

พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ผ่านการท ากิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีผู้สอนก าหนดให้ และ
สถานการณ์หรือปัญหาท่ีใช้ในกิจกรรมมีความเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียนหรือการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. ระบุปัญหา 
2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 
5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน 
6. น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



๑๐๖ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ว ๑22๐๑                                  รายวิชาสะเต็มศึกษา 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                 เวลาเรียน  8o  ชั่วโมง/ปี            จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานท่ีบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยผู้เรียนจะได้ท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และน าความรู้มาออกแบบช้ินงาน
หรือวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ได้
เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบ                  เชิงวิศวกรรม  

บูรณาการความรู้ และทักษะของวิชาท่ีเกี่ยวข้องในสะเต็มศึกษาในระหว่างการเรียนรู้  มีการ
ท้าทายให้ได้แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีผู้สอนก าหนด มีกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ แบบแอกทีฟ 
(active learning)  

พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ผ่านการท ากิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีผู้สอนก าหนดให้ และ
สถานการณ์หรือปัญหาท่ีใช้ในกิจกรรมมีความเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียนหรือการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. ระบุปัญหา 
2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 
5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน 
6. น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



๑๐๗ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ว ๑32๐๑                                  รายวิชาสะเต็มศึกษา 3 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3        เวลาเรียน  8o  ชั่วโมง/ปี            จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานท่ีบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยผู้เรียนจะได้ท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และน าความรู้มาออกแบบช้ินงาน
หรือวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ได้
เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบ                  เชิงวิศวกรรม  

บูรณาการความรู้ และทักษะของวิชาท่ีเกี่ยวข้องในสะเต็มศึกษาในระหว่างการเรียนรู้ มีการ
ท้าทายให้ได้แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีผู้สอนก าหนด มีกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ แบบแอกทีฟ 
(active learning)  

พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ผ่านการท ากิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีผู้สอนก าหนดให้ และ
สถานการณ์หรือปัญหาท่ีใช้ในกิจกรรมมีความเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียนหรือการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. ระบุปัญหา 
2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 
5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน 
6. น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



๑๐๘ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ว ๑42๐๑                                  รายวิชาสะเต็มศึกษา 4 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4         เวลาเรียน  8o  ชั่วโมง/ปี            จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานท่ีบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยผู้เรียนจะได้ท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และน าความรู้มาออกแบบช้ินงาน
หรือวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ได้
เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบ                  เชิงวิศวกรรม  

บูรณาการความรู้ และทักษะของวิชาท่ีเกี่ยวข้องในสะเต็มศึกษาในระหว่างการเรียนรู้ มีการ
ท้าทายให้ได้แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีผู้สอนก าหนด มีกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ แบบแอกทีฟ 
(active learning)  

พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ผ่านการท ากิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีผู้สอนก าหนดให้ และ
สถานการณ์หรือปัญหาท่ีใช้ในกิจกรรมมีความเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียนหรือการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. ระบุปัญหา 
2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 
5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน 
6. น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



๑๐๙ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ว ๑52๐๑                                  รายวิชาสะเต็มศึกษา 5 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5       เวลาเรียน  8o  ชั่วโมง/ปี            จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานท่ีบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยผู้เรียนจะได้ท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และน าความรู้มาออกแบบช้ินงาน
หรือวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ได้
เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบ                  เชิงวิศวกรรม  

บูรณาการความรู้ และทักษะของวิชาท่ีเกี่ยวข้องในสะเต็มศึกษาในระหว่างการเรียนรู้ มีการ
ท้าทายให้ได้แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีผู้สอนก าหนด มีกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ แบบแอกทีฟ 
(active learning)  

พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ผ่านการท ากิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีผู้สอนก าหนดให้ และ
สถานการณ์หรือปัญหาท่ีใช้ในกิจกรรมมีความเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียนหรือการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. ระบุปัญหา 
2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 
5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน 
6. น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ว ๑62๐๑                                  รายวิชาสะเต็มศึกษา 6 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6        เวลาเรียน  8o  ชั่วโมง/ปี            จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานท่ีบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยผู้เรียนจะได้ท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และน าความรู้มาออกแบบช้ินงาน
หรือวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ได้
เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบ                  เชิงวิศวกรรม  

บูรณาการความรู้ และทักษะของวิชาท่ีเกี่ยวข้องในสะเต็มศึกษาในระหว่างการเรียนรู้ มีการ
ท้าทายให้ได้แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีผู้สอนก าหนด มีกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ แบบแอกทีฟ 
(active learning)  

พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ผ่านการท ากิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีผู้สอนก าหนดให้ และ
สถานการณ์หรือปัญหาท่ีใช้ในกิจกรรมมีความเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียนหรือการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. ระบุปัญหา 
2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 
5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน 
6. น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



๑๑๑ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ว 212๐1                ภาคเรียนที่ 1         รายวิชาสะเต็มศึกษา 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1               เวลาเรียน  4o  ชั่วโมง/ภาคเรียน         จ านวน 1 หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา สืบค้นข้อมูล อธิบาย วิเคราะห์ โดยบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรม ไปใช้ในการเช่ือมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริงรวมท้ัง
พัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคูไปกับพัฒนาทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน กระบวนการคิดแก้ปัญหา กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม กระบวนการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการสร้างสรรค์ช้ินงาน 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดตัดสินใจ รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุส่ิงท่ีตองการและขอจ ากัดเพื่อน าไปสูแนวทางในการแกปญหา 
2. รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของและเปนประโยชนตอการแกปญหา 
3. ออกแบบช้ินงานหรือแนวทางการแกปญหาโดยท่ีผูเรียนควรจะส่ือสารแนวคิดและเหตุผล

ในการออกแบบใหไดมากท่ีสุด 
4. วางแผนในการลงมือสรางสรรคช้ินงานอยางเปนขั้นตอนและลงมือท าตามแผนท่ีวางไว 

โดยมีการประเมินผลการด าเนินการในแตละขั้นอยางมีระบบ 
5. พิจารณาประสิทธิภาพของช้ินงานท่ีไดสรางสรรค พรอมกับประเมินชิ้นงานตามเกณฑ

ประเมินและรวบรวมขอมูลท่ีไดมา หาแนวทางในการปรับปรุงแกไข 
6. รวบรวมแนวคิดและปญหาท่ีพบจากการท ากิจกรรม ท้ัง 5 ขั้น มาวิเคราะหหาแนวทาง

ในการแก 
ปญหาแลวน ามาส่ือสารและน าเสนอใหผูอื่นเขาใจ 

 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 



๑๑๒ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ว 212๐2                      ภาคเรียนที่ 2        รายวิชาสะเต็มศึกษา 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                   เวลาเรียน  4o  ชั่วโมง/ภาคเรียน     จ านวน 1 หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา สืบค้นข้อมูล อธิบาย วิเคราะห์ โดยบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรม ไปใช้ในการเช่ือมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริงรวมท้ัง
พัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคูไปกับพัฒนาทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน กระบวนการคิดแก้ปัญหา กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม กระบวนการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการสร้างสรรค์ช้ินงาน 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดตัดสินใจ รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุส่ิงท่ีตองการและขอจ ากัดเพื่อน าไปสูแนวทางในการแกปญหา 
2. รวบรวมขอมลูท่ีเกี่ยวของและเปนประโยชนตอการแกปญหา 
3. ออกแบบช้ินงานหรือแนวทางการแกปญหาโดยท่ีผูเรียนควรจะส่ือสารแนวคิดและเหตุผล

ในการออกแบบใหไดมากท่ีสุด 
4. วางแผนในการลงมือสรางสรรคช้ินงานอยางเปนขั้นตอนและลงมือท าตามแผนท่ีวางไว 

โดยมีการประเมินผลการด าเนินการในแตละขั้นอยางมีระบบ 
5. พิจารณาประสิทธิภาพของช้ินงานท่ีไดสรางสรรค พรอมกับประเมินชิ้นงานตามเกณฑ

ประเมินและรวบรวมขอมูลท่ีไดมา หาแนวทางในการปรับปรุงแกไข 
6. รวบรวมแนวคิดและปญหาท่ีพบจากการท ากิจกรรม ท้ัง 5 ขั้น มาวิเคราะหหาแนวทาง

ในการแก 
ปญหาแลวน ามาส่ือสารและน าเสนอใหผูอื่นเขาใจ 

 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 

 

 



๑๑๓ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ว 222๐1                  ภาคเรียนที่ 1         รายวิชาสะเต็มศึกษา 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2           เวลาเรียน  4o  ชั่วโมง/ภาคเรียน             จ านวน 1 หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา สืบค้นข้อมูล อธิบาย วิเคราะห์ โดยบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรม ไปใช้ในการเช่ือมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริงรวมท้ัง
พัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคูไปกับพัฒนาทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน กระบวนการคิดแก้ปัญหา กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม กระบวนการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการสร้างสรรค์ช้ินงาน 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดตัดสินใจ รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุส่ิงท่ีตองการและขอจ ากัดเพื่อน าไปสูแนวทางในการแกปญหา 
2. รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของและเปนประโยชนตอการแกปญหา 
3. ออกแบบช้ินงานหรือแนวทางการแกปญหาโดยท่ีผูเรียนควรจะส่ือสารแนวคิดและเหตุผล

ในการออกแบบใหไดมากท่ีสุด 
4. วางแผนในการลงมือสรางสรรคช้ินงานอยางเปนขั้นตอนและลงมือท าตามแผนท่ีวางไว 

โดยมีการประเมินผลการด าเนินการในแตละขั้นอยางมีระบบ 
5. พิจารณาประสิทธิภาพของช้ินงานท่ีไดสรางสรรค พรอมกับประเมินชิ้นงานตามเกณฑ

ประเมินและรวบรวมขอมูลท่ีไดมา หาแนวทางในการปรับปรุงแกไข 
6. รวบรวมแนวคิดและปญหาท่ีพบจากการท ากิจกรรม ท้ัง 5 ขั้น มาวิเคราะหหาแนวทาง

ในการแก 
ปญหาแลวน ามาส่ือสารและน าเสนอใหผูอื่นเขาใจ 

 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 

 

 



๑๑๔ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ว 222๐2                 ภาคเรียนที่ 2         รายวิชาสะเต็มศึกษา 4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2             เวลาเรียน  4o  ชั่วโมง/ภาคเรียน           จ านวน 1 หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา สืบค้นข้อมูล อธิบาย วิเคราะห์ โดยบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรม ไปใช้ในการเช่ือมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริงรวมท้ัง
พัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคูไปกับพัฒนาทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน กระบวนการคิดแก้ปัญหา กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม กระบวนการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการสร้างสรรค์ช้ินงาน 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดตัดสินใจ รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุส่ิงท่ีตองการและขอจ ากัดเพื่อน าไปสูแนวทางในการแกปญหา 
2. รวบรวมขอมลูท่ีเกี่ยวของและเปนประโยชนตอการแกปญหา 
3. ออกแบบช้ินงานหรือแนวทางการแกปญหาโดยท่ีผูเรียนควรจะส่ือสารแนวคิดและเหตุผล

ในการออกแบบใหไดมากท่ีสุด 
4. วางแผนในการลงมือสรางสรรคช้ินงานอยางเปนขั้นตอนและลงมือท าตามแผนท่ีวางไว 

โดยมีการประเมินผลการด าเนินการในแตละขั้นอยางมีระบบ 
5. พิจารณาประสิทธิภาพของช้ินงานท่ีไดสรางสรรค พรอมกับประเมินชิ้นงานตามเกณฑ

ประเมินและรวบรวมขอมูลท่ีไดมา หาแนวทางในการปรับปรุงแกไข 
6. รวบรวมแนวคิดและปญหาท่ีพบจากการท ากิจกรรม ท้ัง 5 ขั้น มาวิเคราะหหาแนวทาง

ในการแก 
ปญหาแลวน ามาส่ือสารและน าเสนอใหผูอื่นเขาใจ 

 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 

 

 



๑๑๕ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ว 232๐1                 ภาคเรียนที่ 1        รายวิชาสะเต็มศึกษา 5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3             เวลาเรียน  4o  ชั่วโมง/ภาคเรียน           จ านวน 1 หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา สืบค้นข้อมูล อธิบาย วิเคราะห์ โดยบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรม ไปใช้ในการเช่ือมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริงรวมท้ัง
พัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคูไปกับพัฒนาทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน กระบวนการคิดแก้ปัญหา กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม กระบวนการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการสร้างสรรค์ช้ินงาน 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดตัดสินใจ รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุส่ิงท่ีตองการและขอจ ากัดเพื่อน าไปสูแนวทางในการแกปญหา 
2. รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของและเปนประโยชนตอการแกปญหา 
3. ออกแบบช้ินงานหรือแนวทางการแกปญหาโดยท่ีผูเรียนควรจะส่ือสารแนวคิดและเหตุผล

ในการออกแบบใหไดมากท่ีสุด 
4. วางแผนในการลงมือสรางสรรคช้ินงานอยางเปนขั้นตอนและลงมือท าตามแผนท่ีวางไว 

โดยมีการประเมินผลการด าเนินการในแตละขั้นอยางมีระบบ 
5. พิจารณาประสิทธิภาพของช้ินงานท่ีไดสรางสรรค พรอมกับประเมินชิ้นงานตามเกณฑ

ประเมินและรวบรวมขอมูลท่ีไดมา หาแนวทางในการปรับปรุงแกไข 
6. รวบรวมแนวคิดและปญหาท่ีพบจากการท ากิจกรรม ท้ัง 5 ขั้น มาวิเคราะหหาแนวทาง

ในการแก 
ปญหาแลวน ามาส่ือสารและน าเสนอใหผูอื่นเขาใจ 

 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 

 

 



๑๑๖ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ว 232๐2               ภาคเรียนที่ 2         รายวิชาสะเต็มศึกษา 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3              เวลาเรียน  4o  ชั่วโมง/ภาคเรียน          จ านวน 1 หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา สืบค้นข้อมูล อธิบาย วิเคราะห์ โดยบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรม ไปใช้ในการเช่ือมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริงรวมท้ัง
พัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคูไปกับพัฒนาทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน กระบวนการคิดแก้ปัญหา กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม กระบวนการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการสร้างสรรค์ช้ินงาน 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดตัดสินใจ รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุส่ิงท่ีตองการและขอจ ากัดเพื่อน าไปสูแนวทางในการแกปญหา 
2. รวบรวมขอมลูท่ีเกี่ยวของและเปนประโยชนตอการแกปญหา 
3. ออกแบบช้ินงานหรือแนวทางการแกปญหาโดยท่ีผูเรียนควรจะส่ือสารแนวคิดและเหตุผล

ในการออกแบบใหไดมากท่ีสุด 
4. วางแผนในการลงมือสรางสรรคช้ินงานอยางเปนขั้นตอนและลงมือท าตามแผนท่ีวางไว 

โดยมีการประเมินผลการด าเนินการในแตละขั้นอยางมีระบบ 
5. พิจารณาประสิทธิภาพของช้ินงานท่ีไดสรางสรรค พรอมกับประเมินชิ้นงานตามเกณฑ

ประเมินและรวบรวมขอมูลท่ีไดมา หาแนวทางในการปรับปรุงแกไข 
6. รวบรวมแนวคิดและปญหาท่ีพบจากการท ากิจกรรม ท้ัง 5 ขั้น มาวิเคราะหหาแนวทาง

ในการแก 
ปญหาแลวน ามาส่ือสารและน าเสนอใหผูอื่นเขาใจ 

 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 



๑๑๗ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส ๑๑๑๐๑          รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๑      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑          เวลาเรียน  ๘๐ ชั่วโมง/ปี          จ านวน  ๒.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 สังเกต ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล อภิปรายความหมาย ความส าคัญ  องค์ประกอบ
เบ้ืองต้นของศาสนา ประโยชน์ ประวัติ ศาสดาของศาสนาสรุปใจความส าคัญของคัมภีร์  ความคิดหลัก
ของศาสนา สรุปหลักจริยธรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ วิธีปฏิบัติ   การใช้ภาษาเกี่ยวกับศาสนพิธี
พิธีกรรมในวันส าคัญ ฝึกปฏิบัติการบริหารจิต  การเจริญปัญญาเบื้องต้น เปรียบเทียบการท าความดี 
ปฏิบัติตนตามค าแนะน า รวบรวมขั้นตอน ของศาสนพิธีคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดีในสังคม
ประชาธิปไตยมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ความกล้าหาญ ความเสียสละ  การเคารพสิทธิและ
หน้าท่ี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว  กฎ กติกา  ความหมาย 
ความส าคัญของรัฐธรรมนูญประโยชน์ของรายรับ-รายจ่าย ต้นทุนผลประโยชน์ท่ีได้รับทรัพยากรใน
ท้องถิ่นระบบเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพของครอบครัวและชุมชน การซื้อขายแลกเปล่ียนสินค้าและ
บริการในชีวิตประจ าวัน   ลักษณะทางกายภาพของบ้าน โรงเรียน และชุมชน องค์ประกอบ
ของ  แผนผัง การเขียนแผนท่ีเบื้องต้นอย่างง่าย ทรัพยากรธรรมชาติ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
ผลเสียการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ   ส่ิงแวดล้อมทางสังคมการสร้างสรรค์  ส่ิงแวดล้อม การ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ และทางสังคมโดยใช้กระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบค้น
กระบวนการกลุ่มและกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รัก
ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลกสามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
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   

รวม   ๒๓  ตัวชี้วัด 



๑๑๘ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส ๑๒๑๐๑                     รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๒   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒          เวลาเรียน  ๘๐ ชั่วโมง/ปี          จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

สังเกต ศึกษาค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล อภิปรายความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ
เบ้ืองต้นของศาสนา ประวัติศาสนา ศาสดาของศาสนาคัมภีร์ และการใช้ภาษาของศาสนา รวบรวม
หลักจริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัวโรงเรียน และชุมชน หลักปฏิบัติการอยู่ร่วมกันอย่าง
เป็นสุขศาสนพิธีและพิธีกรรมในวันส าคัญของศาสนา  การบริหารจิต การเจริญปัญญาเบ้ืองต้นการท า
ความดีของบุคคลในครอบครัว และโรงเรียน การปฏิบัติตนตามค าแนะน าเกี่ยวกับศีลธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงาม การเป็นพลเมืองดี  ในสังคมประชาธิปไตย การยอมรับ การเคารพสิทธิ และหน้าท่ีของ
ตนเอง เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวสิทธิของบุคคลท่ีพึงได้รับการคุ้มครองการขัดเกลาของสังคม 
ค่านิยม ความเช่ือประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น   ความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ครอบครัวบทบาทหน้าท่ีของตนเอง การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ข้อตกลง กฎ กติกา ระเบียบใน
โรงเรียนความหมาย และความส าคัญของรัฐธรรมนูญ ประโยชน์ของรายรับ–รายจ่ายของครอบครัว
ตัดสินใจเลือกอย่างเหมาะสม เศรษฐกิจพอเพียง อาชีพของชุมชน การซื้อขายแลกเปล่ียนสินค้าและ
บริการ ประโยชน์ของธนาคารภาษีท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบ
ของแผนผังแผนท่ี ต าแหน่ง ระยะทิศทาง ทรัพยากรธรรมชาติรู้คุณค่าของธรรมชาติ การสร้างสรรค์
ส่ิงแวดล้อมทางสังคม การเปรียบเทียบประชากรกับส่ิงแวดล้อม การฝึกสังเกตส่ิงต่างๆรอบตัว โดยใช้
กระบวนการสังคม กระบวนการสืบค้น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา  

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย 
มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลกสามารถน าความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
ตัวชี้วัด   

 ส ๑.๑ ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔  ป.๒/๕  ป.๒/๖  ป.๒/๗       
 ส ๑.๒ ป.๒/๑  ป.๒/๒  
 ส ๒.๑ ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔       
 ส ๒.๒ ป.๒/๑  ป.๒/๒  
 ส ๓.๑ ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔      
 ส ๓.๒ ป.๒/๑  ป.๒/๒  
 ส ๕.๑ ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓     
 ส ๕.๒ ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓   ป.๒/๔   

 รวม   ๒๘  ตัวชี้วัด 



๑๑๙ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส ๑๓๑๐๑          รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๓   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓          เวลาเรียน  ๘๐ ชั่วโมง/ปี          จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 
 สังเกต ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปใจความส าคัญ
ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของศาสนา ประโยชน์ประวัติศาสดาของศาสนา ภาษา  ท่ีใช้ใน
คัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือหลักจริยธรรมในการพัฒนาตน   การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว 
โรงเรียนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ  ศาสนพิธี พิธีกรรมในวันส าคัญของศาสนา การบริหารจิตการเจริญปัญญา 
สติ สัมปชัญญะ ความร าลึกได้  ความรู้ตัวช่ืนชมการท าความดีของบุคคลในครอบครัว และโรงเรียน 
ศีลธรรม จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม การเป็นพลเมืองดีในสังคม ประชาธิปไตย การเคารพสิทธิและ
หน้าท่ีของตนเอง บทบาทสิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ี สถานภาพ สิทธิของบุคคลท่ีพึ งได้รับการ
คุ้มครอง  การขัดเกลาของสังคม ค่านิยม ความเช่ือ ประเพณี การอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น การสร้างความดี การแก้ปัญหาความขัดแย้ง กฎ กติกา ระเบียบในชุมชน   ความส าคัญ
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ  รายรับ–รายจ่ายผลประโยชน์ท่ีผู้บริโภคได้รับการตัดสินใจเลือกอย่าง
เหมาะสม ระบบเศรษฐกิจพอเพียงอาชีพในชุมชนการแลกเปล่ียน  สินค้าและบริการความส าคัญของ
ธนาคารภาษีท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน  องค์ประกอบทางกายภาพ ลักษณะ ความเกี่ยวข้องแผนผัง 
แผนท่ี ต าแหน่ง ระยะทิศทางเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ   การพึ่งพาอาศัยกัน 
ส่ิงแวดล้อมทางสังคมการอนุรักษ์ การใช้พลังงาน การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมการรู้จักสังเกตส่ิงต่างๆ
รอบตัวโดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รัก
ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลกสามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
ตัวชี้วัด   

 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 

รวม  ๓๑  ตัวชี้วัด 



๑๒๐ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส ๑๔๑๐๑          รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๔   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔         เวลาเรียน  ๘๐ ชั่วโมง/ปี           จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 
 สังเกต  ศึกษาค้นคว้า อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล  สืบค้น ข้อมูล
สรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับความส าคัญทางศาสนา และศาสดาของศาสนาพุทธ คัมภีร์ทางศาสนาท่ีตน
นับถือ หลักธรรมของศาสนา การบริหารจิตและเจริญปัญญา ช่ืนชมการท าความดีของบุคลากรใน
สังคม แปลความหมายในคัมภีร์ ศาสนาท่ีตนนับถือ เสนอแนวทางการกระท าของตนเองและผู้อื่นใน
ฐานะพลเมืองดีของสังคม สิทธิเด็ก เพื่อป้องกันตัวเองและสังคม เปรียบเทียบความแตกต่างของ
วัฒนธรรมในท้องถิ่นการยอมรับคุณค่าของกันและกัน การรวมกลุ่มท้ังภาครัฐและเอกชน ช่ืนชมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การรวมกลุ่มภาครัฐและเอกชนเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น อ านาจอธิปไตย ปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์ ผู้ผลิต ผู้บริโภค 
วิธีการของเศรษฐกิจ การหารายได้ การออม การลงทุน ผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจ การตลาด การ
ธนาคาร สถาบันการเงินอื่น ๆ ภาษีท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน การพึ่งพา การแข่งขันทางด้าน
เศรษฐกิจ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ใช้แผนท่ีและภาพถ่ายระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร
และส่ิงต่างๆในจังหวัดของตนเอง ความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆท่ีอยู่ในจังหวัด สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีส่งผลต่อการด าเนินชีวิต การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมและผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
นั้น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในจังหวัด โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิด
วิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รัก
ความเป็นไทย  

 มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลกสามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
ตัวชี้วัด   

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  

รวม  ๓๐  ตัวชี้วัด 



๑๒๑ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๑๕๑๐๑           รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๕     
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕         เวลาเรียน  ๘๐ ชั่วโมง/ปี           จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 สังเกต ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปรายสนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล 
สืบค้นข้อมูล สรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความส าคัญของ
ศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ทางศาสนาท่ีตนนับถือ หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือเพื่อเข้าใจในการ
พัฒนาตนและสังคม  ความหมาย การบริหารจิต และเจริญปัญญา ช่ืนชมการท าความดีของตนเอง
และบุคคลในสังคม และแนวปฏิบัติในการช่ืนชม  การท าความดีของบุคคลส าคัญกลุ่มเพื่อนประโยชน์
ของการบริหารจิตและเจริญปัญญาของศาสนาท่ีตนนับถือกระบวนการประชาธิปไตยในการท างาน
ร่วมกันในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน การปฏิบัติตน ตามสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพในฐานะพลเมืองดีของ
ประเทศ การด าเนินชีวิต ความแตกต่างของวัฒนธรรมในกลุ่มคนในภูมิภาคการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโครงสร้างการปกครองประเทศซึ่งมีท้ังส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับการปกครองประเทศ ความส าคัญ
ในกฎหมายในชีวิตประจ าวัน หน้าท่ีของผู้ผลิต และผู้บริโภค ความหมายของระบบสินเช่ือ ผลดีผลเสีย
ต่อภาวะ การเงินการเลือกของผู้บริโภค ผลกระทบต่อทรัพยากรท่ีมีอยู่  ระบบสหกรณ์การบริหาร
ทางด้านเศรษฐกิจ บทบาทการใช้เงินในท้องถิ่นการบริการต่างๆ ของธนาคารและสถาบันการเงินใน
ต่างประเทศ  ผู้บริโภคผู้ยืมและนักธุรกิจการจัดหาแหล่งรายได้ของรัฐ   ความเช่ียวชาญ  ช านาญด้าน
จ านวนปริมาณสินค้ารวมท้ังท่ีผลิตการซื้อมาทางเศรษฐกิจการใช้แผนท่ีในท้องถิ่นต่างๆ ลักษณะความ
แตกต่าง ผลกระทบของส่ิงแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตในภูมิภาคต่าง  ๆของไทยกับ
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ  ผลกระทบจากการกระท าของมนุษย์ท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  และรักษาสมดุลในระบบนิเวศน์โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิด
วิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รัก
ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลกสามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
ตัวชี้วัด   

   ส ๑.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  ป.๕/๖  ป.๕/๗   
   ส ๑.๒  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓ 
   ส ๒.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓ ป. ๕/๔ 
   ส ๒.๒  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓ 



๑๒๒ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

   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    
  

รวม   ๒๗   ตัวชี้วัด  



๑๒๓ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส ๑๖๑๐๑                     รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๖     
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖        เวลาเรียน  ๘๐ ชั่วโมง/ปี           จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 สังเกต ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปรายสนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็นรวบรวมข้อมูล
สืบค้นข้อมูลความส าคัญหลักธรรมพระรัตนตรัย ไตรสิกขา หลักธรรมโอวาท ๓ การท าความดีของ
บุคคลในประเทศ การสวดมนต์ แผ่เมตตาของศาสนาท่ีตนนับถือสรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับพุทธ
ประวัติต้ังแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน ประวัติศาสดา  ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่อง
เล่า ศาสนิกชนตัวอย่าง ศาสนพิธี สถานท่ีในศาสนสถาน ศาสนิกชนท่ีดี ประโยชน์ของการเข้าร่วม
ในศาสนพิธี พิธีกรรม กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา  การบริหารจิตและเจริญปัญญาวันส าคัญทาง
ศาสนา  การกระท าท่ีแสดงถึงคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย  สิทธิเด็กท่ีพึง
ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิมนุษยชนบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง บรรทัดฐานทางสังคม
และวัฒนธรรม สัญลักษณ์เอกลักษณ์ ค่านิยม ประเพณี  วัฒนธรรมในท้องถิ่นอ านาจอธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  การเลือกใช้ทรัพยากรท่ีมี
ผลกระทบ ต่อส่ิงแวดล้อม  การเพิ่มรายได้เงินออมจากการลงทุน สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค 
เศรษฐกิจพอเพียงระบบสหกรณ์ การบริหาร  ด้านการผลิต  และการพึ่งพาทางเศรษฐกิจบทบาทการ
ใช้เงินและการบริการด้านการเงินต่างประเทศ การจัดเก็บภาษีการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ แผนท่ี
ชนิดต่างๆการกระท าท่ีส่งผลดีและผลเสียต่อส่ิงแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรมรวมท้ังผลกระทบจาก
การท่ีมนุษย์เปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมในด้านบวกและด้านลบ  การกระท าท่ีมีส่วนช่วยแก้ปัญหา และ
เสริมสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลกสามารถน าความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
ตัวชี้วัด   

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  



๑๒๔ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ส ๕.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒    
ส ๕.๒  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  
  

รวม   ๓๑   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

  



๑๒๕ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๒๑๑๐๑     ภาคเรียนที่ 1     รายวิชา สังคมศึกษา ๑      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑     เวลาเรียน  ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน         จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
  
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา ท้ังด้านพุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก            
ชาวพุทธตัวอย่าง  หลักธรรม หน้าท่ีและมารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี วิธีการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญา  เพื่อให้สามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานและแนวทางในการปฏิบัติตนและด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุข 
 ศึกษาแผนท่ีแผนภูมิกราฟภาพถ่ายทางอากาศระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ท้ังจากระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการศึกษาภาคสนามตลอดจนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ด้านท่ีต้ังของประเทศ
ไทยกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นของโลกรวมไปถึงลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติประชากรการแบ่งภูมิภาคการต้ังถิ่นฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจลักษณะทาง
วัฒนธรรมและปัญหาส่ิงแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนท่ีพึงตระหนักถึงสภาพปัญหาสาเหตุผลกระทบและ
แนวทางในการแก้ไขเพื่ออนุรักษ์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 เพื่อให้รักการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีวิจารณญาณรู้เท่าทันสถานการณ์
การเปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองรู้จักตนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมภูมิใจใน
ความเป็นไทยรักชาติรักท้องถิ่นและยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือเป็นหลัก
ในการด าเนินชีวิตยึดมั่นในการท าความดีและด ารงชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ 
 
ตัวชี้วัด 
 ส 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  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 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  ๒๓ ตัวชี้วัด  



๑๒๖ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๒๑๑๐3                 ภาคเรียนที่ 2      รายวิชาสังคมศึกษา ๒    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑     เวลาเรียน  ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน         จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและคุณค่าของสังคม สถาบันของสังคม บนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน
อย่างมี ความสุข วิเคราะห์และเข้าใจถึงอ านาจอธิปไตย หลักการประชาธิปไตยอันน ามาสู่รูปแบบการ
จัดระเบียบ    บ้านเมืองของไทย คือ การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รัฐธรรมนูญ     แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การออกกฎหมาย โดยเฉพาะ
กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล   และ  ครอบครัว ตลอดจนสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีของประชาชนคนไทยใน
บทบาทฐานะต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ศึกษาความหมาย ความส าคัญ เป้าหมาย และ
ขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนเรื่องราวทางเศรษฐกิจ  การผลิต และบริการ การบริโภค การ
แลกเปล่ียน ตลาด กลไกราคา เงิน การออม ธนาคาร  และสถาบันการเงิน รวมไปถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจ อาชีพ และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อ
สร้างความเข้าใจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และการบริโภคอุปโภคใน
สังคมไทยของเรา 
 
ตัวชี้วัด 
 ส ๒.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔ 
 ส ๒.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
 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 
 
รวม  ๑๔  ตัวชี้วัด 
 
  



๑๒๗ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๑      ภาคเรียนที่ 1      รายวิชาสังคมศึกษา ๓   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒     เวลาเรียน  ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน         จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และ
ชาวพุทธตัวอย่าง หลักธรรม หน้าท่ีและมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี วิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
ตลอดจนการสัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนาเพื่อให้สามารถน าไปใช้เป็น
พื้นฐานและได้แนวทางในการปฏิบัติตนและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
             ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  และระบบสารสนเทศท้ังจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และน าเสนอข้อมูล ในเรื่อง ท่ีต้ังสัมพันธ์ ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การแบ่งภูมิภาค ประชากรและการต้ังถิ่นฐาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ลักษณะทาง   วัฒนธรรม สถานการณ์และปัญหาส่ิงแวดล้อมของทวีปยุโรปและแอฟริกา  เพื่อให้
เข้าใจถึงระบบธรรมชาติและลักษณะประชากรและวัฒนธรรมของทวีปยุโรปและแอฟริกา ตลอดจน
ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ทาง   ส่ิงแวดล้อม ความเปล่ียนแปลงของภาวะประชากรและส่ิงแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม และเสนอแนวทางในการจัดการทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แก้ไขปัญหาเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน เพื่อให้รักการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีวิจารณญาณ 
รู้เท่าทันสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง รู้จักตนเอง ภูมิใจ
ในความเป็นไทย รักชาติ รักท้องถิ่น ศรัทธาและรักษาไว้ซึ่ งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีค่านิยมท่ีดีงาม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือเป็นหลักในการด าเนินชีวิต มุ่งมั่นใน
การท าความดี และสามารถน าหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
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 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  ๒๓  ตัวชี้วัด 

  



๑๒๘ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๒๒๑๐3      ภาคเรียนที่ 2      รายวิชาสังคมศึกษา ๔    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒     เวลาเรียน  ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน         จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน และประเทศ รวมถึง 
สภานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  ตลอดจนศึกษา
ลักษณะการบริหารราชการและการจัดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งแนวทางปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับ
ปัจจุบัน และการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองโลกท่ีเคารพในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตในฐานะสมาชิกท่ีดีของสังคม ประเทศและภูมิภาคศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัย
ท่ีมีผลต่อการลงทุนและการออม ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ แนวทางการพัฒนาการผลิตใน
ท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ตระหนักและ เข้าใจความส าคัญและความจ าเป็นในการ
พัฒนาและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของภูมิภาค และตระหนักในคุณค่า
ของการน้อมน าแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชนและชีวิต ประจ าวันเพื่อให้
รักการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มี วิจารณญาณ รู้เท่าทันสถานการณ์และการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง รู้จักตนเอง ภูมิใจในความเป็นไทย รักชาติ รัก
ท้องถิ่น ศรัทธาและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มี
ค่านิยมท่ีดีงาม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือเป็นหลักในการด าเนินชีวิต มุ่งมั่นในการท าความดี และ
สามารถน าหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด 
 ส ๒.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ 
 ส ๒.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒ 
 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 
 
รวม  ๑๔  ตัวชี้วัด  



๑๒๙ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๒๓๑๐๑      ภาคเรียนที่ 1      รายวิชาสังคมศึกษา ๕     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓     เวลาเรียน  ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน         จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวั ติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และ
ชาวพุทธตัวอย่าง หลักธรรม หน้าท่ีและมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี วิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
ตลอดจนการสัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนาเพื่อให้สามารถน าไปใช้เป็น
พื้นฐานและได้แนวทางในการปฏิบัติตนและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขศึกษาการใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ ได้แก่แผนท่ี แผนภูมิ กราฟ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม และระบบ
สารสนเทศท้ังจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ในการ  รวบรวม
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล ในเรื่องลักษณะทางกายภาพและสังคม ได้แก่ ท่ีต้ัง ลักษณะภูมิประเทศ  
ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ  การแบ่งภูมิภาค ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ลักษณะทางวัฒนธรรม สถานการณ์ปัจจุบัน และปัญหาส่ิงแวดล้อมของทวีปอเมริกาเหนือ และ
อเมริกาใต้  เพื่อให้เข้าใจถึงระบบธรรมชาติและลักษณะประชากรและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกา
เหนือ และอเมริกาใต้ ตลอดจนตระหนักถึงวิกฤตการณ์ทางส่ิงแวดล้อม ความเปล่ียนแปลงของภาวะ
ประชากรและส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม และเสนอแนวทางในการจัดการทรัพยากรและมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์แก้ไขปัญหาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาโลกอย่างยั่งยืนเพื่อให้รักการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม มีวิจารณญาณ รู้เท่าทันสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง รู้จักตนเอง ภูมิใจในความเป็นไทย รักชาติ รักท้องถิ่น ศรัทธาและรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีค่านิยมท่ีดีงาม มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ
เป็นหลักในการด าเนินชีวิต มุ่งมั่นในการท าความดี และสามารถน าหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด 
 ส ๑.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗ 

  ม.๓/๘  ม.๓/๙  ม.๓/๑๐   
ส ๑.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗   
ส ๕.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒   

 ส ๕.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕   
 
รวม  ๒๔  ตัวชี้วัด  



๑๓๐ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๒๓๑๐3       ภาคเรียนที่ 2      รายวิชาสังคมศึกษา ๖      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓     เวลาเรียน  ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน         จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ศึกษาความรู้เกี่ยวกับรัฐ และ
ระบอบการเมืองการปกครองท่ีส าคัญของโลก เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ตลอดจนศึกษาลักษณะและการใช้อ านาจอธิปไตย  และการ
จัดรูปแบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ศึกษาความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และกฎหมายต่างๆ ท่ีเยาวชนควรรู้  รวมท้ังแนวทางปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี 
ตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบัน ตามกฎหมายต่างๆ และการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองโลกท่ีเคารพ
ในสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตในฐานะสมาชิกท่ีดีของสังคม 
ประเทศ ภูมิภาค และโลกศึกษาระบบเศรษฐกิจ การผลิตและการบริโภค การพัฒนาเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจภูมิภาคและการรวมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคต่างๆ ของ
โลก ตลอดจนระบบเศรษฐกิจของไทย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน  ซึ่ง
เน้นความส าคัญของแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆ ในโลก เข้าใจความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาและ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของโลก และตระหนักในคุณค่าของการน้อมน า
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ และชีวิตประจ าวัน เพื่อให้
รักการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีวิจารณญาณ รู้เท่าทันสถานการณ์และการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง รู้จักตนเอง ภูมิใจในความเป็นไทย รักชาติ รัก
ท้องถิ่น ศรัทธาและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มี
ค่านิยมท่ีดีงาม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือเป็นหลักในการด าเนินชีวิต มุ่งมั่นในการท าความดี และ
สามารถน าหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ตัวชี้วัด 
 ส ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕   
 ส ๒.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔   
 ส ๓.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓   
 ส ๓.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖       
 
รวม  ๑๘  ตัวชี้วัด  



๑๓๑ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๑๑๑๐๒         รายวิชาประวัติศาสตร์ ๑      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑          เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง/ปี        จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและใช้ปฏิทินในการบอกวัน เดือน ปี ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีท้ังระบบสุริยคติ 
และจันทรคติ ค าท่ีแสดงช่วงเวลาเพื่อใช้เล่าเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ เดือนนี้ ตอนเช้า ตอนกลางวัน  
ตอนเย็น ตอนค่ า และเรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันตามวันเวลาท่ีเกิดขึ้น โดยใช้ทักษะ 
การสังเกต การบอกเล่า การเช่ือมโยง เพื่อให้สามารถใช้เวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณ์ในปัจจุบัน  
และใช้ค าแสดงช่วงเวลาเรียงล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ 

 รู้วิธีสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่ายๆโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 
และการบอกเล่าเรื่องราวท่ีสืบค้นได้ โดยใช้ทักษะการสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุปความ  
การเล่าเรื่อง เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราวจากแหล่งข้อมูล
(เช่นบุคคล)และบอกเล่า ข้อเท็จจริงท่ีค้นพบได้อย่างน่าสนใจ 

 ศึกษาการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมส่ิงของเครื่องใช้หรือการด าเนินชีวิตของตนเอง 
ในสมัยปัจจุบัน กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายท่ีเป็นรูปธรรมและใกล้ตัวผู้เรียน เตารีด (การรีดผ้าด้วย
เตาถ่านกับเตาไฟฟ้า) หม้อหุงข้าว (การหุงข้าวที่เช็ดน้ าด้วยฟืนหรือถ่านกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า) เกวียน
กับรถยนต์ (การเดินทาง) ถนน บ้านเรือน การใช้ควายไถนากับรถไถนา รวมท้ังเหตุการณ์ส าคัญของ
ครอบครัวท่ีเกิดขึ้นในอดีตท่ีมีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน ( การย้ายบ้าน การย้ายโรงเรียน การ
เล่ือนช้ันเรียน การได้รับรางวัล การสูญเสียบุคคลส าคัญของครอบครัว) โดยใช้ทักษะการสังเกตการใช้
เหตุผล การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การยกตัวอย่าง และการบอกเล่า เพื่อให้ เข้าใจ การ
เปล่ียนแปลงตามกาลเวลาและความส าคัญของอดีตท่ีมีต่อปัจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัวให้เข้า
กับวิถีชีวิตปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ศึกษาความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ ธงชาติ เพลงชาติ  
เพลงสรรเสริญพระบารมี ภาษาไทย อักษรไทย มารยาทไทย อาหารไทย การแต่งกายแบบไทย 
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ รวมท้ังรู้จัก
สถานท่ีส าคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน  ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภัณฑ์ และส่ิ งท่ีเป็นความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ท่ีใกล้ตัวผู้เรียนและเห็นเป็นรูปธรรม โดยใช้ทักษะการสังเกต การแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผลการอธิบาย การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดความรักและความ
ภาคภูมิ ใจในความเป็นไทย ท้องถิ่น และประเทศชาติ ภูมิ ใจในสถาบันชาติ  ศาสนา   และ
พระมหากษัตริย์  ตระหนักและเห็นคุณค่าท่ีจะธ ารงรักษาและสืบทอดต่อไป 

