๑

หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบานหนองบัว
พุทธศักราช ๒๕๖๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

๒

คํานํา

ด ว ยคํ า สั่ งกระทรวงศึ กษาธิ ก ารที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวั น ที่ ๗ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ได ป ระกาศใช
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕
มกราคม ๒๕๖๑ ให เปลี่ ย นแปลงมาตรฐานการเรี ย นรู แ ละตั ว ชี้ วั ด กลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร แ ละ
วิทยาศาสตร (ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โดยมีคําสั่งให โรงเรียนดําเนินการใชหลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๖๑
โดยใหใชในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ และ ๔ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป เพื่อใหเปนหลักสูตรแกนกลางของ
ประเทศ โดยกํ าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเป นเป าหมายและกรอบทิศทางในการพั ฒ นาคุณภาพ
ผูเรีย นมี พัฒ นาการเต็มตามศั กยภาพ มีคุณ ภาพและมีทักษะการเรีย นรูในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายและเปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ย นบ า นหนองบั ว จึ ง ได ทํ า การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นบ า นหนองบั ว
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๑ ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พุทธศักราช ๒๕๖๐) และหวังเปนอยางยิ่งวา หลักสูตรสถานศึกษาเลมนี้จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานดาน
การบริหารจัดการศึกษา อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบานหนองบัว
๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

๓

สารบัญ
เรื่อง

หนา

คํานํา
ประกาศโรงเรียน
สวนนํา

๑

วิสัยทัศน

๖

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน

๗

คุณลักษณะอันพึงประสงค

๗

โครงสรางเวลาเรียน

๑๑

คําอธิบายรายวิชา(พื้นฐาน) ระดับประถมศึกษา

๒๓

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

๒๔

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

๓๓

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๔๒

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕๔

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

๖๖

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

๗๓

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

๘๓

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

๙๐

คําอธิบายรายวิชา(เพิ่มเติม) ระดับประถมศึกษา

๙๗

คําอธิบายรายวิชา(พื้นฐาน) ระดับมัธยมศึกษา

๑๐๖

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

๑๐๗

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

๑๑๔

๔

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๑๒๑

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑๓๙

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

๑๕๗

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

๑๗๐

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

๑๗๗

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

๑๘๓

คําอธิบายรายวิชา(เพิ่มเติม) ระดับมัธยมศึกษา

๑๙๐

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

๒๑๗

เกณฑการจบการศึกษา

๒๓๔

ภาคผนวก

๒๓๗

ประกาศโรงเรียนบานหนองบัว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

๒๓๘

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒๔๑
คําสั่งโรงเรียนบานหนองบัว ที่ ๕๓ / ๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ป ๒๕๖๑
สูหลักสูตรโรงเรียนบานหนองบัว (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒)

๒๔๕

๕

สวนนํา
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาอิงมาตรฐานมาแลว ๒ ฉบับ คือ หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อ
ใหเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถ ในการแขงขัน
ในเวทีระดับโลก(กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔) พรอมกันนี้ไดปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความ
สอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่มุงเนนการกระจายอํานาจทางการศึกษาใหทองถิ่นและ
สถานศึกษาไดมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ และ ความตองการของ
ทองถิ่น
คําสัง่ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑ ใหโรงเรียนทั่วไป จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
กระบวนการที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนด ใหแลวเสร็จพรอมประกาศใช
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามประกาศขางตน โดยใหโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ใชในการ
จัดการเรียนการสอน ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ ในปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป สวนโรงเรียนที่จัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ใหใชในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และที่ ๔ ในปการศึกษา ๒๕๕๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑,
๒ และ ๔,๕ ในปการศึกษา ๒๕๕๔ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑,๒,๓ และ ๔,๕,๖ ในปการศึกษา ๒๕๕๕
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไดกําหนดแนวทางและเปาหมายในการ
ใชเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของทุกโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อความเปนเอกภาพของชาติรวมกัน โดยใหถือเปน
จุดเนนหลักๆ ที่ตองปฏิบัติ คือ ใหเปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและ
มาตรฐานการเรียนรู เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากลเปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาส
ไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค และมีคุณภาพเปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่นเปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสราง
ยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัดการเรียนรูเปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปน
หลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีปญญา
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ ไดกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ เนนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง
มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมือง
ไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และมีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่
มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข

๖

ในการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใน
การกําหนดจุดเนน เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะของคนไทย ที่เนนการเปนพลเมืองไทย รักศรัทธา และจงรักภักดีใน
สถาบันพระมหากษัตริยสืบไป ไดมีการออกประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ คสช. ขึ้น ตามที่แจงใน
หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๗๗๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เนนการสอนประวัติศาสตร ๕
จุดเนน และการกําหนดใหมีรายวิชาหนาที่พลเมือง เปนรายวิชาเพิ่มเติม บังคับใหนักเรียนทุกชั้นปตองไดเรียน
อยางเทาเทียมกัน และตอมาไดมีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๓๕๘๘ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ กําหนดตัวชี้วัดตองรู
และควรรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อใหทุกโรงเรียนจัดการเรียนการ
สอนไดตรงตามเปาหมายพัฒนาศักยภาพผูเรียนที่สอดคลองกับ ๕ สมรรถนะของหลักสูตรยิ่งขึ้น นอกนั้นมีการปรับ
ลด ขยายโครงสรางการบริหารจัดการเวลาเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร ที่โรงเรียน
สามารถใชดุลยพินิจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมแตตองไมกระทบกับการพัฒนาผูเรียนใหไดตามมาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัดหลักสูตร
โดยทุกสิ้นปการศึกษา โรงเรียนบานหนองบัวไดทําการประเมินหลักสูตรหลังใชอยางรอบดานครอบคลุม
ทั้งดานเนื้อหา กิจกรรม โครงสรางหลักสูตร โครงสรางชั้นปและบริบทความตองการ จําเปนอื่นๆ โดยตลอด
ประกอบกับในปการศึกษา ๒๕๕๗ นี้ กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีนโยบายใหโรงเรียนปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร
สถานศึกษา ไดเนนการเสริมสรางคุณลักษณะคนไทยตามคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ผานกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาหนาที่พลเมือง และวิชาประวัติศาสตร อยางเขมขน
นโยบายในการพัฒนาเสริมสรางคุณลักษณะคนไทยเพื่อความเปนพลเมืองไทย บนวิถีประชาธิปไตยที่
มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และความเปนพลโลกที่มีความเขมแข็งนั้น กระทรวงศึกษาธิการไดวางกรอบ
แนวคิดไวในเบื้องตน คือ
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติ
๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทางตรงและทางออม รักษาวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
๗. เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
๘. มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ
๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการเมื่อมี
ความพรอมโดยมีภูมิคุมกันที่ดี
๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
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แนวทางการดําเนินงานและเปาหมายความสําเร็จ
๑. ใหสถานศึกษาผนวกคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ในการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางเปนรูปธรรม เชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ใหมีการประกวดเลาเรื่อง อานทํานอง
เสนาะ ทองบทอาขยาน คัดลายมือ แตงเพลง กาพย กลอน ฯลฯ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม ใหมีกิจกรรมการเรียนรูตามแหลงประวัติศาสตร ทําโครงการ โครงงานตามแนวพระราชดําริ กิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มีการประกวดวาดภาพ รองเพลงพระราชนิพนธ
งานแสดงที่สื่อถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย
๒. ใหสถานศึกษาปลูกฝงและพัฒนาคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ใหกับนักเรียนอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง เนนการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน จนเปนพฤติกรรมที่ยั่งยืน โดยมีการประเมินอยางเขมขนดังนี้
๒.๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๓ เนนขอ ๑ การรักชาติ ศาสน พระมหากษัตริย ขอ ๓ ความ
กตัญู ขอ ๘ การมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย
๒.๒ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖ เนนขอ ๒ ซื่อสัตย เสียสละ อดทน ขอ ๔ ใฝหาความรู หมั่นศึกษา
เลาเรียน ขอ ๑๑ มีความเขมแข็งทั้งกายใจ
๒.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ เนน ขอ ๕ รักษาวัฒนธรรมประเพรีไทย ขอ ๗ เขาใจ เรียนรู
ประชาธิปไตยที่ถูกตอง ขอ ๙ ปฏิบัติตามพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๒.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖ เนนขอ ๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย ขอ ๑๐ ดํารงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอ ๑๒ การเห็นแกประโยชนสว นรวม
๓. ใหสถานศึกษากําหนดวิธีการเรียนรูคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ใหเหมาะสมกับวัยและศักยภาพผูเรียน
๓.๑ ระดับประถมศึกษา ใหเรียนรูผานบทเพลง นิทาน เหตุการณ หรือการศึกษาจากแหลงเรียนรู
ตางๆ อาทิ สถานที่จริงทางประวัติศาสตร หนวยงานตามโครงการพระราชดําริ พิพิธภัณฑ ฯลฯ
๓.๒ ระดับมัธยมศึกษา ใหเรียนรูผานการศึกษาเปรียบเทียบ วิเคราะห สังเคราะหชีวประวัติบุคคล
สําคัญ บุคคลที่ทําคุณประโยชนตอสวนรวม หรือเหตุการณสําคัญในอดีตและปจจุบัน เพื่อการพัฒนาการอยูรวมกัน
ในเชิงสรางสรรค
๔. ใหผูบริหารสถานศึกษากํากับ ติดตาม นิเทศภายใน การดําเนินงานเกี่ยวกับคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
ใหบรรลุวัตถุประสงค
ในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใชในการจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายตาม
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นจังหวัด
อุดรธานี และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผานคุณลักษณะพลเมืองไทย ตามคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ที่ กําหนด
นั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแจงใหทุกสถานศึกษา โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุก
สังกัด ทุกระบบ ไดจัดการเรียนการสอนวิชาหนาที่พลเมือง เปนรายวิชาเพิ่มเติม ทุกชั้นปสําหรับการศึกษาภาค
บังคับชั้นปละ ๔๐ ชั่วโมง สวนมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖ ในชวงเวลาเรียน ๓ ป ตองเรียนวิชาหนาที่พลเมืองเปนวิชา
เพิ่มเติมทุกคน รวม ๘๐ ชั่วโมง จึงจะถือวาจบหลักสูตรตามเกณฑการจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังที่ปรากฏความในหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
อนึ่ง ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ครั้งนี้ โรงเรียนดําเนินการตามคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยดําเนินการตามกระบวนการ
หลักสูตรครบทุกขั้นตอน แมจะเปนเพียงปรับเปลี่ยนมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดเพียงบางสวนก็ตาม

๘

ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาครั้งนี้ คณะทํางานปรับปรุงหลักสูตรไดมีการศึกษาทบทวนองคประกอบตางๆ
ของการพัฒนาหลักสูตร ตามความตองการจําเปน เชน กรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น ขอมูลสารสนเทศการประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษาในรอบ ๔ ปการศึกษา (๒๕๕๗-๒๕๖๐) ผลการติดตามผูเรียนที่จบการศึกษาในแตละรุนของ
โรงเรียนและอื่นๆ ตลอดจนแนวโนมการพัฒนาผูเรียนสูโลกอนาคต ทั้งแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ๒๐ ป
เปาหมายการพัฒนากําลังคนสูยุค ๔.๐ คุณลักษณะและสมรรถนะสําคัญของพลเมืองไทยและพลโลกในศตวรรษที่
๒๑ ภายใตหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตามพระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชการ
ที่ ๑๐ อันไดแก มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานทํา และเปนพลเมืองดี การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
กรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี ที่ประกาศใชรวมกันกับทุกหนวยงานที่จัดการศึกษา
ระดับพื้นฐาน ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ไดกําหนดเปาหมาย จุดเนนที่สถานศึกษาตองนําไปพิจารณากําหนด
เปนจุดพัฒนาผูเรียน คือ ตองมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ บนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ผูเรียนมีโอกาสเรียนรูเรื่องราวของชุมชน ทองถิ่น ซึ่งเปนสภาพแวดลอมในชีวิตจริงของ
ตน ทําใหเกิดความตระหนัก เห็นคุณคา สํานึกรักผูกพันกับทองถิ่น มีความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ ถิ่นฐานบานเกิด
เปนสมาชิกที่ดีของชุมชน ตลอดจนสามารถแกปญหา พัฒนาชีวิต อาชีพ ครอบครัวและสังคมของตนเองได ตาม
ควรแกฐานะ และเปนบุคคลที่มีความรอบรูเกี่ยวกับทองถิ่นในแงมุมตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ
อยางชัดเจน
โรงเรียนบานหนองบัว จึงไดพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑)ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตร
ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อนําไปใชประโยชนและเปนกรอบในการวางแผน
และพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมี
กระบวนการนํ าหลั กสู ตรไปสู การปฏิ บั ติ โดยมีการกําหนดวิสัย ทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญ ของผูเรีย น
คุ ณ ลักษณะอั น พึ งประสงค มาตรฐานการเรีย นรูและตัว ชี้วัด โครงสรางเวลาเรีย น ตลอดจนเกณฑ การวัด
ประเมินผลใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู เปดโอกาสใหโรงเรียนสามารถกําหนดทิศทางในการจัดทํา
หลักสูตรการเรียนการสอนในแตละระดับตามความพรอมและจุดเนน โดยมีกรอบแกนกลางเปนแนวทางที่ชัดเจน
เพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด ๔.๐ มีความพรอมในการกาวสูสังคมคุณภาพ มีความรูอยางแทจริง และมี
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
วิสัยทัศน (Vision)
โรงเรียนบานหนองบัว มุงเนนพัฒนานักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคตามความแตกตาง
ระหวางบุคคลในสังคมแหงการเรียนรู มีความรูควบคูคุณธรรม นอมนําตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
ทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีพื้นฐานอาชีพสูพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และรูเทาทันเทคโนโลยีกาวสูโลกอนาคตภายใน
ป ๒๕๖๔
พันธกิจ (Mission)
๑.สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และมุงเนนใหนักเรียนมีความรัก
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย รักในความเปนประชาธิปไตยที่มีความเปนสากล
๒. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง

๙

๓. สงเสริมใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่มี
คุณภาพ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนใชภูมิปญญาทองถิ่นมา
ประยุกตเพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
๔. สงเสริมและพัฒนาใหโรงเรียนมีแหลงเรียนรู และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูรอบดาน
ตามความแตกตางระหวางบุคคลของประชากรในวัยเรียน เด็กบกพรองทางการเรียนรู เด็กพิเศษ และเด็กที่ดวย
โอกาสทางการศึกษา
๕. สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดาน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา หางไกลสิ่งเสพติด
๖. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหครูและผูเรียน
ใชในการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม
๗. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหกาวสูสังคมอนาคต ไทยแลนด ๔.๐ โดยใหทุกองคกรที่เกี่ยวของมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
โรงเรียนบานหนองบัว กําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ ในทศวรรษที่ ๒๑ ( ๓ R ๘ C ) ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหา
ความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใช
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด อยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได
อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคม
ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การ
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่
สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น

๑๐

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร
การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค
โรงเรียนบานหนองบัว กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค คานิยม ๑๒ ประการ ความสุจริต มีคุณธรรม
ปฏิบัติตามวิถีพุทธ ความเสียสละ ที่ตองการใหเกิดแกผูเรียนทุกคนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ซึ่งไดกําหนดไว ๘ ขอ ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ ธํารงไวซึ่ง
ความเปนชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ผูที่รักชาติ ศาสน กษัตริย คือ ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ มีความ
สามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเปนชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริตและความกตัญูกตเวที
ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตอง ประพฤติ ตรงตาม
ความเปนจริงตอตนเองและผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
ผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต คือ ผูที่ประพฤติตรงตามความเปนจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึด
หลักความจริง ความถูกตองในการดํารงชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด
ความกตัญูกตเวที หมายถึง การรูคุณและตอบแทนคุณผูมีพระคุณ รวมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ที่ทุกคนไดพึ่งพาอาศัยในการดํารงชีวิต
ความกตัญูกตเวที คือ ผูที่ประพฤติการตอบแทนคุณผูมีพระคุณ ไดแก การเชื่อฟงและปฏิบัติ
ตามคําแนะนํา สั่งสอน ใหความเคารพยกยอง ชวยเหลือและเอาใจใสดูแลการตอบแทนคุณขอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ไดแกการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดและคุมคา การดูแลรักษาและไมทําลายสิ่งแวดลอม
๓. มีวินัย
มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในขอตกลง กฎเกณฑ และระเบียบ
ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ผูที่มีวินัย คือ ผูที่ปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว
โรงเรียน และสังคมเปนปกติวิสัย ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น
๔. ใฝเรียนรู
ใฝเรียนรู หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน แสวงหา
ความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

๑๑

ผูที่ใฝเรียนรู คือ ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวม
กิจกรรมการเรียนรู แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปนองคความรูแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอด
เผยแพร และนําไปใชในชีวิตประจําวันได

๕. อยูอยางพอเพียง
อยูอยางพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มี
เหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ผูที่อยูอยางพอเพียง คือ ผูที่ดําเนินชีวิตอยางประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบระมัดระวัง อยูรวมกับผูอื่น
ดวยความรับผิดชอบ ไมเบียดเบียนผูอื่น เห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ มีการวางแผนปองกันความเสี่ยงและพรอม
รับการเปลี่ยนแปลง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
มุงมั่นในการทํางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทํา
หนาที่การงาน ดวยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
ผูที่มุงมั่นในการทํางาน คือ ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ดวยความเพียรพยายาม ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวง ตามเปาหมายที่
กําหนดดวยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน
๗. รักความเปนไทย
รักความเปนไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคารวมอนุรักษ
สืบทอดภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม
ผูที่รักความเปนไทย คือ ผูที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา ชื่นชม มีสวนรวมในการอนุรักษ
สืบทอด เผยแพรภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญูกตเวที ใช
ภาษาไทยในการสื่อสารอยางถูกตองเหมาะสม
๘. มีจิตสาธารณะ
มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณ
กอใหเกิดประโยชนแกผูอื่น ชุมชน และสังคม ดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวังผลตอบแทน
ผูมีจิตสารธารณะ คือ ผูที่มีลักษณะเปนผูใหและชวยเหลือผูอื่น แบงปนความสุขสวนตนเพื่อ
ทําประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอม ดวย
แรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม ใหเกิดในชุมชน โดยไมหวังสิ่ง
ตอบแทน
เพื่อใหเปาหมายในการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนของโรงเรียน ใหเปนคุณลักษณะของคนไทยสู
ความเปนพลเมืองไทย พลเมืองโลก บนวิถีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีความชัดเจนเปนรูปธรรม ที่ยังยืน โรงเรียนจึงไดนํา คุณลักษณะบุคคลในศตวรรษที่ ๒๑ (๓Rs & ๘Cs )