 
 
 
 



๑๓๒ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ตัวชี้วัด 
 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 
 

รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

  



๑๓๓ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๑๒๑๐๒         รายวิชาประวัติศาสตร์ ๒      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒          เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง/ปี        จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 รู้จักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติท่ีปรากฏในปฏิทินท่ีแสดงเหตุการณ์ส าคัญใน
อดีตและปัจจุบัน รวมท้ังการใช้ค าท่ีแสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  วันนี้ เมื่อวานนี้ 
พรุ่งนี้  เดือนนี้ เดือนก่อน  เดือนหน้า ปีนี้ ปีก่อน ปีหน้า ในการอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยใช้
ทักษะการสังเกต การสอบถาม เช่ือมโยง เรียงล าดับ  การเล่าเรื่อง  การรวบรวมข้อมูล การอธิบาย  
เพื่อให้สามารถใช้วันเวลาเรียงล าดับเหตุการณ์ส าคัญได้ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใด
เกิดหลัง 
 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวโดยใช้หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาพถ่าย          
สูติบัตร  ทะเบียนบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้  มาอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ  และวิธีสืบค้นข้อมูลในชุมชน
อย่างง่าย ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆ จากอดีตถึง
ปัจจุบัน  ทางด้านการประกอบอาชีพ การแต่งกาย การส่ือสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน   
เข้าใจสาเหตุและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  สามารถเรียงล าดับ
เหตุการณ์ท่ีสืบค้นได้โดยใช้เส้นเวลา  ฝึกทักษะการสอบถาม การสังเกต การวิเคราะห์  การอธิบาย
อย่างมีเหตุมีผล ท าผังความคิดและการจัดนิทรรศการ  เพื่อให้เข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์ใน เรื่อง
เกี่ยวกับการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์สืบค้นเรื่องราวในอดีต  และเข้าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น
ตามกาลเวลา อย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจชุมชนท่ีมีความแตกต่างและสามารถปรับตัวอยู่ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ศึกษา สืบค้นประวัติและผลงานของบุคคลท่ีท าประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ ใน
ด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรม /การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงโดยสังเขป  รวมท้ัง
วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทยท่ีภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้  การท าความเคารพ
แบบไทย  ประเพณีไทย ศิลปะไทย ดนตรีไทย โดยใช้ทักษะการสืบค้นการสังเกต  การอ่าน การ
รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  การใช้เหตุผล การอธิบาย และการน าเสนอ  เพื่อให้เห็นคุณค่าและ
แบบอย่างการกระท าความดีของบรรพบุรุษท่ีได้สร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่นและประเทศ  เกิดความรัก 
และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และธ ารงความเป็นไทย 
 
ตัวชี้วัด 

 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 
 

รวม  ๖  ตัวชี้วัด 



๑๓๔ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส ๑๓๑๐๒        รายวิชาประวัติศาสตร์ ๓    
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓          เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง/ปี        จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในปฏิทิน ได้แก่ พุทธศักราช คริสต์ศักราช                      
(ถ้าเป็นชาวมุสลิม ให้ศึกษาฮิจเราะห์ศักราชด้วย) วิธีการเทียบคริสต์ศักราชกับพุทธศักราช  และใช้
ศักราชในการบันทึกเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว ปีเกิดของผู้เรียน เหตุการณ์
ส าคัญของตนเอง และครอบครัว โดยใช้ทักษะการเปรียบเทียบ การค านวณ การเช่ือมโยง การอธิบาย 
เพื่อให้มีพื้นฐานในการศึกษาเอกสารท่ีแสดงเหตุการณ์ตามกาลเวลา สามารถเรียง ล าดับเหตุการณ์ได้
ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ ใดเกิดหลังอันเป็น ทักษะท่ีจ าเป็นในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ 
 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง รูปภาพ  แผนผังโรงเรี ยน  แผน ท่ีชุมชน  ห้องสมุดโรงเรียน  แหล่งโบราณคดี – 
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น  สามารถใช้เส้นเวลา  (Timeline)  ล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนและ
ชุมชน  โดยใช้ทักษะการส ารวจ  การสังเกต  การสอบถาม  การอ่าน  การฟัง  การเล่าเรื่อง  การสรุป
ความ  เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราวรอบตัวอย่างง่าย ๆ 
โดยการใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  สามารถน าเสนอเรื่องราวที่ค้นพบได้ตามล าดับเวลา 
 ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการต้ังถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ปัจจัยท่ีท าให้เกิด
วัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน  ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์( ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ทรัพยากร) และปัจจัยทางสังคม (ความเจริญทางเทคโนโลยี เช้ือชาติ ศาสนา ความเช่ือ การคมนาคม 
ความปลอดภัย ) ศึกษาและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ของขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง  และชุมชนใกล้เคียง   ในเรื่องความเช่ือและการนับถือศาสนา 
อาหาร ภาษาถิ่น การแต่งกาย โดยใช้ทักษะการอ่าน การสอบถาม การสังเกต การส ารวจ การฟัง การ
สรุปความ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและภูมิใจในชุมชนของตนเอง ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
เข้าใจพัฒนาการของชุมชน สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข ร่วมอนุรักษ์สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
 ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนา
อาณาจักรสุโขทัย  อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ตามล าดับ ได้แก่ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สม เด็จ
พระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป และศึกษาวีรกรรม 
ของบรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติ  ได้แก่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท้าวเทพกระษัตรี 
– ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก ท้าวสุรนารี เป็นต้น โดยใช้ทักษะการอ่าน  



๑๓๕ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

และสอบถาม การฟัง การสรุปความ การเขียน การเล่าเรื่อง เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  
เกิดความรัก ความภูมิใจและเห็นแบบอย่างการเสียสละเพื่อชาติ  และธ ารงความเป็นไทย 
 
ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑ ป.๓/๑  ป.๓/๒   
 ส ๔.๒ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓ 

 ส ๔.๓ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓ 
 

รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
 
  



๑๓๖ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๑๔๑๐๒         รายวิชาประวัติศาสตร์ ๔     
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔          เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง/ปี        จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย  วิธีการนับ  และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ  
เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติท่ีแบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัย
ประวัติศาสตร์ รวมท้ังช่วงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัย
อยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์  ตัวอย่างการใช้ช่วงเวลาในเอกสารต่าง ๆ   โดยใช้ทักษะ
การอ่าน  การส ารวจ  การวิเคราะห์ การค านวณ  เพื่อให้ใช้ช่วงเวลาในการบอกเล่าเรื่องราวได้ถูกต้อง  
และเข้าใจเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามช่วงเวลาท่ีปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์ 
 ศึกษาลักษณะส าคัญ  และเกณฑ์การจ าแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีใช้ในการศึกษา
ความเป็นมาของท้องถิ่น  อย่างง่าย ๆ ตัวอย่างของหลักฐานท่ีพบในท้องถิ่นท้ัง หลักฐานช้ันต้นกับช้ัน
รอง หลักฐานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร กับไม่เป็น ลายลักษณ์อักษร โดยใช้ทักษะการส ารวจ  การ
วิเคราะห์  การตรวจสอบข้อมูล  การจ าแนก  การตีความ  เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 
 ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาปัจจัย  การต้ังถิ่นฐานและพัฒนาการ  
ของมนุษยชาติในสมัยก่อนประวัติศาสตร์  และสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป  การ
ก่อตั้งอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  ได้แก่  ทวารวดี ศรีวิชัย ตามพรลิงค์ เป็นต้น โดยใช้ทักษะการ
ส ารวจ การวิเคราะห์ การตีความ  การสรุปความ เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน   
 ศึกษาประวัติศาสตร์เป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป  ในเรื่องเกี่ยวกับการ
สถาปนาอาณาจักร  พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  ประวัติและผลงานของบุคคล
ส าคัญ  ได้แก่  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  พ่อขุนรามค าแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาท่ี ๑ (พระยาลิ
ไทย) และภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยท่ีน่าภาคภูมิใจ  ซึ่งเป็นผลให้อุทยานประวัติศาสตร์ในสุโขทัย
และศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การส ารวจ  การสืบค้น  การ
วิเคราะห์การตีความ  เพื่อเข้าใจความเป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย  รวมท้ังวัฒนธรรมไทย  ภูมิ
ปัญญาไทย  และบุคคลส าคัญในสมัยสุโขทัย  เกิดความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  ตระหนัก
ถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยท่ีได้ปกป้อง  และสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมือง  
ตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 
ตัวชี้วัด 
 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 
รวม  ๘  ตัวชี้วัด 



๑๓๗ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๑๕๑๐๒         รายวิชาประวัติศาสตร์ ๕     
ชัน้ประถมศึกษาปีที่  ๕          เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง/ปี        จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานหลากหลาย  ด้วยการต้ังประเด็นค าถาม 
ทางประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น  ความเป็นมาของช่ือหมู่บ้าน  ช่ือต าบล  ช่ือถนน  ความ
เป็นมาของสถานท่ีส าคัญ  ความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น  รู้จักแหล่งข้อมูล
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีอยู่ในท้องถิ่น  สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานท่ีเกี่ยวข้ อง  รู้จัก
วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลอย่างง่ายๆ   เข้าใจความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ
ในข้อมูลจากหลักฐานต่าง ๆ แยกแยะความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงท่ีอยู่ในข้อมูลได้  โดยใช้ทักษะการ
สังเกต การสอบถาม  การส ารวจ  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์ การเช่ือมโยง  และการสังเคราะห์ 
อย่างง่าย ๆ  เพื่อฝึกฝนทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่น  
อย่างเป็นระบบ  สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ศึกษาการเข้ามาและอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย  และจีน ในดินแดนไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป ได้แก่ การปกครอง  การนับถือศาสนา  ความเช่ือ  วัฒนธรรม  
ประเพณี  ภาษา  อาหาร  และการแต่งกาย   ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ  ท้ังตะวันตกและ
ตะวันออกท่ีมีต่อสังคมไทยในปัจจุบันโดยสังเขป  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต  
การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์  การเช่ือมโยง  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยในสังคม
ปัจจุบัน  และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีท้ังความ
คล้ายคลึงและความแตกต่าง  เพื่อให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข 
 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  และธนบุรี ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  
ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครอง  และเศรษฐกิจโดยสังเขป  ประวัติและผลงานบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  ได้แก่  
สมเด็จ 
พระรามาธิบดีท่ี ๑ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช  ชาวบ้านบางระจัน  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  และภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา และ
ธนบุรี  ท่ีน่าภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  ซึ่งเป็นผลให้พระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องเป็น
มรดกโลก  ได้แก่ ทางด้าน ศิลปกรรม  วรรณกรรม และการค้า  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้น
ข้อมูล  การเช่ือมโยง  การวิเคราะห์ การอธิบาย การสรุปความ การเรียงความ เพื่อให้เกิดความรัก
และภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  ตระหนักและเห็นความส าคัญท่ีจะธ ารงรักษาความเป็นไทยสืบ
ต่อไป 
 
 



๑๓๘ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ตัวชี้วัด 
 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 
 
รวม   ๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๑๖๑๐๒         รายวิชาประวัติศาสตร์ ๖      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖          เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง/ปี        จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความหมายและความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ  และใช้วิธีการ 
ทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราว หรือเหตุการณ์ส าคัญตามล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  
ได้แก่  การต้ังประเด็นศึกษาเรื่องราวท่ีตนสนใจ  การส ารวจแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  การรวบรวม
ข้อมูลจากหลักฐานท่ีหลากหลาย  การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของข้อมูล  การตีความ  การเรียบเรียง 
และน าเสนอความรู้ท่ีค้นพบได้อย่างน่าสนใจ  โดยใช้ทักษะ การส ารวจ การอ่าน  การเปรียบเทียบ   
การวิเคราะห์  การสังเคราะห์ การอธิบาย  การสรุปความ การเขียนเรียงความ  การจัดท าโครงงาน  
และการจัดนิทรรศการ  เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ศึกษาสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันโดยสังเขป   
เช่ือมโยง และเปรียบเทียบกับประเทศไทย  ศึกษาความเป็นมา  และความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน
โดยสังเขป  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การส ารวจ  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์  เพื่อให้เข้า ใจ
พัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีความสัมพันธ์กับประเทศไทย  เกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง
ประเทศ  ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม  และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์  ในเรื่องเกี่ยวกับการ 
สถาปนาอาณาจักร  ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  พัฒนาการ
ทางด้านต่าง ๆ โดยสังเขป  ผลงานของบุคคลส าคัญ ได้แก่  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช  สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และ
ภูมิปัญญาไทยท่ีส าคัญท่ีน่าภาคภูมิใจ  ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้น
ข้อมูล  การเช่ือมโยง  การวิเคราะห์  เพื่อให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  
ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของ   บรรพบุรุษท่ีได้ปกป้อง  และสร้างสรรค์ความเจริญให้
บ้านเมืองตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 
 
ตัวชี้วัด 
 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 
 
รวม  ๘  ตัวชี้วัด  



๑๔๐ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๒๑๑๐2              ภาคเรียนที่ 1              รายวิชาประวัติศาสตร์ ๑      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑     เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ หลักฐานทาง  
ประวัติศาสตร์ เกณฑ์การแบ่งยุคสมัย การนับศักราช เพื่อให้เกิดทักษะในการศึกษา ตีความและ สร้าง
ความเข้าใจในเหตุการณ์พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ  และแหล่ง            
อารยธรรมในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   
 ส ๔.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  
 
รวม  ๕  ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๔๑ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๒๑๑๐๔            ภาคเรียนที่ 2              รายวิชาประวัติศาสตร์ ๒      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑     เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน           จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเหตุการณ์ต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ก าเนิดของชนชาติไทย
อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย อาณาจักรสุโขทัย ชุมชนด้ังเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    
รวมไปถึงช่วงการรับอิทธิพลอารยธรรมอินเดีย จีน อิสลาม และยุคสมัยแห่งการเผชิญหน้ากับชาติ
ตะวันตก ตลอดจนเรียนรู้ถึงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ต านาน นิทานพื้นบ้านและ
วรรณกรรมในสมัยสุโขทัย 
 
ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๓  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
 
รวม  ๓  ตัวชี้วัด   
  



๑๔๒ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๒๒๑๐2          ภาคเรียนที่ 1              รายวิชาประวัติศาสตร์ ๓      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒     เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์และข้อมูลประวัติศาสตร์ การตีความหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ และ แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย  ศึกษาพัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชียเพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและ
ความส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียและท่ีมีต่อสังคมไทยและประเทศเพื่อนบ้านใน
ภูมิภาคเอเชีย ในปัจจุบัน 
 
ตัวชี้วัด 
  ส ๔.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   
  ส ๔.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒ 
 
รวม  ๕  ตัวชี้วัด   
  



๑๔๓ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๔          ภาคเรียนที่ 2              รายวิชาประวัติศาสตร์ ๔     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒     เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน          จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี ในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรดังกล่าว ท่ีก่อ
เกิดภูมิปัญญาและส่งผลต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรมของไทยและความส าคัญของวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยรวมท้ังผลงานส าคัญของบุคคลท่ีมี
ส่วนสร้างสรรค์ชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน 
 
ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๓  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ 
 
รวม  ๓  ตัวชี้วัด 
  



๑๔๔ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๒๓๑๐2          ภาคเรียนที่ 1   รายวิชาประวัติศาสตร์ ๕     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓     เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน           จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษา
เรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน  วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  ศึกษาและวิเคราะห์ พัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลก ท่ีน าไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้ง เพื่อให้ มีวิจารณญาณ รู้เท่าทันสถานการณ์และการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ภูมิใจในความเป็นไทย รักชาติ รักท้องถิ่น 
ศรัทธาและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีค่านิยมท่ี
ดีงาม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และธ ารงไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศ 
 
ตัวชี้วัด 
  ส ๔.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒     
 ส ๔.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒   
 
รวม  ๔  ตัวชี้วัด 
 
 
  



๑๔๕ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๔           ภาคเรียนที่ 2              รายวิชาประวัติศาสตร์ ๖     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓     เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน           จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและวิเคราะห์พัฒนาการประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ในด้านการเมือง  
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่า
ของมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและความส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ท่ีมี
ต่อสังคมไทยและประเทศต่างๆ ในโลกปัจจุบันเพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของ
ไทยและความส าคัญของวีรกรรมของ   บรรพบุรุษไทยรวมท้ังผลงานส าคัญของบุคคลท่ีมีส่วน
สร้างสรรค์ชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน 
 
ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๓  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ 
 
รวม  ๔  ตัวชี้วัด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๑๑2๐1              รายวิชาต้านทุจริต 1      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑          เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง/ปี        จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าท่ีของพลเมือง
และรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงาน
กระบวนการเรียนรู้ 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 ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๑22๐1              รายวิชาต้านทุจริต 2      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2          เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง/ปี        จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าท่ีของพลเมือง
และรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงาน
กระบวนการเรียนรู้ 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 ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๑32๐1              รายวิชาต้านทุจริต 3      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3          เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง/ปี        จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าท่ีของพลเมือง
และรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงาน
กระบวนการเรียนรู้ 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 ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๑42๐1              รายวิชาต้านทุจริต 4      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4          เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง/ปี        จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าท่ีของพลเมือง
และรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงาน
กระบวนการเรียนรู้ 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 ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๑52๐1              รายวิชาต้านทุจริต 5      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5          เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง/ปี        จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าท่ีของพลเมือง
และรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงาน
กระบวนการเรียนรู้ 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 ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๑62๐1              รายวิชาต้านทุจริต 6      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6          เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง/ปี        จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าท่ีของพลเมือง
และรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงาน
กระบวนการเรียนรู้ 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 ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๑42๐1              รายวิชาต้านทุจริต 4      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4          เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง/ปี        จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าท่ีของพลเมือง
และรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงาน
กระบวนการเรียนรู้ 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 ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๑52๐1              รายวิชาต้านทุจริต 5      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5          เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง/ปี        จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าท่ีของพลเมือง
และรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงาน
กระบวนการเรียนรู้ 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 ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๑62๐1              รายวิชาต้านทุจริต 6      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6          เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง/ปี        จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าท่ีของพลเมือง
และรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงาน
กระบวนการเรียนรู้ 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 ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๒๑2๐1              ภาคเรียนที่ 1                   รายวิชาต้านทุจริต ๑      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑     เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าท่ีของพลเมือง
และรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงาน
กระบวนการเรียนรู้ 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 ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๒๑2๐2              ภาคเรียนที่ 2                   รายวิชาต้านทุจริต 2      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑     เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าท่ีของพลเมือง
และรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงาน
กระบวนการเรียนรู้ 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 ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๒22๐1              ภาคเรียนที่ 1                   รายวิชาต้านทุจริต 3      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าท่ีของพลเมือง
และรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงาน
กระบวนการเรียนรู้ 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 ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๒22๐2              ภาคเรียนที่ 2                   รายวิชาต้านทุจริต 4      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าท่ีของพลเมือง
และรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงาน
กระบวนการเรียนรู้ 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 ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๒32๐1              ภาคเรียนที่ 1                   รายวิชาต้านทุจริต 5      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3     เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าท่ีของพลเมือง
และรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงาน
กระบวนการเรียนรู้ 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 ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส ๒32๐2              ภาคเรียนที่ 2                   รายวิชาต้านทุจริต 6      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3     เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าท่ีของพลเมือง
และรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงาน
กระบวนการเรียนรู้ 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 ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา พ ๑๑๑๐๑          รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑           เวลาเรียน  4๐  ชั่วโมง/ป ี     จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและหน้าท่ีของอวัยวะภายนอกและการดูแลรักษา
ความสะอาด  ความส าคัญของการมีครอบครัวท่ีดี  เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง  บอกความ
แตกต่างระหว่างเพศและสุขบัญญัติแห่งชาติ   เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นหรือมีอันตรายท่ีเกิดขึ้นท่ี
บ้าน  โรงเรียน  สามารถบอกสาเหตุและการป้องกันอันตรายและมีการขอค าแนะน าจากผู้ใหญ่ได้  
ปฏิบัติงานในการควบคุมการเคล่ือนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี  เคล่ือนท่ีและใช้อุปกรณ์ประกอบในการ
เล่น  เกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมท่ีใช้การเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ  การออกก าลังกาย ปฏิบัติ
ตนตามกฎ  กติกา  ข้อตกลงในการเล่นเกม  กีฬาได้อย่างเหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑ ป.๑/๑  ป.๑/๒ 
 พ ๒.๑ ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓ 
 พ ๓.๑ ป.๑/๑  ป.๑/๒  
 พ ๓.๒ ป.๑/๑  ป.๑/๒  
 พ ๔.๑ ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓ 
 พ ๕.๑ ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓ 
 
รวม ๑๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๖๒ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา พ ๑๒๑๐๑          รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2             เวลาเรียน  4๐  ชั่วโมง/ปี     จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 อธิบายลักษณะหน้าท่ี  วิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน  และธรรมชาติของชีวิตมนุษย์  ระบุ
บทบาทหน้าท่ีของตนเองและสมาชิกในครอบครัว  ความส าคัญของเพื่อนท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ
และความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย  การกินอาหารท่ีมีประโยชน์ท าให้มีสุขภาพดี
การเลือกใช้ของใช้และของเล่นท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพ  อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย  ช่ือยาสามัญ
ประจ าบ้าน  สารเสพติด  สารอันตรายใกล้ตัวและวิธีการป้องกัน  สาเหตุอันตรายและวิธีการป้องกัน
อัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ  ควบคุม ปฏิบัติการเคล่ือนไหวไหวเบื้องต้นของร่างกายขณะอยู่กับท่ี  
เคล่ือนท่ีและใช้อุปกรณ์ประกอบเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย   การออกก าลังกาย  
ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงในการเล่นเกม  กีฬา  การป้องกันอุบัติเหตุ ท่ีอาจเกิดขึ้นทาง
น้ าและทางบก  ค าแนะน า  สัญลักษณ์และป้ายเตือนของส่ิงของหรือสถานท่ีท่ีเป็นอันตรายท าให้เกิด
การเจ็บป่วยและบาดเจ็บได้  
 
ตัวชี้วัด 

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

 



๑๖๓ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา พ ๑3๑๐๑          รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 3 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3             เวลาเรียน  4๐  ชั่วโมง/ปี     จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  อธิบายเปรียบเทียบลักษณะและการเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน ปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการเจริญเติบโตและการแปรฟัน  ความส าคัญและความแตกต่างของครอบครัวและการสร้าง
สัมพันธภาพในครอบครัวและในกลุ่มเพื่อนและวิธีหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีน าไปสู่การถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ  เพื่อการป้องกันการแพร่กระจายของโรค  ควบคุมการปฏิบัติแสดงการเคล่ือนไหวร่างกายขณะ
อยู่กับท่ี  เคล่ือนท่ีและใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมีทิศทางในการเล่นเกม   ออกก าลังกาย  การละเล่น
ท่ีเหมาะสมกับตนเอง  และปฏิบัติตนตามกฎกติกาและข้อตกลงของการออกก าลังกายการเล่นเกม  
การละเล่นพื้นเมือง  และมีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน  
โรงเรียนการเดินทางและขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่างๆเมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ
และปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเล่น  สามารถจ าแนกอาหารหลัก  5  หมู่และเลือกกินอาหารท่ี 
หลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓ 
 พ ๒.๑ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓ 
 พ ๓.๑ ป.๓/๑  ป.๓/๒  
 พ ๓.๒ ป.๓/๑  ป.๓/๒  
 พ ๔.๑ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕ 
 พ ๕.๑ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓ 
 
รวม  ๑๘  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา พ ๑4๑๐๑          รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 4 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4            เวลาเรียน  8๐  ชั่วโมง/ปี     จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา  

อธิบายความส าคัญ  วิธีการดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ     
กล้ามเนื้อ  กระดูกและข้อให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีคุณลักษณะความเป็นเพื่อนเป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ  สภาวะอารมณ์  ความรู้สึกท่ีมี
ผลต่อสุขภาพ  การใช้ยา วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค    
ผลเสียของการสูบบุหรี่และการด่ืมสุรา  ท่ีมีผลต่อสุขภาพ  การป้องกัน  การปฏิบัติ  การเล่น  และ
ควบคุม  ท่ีเหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย    วิธีการปฏิเสธการกระท าท่ีเป็นอันตรายและไม่
เหมาะสมในเรื่องเพศ  ใช้ทักษะการเคล่ือนไหวในลักษณะผสมผสานได้ท้ังแบบอยู่กับท่ี  เคล่ือนท่ีและ
ใช้อุปกรณ์ประกอบ กายบริหาร  และกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน  การออกก าลังกาย  และกีฬาท่ีตนเอง
ชอบ  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  มีปฏิบัติตนตามกฎ  กติกาในการเล่นกีฬา  เกม  กีฬาพื้นบ้าน  การทดสอบ
และปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย  และมีการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยา  สารเคมี  
แมลงสัตย์กัดต่อยและการบาดเจ็บ 

 
ตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑ ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓ 
 พ ๒.๑ ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓ 
 พ ๓.๑ ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔ 
 พ ๓.๒ ป.๔/๑  ป.๔/๒  
 พ ๔.๑ ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔ 
 พ ๕.๑ ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  
 
รวม  ๑๙  ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา พ ๑5๑๐๑          รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 5 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5             เวลาเรียน  8๐  ชั่วโมง/ปี     จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา     

อธิบายและระบุความส าคัญ  วิธีดูแล  ระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  การเปล่ียนแปลง 
ทางเพศ การปฏิบัติตนเพื่อให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่น  และมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์แก้ไข
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง   มีหลักการและการเข้าร่วมกิจกรรม  
ควบคุม  ปฏิบัติ  เล่น  แสดงทักษะการเคล่ือนไหว  เกม  กีฬาไทย  กีฬาสากล  กิจกรรมทางกาย   
การออกก าลังกาย  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  มีการปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  ในการเข้าร่วมกิจกรรมและ
การเล่นเกม  สิทธิของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น  พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  
มีการป้องกันโรค  การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย   การใช้ยาและสารเสพติด  การ
ป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ  วิเคราะห์ส่ือ
โฆษณาในการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้สารเสพติด  ผลกระทบ 
 
ตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑ ป.๕/๑  ป.๕/๒  
 พ ๒.๑ ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓ 
 พ ๓.๑ ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  ป.๕/๖  
 พ ๓.๒ ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  
 พ ๔.๑ ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  
 พ ๕.๑ ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕ 
  

รวม  ๒๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา พ ๑6๑๐๑          รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 6 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6             เวลาเรียน  8๐  ชั่วโมง/ปี     จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา     

 อธิบายและระบุความส าคัญ  วิธีดูแล  ระบบสืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบ
หายใจท่ีมีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการให้ท างานปกติ  มีการสร้างและรักษา
สัมพันธภาพกับผู้อื่นเพื่อประโยชน์และการออกก าลังกาย  สมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริม
บุคลิกภาพและเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ  มีการวิเคราะห์และเสนอแนวทางป้องกัน
พฤติกรรมเส่ียงท่ีอาจน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเช้ือเอดส์และการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร   
ผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาดของโรคและแนวทางการป้องกันโรคติดต่อ   ผลกระทบจากความ
รุนแรงของภัยธรรมชาติท่ีมีต่อร่างกาย  จิตใจ  และสังคมสาเหตุของการติดสารเสพติดและหลีกเล่ียง
จากสารเสพติด  มีการปฏิบัติตนตามทักษะกระบวนการเล่น การเข้าร่วมกิจกรรมการเคล่ือนไหวแบบ
ผลัดและแบบผสมผสาน  รวมท้ังแบบอยู่กับท่ี  เคล่ือนท่ี และใช้อุปกรณ์ประกอบและการเคล่ือนไหว
ประกอบเพลง  กีฬาไทย  กีฬาสากล  ประเภททีม  ประเภทบุคคลและใช้กลไกเพื่อปรับปรุงเพิ่มพูน
ความสามารถของตนเองและผู้อื่น  และมีการจ าแนก  วางแผนหลักการเคล่ือนไหวเรื่องแรง  การใช้
แรง  กลวิธีการรุก  และความสมดุลในการเคล่ือนไหวร่างกายในการเล่นเกม  กีฬา  และน าผลมา
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มพูนทักษะการออกก าลังกายและเคล่ือนไหวอย่างเป็นระบบและประเมินทักษะการ
เล่นของตนเอง 

 
ตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑ ป.๖/๑  ป.๖/๒  
 พ ๒.๑ ป.๖/๑  ป.๖/๒  
 พ ๓.๑ ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕  
 พ ๓.๒ ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕  ป.๖/๖   
 พ ๔.๑ ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  
 พ ๕.๑ ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  
 

รวม  ๒๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา  พ ๒๑๑๐๑        ภาคเรียนที่ 1         รายวิชาสุขศึกษา ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๑      เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน     จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของระบบประสาทและต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อ
การเจริญเติบโต วิธีการดูแลระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อกับการท างาน  การเจริญเติบโตทาง
ร่างกาย แนวทางกับการพัฒนาการเจริญเติบโตให้สมกับวัย วิธีการปรับต่อการเปล่ียนแปลงทาง
ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์  วิธีการของการพัฒนาทางเพศได้อย่างเหมาะสม  ทักษะเกี่ยวกับการ
ปฏิเสธที่เหมาะสม  วิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้อย่างเหมาะสม  

  โดยสามารถบอกความส าคัญของระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ  อธิบายหน้าท่ีการท างาน
ของระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ บอกวิธีการดูแลระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อกับการท างาน 
วิเคราะห์ลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายตนเอง กับ เกณฑ์มาตรฐาน บอกแนวทางกับการพัฒนา
ตนเอง ให้เจริญเติบโตสมกับวัย  อธิบายวิธีการปรับต่อการเล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์  
บอกวิธีการของการพัฒนาทางเพศได้ อย่างเหมาะสม  บอกทักษะเกี่ยวกับการปฏิเสธท่ีเหมาะสม  
บอกวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน  และมีจิตสาธารณะ 

 
ตัวชี้วัด 
 พ ๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔ 
 พ ๒.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒ 
 
รวม  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา  พ ๒๑๑๐2        ภาคเรียนที่ 1         รายวิชาพลศึกษา 1 
มัธยมศึกษาปีที่  ๑       เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน     จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเคล่ือนไหว และทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสู่การพัฒนา
ทักษะการเล่นกีฬา  ไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคล และประเภททีม โดยใช้ทักษะกีฬาพื้นฐานตาม
ชนิดของกีฬา เข้าใจหลักการนันทนาการกับความสัมพันธ์กับวิชาอื่น  

  โดยสามารถอธิบายหลักการและทักษะกีฬาพื้นฐานท่ีน าไปสู่ทักษะกีฬาแต่ละชนิด  อธิบาย
และสาธิตการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลท้ังประเภทบุคคลและทีม อธิบายความหมายและวิธีการเล่น
กิจกรรมนันทนาการเพื่อให้เช่ือมกับรายวิชาอื่น  บอกหลักการการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  บอก
การเลือกออกก าลังกายและเลือกเล่นกีฬาตามความถนัดและความเหมาะสม  โดยมุ่งเน้นการเป็นคนท่ี
ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  มีความสามัคคี  มุ่งมั่นในการท างาน  และรักความเป็นไทย  
 
ตัวชี้วัด 
 พ ๓.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
 
รวม  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา  พ ๒1๑๐3        ภาคเรียนที่ 2         รายวิชาสุขศึกษา 2 
มัธยมศึกษาปีที่  1        เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน     จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเลือกกินอาหารสมกับวัย โภชนาการท่ีมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ การควบคุมน้ าหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
การปฐมพยาบาลและการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย มีความรู้เรื่องสารเสพติดและการป้องกันสารเสพติดกับ
การเกิดโรคและอุบัติเหตุ การป้องกันและการบ าบัดผู้ติดสารเสพติด 

  โดยสามารถ อธิบายหลักการเลือกกินอาหารเหมาะสมกับวัยที่ต้องการ อธิบายปัญหาท่ีเกิด
จากภาวะโภชนาการท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ บอกเกณฑ์มาตรฐานของน้ าหนักและวิธีการควบคุม
น้ าหนัก บอกหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและวิธีการส่งเสริมสุขภาพ อธิบายหลักการปฐม
พยาบาลขั้นพื้นฐานและสาธิตการช่วยเหลือพร้อมการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ อธิบาย
ลักษณะของสารเสพติด และบอกลักษณะของผู้ใช้สารเสพติด อธิบายโทษจากการใช้สารเสพติด และ
ผลกระทบต่อประเทศชาติ ตลอดจนสามารถบอกวิธีการป้องกันตนเองรวมท้ังบอกสถานบ าบัดผู้ติด
สารเสพติดได้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวชี้วัด 
 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 
 
รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๗๐ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา  พ ๒๑๑๐4        ภาคเรียนที่ 2         รายวิชาพลศึกษา 2 
มัธยมศึกษาปีที่  ๑        เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน     จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพ  การออกก าลังกายและเลือกเล่นกีฬาตามความถนัดของตนเอง  รู้กฎ กติกาและข้อตกลงของ
กีฬาแต่ละชนิดท่ีเราเลือกเล่น  รู้จักการวางแผน การรุกและการป้องกันของการเล่นกีฬาแต่ละชนิด
และน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  ตลอดจนเข้าใจหลักการเล่นกีฬาและการท างานกันเป็นทีมอย่าง
สนุกสนาน  วิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการเล่นกีฬาแต่ละประเภทได้ 

  โดยสามารถอธิบายหลักการการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  บอกการเลือกออกก าลังกาย
และเลือกเล่นกีฬาตามความถนัดและความเหมาะสม  อธิบายกฎ กติกา และข้อตกลงของกีฬาแต่ละ
ประเภทอย่างเป็นระบบ บอกหลักการ การเล่นและการท างาน  และบอกวิธีการเล่นและการวิเคราะห์
การเล่นของผู้อื่นกับตนเองโดยมุ่งเน้นการเป็นคนท่ีซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  มีความสามัคคี  มุ่งมั่นใน
การท างาน  และรักความเป็นไทย  

 
ตัวชี้วัด 
 พ ๓.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖   
 
รวม  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



๑๗๑ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา  พ ๒2๑๐1        ภาคเรียนที่ 1         รายวิชาสุขศึกษา 3 
มัธยมศึกษาปีที่  2        เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน     จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาในวัยรุ่น ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ  วิเคราะห์ปัญหาและ
ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การป้องกันการติดต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เอดส์ 
การป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ในวัยเรียน ความเสมอภาคทางเพศและการวางตัว  

  สามารถอธิบายหลักการเปล่ียนแปลงของร่างกาย ตามกลไกธรรมชาติ  อธิบายลักษณะการ
เปล่ียนแปลงทางด้านอารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา  อธิบายถึงหลักการท่ีมีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตทางด้านร่างกาย บอกลักษณะการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา อธิบายปัญหาและปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อเจตคติในเรื่องเพศ  อธิบายและวิเคราะห์ปัญหา
จากการมีผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  อธิบายและบอกวิธีการป้องกันการติดต่อของ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์  อธิบายและบอกวิธีการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์กับการต้ังครรภ์โดย
ไม่พึงประสงค์ อธิบายถึงความส าคัญของการให้ความเสมอภาคทางเพศและกับการวางตัวได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้เป็นบุคคลท่ีมีความ ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย   มุ่งมั่นการท างาน   และมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวชี้วัด 
 พ ๑.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒ 
 พ ๒.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ 
 
รวม  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา  พ ๒2๑๐2        ภาคเรียนที่ 1         รายวิชาพลศึกษา 3  
มัธยมศึกษาปีที่  2        เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน     จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการปฏิบัติตนทักษะการเคล่ือนไหวในการเล่นกีฬา และวิธีการ
ท่ีเหมาะสม เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลท้ังประเภทบุคคลและทีม  การเคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อการเล่น
กีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  ความรู้และหลักการกิจกรรมนันทนาการไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเป็นระบบ  

  อธิบายและสาธิตการเคล่ือนไหวโดยน าทักษะการเคล่ือนไหวกีฬาและวิธีการอย่างเหมาะสม 
สาธิตและอธิบายการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลท้ังประเภทบุคคลและทีม อธิบายการน าหลักการ
เคล่ือนไหวของกิจกรรมกีฬาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อธิบายการน าความรู้และหลักการท่ีของกิจกรรม
นันทนาการไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  โดยมีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  มุ่งมั่นการท างาน  และมีจิต
สาธารณะ 
 
ตัวชี้วัด 
 พ ๓.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ 
 
รวม  ๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา  พ ๒2๑๐3        ภาคเรียนที่ 2         รายวิชาสุขศึกษา 4 
มัธยมศึกษาปีที่  2        เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน     จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม
และสติปัญญาของแต่ละช่วง วิเคราะห์อิทธิพล และความคาดหวังในสังคมกับการเปล่ียนแปลงของ
วัยรุ่น  วิเคราะห์ ส่ือ โฆษณา ท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น  การอนามัยแม่
และเด็ก  การวางแผนครอบครัว  และกับการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ
ต้ังครรภ์  วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว  

 โดยสามารถอธิบายลักษณะการเปล่ียนแปลงร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ของแต่ละช่วงบอกหลักการวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีสังคมคาดหวังต่อการเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น บอก
หลักการวิเคราะห์ส่ือ โฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยรุ่น อธิบายเรื่อง
อนามัยแม่และเด็ก อธิบายและบอกวิธีการวางแผนครอบครัวและวิธีการคุมก าเนิด บอกผลกระทบ
จากการต้ังครรภ์ อธิบายและบอกหลักการป้องกันแก้ไข ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว เพื่อให้เป็น
บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย  มุ่งมั่นการท างาน  มีจิตสาธารณะ  และอยู่อย่างพอเพียง 
 
ตัวชี้วัด 
 พ ๔.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔   ม.๒/๕   
 พ ๔.๑  ม.๒/๖  ม.๒/๗     
 พ ๕.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ 
 
รวม  ๑๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา  พ ๒2๑๐4        ภาคเรียนที่ 2         รายวิชาพลศึกษา 4  
มัธยมศึกษาปีที่  2        เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน     จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
              ศึกษาการออกก าลังกายกับลักษณะการเปล่ียนแปลงของร่างกาย  การออกก าลังกายเล่น
กีฬาตามความถนัด  และความสนใจกับการพัฒนาตน  ศึกษากฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬา   
เข้าใจวิธีการป้องกันและการวางแผนในการเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับทีม   วิธีการเล่นกีฬาท่ีเหมาะสม
กับตนเอง  
             โดยสามารถอธิบายลักษณะการเปล่ียนแปลงของร่างกายจากการออกก าลังกายและการ
เล่นกีฬา เลือกกิจกรรมกีฬาตรงตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ปฏิบัติตามกฎ กติกา   
สามารถวางแผนการเล่นกีฬา  สามารถน าประโยชน์จากการเล่นกีฬาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  และสรุป
วิธีการเล่นกีฬาท่ีถูกต้องได้  เพื่อพัฒนาให้ ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  มุ่งมั่นการท างาน   
และมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวชี้วัด 
 พ ๓.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔  ม.๒/๕ 
 
รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา  พ ๒3๑๐1        ภาคเรียนที่ 1         รายวิชาสุขศึกษา 5 
มัธยมศึกษาปีที่  3        เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน     จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม
และสติปัญญาของแต่ละช่วง วิเคราะห์อิทธิพล และความคาดหวังในสังคมกับการเปล่ียนแปลงของ
วัยรุ่น  วิเคราะห์ ส่ือ โฆษณา ท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น  การอนามัยแม่
และเด็ก  การวางแผนครอบครัว  และกับการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ
ต้ังครรภ์  วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว  

 โดยสามารถอธิบายลักษณะการเปล่ียนแปลงร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ของแต่ละช่วงบอกหลักการวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีสังคมคาดหวังต่อการเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น บอก
หลักการวิเคราะห์ส่ือ โฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยรุ่น อธิบายเรื่อง
อนามัยแม่และเด็ก อธิบายและบอกวิธีการวางแผนครอบครัวและวิธีการคุมก าเนิด บอกผลกระทบ
จากการต้ังครรภ์ อธิบายและบอกหลักการป้องกันแก้ไข ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว เพื่อให้เป็น
บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย  มุ่งมั่นการท างาน  มีจิตสาธารณะ  และอยู่อย่างพอเพียง 
 
ตัวชี้วัด 
 พ ๑.๑  ม.๓/๑     ม.๓/๒    ม.๓/๓     
 พ ๒.๑  ม.๓/๑     ม.๓/๒    ม.๓/๓ 
 
รวม  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา  พ ๒3๑๐2        ภาคเรียนที่ 1         รายวิชาพลศึกษา 5 
มัธยมศึกษาปีที่  3        เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน     จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลโดยน าเอาเทคนิคท่ีเหมาะสม
มาใช้กับตนเองและทีม หลักการ ความรู้และทักษะการเคล่ือนไหวทางกาย การเล่นเกมและการเล่น
กีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ  กิจกรรมนันทนาการและหลักความรู้วิธีการไปขยายผล
ต่อผู้อื่น  

  สามารถอธิบายและสาธิตการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลกับการใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมกับ
ตนเองและทีม สาธิตและอธิบายทักษะการเคล่ือนไหวกับการเล่นเกมและการเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพ สาธิตและอธิบายหลักการและความรู้ ในกิจกรรมนันทนาการและวิธีการเพื่อขยายผลต่อผู้อื่น 
โดยมุ่งเน้นให้มีความ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  มุ่งมั่นการท างาน  และมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวชี้วัด 
 พ ๓.๑  ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓     
 
รวม  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๗๗ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา  พ ๒3๑๐3        ภาคเรียนที่ 2         รายวิชาสุขศึกษา 6 
มัธยมศึกษาปีที่  3        เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน     จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการโภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัยและมีความประหยัด การ
ป้องกันโรคท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดโรคของคนไทย  การแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน การส่งเสริม
สุขภาพทางกายกับการออกก าลังกาย และการพักผ่อน ทดสอบสมรรถภาพทางกายและการตรวจ
สุขภาพกายด้วยตนเอง วิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียง หลีกเล่ียงความรุนแรงกับการ
แก้ปัญหาความรุนแรง วิเคราะห์อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง วิเคราะห์
ความสัมพันธ์การด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีการผสมแอลกอฮอล์กับการเกิดของอุบัติเหตุ วิธีการช่วยเหลือฟื้นคืน
ชีพออย่างถูกวิธี 
  สามารถวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหา อธิบายหลักการโภชนาการท่ีเหมาะสม กับวัยท่ี
มีคุณค่าแต่ประหยัด บอกหลักการป้องกันการเกิดโรคและสาเหตุของการเกิดโรคกับคนไทย บอก
หลักการในการแก้ไขปัญหาของสุขภาพในชุมชน อธิบายหลักการส่งเสริมสุขภาพดีกับการออกก าลัง
กาย แนะน าการดูแลสุขภาพตนเองและตรวจสุขภาพด้วยตนเอง อธิบายหลักการและปัจจัยการเส่ียง 
บอกวิธีการหลีกเล่ียงความรุนแรง อธิบายหลักการและอิทธิพลของการใช้ส่ือกับความรุนแรง บอก
อันตรายจากใช้เครื่องด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์กับการเกิดอุบัติเหตุ บอกวิธีการช่วยเหลือฟื้นคืน
ชีพออย่างถูกวิธี เพื่อให้เป็นบุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย  มุ่งมั่นการท างาน  มีจิตสาธารณะ 
และอยู่อย่างพอเพียง 
 
ตัวชี้วัด 
 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 
 
รวม  ๑๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗๘ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา  พ ๒3๑๐4        ภาคเรียนที่ 2         รายวิชาพลศึกษา 6 
มัธยมศึกษาปีที่  3        เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน     จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทการเป็นผู้ดูกีฬาท่ีดีและมีน้ าใจนักกีฬา หลักการ การ
เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ กฎ กติกา และข้อตกลง ในการเล่น
กีฬาของแต่ละชนิด กลยุทธ์ในการเล่นกีฬา การรุก การป้องกันโดยเลือกวิธีการท่ีเหมาะสม และ
สามารถการพัฒนาสุขภาพของตนเองกับการออกก าลังกายได้อย่างเหมาะสม 

  สามารถอธิบายและแนะน าการดูกีฬาท่ีดีของผู้ชมท่ีและต้องดูกีฬาด้วยน้ าใจนักกีฬา อธิบาย
และสาธิตหลักการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ อธิบายเรื่องกฎ กติกา ข้อตกลงของชนิดกีฬา สาธิต
และอธิบายกลยุทธ์ในการเล่นกีฬาและแนะน าการเลือกเล่นกีฬาท่ีตนเองชอบ อธิบายการพัฒนา
ตนเองโดยการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ และการเล่นกีฬาเป็นประจ าได้ โดยมุ่งเน้นให้มีความซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย  มุ่งมั่นการท างาน  และมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวชี้วัด 
 พ ๓.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/5 
 
รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๙ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ทัศนศิลป์ : ศึกษา วิเคราะห์ รูปร่าง ลักษณะ ขนาดของส่ิงต่างๆ รอบตัว ในธรรมชาติและ
ส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมรอบตัว ฝึกทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
ดินเหนียว ดินน ามัน ดินสอสี พู่กัน กระดาษ สีเทียน สีน ้ามัน สร้างงานทัศนศิลป์ ทดลองการใช้สีน ้า
โปสเตอร์ สีเทียน สีจากธรรมชาติ ท่ีมีในท้องถิ่น การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง การ
ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  
 ดนตรี : ศึกษา  วิเคราะห์ การก าเนิดของเสียง ลักษณะของเสียงดังเบา และความช้าเร็ว
ของจังหวะ การท่องบทกลอน การร้องเพลงง่าย ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี การร้องเพลง การเคาะ
จังหวะ การเคล่ือนไหวประกอบเพลง การบอกเพลงท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน บทเพลงกล่อมเด็ก บทเพลง
ประกอบการละเล่น การเล่า การระบุท่ีมาของบทเพลงในท้องถิ่น ความน่าสนใจของบทเพลงใน
ท้องถิ่น  
 นาฏศิลป์ : ศึกษา การเลียนแบบการเคล่ือนไหว ลักษณะต่างๆ ของธรรมชาติ คน สัตว์ 
ส่ิงของ การแสดงท่าทางง่าย ๆ โดยใช้ภาษาท่า การแสดงประกอบเพลงท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติสัตว์ การ
เป็นผู้ชมท่ีดี การระบุ การบอก การเล่น การละเล่นของเด็กไทย การแสดงนาฏศิลป์ การเห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย การช่ืนชม
และการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและ
การบันทึกข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการส่ือสารและเห็นคุณค่าของการ
น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด   
 ศ 1.1  ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3  ป.1/4  ป.1/5       
 ศ 1.2  ป.1/1      
 ศ 2.1  ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3  ป.1/4  ป.1/5       
 ศ 2.2 ป.1/1  ป.1/2 
 ศ 3.1  ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3 
 ศ 3.2   ป.1/1  ป.1/2 
 
รวม  18  ตัวชี้วัด 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ศ 11101 รายวิชา ศิลปะ 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ปี จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 



๑๘๐ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ศ 12101 รายวิชา ศิลปะ 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ปี จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ทัศนศิลป์ : ศึกษา วิเคราะห์  การบรรยายรูปร่าง รูปทรงท่ีพบในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ทัศนธาตุและงานทัศนศิลป์ เรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง เรื่องราว การเลือก สร้างงานทัศนศิลป์
ต่างๆ โดยใช้ เส้น เช่น งานวาด งานปั้นและงานพิมพ์ภาพ รูปแบบงานโครงสร้างเคล่ือนไหว การฝึก
ทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ การสร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ การสร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือ ฉีก
กระดาษ การวาดภาพ  เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน  การบอก
ความส าคัญของงานทัศนศิลป์ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน การอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภท
ต่างๆ ในท้องถิ่นโดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้  
 ดนตรี : ศึกษาการจ าแนกแหล่งก าเนิดของเสียงท่ีได้ยิน คุณสมบัติของเสียง สูงต ่า - ดังเบา 
ยาวส้ันของดนตรี ส่ิงต่างๆ ท่ีก่อก าเนิดเสียงท่ีแตกต่างกัน ลักษณะของเสียงดังเบา และความช้าเร็ว
ของจังหวะ ความเกี่ยวข้องของเพลงท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน การเคาะจังหวะหรือการเคล่ือนไหวร่างกาย
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง การร้องเพลงง่ายๆ ท่ีเหมาะสมกับวัย  
 นาฏศิลป์ : ศึกษา วิเคราะห์การบอกความหมายและความส าคัญของเพลงปลุกใจ เพลง
สอนใจ ความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่นโดยใช้ค าง่ายๆ  การระบุมารยาท
ในการชมการแสดง การเล่น การละเล่น  การเคล่ือนไหวขณะอยู่กับท่ีและการเคล่ือนท่ีอย่างมีรูปแบบ 
การเคล่ือนไหวท่ีสะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ ท่าทาง เพื่อส่ือความหมายแทนค าพูด ท่าทาง
ประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์ การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบจังหวะ การแสดงและการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีของท้องถิ่นในโอกาสพิเศษ การละเล่นพื้นบ้าน การเช่ือมโยงการละเล่น
พื้นบ้านกับการด ารงชีวิตของคนไทย การระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบ้าน  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและ
การบันทึกข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการส่ือสารและเห็นคุณค่าของการ
น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 
 ศ 1.1  ป.2/1  ป.2/2  ป.2/3  ป.2/4  ป.2/5  ป.2/6  ป.2/7  ป.2/8       
 ศ 1.2  ป.2/1  ป.2/2 
 ศ 2.1  ป.2/1  ป.2/2  ป.2/3  ป.2/4  ป.2/5       
 ศ 2.2 ป.2/1  ป.2/2 
 ศ 3.1  ป.2/1  ป.2/2  ป.2/3  ป.2/4  ป.2/5       
 ศ 3.2   ป.2/1  ป.2/2  ป.2/3 
รวม   25   ตัวชี้วัด  



๑๘๑ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ศ 13101 รายวิชา ศิลปะ 3 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ปี จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ทัศนศิลป์ : ศึกษา  วิเคราะห์ การบรรยาย รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ การบรรยายเหตุผลและวิธีการใน
การสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ์  การจ าแนกทัศนธาตุของส่ิงต่างๆ ใน
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว  มีทักษะ
พื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั้น การวาดภาพ การระบายสีส่ิงของรอบตัว การ
ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว การระบุ
ส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง การระบุ และการจัดกลุ่มของภาพตาม
ทัศนธาตุท่ีเน้นในงานทัศนศิลป์นั้นๆ การบรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรงในงานการออกแบบส่ิงต่างๆ 
ท่ีมีในบ้านและโรงเรียน  การเล่าถึงท่ีมาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น การอธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์
และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  
 ดนตรี : ศึกษา  วิเคราะห์  การระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี ท่ีเห็นและได้ยินใน
ชีวิตประจ าวัน ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น ความส าคัญและประโยชน์ของดนตรี
ต่อการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียง และจังหวะเคาะ  การบอก
บทบาทหน้าท่ีของเพลงท่ีได้ยิน การขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ การเคล่ือนไหวท่าทางสอดคล้อง
กับอารมณ์ของเพลงท่ีฟัง การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น 
การน าดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือโอกาสต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  
 นาฏศิลป์ : ศึกษา  วิเคราะห์  การสร้างสรรค์การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ ร าวง
มาตรฐาน เพลงพระราชนิพนธ์ สถานการณ์ส้ันๆ สถานการณ์ท่ีก าหนด การแสดงท่าทางประกอบ
เพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ การเปรียบเทียบบทบาทหน้าท่ีของผู้แสดงและผู้ชม การมีส่ วนร่วมใน
กิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย การบอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน   การ
เล่าการแสดงนาฏศิลป์ท่ีเคยเห็นในท้องถิ่น การระบุส่ิงท่ีเป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดง
นาฏศิลป์ การอธิบายความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและ
การบันทึกข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการส่ือสาร และเห็นคุณค่าของ
การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด  
 ศ 1.1  ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5   ป.3/6   ป.3/7   ป.3/8  
   ป.3/9   ป.3/10 
 ศ 1.2  ป.3/1   ป.3/2  



๑๘๒ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 ศ 2.1  ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5   ป.3/6  ป.3/7   
 ศ 2.2 ป.3/1   ป.3/2 
 ศ 3.1  ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5  
 ศ 3.2   ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3 
 
รวม  29  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ศ 14101 รายวิชา ศิลปะ 4 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง/ปี จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ทัศนศิลป์ : ศึกษาเปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และ
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความประทับใจผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคล
อื่น การอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ท่ีมีต่ออารมณ์ของมนุษย์ 
เหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในท้องถิ่น จ าแนกทัศนธาตุของส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรงพื้นผิว และพื้นท่ีว่าง ฝึกทักษะ
พื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ งานวาดภาพระบายสี บรรยายลักษณะของ
ภาพโดยเน้น เรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ าหนักแสงเงาในภาพ และงานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรม
ต่างๆ วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ 
เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์  

โดยเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม บอกความรู้สึกในการรับรู้ความงาม
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความงามของทัศนธาตุทางทัศนศิลป์ น าเสนอผลงานของตนเองและ
กลุ่ม อภิปราย เปรียบเทียบผลงาน เพื่อน าความรู้และวิธีการทางทัศนศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
จ าแนกรวมท้ังระบุ อภิปรายงานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมในท้องถิ่น สืบทอดงานเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี ท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 ดนตรี  : ศึกษาโครงสร้างของบทเพลง ความหมาย จ าแนกประเภทของเครื่องดนตรี ระบุ
ทิศทางการเคล่ือนท่ีขึ้นลงง่ายๆ ของท านอง รูปแบบจังหวะและความเร็วของจังหวะในเพลงท่ีฟัง 
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี การสืบทอดงานทางดนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของวิถี
ชีวิตไทยท่ีสะท้อนในดนตรีและเพลงท้องถิ่น การอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล 
 โดยอ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงท่ีเหมาะสมกับตนเอง บอก
ความหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี โครงสร้างโน้ตเพลงไทย ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย ระบุว่าดนตรีสามารถใช้ในการส่ือเรื่องราว บอกแหล่งท่ีมาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย 
ความส าคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี ท่ีสะท้อนในดนตรี เพลงท้องถิ่นและโอกาสใน
การบรรเลงดนตรี เพื่อน าความรู้และหลักการทางดนตรีไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 นาฏศิลป์  : ศึกษาทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครท่ีใช้ส่ือความหมาย อารมณ์ 
หลักและวิธีการปฏิบัติ การเคล่ือนไหวในจังหวะต่างๆ ตามความคิดของตน การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่
และหมู่ ร าวงมาตรฐาน ระบ า เล่าส่ิงท่ีช่ืนชอบในการแสดงโดยเน้นจุดส าคัญของเรื่องและลักษณะเด่น
ของตัวละคร อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่ายๆ ใช้ภาษาท่าและ
นาฏยศัพท์ถ่ายทอดเรื่องราว อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์  



๑๘๔ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 โดยใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่ายๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว 
ประดิษฐ์ท่าทางหรือท่าร าประกอบจังหวะพื้นเมือง ชุดการแสดงอย่างง่ายๆ เปรียบเทียบการแสดง
นาฏศิลป์กับการแสดงท่ีมาจากวัฒนธรรมอื่น เพื่อสืบทอดการแสดง นาฏศิลป์และตระหนักในคุณค่า
ของการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ บ่งบอกถึงค่านิยม วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล 

 
ตัวชี้วัด  
 ศ 1.1  ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4  ป.4/5  ป.4/6  ป.4/7   
   ป.4/8  ป.4/9 
 ศ 1.2  ป.4/1  ป.4/2 
 ศ 2.1  ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4  ป.4/5  ป.4/6  ป.4/7  
 ศ 2.2 ป.4/1  ป.4/2 
 ศ 3.1  ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4  ป.4/5  
 ศ 3.2   ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4 
 
รวม  29  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ศ 15101 รายวิชา ศิลปะ 5 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง/ปี จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ทัศนศิลป์ : ศึกษา เกี่ยวกับจังหวะ ต าแหน่งของส่ิงต่างๆ ท่ีปรากฏในส่ิงแวดล้อม และ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ส่ือความคิด จินตนาการ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ท่ี
สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการท่ีต่างกัน ใช้ความรู้ เทคนิค วิธีการ และวัสดุอุปกรณ์ประเภท
ต่างๆ จากแหล่งการเรียนรู้หรือนิทรรศการ แสดงออกถึงความรู้สึก ความคิดเห็น ประโยชน์และคุณค่า
ของงานทัศนศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิตของคนในสังคม สร้างสรรค์งานปั้นจากดินน้ ามัน หรือดินเหนียว งาน
พิมพ์ภาพ โดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ ศิลปะ และการจัดวางต าแหน่งของส่ิงต่างๆ ในภาพ  

โดยเลือกเทคนิค วิธีการ วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม ใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ การอภิปราย เพื่อแสดงออกถึงความงาม ความประณีต สะท้อนวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากลและเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 ดนตรี : ศึกษาจังหวะ ท านอง องค์ประกอบดนตรีในเพลงท่ีใช้ในการส่ืออารมณ์ จ าแนก
ลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรี ท่ีอยู่ในวงดนตรีประเภทต่างๆ การอ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทย 
ดนตรีสากล 5 ระดับเสียง ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลท่ีเหมาะสมกับวัย ด้นสด
ง่ายๆ โดยใช้ประโยคเพลงแบบถามตอบ ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและท านอง ร่วมกับกิจกรรมใน
การแสดงออกตามจินตนาการ  

โดยการฝึกปฏิบัติ การแสดงออกตามจินตนาการเพื่อส่ือความคิด จินตนาการ ความรู้สึก
ประทับใจและเห็นคุณค่า อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่างๆ ให้
สัมพันธ์กัน เพื่อน าไปสร้างสรรค์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมท้องถิ่น เห็นคุณค่าของดนตรี
ท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน 
 นาฏศิลป์ : ศึกษาความรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์ การบรรยายองค์ประกอบของนาฏศิลป์ การ
ประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิด องค์ประกอบของละคร บอกท่ีมาของการ
แสดงนาฏศิลป์ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการชมการแสดง  

โดยแสดงนาฏศิลป์ ละครสร้างสรรค์ การแสดงออก การถ่ายทอดความรู้สึก เพื่อน าความรู้
และหลักการทางด้านนาฏศิลป์มาใช้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และชีวิตประจ าวัน
สัมพันธ์กับการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล 

 
ตัวชี้วัด  
 ศ 1.1  ป.5/1  ป.5/2  ป.5/3  ป.5/4  ป.5/5  ป.5/6  ป.5/7 
 ศ 1.2  ป.5/1  ป.5/2 



๑๘๖ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 ศ 2.1  ป.5/1  ป.5/2  ป.5/3  ป.5/4  ป.5/5  ป.5/6  ป.5/7  
 ศ 2.2 ป.5/1  ป.5/2 
 ศ 3.1  ป.5/1  ป.5/2  ป.5/3  ป.5/4  ป.5/5  ป.5/6  
 ศ 3.2   ป.5/1  ป.5/2 
 
รวม  26  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๗ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ศ 16101 รายวิชา ศิลปะ 6 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง/ปี จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ทัศนศิลป์ : ศึกษา สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ส่ือความคิด ถ่ายทอดจินตนาการ ใช้สีคู่ตรง
ข้าม แสงเงา น้ าหนักงานปั้น รูปแบบ เทคนิค และวิธีการต่างๆ แสดงเป็นแผนภาพ แผนผัง 
ภาพประกอบ อธิบายหลักการจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์ จากรูปแบบ 2 
มิติ เป็น 3 มิติ บทบาทของงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนชีวิตและสังคม อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของความ
เช่ือ ความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสร้างสรรค์งาน กระบวนการกลุ่มและรายบุคคล เพื่อ
ถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของ
การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
 ดนตรี : ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี เพลงท่ีฟังและศัพท์สังคีต จ าแนกประเภท
เครื่องดนตรี ใช้เครื่องดนตรีและเครื่องดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างๆ อ่าน เขียนโน้ตไทยและโน้ต
สากล ร้องเพลง ด้นสด สร้างสรรค์รูปแบบจังหวะและท านองด้วยเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรี
ท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างๆ สืบทอดดนตรีไทย จ าแนกดนตรีท่ีมาจากยุคสมัยท่ีต่างกัน อิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อบทเพลง ความไพเราะ
ของเสียงดนตรี  

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจน
น าความรู้และหลักการทางดนตรีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชนและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  นาฏศิลป์ : ศึกษาพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ นาฏศิลป์เบ้ืองต้น แสดงออกอย่างอิสระใน
การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลงพื้นเมืองหรือท้องถิ่น การแสดงนาฏศิลป์และละคร
สร้างสรรค์ การใช้เรื่องแต่ง จินตนาการ ประสบการณ์ ละครสร้างสรรค์ ระบ า ฟ้อน ร าวงมาตรฐาน 
การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับส่ิงท่ีประสบในชีวิตประจ าวัน ใช้หลัก
สุนทรีทางนาฏศิลป์ การบอกความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญพร้อมท้ังระบุประโยชน์ท่ีได้รับจาก
การแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์ สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวและการถ่ายทอดลีลา อารมณ์ ส่ิง
ท่ีมีความส าคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร ระบุประโยชน์ท่ีได้รับจากการแสดงหรือการชมการ
แสดงนาฏศิลป์และละคร 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
 
 
 



๑๘๘ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ตัวชี้วัด  
 ศ 1.1  ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3  ป.6/4  ป.6/5  ป.6/6  ป.6/7      
 ศ 1.2  ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3       
 ศ 2.1  ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3  ป.6/4  ป.6/5  ป.6/6        
 ศ 2.2 ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3       
 ศ 3.1  ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3  ป.6/4  ป.6/5  ป.6/6        
 ศ 3.2   ป.6/1  ป.6/2 
       
รวม  27  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ศ 21101                  ภาคเรียนที่ 1                           รายวิชา ศิลปะ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ทัศนศิลป์ : ระบุ บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ และ
ส่ิงแวดล้อมโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพความ
กลมกลืน และความสมดุล วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็น 3 มิติ รวบรวมงานปั้น
หรือส่ือผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว 3 มิติโดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และการส่ือถึงเรื่องราว
ของงาน ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอื่นๆ ในการน าเสนอความคิดและข้อมูล ประเมิน
งานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดให้  

 ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเองจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน ระบุ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่างๆ ในประเทศไทย เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล               
 
ตัวชี้วัด  
 ศ 1.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6 
 ศ 1.2  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3 
 
รวม  9  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๐ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ศ 21102                ภาคเรียนที่ 2                              รายวิชา ศิลปะ 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ดนตรี : อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ตสากล เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่อง
ดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบท
เพลงท่ีหลากหลายรูปแบบ จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างๆ แสดง
ความคิดเห็นท่ีมีต่ออารมณ์ของบทเพลงท่ีมีความเร็วของจังหวะ และความดัง - เบา แตกต่างกัน 
เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกในการฟังดนตรีแต่ละประเภท น าเสนอตัวอย่างเพลงท่ีตนเองช่ืนชอบ 
และอภิปรายลักษณะเด่นท่ีท าให้งานนั้นน่าช่ืนชม ใช้เกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือ
เพลงท่ีฟัง ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 

 อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อสังคมไทย ระบุความหลากหลาย
ขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน  
 นาฏศิลป์ : อธิบายอิทธิพลของนักแสดงช่ือดังท่ีมีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิด
ของผู้ชม ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่ายๆ 
ใช้ทักษะการท างานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง ใช้เกณฑ์ง่ายๆ ท่ีก าหนดให้ในการพิจารณา
คุณภาพการแสดงท่ีชมโดยเน้นเรื่องการใช้เสียง การแสดงท่า และการเคล่ือนไหว ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และละครพื้นบ้าน บรรยายประเภทของ
ละครไทยในแต่ละยุคสมัย 
 
ตัวชี้วัด 
 ศ 2.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7 
   ม.1/8  ม.1/9 
 ศ 2.2 ม.1/1  ม.1/2 
 ศ 3.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  
 ศ 3.2  ม.1/1  ม.1/2 
 
รวม  18  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ศ 22101                  ภาคเรียนที่ 1                            รายวิชา ศิลปะ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ทัศนศิลป์ : อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบ และแนวคิดของงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา 
บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของ
ศิลปิน วาดภาพด้วยเทคนิคท่ีหลากหลายในการส่ือความหมายและเรื่องราวต่างๆ สร้างเกณฑ์ในการ
ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ น าผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน วาดภาพแสดง
บุคลิกลักษณะของตัวละคร บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจ และน าเสนอ
ตัวอย่างประกอบ 

 ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง  ๆท่ีสะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน บรรยายถึงการ
เปล่ียนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน 
เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ท่ีมาจาก วัฒนธรรมไทยและสากล  
 
ตัวชี้วัด 
 ศ 1.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7 
 ศ 1.2  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3 
       
รวม  10  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๒ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ศ 22102                  ภาคเรียนที่ 2                            รายวิชา ศิลปะ 4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ดนตรี : เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างกัน อ่าน เขียนร้อง
โน้ตไทย และโน้ตสากลท่ีมีเครื่องหมายแปลงเสียง ระบุปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งาน
ดนตรี ร้องเพลง และเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลง
ท่ีฟัง ประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเองหลังจากการฝึกปฏิบัติ ระบุงานอาชีพต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง 

 บรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ อิทธิพลของวัฒนธรรม
และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ท่ีมีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย 
 นาฏศิลป์ : อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆ กับการแสดง สร้างสรรค์การแสดงโดย
ใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่น โดยใช้นาฏยศัพท์หรือ
ศัพท์ทางการละครท่ีเหมาะสม เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง เช่ือมโยงการเรียนรู้ระหว่าง
นาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์
จากวัฒนธรรมต่างๆ 

 ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน หรือมหรสพอื่นท่ีเคย
นิยมกันในอดีต อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อเนื้อหาของละคร 
 
ตัวชี้วัด 
 ศ 2.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7 
 ศ 2.2 ม.2/1  ม.2/2 
 ศ 3.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5 
 ศ 3.2  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3    
    
รวม  17  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ศ 23101                  ภาคเรียนที่ 1                            รายวิชา ศิลปะ 5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ทัศนศิลป์ : บรรยายส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ 
และหลักการออกแบบ ระบุ และบรรยายเทคนิค วิธีการ  ของศิลปินในการสร้างงาน ทัศนศิลป์ 
วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเอง
ให้มีคุณภาพ มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย 3 ประเภท การผสมผสานวัสดุต่างๆ ในการ
สร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ สร้างงานทัศนศิลป์ท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์และจินตนาการ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ส่ือความหมายเป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใช้
ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์
ของตนเองและผู้อื่น หรือของศิลปิน สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ โดยใช้
เทคนิคท่ีหลากหลาย ระบุอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์และทักษะท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพ
นั้นๆ เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และน าไปจัดนิทรรศการ 

 ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม เปรียบเทียบความ
แตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล 
 
ตัวชี้วัด 
 ศ 1.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7 
   ม.3/8  ม.3/9  ม.3/10  ม.3/11 
 ศ 1.2  ม.3/1  ม.3/2 
 
รวม  13  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๔ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ศ 23102                 ภาคเรียนที่ 2                             รายวิชา ศิลปะ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ดนตรี : เปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น ความแตกต่าง
ระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น ร้องเพลง เล่นดนตรีเด่ียว และรวมวง โดยเน้นเทคนิคการร้อง 
การเล่น การแสดงออก และคุณภาพสียง แต่งเพลงส้ันๆ จังหวะง่ายๆ อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้
องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง อิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อบุคคลและสังคม 
น าเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ 

 บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย  อภิปรายลักษณะเด่นท่ีท าให้งานดนตรีนั้น
ได้รับการยอมรับ 
 นาฏศิลป์ : ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์
ทางการละครท่ีเหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจ าวันและใน
การแสดง มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง การแปลความและการส่ือสาร
ผ่านการแสดง วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ท่ีมีความแตกต่างกันโดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบ
นาฏศิลป์ ร่วมจัดงานการแสดงในบทบาทหน้าท่ีต่างๆ น าเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงท่ี
สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 ออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์ และเครื่องแต่งกาย เพื่อแสดงนาฏศิลป์และละครท่ีมาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ  อธิบายความส าคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวัน แสดง
ความคิดเห็นในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ 
 
ตัวชี้วัด 
 ศ 2.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7   
 ศ 2.2 ม.3/1  ม.3/2   
 ศ 3.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7     
 ศ 3.2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3   
     
รวม  19  ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 



๑๙๕ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา ง 11101 รายวิชาการงานอาชีพ 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ปี จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 บอกวิธีการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการ
ท างานอย่างปลอดภัย  
          การท างานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือรน้และตรงเวลา 
          
ตัวชี้วัด   
 ง ๑.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓ 
 
รวม  3  ตัวชี้วัด 
  



๑๙๖ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา ง 12101 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ปี จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการท างาน ประโยชน์บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในบ้าน ส่วนประกอบหลักของ
คอมพิวเตอร์การรวบรวมข้อมูลอย่างมีหลักเกณฑ์ มีเหตุผล และมีการอ้างอิง การรักษาแหล่งข้อมูล              
ให้คงอยู่และใช้งานได้นานๆ ออกแบบและสร้างส่ิงของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้
ทักษะการท างานการท างานร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 
             มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมอย่างประหยัด 
 
ตัวชี้วัด  
 ง ๑.๑   ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓   
  ง ๒.๑   ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔  
  ง ๓.๑  ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓ 
 
รวม  ๑๐  ตัวชี้วัด 
  



๑๙๗ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา ง 13101 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ปี จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ฝึกการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ อธิบาย
วิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ การสร้างของเล่นหรือของใช้ อย่างเป็นขั้นตอนต้ังแต่ก าหนด
ปัญหาหรือความต้องการรวบรวมข้อมูลออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติก่อนลงมือ
สร้างและประเมินผล ศึกษาความหมายเกี่ยวกับภาพร่าง ๒ มิติ หรือภาพ ๒ มิติ ถ่ายทอดความคิดหรือ
จินตนาการ อภิปรายการเลือกใช้ส่ิงของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์ การเลือกส่ิงของเครื่องใช้ท่ีเป็นมิตร
กับชีวิต สังคมและส่ิงแวดล้อม ช้ีแจงเหตุผลในการน าส่ิงของเครื่องใช้กลับมาใช้ซ้ าเป็นส่วนหนึ่งของ
เทคโนโลยีสะอาด ศึกษาข้ันตอนการค้นหาข้อมูล ประกอบด้วย การก าหนดหัวข้อท่ีต้องการค้นหาการ
เลือกแหล่งข้อมูล การเตรียมอุปกรณ์ การค้นหา และรวบรวมข้อมูล การพิจารณาการสรุปผล อธิบาย
ขั้นตอนการน าเสนอข้อมูลสามารถท าได้หลายลักษณะตามความเหมาะสม โดยใช้ทักษะการท างาน
การท างานร่วมกัน  การมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 
            มีความคิดสร้างสรรค์  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้
พลังงาน  ทรัพยากร  และส่ิงแวดล้อมอย่างประหยัด 
 
ตัวชี้วัด 
 ง ๑.๑   ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓ 
 ง ๒.๑   ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓ 
 ง ๓.๑   ป.๓/๑  ป.๓/๒ 
 
รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
  



๑๙๘ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา ง 14101 รายวิชาการงานอาชีพ 4  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ปี จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 อธิบายความหมายและความส าคัญของอาชีพ โดยใช้ทักษะการท างานร่วมกัน อย่างมี
ขั้นตอน  ปฏิบัติตนในการเป็นผู้มีมารยาทท่ีดีในสังคม เพื่อให้ท างานด้วยความขยัน อดทน มีความ
รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์ ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า   
 อธิบายความหมายและความส าคัญของอาชีพ 
 
ตัวชี้วัด   
 ง ๑.๑   ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔    
 ง ๔.๑   ป.๔/๑        
 
รวม  5  ตัวชี้วัด   
  



๑๙๙ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา ง 15101 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ปี จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน บอกความหมาย วิวัฒนาการและ
เทคโนโลยี และส่วนประกอบของเทคโนโลยี มีความคิดและรู้จักวิธีการแก้ปัญหา หรือสนองความ
ต้องการอย่างหลากหลาย เกี่ยวกับอาชีพ  
 โดยใช้กระบวนการท างานอย่างมีระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการสร้างช้ินงาน  
กระบวนการเทคโนโลยี การค้นหาข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล สร้างภาพกราฟิก สร้างงาน สร้างเอกสาร    
การน าเสนอข้อมูล และการสร้างช้ินงาน เพื่อให้มีลักษณะนิสัยในการท างาน มีความขยัน อดทน 
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีมารยาทท่ีดี มีจิตส านึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า และด าเนิน
ชีวิตอย่างสันติสุขสังคมไทย มีคุณธรรมท่ีดีในการประกอบอาชีพ 
 
ตัวชี้วัด   
 ง ๑.๑   ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔     
 ง ๒.๑   ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  
 ง ๓.๑   ป.๕/๑  ป.๕/๒    
 ง ๔.๑   ป.๕/๑  ป.๕/๒  
 
รวม  ๑๓  ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
  



๒๐๐ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา ง 16101 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ปี จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกการท างานและการปรับปรุงการท างานอย่างสร้างสรรค์ บันทึกรายรับ – รายจ่ายของ
ห้องเรียน และการจัดเก็บเอกสารการเงิน   ฝึกจัดการในการท างานและทักษะการท างานร่วมกัน การ
ติดต้ัง ประกอบของใช้ในบ้าน การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนใน
โอกาสต่าง ๆมารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น ศึกษาเทคโนโลยีและระบบ
เทคโนโลยี ประกอบด้วย ตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) การสร้าง
ส่ิงของเครื่องใช้อย่างเป็นขั้นตอนต้ังแต่ก าหนดปัญหา หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ 
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ หรือแผนท่ีความคิด ก่อนลงมือสร้าง และ
ประเมินผล ท าให้ผู้เรียนท างานอย่างเป็นกระบวนการ ภาพร่าง ๓ มิติ ประกอบด้วย ด้านกว้าง ด้าน
ยาว และด้านสูง การเขียนแผนท่ีความคิด ศึกษาหลักการเบ้ืองต้นของการแก้ปัญหา ศึกษาหลักการใช้
คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ศึกษาการเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ศึกษาการจัดท าข้อมูลเพื่อ
การน าเสนอต้องพิจารณารูปแบบของข้อมูลให้เหมาะสมกับการส่ือความหมายท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน 
ศึกษาความหมายของซอฟต์แวร์น าเสนอ ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างช้ินงาน ฝึกใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงาน ส ารวจตนเอง ความสนใจ เพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ  ศึกษาคุณธรรม
ในการประกอบอาชีพ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะ
การท างานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้  การออกแบบ การสร้าง และเลือกวิธีการ เพื่อให้
ได้องค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และความช านาญ  
 ให้มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีมารยาทในการท างานมีส่วนร่วมในการ
จัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน เห็นคุณค่าของการแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพ มีคุณธรรมและเจตคติท่ี
ดีต่อการประกอบอาชีพ เช่น ความซื่อสัตย์ความขยัน อดทน ความยุติธรรม และความรับผิดชอบ       
  
ตัวชี้วัด 
 ง ๑.๑   ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓ 
 ง ๒.๑   ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓ 
 ง ๓.๑   ป.๖/๑  ป.๖/๒   
 ง ๔.๑   ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕    
 
รวม  ๑๓  ตัวชี้วัด  



๒๐๑ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา ง 21101                 ภาคเรียนที่ 1                    รายวิชาการงานอาชีพ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลาเรียน ๒0 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากระบวนการท างาน เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน  กระบวนการกลุ่มใน
การท างาน การแก้ปัญหาการท างาน ลักษณะนิสัยในการท างานด้วยความเสียสละ 
 วิเคราะห์และวางแผนขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างานในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับ
งานบ้าน หรืองานอื่นๆ  
 ลงมือปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม การตัดสินใจแก้ปัญหาการ
ท างานอย่างมีเหตุผล และน าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์             
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการท างาน กระบวนการท างาน โดยใช้
กระบวนการกลุ่มด้วยความเสียสละ และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มองการณ์ไกล 
  
ตัวชี้วัด 
 ง ๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
  
รวม  3  ตัวชี้วัด 
  



๒๐๒ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา ง 21102                    ภาคเรียนที่ 2                   รายวิชาการงานอาชีพ 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลาเรียน ๒0 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากระบวนการท างาน เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน  กระบวนการกลุ่มใน
การท างาน การแก้ปัญหาการท างาน ลักษณะนิสัยในการท างานด้วยความเสียสละ แนวทางในการ
เลือกอาชีพ เจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ  และความส าคัญของการสร้างอาชีพ 
 วิเคราะห์และวางแผนขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างานในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับ 
งานประดิษฐ์ หรืองานอื่นๆ และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต            
 ลงมือปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม การตัดสินใจแก้ปัญหาการ
ท างานอย่างมีเหตุผล น าเสนอผลงานและแนวทางการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์             
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการท างาน กระบวนการท างาน โดยใช้
กระบวนการกลุ่มด้วยความเสียสละ และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มองการณ์ไกลและเห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
  
ตัวชี้วัด 
 ง ๑.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
 ง ๔.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
 
รวม  6  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



๒๐๓ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา ง 22101                  ภาคเรียนที่ 1 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
  

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  วิเคราะห์  และแสวงหาความรู้  เพื่อพัฒนาการท างานโดยใช้ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ  ในการ
จัดตกแต่งบ้าน  การดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าอธิบายการ
เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ  และมีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการการท างาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ 
 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  กระตือรือร้นมี
ความมุ่งมั่นในการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและน าทักษะปฏิบัติงานไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ตัวชี้วัด 
 ง.๑.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ 
 ง.๔.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ 
 
รวม  ๖  ตัวชี้วัด 
  



๒๐๔ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา ง 22102                  ภาคเรียนที่ 2 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและอธิบายหลักการท างานเบื้องต้นของการส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
สามารถน ากระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน                  
มีทักษะในการค้นหาข้อมูล และติดต่อส่ือสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีคุณธรรมและมี
จริยธรรม เลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการท างานให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานและประสิทธิภาพของ
งานท่ีจะได้รับ  อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี และสร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการ
เทคโนโลยี ท าให้เกิดการท างานท่ีเป็นระบบ สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานท่ีผลิตเอง เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต 
สังคม ส่ิงแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีไม่
มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยใช้กระบวนการการท างาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์   
 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  กระตือรือร้น 
มีความมุ่งมั่นในการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและน าทักษะปฏิบัติงานไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ตัวชี้วัด 

ง ๒.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ 
ง ๓.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ 

 
รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
  



๒๐๕ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา ง 23101                  ภาคเรียนที่ 1 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา และเรียนรู้ทักษะการท างานร่วม โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า ตัดเย็บซ่อมแซม ดูแลรักษาเส้ือผ้าอย่างถูกวิธีโดยใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน 
จัดเตรียมอาหารประเภทส ารับ และจัดตกแต่งอย่างสวยงาม มีความรอบรู้การขยายพันธุ์พืช งานช่าง 
การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ และมีจิตส านึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
เป็นธรรมในการท างาน  
 อธิบายระดับเทคโนโลยี และสร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี
เพื่อน าไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจ าลองของส่ิงของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็น
แบบจ าลองความคิดและการรายงานผล 
 อภิปรายการหางานด้วยวิธีท่ีหลากหลาย วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ และสามารถ
ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
เพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการท างาน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม และมี
จิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒,ม.๓/๓            
ง ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒ 

 ง ๔.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒ , ม.๓/๓ 
 
รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
  



๒๐๖ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา ง 23102                 ภาคเรียนที่ 2  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและวิธีการน าเสนองานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นหาข้อมูลความรู้  
การเขียนโปรแกรม และ การส่ือสารข้อมูล การใช้โปรแกรมเพื่อการปฏิบัติงานการติดต่อส่ือสารผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีน าเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสม เขียน
โปรแกรมภาษา ใช้คอมพิวเตอร์สร้างช้ินงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานท่ีท าใน
ชีวิตประจ าวันอย่างมีจิตส านึกและ มีความรับผิดชอบฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
สืบค้น กระบวนการ ทางภาษา กระบวนการออกแบบ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เพื่อให้เกิด
สมาธิในการท างาน  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการท างาน มีนิสัยรักการท างาน รักการค้นคว้า             
มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ท างานเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี           
ในการท างาน เห็นคุณค่าของการผสมผสานภูมิปัญญาไทยและการส่ือสารสนเทศ 
 
ตัวชี้วัด 
 ง ๓.๑   ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ 
 
รวม  ๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง ๒๑๒๐๑ ภาคเรียนที่ 1        รำยวิชำงำนเกษตร ๑ (กำรปลูกพืชผักสวนครัว)                                           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของพืชผักสวนครัว เช่น ขิง ตะไคร้  พริก 

โหระพา  ฯลฯ สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  การเตรียมดินปลูก แปลงเพาะ แปลงปลูก วิธีการปลูก 
การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว 

วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด  เลือกปลูกพืชผักสวนครัวอย่างน้อย 2 ชนิด 
ปฏิบัติงานเตรียมดินปลูก  เพาะเมล็ดพืชผัก  ย้ายปลูกหรือปลูกด้วยการแยกแบ่ง ปักช า ดูแลรักษา 
เก็บเกี่ยว และจัดผลิตผลจ าหน่าย ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขายและจัดจ าหน่าย จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผล                                                                                           
          เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะในการปลูกพืชผักสวนครัว  จ าหน่ายได้ และมีเจตคติท่ีดี
ต่อการท างานการปลูกพืชผักสวนครัว เห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
และการพัฒนางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม ตระหนักในความส าคัญของการ
ท างานอย่างมีข้ันตอน และมีความรับผิดชอบ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
๑. อธิบายความหมาย  ความส าคัญของการผลิตพืช 
๒. บอกปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกพืช 
๓. สามารถปฏิบัติดูแลบ ารุงรักษาพืช 
๔. บอกความปลอดภัยในการผลิตพืช 
๕. บอกความส าคัญของพืชผักสวนครัว 
๖. บอกข้ันตอนการผลิตพืชผักสวนครัวได้ 
๗. สามารถผลิตพืชผักสวนครัวบางชนิดได้ 
๘. บอกความหมายและความส าคัญของวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวได้ 
๙. สามารถแปรรูปผลผลิตพืช 
 