๑๒

เขามาเปนสวนหนึ่งของเปาหมายความสําเร็จของหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน ฉบับปรับปรุงนี้ขึ้น เพิ่มเติมดังที่
กลาวถึงขางตน
การเสริมสรางผูเรียนใหเปนพลเมืองไทยพลเมืองโลก ที่สอดคลองกับคุณลักษณะและทักษะสําคัญใน
ศตวรรษที่ ๒๑ (๓Rs & ๘Cs ) ทักษะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ทุกคนตองเรียนรูตลอดชีวิต คือ ๓ Rs & ๘ Cs
๓ Rs ไดแก
- Reading = การอานออก
- Writing = การเขียนได
- Arithmetic = การคิดเลขเปน
๘ Cs ไดแก
- Critical thinking & problem solving (มีทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา)
- Creativity & innovation (มีทักษะดานความคิดสรางสรรคและการคิดคนนวัตกรรม)
- Cross-cultural understanding (มีทักษะดานความเขาใจบนวัฒนธรรมที่แตกตางหลกาหลาย)
- Collaboration, teamwork & leadership (มีทักษะการประสานความรวมมือ การทํางานเปนทีมและ
ภาวะผูนํา)
- Communications, information & media literacy (มีทักษะดานการสื่อสาร และการมีความรูเทา
ทัน
สื่อและขอมูล)
- Computing & ICT Media literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยางมีเหตุผล)
- Career & learning skills (มีทักษะอาชีพและการเรียนรู)
- Compassion ความมีเมตตากรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม

เปาหมายและจุดเนนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑

๑. พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทองถิ่นของตนในทุก ๆ ดาน
๒. พัฒนาผูเรียนใหมีความสํานึกที่ดี มีความรักและหวงแหนทองถิ่น
๓. สงเสริมผูเรียนใหสามารถนําหลักปรัชญา และภูมิปญญาของทองถิ่น มาประยุกตใชในชีวิต
ประจําวันได
๔. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม
๕. มีทักษะการดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข

เปาหมายและจุดเนนของโรงเรียน

๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
๒. ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง ครอบคลุมผูเรียน ไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

๑๓

โครงสรางเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียนบานหนองบัว

( ตามหนังสือแนบทายคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ )
กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม

เวลาเรียน ( ชั่วโมง/ หนวยกิต )
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ป. ๓
ป. ๔
ป. ๕
ป. ๖
ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓

ป. ๑

ป. ๒

๒๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๘๐
๒๐

๒๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๘๐
๒๐

๒๐๐
๒๐๐
๘๐

๑๖๐
๑๖๐
๑๒๐
๘๐
๔๐

๑๖๐
๑๖๐
๑๒๐
๘๐
๔๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐

๑๒๐/๓
๑๒๐/๓
๑๖๐/๔
๑๒๐/๓
๔๐/๑

๑๒๐/๓
๑๒๐/๓
๑๖๐/๔
๑๒๐/๓
๔๐/๑

๑๒๐/๓
๑๒๐/๓
๑๒๐/๓

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดําเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร - ภูมิศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตางประเทศ

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๖๐/๔

๑๖๐/๔

๑๖๐/๔

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐/๑

๔๐/๑

๔๐/๑

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐/๓

๑๒๐/๓

๑๒๐/๓

๔๐
๔๐
๒๐
๑๒๐

๔๐
๔๐
๒๐
๑๒๐

๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐

๘๐
๘๐
๔๐
๘๐

๘๐
๘๐
๔๐
๘๐

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐

๘๐/๒
๘๐/๒
๔๐/๑
๑๒๐/๓

๘๐/๒
๘๐/๒
๔๐/๑
๑๒๐/๓

๘๐/๒
๘๐/๒
๘๐/๒
๑๒๐/๓

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐/๒๒

๘๔๐/๒

๘๔๐/๒

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
- ชมรม ชุมนุม ผูบาํ เพ็ญประโยชน
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

(๑๒๐)
๔๐

(๑๒๐)
๔๐

(๘๐)
๔๐

(๑๒๐)
๔๐

(๑๒๐)
๔๐

(๑๒๐)
๔๐

(๑๒๐)
๔๐

(๑๒๐)
๔๐

(๑๒๐)
๔๐

๔๐
๓๐
๑๐

๔๐
๓๐
๑๐

๔๐
๓๐
๑๐

๔๐
๓๐
๑๐

๔๐
๓๐
๑๐

๔๐
๓๐
๑๐

๔๐
๓๐
๑๐

๔๐
๒๕
๑๕

สาระการเรียนรู (พื้นฐาน)
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
-วิทยาศาสตร
-เทคโนโลยี

รายวิชา เพิม่ เติม
ทัศนศิลป
วิทยาศาสตรเพิ่มเติม
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
การงานอาชีพ
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)
รวมเวลาเรียน ทั้งหมด

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐

๘๐
๘๐
๑,๐๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

๔๐/๑
๘๐/๒
๔๐/๑
๔๐/๑
๘๐/๓
๒๐๐/๕
๑,๒๐๐

๔๐
๒๐
๒๐

๔๐/๑ ๔๐/๑
๘๐/๒
๘๐/๒
๔๐/๑
๔๐/๑
๔๐/๑
๔๐/๑
๘๐/๒
๘๐/๒
๒๐๐/๒ ๒๐๐/๒
๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐

หมายเหตุ ๑)หนาที่พลเมือง จัดเปนรายวิชาเพิ่มเติมในกลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ๒)ภาษาอังกฤษ ป.๑-๓ จัดเปน
รายวิชาพื้นฐาน ๑๒๐ ชม./ป จัดเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร ๘๐ ชม./ป

๑๔

โครงสรางเวลาเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบานหนองบัว ปการศึกษา ๒๕๖๑
( ตามหนังสือแนบทายคําสั่ง ศธ. ที่ สพฐ.๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐)

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม

เวลาเรียน ( ชั่วโมง)
ระดับประถมศึกษา
ป. ๓
ป. ๔

ป. ๑

ป. ๒

๒๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๑๒๐
๔๐

๒๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๑๒๐
๔๐

๒๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๑๒๐
๔๐

๘๐

๘๐

๔๐
๔๐
๒๐
๑๒๐

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
- ชมรม ชุมนุม ผูบาํ เพ็ญประโยชน
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

สาระการเรียนรู (พื้นฐาน)
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดําเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร - ภูมิศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตางประเทศ

รายวิชาเพิ่มเติม
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศ (ภาอังกฤษ)
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)
รวมเวลาเรียน ทั้งหมด

ป. ๕

ป. ๖

๑๖๐
๑๖๐
๑๒๐
๑๒๐
๔๐

๑๖๐
๑๖๐
๑๒๐
๑๒๐
๔๐

๑๖๐
๑๖๐
๑๒๐
๑๒๐
๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๔๐
๔๐
๒๐
๑๒๐

๔๐
๔๐
๒๐
๑๒๐

๘๐
๘๐
๔๐
๘๐

๘๐
๘๐
๔๐
๘๐

๘๐
๘๐
๔๐
๘๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

(๑๒๐)
๔๐

(๑๒๐)
๔๐

(๑๒๐)
๔๐

(๑๒๐)
๔๐

(๑๒๐)
๔๐

(๑๒๐)
๔๐

๔๐
๓๐
๑๐

๔๐
๓๐
๑๐

๔๐
๓๐
๑๐

๔๐
๓๐
๑๐

๔๐
๓๐
๑๐

๔๐
๓๐
๑๐

๘๐
๘๐

๘๐
๘๐

๘๐
๘๐

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

๑,๐๔๐

๑,๐๔๐

๑,๐๔๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑๕
โครงสรางเวลาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานหนองบัว พุทธศักราช ๒๕๕๑
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
(ชั่วโมง/ป)
(ชั่วโมง/สัปดาห)
๑. วิชาพื้นฐาน
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย
๒๐๐
๕
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร
๒๐๐
๕
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

๑๐๐

๒.๕

๘๐

๒

๔๐
๔๐
๔๐
๒๐

๑
๑
๑
๐.๕

๑๒๐

๓

๘๔๐

๒๑

๔๐

๑

ลูกเสือ / เนตรนารี

๔๐

๑

ชมรม ชุมนุม

๓๐
๑๐

๐.๗๕
๐.๒๕

๑๒๐

๓

๘๐

๒

รวมเวลาเรียน

๘๐

๒

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๑,๐๔๐

๒๖

ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร
พ๑๑๑๐๑
ศ๑๑๑๐๑
ง๑๑๑๐๑
อ๑๑๑๐๑

สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาอังกฤษ

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)
๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๒.๑ แนะแนว
๒.๒ กิจกรรมนักเรียน

๒.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียน
๓. รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม
อ ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษ

๑๖
โครงสรางเวลาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานหนองบัว พุทธศักราช ๒๕๕๑
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
(ชั่วโมง/ป)
(ชั่วโมง/สัปดาห)
๑. วิชาพื้นฐาน
ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย
๒๐๐
๕
ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร
๒๐๐
๕
ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๑๐๐

๒.๕

๘๐

๒

๔๐

๑

๔๐

๑

๔๐

๑

อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ

๒๐

๐.๕

๑๒๐

๓

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)

๘๔๐

๒๑

๔๐

๑

ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด

๔๐

๑

ชมรม ชุมนุม

๓๐

๐.๗๕

๑๐

๐.๒๕

๑๒๐

๓

๘๐

๒

รวมเวลาเรียน

๘๐

๒

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๑,๐๔๐

๒๖

ส๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา
ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร
พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ
ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ

๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๒.๑ แนะแนว
๒.๒ กิจกรรมนักเรียน

๒.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียน
๓. รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม
อ ๑๒๒๐๑ ภาอังกฤษ

๑๗
โครงสรางเวลาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ท๑๓๑๐๑
ค๑๓๑๐๑
ว๑๓๑๐๑
ส๑๓๑๐๑
ส๑๓๑๐๒
พ๑๓๑๐๑
ศ๑๓๑๐๑
ง๑๓๑๐๑
อ๑๓๑๐๑

ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานกหนองบัว พุทธศักราช ๒๕๕๑
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
(ชั่วโมง/ป)
(ชั่วโมง/สัปดาห)
๑. วิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
๒๐๐
๕
คณิตศาสตร
๒๐๐
๕
วิทยาศาสตร
๘๐
๒
สังคมศึกษา
๘๐
๒
ประวัติศาสตร
๔๐
๑
สุขศึกษาและพลศึกษา
๔๐
๑
ศิลปะ
๔๐
๑
การงานอาชีพ
๔๐
๑
ภาษาอังกฤษ
๑๒๐
๓

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)

๘๔๐

๒๑

๔๐

๑

ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด

๔๐

๑

ชมรม ชุมนุม

๓๐

๐.๗๕

๑๐

๐.๒๕

๑๒๐

๓

๘๐

๒

รวมเวลาเรียน

๘๐

๒

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๑,๐๔๐

๒๖

๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๒.๑ แนะแนว
๒.๒ กิจกรรมนักเรียน

๒.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียน
๓. รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม
อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

๑๘
โครงสรางเวลาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานหนองบัว พุทธศักราช ๒๕๕๑
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
(ชั่วโมง/ป)
(ชั่วโมง/สัปดาห)
๑. วิชาพื้นฐาน
ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย

๑๖๐

๔

๑๖๐

๔

๑๒๐

๓

๘๐

๒

๔๐

๑

๘๐

๒

๘๐
๔๐

๒
๑

๘๐
๘๔๐

๒
๒๑

๔๐

๑

ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด

๔๐

๑

ชมรม ชุมนุม

๓๐

๐.๗๕

๒.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน

๑๐

๐.๒๕

รวมเวลาเรียน

๑๒๐

๓

๔๐

๑

รวมเวลาเรียน

๔๐

๑

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๑,๐๐๐

๒๕

ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร

ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ส๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา
ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร
พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ
ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ
อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)
๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๒.๑ แนะแนว
๒.๒ กิจกรรมนักเรียน

๓. รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม
อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

๑๙

โครงสรางเวลาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานหนองบัว พุทธศักราช ๒๕๕๑
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
(ชั่วโมง/ป)
(ชั่วโมง/สัปดาห)
๑. วิชาพื้นฐาน
ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย
๑๖๐
๔
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร

๑๖๐

๔

๑๒๐

๓

๘๐

๒

๔๐

๑

๘๐

๒

๘๐
๔๐

๒
๑

๘๐
๘๔๐

๒
๒๑

๔๐

๑

ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด

๔๐

๑

ชมรม ชุมนุม

๓๐

๐.๗๕

๒.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

๑๐

๐.๒๕

รวมเวลาเรียน

๑๒๐

๓

๔๐

๑

รวมเวลาเรียน

๔๐

๑

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๑,๐๐๐

๒๕

ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตรแลเทคโนโลยี
ส๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา
ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร
พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ
ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ
อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)
๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๒.๑ แนะแนว
๒.๒ กิจกรรมนักเรียน

๓. รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม
อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

๒๐

โครงสรางเวลาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานหนองบัว พุทธศักราช ๒๕๕๑
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
(ชั่วโมง/ป)
(ชั่วโมง/สัปดาห)
๑. วิชาพื้นฐาน
ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย
๑๖๐
๔
ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร

๑๖๐

๔

๘๐

๒

๘๐

๒

๔๐

๑

๘๐

๒

๘๐
๘๐

๒
๒

๘๐
๘๔๐

๒
๒๑

๔๐

๑

ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด

๔๐

๑

ชมรม ชุมนุม

๓๐

๐.๗๕

๒.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

๑๐

๐.๒๕

รวมเวลาเรียน

๑๒๐

๓

๔๐

๑

รวมเวลาเรียน

๔๐

๑

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๑,๐๐๐

๒๕

ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร
ส๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา
ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร
พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ
ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ
อ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)
๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๒.๑ แนะแนว
๒.๒ กิจกรรมนักเรียน

๓. รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม
อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

๒๑

โครงสรางเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานหนองบัว ปการศึกษา ๒๕๖๑
( ตามหนังสือแนบทายคําสั่ง ศธ ที่ สพฐ.๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖๐
เวลาเรียน(หนวยกิต/ป)
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม
สาระการเรียนรู (พื้นฐาน)
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
-วิทยาศาสตร
-เทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดําเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร - ภูมิศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
-สุขศึกษา
-พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตางประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
- ชมรม ชุมนุม ผูบาํ เพ็ญประโยชน
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

๑๒๐/๓
๑๒๐/๓
๑๖๐/๔
๑๒๐/๓
๔๐/๑
๑๖๐/๔
๔๐/๑

๑๒๐/๓
๑๒๐/๓
๑๖๐/๔
๑๒๐/๓
๔๐/๑
๑๖๐/๔
๔๐/๑

๑๒๐/๓
๑๒๐/๓

๑๖๐/๔
๔๐/๑

๑๒๐/๓

๑๒๐/๓

๑๒๐/๓

๘๐/๒
๔๐/๑
๔๐/๑
๘๐/๒
๔๐/๑
๑๒๐/๓

๘๐/๒
๔๐/๑
๔๐/๑
๘๐/๒
๔๐/๑
๑๒๐/๓

๘๐/๒
๔๐/๑
๔๐/๑
๘๐/๒
๘๐/๒
๑๒๐/๓

๘๘๐/๒๒

๘๘๐/๒๒

๘๘๐/๒๒

(๓)
๔๐

(๓)
๔๐

(๓)
๔๐

๔๐
๓๐
๑๐

๔๐
๒๕
๑๕

๔๐
๒๐
๒๐

๔๐/๑
๘๐/๒
๔๐/๑
๔๐/๑
๒๐๐/๕
๑,๒๐๐/๒๗

๔๐/๑
๔๐/๑
๘๐/๒
๔๐/๑
๒๐๐/๕
๑,๒๐๐/๒๗

๔๐/๑
๔๐/๑
๘๐/๒
๔๐/๑
๒๐๐/๕
๑,๒๐๐/๒๗

๑๒๐/๓

รายวิชาเพิ่มเติม
ทัศนศิลป
วิทยาศาสตรเพิ่มเติม
ภาษาตางประเทศที่ ๒
การงานอาชีพเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)
รวมเวลาเรียน ทั้งหมด

๒๒

โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร
ว๒๑๑๐๒ วิทยาการคํานวณ
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา
พ๒๑๑๐๒ เทเบิลเทนนิส ๑
ศ๒๑๑๐๑ ทัศนศิลป
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๒๑๒๐๑ ทัศนศิลป ๑
ว๒๑๒๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑
ต๒๑๒๐๑ ภาษาตางประเทศที่ ๒
(จีน)

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน
หนวย
ชม./
กิต
ภาคเรียน
๑๑
๔๔๐
๑.๕
๖๐
๑.๕
๖๐
๑.๕
๖๐
๐.๕
๒๐
๑.๕
๖๐
๐.๕
๒๐
๐.๕
๒๐
๐.๕
๒๐
๑
๔๐
๐.๕
๒๐
๑.๕
๖๐
๒.๕
๑๐๐
๐.๕
๒๐
๑.๐
๔๐
๐.๕
๒๐

เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
หนวย
ชม./
กิต
ภาคเรียน
รายวิชาพื้นฐาน
๑๑
๔๔๐
ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย
๑.๕
๖๐
ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร
๑.๕
๖๐
ว๒๑๑๐๓ วิทยาศาสตร
๑.๕
๖๐
ว๒๑๑๐๔ เทคโนโลยีและการออกแบบ ๐.๕
๒๐
ส๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา
๑.๕
๖๐
ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร
๐.๕
๒๐
พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา
๐.๕
๒๐
พ๒๑๑๐๔ กรีฑา
๐.๕
๒๐
ศ๒๑๑๐๒ ดนตรีและนาฏศิลป
๑
๔๐
ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ
๐.๕
๒๐
อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
๑.๕
๖๐
รายวิชาเพิ่มเติม
๒.๕
๑๐๐
ท๒๑๒๐๒ ทัศนศิลป ๒
๐.๕
๒๐
ว๒๑๒๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒
๑.๐
๔๐
ต๒๑๒๐๒ ภาษาตางประเทศที่ ๒ (จีน)
๐.๕
๒๐

อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
๐.๕
๒๐
อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๐.๕
๒๐
สื่อสาร ๑
๒
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๖๐
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๖๐
กิจกรรมแนะแนว
๒๐
กิจกรรมแนะแนว
๒๐
กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมนักเรียน
 ลูกเสือ / เนตรนารี
๒๐
 ลูกเสือ / เนตรนารี
๒๐
 ชุมนุม
๑๕
 ชุมนุม
๑๕
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
๕
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
๕
สาธารณประโยชน*
สาธารณประโยชน*
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
๑๓.๕
๖๐๐
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
๑๓.๕
๖๐๐
หมายเหตุ * ผูเรียนปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนในชั่วโมงชุมนุมตามตารางเรียนโดยจัดเปนกิจกรรมชุมนุม
๑๕ ชั่วโมง/ภาคเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ๕ ชั่วโมง/ภาคเรียน

๒๓
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร
ว๒๒๑๐๒ วิทยาการคํานวณ
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา
ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา
พ๒๒๑๐๒ ตะกรอ
ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๒๒๒๐๑ ทัศนศิลป ๓
ว๒๒๒๐๑ การเขียนโปรแกรม
เบือ้ งตน
ต๒๒๒๐๑ ภาษาตางประเทศที่ ๒
อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สือ่ สาร ๓
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
 ลูกเสือ / เนตรนารี
 ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน*
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน
ชม./ภาค
หนวยกิต
เรียน
๑๑
๔๔๐
๑.๕
๖๐
๑.๕
๖๐
๑.๕
๖๐
๐.๕
๒๐
๑.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๐.๕
๑.๕
๒.๕
๐.๕
๑.๐

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๔๐
๔๐
๖๐
๑๐๐
๒๐
๔๐

๐.๕
๐.๕

๒๐
๒๐

-

๖๐
๒๐

-

๒๐
๑๓
๗

๑๓.๕

๖๐๐

รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย
ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร
ว๒๒๑๐๓ วิทยาศาสตร
ว๒๒๑๐๔ เทคโนโลยีและการ
ออกแบบ
ส๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา
ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร
พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา
พ๒๒๑๐๔ ฟุตซอล
ศ๒๒๑๐๒ ดนตรีและนาฏศิลป
ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ
อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๒๒๒๐๒ ทัศนศิลป ๔
ว๒๒๒๐๒ งานกราฟกและการ
นําเสนอขอมูล
ต๒๒๒๐๒ ภาษาตางประเทศที่ ๒
อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ๔
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
 ลูกเสือ / เนตรนารี
 ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน*
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
ชม./
หนวยกิต
ภาคเรียน
๑๑
๔๔๐
๑.๕
๖๐
๑.๕
๖๐
๑.๕
๖๐
๐.๕
๒๐
๑.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๐.๕
๑.๕
๒.๕
๐.๕
๑.๐

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๔๐
๔๐
๖๐
๑๐๐
๒๐
๔๐

๐.๕
๐.๕

๒๐
๒๐

-

๖๐
๒๐

-

๒๐
๑๒
๘

๑๓.๕

๖๐๐

หมายเหตุ * ผูเรียนปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนในชั่วโมงชุมนุมตามตารางเรียน
โดยจัดเปนกิจกรรมชุมนุม ๑๕ ชัว่ โมง/ภาคเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ๕ ชั่วโมง/ภาคเรียน

๒๔

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร
ว๒๓๑๐๒ วิทยาการคํานวณ

หนวยกิต ชม./ภาคเรียน
๑๑
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๐.๕

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา / กิจกรรม

๔๔๐
๖๐
๖๐
๖๐
๒๐

เวลาเรียน
ชม./
หนวย
ภาค
กิต
เรียน
๑๑
๔๔๐
๑.๕
๖๐
๑.๕
๖๐
๑.๕
๖๐
๐.๕
๒๐

รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย
ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร
ว๒๓๑๐๓ วิทยาศาสตร
ว๒๓๑๐๔ เทคโนโลยีและการ
ออกแบบ
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา
๑.๕
๖๐
ส๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา
๑.๕
๖๐
ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร
๐.๕
๒๐
ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร
๐.๕
๒๐
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา
๐.๕
๒๐
พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา
๐.๕
๒๐
พ๒๓๑๐๒ วอลเลยบอล
๐.๕
๒๐
พ๒๓๑๐๔ ฟุตบอล
๐.๕
๒๐
ศ๒๓๑๐๑ ทัศนศิลป
๑.๐
๔๐
ศ๒๓๑๐๒ ดนตรีและนาฏศิลป
๑.๐
๔๐
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ
๑.๐
๔๐
ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ
๑.๐
๔๐
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
๑.๕
๖๐
อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
๑.๕
๖๐
รายวิชาเพิ่มเติม
๒.๕
๑๐๐
รายวิชาเพิ่มเติม
๒.๕
๑๐๐
ท๒๓๒๐๑ ทัศนศิลป ๕
๐.๕
๒๐
ท๒๓๒๐๒ ทัศนศิลป ๖
๐.๕
๒๐
ว๒๓๒๐๑ การเขียนเว็บไซต
๑.๐
๔๐
ว๒๓๒๐๒ คอมพิวเตอร
๑.๐
๔๐
สรางสรรค
พ๒๓๒๐๑ ฟุตซอล ๑
๐.๕
๒๐
พ๒๓๒๐๒ ฟุตซอล ๒
๐.๕
๒๐
อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
๐.๕
๒๐
อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อ
๐.๕
๒๐
สื่อสาร ๕
การสื่อสาร ๖
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๖๐
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๖๐
กิจกรรมแนะแนว
๒๐
กิจกรรมแนะแนว
๒๐
กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมนักเรียน
 ลูกเสือ / เนตรนารี
๒๐
 ลูกเสือ / เนตรนารี
๒๐
 ชุมนุม
๑๐
 ชุมนุม
๑๐
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
๑๐
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
๑๐
สาธารณประโยชน*
สาธารณประโยชน*
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
๑๓.๕
๖๐๐
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
๑๓.๕
๖๐๐
หมายเหตุ * ผูเรียนปฏิบัติกจิ กรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนในชั่วโมงชุมนุมตามตารางเรียน โดยจัดเปนกิจกรรมชุมนุม
๑๕ ชั่วโมง/ภาคเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ๕ ชั่วโมง/ภาคเรียน

๒๕

คําอธิบายรายวิชา
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน

๒๖

กลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทย

๒๗

คําอธิบายรายวิชา
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

ศึกษาและบอกความหมายของคํา คําคลองจอง คําในภาษาถิ่นใชในชีวิตประจําวัน และขอความที่
ประกอบดวย คําพื้นฐาน ที่ใชในชีวิตประจําวัน ไมนอยกวา ๖๐๐ คํา รวมทั้งคําที่ใชเรียนรูในกลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ที่มีรูปวรรณยุกตและไมมีรูปวรรณยุกต คําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไมตรงตามมาตรา คําที่มี
พยัญชนะควบกล้ํา คําที่มีอักษรนํา ศึกษานิทาน เรื่องสั้น ๆ บทรองเลนและบทเพลง คําและความหมายของ
จากสื่อตาง ๆ เรื่องราวจากบทเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูอื่น หนังสือที่อาน
ตามความสนใจและเหมาะสมกับวัย หนังสือที่ครูและนักเรียนกําหนดรวมกัน เครื่องหมายหรือสัญลักษณตาง ๆ ที่
พบเห็นในชีวิตประจําวันที่ แสดงความปลอดภัยและแสดงอันตราย รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย คําที่ใชใน
ชีวิตประจําวันคําพื้นฐานในบทเรียน คําคลองจอง ประโยคงาย ๆ ความรูสึกจากเรื่องเรื่องเลาและสารคดีสําหรับ
เด็ก นิทาน การตูนเรื่องขบขัน ที่ฟงและดู ทั้งที่เปนความรูและความบันเทิง ในชีวิตประจําวัน ศึกษาพยัญชนะ
สระ วรรณยุกต และเลขไทย สะกดคํา แจกลูก และการอานเปนคํา มาตราตัวสะกดที่ตรงตามาตราและไมตรง
ตามมาตรา ผันคํา เรียบเรียงคําเปนประโยคงาย ๆ ตอคําคลองจองงาย ๆ ขอคิด ที่ไดจากการอานหรือการฟง
วรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก บทอาขยาน และบทรอยกรองตามความสนใจ นิทาน เรื่องสั้นงาย
ๆ ปริศนาคําทาย บทรองเลนที่เปนวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก มารยาทในการอาน มารยาท
ในการเขียน มารยาทในการฟง การดู และการพูด
โดยใชกระบวนการอานออกเสียง การอานจับใจความ การบอก การเลาเรื่อง การคาดคะเน
การตอบคําถาม การอานตามความสนใจ การคัดลายมือ กระบวนการเขียนสื่อสาร การเขียนสะกดคํา การเรียบ
เรียงคํา การตอคํา กระบวนการฟ ง การพู ดสื่อสาร การพู ดแสดง ความคิด เห็ น การบอกความหมาย และการ
ทองจําเพื่อใหมีมารยาทในการอาน มารยาทในการเขียน มารยาทในการฟง การดูและการพูด
รหัสตัวชี้วัด
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.๑/๑ป.๑/๒, ป.๑/๓
ท ๓.๑ ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓,ป.๑/๔,ป.๑/๕
ท ๔.๑ ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓,ป.๑/๔
ท ๕.๑ ป.๑/๑,ป.๑/๒
รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวชี้วัด

๒๘

คําอธิบายรายวิชา
ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง
ศึกษา คํา คําคลองจอง คําในภาษาถิ่นที่ใชในชีวิตประจําวัน ขอความ และบทรอยกรองงาย ๆ
ที่ป ระกอบดวยคําพื้นฐานเพิ่มจาก ป. ๑ ไมนอยกวา ๘๐๐ คํ า รวมทั้ งคําที่ใชเรียนรูในกลุ มสาระการเรียนรูอื่น
คําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไมตรงตามมาตรา คําที่มีรูปวรรณยุกตและไมมีรูปวรรณยุกต คําที่มีพยัญชนะ
ควบกล้ํา คําที่มีอักษรนํา คําที่มีตัวการันต คําที่มี รร คําที่มีพยัญชนะและสระที่ไมออกเสียง ศึกษานิทาน
เรื่องเลาสั้น ๆ บทเพลงและบทรอยกรองงาย ๆ เรื่องราวจากบทเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุม
สาระการเรียนรูอื่น หนังสือตามความสนใจ และเหมาะสมกับ วัย หนั งสือที่ครูและนักเรียนกําหนดรวมกั น
ขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิ บั ติตามคําสั่งหรือขอแนะนํา เกี่ยวกับ การใชสถานที่ส าธารณะ การใชเครื่องใชที่
จําเปนในบานและในโรงเรียน รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เรื่องสั้น ๆ เกีย่ วกับประสบการณ ตามจินตนาการ
ฟงและปฏิบัติตามคําแนะนํา คําสั่งที่ซับซอน ความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู ทั้งที่เปนความรูและความบันเทิง พูด
สื่อสารในชีวิตประจําวัน พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต เลขไทย การสะกดคํา แจกลูก และการอานเปนคํา คํา
มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมตรงตามมาตรา การผันอักษร คําที่มีตัวการันต คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา
คําที่มีอักษรนํา คําที่มีความหมายตรงขามกัน คําที่มี รร แตงประโยค เรียบเรียงประโยคเปนขอความสั้น ๆ คํา
คลองจอง ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น วรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก ประเภทนิทาน เรื่องสั้น
งายๆ ปริศนาคําทาย บทอาขยาน บทรอยกรอง วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน บทรองเลนในทองถิ่น
บทรองเลน ที่มีคุณคา ในการละเลนของเด็กไทย มารยาทในการอาน มารยาทในการเขียน มารยาทในการฟง
การดู และการพูดโดยใชกระบวนการอานออกเสียง การอธิบาย การตั้งคําถาม บอก ตอบคําถาม ระบุใจความ
สําคัญและรายละเอียด แสดงความคิดเห็ นและคาดคะเน การนําเสนอ กระบวนการเขียน การคัดลายมือ
กระบวนการฟ ง และปฏิ บั ติตาม การ เล าเรื่องที่ ฟงและดู บอกสาระสําคัญ การพู ดแสดงความคิดเห็น และ
ความรูสึก การพูดสื่อสาร การบอก เลือกใช เรียบเรียงคํา เขียนสะกดคํา ระบุขอคิด เลือกใช รอง และ
ทองจํา มีมารยาทในการอาน มารยาทในการเขียน มารยาทในการฟง การดู และการพูดและเห็นคุณคาบทรอย
กรองตามความสนใจ
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘
ท ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
ท ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗
ท.๔.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕
ท.๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓
รวมทังหมด ๒๗ ตัวชีว้ ัด

๒๙

คําอธิบายรายวิชา
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

ศึกษา คํา คําคลองจอง คําในภาษาถิ่นที่ใชในชีวิตประจําวัน ขอความ และบทรอยกรองงาย ๆ ที่
ประกอบดวยคําพื้นฐานเพิ่มจาก ป.๒ ไมนอยกวา ๑,๒๐๐ คํา รวมทั้งคําที่เรียนรูในกลุมสารการเรียนรูอื่น
ประกอบดวยคําที่มีตัวการันต คําที่มี รร คําที่มีพยัญชนะและสระไมออกเสียงคําพอง คําพิเศษอื่น ๆ นิทานหรือ
เรื่องเกี่ยวกับทองถิ่น เรื่องเลาสั้น ๆ บทเพลงและบทรอยกรอง บทเรียนในกลุมสาระการเรียนรูอื่น ขาวและ
เหตุการณใน ชีวิตประจําวันในทองถิ่นและชุมชนจากสื่อตางๆ ศึกษา หนังสือตามความสนใจ และเหมาะสมกับวัย
หนังสือที่ครูและนักเรียนกําหนดรวมกัน ขอเขียนเชิงอธิบาย คําสั่งหรือขอแนะนําขอมูลจากแผนภาพ แผนที่ และ
แผนภูมิ รูปแบบการเขียน ตัวอักษรไทย ลักษณะของ คน สัตว สิ่งของ สถานที่ บันทึกประจําวัน จดหมายลา
ครู เรื่องตามจินตนาการจากคํา ภาพ และหัวขอที่กําหนด ความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดูทั้งที่เปนความรูและ
ความบันเทิง การสื่อสารในชีวิตประจําวัน มารยาทในการฟง การดู และการพูด คํา การแจกลูก และการอาน
เปนคํา มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมตรงตามมาตรา การผันอักษร คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา
อักษรนํา คําที่ประวิสรรชนียและคําที่ไมประวิสรรชนีย คําที่มี ฤ ฤๅ คําที่ใช บัน บรร คําที่ใช รร คําที่มีตัว
การันตและความหมายของคํา ชนิดของคํา การใชพจนานุกรม ประโยคเพื่อการสื่อสาร คําคลองจอง คําขวัญ
ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นบาน ประเภท นิทานหรือเรื่องในทองถิ่น เรื่อง
สั้นงาย ๆ ปริศนาคําทาย บทรอยกรอง เพลงพื้นบาน เพลงกลอมเด็ก วรรณกรรมและวรรณคดีในบทเรียนและ
ตามความสนใจ บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา มารยาทในการอาน มารยาทในการเขียน มารยาทใน
การฟง การดู และการพูดโดยใช กระบวนการอานออกเสียง อธิบาย ตั้งคําถามและตอบคําถาม บอก ลําดับ
เหตุการณและคาดคะเน ระบุเหตุผล สรุปความรูและขอคิด ปฏิบัติ คัดลายมือ กระบวนการ เขียน แตง
ประโยค ใชพจนานุกรม การเลือกใช กระบวนการพูด พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกการเลาเรื่อง บอก
การลําดับเหตุการณและคาดคะเน สรุป แสดงความคิดเห็น ความรูสึก ระบุขอคิดและการทองจํา เพื่อใหมี
มารยาทในการอาน มีมารยาทในการเขียน มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด รูจัก เห็นคุณคา และมี
ความชื่นชมวัฒนธรรมทองถิ่น
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙
ท ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖
ท ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖
ท ๔.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗
ท ๕.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ รวมทั้งหมด ๓๒ ตัวชี้วัด

๓๐

คําอธิบายรายวิชา
ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

ศึกษา คํา ประโยค สํานวนคําที่มี ร ล เปนพยัญชนะตน คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา คําที่มีอักษรนํา
คําประสม อักษรยอและเครื่องหมายวรรคตอน ประสํานวน คําพังเพย สุภาษิต ปริศนาคําทาย และเครื่องหมาย
วรรคตอน อานจับใจความและตอบคําถามจากเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กําหนดแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจาก
เรื่องเลา ประสบการณ นิทานชาดก คาดคะเนเหตุการณจาก บทความ บทโฆษณา ระบุเหตุผล สรุปความรูและ
ขอคิดจากงานเขียนประเภทขาวและเหตุการณประจําวัน สารคดีและบันเทิงคดี อานหนังสือตามความสนใจและ
เหมาะสมกับวัย หนังสือที่ครูและนักเรียนกําหนดรวมกัน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตาม
รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนคําขวัญ คําแนะนํา ใชแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางาน
เขียน ยอความจากนิทาน ประกาศ จดหมาย คําสอน เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา บันทึกและเขียน
รายงานจากการศึกษาคนควา เขียนเรื่องตามจินตนาการ จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู
จับใจความ พูดแสดงความรู ความคิดจาก เรื่องเลา บทความสั้น ๆ ขาวและเหตุการณประจําวัน โฆษณา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส เรื่องราวจากบทเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูอื่น พูดลําดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลําดับเหตุการณ สะกดคําและบอกความหมายคําในแม ก กา มาตราตัวสะกด การผัน
อักษร คําเปนคําตาย คําพอง ระบุชนิดและหนาที่ของคํานาม สรรพนาม กริยา วิเศษณ ใชพจนานุกรมคนหา
ความหมายของคํา แตงประโยค ๒ สวน ประโยค ๓ สวน กลอนสี่ และคําขวัญ บอกความหมายสํานวนที่เปน
คําพังเพยและสุภาษิต เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น ระบุ อธิบายขอคิดจากนิทานพื้นบาน
นิทานคติธรรม เพลงพื้นบาน วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความสนใจ รองเพลงพื้นบาน ทองจํา
บทอาขยานตามที่กําหนด และตามความสนใจ โดยใชกระบวนการอานออกเสียง อานในใจ อธิบาย ตั้งคําถาม
และตอบคําถาม บอก ลําดับเหตุการณ คาดคะเน ระบุเหตุผล สรุปความรู ขอคิด ปฏิบัติกระบวนการเขียน
ปฏิบัติคัดลายมือ แตงประโยค ใชพจนานุกรม การเลือกใช กระบวนการพูด พูดแสดงความคิดเห็น ความรูสึก
รายงาย และโนมนาวการเลาเรื่อง บอก การลําดับเหตุการณ และคาดคะเน สรุป แสดงความคิดเห็น
ความรูสึก ระบุขอคิด และการทองจํา
เพื่อใหมีมารยาทในการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด รูจัก เห็นคุณคา และ
มีความชื่นชม
วัฒนธรรมทองถิ่น
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑
ท ๒.๑
ท ๓.๑
ท ๔.๑
ท ๕.๑