รวมทั้งหมด  ๙  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 



๒๐๘ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง ๒๑๒๐๒ ภาคเรียนที่ ๒      รำยวิชำงำนเกษตร ๒ (กำรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ)                                           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของไม้ดอกประดับท่ีเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  
ประเภทของไม้ดอกประดับ  สภาพดินฟ้าอากาศ  พันธุ์และการขยายพันธุ์  การเตรียมดินอุปกรณ์ท่ีใช้
ปลูก  การปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาในเรือนเพาะช า ในแปลงปลูกและในภาชนะปลูกการป้องกันโรค
และก าจัดศัตรู การเตรียมไม้ดอกประดับให้มีสภาพ 
       วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด  เลือกปลูกไม้ดอกประดับอย่างน้อย 2 ชนิด ปฏิบัติงาน
เตรียมดินปลูก เลือก และใช้วัสดุปลูก  เลือกใช้วิธีการปลูกท่ีเหมาะสมกับชนิดของพืช  ดูแลรักษา 
จัดเตรียมผลิตผลส่งจ าหน่าย  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่าย  จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และประเมินผล                                                                                          
       เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปลูกไม้ดอกประดับได้เหมาะสมตามเวลาท่ี
ต้องการ และมีเจตคติท่ีดีต่อการท างานการปลูกไม้ดอกประดับ เห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  การ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและการพัฒนางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม 
ตระหนักในความส าคัญของการท างานอย่างมีข้ันตอนและมีความรับผิดชอบ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
๑. ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไม้ดอกประดับ 
๒. ศึกษาข้อมูลก่อนการปลูกไม้ดอกประดับ 
๓. สามารถเตรียมพันธุ์ไม้ดอกประดับได้ 
๔. สามารถเตรียมดินและวัสดุอุปกรณ์ 
๕. สามารถปลูกไม้ดอกประดับได้ 
๖. สามารถขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดและส่วนต่างๆได้ 
๗. สามารถให้น้ าได้ 
๘. สามารถให้ปุ๋ยได้ 
๙. ปฏิบัติดูแลรักษาป้องกันโรคและแมลง 
๑๐.  เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 
 
รวมทั้งหมด  ๑๐  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 



๒๐๙ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ เพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง ๒๒๒๐๑    ภาคเรียนที่ ๑           รำยวิชำงำนเกษตร ๓ (กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์)                                           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 
         ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ การใช้วัสดุ -ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อน ามาผลิต การใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ในการผลิต การน าปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้
ประโยชน์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น รวมทั้งส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ในท้องถิ่น/ชุมชน การเลือกวัสดุ/ทรัพยากรธรรมชาติ  รวมท้ังเศษส่ิงเหลือใช้ในท้องถิ่นมาผลิตปุ๋ย
อินทรีย์  ปฏิบัติการท าปุ๋ยอินทรีย์  การน าปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์  การจัดท าบรรจุภัณฑ์  การ
ค านวณค่าใช้จ่าย  การก าหนดราคาขาย  การจัดจ าหน่าย  การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  และการ
ประเมินผล 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
๑. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
๒. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากส่ือ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาได้ 
๓. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของปุ๋ยอินทรีย์ และวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตได้ 
๔. นักเรียนเตรียมวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ 
๕. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์แต่ละประเภทได้ 
๖. น าปุ๋ยอินทรีย์แต่ละประเภทไปทดลองใช้กับพืชท่ีก าหนดให้ได้ 
๗. จัดท าโครงงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 
รวมทั้งหมด  ๗  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๐ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ เพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง ๒๒๒๐๒        ภาคเรียนที่ ๒           รำยวิชำงำนเกษตร ๔ (กำรผลิตพันธุ์ไม้)                                           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  และประโยชน์ของการผลิตพันธุ์ไม้  วัสดุอุปกรณ์  สถานเพาะ
ช าการผลิตพันธุ์ไม้  โดยวิธีการเพาะเมล็ด  ปักช า  การตอน  การต่อกิ่ง  การทาบกิ่ง  และการติดตา  
ข้อดีข้อเสียของการผลิตพันธุ์ไม้ของแต่ละประเภท กระบวนการของการผลิตพันธุ์ไม้  การเลือกใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวิธีการและชนิดของพืช  การอนุบาลกล้าไม้ 
       ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการท างาน  มีความรู้ความเข้าใจในงานอาชีพ  มีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดทน  มีค่านิยมในการเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค  มีทักษะในการจัดการและน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
       ๑.  บอกความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการผลิตพันธุ์ไม้ได้ 
       ๒.  เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการผลิตพันธุ์ไม้แบบต่างๆได้ 
      ๓.  บอกหลักการ วิธีการและขั้นตอนการผลิตพันธุ์ไม้แบบต่างๆ 
      ๔.  เลือกใช้และเก็บรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และผลิตพันธุ์ไม้ได้ 
      ๕.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 
      ๖.  ท างานตามความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดอดออมและอดทน 
      ๗.  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในการท างานอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 
      ๘.  สามารถวิเคราะห์วางแผนและปฏิบัติงานได้ถูกต้องเหมาะสม 
      ๙.  ท างานในฐานะผู้น า/ผู้ตาม และสร้างสัมพันธภาพท่ีดีในกลุ่ม 
     ๑๐.  สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท างานจากแหล่งความรู้ตามวิธีท่ีหลากหลาย 
     ๑๑.  สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย และเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม 
     ๑๒.  มีความมุ่งมั่นท างานจนส าเร็จ ท างานอย่างมีความสุข ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย 
     ๑๓.  ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวิธีการผลิตพันธุ์ไม้ 
     ๑๔.  มีเจตคติ แนวคิดท่ีดีต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
     ๑๕.  น าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปได้ 
 
รวมทั้งหมด  ๑๕  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 



๒๑๑ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ เพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง ๒๓๒๐๑    ภาคเรียนที่ ๑         รำยวิชำงำนเกษตร ๕ (กำรปลูกพืชสมุนไพร)                                           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของพืชสมุนไพรในท้องถิ่น เช่น ขิง ข่า ขมิ้น 

ตะไคร้ กระชาย ดีปลี ฯลฯ ลักษณะประเภทและสรรพคุณทาง ยาของพืชสมุนไพร การปลูกพืช
สมุนไพร การดูแลบ ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดผลิตผลจ าหน่าย 

วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการตลาด เลือกพืชสมุนไพรส าหรับปลูกและ ขยายพันธุ์อย่างน้อย 
๓ ชนิด การปลูกพืชสมุนไพรในแปลงหรือภาชนะต่าง ๆ ดูแลรักษาเก็บเกี่ยว จัดผลิตผลจ าหน่าย 
ค านวณค่าใช้จ่ายก าหนดราคาขาย จัด จ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับรายจ่าย และ
ประเมินผล 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการปลูกและขยายพันธุ์พืช สมุนไพรในท้องถิ่น 
และจ าหน่ายได้ 
 
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
๑. อธิบายความหมาย  ความส าคัญของพืชสมุนไพรได้ 
๒. บอกประโยชน์ของพืชสมุนไพรได้ 
๓. บอกลักษณะประเภทของพืชสมุนไพรได้ 
๔. บอกสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรได้ 
๕. แปรรูปผลผลิตจากพืชสมุนไพรได้ 
๖. ปลูกพืชสมุนไพร ดูแลบ ารุงรักษา และเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรได้ 
๗. วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการตลาดของพืชสมุนไพรได้ 
๘. ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรได้อย่างน้อย ๓  ชนิด 
๙. ค านวณค่าใช้จ่ายก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่ายพืชสมุนไพรได้ 
๑๐. จดบันทึกการปฏิบัติงาน และท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายได้ 
 
รวมทั้งหมด  ๑๐  ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 



๒๑๒ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ เพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง ๒๓๒๐๒    ภาคเรียนที่ ๒            รำยวิชำงำนเกษตร ๖ (กำรขยำยพันธุพ์ืช)                                           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ ประเภทของการขยายพันธุ์พืช ส่ิงก่อสร้างและ
เครื่องมือท่ีจ าเป็นส าหรับการขยายพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชโดยการใช้เพศ การขยายพันธุ์พืชโดยไม่
ใช้เพศ การอนุบาลพันธุ์ไม้ และการปลูกพืชในภาชนะ/ปลูกในแปลง 
       ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเมล็ด การตัดช า การตอนกิ่ง การติดตา การต่อกิ่ง การ
อนุบาลพันธุ์ไม้ ท่ีได้จากการขยายพันธุ์และปลูกพืชในภาชนะ/ลงดิน น าพันธุ์ไม้ไปตกแต่งอาคาร
สถานท่ีดูแลรักษาให้สวยงาม 
       เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการปลูกและขยายพันธ์พืช ใช้พลังงานทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ด้วยความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการท างานมีความรับผิดชอบ  อยู่อย่าง
พอเพียง  มีเจตคติต่องานและอาชีพท่ีสุจริต สามารถน าความรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ในการ
ขยายพันธุ์พืชได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
๑.  สรุป ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ และจ าแนกประเภทของการขยายพันธุ์พืชได้ 
๒. เลือกใช้และเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการขยายพันธุ์พืช ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๓. สรุปข้ันตอนและปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศ ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน วิธีการต่าง ๆ ได้
ถูกต้องตามข้ันตอน 
๔. สรุปข้ันตอนและปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอนวิธีการต่าง ๆ 
ได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
๕. อนุบาลพันธุ์ไม้ และปลูกพืชในภาชนะ/ลงดินได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 
 
รวมทั้งหมด  ๕  ผลกำรเรียนรู้ 
 



๒๑๓ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพืน้ฐำน  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                          

รหัสวิชำ  อ ๑๑๑๐๑                                                             รำยวิชำภำษำอังกฤษ 1                     
ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑              เวลำเรียน  ๑๒๐  ชั่วโมง/ป ี             จ ำนวน ๓.๐ หน่วยกิต 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ปฏิบัติตาม ค าส่ังง่ายๆ  ท่ีฟัง  ตัวอักษรและเสียง และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน  ภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าท่ีฟัง  เรื่องใกล้ตัว ค าส้ัน ๆ ง่าย ๆ ในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง  ค าส่ังง่าย ๆ ตามแบบท่ีฟัง  ความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบท่ีฟัง  
การขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  
ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ช่ือและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา การเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย  การระบุตัวอักษรและเสียงอักษรของ
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การ
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  การใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)             
เพื่อรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
    โดยการปฏิบัติตาม ระบุ อ่านออกเสียง เลือกภาพ ตอบค าถาม พูดโต้ตอบ ใช้ บอก พูดขอ 
ให้ข้อมูล  ท าท่าประกอบ เข้าร่วม ฟัง/พูด เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัว
ของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
ตัวชี้วัด 
 ต ๑.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔  
 ต ๑.๒  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔ 
 ต ๑.๓  ป.๑/๑ 
 ต ๒.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓ 
 ต ๒.๒  ป.๑/๑ 
 ต ๓.๑  ป.๑/๑   
 ต ๔.๑  ป.๑/๑ 
 ต ๔.๒  ป.๑/๑     
       
รวม ๑๖  ตัวชี้วัด 
  



๒๑๔ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพืน้ฐำน  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                          

รหัสวิชำ  อ ๑2๑๐๑                                                             รำยวิชำภำษำอังกฤษ 2                     
ชั้นประถมศึกษำปีที่  2             เวลำเรียน  ๑๒๐  ชั่วโมง/ปี               จ ำนวน ๓.๐ หน่วยกิต 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
       ปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ และค าขอร้องง่ายๆ ท่ีฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงค า  
สะกดค า  และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและ
กลุ่มค าท่ีฟัง ตอบค าถามจากการฟังประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ ท่ีมีภาพประกอบ พูด
โต้ตอบด้วยค าส้ันๆ ง่าย ๆในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช้ค าส่ังและค าขอร้องง่าย ๆ 
ตามแบบท่ีฟัง  บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับ
ตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  พูดและท าท่าทางประกอบตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกช่ือและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา การเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัระบุตัวอักษรและเสียงอักษรของภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) และภาษาไทย  บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ฟัง/พูดใน
สถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพื่อรวบรวมค าศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 โดยการระบ ุ อ่านออกเสียง เลือก ตอบค าถาม พูดโต้ตอบ ใช้ บอก ท าท่าทาง เข้าร่วม ฟัง   
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เกิดสมรรถนะตามความ
ต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข   สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
ตัวชี้วัด 
 ต ๑.๑  ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔ 
 ต ๑.๒  ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔  
 ต ๑.๓ ป.๒/๑  
 ต ๒.๑  ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓ 
 ต ๒.๒ ป.๒/๑  
 ต ๓.๑  ป.๒/๑  
 ต ๔.๑  ป.๒/๑  
 ต ๔.๒ ป.๒/๑         
        
รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด  



๒๑๕ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพืน้ฐำน  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                          

รหัสวิชำ  อ ๑3๑๐๑                                                             รำยวิชำภำษำอังกฤษ 3                     
ชั้นประถมศึกษำปีที่  3             เวลำเรียน  ๑๒๐  ชั่วโมง/ปี               จ ำนวน ๓.๐ หน่วยกิต 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
      ปฏิบัติตามค าส่ังและค าขอร้องท่ีฟังหรืออ่าน  ค า สะกดค า อ่านกลุ่มค าประโยค และบทพูด
เข้าจังหวะ(chant)ง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของค า
กลุ่มค าและประโยคท่ีฟัง   จากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ  ค าส้ันๆ ง่าย ๆ
ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง  ค าส่ังและค าขอร้องง่าย ๆ ตามแบบท่ีฟัง  ความต้องการ
ง่ายๆของตนเองตามแบบท่ีฟัง  ขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบท่ีฟัง 
ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง ให้ข้อมูลง่ายๆ 
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  ค าตามประเภทของ บุคคล สัตว์ และส่ิงของตามท่ีฟังหรืออ่าน 
มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ช่ือและค าศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งาน
ฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย  
ความแตกต่างของเสียงตัว อักษร ค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
และภาษาไทย   ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น   สถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียน  ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพื่อรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
  โดยการอ่านออกเสียง  สะกดค า  ฟัง  พูด  เลือก/ระบุ  ตอบค าถาม  พูดโต้ตอบ  ใช้  
บอก  จัดหมวดหมู ่ ท าท่าประกอบ  เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
น าความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม   สามารถน าความรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
  
ตัวชี้วัด 
 ต ๑.๑  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  
 ต ๑.๒  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕ 
 ต ๑.๓ ป.๓/๑  ป.๓/๒  
 ต ๒.๑ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓   
 ต ๒.๒ ป.๓/๑  
 ต ๓.๑  ป.๓/๑  
 ต ๔.๑  ป.๓/๑  
 ต ๔.๒  ป.๓/๑    
      
รวม  ๑๘  ตัวชี้วัด  



๒๑๖ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพืน้ฐำน  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                          

รหัสวิชำ  อ ๑4๑๐๑                                                             รำยวิชำภำษำอังกฤษ 4                     
ชั้นประถมศึกษำปีที่  4             เวลำเรียน  80  ชั่วโมง/ป ี                จ ำนวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
        ปฏิบัติตามค าส่ัง  ค าขอร้อง และค าแนะน า (instructions)ง่าย ๆท่ีฟังหรืออ่าน  อ่านออก
เสียงค า สะกดค า  อ่านกลุ่มค า ประโยค ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะ ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน  เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความ
ส้ันๆท่ีฟังหรืออ่าน  ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ  พูด/เขียน
โต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล  ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง  และค าขออนุญาตง่าย ๆ  พูด/เขียนแสดง
ความต้องการของตนเองตามและขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  พูด/เขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองเพื่อน และครอบครัว  พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง  พูด/เขียนให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว พูด/วาด
ภาพแสดงความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆใกล้ตัวท่ีฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกล้ตัว  พูดและท าท่าประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
ตอบค าถามเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา  การ
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย  บอกความแตกต่างของเสียงตัว อักษร ค า 
กลุ่มค า ประโยค  และข้อความ ของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย   บอกความ
เหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษากับของไทย  
ค้นคว้ารวบรวม ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน  
ฟัง/พูดในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา  ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ใน
การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ โดยการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ระบุ  อ่านออกเสียง เลือก ตอบ
ค าถาม พูดโต้ตอบ ใช้ บอก ท าท่าทาง เข้าร่วม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน  เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัว
ของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม  
  
ตัวชี้วัด 
 ต ๑.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔ 
 ต ๑.๒  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕       
 ต ๑.๓ ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓ 
 ต ๒.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓   
 ต ๒.๒ ป.๔/๑  ป.๔/๒ 
 ต ๓.๑  ป.๔/๑  



๒๑๗ 
 

 ต ๔.๑  ป.๔/๑        
 ต ๔.๒  ป.๔/๑  
 
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๘ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพืน้ฐำน  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                          

รหัสวิชำ  อ ๑5๑๐๑                                                             รำยวิชำภำษำอังกฤษ 5                    
ชั้นประถมศึกษำปีที่  5             เวลำเรียน  80  ชั่วโมง/ป ี                จ ำนวน ๒.๐ หน่วยกิต 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ปฏิบัติตามค าส่ัง  ค าขอร้อง และค าแนะน า ท่ีฟังหรืออ่าน  อ่านออกเสียง ประโยค ข้อความ 
และบทกลอนส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตาม
ความหมายของประโยคและข้อความส้ันๆท่ีฟังหรืออ่าน  บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการ
ฟังหรืออ่านบทสนทนา และนิทานง่ายๆหรือเรื่องส้ันๆ  พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล  
ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง  ค าขออนุญาตและให้ค าแนะน าง่าย ๆ  พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเอง
ตาม ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  พูด/เขียนเพื่อ
ขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองเพื่อน ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว  พูดแสดงความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆพร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆประกอบ  พูด/เขียนให้ข้อมูล
ง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว เขียนภาพ  แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆตามท่ีฟังหรือ
อ่าน พูดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ
ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตอบค าถาม/บอกความส าคัญของเทศกาล/วัน
ส าคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ  บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ 
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค า  (order) ตามโครงสร้างของประโยคของ
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและ
งานฉลองตามวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้ารวบรวม ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างๆ        
ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ โดยการฟัง พูด  อ่าน  เขียน  ระบุ  อ่านออกเสียง เลือก ตอบค าถาม พูดโต้ตอบ ใช้บอก 
ท าท่าทาง เข้าร่วม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน                    
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง                   
มีความสุข สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
ตัวชี้วัด 
 ต ๑.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔   
 ต ๑.๒  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕ 
 ต ๑.๓ ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓        
 ต ๒.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓        
 ต ๒.๒ ป.๕/๑  ป.๕/๒ 
 ต ๓.๑  ป.๕/๑                              



๒๑๙ 
 

 ต ๔.๑  ป.๕/๑                                
 ต ๔.๒  ป.๕/๑  
        
 รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๒๐ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพืน้ฐำน  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                          

รหัสวิชำ  อ ๑6๑๐๑                                                             รำยวิชำภำษำอังกฤษ 6                     
ชั้นประถมศึกษำปีที่  6             เวลำเรียน  80  ชั่วโมง/ป ี                จ ำนวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ปฏิบัติตามค าส่ัง  ค าขอร้อง และค าแนะน า ท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียง ข้อความ นิทาน 
และบทกลอนส้ันๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือก/ระบุประโยค หรือ ข้อความส้ันๆ ตรงตามภาพ 
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายท่ีอ่าน บอกใจความส าคัญ  และตอบค าถามจากการฟังหรืออ่าน บท
สนทนา หรือนิทานง่ายๆและเรื่องเล่า  พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล  ใช้ค าส่ัง ค า
ขอร้อง  และค าขออนุญาตและให้ค าแนะน า  พูด/เขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ ตอบ
รับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
ใกล้ตัว  พูดเขียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
อย่างสุภาพ  เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/
วันส าคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ตามความสนใจ บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร้าง ประโยค ของภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย  เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลอง 
และประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้ารวบรวม ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน  ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ  โดยการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ระบุ  อ่านออกเสียง เลือก ตอบค าถาม พูด
โต้ตอบ เข้าร่วม เปรียบเทียบ  ค้นคว้า ใช้ บอก เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถน าความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
ตัวชี้วัด 
 ต ๑.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔    
 ต ๑.๒  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕  
 ต ๑.๓ ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓ 
 ต ๒.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓   
 ต ๒.๒ ป.๖/๑  ป.๖/๒ 
 ต ๓.๑  ป.๖/๑        



๒๒๑ 
 

 ต ๔.๑  ป.๖/๑         
 ต ๔.๒  ป.๖/๑   
     
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๒ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพืน้ฐำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

รหัสวิชำ  อ ๒๑๑๐๑                 ภำคเรียนที่ 1                 รำยวิชำภำษำอังกฤษ 1 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑           เวลำเรียน  ๖๐  ชั่วโมง /ภำคเรียน        จ ำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้องค าแนะน าและค าช้ีแจงง่ายๆ 
อ่านออกเสียงข้อความ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน อ่านนิทานและบทร้อยกรองส้ันๆ เลือกระบุ
ประโยคและข้อความสัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงจับใจความส าคัญจากเรื่องท่ีฟังและอ่านสนทนา 
แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวข้อมูลเกี่ยวกับตนเองกิจกรรมและสถานการณ์ ต่างๆพูดและเขียนแสดงความ
ต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและแสดงความปฏิเสธกิจกรรมต่างๆใกล้ตัวพูดบรรยาย เกี่ยวกับ
ตนเองกิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ส่ิงแวดล้อม ใกล้ตัว สรุป วิเคราะห์เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของ
สังคม ใช้ ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้า
ร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมเกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญชีวิตความเป็นอยู่ประเพณี
ของเจ้าของภาษา บอกความเหมือนและความแตกต่าง เรื่องการออกเสียง ประโยคชนิดต่างๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน การล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของเจ้าของภาษา อังกฤษกับภาษาไทย
และเปรียบเทียบเทศกาลวันส าคัญและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทยค้นคว้ารวบรวม 
สรุปข้อมูลข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด 
การเขียน ใช้ภาษา ส่ือสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา  
โดยใช้กระบวนการทางภาษา การส่ือสารการสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูลการฝึกปฏิบัติตาม
สถานการณ์ ต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจ สามารถน าเสนอ ส่ือสารเห็นคุณค่า น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 
ตัวชี้วัด  
 ต ๑.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  
 ต ๑.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  
 ต ๑.๓  ม.๑/๒  
 ต ๒.๑  ม.๑/๑  
 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  ๑๕  ตัวชี้วัด 
  



๒๒๓ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพืน้ฐำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

รหัสวิชำ  อ ๒๑๑๐2                 ภำคเรียนที่ 2                 รำยวิชำภำษำอังกฤษ 2 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑           เวลำเรียน  ๖๐  ชั่วโมง /ภำคเรียน        จ ำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง  บอกการ
ล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประทศและภาษาไทย ปฏิบัติตามและใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า ค าช้ีแจง การขอและให้ความช่วยเหลือ พูดและเขียนบรรยาย สรุปใจความส าคัญท่ีได้จาก
การวิเคราะห์ แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เทศกาล วันส าคัญ ชีวิต
ความเป็นอยู่และประเพณีท่ีอยู่ในความสนใจพร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบ ระบุและเลือกข้อมูล 
ประโยค ข้อความ บทสนทนา นิทาน เรื่องส้ันและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน ค้นคว้า 
รวบรวม สรุปข้อมูลจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  
เปรียบเทียบประเพณี งานเทศกาล งานฉลอง วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน การฟัง 
การพูด การบรรยาย การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ สามารถส่ือสารด้วยภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ  มีความใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ และรักความเป็นไทย 
 
ตัวชี้วัด       
 ต ๑.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  
 ต ๑.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  
 ต ๑.๓  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  
 ต ๒.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  
 ต ๒.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  
 ต ๓.๑  ม.๑/๑  
 ต ๔.๑  ม.๑/๑  
 ต ๔.๒  ม.๑/๑    
                                                                                                                                                                        
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด  



๒๒๔ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพืน้ฐำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

รหัสวิชำ  อ ๒2๑๐๑                 ภำคเรียนที่ 1                 รำยวิชำภำษำอังกฤษ 3 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  2           เวลำเรียน  ๖๐  ชั่วโมง /ภำคเรียน        จ ำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาและปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายง่ายๆ ตามสถานการณ์
ต่างๆ   สรุปใจความส าคัญ และรายละเอียดสนับสนุน พร้อมท้ังแสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล และ
ยกตัวอย่างประกอบจากการอ่านเรื่อง ข่าว เหตุการณ์ ประกาศ กิจกรรม บทร้อยกรองส้ันๆ  เรื่องใกล้
ตัว ข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวันของตนเอง  เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม  สภาพอากาศ 
การเฉลิมฉลอง เทศกาล อาหารงานเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่  วัฒนธรรม ประเพณีของ
เจ้าของภาษา  ข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ต านานเรื่องเล่า ภาพยนตร์ 
ระบุ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ และการ
ล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ข้อมูล  
ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ขอและให้ข้อมูล  ใช้ทักษะในการส่ือสารเพื่อแสดงความ
ต้องการ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ 
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน โดยการอ่านออกเสียง  
เขียน  อธิบาย  สืบค้น  รวบรวม  และสรุปข้อมูล หรือข้อเท็จจริง  สรุปใจความส าคัญ  และน าเสนอ  
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ใช้ทักษะในการส่ือสาร  ภาษา น้ าเสียงกิริยาท่าทางอย่าง
เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจให้
เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เพื่อให้เกิดความรู้
ความ  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอ  ส่ือสาร  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวชี้วัด 
 ต ๑.๑   ม. ๒/๑  ม. ๒/๒  ม. ๒/๓  ม. ๒/๔ 
 ต ๑.๒   ม. ๒/๑  ม. ๒/๒  ม. ๒/๓  ม. ๒/๔  ม. ๒/๕ 
 ต ๑.๓   ม. ๒/๑  ม. ๒/๒  ม. ๒/๓ 
 ต ๒.๑   ม. ๒/๒ 
 ต ๒.๒   ม. ๒/๑  ม. ๒/๒ 

ต ๓.๑   ม. ๒/๑  
 ต ๔.๑   ม. ๒/๑  
 ต ๔.๒   ม. ๒/๑  ม. ๒/๒ 
 
รวม  ๑๙  ตัวชี้วัด 
  



๒๒๕ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพืน้ฐำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

รหัสวิชำ  อ ๒2๑๐2                 ภำคเรียนที่ 2                 รำยวิชำภำษำอังกฤษ 4 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  2           เวลำเรียน  ๖๐  ชั่วโมง /ภำคเรียน        จ ำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการบรรยาย  กิจกรรม  และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต ประจ าวัน  
ประสบการณ์  เช่น การไปพัก ผ่อนวันหยุด การเปรียบเทียบข่าวและเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของ
สังคม  ข้อมูลข่าวสาร ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  
ความเจ็บป่วย  สุขภาพ  และการออกก าลังกาย ส่วนต่างๆ ของร่างกาย  การสนทนาในสถานการณ์
ต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า ข้อมูลส่วนตัว  รายการโทรทัศน์  ความบันเทิงต่างๆ ประเภทของ
ดนตรี เครื่องดนตรีพื้นเมือง การแสดงความคิดเห็นกฎระเบียบของโรงเรียน ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เสียงและการได้ยิน ตลอดจนการจัดตารางนัดหมาย  พร้อมท้ังแสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล และ
ยกตัวอย่างประกอบจากการอ่านเรื่อง ข่าว เหตุการณ์ ประกาศ กิจกรรม การล าดับค าตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย รวมท้ังขอและให้ข้อมูล ใช้ทักษะในการส่ือสารเพื่อแสดง
ความต้องการ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ 
สถานการณ์ต่างๆ โดยการอ่านออกเสียง  เขียน  อธิบาย  สืบค้น  รวบรวม  และสรุปข้อมูล หรือ
ข้อเท็จจริง  สรุปใจความส าคัญ  และน าเสนอ  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ใช้ทักษะ
ในการส่ือสาร  ภาษา น้ าเสียงกิริยาท่าทางอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ เข้าร่วมหรือจัด
กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เพื่อให้เกิดความรู้ความ  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอ  
ส่ือสาร  มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวชี้วัด 
 ต ๑.๑   ม. ๒/๑  ม. ๒/๒  ม. ๒/๓  ม. ๒/๔ 
 ต ๑.๒   ม. ๒/๑  ม. ๒/๒  ม. ๒/๓  ม. ๒/๔  ม. ๒/๕ 
 ต ๑.๓   ม. ๒/๑  ม. ๒/๒  ม. ๒/๓ 
 ต ๒.๑   ม. ๒/๑  ม. ๒/๒  ม. ๒/๓ 
 ต ๒.๒   ม. ๒/๑  ม. ๒/๒ 
 ต ๓.๑   ม. ๒/๑  
 ต ๔.๑   ม. ๒/๑  
 ต ๔.๒   ม. ๒/๑  ม. ๒/๒ 
 
รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 
  



๒๒๖ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพืน้ฐำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

รหัสวิชำ  อ ๒3๑๐๑                 ภำคเรียนที่ 1                 รำยวิชำภำษำอังกฤษ 5 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3           เวลำเรียน  ๖๐  ชั่วโมง /ภำคเรียน        จ ำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาการใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบายอย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
กาลเทศะ  อ่านออกเสียงค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ          
ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกระบุและเขียนหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ และส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง 
รูปแบบต่างๆ แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและอ่าน พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ    
พูดสนทนาและเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ีอยู่ใน
ความสนใจของสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง 
อธิบายเปรียบเทียบเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับวัฒนธรรมของไทย  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ค้นคว้า รวบรวม 
และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง แล้วน าเสนอด้วยการพูดและการเขียนท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น จากแหล่งเรียนรู้และส่ือสารในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  โดยการอ่านออกเสียง  เขียน  อธิบาย  สืบค้น  รวบรวม  และ
สรุปข้อมูล หรือข้อเท็จจริง  สรุปใจความส าคัญ  และน าเสนอ  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารของ
โรงเรียน  ใช้ทักษะในการส่ือสาร  ภาษา น้ าเสียงกิริยาท่าทางอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ 
เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และ
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เพื่อให้เกิดความรู้ความ  ความคิด  ความเข้าใจ  
สามารถน าเสนอ  ส่ือสาร  มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีเจตคติ
ท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวชี้วัด 
 ต ๑.๑   ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ 
 ต ๑.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕ 
 ต ๑.๓  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓ 
 ต ๒.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓ 
 ต ๒.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒   
 ต ๓.๑ ม.๓/๑ 
 ต ๔.๑ ม.๓/๑ 
 ต ๔.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒ 
 
รวม  ๒๑   ตัวชี้วัด 
  



๒๒๗ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพืน้ฐำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

รหัสวิชำ  อ ๒3๑๐2                 ภำคเรียนที่ 2                 รำยวิชำภำษำอังกฤษ 6 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3           เวลำเรียน  ๖๐  ชั่วโมง /ภำคเรียน        จ ำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบาย หลักการอ่านออกเสียงส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเส่ียง การจับใจความส าคัญ การแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ความต้องการ การเสนอการตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือ การขอและให้ข้อมูล การอธิบาย เปรียบเทียบ การแสดงความรู้สึก การบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง ประสบการณ์ การจับใจความส าคัญ การวิเคราะห์เรื่องเหตุการณ์และสถานท่ีอยู่ในความสนใจ 
ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับภาษา น ้าเสียง กิริยาท่าทาง ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา ความเหมือนความแตกต่าง การออกเสียงประโยค ล าดับค าถาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ศึกษาการใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง 
สถานการณ์จ าลอง การค้นคว้า การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและสังคม              
โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การส่ือสาร การสืบเสาะความรู้ การสืบค้น
ข้อมูลการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอ 
ส่ือสาร เห็นคุณค่าและประโยชน์ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม ตลอดจน
มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการท างาน 
 
ตัวชี้วัด 
 ต ๑.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ 
 ต ๑.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕ 
 ต ๑.๓  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓ 
 ต ๒.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓ 
 ต ๒.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒   
 ต ๓.๑ ม.๓/๑ 
 ต ๔.๑ ม.๓/๑ 
 ต ๔.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒ 
 
รวม  ๒๑   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



๒๒๘ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

รหัสวิชำ  อ ๑๑๒๐๑                 รำยวิชำภำษำอังกฤษเพิ่มเติม 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑       เวลำเรียน ๘๐ ชั่วโมง /ปี                จ ำนวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 เข้าใจค าส่ังและใช้ค าส่ังในห้องเรียน  ค าขอร้อง  ตัวอักษร  เสียงตัวอักษร  สระ  การสะกด
ค า  การอ่านออกเสียง  ค า  กลุ่มค า  ประโยค  ท่ีมีความหมายสัมพันธ์กับส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัว  อาหาร  
เครื่องด่ืม  บทอ่าน  บทสนทนาด้วยภาษาง่าย ๆ ประโยค  นิทานง่าย ๆ ท่ีมีภาพประกอบ  การเล่า
นิทานประกอบท่าทาง  ให้ข้อมูลและความต้องการเกี่ยวกับตนเองส้ัน ๆ เช่น  การพูดแนะน าตนเอง  
ขอบคุณ  ขอโทษ  เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  เทศกาล  งานฉลอง  
เห็นประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  โดยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  และ
แสวงหาความรู้  ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ  การร้องเพลงเพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลกำรเรียนรู้  
 1.  ปฏิบัติตามค าส่ัง  ค าขอร้องท่ีฟัง 
 2.  อ่านออกเสียงตัวอักษร  ค า  กลุ่มค า  ประโยคง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่าย ๆ ตาม
หลักการอ่าน 
 3.  บอกความหมายของค าและกลุ่มค าท่ีฟังตรงตามความหมาย  ตอบค าถามการฟังท่ีมี
ภาพประกอบ  หรืออ่านประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ 
 4.  พูดโต้ตอบด้วยค าส้ัน ๆ ง่าย ๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง  ใช้ค าส่ังและ
ค าขอร้อง ง่าย ๆ บอกความต้องการและความรู้สึกของตนเอง  พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เพื่อน 
 5.  พูดและท าท่าประกอบตามมารยาทสังคม  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 
 
รวม  ๕  ผลกำรเรียนรู้ 
  



๒๒๙ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

รหัสวิชำ  อ ๑2๒๐๑                 รำยวิชำภำษำอังกฤษเพิ่มเติม 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  2        เวลำเรียน ๘๐ ชั่วโมง /ปี               จ ำนวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ใช้ค าส่ังท่ีใช้ในห้องเรียน  ตัวอักษร  เสียงตัวอักษร  สระ  การสะกดค า  การอ่านออกเสียง  
ค า  กลุ่มค า  ประโยค  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ค า  ประโยค  บทอ่าน  บทสนทนา  ประโยคให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ข้อความท่ีใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  และเรื่องใกล้ตัว  ค าท่ีมี
ความหมายสัมพันธ์กับส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัว  อาหาร  เครื่องด่ืม  วัฒนธรรมเจ้าของภาษา  แสดงกิริยาการ
ขอบคุณ  ขอโทษ  การพูดแนะน าตนเอง  กิจกรรมทางภาษา  การร้องเพลง  การใช้ภาษาในการฟัง  
พูด  อ่านในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล
และมีทักษะทางสังคม  มีวิถีของระบอบประชาธิปไตย  ซื่อสัตย์  ใฝ่เรียนรู้  แสดงออกถึงความเป็น
ไทย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลกำรเรียนรู้  
 1.  ปฏิบัติตามค าส่ัง  ค าขอร้องท่ีฟัง 
 2.  อ่าน/ออกเสียงตัวอักษร  ค า  กลุ่มค า  ประโยคง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่าย ๆ ตาม
หลักการอ่าน 
 3.  บอกความหมายของค าและกลุ่มค าท่ีฟังตรงตามความหมาย  ตอบค าถามการฟังท่ีมี
ภาพประกอบ  หรืออ่านประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ 
 4.  พูดโต้ตอบด้วยค าส้ัน ๆ ง่าย ๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง  ใช้ค าส่ังและ
ค าขอร้อง ง่าย ๆ บอกความต้องการและความรู้สึกของตนเอง  พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เพื่อน 
 5.  พูดและท าท่าประกอบตามมารยาทสังคม  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 
 
รวม  ๕  ผลกำรเรียนรู้ 
  



๒๓๐ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

รหัสวิชำ  อ ๑3๒๐๑                 รำยวิชำภำษำอังกฤษเพิ่มเติม 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  3    เวลำเรียน ๘๐ ชั่วโมง /ปี                   จ ำนวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ปฏิบัติตามค าส่ัง  ค าขอร้อง  ฟังและอ่านตัวอักษร  เสียงตัวอักษร  สระ  การสะกดค า  การ
อ่านออกเสียง  ค า  กลุ่มค า  บทอ่าน  บทสนทนา  ประโยค  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ค า  ประโยค  
บทอ่าน  บทสนทนา  ประโยคให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ข้อความท่ีใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ ยวกับ
ตนเอง  และเรื่องใกล้ตัว ค าท่ีมีความหมายสัมพันธ์กับส่ิงต่างๆใกล้ตัว เวลา สถานท่ี อาหาร เครื่องด่ืม  
วัฒนธรรมเจ้าของภาษา  แสดงกิริยาการขอบคุณ  ขอโทษ  การพูดแนะน าตนเอง  กิจกรรมทางภาษา  
การร้องเพลง  การใช้ภาษาในการฟัง  พูด  อ่านในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้   การสืบค้นข้อมูลและมี ทักษะทางสังคม  มีวิถีของระบอบ
ประชาธิปไตย  ซื่อสัตย์  ใฝ่เรียนรู้  แสดงออกถึงความเป็นไทย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  และ
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลกำรเรียนรู้  
 1.  ปฏิบัติตามค าส่ัง  ค าขอร้องท่ีฟัง  หรือ  อ่าน 
 2.  อ่านออกเสียงตัวอักษร  ค า  กลุ่มค า  ประโยคง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่าย ๆ ตาม
หลักการอ่าน 
 3.  บอกความหมายของค าและกลุ่มค าท่ีฟังตรงตามความหมาย  ตอบค าถามการฟังท่ีมี
ภาพประกอบ   
 4.  เลือกระบุภาพ  หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มค าและประโยคท่ีฟัง 
 5.  ตอบค าถามจากการฟัง  หรืออ่านประโยค  บทสนทนา  หรือนิทานง่าย ๆ หรืออ่าน
ประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ  
 6.  พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบท่ีฟัง 
 7.  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 8.  พูดโต้ตอบด้วยค าส้ัน ๆ ง่าย ๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง  ใช้ค าส่ังและ
ค าขอร้อง ง่าย ๆ บอกความต้องการและความรู้สึกของตนเอง  พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เพื่อน 
 9.  พูดและท าท่าประกอบตามมารยาทสังคม  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เข้ าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 
 
รวม  ๙  ผลกำรเรียนรู้  



๒๓๑ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

รหัสวิชำ  อ ๑4๒๐๑                 รำยวิชำภำษำอังกฤษเพิ่มเติม 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  4       เวลำเรียน 4๐ ชั่วโมง /ปี                จ ำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 เข้าใจค าส่ัง  ค าขอร้อง  รูปประโยคและโครงสร้างประโยค  ค า  กลุ่มค าและประโยค           
การถ่ายโอนเป็นภาพ  สัญลักษณ์  เรื่องราว  บทอ่าน  บทสนทนา  เรื่องส้ัน  เรื่องเล่า  นิทาน  บท
กลอนส้ัน ๆ  การใช้ถ้อยค า  ส านวนท่ีใช้ในเทศกาล  ในเรื่องเสียงสระ  พยัญชนะ ค า วลี  ประโยค 
และข้อความท่ีซับซ้อน  ประโยคเด่ียว  และประโยคผสม  อ่านออกเสียงค า  กลุ่มค า  ประโยค  
ข้อความ  บทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงและการใช้ถ้อยค า น้ าเสียง การพูด เขียนโต้ตอบใน
การส่ือสารระหว่างบุคคล ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง และให้ค าแนะน าแสดงความต้องการ  แสดงความรู้สึก  
แสดงความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ  ในสถานการณ์ง่าย ๆ พูด  เขียน  เพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน  ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว  ซึ่งอยู่ในท้องถิ่นของตน  มีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน) 
 สนุกสนานและเพลิดเพลินจากกิจกรรมภาษาต่างประเทศ  เห็นประโยชน์การเรียน
ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้  ความบันเทิง  และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม  มีความขยัน  ซื่อสัตย์  อดทน  เสียสละและมีสัมมาคารวะ 
 
ผลกำรเรียนรู้  
 1.  เข้าใจและปฏิบัติตามค าส่ัง  ค าขอร้อง  และค าแนะน าง่าย ๆ ตามท่ีฟังและอ่านได้
ถูกต้อง 
 2.  รู้จักชนิดของค าศัพท์  รูปประโยค  และการล าดับค า (order) ตามโครงสร้างประโยค  
สามารถน าไปใช้พูดหรือเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ทางภาษา 
 3.  พูด/อ่านออกเสียงค า  วลี  ประโยค  ข้อความส้ัน ๆ บทสนทนาได้ถูกต้องตามหลักการ
ออกเสียง 
 4.  พูด/เขียนค า  วลี  ประโยคถาม – ตอบ  แลกเปล่ียนข้อมูล  ส่ือสารสร้างสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
 5.  ฟัง/อ่านค า  วลี  ข้อความส้ัน ๆ บทสนทนา  แล้วสามารถบอกความหมาย  สรุป
ความหมายและตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านได้ถูกต้อง 
 
รวม  ๕  ผลกำรเรียนรู้  



๒๓๒ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

รหัสวิชำ  อ ๑5๒๐๑                 รำยวิชำภำษำอังกฤษเพิ่มเติม 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  5        เวลำเรียน 4๐ ชั่วโมง /ปี               จ ำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 เข้าใจค าส่ัง  ค าขอร้อง  รูปประโยคและโครงสร้างประโยค  ค า  กลุ่มค าและประโยค  การ
ถ่ายโอนเป็นภาพ  สัญลักษณ์  เรื่องราว  บทอ่าน  บทสนทนา  เรื่องส้ัน  เรื่องเล่า  นิทาน  บทกลอน
ส้ัน ๆ การใช้ประโยคเด่ียว  และประโยคผสม 
 อ่านออกเสียงค า  กลุ่มค า  ประโยค  ข้อความ  บทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง  
และการใช้ถ้อยค า  น้ าเสียง  การพูด  เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล  ใช้ค าส่ัง  ค าขอร้อง  
และให้ค าแนะน าแสดงความต้องการ  แสดงความรู้สึก  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ  ใน
สถานการณ์ง่าย ๆ พูด  เขียน  เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน  ครอบครัว  และเรื่องใกล้
ตัว  ซึ่งอยู่ในท้องถิ่นของตน  มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน) 
 สนุกสนานและเพลิดเพลินจากกิจกรรมภาษาต่างประเทศ  เห็นประโยชน์การเรียน
ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้  ความบันเทิง  และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม  มีความขยัน  ซื่อสัตย์  อดทน  เสียสละและมีสัมมาคารวะ 
 
ผลกำรเรียนรู้  
 1.  เข้าใจและปฏิบัติตามค าส่ัง  ค าขอร้อง  และค าแนะน าง่าย ๆ ตามท่ีฟังและอ่านได้
ถูกต้อง 
รู้ 2.  จักชนิดของค าศัพท์  รูปประโยค  และการล าดับค า (order) ตามโครงสร้างประโยค  
สามารถน าไปใช้พูดหรือเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ทางภาษา 
 3.  พูด/อ่านออกเสียงค า  วลี  ประโยค  ข้อความส้ัน ๆ บทสนทนาได้ถูกต้องตามหลักการ
ออกเสียง 
 4.  พูด/เขียนค า  วลี  ประโยคถาม – ตอบ  แลกเปล่ียนข้อมูล  ส่ือสารสร้างสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักโครงสร้างไวยากรณ์และโครงสร้างของกาล 
(Tense) 
 5.  ฟัง/อ่านค า  วลี  ข้อความส้ัน ๆ บทสนทนา  แล้วสามารถบอกความหมาย  สรุป
ความหมายและตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านได้ถูกต้อง 
 
รวม  ๕  ผลกำรเรียนรู้ 
  



๒๓๓ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

รหัสวิชำ อ 21๒๐๑   ภำคเรียนที่ 1  รำยวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรอำ่นและกำรเขียน 1 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1           เวลำเรียน  2๐ ชั่วโมง/ภำคเรียน            จ ำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 อ่านเรื่องเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ ส่ิงประดิษฐ์ และการ์ตูน แล้วระบุความหมายของค าศัพท์ 
หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ และรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน เขียนบรรยายบุคคล ส่ิงประดิษฐ์ สถานท่ี  
แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 1. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) ส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 
 2. เลือก/ระบุ ประโยค และข้อความ ให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง (non-text 
information) ท่ีอ่าน 
 3. ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ (main idea) และตอบค าถามจากการฟังและ 
อ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องส้ัน 
 
รวม  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๓๔ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

รหัสวิชำ อ 21๒๐2     ภำคเรียนที่ 2 รำยวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรอำ่นและกำรเขียน 2 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1           เวลำเรียน  2๐ ชั่วโมง/ภำคเรียน            จ ำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 อ่านเรื่องเกี่ยวกับบุคคลและตัวการ์ตูน แล้วระบุความหมายของค าศัพท์ หัวข้อเรื่อง 
ใจความส าคัญ และรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน เขียนบรรยายบุคคล สถานท่ี สัตว์ ขั้นตอนในการท า
ส่ิงหนึ่งส่ิงใดและตัวการ์ตูน แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลพร้อมท้ังให้เหตุผล
ประกอบ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 1.  จับใจความส าคัญ บอกรายละเอียดจากเรื่องเกี่ยวกับบุคคล กิจกรรมท่ีบุคคลกระท า 
ของเล่น  ภูมิอากาศ  อาหาร  และตัวการ์ตูน 
 2.  เขียนบรรยายบุคคล สถานท่ี สัตว์ (สัตว์เล้ียงในฟาร์ม) ขั้นตอนในการท าส่ิงหนึ่งส่ิงใด 
และตัวการ์ตูน 
 3.  ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ (main idea) และตอบค าถามจากการฟังและ 
อ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องส้ัน 
 4.  พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ (theme) ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/
เหตุการณ์ ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
 
รวม  4  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๓๕ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

รหัสวิชำ อ 22๒๐1           ภำคเรียนที่ 1  รำยวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรอ่ำนและกำรเขียน 3 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2           เวลำเรียน  2๐ ชั่วโมง/ภำคเรียน            จ ำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 อ่านเรื่องเล่า เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ พืช ส่ิงประดิษฐ์ และตัวการ์ตูน แล้วระบุความหมายของ
ค าศัพท์ หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียด และแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ี
อ่านพร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบ เขียนบรรยายสัตว์ ส่ิงประดิษฐ์ พืชท่ีรู้จักหรือสนใจ   
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 1.  จับใจความส าคัญ บอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเล่า สัตว์ พืช ส่ิงประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) 
และตัวการ์ตูน 
 2.  เขียนบรรยายสัตว์เล้ียง ส่ิงประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) และผลไม้หรือดอกไม้ท่ีรู้จักหรือสนใจ 
 3.  เลือกหัวข้อเรื่องใจความส าคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และ
แสดง 
 4.  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระหัวข้อเรื่อง (topic) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
 5.  ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆท่ีอ่าน 
 6.  อธิบายเกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา 
  
รวม  6  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๓๖ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

รหัสวิชำ อ 22๒๐2           ภำคเรียนที่ 2  รำยวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรอ่ำนและกำรเขียน 4 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2           เวลำเรียน  2๐ ชั่วโมง/ภำคเรียน            จ ำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 อ่านเรื่องเกี่ยวกับสถานท่ี ความเป็นอยู่ในยานอวกาศ ส่ิงก่อสร้าง เทศกาลงานฉลอง อาหาร 
และการ์ตูน แล้วระบุความหมายของค าศัพท์ หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียด และแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านพร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบ เขียนนิทานจากภาพ เขียน
บรรยายอาคารสถานท่ี ส่ิงก่อสร้าง เทศกาลงานฉลอง และอาหารท่ีชอบ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 1. จับใจความส าคัญ บอกรายละเอียดจากเรื่องเกี่ยวกับสถานท่ี ความเป็นอยู่ในยานอวกาศ 
อาคารสูงระฟ้า     เทศกาลงานฉลองในต่างประเทศ ความเป็นมาของอาหาร และการ์ตูน 
 2. เขียนนิทานจากภาพ เขียนบรรยายอาคารสถานท่ี (โรงแรม) ส่ิงก่อสร้าง เทศกาลงาน
ฉลองในประเทศไทยและอาหารท่ีชอบ 
 3. เลือกหัวข้อเรื่องใจความส าคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และ
แสดง 
 4. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระหัวข้อเรื่อง (topic) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
 
รวม  4  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๓๗ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

รหัสวิชำ อ 23๒๐1           ภำคเรียนที่ 1  รำยวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรอ่ำนและกำรเขียน 5 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3           เวลำเรียน  2๐ ชั่วโมง/ภำคเรียน            จ ำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 อ่านเรื่องเกี่ยวกับอาหาร สัตว์เล้ียง บุคคลเหนือมนุษย์ สถานท่ี ส่ิงประดิษฐ์ การขนส่ง
มวลชน แล้วระบุความหมายของค าศัพท์ หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียด และแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านพร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบ เขียนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ
สถานท่ีท่ีเคยไป เขียนบรรยายส่ิงประดิษฐ์ บุคคลเหนือมนุษย์ เขียนเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ
พาหนะท่ีใช้ในการเดินทางในเมือง   
  
ผลกำรเรียนรู้ 
 1. จับใจความส าคัญ บอกรายละเอียดจากเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอาหาร  
สัตว์เล้ียง บุคคลเหนือมนุษย์ สถานท่ีท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ และการขนส่งมวลชน 
 2. เขียนเล่าประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีเคยไป เขียนบรรยายส่ิงประดิษฐ์ 
บุคคลเหนือมนุษย์  เขียนเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางในเมือง   
 3.  อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อย-กรองส้ัน  ๆถูกต้องตาม หลักการอ่าน   
 4. ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง  ๆให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความท่ีฟัง
หรืออ่าน  
 5. เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่าง ประกอบ   
 
รวม  5   ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๓๘ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

รหัสวิชำ อ 23๒๐2           ภำคเรียนที่ 2  รำยวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรอ่ำนและกำรเขียน 6 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3           เวลำเรียน  2๐ ชั่วโมง/ภำคเรียน            จ ำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 อ่านเรื่องเกี่ยวกับบุคคลและตัวการ์ตูน แล้วระบุความหมายของค าศัพท์ หัวข้อเรื่องใจความ
ส าคัญ และรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน เขียนบรรยายบุคคล สถานท่ี สัตว์ ขั้นตอนในการท าส่ิงหนึ่งส่ิง
ใดและตัวการ์ตูน แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลพร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบ อ่าน
นิทาน เรื่องเล่า เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ สัตว์ในจินตนาการ ส่ิงประดิษฐ์ และการ์ตูน แล้วระบุความหมาย
ของค าศัพท์ หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียด และแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น เกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่านพร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบ เขียนนิทาน เขียนเล่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุ สัตว์ป่า สัตว์ท่ีช่วย    
ชีวิตคน สัตว์ประหลาด และส่ิงของ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 1.  จับใจความส าคัญ บอกรายละเอียดจากนิทาน เรื่องเล่า เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ สัตว์ใน
จินตนาการ ส่ิงประดิษฐ์ และการ์ตูน 
 2.  เขียนนิทาน เขียนเล่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้น สัตว์ป่า สัตว์ท่ีช่วยชีวิตคน สัตว์
ประหลาด และส่ิงของ  
 3.  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆ 
ท่ีอยู่ในความสนใจ ของสังคม  
 4.  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/
เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
 5.  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมประสบการณ์ และเหตุการณ์พร้อมท้ัง 
ให้เหตุผลประกอบ 
 
รวม  5  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



๒๔๐ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ปี  จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 

 การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น : รู้และเข้าใจความต้องการและ
ความรู้สึกของตนเอง แสวงหาแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมกับตนเอง รู้และเข้าใจความสนใจ ความ
ถนัดด้านการเรียน และบุคลิกภาพของตนเอง รักและนับถือตนเองและผู้อื่น รู้และเข้าใจสาเหตุของ
ปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 

 การปรับตัวและด ารงชีวิต : เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความ
คิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ส่ือสารความคิด ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
และบุคคล จัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ปฏิบัติตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ท างานตามบทบาทในฐานะผู้น า ผู้ตามท่ีดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

 การตัดสินใจและแก้ปัญหา : ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเอง ร่วมตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

 การแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ : ค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะ
ด้านจากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ทันสมัย เลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 
วัตถุประสงค ์

1. รับรู้และเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของตนเอง 
2. สามารถแสวงหาแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมกับตนเอง 
3. เข้าใจในคุณลักษณะและบุคลิกของตน 
4. รู้ระดับความสามารถทางการเรียนของตนและหาแนวทางพัฒนาได้ 
5. รู้และเข้าใจตนเองในด้านความสนใจ ความต้องการ และความสามารถ 
6. รู้จักจุดเด่นของตนเอง แล้วเกิดความรักและนับถือตนเอง 
7. สามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองในทางท่ีดี และจะท าให้เกิดการ 

ยอมรับตนเอง น าไปสู่ความรักและนับถือตนเองและผู้อื่น พัฒนาตนไปสู่ทิศทางท่ีดีขึ้นเรื่อยๆ 
ตามล าดับ 

8. รู้ปัญหาของตนเองและสามารถบอกสาเหตุของปัญหา เฉพาะต้นเหตุท่ีตนเองเป็น 
ผู้กระท า และมีแนวทางในการแก้ไข 

9. รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 
10. สามารถเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความคิดเห็นของผู้อื่น 

อย่างมีเหตุผล 
11.  สามารถค้นหาความภาคภูมิใจของตนและคนใกล้ชิดอันจะน าไปสู่การรักและนับถือ 



๒๔๑ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ตนเองและผู้อื่น 
12.  รับรู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 
13.  รับรู้ว่าแต่ละคนจะเลือกส่ิงของแตกต่างกันและทุกคนมีเหตุผลเป็นของตนเอง 
14.  สามารถส่ือสารความคิด ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
15.  สามารถใช้ถ้อยค าท่ีสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อกัน ท าให้เกิดการส่ือสารความคิด ความรู้สึก 

ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
16.  สามารถเลือกสรรค าพูดท่ีจะพูดให้ถูกใจผู้อื่นได้ 
17.  ส ารวจตนเองว่าในแต่ละวันเรามีอารมณ์ดีหรือไม่ดีมากกว่ากัน เมื่อเกิดอารมณ์ไม่ดี  

เราสามารถจัดการควบคุมอารมณ์ตนเองได้หรือไม่ และท าอย่างไรเราจึงจะเป็นคนอารมณ์ดี 
18.  สามารถรู้จักตนเองและมีแนวทางจัดการกับพฤติกรรมของตนเองเพื่อให้มีสุขภาพจิต 

ท่ีดีขึ้น 
19.  สามารถบอกวิธีการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ 
20.  สามารถท างานตามบทบาทหน้าท่ีของตนในครอบครัว เป็นคนมีประโยชน์และ 

ด ารงชีวิตอยู่ในบ้านอย่างมีความสุข เป็นคนท่ีมีความหมายต่อทุกคนในบ้าน 
21.  สามารถสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอื่น ด้วยการค้นหาคนท่ีมีบางส่ิงคล้ายกับตน 
22.  ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
23.  สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาของห้องเรียนหรือโรงเรียนได้ 
24.  สามารถค้นหาหนังสือท่ีดีท่ีตนเองชอบจากห้องสมุดของโรงเรียนได้ 
25.  สามารถเลือกใช้ค าถามเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีตนต้องการได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๒ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ปี  จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 

 การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น : รู้และเข้าใจความต้องการและ
ความรู้สึกของตนเอง แสวงหาแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมกับตนเอง รู้และเข้าใจความสนใจ ความ
ถนัดด้านการเรียน และบุคลิกภาพของตนเอง รักและนับถือตนเองและผู้อื่น รู้และเข้าใจสาเหตุของ
ปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 

 การปรับตัวและด ารงชีวิต : เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความ
คิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ส่ือสารความคิด ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
และบุคคล จัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ปฏิบัติตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ท างานตามบทบาทในฐานะผู้น า ผู้ตามท่ีดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

 การตัดสินใจและแก้ปัญหา : ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเอง ร่วมตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

 การแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ : ค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะ
ด้านจากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ทันสมัย เลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 
วัตถุประสงค ์

1. รับรู้และเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของตนเอง 
2. สามารถแสวงหาแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมกับตนเอง 
3. เข้าใจในคุณลักษณะและบุคลิกของตน 
4. รู้ระดับความสามารถทางการเรียนของตนและหาแนวทางพัฒนาได้ 
5. รู้และเข้าใจตนเองในด้านความสนใจ ความต้องการ และความสามารถ 
6. รู้จักจุดเด่นของตนเอง แล้วเกิดความรักและนับถือตนเอง 
7. สามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองในทางท่ีดี และจะท าให้เกิดการ 

ยอมรับตนเอง น าไปสู่ความรักและนับถือตนเองและผู้อื่น พัฒนาตนไปสู่ทิศทางท่ีดีขึ้นเรื่อยๆ 
ตามล าดับ 

8. รู้ปัญหาของตนเองและสามารถบอกสาเหตุของปัญหา เฉพาะต้นเหตุท่ีตนเองเป็น 
ผู้กระท า และมีแนวทางในการแก้ไข 

9. รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 
10. สามารถเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความคิดเห็นของผู้อื่น 

อย่างมีเหตุผล 
11. สามารถค้นหาความภาคภูมิใจของตนและคนใกล้ชิดอันจะน าไปสู่การรักและนับถือ 



๒๔๓ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ตนเองและผู้อื่น 
12. รับรู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 
13. รับรู้ว่าแต่ละคนจะเลือกส่ิงของแตกต่างกันและทุกคนมีเหตุผลเป็นของตนเอง 
14. สามารถส่ือสารความคิด ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
15. สามารถใช้ถ้อยค าท่ีสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อกัน ท าให้เกิดการส่ือสารความคิด ความรู้สึก 

ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
16. สามารถเลือกสรรค าพูดท่ีจะพูดให้ถูกใจผู้อื่นได้ 
17. ส ารวจตนเองว่าในแต่ละวันเรามีอารมณ์ดีหรือไม่ดีมากกว่ากัน เมื่อเกิดอารมณ์ไม่ดี  

เราสามารถจัดการควบคุมอารมณ์ตนเองได้หรือไม่ และท าอย่างไรเราจึงจะเป็นคนอารมณ์ดี 
18. สามารถรู้จักตนเองและมีแนวทางจัดการกับพฤติกรรมของตนเองเพื่อให้มีสุขภาพจิต 

ท่ีดีขึ้น 
19. สามารถบอกวิธีการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ 
20. สามารถท างานตามบทบาทหน้าท่ีของตนในครอบครัว เป็นคนมีประโยชน์และ 

ด ารงชีวิตอยู่ในบ้านอย่างมีความสุข เป็นคนท่ีมีความหมายต่อทุกคนในบ้าน 
21. สามารถสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอื่น ด้วยการค้นหาคนท่ีมีบางส่ิงคล้ายกับตน 
22. ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
23. สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาของห้องเรียนหรือโรงเรียนได้ 
24. สามารถค้นหาหนังสือท่ีดีท่ีตนเองชอบจากห้องสมุดของโรงเรียนได้ 
25. สามารถเลือกใช้ค าถามเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีตนต้องการได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๔ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ปี  จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 

 การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น : รู้และเข้าใจความต้องการและ
ความรู้สึกของตนเอง แสวงหาแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมกับตนเอง รู้และเข้าใจความสนใจ ความ
ถนัดด้านการเรียน และบุคลิกภาพของตนเอง รักและนับถือตนเองและผู้อื่น รู้และเข้าใจสาเหตุของ
ปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 

 การปรับตัวและด ารงชีวิต : เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความ
คิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ส่ือสารความคิด ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
และบุคคล จัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ปฏิบัติตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ท างานตามบทบาทในฐานะผู้น า ผู้ตามท่ีดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

 การตัดสินใจและแก้ปัญหา : ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเอง ร่วมตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

 การแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ : ค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะ
ด้านจากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ทันสมัย เลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 
วัตถุประสงค ์

1. รับรู้และเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของตนเอง 
2. สามารถแสวงหาแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมกับตนเอง 
3. เข้าใจในคุณลักษณะและบุคลิกของตน 
4. รู้ระดับความสามารถทางการเรียนของตนและหาแนวทางพัฒนาได้ 
5. รู้และเข้าใจตนเองในด้านความสนใจ ความต้องการ และความสามารถ 
6. รู้จักจุดเด่นของตนเอง แล้วเกิดความรักและนับถือตนเอง 
7. สามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองในทางท่ีดี และจะท าให้เกิดการ 

ยอมรับตนเอง น าไปสู่ความรักและนับถือตนเองและผู้อื่น พัฒนาตนไปสู่ทิศทางท่ีดีขึ้นเรื่อยๆ 
ตามล าดับ 

8. รู้ปัญหาของตนเองและสามารถบอกสาเหตุของปัญหา เฉพาะต้นเหตุท่ีตนเองเป็น 
ผู้กระท า และมีแนวทางในการแก้ไข 

9. รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 
10. สามารถเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความคิดเห็นของผู้อื่น 

อย่างมีเหตุผล 
11. สามารถค้นหาความภาคภูมิใจของตนและคนใกล้ชิดอันจะน าไปสู่การรักและนับถือ 



๒๔๕ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ตนเองและผู้อื่น 
12. รับรู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 
13. รับรู้ว่าแต่ละคนจะเลือกส่ิงของแตกต่างกันและทุกคนมีเหตุผลเป็นของตนเอง 
14. สามารถส่ือสารความคิด ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
15. สามารถใช้ถ้อยค าท่ีสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อกัน ท าให้เกิดการส่ือสารความคิด ความรู้สึก 

ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
16. สามารถเลือกสรรค าพูดท่ีจะพูดให้ถูกใจผู้อื่นได้ 
17. ส ารวจตนเองว่าในแต่ละวันเรามีอารมณ์ดีหรือไม่ดีมากกว่ากัน เมื่อเกิดอารมณ์ไม่ดี  

เราสามารถจัดการควบคุมอารมณ์ตนเองได้หรือไม่ และท าอย่างไรเราจึงจะเป็นคนอารมณ์ดี 
18. สามารถรู้จักตนเองและมีแนวทางจัดการกับพฤติกรรมของตนเองเพื่อให้มีสุขภาพจิต 

ท่ีดีขึ้น 
19. สามารถบอกวิธีการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ 
20. สามารถท างานตามบทบาทหน้าท่ีของตนในครอบครัว เป็นคนมีประโยชน์และ 

ด ารงชีวิตอยู่ในบ้านอย่างมีความสุข เป็นคนท่ีมีความหมายต่อทุกคนในบ้าน 
21. สามารถสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอื่น ด้วยการค้นหาคนท่ีมีบางส่ิงคล้ายกับตน 
22. ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
23. สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาของห้องเรียนหรือโรงเรียนได้ 
24. สามารถค้นหาหนังสือท่ีดีท่ีตนเองชอบจากห้องสมุดของโรงเรียนได้ 
25. สามารถเลือกใช้ค าถามเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีตนต้องการได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๖ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ปี  จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 

 การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น : รู้และเข้าใจความต้องการและ
ความรู้สึกของตนเอง แสวงหาแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมกับตนเอง รู้และเข้าใจความสนใจ ความ
ถนัดด้านการเรียน และบุคลิกภาพของตนเอง รักและนับถือตนเองและผู้อื่น รู้และเข้าใจสาเหตุของ
ปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 

 การปรับตัวและด ารงชีวิต : เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความ
คิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ส่ือสารความคิด ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
และบุคคล จัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ปฏิบัติตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ท างานตามบทบาทในฐานะผู้น า ผู้ตามท่ีดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

 การตัดสินใจและแก้ปัญหา : ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเอง ร่วมตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

 การแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ : ค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะ
ด้านจากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ทันสมัย เลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 
วัตถุประสงค ์

1. รับรู้และเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของตนเอง 
2. สามารถแสวงหาแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมกับตนเอง 
3. เข้าใจในคุณลักษณะและบุคลิกของตน 
4. รู้ระดับความสามารถทางการเรียนของตนและหาแนวทางพัฒนาได้ 
5. รู้และเข้าใจตนเองในด้านความสนใจ ความต้องการ และความสามารถ 
6. รู้จักจุดเด่นของตนเอง แล้วเกิดความรักและนับถือตนเอง 
7. สามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองในทางท่ีดี และจะท าให้เกิดการ 

ยอมรับตนเอง น าไปสู่ความรักและนับถือตนเองและผู้อื่น พัฒนาตนไปสู่ทิศทางท่ีดีขึ้นเรื่อยๆ 
ตามล าดับ 

8. รู้ปัญหาของตนเองและสามารถบอกสาเหตุของปัญหา เฉพาะต้นเหตุท่ีตนเองเป็น 
ผู้กระท า และมีแนวทางในการแก้ไข 

9. รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 
10. สามารถเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความคิดเห็นของผู้อื่น 

อย่างมีเหตุผล 
11. สามารถค้นหาความภาคภูมิใจของตนและคนใกล้ชิดอันจะน าไปสู่การรักและนับถือ 



๒๔๗ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ตนเองและผู้อื่น 
12. รับรู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 
13. รับรู้ว่าแต่ละคนจะเลือกส่ิงของแตกต่างกันและทุกคนมีเหตุผลเป็นของตนเอง 
14. สามารถส่ือสารความคิด ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
15. สามารถใช้ถ้อยค าท่ีสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อกัน ท าให้เกิดการส่ือสารความคิด ความรู้สึก 

ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
16. สามารถเลือกสรรค าพูดท่ีจะพูดให้ถูกใจผู้อื่นได้ 
17. ส ารวจตนเองว่าในแต่ละวันเรามีอารมณ์ดีหรือไม่ดีมากกว่ากัน เมื่อเกิดอารมณ์ไม่ดี  

เราสามารถจัดการควบคุมอารมณ์ตนเองได้หรือไม่ และท าอย่างไรเราจึงจะเป็นคนอารมณ์ดี 
18. สามารถรู้จักตนเองและมีแนวทางจัดการกับพฤติกรรมของตนเองเพื่อให้มีสุขภาพจิต 

ท่ีดีขึ้น 
19. สามารถบอกวิธีการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ 
20. สามารถท างานตามบทบาทหน้าท่ีของตนในครอบครัว เป็นคนมีประโยชน์และ 

ด ารงชีวิตอยู่ในบ้านอย่างมีความสุข เป็นคนท่ีมีความหมายต่อทุกคนในบ้าน 
21. สามารถสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอื่น ด้วยการค้นหาคนท่ีมีบางส่ิงคล้ายกับตน 
22. ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
23. สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาของห้องเรียนหรือโรงเรียนได้ 
24. สามารถค้นหาหนังสือท่ีดีท่ีตนเองชอบจากห้องสมุดของโรงเรียนได้ 
25. สามารถเลือกใช้ค าถามเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีตนต้องการได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๘ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ปี  จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 

 การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น : รู้และเข้าใจความต้องการและ
ความรู้สึกของตนเอง แสวงหาแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมกับตนเอง รู้และเข้าใจความสนใจ ความ
ถนัดด้านการเรียน และบุคลิกภาพของตนเอง รักและนับถือตนเองและผู้อื่น รู้และเข้าใจสาเหตุของ
ปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 

 การปรับตัวและด ารงชีวิต : เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความ
คิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ส่ือสารความคิด ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
และบุคคล จัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ปฏิบัติตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ท างานตามบทบาทในฐานะผู้น า ผู้ตามท่ีดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

 การตัดสินใจและแก้ปัญหา : ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเอง ร่วมตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

 การแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ : ค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะ
ด้านจากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ทันสมัย เลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 
วัตถุประสงค ์

1. รับรู้และเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของตนเอง 
2. สามารถแสวงหาแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมกับตนเอง 
3. เข้าใจในคุณลักษณะและบุคลิกของตน 
4. รู้ระดับความสามารถทางการเรียนของตนและหาแนวทางพัฒนาได้ 
5. รู้และเข้าใจตนเองในด้านความสนใจ ความต้องการ และความสามารถ 
6. รู้จักจุดเด่นของตนเอง แล้วเกิดความรักและนับถือตนเอง 
7. สามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองในทางท่ีดี และจะท าให้เกิดการ 

ยอมรับตนเอง น าไปสู่ความรักและนับถือตนเองและผู้อื่น พัฒนาตนไปสู่ทิศทางท่ีดีขึ้นเรื่อยๆ 
ตามล าดับ 

8. รู้ปัญหาของตนเองและสามารถบอกสาเหตุของปัญหา เฉพาะต้นเหตุท่ีตนเองเป็น 
ผู้กระท า และมีแนวทางในการแก้ไข 

9. รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 
10. สามารถเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความคิดเห็นของผู้อื่น 

อย่างมีเหตุผล 
11. สามารถค้นหาความภาคภูมิใจของตนและคนใกล้ชิดอันจะน าไปสู่การรักและนับถือ 



๒๔๙ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ตนเองและผู้อื่น 
12. รับรู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 
13. รับรู้ว่าแต่ละคนจะเลือกส่ิงของแตกต่างกันและทุกคนมีเหตุผลเป็นของตนเอง 
14. สามารถส่ือสารความคิด ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
15. สามารถใช้ถ้อยค าท่ีสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อกัน ท าให้เกิดการส่ือสารความคิด ความรู้สึก 

ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
16. สามารถเลือกสรรค าพูดท่ีจะพูดให้ถูกใจผู้อื่นได้ 
17. ส ารวจตนเองว่าในแต่ละวันเรามีอารมณ์ดีหรือไม่ดีมากกว่ากัน เมื่อเกิดอารมณ์ไม่ดี  

เราสามารถจัดการควบคุมอารมณ์ตนเองได้หรือไม่ และท าอย่างไรเราจึงจะเป็นคนอารมณ์ดี 
18. สามารถรู้จักตนเองและมีแนวทางจัดการกับพฤติกรรมของตนเองเพื่อให้มีสุขภาพจิต 

ท่ีดีขึ้น 
19. สามารถบอกวิธีการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ 
20. สามารถท างานตามบทบาทหน้าท่ีของตนในครอบครัว เป็นคนมีประโยชน์และ 

ด ารงชีวิตอยู่ในบ้านอย่างมีความสุข เป็นคนท่ีมีความหมายต่อทุกคนในบ้าน 
21. สามารถสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอื่น ด้วยการค้นหาคนท่ีมีบางส่ิงคล้ายกับตน 
22. ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
23. สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาของห้องเรียนหรือโรงเรียนได้ 
24. สามารถค้นหาหนังสือท่ีดีท่ีตนเองชอบจากห้องสมุดของโรงเรียนได้ 
25. สามารถเลือกใช้ค าถามเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีตนต้องการได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๐ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ปี  จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 

 การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น : รู้และเข้าใจความต้องการและ
ความรู้สึกของตนเอง แสวงหาแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมกับตนเอง รู้และเข้าใจความสนใจ ความ
ถนัดด้านการเรียน และบุคลิกภาพของตนเอง รักและนับถือตนเองและผู้อื่น รู้และเข้าใจสาเหตุของ
ปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 

 การปรับตัวและด ารงชีวิต : เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความ
คิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ส่ือสารความคิด ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
และบุคคล จัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ปฏิบัติตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ท างานตามบทบาทในฐานะผู้น า ผู้ตามท่ีดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

 การตัดสินใจและแก้ปัญหา : ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเอง ร่วมตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

 การแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ : ค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะ
ด้านจากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ทันสมัย เลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 
วัตถุประสงค ์

1. รับรู้และเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของตนเอง 
2. สามารถแสวงหาแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมกับตนเอง 
3. เข้าใจในคุณลักษณะและบุคลิกของตน 
4. รู้ระดับความสามารถทางการเรียนของตนและหาแนวทางพัฒนาได้ 
5. รู้และเข้าใจตนเองในด้านความสนใจ ความต้องการ และความสามารถ 
6. รู้จักจุดเด่นของตนเอง แล้วเกิดความรักและนับถือตนเอง 
7. สามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองในทางท่ีดี และจะท าให้เกิดการ 

ยอมรับตนเอง น าไปสู่ความรักและนับถือตนเองและผู้อื่น พัฒนาตนไปสู่ทิศทางท่ีดีขึ้นเรื่อยๆ 
ตามล าดับ 

8. รู้ปัญหาของตนเองและสามารถบอกสาเหตุของปัญหา เฉพาะต้นเหตุท่ีตนเองเป็น 
ผู้กระท า และมีแนวทางในการแก้ไข 

9. รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 
10. สามารถเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความคิดเห็นของผู้อื่น 

อย่างมีเหตุผล 
11. สามารถค้นหาความภาคภูมิใจของตนและคนใกล้ชิดอันจะน าไปสู่การรักและนับถือ 



๒๕๑ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ตนเองและผู้อื่น 
12. รับรู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 
13. รับรู้ว่าแต่ละคนจะเลือกส่ิงของแตกต่างกันและทุกคนมีเหตุผลเป็นของตนเอง 
14. สามารถส่ือสารความคิด ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
15. สามารถใช้ถ้อยค าท่ีสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อกัน ท าให้เกิดการส่ือสารความคิด ความรู้สึก 

ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
16. สามารถเลือกสรรค าพูดท่ีจะพูดให้ถูกใจผู้อื่นได้ 
17. ส ารวจตนเองว่าในแต่ละวันเรามีอารมณ์ดีหรือไม่ดีมากกว่ากัน เมื่อเกิดอารมณ์ไม่ดี  

เราสามารถจัดการควบคุมอารมณ์ตนเองได้หรือไม่ และท าอย่างไรเราจึงจะเป็นคนอารมณ์ดี 
18. สามารถรู้จักตนเองและมีแนวทางจัดการกับพฤติกรรมของตนเองเพื่อให้มีสุขภาพจิต 

ท่ีดีขึ้น 
19. สามารถบอกวิธีการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ 
20. สามารถท างานตามบทบาทหน้าท่ีของตนในครอบครัว เป็นคนมีประโยชน์และ 

ด ารงชีวิตอยู่ในบ้านอย่างมีความสุข เป็นคนท่ีมีความหมายต่อทุกคนในบ้าน 
21. สามารถสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอื่น ด้วยการค้นหาคนท่ีมีบางส่ิงคล้ายกับตน 
22. ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
23. สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาของห้องเรียนหรือโรงเรียนได้ 
24. สามารถค้นหาหนังสือท่ีดีท่ีตนเองชอบจากห้องสมุดของโรงเรียนได้ 
25. สามารถเลือกใช้ค าถามเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีตนต้องการได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๒ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 

 การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น : รู้และเข้าใจความต้องการและ
ความรู้สึกของตนเอง แสวงหาแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมกับตนเอง รู้และเข้าใจความสนใจ ความ
ถนัดด้านการเรียน อาชีพ และบุคลิกภาพของตนเอง รักและนับถือตนเองและผู้อื่น รู้และเข้าใจสาเหตุ
ของปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 

 การปรับตัวและด ารงชีวิต : เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความ
คิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ส่ือสารความคิด ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
และบุคคล จัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ปฏิบัติตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ท างานตามบทบาทในฐานะผู้น า ผู้ตามท่ีดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

 การตัดสินใจและแก้ปัญหา : ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเอง ร่วมตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

 การแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ : ค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะ
ด้านจากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ทันสมัย เลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 
วัตถุประสงค ์

1. รับรู้และเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของตนเองว่าส่ิงใดท่ีท าให้ตนมีความสุข 
2. สามารถแสวงหาแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมกับตนเอง 
3. เข้าใจในคุณลักษณะและบุคลิกของตน 
4. รู้จักจุดเด่นของตนเอง แล้วเกิดความรักและนับถือตนเอง 
5. สามารถค้นหาความภาคภูมิใจของตนและคนใกล้ชิดอันจะน าไปสู่การรักและนับถือ 

ตนเองและผู้อื่น 
6. รับรู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 
7. รับรู้ว่าแต่ละคนจะเลือกส่ิงของแตกต่างกันและทุกคนมีเหตุผลเป็นของตนเอง 
8. สามารถใช้ถ้อยค าท่ีสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อกัน ท าให้เกิดการส่ือสารความคิด ความรู้สึก 

ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
9. สามารถเลือกสรรค าพูดท่ีจะพูดให้ถูกใจผู้อื่นได้ 
10. ส ารวจตนเองว่าในแต่ละวันเรามีอารมณ์ดีหรือไม่ดีมากกว่ากัน เมื่อเกิดอารมณ์ไม่ดี  

เราสามารถจัดการควบคุมอารมณ์ตนเองได้หรือไม่ และท าอย่างไรเราจึงจะเป็นคนอารมณ์ดี 
11. สามารถรู้จักตนเองและมีแนวทางจัดการกับพฤติกรรมของตนเองเพื่อให้มี 

สุขภาพจิตท่ีดีขึ้น 



๒๕๓ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

12. สามารถบอกวิธีการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ 
13. สามารถท างานตามบทบาทหน้าท่ีของตนในครอบครัว เป็นคนมีประโยชน์และ 

ด ารงชีวิตอยู่ในบ้านอย่างมีความสุข เป็นคนท่ีมีความหมายต่อทุกคนในบ้าน 
14. สามารถสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอื่น ด้วยการค้นหาคนท่ีมีบางส่ิงคล้ายกับตน 
15. ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
16. สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาของห้องเรียนหรือโรงเรียนได้ 
17. สามารถค้นหาหนังสือท่ีดีท่ีตนเองชอบจากห้องสมุดของโรงเรียนได้ 
18. สามารถเลือกใช้ค าถามเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีตนต้องการได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๔ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 

 การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น : รู้และเข้าใจความต้องการและ
ความรู้สึกของตนเอง แสวงหาแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมกับตนเอง รู้และเข้าใจความสนใจ ความ
ถนัดด้านการเรียน อาชีพ และบุคลิกภาพของตนเอง รักและนับถือตนเองและผู้อื่น รู้และเข้าใจสาเหตุ
ของปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 

 การปรับตัวและด ารงชีวิต : เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความ
คิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ส่ือสารความคิด ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
และบุคคล จัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ปฏิบัติตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ท างานตามบทบาทในฐานะผู้น า ผู้ตามท่ีดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

 การตัดสินใจและแก้ปัญหา : ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเอง ร่วมตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

 การแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ : ค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะ
ด้านจากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ทันสมัย เลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 
วัตถุประสงค ์

1. รับรู้และเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของตนเอง 
2. สามารถแสวงหาแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมกับตนเองได้ 
3. รับรู้และเข้าใจในคุณลักษณะและบุคลิกภาพของตน 
4. รู้ระดับความสามารถทางการเรียนของตนและหาแนวทางพัฒนาได้ 
5. รู้และเข้าใจตนเองในด้านความสนใจ ความต้องการ และความสามารถ 
6. สามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองในทางท่ีดี และจะท าให้เกิดการ 

ยอมรับตนเอง น าไปสู่ความรักและนับถือตนเองและผู้อื่น พัฒนาตนไปสู่ทิศทางท่ีดีขึ้นเรื่อย ๆ 
ตามล าดับ 

7. รู้ปัญหาของตนเองและสามารถบอกสาเหตุของปัญหา เฉพาะต้นเหตุท่ีตนเองเป็น 
ผู้กระท า และมีแนวทางในการแก้ไข 

8. รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 
9. สามารถเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความคิดเห็นของผู้อื่นอย่าง 

มีเหตุผล 
10. สามารถส่ือสารความคิด ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
11. สามารถส่ือสารความคิดความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและ 



๒๕๕ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

บุคคล 
12. สามารถแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
13. สามารถท าตนตามบทบาทของการเป็นนักเรียนและอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข 
14. สามารถใช้เหตุผลในการตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีมีความส าคัญส าหรับตน 
15. สามารถเข้าใจสาเหตุของปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหา หาแนวทางผ่อนปรนปัญหา

ของสังคมได้ 
16. สามารถค้นหา รวบรวมข้อมูลท่ีตนเองสนใจได้จากแหล่งต่างๆ อย่างน้อย 2 แหล่ง 
17. สามารถค้นหา รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้ 
18. สามารถค้นหา รวบรวมข่าวที่ดีๆ ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์และมีสาระต่อตนเองได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๖ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 

 การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น : รู้และเข้าใจความสนใจ ความถนัด
ด้านการเรียน อาชีพ และบุคลิกภาพของตนเอง รักและนับถือตนเองและผู้อื่น รู้และเข้าใจสาเหตุของ
ปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 

 การปรับตัวและด ารงชีวิต : เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความ
คิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล การจัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ์ ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ท างานตามบทบาทในฐานะผู้น า ผู้ตามท่ีดี และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 การตัดสินใจและแก้ปัญหา : ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเอง ร่วมตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

 การแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ : ค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะ
ด้านจากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ทันสมัย เลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 
วัตถุประสงค ์

1. รู้และเข้าใจความสนใจของตนท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน และสามารถเลือกอาชีพท่ี
เหมาะกับความสนใจได้ 

2. รู้และเข้าใจบุคลิกของตนเองและมองเห็นแนวทางในการเลือกอาชีพท่ีเหมาะกับบุคลิก
ของตนได้ 

3. รู้จักคุณลักษณะท่ีดีของตนและเพื่อน อันจะน าไปสู่การรักและนับถือตนเองและผู้อื่น 
4. รู้จักคุณลักษณะท่ีดีของตน อันจะน าไปสู่การรักและนับถือตนเอง 
5. รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาของตนเองและเพื่อน มีแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการรู้

ว่าปัญหาของตนและเพื่อนคืออะไร สามารถระดมความคิดเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ 
6. เข้าใจความรู้สึกของตนเองและเพื่อน รับรู้ว่าอะไรคือสาเหตุแห่งความสุขและความ

ทุกข์ อันจะน าไปสู่การรู้จัก เข้าใจ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และความคิดเห็นของผู้อื่น
อย่างมีเหตุผล 

7. รับรู้และเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของคนในบ้าน รู้จักสาเหตุท่ีท าให้คนในบ้าน
มีความสุขหรือความทุกข์ เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เลือกท าส่ิงท่ีท าให้ทุกคนมีความสุข 
และหลีกเล่ียงส่ิงท่ีท าให้คนในบ้านมีความทุกข์ 

8. สามารถจัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ รู้วิธี
ฝึกตนเองเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ไม่ดีของตน 

9. สามารถจัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ 



๒๕๗ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

10. สามารถจัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ด้วย
วิธีการใช้ค าขวัญเตือนตนเพื่อควบคุมตนเองไม่ให้ท าในส่ิงท่ีไม่ควรท า 

11. รับรู้และเข้าใจเรื่องการท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคมได้ 

12. รู้จักวิธีการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
13. มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาของตนเองได้ 
14. สามารถแก้ไขนิสัยท่ีไม่ดีของตนได้ 
15. สามารถร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวและโรงเรียนได้ 
16. สามารถค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลประวัติบุคคลส าคัญจากแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และทันสมัย 
17. สามารถแสวงหาแบบอย่างท่ีดีจากพ่อแม่ของตนได้ 
18. สามารถเลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง รู้จักปรับปรุงชีวิต

ของตนให้เป็นคนสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๘ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 

 การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น : การรับรู้และเข้าใจความต้องการ และ
ความรู้สึกของตนเอง รักและนับถือตนเองและผู้อื่น รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาของตนเองและมี
แนวทางในการแก้ปัญหา 

 การปรับตัวและด ารงชีวิต : เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความคิดเห็น
ของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล การจัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ 
ท างานตามบทบาทในฐานะผู้น า ผู้ตามท่ีดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 การตัดสินใจและแก้ปัญหา : ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเอง ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

 การแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ : ค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะ
ด้านจากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ทันสมัย 
 