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

๓๑

คําอธิบายรายวิชา
ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง
ศึกษาคํา ประโยค คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา คําที่มีอักษรนํา คําที่มีตัวการันต คําประสม อักษรยอ
และเครื่องหมายวรรคตอน ประโยคที่มีสํานวน คําพังเพย สุภาษิต ปริศนา คําทาย ขอความที่เปนการบรรยายและ
พรรณนา ขอความที่มีความหมายโดยนัย อานจับใจความ แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากวรรณคดีในบทเรียน
วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นจาก บทความ บทโฆษณา งานเขียนประเภทโนมนาวใจ ขาวและเหตุการณ
ประจําวัน ศึกษางานเขียนเชิงอธิบาย คําสั่ง ขอแนะนํา และปฏิบัติตาม การใชพจนานุกรม การใชวัสดุ
อุปกรณ การอานฉลากยา คูมือและเอกสารของโรงเรียนที่เกี่ยวของกับนักเรียน ขาวสารทางราชการ อาน
หนังสือตามความสนใจ หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย หนังสือที่ครูและนักเรียนกําหนดรวมกัน
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนคําขวัญ คําอวยพร คําแนะนํา และแสดงขั้นตอนการใช
แผนภาพโครงเรือ่ ง แผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน ยอความจากนิทาน ประกาศ แจงความ แถลงการณ
จดหมาย คําสอน โอวาท คําปราศรัย เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา เขียนแสดงความรูสึกและความ
คิดเห็น กรอกแบบรายการใบฝากเงินและใบถอนเงิน ธนาณัติ แบบฝากสงพัสดุไปรษณียภัณฑ เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ แสดงความรู ความคิดเห็น และความรูสึกจากเรื่องเลา บทความ การวิเคราะหความนาเชื่อถือจาก
ขาวและเหตุการณประจําวัน โฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู
พูดแสดงความรู ความคิดจากเรื่องเลา บทความ ขาวและเหตุการณประจําวัน โฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส
พูดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลําดับเหตุการณ ระบุชนิดและหนาที่ของคําบุพบท สันธาน อุทาน จําแนก
สวนประกอบของประโยค เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น ใชคําราชาศัพท คําที่มาจาก
ภาษาตางประเทศ แตงกาพยยานี ๑๑ ใชสํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิต สรุปเรื่องจากนิทานพื้นบาน ระบุ
อธิบายขอคิดจากนิทานพื้นบาน นิทานคติธรรม เพลงพื้นบาน วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความ
สนใจ รองเพลงพื้นบาน ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนด และตามความสนใจ โดยใชกระบวนการอานออกเสียง
อานในใจ อธิบาย ตั้งคําถามและตอบคําถาม บอก ลําดับเหตุการณ คาดคะเน ระบุเหตุผล สรุปความรู ขอคิด
ปฏิบัติ กระบวนการเขียน ปฏิบัติ คัดลายมือ แตงประโยค ใชพจนานุกรม การเลือกใช กระบวนการพูด
พูดแสดงความคิดเห็น ความรูสึก รายงาน และโนมนาวการเลาเรื่อง บอก การลําดับเหตุการณ และคาดคะเน
สรุป แสดงความคิดเห็น ความรูสึก ระบุขอคิด และการทองจํา เพื่อใหมีมารยาทในการอาน การเขียน การฟง
การดู และการพูด รูจัก เห็นคุณคา และมีความชื่นชมวัฒนธรรมทองถิ่น
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒,ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘
ท ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒,ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘, ป.๕/๙
ท ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒,ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕

๓๒

ท ๔.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒,ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗
ท ๕.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒,ป.๕/๓, ป.๕/๔
รวมทั้งหมด ๓๓ ตัวชี้วัด

๓๓

คําอธิบายรายวิชา
ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง
ศึกษา คํา ประโยค คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา คําที่มีอักษรนํา คําที่มีตัวการันต คําที่มาจาก
ภาษาตางประเทศ อักษรยอและเครื่องหมายวรรคตอน วัน เดือน ปแบบไทย ขอความที่เปนโวหารตาง ๆ
สํานวนเปรียบเทียบ อานจับใจความ ตั้งคําถาม จากเรื่องสั้น ๆ นิทานและเพลงพื้นบานแยกขอเท็จจริงและ
ขอคิดเห็นจากบทความ อธิบายการนําความรูและความคิด จากพระบรมราโชวาทสารคดี เรื่องสั้น งานเขียน
ประเภทโนมนาว บทโฆษณา ขาว และเหตุการณสําคัญ ไปตัดสินใจแกปญหา ในการดําเนินชีวิต ศึกษางานเขียน
เชิงอธิบาย คําสั่ง ขอแนะนํา และปฏิบัติตามจากการใชพจนานุกรม การปฏิบัติตนในการอยูรวมกันในสังคม
ขอตกลงในการอยูรวมกันในโรงเรียน และการใชสถานที่สาธารณะในชุมชนและทองถิ่น อธิบายความหมายของ
ขอมูล จากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ อานหนังสือตามความสนใจ หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสม
กับวัย หนังสือที่ครูและนักเรียนกําหนดรวมกัน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการ
เขียนตัวอักษรไทย เขียนคําขวัญ คําอวยพร ประกาศ และแสดงขั้นตอนการใชแผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพ
ความคิด เขียนเรียงความ ยอความจากสื่อตาง ๆ เกี่ยวกับ นิทาน ความเรียงประเภทประกาศ แจงความ
แถลงการณ จดหมาย คําสอน โอวาท คําปราศรัย สุนทรพจน รายงาน ระเบียบ คําสั่ง เขียนจดหมายสวนตัว
ขอโทษ แสดงความขอบคุณ แสดงความเห็นใจ แสดงความยินดี กรอกใบสมัครศึกษาตอ แบบฝากสงพัสดุและ
ไปรษณียภัณฑ เขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรคพูดแสดงความรู ความเขาใจตั้งคําถามและตอบคําถาม
เชิงเหตุผล สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสการวิเคราะหความนาเชื่อถือจากการฟงและดูสื่อโฆษณา พูดรายงาน
ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานลําดับเหตุการณ พูดโนมนาวการเลือกตั้งกรรมการนักเรียน การรณรงคดานตางๆ
การโตวาที วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคํานาม สรรพนาม กริยา วิเศษณ คําบุพบท คําเชื่อม คําอุทานใชคํา
ไดเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล รวบรวมและบอกความหมายของ คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย
ระบุลักษณะของกลุมคําหรือวลี ประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซอนแตงกลอนสุภาพ วิเคราะหและ
เปรียบเทียบสํานวนทีเ่ ปนคําพังเพย และสุภาษิต สรุปเรื่องจากนิทานพื้นบาน ระบุ อธิบายขอคิด จากนิทานพื้นบาน
นิทานคติธรรม เพลงพื้นบาน วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความสนใจ รองเพลงพื้นบาน ทองจํา
บทอาขยานตามที่กําหนด และตามความสนใจโดยใชกระบวนการอานออกเสียง อานในใจ อธิบาย ตั้งคําถามและ
ตอบคําถาม บอก ลําดับเหตุการณ คาดคะเน ระบุเหตุผล สรุปความรู ขอคิด ปฏิบัติ กระบวนการเขียน
ปฏิบัติ คัดลายมือ แตงประโยค ใชพจนานุกรม การเลือกใช กระบวนการพูด พูดแสดงความคิดเห็น
ความรูสึก รายงาน และโนมนาวการเลาเรื่อง บอก การลําดับเหตุการณ และคาดคะเน สรุป แสดงความ
คิดเห็น ความรูสึก ระบุขอคิด และการทองจํา เพื่อใหมีมารยาทในการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด
รูจัก เห็นคุณคา และมีความชื่นชมวัฒนธรรมทองถิ่น
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙
ท ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙

๓๔

ท ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒,ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖
ท ๔.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒,ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖
ท ๕.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒,ป.๖/๓, ป.๖/๔
รวมทั้งหมด ๓๓ ตัวชี้วัด

๓๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

๓๖

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค๑๑๑๐๑ รายวิชา คณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกแกปญหาเรื่อง จํานวนของสิ่งตางๆ ตามจํานวนที่กําหนด อาน
และตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แสดงจํานวนนับไมเกิน ๑๐๐ และ โดยใชเครื่องหมาย =, ≠, > ,< ตัวไม
ทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการบวกและประโยคสัญลักษณแสดงการลบของ จํานวนไมเกิน ๑๐๐ และ ๐
การหาคําตอบของโจทยปญหาการบวกและการลบของจํานวนไมเกิน ๑๐๐ และ ๐ ตัวไมทราบคาในประโยค
สัญลักษณ แสดงวิธีการหาคําตอบของโจทยปญหาการบวกและการลบของจํานวนไมเกิน ๑๐๐ และ๐ จํานวนที่
หายไปในรูปแบบของจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ หรือ ทีละ ๑๐ และระบุรูปที่หายไปในรูปแบบซ้ํา ของรูป
เรขาคณิตและรูปอื่นๆ ที่สมาชิกในแตละชุดที่ซ้ํามี ๒ รูป ความยาวเปนเซนติเมตร เปนเมตร น้ําหนักเปนกิโลกรัม
เปนขีด รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวยแผนภูมิ
รูปภาพในการหาคําตอบของโจทยปญหา เมื่อกําหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หนวย โดยใชทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร บอก เปรียบเทียบ เรียงลําดับ หาคา แสดง ระบุ วัดและเปรียบเทียบจําแนก และการใชขอมูลเพื่อให
ผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในการเรียนและเปนคนมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางานและมีความซื่อสัตย
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕
ค ๑.๒ ป.๑/๑
ค ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒
ค ๒.๒ ป.๑/๑
ค ๓.๑ ป.๑/๑
รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด

๓๗

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค๑๒๑๐๑ รายวิชา คณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

ศึกษาจํานวนของสิ่งตางๆ แสดงสิ่งตางๆตามจํานวนที่กําหนด อานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข
ไทย ตัวหนังสือ แสดงจํานวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ เปรียบเทียบจํานวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ โดยใช
เครื่องหมาย = ≠ › ‹ เรียงลําดับจํานวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ตั้งแต ๓ ถึง ๕ จํานวน จากสถานการณ
ตางๆ หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการบวกและประโยคสัญลักษณแสดงการลบ ตัวไมทราบ
คาในประโยคสัญลักษณแสดงการคูณของจํานวน ๑ หลักกับจํานวนไมเกิน ๒ หลัก และตัวไมทราบคาในประโยค
สัญลักษณแสดงการหารที่ตัวตั้งไมเกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก โดยที่ผลหารมี ๑ หลักทั้งหารลงตัวและหารไมลงตัว
หาผลลัพธจากการบวก ลบ คูณ หารระคนของจํานวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย
ปญหา ๒ ขั้นตอนของจํานวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ระบุจํานวนที่หายไปในแบบรูปของจํานวนทีเ่ พิ่มขึน้ หรือ
ลดลงทีละ ๒ ทีละ ๕ และทีละ ๑๐๐ รูปที่หายไปแบบรูปซ้ําของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆที่สมาชิกในแตละชุดที่ซ้ํา
มี ๒ รูป แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับเวลาที่หนวยเดี๋ยวและเปนหนวยเดียวกัน การวัดและ
เปรียบเทียบความยาวเปนเมตรและเซนติเมตร แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหา การบวก การลบ เกี่ยวกับ
ความยาวที่มีหนวยเปนเมตรและเซนติเมตร การวัดและเปรียบเทียบน้ําหนักเปนกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด
ปริมาตรและความจุเปนลิตรแสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหา การบวก การลบเกี่ยวกับน้ําหนักที่มีหนวยเปน
กิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด จําแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม ใชขอมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพในการหาคําตอบของโจทยปญหาเมื่อกําหนดรูป ๑ รูป แทน ๒ หนวย ๕ หนวย หรือ ๑๐ หนวย โดยวิธีการ
ที่หลากหลายในแกปญหา การใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ในการแกปญหาในสถานการณ
ตางๆ ใชการจําแนกและบอก การอานเขียน วัดและเปรียบเทียบ เรียงลําดับ การหาคาของตัวไมทราบคา เพื่อหา
ผลลัพธ การแสดงวิธีหาคําตอบ ระบุจํานวนที่หายไปในแบบรูปเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับจํานวนนับไม
เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ การดําเนินการของจํานวนการแกปญหาเกี่ยวกับคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ
การบวก ลบ คูณ หารระคน ความยาว ระยะทาง น้ําหนัก ปริมาตร ความจุ เวลา รูปหลายเหลี่ยมและวงกลม
แผนภูมิรูปภาพและแบบรูป มีวินัยและความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย มุงมั่นในการทํางาน ทํางานเปนทีมและใฝ
เรียนรู
รหัสตัวชี้วัด
ค๑.๑
ป๒/๑ ป๒/๒ ป๒/๓ ป๒/๔ ป๒/๕
ค๑.๒ ป๒/๑ ค๑.๓ ค๒.๑
ป๒/๑ ป๒/๒ ค๒.๒ ป๒/๑
ค๓.๑
ป๒/๑
รวม ๑๐ ตัวชี้วัด

๓๘

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค๑๓๑๐๑ รายวิชา คณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

ศึกษา ฝกทักษะกระบวนการคิด คํานวณ และการแกปญหาในเรื่องดังตอไปนี้จํานวนนับไมเกิน
๑๐๐,๐๐๐ และ การอาน การเขียนตัวเลขฮินดู อารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจํานวน หลักคาของเลข
โดดในแตละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวน
เศษสวนที่มีตัวสวนนอยกวาหรือเทากับตัวสวน การเปรียบเทียบและเรียงลําดับ การบวกและการลบเศษสวน
การแกโจทยปญหาการบวก และโจทยปญหาการลบเศษสวน การบวกการลบ การคูณและการหารยาว และการ
หารสั้น และการบวก ลบ คูณ หารระคน การแกโจทยปญหาและการสรางโจทยปญหา พรอมทั้งหาคําตอบ
แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเทาๆกัน การบอกจํานวนเงิน และแสดงจํานวนเงินแบบใชจุด การ
เปรียบเทียบจํานวนเงิน และการแลกเงิน กรอานและเขียนรายรับรายจาย การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับเงิน การ
บอกเวลาเปนนาฬิกาและนาที การเขียนบอกเวลาโดยใชมหัพภาค (.) หรือ ทวิภาค (:) และการอาน การบอก
ระยะเวลาเปนนาที การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใชความสัมพันธระหวางชั่วโมงกับนาที การอานและการเขียน
บันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา การวัดความยาวเปนเซนติเมตร และ
มิลลิเมตร และเซนติเมตร กิโลเมตร และเมตร การเลือกเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม การคาดคะเนความยาว
เปนเมตรและเซนติเมตร การเปรียบเทียบความยาวโดยใชความสัมพันธระหวางหนวยความยาว การแกโจทย
ปญหาเกี่ยวกับความยาวการเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม การคาดคะเนน้ําหนักเปนกิโลกรัมและเปนขีด การ
เปรียบเทียบน้ําหนักโดยใชความสัมพันธระหวางกิโลกรัมและกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม การแกโจทยปญหา
เกี่ยวกับน้ําหนัก การวัดปริมาตรและความจุเปนลิตรและมิลลิลิตร การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม การคาดคะเน
ปริมาตรและความจุเปนลิตร การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ โดยใชความสัมพันธระหวางลิตรและมิลลิลิตร
ชอนชา ชอนโตะ ถวยตวงกับมิลลิลิตร การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตรและบรรจุที่มีหนวยเปนลิตรและ
มิลลิลิตร รูปทีมีแกนสมมาตร การเก็บรวบรวมขอมูลและจําแนกขอมูล การอานและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ
การอานและการเขียนตารางทางเดียว (One way table) โดยใชกระบวนการอานและเขียน เปรียบเทียบและ
เรียงลําดับ บอก หาคา หาผลลัพธ แสดงวิธีหาคําตอบ หาผลบวก ระบุ เลือกใชเครื่องมือ คาดคะเน เขียน
แผนภูมิ เขียนตาราง เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย มุงมั่นในการ
ทํางาน ทํางานเปนทีมและใฝเรียนรู
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑
ค ๑.๒
ค. ๒.๑
๓/๑๓
ค. ๒.๒
ค. ๓.๑
รวม

ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙, ป.๓/๑๐, ป.๓/๑๑
ป.๓/๑
ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖,ป.๓/๗,ป.๓/๘,ป.๓/๙,ป.๓/๑๐,ป.๓/๑๑,ป๓/๑๒,ป.
ป. ๓/๑
ป. ๓/๑, ป. ๓/๒
๒๘ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู

๓๙

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค๑๔๑๐๑ รายวิชา คณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ และฝกการแกปญหาในสาระตอไปนี้ การเขียนและการอานตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจํานวน หลัก และคาประจําหลักและคาของเลขโดดในแตละหลักและ
การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวน คาประมาณของจํานวนนับ
และการใชเครื่องหมายประมาณคา เศษสวนแทเศษเกิน จํานวนคละ ความสัมพันธระหวางจํานวนคละและ
เศษเกิน เศษสวนที่เทากันเศษสวนอยางต่ํา และเศษสวนที่เทากับจํานวนนับ การเปรียบเทียบเรียงลําดับเศษสวน
และจํานวนคละ การอานและการเขียนทศนิยมไมเกิน๓ ตําแหนงตามปริมาณที่กําหนดหลักคาประจําหลัก คาของ
เลขโดดในแตละหลักของทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจาย ทศนิยมที่เทากัน การ
เปรียบเทียบและเรียงลําดับทศนิยม การประมาณผลลัพธของการบวก การลบ การคูณ การหาร การบวกและการ
ลบ การคูณและการหารจํานวนนับที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ การแกโจทยปญหาและการสรางโจทยปญหา
การหาคําตอบ การบวกลบเศษสวนและจํานวนคละ การแกโจทยปญหาการบวก แลโจทยปญหาการลบเศษสวน
และจํานวนคละการบวกการลบทศนิยม การแกโจทยปญหาการบวก การลบทศนิยมไมเกินสองขั้นตอน แบบรูป
ของจํานวนที่เกิดจากการคูณการหาดวยจํานวนเดียวกันการบอกระยะเวลาเปนวินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห
เดือน ปการเปรียบเทียบระยะเวลาโยใชคามสัมพันธระวางหนวยเวลา การอานตารางเวลา การแกโจทยปญหา
เกี่ยวกับเวลา การวัดขนาดของมุมโดยใชโพรแทรกเตอร การสรางมุมเพื่อกําหนดขนาดของมุม คามยาวรอบรูปของ
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉาก ระนาบจุดเสนตรง รังสี สวนของเสนตรงสัญลักษณแสดงเสนตรง รังสี สวนของเสนตรง มุม สวนประกอบ
ของมุม การเรียกชื่อมุม สัญลักษณแสดงมุม ชนิดของมุม ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การสรางรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉากการอานและการเขียนแผนภูมิแทง การอานตารางสองทางโดยใชทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และสามารถนําไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค มีระเบียบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถทํางานอยางเปนระบบ รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจต
คติที่ดีตอคณิตศาสตร
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕ ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘, ป.๔/๙, ป.๔/๑๐, ป.๔/๑๑
ป.๔/๑๒, ป.๔/๑๓, ป.๔/๑๔ ป.๔/๑๕, ป.๔/๑๖,
ค ๑.๒ ป.๔/๑
ค ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓,
ค ๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒,
ค ๓.๑ ป.๔/๑,
รวม ๒๓ ตัวชี้วัด