วัตถุประสงค ์

1. รับรู้และเข้าใจว่าตนเองมีความหวังในชีวิตในทางท่ีดีมากน้อยเพียงใด และสามารถปรับ
ความคิดให้เป็นคนท่ีมีความหวังได้มากขึ้น 

2. รับรู้และเข้าใจว่าการค้นหาส่ิงดีๆ ท่ีเกิดขึ้นจะช่วยสร้างความรักและความภาคภูมิใจใน
ตนเองและผู้อื่นได้ 

3. รับรู้และเข้าใจว่าการมองโลกในแง่ดีจะน าไปสู่การรักและนับถือตนเอง 
4. รับรู้และเข้าใจสาเหตุแห่งปัญหาของตนเอง และมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหา โดย

การศึกษาคุณลักษณะท่ีจ าเป็นต่อการประสบความส าเร็จ และส ารวจว่าตนขาดคุณลักษณะข้อใด จะ
ได้หาแนวทางพัฒนาตนต่อไป 

5. รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาและมีแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อให้ตนมีจิตใจท่ีดีงาม
และมีความสุข 

6. รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาของตนเอง และมีแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อไปสู่
เป้าหมายท่ีตนต้องการได้ 

7. เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
ด้วยการฟังเรื่องราวของเพื่อนโดยไม่โต้แย้งหรือแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

8. เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
ด้วยการยอมรับว่าแต่ละคนจะมีจุดเด่นท่ีแตกต่างกัน 

9. เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
ในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกท้ังด้านดีและด้านไม่ดี สามารถรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนและ
เข้าใจว่าท าไมคนจึงแตกต่างกัน 



๒๕๙ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

10. สามารถจัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ รู้
ระดับภาวะซึมเศร้าของตนเอง และมีวิธีเอาชนะความเศร้าของตนได้ 

11. สามารถจัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ด้วย
การฝึกสังเกตอารมณ์และความรู้สึกท่ีเพื่อนได้แสดงออกมา 

12. สามารถจัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ด้วย
การสังเกตอาการหรือลักษณะนิสัยท่ีไม่ดีต่อสุขภาพจิตของตนเอง 

13. สามารถสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อนได้มากขึ้น 
14. ได้เรียนรู้ว่าคุณลักษณะท่ีส าคัญของการเป็นท่ีรักของเพื่อนๆ หรือบุคคลอื่นเป็นเช่นไร 

จะได้เห็นแนวทางการพัฒนาตนเอง อันจะน าไปสู่การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอื่นต่อไป 
15. สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเองและผู้อื่นได้ด้วยเทคนิคการเลือกโดยใช้

การคิดแบบข้ันบันได 
16. สามารถตัดสินใจได้ว่าปัญหาของห้องเรียนท่ีควรร่วมกันแก้ไขคืออะไร และร่วมกัน

แก้ไขปัญหานี้ให้ส าเร็จลุล่วงได้ 
17. รู้วิธีท่ีจะปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
18. สามารถค้นหา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพได้จากการสัมภาษณ์เพื่อนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๐ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 

 การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น : รับรู้และเข้าใจความต้องการและ
ความรู้สึกของตนเอง แสวงหาแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมกับตนเอง รู้และเข้าใจความสนใจ ความ
ถนัดด้านการเรียน อาชีพ และบุคลิกภาพของตนเอง รักและนับถือตนเองและผู้อื่น รู้และเข้าใจสาเหตุ
ของปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 

 การปรับตัวและด ารงชีวิต : เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความ
คิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล การส่ือสารความคิด ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะและบุคคล การจัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ 
ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ท างานตามบทบาทในฐานะผู้น า ผู้ตามท่ีดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 การตัดสินใจและแก้ปัญหา : ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเอง ร่วมตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

 การแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ : ค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะ
ด้านจากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ทันสมัย เลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 
วัตถุประสงค ์

1. รับรู้และเข้าใจลักษณะเฉพาะของตนได้เป็นอย่างดี และมองเห็นแนวทางในการพัฒนา
ตน เพื่อให้ตนมีลักษณะท่ีดีมากยิ่งขึ้น  

2. สามารถแสวงหาแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมกับตัวเองได้ โดยการค้นหาเอกลักษณ์แห่ง
ตน หาคนท่ีจะเป็นแบบอย่างในชีวิตของตน และหาวิธีการท่ีจะเป็นเช่นคนท่ีเป็นแบบอย่างให้ได้ 

3. รู้จักและเข้าใจลักษณะท่ีแท้จริงของตนเอง โดยการส ารวจตนเองและให้เพื่อนช่วยกัน
ประเมิน 

4. รักและนับถือตนเองและผู้อื่น โดยรู้ว่าตนเองและเพื่อนมีอะไรดีบ้างท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต 

5. รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาท่ีท าให้ตนเองไม่มีความสุขและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 
6. เข้าใจ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมี

เหตุผล 
7. รู้ทักษะการเจรจาสามรูปแบบและรู้ว่าควรเลือกใช้รูปแบบใดกับใคร ในเวลาใด จึงจะ

ท าให้การเจรจาส่ือความได้ผลตามท่ีตนเองต้องการ  



๒๖๑ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

8. เรียนรู้ผลท่ีเกิดขึ้นจากการติดต่อส่ือสารกับบุคคลอื่น และใช้อารมณ์ท่ีแตกต่างกันในแต่
ละสถานการณ์ สามารถจัดการกับอารมณ์ของตน และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ์  

9. รู้วิธีการจัดการกับกับอารมณ์ของตน และสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัย
และสถานการณ์ 

10. รู้วิธีท่ีจะปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
11. เรียนรู้ว่าลักษณะนิสัยแบบใดท่ีจะท าให้ตนประสบความส าเร็จในชีวิต และวิเคราะห์ส่ิง

ท่ีตนมีกับส่ิงท่ีตนต้องเพิ่มพูนได้ 
12. ฝึกปฏิบัติวิธีการต้ังใจฟังเพื่อนและส่ือความคิดเห็นท่ีตนได้รับจากเพื่อนได้อย่างถูกต้อง 

โดยอาศัยการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ซึ่งช่วยให้สามารถท างานตามบทบาทของตนได้เป็นอย่างดี 
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

13. เรียนรู้วิธีการท างานร่วมกับเพื่อน รู้จักการท างานในฐานะประธานและสมาชิกของกลุ่ม 
สามารถท างานตามบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีได้ 

14. สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเองได้ 
15. สามารถตัดสินใจและร่วมแก้ไขปัญหาของโรงเรียนได้ 
16. สามารถค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ด้วย

วิธีการท่ีหลากหลาย  
17. สามารถเลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านประวัติบุคคลส าคัญให้เป็นประโยชน์ต่อ

ตนเอง ในการเลือกแบบอย่างในการด าเนินชีวิต 
18. สามารถเลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๒ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 

 การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น : รับรู้และเข้าใจความต้องการและ
ความรู้สึกของตนเอง แสวงหาแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมกับตนเอง รู้และเข้าใจความสนใจ ความ
ถนัดด้านการเรียน อาชีพ และบุคลิกภาพของตนเอง รักและนับถือตนเองและผู้อื่น รู้และเข้าใจสาเหตุ
ของปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแก้ปัญหา 

 การปรับตัวและด ารงชีวิต : เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความคิดเห็น
ของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล การจัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ 
ท างานตามบทบาทในฐานะผู้น า ผู้ตามท่ีดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 การตัดสินใจและแก้ปัญหา : ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเอง ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

 การแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ : ค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะ
ด้านจากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ทันสมัย เลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็ น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 
วัตถุประสงค ์

1. รับรู้และเข้าใจลักษณะเฉพาะของตนได้เป็นอย่างดี และมองเห็นแนวทางในการพัฒนา
ตน เพื่อให้มีลักษณะท่ีดียิ่งขึ้น  

2. สามารถเข้าใจว่าตนเองต้องการอะไรจากชีวิตในอีก 1 ปีข้างหน้า ซึ่งจะท าให้เรารู้ว่าเรา
ต้องการส่ิงใด อะไรคือเป้าหมายชีวิตและอะไรเป็นแบบอย่างของชีวิตท่ีต้องการและเหมาะสมกับตน 

3. รับรู้ และเข้าใจ และให้ความสนใจเกี่ยวกับความถนัดด้านการเรียน อาชีพ และ
บุคลิกภาพของตนเอง รวมทั้งเรื่องราวต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับตนเองมากขึ้น 

4. สามารถวางแผนอนาคตของตนให้เป็นไปในทิศทางท่ีต้องการ ถ้านักเรียนรู้จักรัก นับถือ
ตนเองและผู้อื่น จะสามารถมองเห็นอนาคตท่ีจะเกิดขึ้นในทิศทางท่ีดีได้ 

5. รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาของตนเอง และมีแนวทางแก้ปัญหาด้วยการใช้หลักการ
ควบคุมตนเอง 

6. เข้าใจ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ในเรื่องความสามารถทางการเรียน 
และเห็นแนวทางท่ีจะพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาต่างๆ ได้ 

7. สามารถจัดการกับความเครียดและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์  
8. รับรู้และเข้าใจเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ จนสามารถหาแนวทางพัฒนาตนเพื่อให้มี

ความฉลาดทางอารมณ์สูงขึ้น 
9. สามารถท างานตามบทบาทในฐานะผู้น า ผู้ตามท่ีดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ความสุข  



๒๖๓ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

10. รับรู้และเข้าใจวิธีการคิดท่ีจะท าให้ตนเองมีความสุขหรือมีสุขภาพจิตท่ีดีได้ ด้วยการ
คิดถึงแต่ส่ิงท่ีจะต้องท าในปัจจุบัน ไม่นึกถึงอดีตท่ีขมขื่นและอนาคตท่ีเป็นไปไม่ได้ 

11. รับรู้และเข้าใจเรื่องความเช่ือท่ีไร้เหตุผลท่ีส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นได้ จนสามารถ
ปรับเปล่ียนวิธีการคิดให้เป็นคนมีเหตุผลและเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาของตนได้ 

12. สามารถตัดสินใจแกป้ัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองในการเลือกแนวทางศึกษาต่อได้ 
13. สามารถวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ท้ังของตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และสังคม

ได้ โดยอาศัยหลักการควบคุมตนเอง 
14. สามารถค้นหา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนจะเลือกด้วยวิธีการค้นคว้าจากแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆ ได้ 
15. สามารถค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตของชุมชนด้วย

วิธีการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้ 
16. สามารถค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกแนวทาง

การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพของตนเองได้ 
17. สามารถเลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ด้วยวิธีการ

ปรึกษากับผู้รู้ และน าผลท่ีได้มาใช้ในการตัดสินใจเลือกให้ดียิ่งขึ้นได้ 
18. สามารถเลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองด้วยวิธีการศึกษา

ค้นคว้า การใช้บทบาทสมมุติ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ และน าผลท่ีได้มาใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๔ 
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ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ปี  จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 

 บอกเนื้อหาและลักษณะนิสัยตัวละครของนิยายเรื่องเมาคลี ข้อคิดจากการฟังนิยายเรื่องเมา
คลี ประโยชน์ของการเป็นลูกเสือส ารอง-เนตรนารีส ารอง ดงวิธีปฏิบัติตนตามค าส่ังการฝึกระเบียบแถว 
การปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแถวท่าหันอยู่กับท่ี ท่าทางการปฏิบัติตนขณะอยู่ในระเบียบการจัดแถว
รูปแบบต่างๆ ค าท่ีใช้ในการแสดงวิธีท าความเคารพ กฎของลูกเสือส ารอง-เนตรนารีส ารอง ประวัติการ
เริ่มกิจการลูกเสือส ารอง-เนตรนารีส ารอง วิธีปฏิบัติและการท าความเคารพเป็นรายบุคคลตามโอกาส
ต่างๆ  บอกประวัติการจับมือซ้าย วิธีจับมือแบบลูกเสือ บอกขั้นตอนวิธีท าความเคารพเป็นหมู่ บอกค า
ปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือส ารอง (เนตรนารีส ารอง) วิธีการ เหตุผล วิธีการรักษาฟัน มือ 
เท้า เล็บ และวิธีการหายใจ วิธีป้องกันโรคหวัดไม่ให้แพร่กระจาย วิธีปฏิบัติเมื่อมีบาดแผลถลอก
เล็กน้อย ความส าคัญของการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ประโยชน์ของการ
ออกก าลังกาย ข้อปฏิบัติในการส ารวจสถานท่ี สถานท่ีให้บริการท่ีส าคัญในท้องถิ่น วิธีขอความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น ช่ือพืชหรือสัตว์ท่ีพบเห็น ลักษณะ ประโยชน์ และโทษของพืชและสัตว์ท่ีพบเห็น 
สาเหตุและวิธีการป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน อันตรายและวิธีการป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากไฟไหม้ วิธี
ปฏิบัติตนในการเดินถนนและข้ามถนนอย่างปลอดภัย วิธีเก็บรักษาเส้ือผ้า รองเท้า และท่ีนอนของตน
ให้สะอาดเรียบร้อย วิธีการต้มน้ าร้อนอย่างปลอดภัย วิธีการท าความสะอาดเครื่องใช้หลังจากการใช้
แล้ว พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจท่ีส าคัญๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความหมายของ
เครื่องหมายท่ีใช้ในการเดินสะกดรอย ความหมายของการบันเทิงและการแสดงเงียบ ประโยชน์ของ
เงื่อนพิรอด และเงื่อนขัดสมาธิ 

 เลียนแบบท่าทางของตัวละครของนิยายเรื่องเมาคลี แสดงวิธีปฏิบัติตนตามค าส่ังการฝึก
ระเบียบแถว เข้าแถวตามหมู่ของตนเอง บอกค าส่ังและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแถวท่าหันอยู่กับท่ี 
บอกค าส่ังและแสดงการเข้าแถวหน้ากระดานแถวเด่ียว แถวตอนเรียงหนึ่ง แถวรูปครึ่งวงกลม และ
แถวรูปวงกลม ระเบียบการจัดแถวรูปแบบต่างๆ ระเบียบแถวท่าตรงและท่าพัก การท าความเคารพ
เป็นรายบุคคลตามโอกาสต่างๆ วิธีจับมือแบบลูกเสือ วิธีท าความเคารพเป็นหมู่ วิธีการรักษาฟัน มือ 
เท้า เล็บ และวิธีการหายใจ วิธีป้องกันโรคหวัดไม่ให้แพร่กระจาย วิธีปฏิบัติเมื่อมีบาดแผลถลอก
เล็กน้อย วิธีปฏิบัติตนในการเดินถนนและข้ามถนนอย่างปลอดภัย วิธีเก็บรักษาเส้ือผ้า รองเท้า และท่ี
นอนของตนให้สะอาดเรียบร้อย วิธีการต้มน้ าร้อนอย่างปลอดภัย วิธีการท าความสะอาดเครื่องใช้
หลังจากการใช้แล้ว การปฏิบัติตนเมื่อมีการบรรเลงเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี การ
ประดิษฐ์ส่ิงของจากเศษวัสดุ เดินสะกดรอยตามเครื่องหมายท่ีก าหนดไว้ วิธีการเก็บเชือกอย่างง่าย 
การขว้างส่งและรับลูกบอล การม้วนหน้าหรือกระโดดกบ การปีนต้นไม้หรือไต่เชือก การดูแลสัตว์เล้ียง
และพืชท่ีปลูก แต่งเครื่องแบบลูกเสือส ารอง-เนตรนารีส ารองด้วยตนเอง 

 เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ ต้ังใจ ช่ืนชอบ สนุกสนาน มีระเบียบวินัย มีความ
ระมัดระวังและกระตือรือร้น 
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วัตถุประสงค ์
1. สรุปเนื้อหาและลักษณะนิสัยตัวละครของนิยายเรื่องเมาคลีอย่างถูกต้องได้ 
2. เลียนแบบท่าทางของตัวละครและบอกข้อคิดจากการฟังนิยายเรื่องเมาคลีได้ 
3. เล่าประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือส ารอง-เนตรนารีส ารองได้ 
4. บอกถึงประโยชน์ของการเป็นลูกเสือส ารอง-เนตรนารีส ารองได้อย่างน้อย 2 ข้อ 
5. แต่งเครื่องแบบลูกเสือส ารอง-เนตรนารีส ารองด้วยตนเองได้ 
6. บอกและเข้าแถวตามหมู่ของตนเองอย่างถูกต้องได้ 
7. บอกและแสดงวิธีปฏิบัติตนตามค าส่ังการฝึกระเบียบแถวได้ 
8. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแถวท่าตรงและท่าพักอย่างถูกต้องได้ 
9. บอกและแสดงการปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแถวท่าหันอยู่กับท่ีอย่างถูกต้องได้ 
10. บอกค าส่ังและแสดงท่าทางการปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแถวท่าหันอยู่กับท่ีอย่างถูกต้อง

ได้ 
11. บอกค าส่ัง และแสดงการเข้าแถวหน้ากระดานแถวเด่ียว แถวตอนเรียงหนึ่ง แถวรูป

ครึ่งวงกลม และแถวรูปวงกลมอย่างถูกต้องได้ 
12. บอกและแสดงท่าทางการปฏิบัติตนขณะอยู่ในระเบียบการจัดแถวรูปแบบต่างๆ อย่าง

ถูกต้องได้ 
13. บอกค าท่ีใช้ในการแสดงวิธีท าความเคารพและแสดงการท าความเคารพเป็นรายบุคคล

อย่างถูกต้องได้ 
14. บอกและท่องกฎของลูกเสือส ารอง-เนตรนารีส ารองอย่างถูกต้องได้ 
15. บอกวิธีปฏิบัติและแสดงการท าความเคารพเป็นรายบุคคลตามโอกาสต่างๆ อย่าง

ถูกต้องได้ 
16. บอกประวัติการจับมือซ้ายอย่างถูกต้องได้ 
17. บอกและแสดงวิธีจับมือแบบลูกเสืออย่างถูกต้องได้ 
18. บอกข้ันตอนและแสดงวิธีท าความเคารพเป็นหมู่อย่างถูกต้องได้ 
19. บอกค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือส ารอง (เนตรนารีส ารอง) ได้ 
20. แสดงออกถึงการปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือส ารอง (เนตรนารี

ส ารอง) ตามโอกาสท่ีเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอได้ 
21. บอกวิธีการ เหตุผล และแสดงวิธีการรักษาฟัน มือ เท้า เล็บ และวิธีการหายใจอย่าง

ถูกต้องได้ 
22. บอกและแสดงวิธีป้องกันโรคหวัดไม่ให้แพร่กระจายอย่างถูกต้องได้ 
23. บอกและแสดงวิธีปฏิบัติเมื่อมีบาดแผลถลอกเล็กน้อยอย่างถูกต้องได้ 
24. บอกความส าคัญของการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่าง

ถูกต้องได้ 
25. บอกประโยชน์ของการออกก าลังกายได้ 
26. แสดงการขว้างส่งและรับลูกบอลได้ 8 ครั้งใน 10 ครั้ง โดยยืนในระยะห่างจากคู่ 5 

เมตรได้ 
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27. แสดงการม้วนหน้าหรือกระโดดกบข้ามเพื่อนท่ีมีรูปร่างขนาดเดียวกันได้ 
28. แสดงการปีนต้นไม้หรือไต่เชือกในระยะความสูง 3 เมตร (10 ฟุต) ได้ 
29. บอกข้อปฏิบัติในการส ารวจสถานท่ีได้ 
30. บอกสถานท่ีให้บริการท่ีส าคัญในท้องถิ่นได้ 
31. บอกวิธีขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ 
32. บอกช่ือพืชหรือสัตว์ที่พบเห็นอย่างน้อย 5 อย่างได้ 
33. บอกลักษณะ ประโยชน์ และโทษของพืชและสัตว์ที่พบเห็นได้ 
34. ดูแลสัตว์เล้ียงและพืชท่ีปลูกได้เหมาะสมกับวัย 
35. บอกสาเหตุและวิธีการป้องกันอุบัติเหตุในบ้านได้ 
36. บอกอันตรายและวิธีการป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากไฟไหม้ได้ 
37. บอกและแสดงวิธีปฏิบัติตนในการเดินถนนและข้ามถนนอย่างปลอดภัยได้ 
38. บอกและแสดงวิธีเก็บรักษาเส้ือผ้า รองเท้า และท่ีนอนของตนให้สะอาดเรียบร้อยได้ 
39. บอกและแสดงวิธีการต้มน้ าร้อนอย่างปลอดภัยได้ 
40. บอกและแสดงวิธีการท าความสะอาดเครื่องใช้หลังจากการใช้แล้วได้ 
41. เล่าพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ 
42. บอกพระราชกรณียกิจท่ีส าคัญๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างน้อย 2 

ประการ 
43. ปฏิบัติตนและแสดงออกต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความถูกต้องเหมาะสม

ได้ 
44. ร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมีได้ 
45. ปฏิบัติตนเมื่อมีการบรรเลงเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างถูกต้องได้ 
46. น าเศษวัสดุมาประดิษฐ์เป็นหุ่นจ าลองหรือส่ิงของอย่างง่ายๆ ท่ีก าหนดให้ได้ 
47. ใช้เวลาว่างประดิษฐ์ส่ิงของจากเศษวัสดุเป็นประจ า 
48. บอกความหมายของเครื่องหมายท่ีใช้ในการเดินสะกดรอยได้อย่างน้อย 3 เครื่องหมาย 
49. เดินสะกดรอยตามเครื่องหมายท่ีก าหนดไว้ได้ 
50. บอกความหมายของการบันเทิงและการแสดงเงียบได้ 
51. เข้าร่วมแสดงเงียบตามล าพังหรือร่วมกับเพื่อนได้ 
52. บอกประโยชน์ และแสดงวิธีผูกเงื่อนพิรอด และเงื่อนขัดสมาธิได้ 
53. แสดงวิธีการเก็บเชือกอย่างง่ายๆ ได้ 
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ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ปี  จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 

 บอก ระบุ อธิบาย เขียน ขั้นตอนของพิธีเข้าประจ ากอง วิธีการโต้ตอบกับผู้ก ากับขณะท าพิธี
เข้าประจ ากอง ความส าคัญของการนอนหลับอย่างสนิทในเวลากลางคืน ความหมายของการส ารวจ
และการเยือน วิธีการชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาและการชักธงชาติลง วิธีการเก็บรักษาธงชาติให้เรียบร้อย
และอยู่ในสถานท่ีท่ีเหมาะสม ช่ือและท่ีต้ังของประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง วิธีการก่อไฟ วิธีการหุงข้าว
และปรุงอาหารโดยใช้ไฟท่ีก่อขึ้นเอง วิธีการดับไฟ และท าความสะอาดสถานท่ีก่อไฟ วิธีการผูกเงื่อน
พิรอด เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนบ่วงสายธนู และเงื่อนกระหวัดไม้ ประโยชน์ของการน าเงื่อนพิรอด เงื่อน
ขัดสมาธิ เงื่อนบ่วงสายธนู และเงื่อนกระหวัดไม้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับธงคณะ
ลูกเสือโลก ธงชาติประเทศอื่นๆ ความหมายของค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง (เนตรนารี
ส ารอง) ข้อปฏิบัติในการนอนหลับอย่างสนิท ความส าคัญของการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อเกิด
อุบัติเหตุ ชนิดของอาหารท่ีควรให้แก่สัตว์เล้ียง สาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ า ความส าคัญและ
ขั้นตอนการน าเศษวัสดุมาประดิษฐ์ส่ิงของ วิธีการปฐมพยาบาลเมื่อมีเลือดก าเดาออก วิธีการเพาะ
ถั่วงอกหรือเมล็ดพันธุ์พืชอย่างอื่นท่ีงอกง่าย วิธีการดูแลพืชและสัตว์ท่ีเล้ียง วิธีการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในการเดินทางทางน้ า วิธีใช้โทรศัพท์สาธารณะและสมุดโทรศัพท์ วิธีการส่งข่าวซึ่ ง
ประกอบด้วยตัวเลข ข้อความ และช่ือต่างๆ วิธีส่งข่าวให้ผู้ใหญ่หรือเจ้าหน้าท่ีทราบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
รายงานการส ารวจและการเยือนสถานท่ีในท้องถิ่น ภาพธงคณะลูกเสือโลก ภาพธงชาติประเทศอื่นๆ 
และท่องค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง (เนตรนารีส ารอง) 

 แสดงวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อมีเลือดก าเดาออก การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อเกิด
อุบัติเหตุ วิธีการเพาะถั่วงอกหรือเมล็ดพันธุ์พืชอย่างอื่นท่ีงอกง่าย วิธีการดูแลพืชและสัตว์ที่เล้ียง วิธีใช้
โทรศัพท์สาธารณะและสมุดโทรศัพท์ วิธีส่งข่าวให้ผู้ใหญ่หรือเจ้าหน้าท่ีทราบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
วิธีการชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาและการชักธงชาติลง วิธีการเก็บรักษาธงชาติให้เรียบร้อยและอยู่ใน
สถานท่ีท่ีเหมาะสม วิธีการก่อไฟ วิธีการหุงข้าวและปรุงอาหารโดยใช้ไฟท่ีก่อขึ้นเอง วิธีการดับไฟ และ
ท าความสะอาดสถานท่ีก่อไฟ การส่งข่าวซึ่งประกอบด้วยตัวเลข ข้อความ และช่ือต่างๆ วิธีการผูก
เงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนบ่วงสายธนู และเงื่อนกระหวัดไม้ บทบาทสมมติตามค าปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือส ารอง (เนตรนารีส ารอง) ความเคารพเมื่อได้ยินสัญญาณหรือเพลงเชิญธงชาติ ว่ายน้ าใน
ระยะทาง 10 เมตร กระโดดเชือกเท้าชิดกันโดยแกว่งเชือกด้วยตนเอง เดินทรงตัวบนแผ่นไม้หรือ
ก าแพงอิฐ หงายมือท้ังสองจับราวไม้สูงอย่างน้อยเท่ากับระดับเอวของตน แล้วม้วนตัวไปข้างหน้าข้าม
ราวไม้นั้น ขึ้นและลงบันไดท่ียกเคล่ือนท่ีได้ และรู้จักวางบันไดให้มั่นคงเพื่อความปลอดภัย เล้ียงลูก
บอลด้วยเท้าอย่างเร็ว อ้อมเครื่องกีดขวาง ประดิษฐ์ส่ิงของจากเศษวัสดุ แสดงกล เล่านิทาน หรือท่อง
กลอน หรือแสดงท่าขบขัน การร้องเพลง การเล่นดนตรี การม้วนตัวท่าต่างๆ 



๒๖๘ 
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 เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเข้าใจ สนใจ มีความระมัดระวัง และกระตือรือร้นโดย
ยึดหลักความปลอดภัย น าความรู้จากการศึกษาไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
สม่ าเสมอ และตระหนักในความส าคัญของพืชและสัตว์ที่มีต่อคนเรา 
 
วัตถุประสงค ์

1. บอกข้ันตอนของพิธีเข้าประจ ากองได้ 
2. บอกวิธีการโต้ตอบกับผู้ก ากับขณะท าพิธีเข้าประจ ากองอย่างถูกต้องได้ 
3. บอกความส าคัญของการนอนหลับอย่างสนิทในเวลากลางคืนได้ 
4. ระบุข้อปฏิบัติในการนอนหลับอย่างสนิทได้อย่างน้อย 2 ข้อ 
5. อธิบายและแสดงวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อมีเลือดก าเดาออกอย่างถูกต้องได้ 
6. ระบุความส าคัญและแสดงการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อเกิดอุบัติเหตุอย่าง

ถูกต้องได้ 
7. ว่ายน้ าในระยะทาง 10 เมตรได้ 
8. ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้อย่างสม่ าเสมออย่างน้อย 3 กิจกรรม ได้แก่ 

- กระโดดเชือกเท้าชิดกันโดยแกว่งเชือกด้วยตนเองได้ 
- เดินทรงตัวบนแผ่นไม้หรือก าแพงอิฐซึ่งกว้างไม่เกิน 5 นิ้ว ในระยะทาง 4.5 เมตร

ได้ 
- หงายมือท้ังสองจับราวไม้สูงอย่างน้อยเท่ากับระดับเอวของตน แล้วม้วนตัวไป

ข้างหน้าข้ามราวไม้นั้นได้ 
- ขึ้นและลงบันไดท่ียกเคล่ือนท่ีได้ และรู้จักวางบันไดให้มั่นคงเพื่อความปลอดภัย 
- เล้ียงลูกบอลด้วยเท้าอย่างเร็ว อ้อมเครื่องกีดขวางอย่างน้อย 6 อย่าง ระยะทางไม่

เกิน 18 เมตรได้ 
9. บอกความหมายของการส ารวจและการเยือนได้ 
10. เข้าร่วมกิจกรรมการส ารวจและเยือนสถานท่ีในท้องถิ่นได้ 
11. เขียนรายงานการส ารวจและการเยือนสถานท่ีในท้องถิ่นได้ 
12. อธิบายและแสดงวิธีการเพาะถั่วงอกหรือเมล็ดพันธุ์พืชอย่างอื่นท่ีงอกง่ายได้ 
13. ระบุชนิดของอาหารท่ีควรให้แก่สัตว์เล้ียงได้ 
14. อธิบายและแสดงวิธีการดูแลพืชและสัตว์ที่เล้ียงอย่างถูกต้องได้ 
15. ตระหนักในความส าคัญของพืชและสัตว์ที่มีต่อคนเรา 
16. ระบุสาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ าได้ 
17. อธิบายวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในการเดินทางทางน้ าได้ 
18. อธิบายวิธีการหรือส่งข่าวซึ่งประกอบด้วยตัวเลข ข้อความ และช่ือต่างๆ ตามท่ี

ก าหนดให้ได้ 
19. อธิบายและแสดงวิธีใช้โทรศัพท์สาธารณะและสมุดโทรศัพท์อย่างถูกต้องได้ 
20. อธิบายและแสดงวิธีส่งข่าวให้ผู้ใหญ่หรือเจ้าหน้าท่ีทราบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ 
21. บอกและแสดงวิธีการชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาและการชักธงชาติลงได้ 



๒๖๙ 
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22. บอกและแสดงวิธีการเก็บรักษาธงชาติให้เรียบร้อยและอยู่ในสถานท่ีท่ีเหมาะสมได้ 
23. เขียนภาพและบอกรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับธงคณะลูกเสือโลกได้ 
24. บอกช่ือและท่ีต้ังของประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงท่ีก าหนดให้ได้ 
25. เขียนภาพและบอกรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับธงชาติประเทศอื่นๆ ท่ีก าหนดให้ได้ 
26. แสดงความเคารพเมื่อได้ยินสัญญาณหรือเพลงเชิญธงชาติอย่างถูกต้องได้ 
27. ระบุความส าคัญและขั้นตอนการน าเศษวัสดุมาประดิษฐ์ส่ิงของตามท่ีก าหนดให้ได้ 
28. ประดิษฐ์ส่ิงของจากเศษวัสดุได้อย่างน้อย 2 อย่าง 
29. บอกและแสดงวิธีการก่อไฟได้ 
30. บอกและแสดงวิธีการหุงข้าวและปรุงอาหารโดยใช้ไฟท่ีก่อขึ้นเองได้อย่างน้อย 1 อย่าง 
31. บอกและแสดงวิธีการดับไฟ และท าความสะอาดสถานท่ีก่อไฟได้ 
32. ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้อย่างน้อย 2 อย่าง ด้วยตนเองหรือกับเพื่อนลูกเสือส ารอง-เนตร

นารีส ารองได้ 
- การแสดงกล 
- การเล่านิทาน หรือท่องกลอน หรือแสดงท่าขบขัน 
- การร้องเพลง 
- การเล่นดนตรี 
- แสดงการม้วนตัวท่าต่างๆ 

33. บอกและแสดงวิธีการผูกเงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนบ่วงสายธนู และเงื่อน
กระหวัดไม้ได้ 

34. บอกประโยชน์ของการน าเงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนบ่วงสายธนู และเงื่อนกระหวัด
ไม้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

35. บอกความหมายของค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง (เนตรนารีส ารอง) ได้ 
36. ท่องค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง (เนตรนารีส ารอง) ได้ 
37. ร่วมแสดงบทบาทสมมติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง (เนตรนารีส ารอง) 

ได้ 
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ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ปี  จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 
 บอก ระบุประโยชน์ของถุงเก็บอุปกรณ์การปฐมพยาบาลส าหรับตนเอง ความส าคัญและ
วิธีการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน สาเหตุและวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลง
กัดต่อย ไฟไหม้ หรือน้ าร้อนลวก ประโยชน์ของการว่ายน้ า วิธีการฝึกปฏิบัติในกิจกรรมการวิ่ง 50 
เมตร การวิ่งหรือยืนกระโดดไกล การขว้างลูกบอลในระยะไกลพอสมควร และการกระโดดข้ามรั้วหรือ
เครื่องกีดขวางสูง ลักษณะของสภาพดินฟ้าอากาศตามฤดูกาล วิธีปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย ข้อควรปฏิบัติในการป้องกันภัยเมื่อไม่มีคนอยู่บ้าน ความหมายของการบริการ วางแผน
และด าเนินการตามแผนในการให้บริการแก่ผู้อื่น ความหมายและลักษณะธงลูกเสือประจ าจังหวัด ธง
คณะลูกเสือแห่งชาติ ความหมายของภาพธงของประเทศต่างๆ วิธีประดิษฐ์ส่ิงของจากเศษวัสดุโดยใช้
เครื่องมือท่ีเหมาะสม วิธีใช้และเก็บรักษาเครื่องมือ เวลา ทิศและการอ่านทิศ วิธีอ่านและการใช้เข็มทิศ 
การหาทิศโดยการสังเกตธรรมชาติ วิธีการผูกเงื่อนบ่วงสายธนูแบบต่างๆ การผูกเงื่อนกระหวัดไม้ 2 
ช้ัน การขดเชือกยาว ความหมายค าปฏิญาณ กฎของลูกเสือส ารอง-เนตรนารีส ารอง  

 แสดงวิธีการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น วิธีการปฐมพยาบาลเมื่อถูก
แมลงกัดต่อย ไฟไหม้ หรือน้ าร้อนลวก การว่ายน้ าในระยะทาง 25 เมตร การฝึกปฏิบัติในกิจกรรม
การวิ่ง 50 เมตร การวิ่งหรือยืนกระโดดไกล การขว้างลูกบอลในระยะไกลพอสมควร และการกระโดด
ข้ามรั้วหรือเครื่องกีดขวางสูงไม่เกินระดับเอว วิธีปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างถูกต้องและปลอดภัย วิธี
ประดิษฐ์ส่ิงของจากเศษวัสดุโดยใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสม วิธีใช้และเก็บรักษาเครื่องมืออย่างถูกต้อง 
การอ่านทิศ การใช้เข็มทิศ การหาทิศโดยการสังเกตธรรมชาติ การผูกเงื่อนบ่วงสายธนูแบบต่างๆ เงื่อน
กระหวัดไม้ 2 ช้ัน การขดเชือกยาว การปฏิบัติตามค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือส ารอง-เนตรนารี
ส ารอง  

 ฝึกปฏิบัติการท าถุงหรือท่ีเก็บอุปกรณ์การปฐมพยาบาล และการปฐมพยาบาล จัดท าสมุด
ภาพหรือสะสมส่ิงของเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศ แมลง หรือส่ิงมีชีวิตในน้ า วาดภาพธงของประเทศ
ต่างๆ ท าหุ่นและเชิดหุ่นเรื่องส้ันๆ ร่วมร้องเพลงหรือฟ้อนร าโดยมีดนตรีประกอบ ท่องค าปฏิญาณ กฎ
ของลูกเสือส ารอง-เนตรนารีส ารอง จัดและเข้าร่วมในการแสดงละครกับเพื่อนลูกเสือส ารอง-เนตรนารี
ส ารอง วางแผนและเตรียมการเดินทางไปนอกสถานท่ีพร้อมผู้ก ากับ 
 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนุกสนาน สนใจ เต็มใจ ต้ังใจ กระตือรือร้น สม่ าเสมอ 
สามารถน าทักษะต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และตระหนักในความส าคัญของการมีธงประจ าชาติ  
 
วัตถุประสงค ์

1. ระบุประโยชน์ของถุงเก็บอุปกรณ์การปฐมพยาบาลส าหรับตนเองได้ 
2. บอกความส าคัญและแสดงวิธีการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ 
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3. บอกสาเหตุและแสดงวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดต่อย ไฟไหม้ หรือน้ าร้อนลวก
ได้ 

4. ร่วมฝึกปฏิบัติการท าถุงหรือท่ีเก็บอุปกรณ์การปฐมพยาบาล และการปฐมพยาบาลด้วย
ความสนใจ 

5. บอกประโยชน์ของการว่ายน้ าและแสดงการว่ายน้ าในระยะทาง 25 เมตรได้ 
6. บอกวิธีการฝึกและสาธิตการฝึกปฏิบัติในกิจกรรมการวิ่ง 50 เมตร การวิ่งหรือยืน

กระโดดไกล การขว้างลูกบอลในระยะไกลพอสมควร และการกระโดดข้ามรั้วหรือเครื่องกีดขวางสูงไม่
เกินระดับเอวของตนได้ 

7. ดูนาฬิกาและบอกเวลาอย่างถูกต้องได้ 
8. วางแผนและเตรียมการเดินทางไปนอกสถานท่ีพร้อมผู้ก ากับได้ 
9. บอกลักษณะของสภาพดินฟ้าอากาศตามฤดูกาลได้ 
10. จัดท าสมุดภาพหรือสะสมส่ิงของเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศ แมลง หรือส่ิงมีชีวิตในน้ า

อย่างน้อย 1 อย่างได้ 
11. บอกและแสดงวิธีปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างถูกต้องและปลอดภัยได้ 
12. บอกข้อควรปฏิบัติในการป้องกันภัยเมื่อไม่มีคนอยู่บ้านได้ 
13. บอกความหมายของการบริการ วางแผนและด าเนินการตามแผนในการให้บริการแก่

ผู้อื่นได้ 
14. บอกความหมายและลักษณะธงลูกเสือประจ าจังหวัด และธงคณะลูกเสือแห่งชาติได้ 
15. วาดภาพและบอกความหมายของภาพธงของประเทศท่ีก าหนดให้ได้ 
16. ตระหนักในความส าคัญของการมีธงประจ าชาติ 
17. บอกและแสดงวิธีประดิษฐ์ส่ิงของจากเศษวัสดุโดยใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมได้ 
18. บอกและแสดงวิธีใช้และเก็บรักษาเครื่องมืออย่างถูกต้องได้ 
19. บอกทิศและแสดงการอ่านทิศอย่างถูกต้องได้ 
20. บอกวิธีอ่านและแสดงการใช้เข็มทิศอย่างถูกต้องได้ 
21. บอกและแสดงการหาทิศโดยการสังเกตธรรมชาติ และการใช้เข็มทิศอย่างถูกต้องได้ 
22. จัดและเข้าร่วมในการแสดงละครกับเพื่อนลูกเสือส ารอง-เนตรนารีส ารองได้ 
23. เข้าร่วมร้องเพลงหรือฟ้อนร าโดยมีดนตรีประกอบได้ 
24. ท าหุ่นและเชิดหุ่นเรื่องส้ันๆ กับเพื่อนลูกเสือส ารอง-เนตรนารีส ารองได้ 
25. บอกและแสดงวิธีการผูกเงื่อนบ่วงสายธนูแบบต่างๆ ได้ 
26. บอกและแสดงวิธีการผูกเงื่อนกระหวัดไม้ 2 ช้ันได้ 
27. บอกและแสดงวิธีการขดเชือกยาวหรือสายยางเส้นหนึ่งให้เรียบร้อยได้ 
28. ท่องค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง-เนตรนารีส ารองได้ 
29. บอกความหมายและปฏิบัติตนตามค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง-เนตรนารีส ารองได้ 
30. ท่องกฎของลูกเสือส ารอง-เนตรนารีส ารองได้ 
31. บอกความหมายและแสดงการปฏิบัติตามกฎของลูกเสือส ารอง-เนตรนารีส ารองได้ 
32. น าค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง-เนตรนารีส ารองไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ปี  จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 
 ศึกษา บอก ระบุ เล่า อธิบาย ขั้นตอนของการเข้าพิธีประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
ค ากล่าวการโต้ตอบกับผู้ก ากับขณะท าพิธีเข้าประจ ากอง ประวัติ ความหมายของค าท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประวัติของลอร์ด เบเดน-โพเอลล์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ประวัติความเป็นมาของการก าเนิดการลูกเสือไทย ประวัติของการก าเนิดและ
วิวัฒนาการของการลูกเสือโลกและลูกเสือไทย ความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือโลกและลูกเสือไทย การ
ท าความเคารพในท่ามือเปล่า และท่าถือไม้พลอง ความหมายของรหัสลูกเสือ-เนตรนารี ความเป็นมา
ของการจับมือแบบลูกเสือ-เนตรนารี ความหมายของคติพจน์ของลูกเสือ -เนตรนารีสามัญ และ
เครื่องหมายลูกเสือ-เนตรนารี ค าบอกการปฏิบัติตนตามระเบียบแถวท่ามือเปล่าด้วยท่าต่างๆ ท่าถือไม้
พลอง วิธีการให้ค าส่ังด้วยสัญญาณมือและนกหวีด วิธีการเรียกแถวด้วยค าส่ังส าหรับการต้ังแถว  
ความหมายของค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ (เนตรนารี) สามัญ ความหมายและความส าคัญของ
กิจกรรมกลางแจ้ง หลักการให้บริการและมารยาทของผู้ให้บริการ วิธีการวางแผนในการปฏิบัติ
กิจกรรมกลางแจ้ง 
 แสดงบทบาทสมมติท่ีเกี่ยวข้องกับประวัติของลอร์ด เบเดน-โพเอลล์ รหัสของลูกเสือ-เนตร
นารี การท าความเคารพในท่ามือเปล่า และท่าถือไม้พลอง การปฏิบัติตนตามระเบียบแถวท่ามือเปล่า
ด้วยท่าต่างๆ ท่าถือไม้พลอง วิธีการให้ค าส่ังด้วยสัญญาณมือและนกหวีด วิธีการเรียกแถวด้วยค าส่ัง
ส าหรับการต้ังแถว ท่องค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ (เนตรนารี) สามัญ และน าเสนอโครงการและ
เข้าร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจ้ง เข้าแถวตามรูปแบบต่างๆ ตามสัญญาณการเรียกแถว
ของผู้ก ากับ 

 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความต้ังใจ สนใจ กระตือรือร้น และมีระเบียบวินัย น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค ์

1. บอกข้ันตอนของการเข้าพิธีประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญอย่างถูกต้องได้ 
2. บอกค ากล่าวการโต้ตอบกับผู้ก ากับขณะท าพิธีเข้าประจ ากองได้ 
3. เล่าประวัติของลอร์ด เบเดน-โพเอลล์ ได้ 
4. บอกความหมายของค าท่ีเกี่ยวข้องกับประวัติของลอร์ด เบเดน-โพเอลล์ ได้ 
5. แสดงบทบาทสมมติท่ีเกี่ยวข้องกับประวัติของลอร์ด เบเดน-โพเอลล์ ได้ 
6. เล่าพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยสังเขปได้ 
7. ระบุพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อย่างน้อย 2 ข้อ 
8. เล่าประวัติความเป็นมาของการก าเนิดการลูกเสือไทยได้ 
9. เล่าประวัติของการก าเนิดและวิวัฒนาการของการลูกเสือโลกและลูกเสือไทยได้ 
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10. ระบุความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือโลกและลูกเสือไทยได้ 
11. อธิบายและแสดงการท าความเคารพในท่ามือเปล่า และท่าถือไม้พลองอย่างถูกต้องได้ 
12. อธิบายความหมายของรหัสลูกเสือ-เนตรนารี และแสดงรหัสอย่างถูกต้องได้ 
13. เล่าความเป็นมาของการจับมือแบบลูกเสือ-เนตรนารี และปฏิบัติอย่างถูกต้องได้ 
14. อธิบายความหมายของคติพจน์ของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และเครื่องหมายลูกเสือ-

เนตรนารีได้ 
15. บอกค าบอกและแสดงการปฏิบัติตนตามระเบียบแถวท่ามือเปล่าด้วยท่าต่างๆ อย่าง

ถูกต้องได้ 
16. อธิบายและบอกค าบอกในท่าระเบียบแถวท่าถือไม้พลองได้ 
17. แสดงการปฏิบัติตนตามระเบียบแถวท่าถือไม้พลองด้วยท่าต่างๆ อย่างถูกต้องได้ 
18. อธิบายและแสดงวิธีการให้ค าส่ังด้วยสัญญาณมือและนกหวีดอย่างถูกต้องได้ 
19. แสดงและปฏิบัติตามวิธีการให้ค าส่ังด้วยสัญญาณมือและนกหวีดอย่างถูกต้องได้ 
20. อธิบายและแสดงวิธีการเรียกแถวด้วยค าส่ังส าหรับการต้ังแถวอย่างถูกต้องได้ 
21. เข้าแถวตามรูปแบบต่างๆ ตามสัญญาณการเรียกแถวของผู้ก ากับอย่างถูกต้องได้ 
22. บอกความหมายของค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ (เนตรนารี) สามัญอย่างถูกต้องได้ 
23. ท่องค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ (เนตรนารี) สามัญอย่างถูกต้องได้ 
24. น าค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ (เนตรนารี) สามัญไปใช้ในชีวิตประจ าวันตามโอกาส

ท่ีเหมาะสม 
25. อธิบายความหมายและความส าคัญของกิจกรรมกลางแจ้งได้ 
26. อธิบายหลักการให้บริการและมารยาทของผู้ให้บริการอย่างถูกต้องได้ 
27. อธิบายวิธีการวางแผนในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งได้ 
28. น าเสนอโครงการและเข้าร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจ้งได้ 
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ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ปี  จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 

 อธิบาย บอก เขียน วิธีการบรรจุส่ิงของลงเครื่องหลัง รูปแบบ ขั้นตอนวิธีการก่อไฟ การปรุง
เครื่องด่ืมร้อน และปรุงอาหารง่ายๆ นอกสถานท่ี วิธีกางเต็นท์และเก็บเต็นท์ วิธีปฐมพยาบาลบาดแผล
ท่ีเกิดจากแมลงหรือสัตว์มีพิษกัดต่อย แดดเผา น้ าร้อนลวก ไฟลวก แก๊สรั่ว และเป็นลม ช่ือสถานท่ี
ส าคัญในท้องถิ่น แผนท่ีแสดงต าแหน่งท่ีต้ังของสถานท่ีส าคัญในท้องถิ่น ช่ือทิศท้ัง 8 วิธีใช้เข็มทิศ 
เครื่องหมายต่างๆ ท่ีแสดงในแผนท่ี วิธีการหาทิศทางโดยใช้แผนท่ีและเข็มทิศ วิธีการหาทิศทางโดยใช้
วิธีธรรมชาติ กฎและเครื่องหมายจราจร ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และสภาพ
การปกครอง ชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศท่ีศึกษา วิธีใช้มีดและขวาน วิธีเก็บรักษามีด
และขวาน วิธีการ ประโยชน์ ของการผูกแน่นแบบต่างๆ การเกิดฤดูกาลในประเทศไทย และฤดูกาล
ต่างๆ ในท้องถิ่น ทิศทางลม และช่ือลมประจ าฤดูกาลท่ีพัดผ่าน ลักษณะอากาศตามฤดูกาล การใช้
เครื่องมือท่ีบอกสัญญาณเกี่ยวกับกาลอากาศ เหตุผลในการเลือกท างานอดิเรกท่ีตนถนัดและสนใจ 
วิธีการปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ค าบอกการปฏิบัติตนตามระเบียบ
แถว 

 แสดง จัดเตรียม วิธีการบรรจุส่ิงของลงเครื่องหลัง เครื่องปัจจุบันพยาบาลส่วนตัวส าหรับ
เดินทางไกล การก่อไฟ การปรุงเครื่องด่ืมร้อน และปรุงอาหารง่ายๆ นอกสถานท่ี วิธีกางเต็นท์และเก็บ
เต็นท์ วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลท่ีเกิดจากแมลงหรือสัตว์มีพิษกัดต่อย แดดเผา น้ าร้อนลวก ไฟลวก 
แก๊สรั่ว และเป็นลม ต าแหน่งท่ีต้ังของสถานท่ีส าคัญในท้องถิ่น วิธีใช้เข็มทิศ วิธีใช้มีดและขวาน วิธีเก็บ
รักษามีดและขวาน วิธีการผูกแน่นแบบต่างๆ วิธีการปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ -เนตร
นารีสามัญ การปฏิบัติตนตามระเบียบแถว ช้ีทิศทางและน าทางไปยังสถานท่ีส าคัญในท้องถิ่น ช้ีบอก
ทิศท้ัง 8 เดินทางไกล ไป-กลับ ตามระยะทาง 10 กิโลเมตร ผูกเงื่อนประมง เงื่อนผูกร่น เงื่อนผูกคน
ลาก เงื่อนขัดสมาธิหรือเงื่อนขัดสมาธิ 2 ช้ัน เงื่อนผูกซุง เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนผูกรั้ง 

 เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมอย่างน้อย 1 คืน และร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็ม
ใจ สนใจ ระมัดระวัง และกระตือรือร้น น าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้เหมาะสมกับวัยอย่าง
สม่ าเสมอ และตระหนักในความส าคัญของธรรมชาติการเปล่ียนแปลงของกาลอากาศ 
 
วัตถุประสงค ์

1. อธิบายและแสดงวิธีการบรรจุส่ิงของลงเครื่องหลังได้ 
2. จัดเตรียมเครื่องปัจจุบันพยาบาลส่วนตัวส าหรับเดินทางไกลได้ 
3. บอกรูปแบบขั้นตอนและแสดงวิธีการก่อไฟ การปรุงเครื่องด่ืมร้อน และปรุงอาหาร

ง่ายๆ นอกสถานท่ีได้ 
4. น าความรู้เกี่ยวกับการก่อไฟ และการปรุงอาหารไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
5. อธิบายและแสดงวิธีกางเต็นท์และเก็บเต็นท์ได้ 
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6. เข้าร่วมในกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมอย่างน้อย 1 คืนได้ 
7. อธิบายและแสดงวิธีปฐมพยาบาลบาดแผลท่ีเกิดจากแมลงหรือสัตว์มีพิษกัดต่อยได้ 
8. อธิบายและแสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกแดดเผา น้ าร้อนลวก ไฟลวก แก๊สรั่ว และเป็น

ลมได้ 
9. บอกช่ือสถานท่ีส าคัญในท้องถิ่นได้ 
10. ช้ีทิศทางและน าทางไปยังสถานท่ีส าคัญในท้องถิ่นได้ 
11. เขียนแผนท่ีแสดงต าแหน่งท่ีต้ังของสถานท่ีส าคัญในท้องถิ่นได้ 
12. บอกช่ือทิศและช้ีบอกทิศท้ัง 8 ได้ถูกต้อง 
13. บอกและแสดงวิธีใช้เข็มทิศอย่างถูกต้องได้ 
14. บอกเครื่องหมายต่างๆ ท่ีแสดงในแผนท่ีได้ 
15. บอกวิธีการและแนวทางหาทิศทางโดยใช้แผนท่ีและเข็มทิศได้ 
16. บอกวิธีการและแนวทางหาทิศทางโดยใช้วิธีธรรมชาติได้ 
17. เดินทางไกล ไป-กลับ ตามระยะทาง 10 กิโลเมตรได้ 
18. บอกกฎและเครื่องหมายจราจรได้ 
19. บอกลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศท่ีศึกษาได้ 
20. บอกลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และสภาพการปกครองของประเทศท่ีศึกษาได้ 
21. อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศท่ีศึกษาและแนะน าผู้อื่นได้ 
22. อธิบายและแสดงวิธีใช้มีดและขวานอย่างเหมาะสมกับงานได้ 
23. อธิบายและแสดงวิธีเก็บรักษามีดและขวานได้ 
24. ผูกเงื่อนประมง เงื่อนผูกร่น เงื่อนผูกคนลากได้อย่างน้อย 1 เงื่อน 
25. ผูกเงื่อนขัดสมาธิหรือเงื่อนขัดสมาธิ 2 ช้ันได้ 
26. ผูกเงื่อนผูกซุง เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนผูกรั้งได้อย่างน้อย 1 เงื่อน 
27. อธิบายและแสดงวิธีการผูกแน่นแบบต่างๆ ได้ 
28. บอกประโยชน์ของการผูกแน่นแบบต่างๆ ได้ 
29. อธิบายเกี่ยวกับการเกิดฤดูกาลในประเทศไทย และฤดูกาลต่างๆ ในท้องถิ่นของตนได้ 
30. บอกทิศทางลม และช่ือลมประจ าฤดูกาลท่ีพัดผ่านได้ 
31. บอกลักษณะอากาศตามฤดูกาลนั้นๆ ได้ 
32. อธิบายการใช้เครื่องมือท่ีบอกสัญญาณเกี่ยวกับกาลอากาศได้ 
33. ตระหนักในความส าคัญของธรรมชาติการเปล่ียนแปลงของกาลอากาศ 
34. บอกเหตุผลในการเลือกท างานอดิเรกท่ีตนถนัดและสนใจอย่างน้อย 2  อย่างได้ 
35. ท างานอดิเรกท่ีมีคุณค่าได้เหมาะสมกับวัย 
36. บอกและแสดงวิธีการปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญได้ 
37. น าค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ -เนตรนารีสามัญไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง

สม่ าเสมอ 
38. บอกค าบอกและแสดงการปฏิบัติตนตามระเบียบแถวได้ 
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ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ปี  จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 
 บอก อ่าน อธิบาย บันทึก ศึกษา หลักในการเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการต้ังค่ายพักแรม 
วิธีการปรุงอาหาร วิธีใช้ การดูแลรักษา และการระมัดระวังอันตรายจากการใช้ตะเกียง เตา และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า การปฐมพยาบาลผู้ท่ีประสบอุบัติเหตุเลือดออกภายนอกและผู้ป่วยท่ีมีอาการช็อก การ
เคล่ือนย้ายผู้ป่วย วิธีขอความช่วยเหลือในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ การจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้เดิน
ทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม รายงานการเดินทางโดยย่อ ระบบเส้นช้ันความสูงในแผนท่ีของกรมแผนท่ี
ทหาร ต าแหน่งพิกัดกริดในแผนท่ี ส่วนประกอบและวิธีใช้เข็มทิศในท่ีกลางแจ้ง วิธีการผูกเงื่อนท่ีใช้
ส าหรับช่วยชีวิตคน วิธีการปรุงอาหารแบบชาวป่า วิธีการสร้างท่ีพักแรมช่ัวคราว วิธีใช้และวิธีการเก็บ
รักษาขวานและเล่ือยอย่างปลอดภัยและเหมาะสมกับงาน วิธีการเดินสวนสนาม โครงการบุกเบิก 

 แสดงวิธีการปรุงอาหาร การใช้เครื่องใช้ต่างๆ การปฐมพยาบาลผู้ท่ีประสบอุบัติเหตุ
เลือดออกภายนอกและผู้ป่วยท่ีมีอาการช็อก การเคล่ือนย้ายผู้ป่วย การจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้
เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม วิธีผูกเงื่อนท่ีใช้ส าหรับช่วยชีวิตคน วิธีการปรุงอาหารแบบชาวป่า 
วิธีการสร้างท่ีพักแรมช่ัวคราว วิธีการปฏิบัติงานท่ีเลือก การเดินสวนสนาม ร่วมเดินทางไกลด้วยเท้า
หรือโดยทางเรือด้วยความสามารถของตนเองไม่น้อยกว่า 20 กิโลเมตร หรือโดยจักรยานเป็น
ระยะทางไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร ปฏิบัติกิจกรรมผจญภัย (การอยู่ค่ายพักแรม การเดินทางไกล การ
ส ารวจ ศึกษานอกสถานท่ี พายเรือ หรือผูกเชือกพันหลักแล้วไต่ลงตามเส้นเชือก) ปฏิบัติโครงการ
บุกเบิก และอภิปรายร่วมกับผู้ก ากับในส่วนท่ีเกี่ยวกับค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ (เนตรนารี)  
 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความความสนใจ ต้ังใจ กระตือรือร้น และมีระเบียบวินัย 
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ และตระหนักในความส าคัญของการใช้ขวานและเล่ือยอย่าง
ถูกวิธี 
 
วัตถุประสงค ์

1. บอกหลักในการเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการตั้งค่ายพักแรมได้ 
2. บอกและแสดงวิธีการปรุงอาหาร 2 อย่าง ส าหรับ 2 คนได้ 
3. บอกวิธีใช้ การดูแลรักษา และการระมัดระวังอันตรายจากการใช้ตะเกียง เตา และ

เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ 
4. แสดงวิธีการใช้เครื่องใช้ต่างๆ ท่ีก าหนดให้ได้ 
5. บอกวิธีและแสดงการปฐมพยาบาลผู้ท่ีประสบอุบัติเหตุเลือดออกภายนอกและผู้ป่วยท่ี

มีอาการช็อกได้ 
6. บอกวิธีและแสดงการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธีและปลอดภัยได้ 
7. บอกวิธีขอความช่วยเหลือในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุอย่างถูกต้องได้ 
8. อธิบายและแสดงการจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมได้ 
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9. ร่วมเดินทางไกลด้วยเท้าหรือโดยทางเรือด้วยความสามารถของตนเองไม่น้อยกว่า 20 
กิโลเมตร หรือโดยจักรยานเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร 

10. บันทึกรายงานการเดินทางโดยย่อได้ 
11. อธิบายระบบเส้นช้ันความสูงในแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหารได้ 
12. บอกและอ่านต าแหน่งพิกัดกริดในแผนท่ีได้ 
13. บอกส่วนประกอบและวิธีใช้เข็มทิศและแสดงวิธีหาทิศโดยใช้เข็มทิศในท่ีกลางแจ้งได้ 
14. ปฏิบัติกิจกรรมผจญภัยต่อไปนี้ได้อย่างน้อย 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 

14.1 ปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งกับหมู่ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 1 ครั้ง (การอยู่ค่ายพัก
แรม การเดินทางไกล การส ารวจ) 

14.2 ไปศึกษานอกสถานท่ีท่ีน่าสนใจกับเพื่อน 1 คน 
14.3 พายเรือคนเดียว 1,600 เมตร หรือผูกเชือกพันหลักแล้วไต่ลงตามเส้นเชือก

ระยะความสูง 9 เมตร 
15. เขียนและร่วมปฏิบัติโครงการบุกเบิก 1 โครงการ โดยการผูกแน่นอย่างน้อย 2 วิธี 

และ/หรือใช้รอกประกอบเชือกได้ 
16. อธิบายวิธีการผูกเงื่อนและแสดงวิธีผูกเงื่อนท่ีใช้ส าหรับช่วยชีวิตคนได้อย่างน้อย 3 

เงื่อน 
17. บอกและแสดงวิธีการปรุงอาหารแบบชาวป่าได้ 
18. บอกและแสดงวิธีการสร้างท่ีพักแรมชั่วคราวได้ 
19. บอกวิธีใช้และวิธีการเก็บรักษาขวานและเล่ือยอย่างปลอดภัยและเหมาะสมกับงานได้ 
20. ตระหนักในความส าคัญของการใช้ขวานและเล่ือยอย่างถูกวิธี 
21. อธิบายและแสดงวิธีการปฏิบัติงานท่ีเลือกได้ส าเร็จอย่างน้อย 2 อย่าง 
22. อภิปรายร่วมกับผู้ก ากับในส่วนท่ีเกี่ยวกับค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ (เนตรนารี) 

ได้ 
23. น าค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ (เนตรนารี) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ 
24. อธิบายวิธีการเดินสวนสนามอย่างถูกต้องได้ 
25. แสดงการเดินสวนสนามอย่างถูกต้องและพร้อมเพรียงได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๘ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 

 อธิบาย ระบุ เล่า กล่าว บอก เขียน ความหมาย ความส าคัญ ความมุ่งหมาย หลักการ 
ประวัติความเป็นมาของคณะลูกเสือแห่งชาติ ลักษณะการบริหารงาน อ านาจหน้าท่ีของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ สภาลูกเสือแห่งชาติ และคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมลูกเสือ
ของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ แผนท่ีความคิดแสดงโครงสร้างองค์การลูกเสือโลก คณะลูกเสือ
แห่งชาติ สภาลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารลูกเสือจังหวัดและลูกเสืออ าเภอ และ
คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ โครงสร้างการบริหารงานและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือจังหวัดและลูกเสืออ าเภอ วิธีการจัดต้ังกลุ่มกองลูกเสือ ต าแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ การ
ก าเนิดลูกเสือโลก หน้าท่ีของสมัชชาลูกเสือโลก และส านักงานลูกเสือโลก หลักการส าคัญของ
ขบวนการลูกเสือ-เนตรนารี หลักการพัฒนาลูกเสือ-เนตรนารี การประชุมลูกเสือ-เนตรนารี เขตเอเชีย
แปซิฟิก บทบาทของตนเองในฐานะท่ีเป็นลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ บทบาทและหน้าท่ี การ
พัฒนาชุมชนกับกิจกรรมท่ีลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ควรปฏิบัติ หลักการท างานร่วมกับผู้อื่น ค า
ปฏิญาณ กฎ คติพจน์ของลูกเสือ (เนตรนารี) รูปแบบและแนวทางในการน าค าปฏิญาณ กฎ คติพจน์
ของลูกเสือ (เนตรนารี) ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การฝึกระเบียบแถว ค าส าคัญท่ีใช้ในการฝึกระเบียบ
แถว รูปแบบวิธีการในการส่ังการฝึกระเบียบแถว โดยการใช้ค าบอก การใช้ท่าสัญญาณ การใช้แตร
หรือนกหวีดแทนการใช้ค าส่ัง ค าบอกท่ีใช้ในการฝึกท่ามือเปล่าเป็นรายบุคคลตามรูปแบบต่างๆ การ
ฝึกท่ามือเปล่าเป็นรายบุคคล การฝึกเป็นรายบุคคลด้วยไม้พลองหรือไม้ง่าม ลักษณะของไม้พลองและ
ไม้ง่าม ท่าตรงและท่าพัก ท่าวันทยาวุธและท่าเรียบอาวุธ ท่าแบกอาวุธและท่าเรียบอาวุธในขณะถือไม้
พลองหรือไม้ง่าม การฝึกเป็นบุคคลท่าประกอบอาวุธ ลักษณะเฉพาะของไม้พลองและไม้ง่าม วิธีปฏิบัติ
ในท่าประกอบอาวุธขณะปฏิบัติท่าตรงและท่าพัก ท่าวันทยาวุธและท่าเรียบอาวุธ ท่าแบกอาวุธและท่า
เรียบอาวุธ ท่าถอดหมวกและสวมหมวก ท่าหันและท่าเคล่ือนท่ี ท่าหมอบและท่าลุก แผนท่ีความคิด
สรุปรูปแบบการปฏิบัติในท่าต่างๆ ขณะถือไม้พลองหรือไม้ง่าม การฝึกเป็นหมู่และกอง วิธีการฝึก
ระเบียบแถวเป็นหมู่และกองในรูปแบบต่างๆ การฝึกใช้สัญญาณมือในการเรียกแถวตามหลักสากล 
ค าส่ังวิธีการให้สัญญาณมือและการเรียกแถว แผนท่ีความคิดเพื่อแสดงรูปแบบของการฝึกใช้สัญญาณ
มือในการเรียกแถวของลูกเสือ-เนตรนารีสากล การปฐมพยาบาล ความสัมพันธ์ระหว่างค าปฏิญาณ
ของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กับบทบาทในการปฐมพยาบาล ขั้นตอนการปฐมพยาบาลผู้ป่วยท่ี
เป็นลม ข้อเท้าแพลง ผู้ป่วยมีบาดแผลเกิดขึ้นในร่างกาย ถูกงูกัด แมลงมีพิษต่อย ตะขาบกัด และถูก
พิษแมงกะพรุนไฟ สาเหตุ อาการ และแนวทางในการป้องกันการเกิดการบาดเจ็บและเจ็บป่วย  

 วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือ-เนตรนารีระหว่างประเทศ 
แสดงวิธีปฏิบัติในท่าตรงและท่าพัก ท่าวันทยาวุธ และท่าเรียบอาวุธ ท่าแบกอาวุธ และท่าเรียบอาวุธ
ในขณะถือไม้พลองหรือไม้ง่าม วิธีปฏิบัติในท่าประกอบอาวุธขณะปฏิบัติท่าตรงและท่าพัก ท่า
วันทยาวุธและท่าเรียบอาวุธ ท่าแบกอาวุธและท่าเรียบอาวุธ ท่าถอดหมวกและสวมหมวก ท่าหันและ



๒๗๙ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ท่าเคล่ือนท่ี ท่าหมอบและท่าลุก  วิธีการฝึกระเบียบแถวเป็นหมู่และกองในรูปแบบต่างๆ วิธีการให้
สัญญาณมือและการเรียกแถว ขั้นตอนการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นลม ข้อเท้าแพลง และผู้ป่วยมี
บาดแผลเกิดขึ้นในร่างกาย ขั้นตอนการปฐมพยาบาลผู้ป่วยท่ีถูกงูกัด แมลงมีพิษต่อย ตะขาบกัด และ
ถูกพิษแมงกะพรุนไฟ 
 ตระหนักในความส าคัญของการน าค าปฏิญาณ กฎของลูกเสือ (เนตรนารี) การฝึกระเบียบ
แถว ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน สถานการณ์จริงข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความความสนใจ และ
กระตือรือร้น 
 
วัตถุประสงค ์

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง การปฏิบัติงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
องค์การลูกเสือโลก ความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือ-เนตรนารีนานาชาติ และบทบาทของลูกเสือ-เนตร
นารีสามัญรุ่นใหญ่ 

2. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถกล่าวค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ (เนตร
นารี) 

3. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถแสดงรูปแบบการฝึกระเบียบแถวเป็นรายบุคคลท่า
มือเปล่า และท่าประกอบอาวุธ ตลอดจนการใช้สัญญาณมือในการเรียกแถวแบบลูกเสือ-เนตรนารี
สากล 

4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท่ัวไปของการปฐมพยาบาล และสามารถให้การ
ปฐมพยาบาลผู้ป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๐ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 

 อธิบาย เขียน บอก ระบุ ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ 
ขั้นตอน ชนิด แนวทาง สาเหตุ และประเภทของอุปกรณ์เครื่องหลัง วิธีการบรรจุส่ิงของลงในเครื่อง
หลัง ประโยชน์และความส าคัญของเต็นท์ ประเภทและส่วนประกอบของเต็นท์ วิธีการกาง การวาง
แผนผัง การรื้อ การเก็บรักษาเต็นท์ กระแบะและเต็นท์ส าเร็จรูปในการเข้าค่ายพักแรม การเลือก
สถานท่ีก่อไฟและจุดไฟกลางแจ้ง วิธีการก่อไฟและจุดไฟ แผนผังความคิดแสดงรูปแบบของการก่อกอง
ไฟกลางแจ้ง การประกอบอาหารในการอยู่ค่ายพักแรม ประเภทของการประกอบอาหาร วิธีการ
ประกอบอาหารประเภทกับข้าวขณะอยู่ค่ายพักแรม วิธีการท่ีควรปฏิบัติและข้อท่ีควรระมัดระวังใน
การประกอบอาหารประเภทกับข้าวขณะอยู่ค่ายพักแรม แผนท่ี เข็มทิศ เชือกท่ีน ามาใช้ในกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนกระหวัดไม้ช้ันเดียว เงื่อนกระหวัดไม้
พันรอบ เงื่อนบ่วงสายธนู เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง เงื่อนผูกซุง เงื่อนผูกรั้ง และเงื่อนปมตาไก่ 
การผูกแน่น กิจกรรมบุกเบิก การใช้อุปกรณ์ประกอบการปฏิบัติกิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมผจญภัย การ
เดินทางไกลและการจัดอุปกรณ์ประกอบ 

 เสนอ แสดงวิธีการบรรจุส่ิงของลงในเครื่องหลัง วิธีการกางเต็นท์กระแบะและเต็นท์ส าเร็จรูป 
ขั้นตอนในการรื้อ การเก็บรักษาเต็นท์กระแบะและเต็นท์ส าเร็จรูป วิธีการก่อไฟและจุดไฟ การประกอบ
อาหารประเภทกับข้าวขณะอยู่ค่ายพักแรม วิธีการหาต าแหน่งของพิกัดในการอ่านแผนท่ีท้ังระบบพิกัด
ภูมิศาสตร์และระบบพิกัดตาราง วิธีการใช้เข็มทิศแบบซิลวา และข้อควรระมัดระวังในการใช้เข็มทิศ 
วิธีการหาทิศโดยใช้เข็มทิศและการสังเกตจากธรรมชาติแวดล้อม วิธีการพันเชือก และการเก็บรักษา
เชือก การผูกเงื่อน วิธีการผูกแน่นในลักษณะของการผูกประกบ ผูกทแยง และผูกกากบาท การปฏิบัติ
กิจกรรมบุกเบิก แนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมผจญภัย แนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยใน
การเดินทางไกล 

 น าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม และร่วมปฏิบัติกรรม
ต่างๆ ด้วยความสนใจ และกระตือรือร้น  
 
วัตถุประสงค ์

1. มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการบรรจุเครื่องหลังส าหรับเดินทางไกลไปพักแรม การกาง 
รื้อ เก็บเต็นท์ การประกอบและปรุงอาหาร ตลอดจนกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การอ่านแผนท่ี การใช้เข็มทิศ และการหาทิศจาก
เข็มทิศ และส่ิงแวดล้อม 

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เชือกและเงื่อนท่ีจ าเป็นส าหรับลูกเสือ -เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ 



๒๘๑ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักความปลอดภัย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรมเดินทางไกล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๒ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 

 อธิบาย เล่า ระบุ ความหมาย ความส าคัญ ประวัติ ประเภท วัตถุประสงค์ ความเป็นมา 
ความมุ่งหมาย ของการลูกเสือไทย เนตรนารี วิธีการด าเนินการของขบวนการลูกเสือ-เนตรนารี หน้าท่ี
ของพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญ หลักเกณฑ์ในการเลือก วิธีการติดต่อ วิธีการเขียนโครงการ วิธีการ
เขียนหนังสือติดต่อ รายงานการเย่ียมชมสถาบันหรือหน่วยงาน ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ หลักการ แนวทางในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ สาเหตุของปัญหา แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหามลภาวะท่ีส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม แนวทางในการปฏิบัติในการเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรมเชิงอนุรักษ์ การจัดท า
และเขียนโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กิจกรรมการเดินทางส ารวจ ลักษณะกิจกรรม
การเดินทางส ารวจท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรวิชา
พิเศษลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ รูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการเขียนรายงานหลังปฏิบัติกิจกรรม
การเดินทางส ารวจ ศิลปะการแสดง งานทัศนศิลป์ ศิลปะการช่าง ศิลปะอักษรศาสตร์และศิลปะการ
วิจารณ์ 

 วิเคราะห์ แสดง เสนอแนะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ -เนตรนารีไทยในอนาคต 
ความส าคัญของกลวิธีต่างๆ ท่ีน ามาใช้ในขบวนการลูกเสือ-เนตรนารี แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
ขบวนการลูกเสือ-เนตรนารี แนวทางในการปฏิบั ติตามหน้าท่ีของพลเมืองไทยท่ีควรปฏิบั ติ 
สถานการณ์การปฏิบัติในขณะเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การ
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในกิจกรรมการเดินทางส ารวจ ขั้นตอน หลักการ และเข้าร่วมในกิจกรรม
การแสดง 

 ตระหนักในความส าคัญ และการอนุรักษ์ของส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
อิทธิพลต่อมนุษย์ ข้อปฏิบัติในการเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วย
ความสนใจ เป็นระเบียบเรียบร้อย และกระตือรือร้น 
 
วัตถุประสงค ์

1. มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของลูกเสือ-เนตรนารีไทย และวิธีการ
ด าเนินการของขบวนการลูกเสือ-เนตรนารี 

2. มีความรู้ความเข้าใจหน้าท่ีของพลเมืองไทยตามท่ีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ และแนวทาง
ปฏิบัติในการเยี่ยมชมหน่วยงาน 

3. มีความรู้ความ เข้ าใจ เกี่ ย วกับปัญ หาและหลักการอนุ รักษ์ ส่ิ งแวด ล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในกิจกรรมการเดินทางส ารวจ 



๒๘๓ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและประเภทของศิลปะ และสามารถน าเอา
ศิลปะมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๔ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 

 อธิบาย กล่าว ระบุ ความหมาย ความส าคัญ ประวัติ จุดประสงค์ ความเป็นมา ประเภท 
รูปแบบ วิธีการ หลักการ หลักเกณฑ์ องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย ส่ิงเสพติด กีฬาไทยและกีฬาสากล กรีฑาและกีฬาแบดมินตัน ตะกร้อข้ามตาข่าย ฟุตบอล ค า
ปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ-เนตรนารี ศีล 5 และศีล 8 การอาราธนาศีล การอาราธนาธรรม การ
อาราธนาพระปริตร หลักธรรมหมวดธรรมวิภาค หลักธรรมหมวดคิหิปฏิบัติ กฎแห่งความปลอดภัยใน
หมวดกิจกรรมท่ีใช้ก าลังกาย สติปัญญา และวิทยาการ การให้บริการและการพัฒนาชุมชนของแบบ
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และกฎของลูกเสือ-เนตรนารีกับการให้บริการชุมชน โครงการเกี่ยวกับ
การให้บริการและการพัฒนาชุมชน การปฐมพยาบาล วิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยท่ีมีอาการช็อก มี
บาดแผล มีอาการตกเลือด ถูกไฟไหม้น้ าร้อนลวก ถูกกรดและด่าง ผู้ป่วยท่ีมีบาดแผลท่ีมีพิษ เลือด
ก าเดาไหล การผายปอด การใช้ผ้าพันแผล ผู้ป่วยท่ีมีอาการข้อเคล็ด ข้อแพลง ข้อเคล่ือน และ
กระดูกหัก การเคล่ือนย้ายผู้ป่วย เมื่อประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

 เสนอแนะ สาธิต ยกตัวอย่าง แนวทางการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ การปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาไทยและกีฬาสากล ทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกรีฑาและ
กีฬาแบดมินตัน ตะกร้อข้ามตาข่าย ฟุตบอล ค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ-เนตรนารี การแสดงออก
ท่ีถูกต้องเหมาะสมกับข้อความท่ีก าหนดไว้ในศีล 5 และศีล 8 หลักธรรมหมวดธรรมวิภาค แนวทาง
ปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีเกี่ยวกับโอวาทของพระพุทธเจ้า 3 อกุศลมูล 3 หลักธรรมหมวดคิหิปฏิบัติ การ
น าหลักความปลอดภัย และกฎแห่งความปลอดภัยไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ในหมวดกิจกรรมท่ีใช้ก าลัง
กาย สติปัญญา และวิทยาการของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมการให้บริการและ
การพัฒนาชุมชนของแบบลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และกฎของลูกเสือ -เนตรนารีกับการ
ให้บริการชุมชน โครงการเกี่ยวกับการให้บริการและการพัฒนาชุมชน วิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยท่ีมี
อาการช็อก มีบาดแผล มีอาการตกเลือด ถูกไฟไหม้น้ าร้อนลวก ถูกกรดและด่าง ผู้ป่วยที่มีบาดแผลท่ีมี
พิษ เลือดก าเดาไหล การผายปอด การใช้ผ้าพันแผล ผู้ป่วยท่ีมีอาการข้อเคล็ด ข้อแพลง ข้อเคล่ือน 
และกระดูกหัก การเคล่ือนย้ายผู้ป่วย เมื่อประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

 เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ และกระตือรือร้น 
 
วัตถุประสงค ์

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และ
สามารถน ากิจกรรมกีฬามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนมีความตระหนักในผลกระทบ
และโทษของส่ิงเสพติด 



๒๘๕ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
ตลอดจนแนวทางในการน าหลักธรรมส าคัญทางศาสนามาประยุกต์ใช้ 

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎแห่งความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรม 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการให้บริการชุมชน และการพัฒนา

ชุมชนตามกฎของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ตลอดจนทักษะในการปฐมพยาบาลผู้ป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๖ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 

 อธิบาย ระบุ ความหมาย ความส าคัญ ประวัติ ความเป็นมา รูปแบบ หลักการ วัตถุประสงค์ 
ขั้นตอน ประเภท โครงสร้าง องค์ประกอบของกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ หน้าท่ี บทบาท 
ความส าคัญของคณะกรรมการกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ การบันทึกรายงานการประชุมและ
แผนการปฏิบัติกิจกรรมของกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
การเลือกต้ังและระบบพรรคการเมืองของประเทศไทย กระบวนการการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา กระบวนการการเลือกต้ังผู้ใหญ่บ้านและก านัน  แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีเกี่ยวกับ
หลักการและแนวนโยบายด้านการต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงส าคัญทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมการเดินทางส ารวจ
ของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โดยการเดินเท้า รถจักรยาน และการพายเรือ การจัดเตรียม
อาหาร อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และข้อควรปฏิบัติในกิจกรรมการเดินทางส ารวจ คุณค่า และการจัด
แสดงผลงานศิลปะ กีฬาประเภทบุคคล กีฬาประเภททีมท่ีก าหนดในหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือ -
เนตรนารีหลวง  

 เสนอแนะ แสดง ยกตัวอย่าง แนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมของกองลูกเสือ -เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ การประพฤติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย นโยบายของประเทศไทยท่ี
เกี่ยวกับด้านการต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน แนวทางในการติดต่อประสานงานเพื่อขอรับ
ค าแนะน าจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ดิน น้ า พันธุ์
ไม้ สัตว์ และส่ิงส าคัญทางประวัติศาสตร์ แนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม และการจัดเตรียมส่ิงของเพื่อ
การเดินทางส ารวจในหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือหลวง ข้อควรปฏิบัติในกิจกรรมการเดินทางส ารวจ
เป็นหมู่โดยการเดินเท้า รถจักรยาน และการพายเรือ แนวทางในการน าศิลปะแต่ละประเภทมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไปจัดแสดงหรือน าเสนอภายในกลุ่ม แนวทางการฝึกและสาธิต
ทักษะการวิ่งประเภทลู่ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือ-เนตรนารีหลวง การวิ่งกระโดดไกล
และการทุ่มน้ าหนักเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขั้นตอน
วิธีปฏิบัติและบทบาทท้ังในฐานะผู้เล่น ผู้ชม และผู้ตัดสินในกิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอล และการวิ่งผลัด 

 ร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ และกระตือรือร้น 
 
วัตถุประสงค ์

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการกองลูกเสือ-เนตร
นารีสามัญรุ่นใหญ่ ตลอดจนรูปแบบบันทึกรายงานการประชุม และแผนการปฏิบัติกิจกรรมของกอง
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 



๒๘๗ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองตลอดจนรูปแบบการเลือกต้ัง
และพรรคการเมืองในประเทศไทย 

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลไทยท่ีมีต่อนานาชาติ และความเป็นมา 
ตลอดจนหน้าท่ีขององค์การสหประชาชาติ 

4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมและแนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางส ารวจโดยการเดินเท้า โดยรถจักรยาน และโดยการพายเรือ 

6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตและจัดแสดงผลงานทางศิลปะ ตลอดจนตระหนัก
ในคุณค่า และความส าคัญท่ีน างานศิลปะมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

7. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าทักษะจากกิจกรรมกีฬาประเภทบุคคลและ
ประเภทชุดท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือ -เนตรนารีหลวงมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๘ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 

 อธิบาย เล่า ระบุ ความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย ประวัติ ความเป็นมา ของศาสนา
และหลักธรรมทางศาสนา มูลเหตุของการเกิดศาสนาของทุกศาสนา แนวทางการพัฒนาลูกเสือ-เนตร
นารีสามัญรุ่นใหญ่กับหลักธรรมทางศาสนา ศาสนาท่ีส าคัญในประเทศไทย หลักธรรมค าสอนท่ีส าคัญ
ของพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ค าปฏิญาณ กฎของลูกเสือ (เนตรนารี) ขบวนการลูกเสือ -เนตรนารี 
ผู้ให้ก าเนิดลูกเสือ-เนตรนารีโลก และผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือ-เนตรนารีไทย ลูกเสือส ารอง-เนตร
นารีส ารอง ขั้นตอนของพิธีเข้าประจ ากองและพิธีเปิด-ปิดการประชุมกอง การท าความเคารพเป็นหมู่
และรายบุคคล เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบของลูกเสือส ารอง -เนตรนารีส ารอง 
เครื่องหมายและวิชาพิเศษของลูกเสือส ารอง-เนตรนารีส ารอง วิธีการท าความเคารพ การแสดงรหัส
และการสัมผัสมือ คติพจน์ ค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ -เนตรนารีสามัญ กิจกรรมกลางแจ้งท่ี
น ามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ขั้นตอนการวางแผนด าเนินกิจกรรมกลางแจ้ง การ
ฝึกระเบียบแถวของลูกเสือ-เนตรนารี สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด และรูปแบบการเรียกแถว 
รูปแบบการจัดแถว การต้ังแถว ผู้น าทางลูกเสือ-เนตรนารี ผู้น า ประเภท คุณลักษณะ คุณสมบัติ และ
ลักษณะของผู้น าในท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการพัฒนาชุมชนท่ีดี การสร้างความเป็นปึกแผ่นและความสามัคคี
ในหมู่คณะ การฝึกอบรมวิชาการเป็นผู้น า การทดสอบลักษณะความเป็นผู้น า การพูดในท่ีสาธารณชน 
กิจกรรมการโต้วาที 

 วิเคราะห์ เปรียบเทียบ แสดง ยกตัวอย่าง เสนอแนะ มูลเหตุของการเกิดศาสนาของทุก
ศาสนา แนวทางการพัฒนาลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กับหลักธรรมทางศาสนา แนวทางในการน า
หลักธรรมค าสอนท่ีส าคัญของศาสนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคม ความสอดคล้องของค าปฏิญาณ 
กฎของลูกเสือ (เนตรนารี) กับหลักธรรมทางศาสนา แนวทางในการน าค าปฏิญาณ กฎของลูกเสือ 
(เนตรนารี) ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคม ท่ามือเปล่าในท่าตรง ท่าพัก ท่ายืนอยู่กับท่ี และท่าเดิน-ท่า
หยุดในการฝึกระเบียบแถว ระเบียบแถวในท่าประกอบอาวุธ การให้สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด 
และรูปแบบการเรียกแถว รูปแบบการจัดแถว การตั้งแถว การเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นผู้น า การ
น าคุณลักษณะและคุณสมบัติท่ีดีของผู้น าในท้องถิ่นมาเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับสมาชิกลูกเสือ-เนตรนารี 
การสร้างความเป็นปึกแผ่นและการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ แนวทางในการน ากิจกรรมของ
ลูกเสือ-เนตรนารีมาประยุกต์ใช้ในการทดสอบการเป็นผู้น า วิธีการพูดในท่ีสาธารณชน การจัดกิจกรรม
การโต้วาที และเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะผู้โต้และในฐานะเป็นกรรมการผู้ตัดสิน 

 เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ และกระตือรือร้น 
 
วัตถุประสงค ์

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนา และความสอดคล้องของค าปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือ (เนตรนารี) กับหลักธรรมในศาสนา 



๒๘๙ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ-เนตรนารี และสามารถช่วยถ่ายทอด
ความรู้ในกองลูกเสือ-เนตรนารีส ารองและสามัญ 