๔๐

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค๑๕๑๐๑ รายวิชา คณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหา เรื่องดังตอไปนี้
การบวก การลบ การคูณ และการหาของโจทย ปญหาจํานวนนับและ ๐ การบวก การลบ การ
คูณ การหาร เศษสวนและจํานวนคละ โจทยปญหาเศษสวน เศษสวนที่ตัวสวนเปนตัวประกอบของ ๑๐ หรือ
๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม หาผลคูณ ผลหาร ทศนิยมไมเกิน ๓ ตําแหนง โจทยปญหาทศนิยม โจทยปญหา
รอยละหรือเปอรเซ็นต โจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวและน้ําหนัก ที่มีการเปลี่ยนหนวยและเขียนในรูปทศนิยม
โจทยเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เสนตรง สวนของเสนตรง รูปสี่เหลี่ยมปริซึม
แผนภูมิแทง และกราฟเสน โดยใชทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร การเขียน การแสดงวิธีหาคําตอบ การหา
ผลลัพธ การแกโจทยปญหาเพื่อใหผูเรียนสามารถทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีวิจาร
ญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักในคุณคาและเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรพรอมทั้งมีสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามเหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑
ค ๒.๑
ค ๒.๒
ค ๓.๑

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

รวมทั้งหมด ๑๙ ตัวชี้วัด

๔๑

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค๑๖๑๐๑ รายวิชา คณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ และฝกการแกปญหา ในสาระตอไปนี้
เศษสวนและจํานวนคละ อัตราสวนของปริมาณ ๒ ปริมาณที่เปนจํานวนนับ อัตราสวนที่เทากับ
อัตราสวนที่กําหนดให ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจํานวนนับไมเกิน ๓ จํานวน โจทยปญหาโดยใชความรูเกี่ยวกับ
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. การบวก การลบ การคูณ การหารระคนของเศษสวนและจํานวนคละ โจทยปญหาเศษสวน
และจํานวนคละ ๒-๓ ขั้นตอน ทศนิยมที่มีผลหารเปนทศนิยมไมเกิน ๓ ตําแหนง โจทยปญหา การบวก การลบ
การคูณ การหารทศนิยม ๓ ขั้นตอน โจทยปญหาอัตราสวนและรอยละ ๒-๓ ขั้นตอน โจทยปญหาเกี่ยวกับแบบ
รูป โจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของรูปเรขาคณิตสามมิติ ที่ประกอบดวยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โจทย
ปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม และวงกลม รูปสามเหลี่ยม สมบัติของรูป
สามเหลี่ยม รูปเรขาคณิตสามมิติชนิดตาง ๆ รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ และแผนภูมิรูปวงกลมโดยใชทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ไดแก การแกปญหา การสื่อสาร การเชื่อมโยง การใหเหตุผล ตลอดจนทักษะการ
เปรียบเทียบ การเรียงลําดับ การอาน การเขียน การหาอัตราสวน การหา ห.ร.ม. ค.ร.น. การแสดงวิธีคิด วิธีหา
คําตอบ หาผลลัพธ และการใชขอมูลจากแผนภูมิรูปวงกลม
เพื่อใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร เห็นคุณคา มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร
สามารถทํางานไดอยางเปนระบบระเบียบ มีวินัย มีความรอบคอบ มุงมั่นในการทํางาน ใฝรูใฝเรียนและเชื่อมั่น
ในตนเอง การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหาและทักษะที่
ตองการวัด
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒,ป.๖/๓, ป.๖/๔,ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙, ป.๖/๑๐,
ป.๖/๑๑, ป.๖/๑๒
ค ๑.๒ ป.๖/๑
ค ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓
ค ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔
ค ๓.๑ ป.๖/๑
รวม ๕ มาตรฐาน ๒๑ ตัวชี้วัด

๔๒

คําอธิบายรายวิชากลุมสา

คําอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

๔๓

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๑๑๑๐๑ รายวิชา วิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลาเรียน ๑๐๐ ชั่วโมง
ศึกษาชื่อพืชและสัตวที่อาศัยอยูบริเวณตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตของสัตวในบริเวณที่อาศัยอยู ลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตว และพืช
การทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรมตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
ความสําคัญของสวนตาง ๆ ของรางกายตนเอง โดยการดูแลสวนตาง ๆ อยางถูกตอง ใหปลอดภัย และรักษาความ
สะอาดอยูเสมอ สมบัติที่สังเกตไดของวัสดุที่ใชทําวัตถุซึ่งทําจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ ชนิดของวัสดุและจัดกลุมวัสดุตามสมบัติที่สังเกตไดการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่
ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ ดาวที่ปรากฏบนทองฟาในเวลากลางวัน และกลางคืนจากขอมูลที่รวบรวมได
สาเหตุที่มองไมเห็นดาวสวนใหญ ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ ลักษณะภายนอกของหิน จาก
ลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได
โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิเคราะห บรรยาย ระบุ สราง เปรียบเทียบ บรรยาย อธิบาย
โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ วิเคราะหโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ เขียน มีสวนรวม แสดงความอยากรูอยากเห็น
โดยการถาม แกปญหาอยางงายโดยใชการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ แสดงลําดับขั้นตอนการทํางานหรือการ
แกปญหาอยางงายโดยใชภาพ สัญลักษณ หรือขอความ เขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวรหรือสื่อ ใช
เทคโนโลยีในการสราง จัดเก็บ เรียกใชขอมูลตามวัตถุประสงค ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ปฏิบัติตาม
ขอตกลงในการใชคอมพิวเตอรรวมกัน ดูแลรักษาอุปกรณเบื้องตน ใชงานอยางเหมาะสม
เพื่อใหผูเรียนเรียนรูวิทยาศาสตรอยางถูกตอง มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถดานการคิด
ความสามารถดานการแกปญหา ความสามารถดานการใชทักษะชีวิต และมีความสามารถดานการใชเทคโนโลยี
ตระหนักถึงความสําคัญและแนวทางในการแกปญหา มีความสามารถในการตัดสินใจ รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร
คุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจนเชื่อมโยงความรูและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว ๑.๑ (ป.๑/๑), ว ๑.๑ (ป.๑/๒)
มาตรฐาน ว ๑.๒ (ป.๑/๑), ว ๑.๒ (ป.๑/๒)
มาตรฐาน ว ๒.๑ (ป.๑/๑), ว ๒.๑ (ป.๑/๒)
มาตรฐาน ว ๒.๓ (ป.๑/๑)
มาตรฐาน ว ๓.๑ (ป.๑/๑), ว ๓.๑ (ป.๑/๒)
มาตรฐาน ว ๓.๒ (ป.๑/๑)
มาตรฐาน ว ๔.๒ (ป.๑/๑), ว ๔.๒ (ป.๑/๒), ว ๔.๒ (ป.๑/๓), ว ๔.๒ (ป.๑/๔),ว ๔.๒ (ป.๑/๕)
รวมทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด

๔๔

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๑๒๑๐๑ รายวิชา วิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

เวลาเรียน ๑๐๐ ชั่วโมง

ศึกษาพืชตองการแสงและน้ํา เพื่อการเจริญเติบโต โดยใชขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ
ความจําเปนที่พืชตองไดรับน้ําและแสงเพื่อการเจริญเติบโต โดยดูแลพืชใหไดรับสิ่งดังกลาวอยางเหมาะสม
สรางแบบจําลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต จากขอมูลที่รวบรวมได
สมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ การนําสมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุไปประยุกตใชในการ
ทําวัตถุในชีวิตประจําวัน สมบัติที่สังเกตไดของวัสดุที่เกิดจากการนําวัสดุมาผสมกันโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ
สมบัติที่สังเกตไดของวัสดุ เพื่อนํามาทําเปนวัตถุในการใชงานตามวัตถุประสงค การนําวัสดุที่ใชแลวกลับมาใชใหม
โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ ประโยชนของการนําวัสดุที่ใชแลวกลับมาใชใหม โดยการนําวัสดุที่ใชแลวกลับมาใช
ใหม แนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหลงกําเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ
ตระหนักในคุณคาของความรูของการมองเห็นโดยเสนอแนะแนวทางการปองกันอันตราย จากการมองวัตถุที่อยูใน
บริเวณที่มีแสงสวางไมเหมาะสม สวนประกอบของดิน และจําแนกชนิดของดินโดยใชลักษณะเนื้อดินและการจับตัว
เปนเกณฑ การใชประโยชนจากดิน จากขอมูล ที่รวบรวมได โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิเคราะห
ระบุ สราง เปรียบเทียบ บรรยาย อธิบาย อธิบายโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ วิเคราะหโดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษ มีสวนรวม แสดงความอยากรูอยากเห็นโดยการถาม แสดงลําดับขั้นตอนการทํางานหรือการแกปญหา
อยางงายโดยใชภาพ สัญลักษณ หรือขอความเขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวรหรือสื่อ และตรวจหา
ขอผิดพลาดของโปรแกรม ใชเทคโนโลยีในการสราง จัดหมวดหมู คนหา จัดเก็บ เรียกใชขอมูลตามวัตถุประสงค
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ปฏิบัติตามขอตกลงในการใชคอมพิวเตอรรวมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ
เบื้องตน ใชงานอยางเหมาะสม
เพื่อใหผูเรียนเรียนรูวิทยาศาสตรอยางถูกตอง มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถดาน
การคิด ความสามารถดานการแกปญหา ความสามารถดานการใชทักษะชีวิต และมีความสามารถดานการใช
เทคโนโลยี ตระหนักถึงความสําคัญและแนวทางในการแกปญหา มีความสามารถในการตัดสินใจ รวมทั้งมีจิตวิทยา
ศาสตร คุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจนเชื่อมโยงความรูและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว ๑.๒ (ป.๒/๑), ว ๑.๑ (ป.๒/๒), ว ๑.๑ (ป.๒/๓)
มาตรฐาน ว ๑.๓ (ป.๒/๑)
มาตรฐาน ว ๒.๑ (ป.๒/๑), ว ๒.๑ (ป.๒/๒), ว ๒.๑ (ป.๒/๓), ว ๒.๑ (ป.๒/๔)
มาตรฐาน ว ๒.๓ (ป.๒/๑), ว ๒.๓ (ป.๒/๒)
มาตรฐาน ว ๓.๒ (ป.๒/๑), ว ๓.๒ (ป.๒/๒)
มาตรฐาน ว ๔.๒ (ป.๒/๑), ว ๔.๒ (ป.๒/๒), ว ๔.๒ (ป.๒/๓), ว ๔.๒ (ป.๒/๔)
รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด

๔๕

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๑๓๑๐๑ รายวิชา วิทยาศาสตร

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

เวลาเรียน ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษาบรรยายสิ่งที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษยและสัตว โดยใชขอมูลที่
รวบรวมได ตระหนักถึงประโยชนของอาหาร น้ํา และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตวใหไดรับสิ่งเหลานี้อยาง
เหมาะสม แบบจําลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตวบางชนิดตระหนักถึง
คุณคาของชีวิตสัตว โดยไมทําใหวัฏจักรชีวิตของสัตวเปลี่ยนแปลง วัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นสวนยอย ๆซึ่งสามารถ
แยกออกจากกันไดและประกอบกันเปนวัตถุชิ้นใหมได โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อ
ทําใหรอนขึ้นหรือทําใหเย็นลง โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ ผลของแรงที่มีตอการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของ
วัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ แรงสัมผัสและแรงไมสัมผัสที่มีผลตอการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษ จําแนกวัตถุโดยใชการดึงดูดกับแมเหล็ก เปนเกณฑจากหลักฐานเชิงประจักษ ขั้วแมเหล็กและพยากรณ
ผลที่เกิดขึ้นระหวางขั้วแมเหล็กเมื่อนํามาเขาใกลกันจากหลักฐานเชิงประจักษ การเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเปนอีก
พลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ การทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาและระบุแหลงพลังงานในการผลิตไฟฟา
จากขอมูลที่รวบรวมได ประโยชนและโทษของไฟฟา โดยนําเสนอวิธีการใชไฟฟาอยางประหยัด และปลอดภัย
แบบรูปเสนทางการขึ้นและตก ของดวงอาทิตยโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ สาเหตุการเกิดปรากฏการณการขึ้น
และตกของดวงอาทิตย การเกิดกลางวันกลางคืน และการกําหนดทิศ โดยใชแบบจําลอง ความสําคัญของดวง
อาทิตย โดยบรรยายประโยชนของดวงอาทิตยตอสิ่งมีชีวิต สวนประกอบของอากาศ บรรยายความสําคัญของ
อากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศตอสิ่งมีชีวิต จากขอมูลที่รวบรวมได ความสําคัญของอากาศ โดย
นําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ การเกิดลมจากหลักฐานเชิงประจักษ ประโยชน
และโทษของลม จากขอมูลที่รวบรวมได
โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิเคราะห บรรยาย สราง อธิบายโดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษ ระบุ เปรียบเทียบ จําแนก ยกตัวอยาง วิเคราะหโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ เขียน ระบุ ระบุตัวแปร
ออกแบบการทดลอง ทดลอง ตระหนัก มีสวนรวม แสดงความอยากรูอยากเห็นโดยการถาม แสดงอัลกอริทึมใน
การทํางานหรือการแกปญหาอยางงายโดยใชภาพ สัญลักษณ หรือขอความ เขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใช
ซอฟตแวรหรือสื่อ และตรวจหาขอผิดพลาดของโปรแกรม ใชอินเทอรเน็ตคนหาความรู รวบรวม ประมวลผล และ
นําเสนอขอมูล โดยใชซอฟตแวรตามวัตถุประสงค ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ปฏิบัติตามขอตกลงใน
การใชอินเทอรเน็ต
เพื่อใหผูเรียนเรียนรูวิทยาศาสตรอยางถูกตอง มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถดานการ
คิด ความสามารถดานการแกปญหา ความสามารถดานการใชทักษะชีวิต และมีความสามารถดานการใชเทคโนโลยี
ตระหนักถึงความสําคัญและแนวทางในการแกปญหา มีความสามารถในการตัดสินใจ รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร
คุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจนเชื่อมโยงความรูและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได

๔๖

รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว ๑.๒ (ป.๓/๑), ว ๑.๑ (ป.๓/๒), ว ๑.๑ (ป.๓/๓), ว ๑.๑ (ป.๓/๔)
มาตรฐาน ว ๒.๑ (ป.๓/๑), ว ๒.๑ (ป.๓/๒)
มาตรฐาน ว ๒.๒ (ป.๓/๑), ว ๒.๒ (ป.๓/๒), ว ๒.๒ (ป.๓/๓), ว ๒.๒ (ป.๓/๔)
มาตรฐาน ว ๒.๓ (ป.๓/๑), ว ๒.๓ (ป.๓/๒), ว ๒.๓ (ป.๓/๓)
มาตรฐาน ว ๓.๑ (ป.๓/๑), ว ๓.๑ (ป.๓/๒), ว ๓.๑ (ป.๓/๓)
มาตรฐาน ว ๓.๒ (ป.๓/๑), ว ๓.๒ (ป.๓/๒), ว ๓.๒ (ป.๓/๓), ว ๓.๒ (ป.๓/๔)
มาตรฐาน ว ๔.๒ (ป.๓/๑), ว ๔.๒ (ป.๓/๒), ว ๔.๒ (ป.๓/๓), ว ๔.๒ (ป.๓/๔),ว ๔.๒ (ป.๓/๕)
รวมทั้งหมด ๒๕ ตัวชี้วัด

๔๗

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๑๔๑๐๑ รายวิชา วิทยาศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน ๑๒๐ ชั่วโมง

ศึกษาหนาที่ของราก ลําตน ใบ และดอกของพืชดอก โดยใชขอมูลที่รวบรวมได สิ่งมีชีวิตโดยใช
ความเหมือน และความแตกตางของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเปนกลุมพืช กลุมสัตว และกลุมที่ไมใชพืชและสัตว
พืชออกเปนพืชดอกและพืชไมมีดอก โดยใชการมีดอกเปนเกณฑ โดยใชขอมูล ที่รวบรวมได สัตวออกเปนสัตวมี
กระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง โดยใชการมีกระดูกสันหลังเปนเกณฑ โดยใชขอมูลที่รวบรวมได
ลักษณะเฉพาะที่สังเกตไดของสัตวมีกระดูกสันหลังในกลุมปลา กลุมสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกกลุมสัตวเลื้อยคลาน
กลุมนก และกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม และยกตัวอยางสิ่งมีชีวิตในแตละกลุม สมบัติทางกายภาพดานความแข็ง
สภาพยืดหยุน การนําความรอน และการนําไฟฟาของวัสดุโดยใชหลักฐานเชิงประจักษจากการทดลองและระบุการ
นําสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุน การนําความรอนและการนําไฟฟาของวัสดุไปใชในชีวิตประจําวันผาน
กระบวนการออกแบบชิ้นงาน แลกเปลี่ยนความคิดกับผูอื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุ
อยางมีเหตุผลจากการทดลอง สมบัติของสสารทั้ง ๓ สถานะ จากขอมูลที่ไดจากการสังเกตมวล การตองการที่อยู
รูปรางและปริมาตรของสสาร ใชเครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตรของสสารทั้ง ๓ สถานะ ผลของแรงโนมถวงที่
มีตอวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ ใชเครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ําหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ วัตถุเปนตัวกลางโปรงใส ตัวกลางโปรงแสง และวัตถุ
ทึบแสง จากลักษณะการมองเห็นสิ่งตาง ๆ ผานวัตถุนั้นเปนเกณฑโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ แบบรูปเสนทางการ
ขึ้นและตก ของดวงจันทร โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ สรางแบบจําลองทีอ่ ธิบายแบบรูป การเปลี่ยนแปลงรูปราง
ปรากฏของดวงจันทร และพยากรณรูปรางปรากฏของดวงจันทร สรางแบบจําลองแสดงองคประกอบของระบบ
สุริยะ แบบจําลองคาบการโคจรของดาวเคราะหตาง ๆ
โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิเคราะห บรรยาย จําแนก เปรียบเทียบ อธิบาย
รวบรวม ประเมิน นําเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดกับผูอื่น อธิบายโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ วิเคราะหโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ เขียน ระบุ ระบุตัวแปร ออกแบบการทดลอง ทดลอง ตระหนัก มีสวนรวม แสดงความ
อยากรูอยากเห็นโดยการถาม ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การอธิบายการทํางาน การคาดการณผลลัพธ
จากปญหาอยางงาย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวรหรือสื่อ และตรวจหาขอผิดพลาด
และแกไข ใชอินเทอรเน็ตคนหาความรู และประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล รวบรวม ประเมิน นําเสนอขอมูล
และสารสนเทศ โดยใชซอฟตแวรที่หลากหลาย เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ปลอดภัย เขาใจสิทธิและหนาที่ของตน เคารพในสิทธิของผูอื่น แจงผูเกี่ยวของเมื่อพบขอมูลหรือบุคคลที่ไม
เหมาะสม
เพื่อใหผูเรียนเรียนรูวิทยาศาสตรอยางถูกตอง มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถดานการ
คิด ความสามารถดานการแกปญหา ความสามารถดานการใชทักษะชีวิต และมีความสามารถดานการใชเทคโนโลยี
ตระหนักถึงความสําคัญและแนวทางในการแกปญหา มีความสามารถในการตัดสินใจ รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร
คุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจนเชื่อมโยงความรูและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได

๔๘

รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว ๑.๒ (ป.๔/๑)
มาตรฐาน ว ๑.๓ (ป.๔/๑), ว ๑.๓ (ป.๔/๒), ว ๑.๓ (ป.๔/๓), ว ๑.๓ (ป.๔/๔)
มาตรฐาน ว ๒.๑ (ป.๔/๑), ว ๒.๑ (ป.๔/๒), ว ๒.๑ (ป.๔/๓), ว ๒.๑ (ป.๔/๔)
มาตรฐาน ว ๒.๒ (ป.๔/๑), ว ๒.๒ (ป.๔/๒), ว ๒.๒ (ป.๔/๓)
มาตรฐาน ว ๒.๓ (ป.๔/๑)
มาตรฐาน ว ๓.๑ (ป.๔/๑), ว ๓.๑ (ป.๔/๒) , ว ๓.๑ (ป.๔/๓)
มาตรฐาน ว ๔.๒ (ป.๔/๑), ว ๔.๒ (ป.๔/๒), ว ๔.๒ (ป.๔/๓), ว ๔.๒ (ป.๔/๔),ว ๔.๒ (ป.๔/๕)
รวมทั้งหมด ๒๑ ตัวชี้วัด

๔๙

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๑๕๑๐๑ รายวิชา วิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เวลาเรียน ๑๒๐ ชั่วโมง
ศึกษาโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต ซึ่งเปนผลมาจากการปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิตในแตละแหลงที่อยู ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไมมีชีวิต เพื่อประโยชนตอการดํารงชีวิต โซอาหาร บทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิต ที่เปนผูผลิตและผูบริโภคในโซ
อาหาร คุณคาของสิ่งแวดลอมที่มีตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ลักษณะทางพันธุกรรมที่
มีการถายทอดจากพอแมสูลูกของพืช สัตว และมนุษย ลักษณะที่คลายคลึงกันของตนเองกับพอแม การ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสารเมื่อทําใหสสารรอนขึ้นหรือเย็นลง การละลายของสารในน้ํา การเปลี่ยนแปลงของสาร
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไดและการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมได วิธีการหาแรง
ลัพธของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทําตอวัตถุในกรณีที่วัตถุอยูนิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ แรงที่กระทํา
ตอวัตถุที่อยูในแนวเดียวกันและแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุ การวัดแรงที่กระทําตอวัตถุ แรงเสียดทานที่มีตอการ
เปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ แรงเสียดทานและแรงที่อยูในแนวเดียวกันที่กระทํา
ตอวัตถุ การไดยินเสียงผานตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ ลักษณะและการเกิดเสียงสูง และเสียงต่ํา ลักษณะ
และการเกิดเสียงดัง และเสียงคอย ระดับเสียง คุณคาของความรูเรื่องระดับเสียง การหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทาง
เสียง ความแตกตางของดาวเคราะหและดาวฤกษ ตําแหนงและเสนทางการขึ้นและตกของกลุมดาวฤกษบนทองฟา
แบบรูป เสนทางการขึ้นและตกของกลุมดาวฤกษบนทองฟาในรอบป ปริมาณน้ําในแตละแหลง ปริมาณน้ําที่มนุษย
สามารถนํามาใชประโยชนได คุณคาของน้ํา การใชน้ําอยางประหยัดและการอนุรักษน้ํา การหมุนเวียนของน้ําในวัฏ
จักรน้ํา กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง และน้ําคางแข็ง กระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ ปญหาอยาง
งาย โปรแกรมที่มีการใชเหตุผลเชิงตรรกะอยางงาย การคนหาขอมูล ติดตอสื่อสารและทํางานรวมกัน ขอมูลและ
สารสนเทศตามวัตถุประสงคโดยใชซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ตที่หลากหลาย เพื่อแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน อันตรายจากการใชงานและอาชญากรรมทางอินเทอรเน็ตและมารยาทในการติดตอสื่อสารผาน
อินเทอรเน็ต
โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิเคราะห บรรยาย อธิบาย อธิบายโดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษ วิเคราะหโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ เขียน ระบุ ระบุตัวแปร ออกแบบการทดลอง ทดลอง ตระหนัก มี
สวนรวม แสดงความอยากรูอยากเห็นโดยการถาม เขียนแผนภาพ ใชเครื่องชั่งสปริง การวัด เสนอแนะแนวทาง
เปรียบเทียบ ใชแผนที่ดาว รวบรวม สรางแบบจําลอง ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหาการทํางาน การ
คาดการณผลลัพธ ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงาย ตรวจหาขอผิดพลาดและแกไข ใชอินเทอรเน็ต
ประเมินความนาเชื่อถือ นําเสนอขอมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงคโดยใชซอฟตแวรหรือบริการบน
อินเทอรเน็ตที่หลากหลาย เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางปลอดภัย มีมารยาท
เขาใจสิทธิและหนาที่ของตน เคารพสิทธิของผูอื่น แจงผูเกี่ยวของเมื่อพบขอมูลหรือบุคคลที่ไมเหมาะสม
เพื่อใหผูเรียนเรียนรูวิทยาศาสตรอยางถูกตอง มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถดานการคิด
ความสามารถดานการแกปญหา ความสามารถดานการใชทักษะชีวิต และมีความสามารถดานการใชเทคโนโลยี
ตระหนักถึงความสําคัญและแนวทางในการแกปญหา มีความสามารถในการตัดสินใจ รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร
คุณลักษณะอันพึงประสงคตลอดจนเชื่อมโยงความรูและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได

๕๐

รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว ๑.๑ (ป.๕/๑), ว ๑.๑ (ป.๕/๒), ว ๑.๑ (ป.๕/๓), ว ๑.๑ (ป.๕/๔)
มาตรฐาน ว ๑.๓ (ป.๕/๑), ว ๑.๓ (ป.๕/๒)
มาตรฐาน ว ๒.๑ (ป.๕/๑), ว ๒.๑ (ป.๕/๒), ว ๒.๑ (ป.๕/๓), ว ๒.๑ (ป.๕/๔)
มาตรฐาน ว ๒.๒ (ป.๕/๑), ว ๒.๒ (ป.๕/๒), ว ๒.๒ (ป.๕/๓), ว ๒.๒ (ป.๕/๔), ว ๒.๒ (ป.๕/๕)
มาตรฐาน ว ๒.๓ (ป.๕/๑), ว ๒.๓ (ป.๕/๒), ว ๒.๓ (ป.๕/๓), ว ๒.๓ (ป.๕/๔), ว ๒.๓ (ป.๕/๕)
มาตรฐาน ว ๓.๑ (ป.๕/๑), ว ๓.๑ (ป.๕/๒)
มาตรฐาน ว ๓.๒ (ป.๕/๑), ว ๓.๒ (ป.๕/๒), ว ๓.๒ (ป.๕/๓), ว ๓.๒ (ป.๕/๔), ว ๓.๒ (ป.๕/๕)
มาตรฐาน ว ๔.๒ (ป.๕/๑), ว ๔.๒ (ป.๕/๒), ว ๔.๒ (ป.๕/๓), ว ๔.๒ (ป.๕/๔),ว ๔.๒ (ป.๕/๕)
รวม ๓๒ ตัวชี้วัด

๕๑

รหัสวิชา ว๑๖๑๐๑ รายวิชา วิทยาศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

คําอธิบายรายวิชา

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
เวลาเรียน ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษาสารอาหารและบอกประโยชนของสารอาหารแตละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน
แนวทางในการเลือกรับประทานอาหารใหไดสารอาหารครบถวน ในสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความ
ปลอดภัยตอสุขภาพ ความสําคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถวนใน
สัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งปลอดภัยตอสุขภาพ อวัยวะระบบยอยอาหาร หนาที่ของอวัยวะใน
ระบบยอยอาหาร อธิบายการยอยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร ความสําคัญของระบบยอยอาหาร โดยการบอก
แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบยอยอาหารใหทํางานเปนปกติ การแยกสารผสม โดยการหยิบออก การ
รอน การใชแมเหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ รวมทั้งระบุวิธี
แกปญหาในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการแยกสาร การเกิดและผลของแรงไฟฟาซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผานการขัดถู โดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ สวนประกอบและบรรยายหนาที่ของแตละสวนประกอบของวงจรไฟฟาอยางงายจาก
หลักฐานเชิงประจักษ ประโยชนของความรูของการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรมโดยบอกประโยชนและการ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ประโยชนของความรูของการตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนาน โดยบอก
ประโยชน ขอจํากัด และการประยุกตใช ในชีวิตประจําวัน การเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ
พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ และยกตัวอยางการนําเทคโนโลยีอวกาศมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน จาก
ขอมูลที่รวบรวมได การใชประโยชนของหินและแรในชีวิตประจําวันจากขอมูลที่รวบรวมได กระบวนการเกิดหิน
อัคนี หินตะกอน และหินแปร และอธิบายวัฏจักรหินจากแบบจําลอง การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม รวมทั้ง
อธิบายผลที่มีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม จากแบบจําลอง ผลของมรสุมตอการเกิดฤดูของประเทศไทย จากขอมูล
ที่รวบรวมได ลักษณะและผลกระทบของน้ําทวม การกัดเซาะชายฝง ดินถลม แผนดินไหว สึนามิ ผลกระทบของ
ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดยนําเสนอแนวทางในการเฝาระวังและปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและ
ธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในทองถิ่น ผลกระทบของปรากฏการณเรือนกระจก โดยนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อ
ลดกิจกรรมที่กอใหเกิดแกสเรือนกระจก
โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิเคราะห ระบุ บอกแนวทาง สราง เปรียบเทียบ บรรยาย
อธิบายโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ วิเคราะหโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ มีสวนรวม แสดงความอยากรูอยากเห็น
โดยการถาม สรางแบบจําลองระบบยอยอาหาร เขียนแผนภาพและตอวงจรไฟฟาอยางงาย ออกแบบการทดลอง
และทดลองดวยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม ออกแบบการ
ทดลองและทดลองดวยวิธีที่เหมาะสมในการอการตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนาน สรางแบบจําลองที่
อธิบายการเกิด และเปรียบเทียบปรากฏการณสุริยุปราคา และจันทรุปราคา เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการ
เกิดเงามืดเงามัว สรางแบบจําลองที่อธิบายการเกิดซากดึกดําบรรพและคาดคะเนสภาพแวดลอมในอดีตของซากดึก
ดําบรรพ สรางแบบจําลองที่อธิบายการเกิดปรากฏการณเรือนกระจก และผลของปรากฏการณเรือนกระจกตอ
สิ่งมีชีวิต ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแกปญหาที่พบในชีวิตประจําวัน ออกแบบและ
เขียนโปรแกรมอยางงาย เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน ตรวจหาขอผิดพลาดของโปรแกรมและแกไข ใช
อินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทํางานรวมกันอยางปลอดภัย เขาใจ
สิทธิและหนาที่ของตน เคารพในสิทธิของผูอื่น แจงผูเกี่ยวของเมื่อพบขอมูลหรือบุคคลที่ไมเหมาะสม

๕๒

เพื่อใหผูเรียนเรียนรูวิทยาศาสตรอยางถูกตอง มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถดานการคิด
ความสามารถดานการแกปญหา ความสามารถดานการใชทักษะชีวิต และมีความสามารถดานการใชเทคโนโลยี
ตระหนักถึงความสําคัญและแนวทางในการแกปญหา ตลอดจนมีความสามารถในการตัดสินใจ รวมทั้งมีจิตวิทยา
ศาสตร คุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจนเชื่อมโยงความรูและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว ๑.๒ (ป.๖/๑), ว ๑.๑ (ป.๖/๒), ว ๑.๑ (ป.๖/๓), ว ๑.๑ (ป.๖/๔) , ว ๑.๑ (ป.๖/๕)
มาตรฐาน ว ๒.๑ (ป.๖/๑)
มาตรฐาน ว ๒.๒ (ป.๖/๑)
มาตรฐาน ว ๒.๓ (ป.๖/๑), ว ๒.๓ (ป.๖/๒), ว ๒.๓ (ป.๖/๓), ว ๒.๓ (ป.๖/๔), ว ๒.๓ (ป.๖/๕) , ว ๒.๓
(ป.๖/๖), ว ๒.๓ (ป.๖/๗) , ว ๒.๓ (ป.๖/๘)
มาตรฐาน ว ๓.๑ (ป.๖/๑), ว ๓.๑ (ป.๖/๒)
มาตรฐาน ว ๓.๒ (ป.๖/๑), ว ๓.๒ (ป.๖/๒), ว ๓.๒ (ป.๖/๓), ว ๓.๒ (ป.๖/๔), ว ๓.๒ (ป.๖/๕) , ว ๓.๒
(ป.๖/๖) , ว ๓.๒ (ป.๖/๗) , ว ๓.๒ (ป.๖/๘) , ว ๓.๒ (ป.๖/๘)
มาตรฐาน ว ๔.๒ (ป.๖/๑), ว ๔.๒ (ป.๖/๒), ว ๔.๒ (ป.๖/๓), ว ๔.๒ (ป.๖/๔)
รวมทั้งหมด ๒๙ ตัวชี้วัด

ระการเรียนรู
ยาศา

๕๓

สตรและเทคโ
คําอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

๕๔

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑ รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัติ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขป แบบอยางการดําเนินชีวิตและ
ขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก ประโยชนที่ไดรับ คุณงามความดี เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยางตามที่กําหนด
ความหมาย ความสําคัญ หลักธรรม โอวาท ๓ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กําหนด การสวดมนต แผเมตตา สติที่เปนพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด การบําเพ็ญประโยชนตอวัดหรือศาสนสถานของศนาที่ตนนับถือ การแสดง
ตนเปนพุทธมามกะหรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
สําคัญทางศาสนา ตามที่กําหนดไดถูกตอง
ศึกษาประโยชนและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน ยกตัวอยางความสามารถและ
ความดีของตนเอง ผูอื่นและบอกผลจากการกระทํานั้น ระบุโครงสราง บทบาท สิทธิ และหนาที่ของตนเอง
ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน มีสวนรวมในการตัดสินใจและทํากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย
ศึกษาการระบุสินคาและการบริการ ที่ใชประโยชนในชีวิตประจําวัน การใชจายเงินในชีวิตประจําวัน ไม
เกินตัวและเห็นประโยชนของการออม ยกตัวอยางการใชทรัพยากรในชีวิตประจําวันอยางประหยัด เหตุผล
ความจําเปนที่คนตองทํางานอยางสุจริต
ศึกษาสิ่งแวดลอมรอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ความสัมพันธของตําแหนง ระยะ
ทิศของสิ่งตาง ๆ ใชแผนผังแสดงตําแหนงของสิ่งตางๆ ในหองเรียน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน
สิ่งแวดลอมที่เกิดตามธรรมชาติที่สงผลตอความเปนอยูของมนุษย สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอมเพื่อการปฏิบัติตนอยางเหมาะสม มีสวนรวมในการดูแลสิ่งแวดลอมที่บานและหองเรียน
โดยใช การสังเกต การบอก ระบุ แยกแยะ เปรียบเทียบ เรียงลําดับ การมีสวนรวม การ
ตัดสินใจ การอธิบาย การใหเหตุผล ยกตัวอยาง แสดงตน การปฏิบัติตน และการบําเพ็ญประโยชน
เพื่อใหเกิดความเคารพ พระรัตนตรัย ชื่นชมมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ เห็นคุณคาการ มีสติที่
เปนพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด รัก
และภาคภูมิใจในทองถิ่น
รหัสตัวชี้วัด
ส ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔
ส ๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
ส ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒
ส ๒.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
ส ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
ส ๓.๒ ป.๑/๑
ส ๕.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔
ส ๕.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ รวมทังหมด
๒๓ ตัวชี้วัด