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้น า คุณสมบัติของผู้น าในหมู่บ้านหรือ
ชุมชน และองค์ประกอบท่ีส าคัญในการสร้างความเป็นปึกแผ่นและความสามัคคีในหมู่คณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๐ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมชุมนุมภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
เวลาเรียน 30 ชั่วโมง/ปี  จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 
 ศึกษาลักษณะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เขียนสะกดค าจากภาพ เขียนบรรยายภาพ เขียน
ตามจินตนาการ เขียนเรื่องจากค าท่ีก าหนด อ่านจับใจความจากเรื่อง อ่านบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง 
จับประเด็นส าคัญ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น การน าความรู้ท่ีได้ใช้ในการพูดน าเสนอเรื่องราวต่างๆ มี
มารยาทในการอ่าน การเขียน การพูด และน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
 
วัตถุประสงค ์

1. นักเรียนมีความสนใจและรักษ์ภาษาไทยมากขึ้น 
2. นักเรียนท างานเป็นกลุ่มอย่างมีระบบ 
3. นักเรียนมีการพฒันาทักษะทางด้านฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
4. นักเรียนมีความภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 
5. นักเรียนมีความสุข สนุกสนานและเพลิดเพลิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๑ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
เวลาเรียน 30 ชั่วโมง/ปี  จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 
 ศึกษาตัวอักษรภาษาอังกฤษ Aa - Zz จ านวนนับ วัน เดือน ปี เป็นภาษาอังกฤษ การกล่าว
ค าทักทาย การบรรยายคุณลักษณะของส่ิงของชนิดต่างๆ เกี่ยวกับในห้องเรียน โรงเรียน การบอก
ค าศัพท์ สี สัตว์ ส่ิงของง่ายๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน การแนะน าสมาชิกในครอบครัวของตนเอง และ
การบอกความรู้สึกของตนเองในส่ิงท่ีพบเห็น 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม และกระบวนการเรียนแบบ Phern 
(เพลิน) ซึ่งรวมมาจาก Play and Learn และการใช้เกมเพื่อเป็นการแข่งขันในแต่ละทีม 
 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการส่ือสารท่ีดี และฝึกให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีก่อนการเรียน
ภาษาอังกฤษ  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักและบอกช่ือ ตัวอักษร ได้ถูกต้อง 
2. เพื่อให้นักเรียนรู้และบอกจ านวนนับ วัน เดือน ปี เป็นภาษาอังกฤษ 
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถกล่าวค าทักทายได้ถูกต้องเหมาะสม 
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถบรรยายคุณลักษณะของส่ิงต่างๆ ได้ถูกต้อง 
5. เพื่อให้นักเรียนสามารถแนะน าสมาชิกในครอบครัวตนเอง และสามารถบอกความรู้สึก

ของตนเองได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๒ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมชุมนุมวิทย์คิดสนุก  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
เวลาเรียน 30 ชั่วโมง/ปี  จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 
 ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การสังเกต การวัด การจ าแนกประเภท การ
ค านวณ การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล การลงความคิดเห็นจากข้อมูล การพยากรณ์ การ
ต้ังสมมติฐาน การทดลอง การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทดสอบ
สารพิษในอาหาร การสกัดสีจากพืชธรรมชาติในท้องถิ่น กลวิทยาศาสตร์ เกมวิทยาศาสตร์ และการ
ประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลอง กระบวนการกลุ่ม การลงมือปฏิบัติ การ
ค้นคว้าและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน และมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
 
วัตถุประสงค ์

1. อธิบายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2. สามารถน าความรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 
3. ทดลองและอธิบายการทดสอบสารพิษในอาหาร 
4. ทดลองและสกัดสีจากพืชธรรมชาติในท้องถิ่น 
5. อธิบายความรู้ท่ีได้จากกลวิทยาศาสตร์และลงมือปฏิบัติการเล่นวิทยาศาสตร์ 
6. ศึกษาและอธิบายเช่ือมโยงความรู้จากเกมวิทยาศาสตร์ 
7. ทดลองและประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๓ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมชุมนุมกีฬา : ฟุตบอล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
เวลาเรียน 30 ชั่วโมง/ปี  จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 
 ศึกษาเกี่ยวกับทักษะปฏิบัติเบ้ืองต้นในด้านการฝึกความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอล การเดาะบอล 
การแปบอล การเตะด้วยข้างเท้าด้านนอก การเตะด้วยข้างเท้าด้านใน การโหม่ง การจับฟุตบอลด้วย
ส่วนต่างๆ เช่น การพักอก การพักด้วยเข่า การจับด้วยข้างเท้าด้านนอก การจับด้วยข้างเท้าด้านใน 
การยิงประตูด้วยเท้า การยิงประตูด้วยการโหม่ง การเล่นตามต าแหน่ง การเป็นผู้รักษาประตู การเป็น
กองหลัง การเป็นกองกลาง การเป็นกองหน้า การเล่นเป็นทีม รู้จักกฎ กติกา และมารยาทในการเล่น 
มารยาทผู้ชม รู้จักการมีน้ าใจนักกีฬา และเมื่อเรียนรู้แล้ว สามารถปฏิบัติได้จริง 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิบัติเบ้ืองต้นในด้านการฝึกความคุ้นเคยกับลูก
ฟุตบอล ได้แก่ การเดาะบอล การแปบอล การเตะด้วยข้างเท้าด้านนอก การเตะด้วย
ข้างเท้าด้านใน การโหม่ง และสามารถปฏิบัติได้จริง 

2. ผู้เรียนสามารถจับฟุตบอลด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ การพักอก การพักด้วยเข่า การจับด้วย
ข้างเท้าด้านนอก การจับด้วยข้างเท้าด้านใน 

3. ผู้เรียนมีทักษะในการยิงประตูด้วยเท้า และการยิงประตูด้วยการโหม่ง 
4. ผู้เรียนสามารถเล่นตามต าแหน่งได้ เช่น การเป็นผู้รักษาประตู การเป็นกองหลัง การเป็น

กองกลาง การเป็นกองหน้า 
5. ผู้เรียนสามารถเล่นเป็นทีมได้ 
6. ผู้เรียนสามารถรักษากฎ กติกา และมารยาทในการเล่นฟุตบอลได้ 
7. ผู้เรียนรู้จักการมีน้ าใจนักกีฬา และเรียนรู้ในการเป็นผู้ชมท่ีดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๔ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมชุมนุมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
เวลาเรียน 30 ชั่วโมง/ปี  จ านวน - หน่วยกิต 
ค าอธิบายกิจกรรม 
 ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ประเภทขยะมูลฝอย ประเภทขยะรีไซเคิล การ
คัดแยกขยะมูลฝอย แนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอย ตัวอย่างกิจกรรมการคัดแยกและใช้ประโยชน์
ขยะมูลฝอย ประเภทเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ประเภทเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน แนวทางการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน 
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การออกแบบและประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล 
และเข้าร่วมโครงการสร้างจิตส านึกการใช้พลังงานส าหรับเยาวชนในสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค ์

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน 
2. มีความรู้เกี่ยวกับประเภทขยะมูลฝอย ประเภทขยะรีไซเคิล การคัดแยกขยะมูลฝอย 

และสามารถคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้ 
3. เสนอแนะแนวทางในการลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ 
4. น าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาตัวอย่างกิจกรรมการคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
5. มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ประเภทเทคโนโลยีการ

อนุรักษ์พลังงาน 
6. เสนอแนะแนวทางในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา 

และชุมชน 
7. ผู้เรียนสามารถออกแบบและประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิลได้ 
8. ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการสร้างจิตส านึกการใช้พลังงานส าหรับเยาวชนในสถานศึกษา 
9. ผู้เรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๕ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมชุมนุมงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
เวลาเรียน 30 ชั่วโมง/ปี  จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และหลักการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ประเภทและการ
ออกแบบงานประดิษฐ์ หลักการเลือกอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในงานประดิษฐ์ ประเภทของอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ในงานประดิษฐ์ หลักในการใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในงาน
ประดิษฐ์ กระบวนการปฏิบัติงานในงานประดิษฐ์ การสร้างสัมพันธภาพในการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ 
การจัดการกับผลงานประดิษฐ์  
 การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ ได้แก่ การประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ ของประดับตกแต่ง 
 
วัตถุประสงค ์

1. บอกความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของงานประดิษฐ์ และจ าแนกประเภทของ
งานประดิษฐ์ได้ 

2. อธิบายความหมายของการออกแบบได้ 
3. ศึกษาแบบ ดัดแปลงแบบ และออกแบบงานประดิษฐ์ได้ 
4. น าหลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ 
5. บอกความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในงาน

ประดิษฐ์ได้ 
6. บอกหลักการ วิธีการในการให้การดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างถูกต้อง 
7. เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างปลอดภัย และเหมาะสมกับชนิดของงาน 
8. บอกความหมาย ความส าคัญ คุณค่า และประโยชน์ของกระบวนการปฏิบัติงานในงาน

ประดิษฐ์ได้ 
9. บอกกระบวนการ ข้ันตอนในงานประดิษฐ์ได้ 
10. วางแผนการปฏิบัติงานและประเมินผลการท างานได้อย่างเหมาะสม 
11. เห็นคุณค่าต่อการท างานประดิษฐ์ท่ีเป็นกระบวนการ 
12. บอกความหมายและความส าคัญของสัมพันธภาพในการท างานร่วมกันได้ 
13. บอกพื้นฐานและแนวทางในการสร้างสัมพันธภาพได้ 
14. ประเมินตนเองและผู้อื่นเพื่อสร้างสัมพันธภาพได้ 
15. ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มอย่างมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อเพื่อนร่วมกลุ่มได้ 
16. บอกความหมายและหลักการจัดการกับผลงานประดิษฐ์ได้ 
17. บอกชนิด ประโยชน์ และหลักการเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อการจ าหน่ายได้ 
18. บอกหลักการจัดจ าหน่าย การก าหนดราคาจ าหน่ายได้ 
19. ค านวณก าไรผลผลิตเพื่อการจ าหน่ายและท าบัญชีรับจ่ายได้ 



๒๙๖ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

20. บอกความหมาย ความส าคัญของการประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ และของประดับตกแต่ง
ได้ 

21. บอกหลักการและวิธีการประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ และของประดับตกแต่งได้ 
22. เลือกใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการปฏิบัติงาน การประเมินผลการท างานประดิษฐ์

ประเภทของเล่น ของใช้ และของประดับตกแต่งได้ 
23. มีเจตคติท่ีดีต่อการประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ และของประดับตกแต่งเพื่อน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน หรือเพื่อการจ าหน่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๗ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 
 ศึกษาค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ ในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การบอกจ านวน ตัวเลข 
การอ่านวัน เดือน ปี ค าศัพท์ต่างๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน การแสดงความรู้สึกถึงความต้องการของ
ตนเอง รวมถึงการแสดงความคิดเห็นของตนเองด้วยการสนทนากับผู้อื่นอย่างง่ายๆ 
 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบการแสดงบทบาทสมมติ (Role play) การเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิคต่างๆ จากวิธีการสอน 
 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารกับบุคคลอื่นได้
อย่างคล่องแคล่ว และสร้างเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบอกค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ ใน
การสนทนาได้ 

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบอกจ านวน ตัวเลขได้ถูกต้อง 
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอ่านวัน เดือน ปี ได้ถูกต้อง 
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และความต้องการของตนเองโดยใช้

ภาษาอังกฤษได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๘ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
เวลาเรียน 10 ชั่วโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 
 ศึกษาค า กลุ่มค า ประโยคในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การบอกข้อมูลส่วนบุคคล (ช่ือ 
อายุ ท่ีอยู่ วัน เดือน ปีเกิด) การเขียนประวัติตนเอง การบอกและเขียนความใฝ่ฝันในอนาคต ค าศัพท์
ด้านอาชีพ การแสดงความคิดเห็นของตนเองท่ีมีต่อการประกอบอาชีพต่างๆ การเขียนใบสมัครหรือ
แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ 
 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติจริง (Learning by doing) จากส่ือการ
เรียน และการใช้เกมเข้าร่วมกิจกรรม 
 เพื่ อให้นักเรียนมีความรู้  ความสามารถในการใช้กลุ่มค า ประโยค ในการสนทนา
ภาษาอังกฤษ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบอกข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
2. เพื่อให้นักเรียนเขียนประวัติของตนเองได้ 
3. เพื่อให้นักเรียนเขียนบอกความใฝ่ฝันของตนเองได้ 
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกความคิดเห็นของตนเองท่ีมีต่อการประกอบอาชีพต่างๆ ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๙ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมชุมนุมงานประดิษฐ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และหลักการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ประเภทและการ
ออกแบบงานประดิษฐ์ หลักการเลือกอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในงานประดิษฐ์ ประเภทของอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ในงานประดิษฐ์ หลักในการใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในงาน
ประดิษฐ์ กระบวนการปฏิบัติงานในงานประดิษฐ์ การสร้างสัมพันธภาพในการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ 
การจัดการกับผลงานประดิษฐ์  
 การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ ได้แก่ การประดิษฐ์ของเล่น ของใช้  
 
วัตถุประสงค ์

1. บอกความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของงานประดิษฐ์ และจ าแนกประเภทของ
งานประดิษฐ์ได้ 

2. อธิบายความหมายของการออกแบบได้ 
3. ศึกษาแบบ ดัดแปลงแบบ และออกแบบงานประดิษฐ์ได้ 
4. น าหลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ 
5. บอกความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในงาน

ประดิษฐ์ได้ 
6. บอกหลักการ วิธีการในการให้การดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างถูกต้อง 
7. เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างปลอดภัย และเหมาะสมกับชนิดของงาน 
8. บอกความหมาย ความส าคัญ คุณค่า และประโยชน์ของกระบวนการปฏิบัติงานในงาน

ประดิษฐ์ได้ 
9. บอกกระบวนการ ข้ันตอนในงานประดิษฐ์ได้ 
10. วางแผนการปฏิบัติงานและประเมินผลการท างานได้อย่างเหมาะสม 
11. เห็นคุณค่าต่อการท างานประดิษฐ์ท่ีเป็นกระบวนการ 
12. บอกความหมายและความส าคัญของสัมพันธภาพในการท างานร่วมกันได้ 
13. บอกพื้นฐานและแนวทางในการสร้างสัมพันธภาพได้ 
14. ประเมินตนเองและผู้อื่นเพื่อสร้างสัมพันธภาพได้ 
15. ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มอย่างมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อเพื่อนร่วมกลุ่มได้ 
16. บอกความหมายและหลักการจัดการกับผลงานประดิษฐ์ได้ 
17. บอกชนิด ประโยชน์ และหลักการเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อการจ าหน่ายได้ 
18. บอกหลักการจัดจ าหน่าย การก าหนดราคาจ าหน่ายได้ 
19. ค านวณก าไรผลผลิตเพื่อการจ าหน่ายและท าบัญชีรับจ่ายได้ 



๓๐๐ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

20. บอกความหมาย ความส าคัญของการประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ และของประดับตกแต่ง
ได้ 

21. บอกหลักการและวิธีการประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ และของประดับตกแต่งได้ 
22. เลือกใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการปฏิบัติงาน การประเมินผลการท างานประดิษฐ์

ประเภทของเล่น ของใช้ได้ 
23.  มีเจตคติท่ีดีต่อการประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือเพื่อการ

จ าหน่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๑ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมชุมนุมงานประดิษฐ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
เวลาเรียน 10 ชั่วโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 
 การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ประเภทของประดับตกแต่ง 
 
วัตถุประสงค ์

1. บอกความหมาย ความส าคัญของการประดิษฐ์ของประดับตกแต่งได้ 
2. บอกหลักการและวิธีการประดิษฐ์ของประดับตกแต่งได้ 
3. เลือกใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการปฏิบัติงาน การประเมินผลการท างานประดิษฐ์

ประเภทของประดับตกแต่งได้ 
4. มีเจตคติท่ีดีต่อการประดิษฐ์ของประดับตกแต่งเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือเพื่อ

การจ าหน่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๒ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมชุมนุมกีฬา : ฟุตบอล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 
 ศึกษาเกี่ยวกับทักษะปฏิบัติเบ้ืองต้นในด้านการฝึกความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอล การเดาะบอล 
การแปบอล การเตะด้วยข้างเท้าด้านนอก การเตะด้วยข้างเท้าด้านใน การโหม่ง การจับฟุตบอลด้วย
ส่วนต่างๆ เช่น การพักอก การพักด้วยเข่า การจับด้วยข้างเท้าด้านนอก การจับด้วยข้างเท้าด้านใน 
การยิงประตูด้วยเท้า การยิงประตูด้วยการโหม่ง การเล่นตามต าแหน่ง การเป็นผู้รักษาประตู การเป็น
กองหลัง การเป็นกองกลาง การเป็นกองหน้า การเล่นเป็นทีม รู้จักกฎ กติกา และมารยาทในการเล่น 
มารยาทผู้ชม รู้จักการมีน้ าใจนักกีฬา และเมื่อเรียนรู้แล้ว สามารถปฏิบัติได้จริง 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิบัติเบ้ืองต้นในด้านการฝึกความคุ้นเคยกับลูก
ฟุตบอล ได้แก่ การเดาะบอล การแปบอล การเตะด้วยข้างเท้าด้านนอก การเตะด้วยข้างเท้าด้านใน 
การโหม่ง และสามารถปฏิบัติได้จริง 

2. ผู้เรียนสามารถจับฟุตบอลด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ การพักอก การพักด้วยเข่า การจับด้วย
ข้างเท้าด้านนอก การจับด้วยข้างเท้าด้านใน 

3. ผู้เรียนมีทักษะในการยิงประตูด้วยเท้า และการยิงประตูด้วยการโหม่ง 
4. ผู้เรียนสามารถเล่นตามต าแหน่งได้ เช่น การเป็นผู้รักษาประตู การเป็นกองหลัง การ

เป็นกองกลาง การเป็นกองหน้า 
5. ผู้เรียนสามารถเล่นเป็นทีมได้ 
6. ผู้เรียนสามารถรักษากฎ กติกา และมารยาทในการเล่นฟุตบอลได้ 
7. ผู้เรียนรู้จักการมีน้ าใจนักกีฬา และเรียนรู้ในการเป็นผู้ชมท่ีดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๓ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมชุมนุมกีฬา : ฟุตซอล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
เวลาเรียน 10 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 จ านวน - หน่วยกิต 
ค าอธิบายกิจกรรม 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล   ประโยชน์กีฬาฟุตซอล และให้มีส่วนร่วม
ปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหาร การออกก าลังกายด้วยกิจกรรมกีฬาฟุตซอล  มีทักษะการเคล่ือนท่ี 
ทักษะการเตะลูกหลังเท้า  ข้างเท้าด้านใน ข้างเท้าด้านนอก การเตะด้วยหัวรองเท้า  การรับลูก รับ
ด้วยฝ่าเท้า การเล้ียงบอล   ทักษะการหลอกล่อ    รูปแบบ  เทคนิค การเล่นประเภททีม  กฎ กติกา
การแข่งขันและอื่นๆอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจน ากิจกรรมพลศึกษาอื่นๆ ท่ีมี
คุณค่าเท่าเทียมกับกีฬาฟุตซอล แทนตามความเหมาะสม  พร้อมกับให้เรียนรู้การป้องกันการแก้ไข  
การสร่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง มีทักษะ  มีสมรรถภาพทางกาย
และทางจิต มีระเบียบวินัย  เห็นคุณค่า และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอลได้ 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายกฎกติกาของกีฬาฟุตซอลได้ 
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะขั้นพื้นฐานของกีฬาฟุตซอลได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๔ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมชุมนุมวิทย์คิดสนุก                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 
  ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การสังเกต การวัด การจ าแนก
ประเภท การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา การค านวณ การจัดกระท า
และส่ือความหมายข้อมูล การลงความคิดเห็นจากข้อมูล การพยากรณ์ การต้ังสมมติฐาน การก าหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการ การก าหนดและควบคุมตัวแปร การทดลอง การตีความหมายและลงข้อสรุป การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน การทดสอบสารพิษในอาหาร 
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลอง กระบวนการกลุ่ม การลงมือปฏิบัติ 
การค้นคว้าและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน และมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
 
วัตถุประสงค ์

1. อธิบายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2. น าความรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
3. ทดลองและอธิบายการทดสอบสารพิษในอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๕ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมชุมนุมวิทย์คิดสนุก               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
เวลาเรียน 10 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 จ านวน - หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายกิจกรรม 
 ศึกษาการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การสกัดสีจากพืช
ธรรมชาติในท้องถิ่น กลวิทยาศาสตร์ เกมวิทยาศาสตร์ การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ และน า
ความรู้มาเผยแพร่ในรูปของแผ่นพับ วารสาร หรือโครงการวิทยาศาสตร์ 
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลอง กระบวนการกลุ่ม การลงมือปฏิบัติ การ
ค้นคว้าและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน และมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
 
วัตถุประสงค ์

1. ทดลองและสกัดสีจากพืชธรรมชาติในท้องถิ่น 
2. อธิบายความรู้ท่ีได้จากกลวิทยาศาสตร์และลงมือปฏิบัติการเล่นวิทยาศาสตร์ 
3. ศึกษาและอธิบายเช่ือมโยงความรู้จากเกมวิทยาศาสตร์ 
4. ทดลองและประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 
5. เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในรูปของแผ่นพับ วารสาร หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๖ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัครเพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจ
ของผู้เรียนให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
หลักการ 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมท่ีต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียน
คิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

2. เพื่อให้ ผู้ เรียนออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อ ย่าง
สร้างสรรค์ตามความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

3. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตรสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
ขอบข่าย 
 เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมจิตอาสา
โดยผู้เรียนด าเนินการด้วยตนเองในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม 
ความเสียสละต่อสังคม มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ 
 
แนวการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เน้นให้ผู้เรียนร่วมกันส ารวจและวิเคราะห์
สภาพปัญหา ร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ร่วม
สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม ร่วมรายงานผล พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการจัด
กิจกรรม 



๓๐๗ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์สามารถเลือกจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วม
กิจกรรมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของ
ผู้เรียนเอง โดยผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมตามองค์ความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่ง
สามารถจัดกิจกรรมได้ดังนี้ 

1.1 จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน 
1.2 จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน 

2. จัดกิจกรรมในลักษณะโครงการ โครงงาน หรือกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมท่ีเรียน
น าเสนอการจัดกิจกรรมต่อโรงเรียนเพื่อขอความเห็นชอบในการจัดท าโครงการ โครงงานหรือกิจกรรม 
ซึ่งมีระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดท่ีชัดเจน โดยสามารถจัดกิจกรรมได้ดังนี้ 

2.1 จัดกิจกรรมโรงเรียน 
2.2 จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน 

3. จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่น หมายถึง กิจกรรมท่ีผู้เรียนอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ท่ีจัดกิจกรรมในลักษณะเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โดยผู้เรียน
สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ดังนี้ 

3.1 ร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน 
3.2 ร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีจัดกิจกรรมนอกโรงเรียน 

 
 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  สามารถน าไปสอดแทรกหรือบูรณาการ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ การท ากิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณะประโยชน์  ให้ผู้เรียนรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมและผู้รับรองผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วย  โดยสถานศึกษาจัดเวลาเรียนให้ผู้เรียน  ดังนี้ 

 ระดับประถมศึกษาปีท่ี  1-6   รวม  6 ปี   จ านวน 60 ช่ัวโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3   รวม  3  ปี   จ านวน 45 ช่ัวโมง 

 
รูปแบบการจัดกิจกรรม 
 รูปแบบท่ี 1  จัดท าโครงการท่ีให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนปกติ ซึ่งเป็น
กิจกรรมท่ีอยู่ในลักษณะเพื่อสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 
 รูปแบบท่ี 2  จัดท าเป็นกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วันส าคัญทาง
ราชการ หรือกิจกรรมท่ีน านักเรียนออกท าประโยชน์ร่วมกับชุมชน หน่วยงานราชการ หรือองค์กรอื่นๆ 
 รูปแบบท่ี 3  จัดให้ผู้เรียนท ากิจกรรมตามความต้องการ โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษากิจกรรม เช่น 
รวมกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น สร้างจิตส านึกการใช้พลังงานในสถานศึกษา 
เป็นต้น 
 
 
 



๓๐๘ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช 2563   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

เกณฑ์การจบการศกึษา 
 หลักสูตรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พุทธศักราช ๒๕๖3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการจบการศึกษา ดังนี้ 
 
เกณฑ์การจบระดบัประถมศกึษา 
 (๑) ผู้เรียน ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน จ านวน ๕,๐๔๐ ช่ัวโมง และรายวิชาเพิ่มเติม/
กิจกรรมเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า จ านวน 960 ช่ัวโมง  
 (๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินในรายวิชาพื้นฐานระดับ ๑ ขึ้นไปทุกรายวิชา 
 (๓) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไปทุกด้าน 
 (๔) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไปทุกด้าน 
 (๕) ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินในระดับ “ผ่าน”   
ทุกกิจกรรม 
 
เกณฑ์การจบระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ 
 (๑) ผู้เรียนต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน จ านวน ๒,๖๔๐ ช่ัวโมง (๖๖ หน่วยกิต) และรายวิชา
เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ช่ัวโมง (๑๕  หน่วยกิต) 
 (๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานในระดับ ๑ ขึ้นไปทุกรายวิชา 
 (๓) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไปทุกด้าน 
 (๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไปทุกด้าน 
 (๕) ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินในระดับ “ผ่าน”   
ทุกกิจกรรม 
 
การจัดการเรียนรู ้
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร  ผู้สอนพยายามคัดสรร
กระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  รวมท้ังปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็น
สมรรถนะส าคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  
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 ๑. หลักการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะ
ส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้   
ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้น 
ให้ความส าคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม  
 ๒. กระบวนการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลาย เป็นเครื่องมือท่ีจะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็น
ส าหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริงกระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย 
กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย  กระบวนการเหล่านี้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอน จึงจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัด  สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึง
พิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด   
 ๔. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ท้ังผู้สอนและผู้เรียน 
ควรมีบทบาท ดังนี้ 
  ๔.๑ บทบาทของผู้สอน 
   ๑) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน 
การจัดการเรียนรู้ ท่ีท้าทความสามารถของผู้เรียน 
   ๒) ก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะ
กระบวนการท่ีเป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   ๓) ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และพัฒนาการทางสมอง เพื่อน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  
   ๔) จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
   ๕) จัดเตรียมและเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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   ๖) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
   ๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
  ๔.๒  บทบาทของผู้เรียน 
   ๑) ก าหนดเป้าหมาย วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
   ๒) เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ต้ัง
ค าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ   
   ๓) ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ  
   ๔) มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  
   ๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
สื่อการเรยีนรู ้
 ส่ือการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียน
เข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่ือการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ท้ังส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี และเครือข่ าย การ
เรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีในท้องถิ่น การเลือกใช้ส่ือควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลา
การเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผู้เรียน   
 การจัดหาส่ือการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุง
เลือกใช้อย่างมีคุณภาพจากส่ือต่างๆ ท่ีมีอยู่รอบตัวเพื่อน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถ
ส่งเสริมและส่ือสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้
ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้มี
หน้าท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรด าเนินการดังนี้   
 ๑. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์ส่ือการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่าย 
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 ๒. จัดท าและจัดหาส่ือการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน 
รวมทั้งจัดหาส่ิงท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ 
 ๓. เลือกและใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้อง 
กับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 ๔. ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
 ๕. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 ๖. จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับส่ือและการใช้ส่ือ 
การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ าเสมอ 
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 ในการจัดท า การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้ในสถานศึกษา  
ควรค านึงถึงหลักการส าคัญของส่ือการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและ
ทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคงของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รูปแบบการน าเสนอ 
ท่ีเข้าใจง่าย และน่าสนใจ   
 
การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ 
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ให้ประสบผลส าเร็จนั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพื่อให้บรรลุ  
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็น
เป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้น ท่ีการศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   
เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดง
พัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้  ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมิน
อย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมิน
ช้ินงาน/ ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวช้ีวัด
ให้มีการสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ี
จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการ
เรียนการสอนของตนด้วย ท้ังนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 ๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาด าเนินการเพื่อตัดสินผล 
การเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด 
รวมท้ังสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการ
ประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ 
หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อ
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คณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน   
 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถ
ด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานท่ีจัดท าและด าเนินการโดย
เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้
ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๔.  การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียน ในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เข้ารับการประเมิน ผลจากการ
ประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของ
ประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความ
แตกต่างระหว่างบุคคลท่ีจ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนท่ัวไป กลุ่ม
ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้าน
วินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่ม
พิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการ
ด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จ 
ในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็น
ข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติ
ร่วมกัน  
 
เกณฑ์การวัดและประเมนิผลการเรยีน 
 การตัดสินผลการเรียน 
 ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนานักเรียนแต่ละ
คนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของนักเรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน   
มีเกณฑ์ดังนี้ 
  (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
  (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
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ของจ านวนตัวชี้วัด 
  (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา    
  (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนดในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
การใหร้ะดบัผลการเรียน 
 ๑.  การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ใช้ระบบตัวเลข   
แสดงระดับการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ ดังนี้ 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนร้อยละ 
๔ ผลการเรียนดีเย่ียม ๘๐ - ๑๐๐ 

๓.๕ ผลการเรียนดีมาก ๗๕ - ๗๙ 
๓ ผลการเรียนดี ๗๐ - ๗๔ 

๒.๕ ผลการเรียนค่อนข้างดี ๖๕ - ๖๙ 
๒ ผลการเรียนน่าพอใจ ๖๐ - ๖๔ 

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

 
 ๒.  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  เป็นผ่านและไม่ผ่าน  ถ้ากรณีท่ีผ่าน  
ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเย่ียม  ดี  และผ่าน 
  ดีเยี่ยม  หมายถึง มี ผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์  และเขียน 
ท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
  ดี  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์  และเขียน  
ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
  ผ่าน  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์  และเขียน 
ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับแต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 
  ไม่ผ่าน  หมายถึง  ไม่มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์   
และเขียนหรือถ้ามีผลงานผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องท่ีต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 
 ๓.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รวมทุกคุณลักษณะเพื่อการเล่ือนช้ัน  และจบ
การศึกษา  เป็นผ่านและไม่ผ่าน  ในการผ่าน  ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน  และ
ความหมายของแต่ละระดับ  ดังนี้  
  ดีเยี่ยม  หมายถึง  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคมโดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม
จ านวน  ๕-๘  คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 
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  ดี  หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  เพื่อให้เป็นการยอมรับ
ของสังคมโดยพิจารณาจาก 
   ๑) ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม  จ านวน  ๑-๔  คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะ
ใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี  หรือ 
   ๒) ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม  จ านวน  ๔  คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่านหรือ 
     ๓) ได้ผลการประเมินระดับดี  จ านวน  ๕-๘  คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 
  ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษาก าหนด
โดยพิจารณาจาก 
   ๑) ได้ผลการประเมินระดับผ่าน  จ านวน  ๕-๘  คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่านหรือ 
   ๒) ได้ผลการประเมินระดับดี  จ านวน  ๔  คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผล
การประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 
  ไม่ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
สถานศึกษาก าหนดโดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่านต้ังแต่   ๑คุณลักษณะ 
 ๔.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดและให้ผลการประเมินเป็นผ่าน  
และไม่ผ่านให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมินดังนี้ 
  “ผ”  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  
ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 
  “มผ”  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมี
ผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ในกรณีท่ีผู้เรียนได้ “มผ” ครูผู้ดูแลกิจกรรมต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมใน
ส่วนท่ีผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน  แล้วจึงเปล่ียนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” 
ได้  ท้ังนี้  ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยห้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
การเลื่อนช้ัน 
 เมื่อส้ินปีการศึกษาผู้เรียนจะได้รับการเล่ือนช้ันเมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
  (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนตัวชี้วัด 
  (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา ไม่น้อยกว่าระดับ “๑” จึงจะถือ
ว่าผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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  (๔) นักเรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และ
เขียน ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป  
และมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน  ในระดับ “ผ่าน” 
 ท้ังนี้ ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยและพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอน 
 ซ่อมเสริมได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เล่ือนช้ันได้   
 อนึ่ง ในกรณีท่ีผู้เรียนมีหลักฐานการเรียนรู้ท่ีแสดงว่ามีความสามารถดีเลิศสถานศึกษาอาจ
ให้โอกาสผู้เรียนเล่ือนช้ันกลางปีการศึกษา  โดยสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการประกอบด้วยฝ่าย
วิชาการของสถานศึกษาและผู้แทนของเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือต้นสังกัดประเมินผู้เรียนและตรวจสอบ
คุณสมบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขท้ัง๓ประการต่อไปนี้ 
  ๑.  มีผลการเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและมีผลการเรียนระหว่างปีท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม  
  ๒.  มีวุฒิภาวะเหมาะสมท่ีจะเรียนในช้ันท่ีสูงขึ้น 
  ๓.  ผ่านการประเมินผลความรู้ความสามารถทุกรายวิชาของช้ันปีท่ีเรียนปัจจุบันและ
ความรู้ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของช้ันปีท่ีจะเล่ือนขึ้น 
 การอนุมัติให้เล่ือนช้ันกลางปีการศึกษาไปเรียนช้ันสูงขึ้นได้  ๑  ระดับช้ันนี้  ต้องได้รับการ
ยินยอมจากผู้เรียนและผู้ปกครองและต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินก่อนเปิดภาคเรียนท่ี  ๒  ของปี
การศึกษานั้นส าหรับในกรณีท่ีพบว่ามีผู้เรียนกลุ่มพิเศษประเภทต่างๆมีปัญหาในการเรียนรู้ ให้
สถานศึกษาด าเนินงานร่วมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเฉพาะความพิการหาแนวทางการแก้ไข
และพัฒนา 
 
การสอนซ่อมเสริม 
 การสอนซ่อมเสริม  เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง  กรณีท่ีผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ  
กระบวนการ  หรือคุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  จะต้องจัดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพการสอนซ่อมเสริมเป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องกรณีท่ีผู้เรียน
มีความรู้  ทักษะกระบวนการหรือเจตคติ/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติเพื่อพัฒนาให้
ผู้เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้
และพัฒนาโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
การเปลี่ยนผลการเรียน 
 การเปลี่ยนผลการเรียน “๐” 
  สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดท่ีผู้เรียนสอบไม่
ผ่านก่อนแล้วจึงสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน  ๒  ครั้ง  ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาท่ี
สถานศึกษาก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก ๑ ภาคเรียน
ส าหรับภาคเรียนท่ี  ๒  ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น 
  ถ้าสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้วยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีกให้สถานศึกษาแต่งต้ัง
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คณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการเปล่ียนผลการเรียนของผู้เรียนโดยปฏิบัติดังนี้ 
   ๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
   ๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้เรียนซ้ าหรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่  ท้ังนี้ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษาในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่  ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการ
เรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด 
 การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” 
  การเปล่ียนผลการเรียน“ร” ให้ด าเนินการดังนี้  ให้ผู้เรียนด าเนินการแก้ไข “ร” ตาม
สาเหตุ  เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ (ต้ังแต่ ๐-๔) ถ้าผู้เรียนไม่
ด าเนินการแก้ไข “ร” กรณีท่ีส่งงานไม่ครบแต่มีผลการประเมินระหว่างภาคเรียนและปลายภาคให้
ผู้สอนน าข้อมูลท่ีมีอยู่ตัดสินผลการเรียนยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะ
ขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน  ๑  ภาคเรียนส าหรับภาคเรียนท่ี   ๒  ต้องด าเนินการให้
เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้นเมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ าหากผลการเรียนเป็น “๐” ให้
ด าเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ 
 การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”   
 การเปล่ียนผลการเรียน“มส”  มี  ๒  กรณี  ดังนี้ 
  ๑) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐  แต่มีเวลา
เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น ให้จัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ช่ัวโมงสอน
ซ่อมเสริมหรือใช้เวลาว่างหรือใช้วันหยุดหรือมอบหมายงานให้ท าจนมีเวลาเรียนครบตามท่ีก าหนดไว้
ส าหรับรายวิชานั้นแล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ 
   ผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑” การแก้ “มส” กรณีนี้ให้กระท า
ให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียน ไม่มาด าเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้นี้ให้
เรียนซ้ า  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไป
อีกไม่เกิน  ๑  ภาคเรียน  แต่เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้ปฏิบัติดังนี้ 
    (๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
    (๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้ าหรือ
เปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ 
  ๒) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐  ของเวลา
เรียนท้ังหมดให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 
   (๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
   (๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้ าหรือเปล่ียน
รายวิชาเรียนใหม่  ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียน
แทนรายวิชาใด 
   การเรียนซ้ ารายวิชาผู้เรียนท่ีได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว๒ครั้งแล้วไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินให้เรียนซ้ ารายวิชานั้นท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนซ้ า
ในช่วงใดช่วงหนึ่งท่ีสถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสมเช่นพักกลางวันวันหยุดช่ัวโมงว่างหลังเลิกเรียนภาคฤดู
ร้อนเป็นต้น 
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   ในกรณีภาคเรียนท่ี  ๒  หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน  “๐”  “ร”  “มส”  ให้
ด าเนินการให้เสร็จส้ินก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป  สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาค
ฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนได้   
 
 การเปลี่ยนผล“มผ” 
  กรณีท่ีผู้เรียนได้ผล “มผ”  สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในส่วนท่ี
ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน แล้วจึงเปล่ียนผลจาก “มผ”เป็น “ผ” ได้   ท้ังนี้
ด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในภาคเรียนนั้น ๆยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะ
พิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน๑ ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียนท่ี๒ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ิน
ภายในปีการศึกษานั้น 
 
การเรียนซ้้าช้ัน 
 ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันท่ี
สูงขึ้นสถานศึกษาต้องต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าช้ันได้  ท้ังนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้
ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ผู้เรียนท่ีไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเ ล่ือนช้ันสถานศึกษาควรให้ เรียนซ้ าช้ัน ท้ังนี้   
สถานศึกษาอาจใช้ดุลยพินิจให้เล่ือนช้ันได้  หากพิจารณาว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๑) มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐  อันเนื่องจากสาเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัยแต่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การเล่ือนช้ันในข้ออื่นๆ  ครบถ้วน 
  ๒) ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดไม่ถึงเกณฑ์ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดในแต่ละรายวิชาแต่เห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้ในปีการศึกษานั้นและมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การเล่ือนช้ันในข้ออื่นๆครบถ้วน 
  ๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุ่มสาระภาษาไทยคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ในระดับผ่าน 
 ก่อนท่ีจะให้ผู้เรียนเรียนซ้ าช้ันสถานศึกษาต้องแจ้งให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบเหตุผลของ
การเรียนซ้ าช้ัน 
 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารส าคัญท่ีบันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  
 ๑.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก้าหนด 
  ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน  เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียน
ของผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึก
ข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
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  ๑.2 แบบรายงานผู้ส้าเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึก
รายช่ือและข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
 ๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก้าหนด 
 เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลส าคัญ 
เกี่ยวกับผู้เรียน เช่น  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียน
สะสม ใบรับรองผลการเรียน และ เอกสารอื่นๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช้ 
 
การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆ  ได้แก่  การย้าย
สถานศึกษา  การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา  การย้ายหลักสูตร  การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับ
การศึกษาต่อ  การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ  นอกจากนี้  ยังสามารถ
เทียบโอนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ  เช่น  สถานประกอบการ  สถาบัน
ศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก  หรือต้นภาคเรียน
แรก ท่ีสถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน  ท้ังนี้  ผู้เรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้อง
ศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย  ๑  ภาคเรียน  โดยสถานศึกษาท่ีรับผู้เรียนจาก 
การเทียบโอนควรก าหนดรายวิชา/จ านวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน  สามารถด าเนินการได้  ดังนี้ 
 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ท่ีให้ข้อมูลแสดงความรู้  
ความสามารถของผู้เรียน 
 ๒.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ท้ังภาค
ความรู้และภาคปฏิบัติ   
 ๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  
การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
การบริหารจัดการหลักสูตร 
 ในระบบการศึกษาท่ีมีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนา
หลักสูตรนั้น  หน่วยงานต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละระดับ  ต้ังแต่ระดับชาติ  ระดับท้องถิ่น  จนถึง
ระดับสถานศึกษา  มีบทบาทหน้าท่ี  และความรับผิดชอบในการพัฒนา  สนับสนุน  ส่งเสริม  การใช้
และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด  อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในระดับชาติคุณภาพของของผู้เรียนท่ีส าคัญ  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ระดับท้องถิ่น  ได้แก่  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดอื่น ๆ เป็น
หน่วยงานท่ีมีบทบาทในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางท่ีจะเช่ือมโยงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีก าหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ
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ท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา  ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับ
สถานศึกษา ให้ประสบความส าเร็จ  โดยมีภารกิจส าคัญ  คือ  ก าหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  ในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับส่ิงท่ีเป็นความต้องการในระดับชาติ  
พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท้องถิ่น  รวมท้ังเพิ่มพูนคุณภาพ
การใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา  การพัฒนาบุคลากร  สนับสนุน  ส่งเสริม  ติดตามผล  
ประเมินผล  วิเคราะห์  และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน  
 สถานศึกษามีหน้าท่ีส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การวางแผนและด าเนินการ
ใช้หลักสูตร  การเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา  การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรจัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล  ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้
สอดคล้อง  กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือ
หน่วยงาน  สังกัดอื่นๆ  ในระดับท้องถิ่นได้จัดท าเพิ่มเติม  รวมทั้งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในส่วน
ท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความต้องการของผู้เรียน  โดยทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  



 