๕๕

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส๑๒๑๐๑ รายวิชา สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ สรุปพุทธประวัติตั้งแตประสูติ
จนถึงการออกผนวชหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ชื่นชมและบอก แบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก/เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยางตามที่กําหนด บอกความหมาย ความสําคัญ และเคารพพระ
รัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
ชื่นชมการทําความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียนตามหลักศาสนา เห็นคุณคาและสวดมนต แผ
เมตตา มีสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธ-ศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด บอกชื่อศาสนา ศาสดา และความสําคัญของคัมภีรของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น ๆ ปฏิบัติ
ตนอยางเหมาะสมตอสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กําหนดไดถูกตอง ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
สําคัญทางศาสนา ตามที่กําหนดไดถูกตอง
ศึกษาปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกากฎ ระเบียบและหนาที่ที่ตองปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทย แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกตางกันโดย
ปราศจากอคติ เคารพในสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอื่น ความสัมพันธของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวใน
ฐานะเปนสวนหนึ่งของชุมชน ระบุผูมีบทบาท อํานาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน
ศึกษาทรัพยากรที่นํามาผลิตสินคาและบริการที่ใชในชีวิตประจําวัน บอกที่มาของรายไดและรายจายของ
ตนเองและครอบครัว บันทึกรายรับรายจายของตนเอง สรุปผลดีของการใชจายที่เหมาะสมกับรายไดและการออม
การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการโดยวิธีตาง ๆ บอกความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย
ศึกษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้น ซึ่งปรากฏระหวางบานกับโรงเรียน ระบุตําแหนง
และลักษณะทางกายภาพของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในแผนผัง แผนที่ รูปถาย และลูกโลก ความสัมพันธของ
ปรากฏการณระหวางโลก ดวงอาทิตยและดวงจันทร ที่ทําใหเกิดปรากฏการณ ความสําคัญของสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น จําแนกและใชทรัพยากรธรรมชาติ ที่ใชแลวไมหมดไป ที่ใชแลวหมดไป และสราง
ทดแทนขึ้นใหมไดอยางคุมคา ความสัมพันธระหวางฤดูกาลกับการดําเนินชีวิตของมนุษย มีสวนรวมในการจัดการ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน โดยใชกระบวนการ บันทึก บอก ระบุ ยกตัวอยาง อธิบาย แยกแยะ สรุปผล สืบคน
ลําดับเหตุการณ ปฏิบัติ มีสวนรวม
เพื่อใหเกิดความเคารพ พระรัตนตรัย ชื่นชมมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ เห็นคุณคาการ มีสติที่เปน
พื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด รัก
และภาคภูมิใจในทองถิ่น
รหัสตัวชี้วัด
ส ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗ ส ๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒
ส ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
ส ๒.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒
ส ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
ส ๓.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒
ส ๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓
ส ๕.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
รวมทั้งหมด ๒๘ ตัวชี้วัด

๕๖

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส๑๓๑๐๑ รายวิชา สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เปนรากฐานสําคัญ
ของวัฒนธรรมไทย สรุปพุทธประวัติตั้งแตการบําเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด ชื่นชมและบอกแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลาและ
ศาสนิกชนตัวอยาง ตามที่กําหนด บอกความหมาย ความสําคัญของพระไตรปฎก หรือคัมภีรของศาสนาที่ตนนับถือ
แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่กําหนด เห็นคุณคาและสวดมนต แผเมตตา มีสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา
หรือการพัฒนาจิต ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด บอกชื่อ ความสําคัญและปฏิบัติตนไดอยาง
เหมาะสมตอ ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และ ศาสนบุคคลของศาสนาอื่นๆ บําเพ็ญประโยชนตอวัด หรือศาสนสถาน
ของศาสนาที่ตนนับถือ เห็นคุณคาและปฏิบัติตนใน ศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสําคัญทางศาสนาตามที่กําหนดได
ถูกตอง แสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ ศึกษาประโยชนและปฏิบัติ
ตนตามประเพณี และวัฒนธรรมในครอบครัวและทองถิ่น บอกพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของตนเอง และผูอื่นที่อยู
ในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย ความสําคัญของวันหยุดราชการที่สําคัญ ยกตัวอยางบุคคลซึ่งมีผลงานที่เปน
ประโยชนแกชุมชนและทองถิ่นของตน ระบุบทบาทหนาที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ
ตามกระบวนการประชาธิปไตย วิเคราะหความแตกตางของกระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน/โรงเรียนและ
ชุมชนโดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง ยกตัวอยางการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน/
โรงเรียนและชุมชนที่เปนผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุม ศึกษาการจําแนกความตองการและความจําเปน
ในการใชสินคาและบริการในการดํารงชีวิต วิเคราะหการใชจายของตนเอง อธิบายไดวาทรัพยากรที่มีอยูจํากัดมีผล
ตอการผลิตและบริโภคสินคาและบริการ บอกสินคาและบริการที่รัฐจัดหาและใหบริการแกประชาชน บอก
ความสําคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี อธิบายเหตุผลการแขงขันทางการคา ที่มีผลทําให
ราคาสินคาลดลง ศึกษาสํารวจขอมูลทางภูมิศาสตรในโรงเรียนและชุมชนโดยใชแผนผัง แผนที่ และรูปถาย เพื่อ
แสดงความสัมพันธของตําแหนง ระยะ ทิศทาง วาดแผนผังเพื่อแสดงตําแหนงที่ตั้งของสถานที่สําคัญในบริเวณ
โรงเรียนและชุมชน เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมของชุมชนในอดีตกับปจจุบัน การใชประโยชนจาก
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความตองการพื้นฐานของมนุษย และการประกอบอาชีพ สาเหตุ
ที่ทําใหเกิดมลพิษโดยมนุษย ความแตกตางของลักษณะเมืองและชนบท ความสัมพันธระหวางลักษณะทาง
กายภาพกับการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน มีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน โดยใชกระบวนการ
บันทึก บอก ระบุ ยกตัวอยาง อธิบาย แยกแยะ สรุปผล สืบคน ลําดับเหตุการณ ปฏิบัติ มีสวนรวม
เพื่อใหเกิดความเคารพ พระรัตนตรัย ชื่นชมมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ เห็นคุณคาการ มีสติที่เปน
พื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒ นาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด รัก
และภาคภูมิใจในทองถิ่น

๕๗

รหัสตัวชี้วัด
ส ๑.๑
ส ๑.๒
ส ๒.๑
ส ๒.๒
ส ๓.๑
ส ๓.๒
ส ๕.๑
ส ๕.๒

ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗
ป.๒/๑, ป.๒/๒ , ป.๓/๓
ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔
ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
ป.๓/๑, ป.๓/๒ , ป.๓/๓
ป.๓/๑, ป.๓/๒
ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ ป.๓/๕ ป.๓/๖

รวมทั้งหมด ๓๑ ตัวชี้วัด

๕๘

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส๑๔๑๐๑ รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษา ความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะเปนศูนยรวมจิตใจของศา
สนิกชนสรุปพุทธประวัติตั้งแตบรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กําหนด เห็น
คุณคา และปฏิบัติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลาและศาสนิกชน
ตัวอยางตามที่กําหนด แสดงความเคารพพระรัตนตรัยปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม โอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด ชื่นชมการทําความดีของตนเองบุคคลใน
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามหลักศาสนาพรอมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต เห็นคุณคาและสวดมนต
แผเมตตามีสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด ปฏิบัติตนตามหลักธรรม ของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการอยูรวมกันเปนชาติไดอยางสมานฉันท
อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่น ๆ โดยสังเขป ความสําคัญและมีสวนรวมในการบํารุงรักษา ศาสนสถานของ
ศาสนาที่ตนนับถือ มรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ดีตามที่กําหนด ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวัน
สําคัญทางศาสนาตามที่กําหนดไดถูกตอง
ศึกษาการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน ปฏิบัติตนในการ
เปนผูนําและผูตามที่ดี สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงไดรับตามกฎหมาย ความแตกตางทางวัฒนธรรมของกลุมคนใน
ทองถิ่น เสนอวิธีการที่จะอยูรวมกันอยางสันติสุขในชีวิตประจําวัน อํานาจอธิปไตยและความสําคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย บทบาทหนาที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการ สิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชนของตนเองใน
ฐานะผูบริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปใชในชีวิตประจําวันของตนเอง ความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจของคนในชุมชน หนาที่เบื้องตนของเงิน
ศึกษาขอมูลลักษณะทางกายภาพในจังหวัดของตน ดวยแผนที่และรูปถาย ระบุแหลงทรัพยากรและ
สถานที่สําคัญในจังหวัดของตนดวยแผนที่และรูปถายอธิบายลักษณะทางกายภาพที่สงผลตอแหลงทรัพยากรและ
สถานที่สําคัญในจังหวัด สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่สงผลตอการดําเนินชีวิตของคนในจังหวัด การเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง นําเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมในจังหวัด
นําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง ฝกปฏิบัติ วิเคราะห สังเคราะหเกี่ยวกับการเปน
พลเมืองดี การผลิต การแจกจายและการบริโภคสินคาและบริการ สามารถใชวิธีทางประวัติศาสตรมาวิเคราะห
เหตุการณตางๆอยางเปนระบบและสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นได ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร
ในการคนหา วิเคราะห สรุปและใชขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถปรับตนเองเขากับบริบท สภาพแวดลอม เปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ มีความอดทน อด
กลั้ น ยอมรั บ ในความแตกต า ง เป น พลเมื อ งดี ข องประเทศและสั งคมโลกสามารถนํ า ผลการเรี ย นรู ไปใช ใน
ชีวิตประจําวัน อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุขและมีความรักความภูมิใจและธํารงความเปนไทย

๕๙

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
รวมทั้งหมด ๓๐ ตัวชี้วัด

๖๐

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ รายวิชา สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษาความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมและ
หลักในการพัฒนาชาติไทย สรุปพุทธประวัติตั้งแตเสด็จกรุงกบิลพัสดุจนถึงพุทธกิจสําคัญหรือประวัติศาสดาที่ตน
นับถือตามที่กําหนด เห็นคุณคา และประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก
เรื่องเลา และศาสนิกชนตัวอยางตามที่กําหนด องคประกอบและความสําคัญของพระไตรปฎกหรือคัมภีรของ
ศาสนาที่ตน นับถือ แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด เห็นคุณคาและสวดมนต แผเมตตามีสติที่เปน
พื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด ปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดลอม จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ
อยางเรียบงาย มีประโยชน และปฏิบัติตนถูกตอง ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสําคัญทางศาสนาตามที่
กําหนด และอภิปรายประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม มรรยาทของความเปน ศาสนิกชนที่ดีตามที่
กําหนด
ศึกษา ยกตัวอยางและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหนาที่ในฐานะพลเมืองดี
เสนอวิธีการปกปองคุมครองตนเองหรือผูอื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก เห็นคุณคาวัฒนธรรมไทยที่มีผลตอการดําเนิน
ชีวิตในสังคมไทย มีสวนรวมในการอนุรักษและเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน โครงสราง อํานาจหนาที่และ
ความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่น ระบุบทบาท หนาที่ และวิธีการเขาดํารงตําแหนงของผูบริหารทองถิ่น
ประโยชนที่ชุมชนจะไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ศึกษาปจจัยการผลิตสินคาและบริการ ประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ทํากิจกรรมตาง ๆในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน หลักการสําคัญและประโยชนของสหกรณ บทบาทหนาที่
เบื้องตนของธนาคาร จําแนกผลดีและผลเสียของการกูยืม
ศึกษาขอมูลลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตนดวยแผนที่และรูปถาย อธิบายลักษณะทาง
กายภาพที่สงผลตอ แหลงทรัพยากรและสถานที่สําคัญในภูมิภาคของตนสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่มีอิทธิพลตอ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการยายถิ่นของประชากรในภูมิภาคของตน อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่
กอใหเกิดวิถีการดําเนินชีวิตในภูมิภาคของตน ตัวอยางที่สะทอนใหเห็นผลจากการรักษาและทําลายสิ่งแวดลอม
และเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดลอมในภูมิภาคของตน ตัวอยางที่สะทอนใหเห็นผลจากการรักษาและ
ทําลายสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดลอมในภูมิภาคของตน
นําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง ฝกปฏิบัติ วิเคราะห สังเคราะหเกี่ยวกับการเปน
พลเมืองดี การผลิต การแจกจายและการบริโภคสินคาและบริการ สามารถใชวิธี ทางประวัติศาสตรมาวิเคราะห
เหตุการณตางๆอยางเปนระบบและสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นได ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมศิ าสตร
ในการคนหา วิเคราะห สรุปและใชขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถปรับตนเองเขากับบริบท สภาพแวดลอม เปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ อดทน อดกลั้น
ยอมรับในความแตกตาง เปนพลเมืองดีของประเทศและสังคมโลกสามารถนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน
อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุขและมีความรักความภูมิใจและธํารงความเปนไทย

๖๑

รหัสตัวชี้วัด
ส ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖ , ป.๕/๗
ส ๑.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
ส ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
ส ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
ส ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
ส ๓.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒
ส ๕.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒
ส ๕.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
รวมทั้งหมด ๒๗ ตัวชี้วัด

๖๒

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส๑๖๑๐๑ รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา ๖๐ ชั่วโมง

ศึกษาความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจําชาติ หรือความสําคัญของศาสนาที่
ตนนับถือ สรุปพุทธประวัติตั้งแตปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถานหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
เห็นคุณคาและประพฤติตน ตามแบบอยางการดาเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวกชาดก เรื่องเลาและศาสนิก
ชนตัวอยางตามที่กําหนด ความสําคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด ชื่นชมการทาความดีของบุคคลในประเทศ
ตามหลักศาสนาพรอมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต เห็นคุณคาและสวดมนต แผเมตตา และบริหารจิต
เจริญปญญา มีสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิในระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อแกปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด อธิบาย
หลักธรรมสําคัญของศาสนาอื่น ๆ โดยสังเขป ลักษณะสําคัญของศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆและปฏิบัติตน
ไดอยางเหมาะสมเมื่อตองเขารวมพิธี ความรูเกี่ยวกับสถานที่ตาง ๆ ในศาสนสถาน และปฏิบัติตนไดอยาง
เหมาะสม มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ดีตามที่กําหนด ประโยชนของการเขารวมในศาสนพิธี พิธีกรรม
และกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาตามที่กําหนด และปฏิบัติตนไดถูกตอง แสดงตนเปนพุทธมามกะหรือแสดงตน
เปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
ศึกษาการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจาวันของครอบครัวและชุมชน การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมตามกาลเวลาและธํารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม แสดงออกถึงมารยาทไทยไดเหมาะสมถูกกาลเทศะ
คุณคาทางวัฒนธรรมที่แตกตางกันระหวางกลุมคนในสังคมไทย ติดตามขอมูลขาวสารเหตุการณตาง ๆใน
ชีวิตประจําวันเลือกรับและใชขอมูลขาวสารในการเรียนรูไดเหมาะสม เปรียบเทียบบทบาท หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและรัฐบาล มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมประชาธิปไตยในทองถิ่นและประเทศ
บทบาทความสําคัญในการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
ศึกษาบทบาทของผูผลิตที่มีความรับผิดชอบ บทบาทของผูบริโภคที่รูเทาทัน บอกวิธีและประโยชนของ
การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน ความสัมพันธระหวางผูผลิต ผูบริโภค ธนาคาร และรัฐบาล ยกตัวอยางการรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจภายในทองถิ่น
ศึกษาขอมูลลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ดวยแผนที่รูปถายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม
อธิบายความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทยเพื่อเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ
ปฏิสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทยในอดีตกับปจจุบัน และผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง ตัวอยางที่
สะทอนใหเห็นผลจากการรักษาและทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางในการจัดการที่ยั่งยืนใน
ประเทศไทย
นําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง ฝกปฏิบัติ วิเคราะห สังเคราะหเกี่ยวกับการ
เป น พลเมื องดี การผลิ ต การแจกจ า ยและการบริโภคสิน คาและบริก าร สามารถใชวิธีท างประวัติ ศาสตรม า
วิเคราะหเหตุการณตางๆอยางเปนระบบและสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นได ใชแผนที่และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห สรุปและใชขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ

๖๓

สามารถปรับตนเองเขากับบริบท สภาพแวดลอม เปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ มีความ
อดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตาง เปนพลเมืองดีของประเทศและสังคมโลกสามารถนําผลการเรียนรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุขและมีความรักความภูมิใจและธํารงความเปนไทย
ตัวชี้วัด

ส ๑.๑.
ส ๑.๒
ส ๒.๑
ส ๒.๒
ส ๓.๑
ส ๓.๒
ส ๕/๑
ส ๕.๒

ป.๖๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙
ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔
ป.๖./๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕
ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓
ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓
ป.๖/๑, ป.๖/๒
ป.๖/๑, ป.๖/๒
ป.๖/๑, ป.๖/๒ ป.๖/๓

รวมทั้งหมด ๓๑ ตัวชี้วัด

๖๔

กลุม สาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา

๖๕

คําอธิบายรายวิชา
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษาลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอกที่มีการเจริญเติบโตและพัฒ นาการไปตามวัยสมาชิกใน
ครอบครัว ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว สิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตนเอง ลักษณะความ
แตกตางของเพศชาย เพศหญิ ง ธรรมชาติของการเคลื่ อนไหวรางกายในชี วิตประจําวัน แบบอยูกับที่ แบบ
เคลื่อนที่ แบบใชอุปกรณประกอบ กิจกรรมทางกายที่ใชในการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ การออกกําลังกาย และ
การเลนเกมเบ็ดเตล็ด กฎ กติกา ขอตกลงในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ
ลักษณะอาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกับตนเองวิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกับตนเอง การปฏิบัติตนตาม
หลักสุขบัญญัติแหงชาติลักษณะอาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกับตนเอง สิ่งที่ทําใหเกิดอันตรายภายในบานและโรงเรียน
การปองกันอันตรายภายในบานและโรงเรียน อันตรายจากการเลน
มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร ของเลน ของใช ที่มีผลดีตอสุขภาพ หลีกเลี่ยงและปองกันตนเอง
จากอุบัติเหตุได
มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา ในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารง
สุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
มีเจตคติ คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย อันจะ
สงผลใหสังคมโดยรวมมีคุณภาพ
รหัสตัวชี้วัด
พ ๑.๑
พ ๒.๑
พ ๓.๑
พ ๓.๒
พ ๔.๑
พ ๕.๑

ป.๑/๑, ป.๑/๒
ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
ป.๑/๑, ป.๑/๒
ป.๑/๑, ป.๑/๒
ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป. ๑/๓

รวมทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด

๖๖

คําอธิบายรายวิชา
พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษา ลักษณะ และหนาที่ของอวัยวะภายในที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย การดูแลรักษา
อวัยวะภายใน ธรรมชาติของชีวิตมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย บทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว ความสําคัญ
ของเพื่อน พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ ความภาคภูมิใจในเพศหญิง หรือ เพศชาย ลักษณะและวิธีการของการ
เคลื่อนไหวรางกาย แบบอยูกับที่ แบบเคลื่อนที่ วิ่งตามทิศทาง
ที่กําหนด และแบบใชอุปกรณประกอบ
การเล น เกมเบ็ ด เตล็ ด และเข าร ว มกิ จ กรรมทางกายที่ วิ ธี เล น อาศั ย การเคลื่ อ นไหวเบื้ อ งต น ทั้ งแบบอยู กั บ ที่
เคลื่อนที่ และใชอุปกรณประกอบ การออกกําลังกาย และเลนเกมเบ็ดเตล็ด ประโยชนของการออกกําลังกายและ
การเลนเกม กฎ กติกา ขอตกลงในการเลนเกมเปนกลุม ลักษณะของการมีสุขภาพดี อาหารที่มีประโยชนและไม
มีประโยชน ของใชและของเลนที่มีผลเสียตอสุขภาพ อาการและวิธีปองกันการเจ็บปวย อาการและวิธีปองกัน
การบาดเจ็บ วิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวยและบาดเจ็บ อุบัติเหตุทางน้ํา และทางบก ยาสามัญประจําบาน สารเสพ
ติดและสารอันตรายใกลตัว สัญลักษณและปายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่เปนอันตราย อัคคีภัย
มีทักษะในการการดูแลรักษาอวัยวะภายในและบทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว
มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา ในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารง
สุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
มีเจตคติ คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย อันจะ
สงผลใหสังคมโดยรวมมีคุณภาพ
รหัสตัวชี้วัด
พ ๑.๑
พ ๒.๑
พ ๓.๑
พ ๓.๒
พ ๔.๑
พ ๕.๑

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

รวมทั้งหมด ๒๑ ตัวชี้วัด

๖๗

คําอธิบายรายวิชา
พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะการเจริญเติบโตของรางกายมนุษย ที่มีความแตกตางกันในแตละบุคคล เกณฑ
มาตรฐานการเจริญ เติ บ โต ของเด็ กไทย ป จจัยที่ มีผลตอการเจริญ เติบ โต ความสําคัญ ของครอบครัว ความ
แตกตางของแตละครอบครัว วิธีการสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและพฤติกรรม ที่นําไปสูการลวงละเมิดทางเพศ
วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นําไปสูการลวงละเมิดทางเพศ การเคลื่อนไหวรางกายแบบอยูกับที่ การเคลื่อนไหวแบบ
เคลื่อนที่ และแบบใชอุปกรณประกอบ โดยมีการบังคับทิศทาง วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวรางกายแบบตางๆ
อย างมี ทิศทาง กิ จ กรรมทางกาย ที่ ใช ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับ ทิศทาง ในการเลน เกมเบ็ดเตล็ด แนว
ทางการเลือกออกกําลังกาย การละเลนพื้นเมืองและเลนเกมที่เหมาะสมกับจุดเดน จุดดอยและขอจํากัดของแตละ
บุคคล การออกกําลังกาย เกม และการละเลนพื้นเมือง กฎ กติกาและขอตกลงในการออกกําลังกาย การเลน
เกม และการละเลนพื้นเมือง การติดตอและวิธีการปองกันการแพรกระจายของโรค อาหารหลัก ๕ หมูการเลือก
กินอาหารที่ เหมาะสม การแปรงฟน ให สะอาดอยางถูกวิธี การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ วิธี
ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบาน โรงเรียนและการเดินทาง การขอความชวยเหลือจากบุคคลและ
แหลงตางๆ เมื่อเกิดเหตุรายหรืออุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากการเลน
มีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ
มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา ในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารง
สุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
มีเจตคติ คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย อันจะ
สงผลใหสังคมโดยรวมมีคุณภาพ
รหัสตัวชี้วัด
พ ๑.๑
พ ๒/๑
พ ๓.๑
พ ๓.๒
พ ๔.๑
พ ๕๑

ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
ป.๓/๑, ป.๓/๒
ป.๓/๑, ป.๓/๒
ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ , ป.๓/๔, ป.๓/๕
ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วัด

๖๘

คําอธิบายรายวิชา
พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของรางกายและจิตใจ ตามวัย ความสําคัญของกลามเนื้อ กระดูก
และขอ ที่มีผลตอสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการวิธีดูแลรักษากลามเนื้อ กระดูกและขอใหทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพคุณลักษณะของความเปนเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัวพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตน
ตามวัฒนธรรมไทยวิธีการปฏิเสธการกระทําที่เปนอันตรายและไมเหมาะสมในเรื่องเพศการเคลื่อนไหวรางกายแบบ
ผสมผสานทั้งแบบอยูกับที่ กายบริหารทามือเปลาประกอบจังหวะ เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด กีฬา
พื้นฐาน เชน แชรบอล แฮนดบอล หวงขามตาขาย การออกกําลังกาย เลนเกม ตามความชอบของตนเองและ
เลนกีฬาพื้นฐานรวมกับผูอื่น การวิเคราะหผลพัฒนาการของตนเองในการออกกําลังกาย เลนเกมและเลนกีฬา
ตามตัวอยางและแบบปฏิบั ติของผูอื่น คุณคาของการออกกําลังกาย เลนเกม และเลนกีฬา ที่ มีตอสุขภาพ
การปฏิบัติตามกฎ กติกา การเลนกีฬาพื้นฐาน ตามชนิดกีฬาที่เลน ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสุขภาพ
การจัดสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและ เอื้อตอสุขภาพ สภาวะอารมณ และความรูสึก ผลที่มีต อสุขภาพ การ
วิเคราะหขอมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความสําคัญของการใชยาหลักการใชยา วิธีปฐมพยาบาลผลเสีย
ของการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และการปองกัน
สุขภาพ

มีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อ

มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา ในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารง
สุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
มีเจตคติ คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย
รหัสตัวชี้วัด
พ ๔.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓
พ ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓
พ ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔
พ ๓.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒
พ ๔/๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔
พ ๕.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓
รวมทั้งหมด ๑๙ ตัวชี้วัด

๖๙

คําอธิบายรายวิชา
พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ความสํ าคั ญ ของระบบย อ ยอาหารและระบบขั บ ถ ายที่ มี ผ ลต อ สุ ข ภาพ การเจริ ญ เติ บ โต และ
พัฒนาการ วิธีดูแลรักษาระบบยอยอาหารและระบบขับถายใหทํางานตามปกติ การเปลี่ยนแปลงทางเพศ การดูแล
ตนเอง การวางตัว ที่เหมาะสมกั บเพศตามวัฒ นธรรมไทย ลักษณะของครอบครัวที่ อบอุน ตามวัฒ นธรรมไทย
พฤติกรรมที่ พึงประสงคและไม พึงประสงค ในการแกไขป ญ หาความขัด แยงในครอบครัว การจัดรูปแบบการ
เคลื่อนไหวรางกาย แบบผสมผสาน และการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งแบบอยูกับที่ เคลื่อนที่ และใชอุปกรณประกอบ
ตามแบบที่ กํ าหนด เกมนํ าไปสู กี ฬาและกิ จกรรมแบบผลั ดที่ มี การตี เขี่ ย รั บ – ส งสิ่ งของ ขว าง และวิ่ง การ
เคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใชแรงและความสมดุล ทักษะกลไกที่สงผลตอการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเลนกีฬา
การเลนกีฬาไทย หลักการและกิจกรรมนันทนาการ หลักการและรูปแบบการออกกําลังกาย การออกกําลังกาย และ
การเลนเกม การเลนกีฬาไทย และกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมที่เหมาะสมกับวัยอยางสม่ําเสมอการสราง
ทางเลือกในวิธีปฏิบัติในการเลนกีฬาอยางหลากหลาย และมีน้ําใจนักกีฬากฎ กติกาในการเลนเกม กีฬาไทยและ
กีฬาสากลตามชนิดกีฬาที่เลนวิธีการรุกและวิธีปองกันในการเลนกีฬาไทยและกีฬาสากลที่เลนสิทธิของตนเองและ
ผูอื่นในการเลนเกมและกีฬา ความแตกตางระหวางบุคคลในการเลนเกม และกีฬา ความสําคัญของการปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติแหงชาติ แหลงและวิธีคนหาขอมูลขาวสารทางสุขภาพ การใชขอมูลขาวสารในการสรางเสริมสุขภาพ
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ การปฏิบัติตนในการปองกันโรคที่พบบอยในชีวิตประจําวัน
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการใชสารเสพติด ผลกระทบของการใชยา และสารเสพติดที่มีตอรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
และสติปญญา การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใชยา การหลีกเลี่ยงสารเสพติด อิทธิพลของสื่อ ที่มีตอ
พฤติกรรม สุขภาพ การปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายจากการเลนกีฬามีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารง
สุขภาพ การปองกันโรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา ในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ
การปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพมีเจตคติ คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมี
ทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย
รหัสตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒
พ ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
พ ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖
พ ๔.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
พ ๕.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
รวมทั้งหมด ๒๕ ตัวชี้วัด

๗๐

พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖

คําอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ความสํ า คั ญ ของระบบสื บ พั น ธุ ระบบไหลเวี ย นโลหิ ต และระบบหายใจที่ มี ผ ลต อ สุ ข ภาพ การ
เจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการ วิธี ดูแลรั กษาระบบสืบ พั น ธุ ระบบไหลเวีย นโลหิต และระบบหายใจให ทํางาน
ตามปกติความสําคัญของการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอื่นปจจัยที่ชวยใหการทํางานกลุมประสบความสําเร็จ
พฤติกรรมเสี่ยงที่ นําไปสูการมีเพศสัมพัน ธ การติดเชื้อเอดส และการตั้งครรภกอนวัยอัน ควร การเคลื่อนไหว
รวมกับผูอื่นแบบผลัดในลักษณะผสมผสาน ในการรวมกิจกรรมทางกาย การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใชแ รง และ
ความสม ด ุล ก ับ การพ ัฒ น าทักษะการเคลื่อนไหว ในการเลนเกมและกีฬาการเลนกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคลและ
ประเภททีมการใชขอมูลดานทักษะกลไกเพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย และเลนกีฬา
การนําความรูและหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใชเปนฐานการศึกษาหาความรู ประโยชนและหลักการออกกําลัง
กายเพื่ อสุ ขภาพ สมรรถภาพทางกายและการสรางเสริมบุ คลิ กภาพการเลนเกมที่ ใช ทักษะการวางแผน การ
เพิ่มพูนทักษะการออกกําลังกายและการเคลื่อนไหวอยางเปนระบบการเลนกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมที่
ชื่นชอบ การประเมินทักษะการเลนกีฬาของตน กฎ กติกาในการเลนกีฬาไทย กีฬาสากลตามชนิดกีฬา ที่เลน
กลวิธีการรุก การปองกันในการเลนกีฬา การสรางความสามัคคีและความมีน้ําใจนักกีฬาในการเลนเกมและกีฬา
ความสําคัญของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ ปญหาของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพการปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภา โรคติดตอสําคัญที่ระบาดในปจจุบัน ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรค การ
ป อ งกั น การระบาดของโรคพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สุ ข ภาพของส ว นรวม วิ ธี ท ดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
การสรางเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ สาเหตุของการติดสารเสพติด ทักษะการสื่อสารใหผูอื่นหลีกเลี่ยงสารเสพ
ติด มีทักษะในการสรางเสริมสุ ขภาพ การดํารงสุขภาพ การป องกัน โรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่ อ
สุขภาพ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา ในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารง
สุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ มีเจตคติ คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย
รหัสตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒
พ ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒
พ ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕ , ป.๖/๖
พ ๔.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔
พ ๕.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓
รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวชี้วัด

๗๑

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

๗๒

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําอธิบายรายวิชา

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษาและวิเคราะหรูปราง ลักษณะ และขนาดของสิ่งตาง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย
สรางขึ้น ความรูสึกที่มีตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว การใชวัสดุ อุปกรณ สรางงานทัศนศิลป การทดลองสี
การวาดภาพระบายสีตามความรูสึกของตนเอง งานทัศนศิลปในชีวิตประจําวัน การกําเนิดของเสียง สีสันของเสียง
ระดับเสียงดัง-เบา (Dynamic) อัตราความเร็วของจังหวะ(Tempo) การอานบทกลอนประกอบจังหวะ การรองเพลง
ประกอบจังหวะ กิจกรรมดนตรี เพลงที่ใชในชีวิตประจําวัน เพลงกลอมเด็ก บทเพลงประกอบการละเลน เพลง
สําคัญ (เพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี) บทเพลงในทองถิ่น การเคลื่อนไหวลักษณะตาง ๆ การใชภาษา
ทา และการประดิษฐทาประกอบเพลง
การแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติสัตว การเปนผูชมที่ดี การละเลนของเด็กไทย การแสดงนาฏศิลป
โดยใชทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางงานทัศนศิลป สรางงานทัศนศิลปโดยการทดลองใชสี
ดวยเทคนิคงาย ๆวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรูสึกของตนเอง ทองบทกลอน รองเพลงงาย ๆมีสวน
รวมในกิจกรรมดนตรีอยางสนุกสนาน เลียนแบบการเคลื่อนไหว แสดงท าทางงาย ๆ เพื่อสื่อความหมาย แทน
คําพูด
เห็นความสําคัญและคุณคาของงานศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณคา มีความเชื่อมั่นในตนเอง และนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
มีจิตสํานึกในการทํางาน
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๑.๑
ศ ๑.๒
ศ ๒.๑
ศ ๒.๒
ศ ๓.๑
ศ ๓.๒

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

รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วัด

๗๓

ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

คําอธิบายรายวิชา

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษาและวิเคราะหรูปราง รูปทรงเสน สีในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลปประเภทตาง
ๆ การใชวัสดุ อุปกรณ สรางงานทัศนศิลป ๓ มิติ ภาพปะติดจากกระดาษ การวาดภาพถายทอดเนื้อหาเรื่องราวใน
งานทัศนศิลป งานโครงสรางเคลื่อนไหว ความสําคัญของงานทัศนศิลปในชีวิต ประจําวัน งานทัศนศิลปในทองถิ่น
สีสันของเสียงเครื่องดนตรีสีสันของเสียงมนุษย การฝกโสตประสาท การจําแนกเสียง สูง-ต่ํา ดัง-เบา ยาว-สั้นการ
เคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง การเลนเครื่องดนตรีประกอบเพลง การขับรอง ความหมายและความสําคัญ
ของเพลง ที่ไดยินบทเพลงในทองถิ่น กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ การเคลื่อนไหวอยางมีรูปแบบ การประดิษฐ
ทาจากการเคลื่อนไหวอยางมีรูปแบบ เพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป การใชภาษาทา
และนาฏยศัพทประกอบจังหวะ มารยาทในการชมการแสดง การละเลนพื้นบาน
โดยใชทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุ อุปกรณ สรางงานทัศนศิลป ๓ มิติ สรางภาพปะติด วาดภาพเพื่อ
ถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบาน เลือกงานทัศนศิลป และบรรยายเนื้อหาเรื่องราว ถึง
สิ่งที่มองเห็น สรางสรรคงานทัศนศิลปเปนรูปแบบงานโครงสรางเคลื่อนไหว
เห็นความสําคัญและคุณคาของงานศิลปะดนตรี และนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณคา มีความเชื่อมั่นในตนเอง และนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีจิตสํานึกในการทํางาน
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๑.๑
ศ ๑.๒
ศ ๒.๑
ศ ๒.๒
ศ ๓.๑
ศ ๓.๒

ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/ ๘
ป.๒/๑, ป.๒/๒
ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕
ป.๒/๑, ป.๒/๒
ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕
ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓

รวมทั้งหมด ๒๕ ตัวชี้วัด

๗๔

ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําอธิบายรายวิชา

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษาและวิเคราะหรูปราง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป วัสดุ อุปกรณเทคนิค
วิธีการในการสรางงานทั ศนศิล ป การวาดภาพระบายสี สิ่งของรอบตัว การใช วัสดุอุป กรณ ในงานปน การใชเส น
รูปราง รูปทรง สี และพื้นผิววาดภาพถายทอดความคิดความรูสึก การแสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลปของ
ตนเอง การจัดกลุมของภาพตามทัศนธาตุ รูปราง รูปทรง ในงานออกแบบ งานทัศนศิลปในทองถิ่น รูปรางลักษณะ
ของเครื่องดนตรี เสียงของเครื่องดนตรี สัญลักษณแทนคุณสมบัติของเสียง (สูง-ต่ํา ดัง-เบา ยาว-สั้น) สัญลักษณ
แทนรูปแบบจังหวะ บทบาทหนาที่ของบทเพลงสําคัญ การขับรองเดี่ยวและหมู การบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบ
เพลง การเคลื่อนไหวตามอารมณของบทเพลง การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงรองและเสียงดนตรี การใช
ดนตรีในโอกาสพิเศษ ดนตรีในทองถิ่น การเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป หลักใน
การชมการแสดง การบูรณาการนาฏศิลปกับสาระการเรียนรูอื่นๆ การแสดงนาฏศิลปพื้นบานหรือทองถิ่นของตน
การแสดงนาฏศิลปและที่มาของการแสดงนาฏศิลป
โดยใชทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุอุปกรณสรางสรรคงานทัศนศิลป งานปน บรรยาย รูปราง รูปทรง
ในธรรมชาติสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป จําแนกทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป
วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว ขับรองและบรรเลงดนตรีงาย ๆ เคลื่อนไหวทาทางสอดคลองกับอารมณของเพลง
ที่ฟง นําดนตรีไปใชในชีวิตประจําวันหรือโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม สรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง
ๆ ในสถานการณสั้น ๆ แสดงทาทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป มีสวนรวมในกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสม
กับวัย อธิบายความสําคัญของการแสดงนาฏศิลป
เห็นความสําคัญและคุณคาของงานศิลปะดนตรี และนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณคา มีความเชื่อมั่นในตนเอง และนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีจิตสํานึกในการทํางาน
รหัสตัวชี้วดั
ศ ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙, ป.๓/๑๐
ศ ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒
ศ ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗
ศ ๒.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒
ศ ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕
ศ ๓.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
รวมทั้งหมด ๒๙ ตัวชี้วัด

๗๕

คําอธิบายรายวิชา

ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
ศึกษาและวิเคราะห รูป ราง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่ งแวดลอมและงานทั ศนศิลป อิทธิพลและการ
เลือกใชสีวรรณะอุนและวรรณะเย็น เสน สี รูปราง รูปทรง พื้นผิว และพื้นที่วางในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงาน
ทัศนศิลป การใชวัสดุ อุปกรณสรางงานพิมพภาพและวาดภาพระบายสี การจัดระยะความลึก น้ําหนักและแสงเงา
วาดภาพถายทอดความรูสึกและจินตนาการ ความเหมือนและความแตกตางในงานทัศนศิลป ความคิดความรูสึกที่
ถายทอดในงานทัศนศิลป งานทัศนศิลปในวัฒนธรรมทองถิ่นและวัฒนธรรมตาง ๆ โครงสรางของบทเพลง ประเภท
และเสียงของเครื่องดนตรี การเคลื่อนที่ขึ้น - ลงของทํานอง รูปแบบจังหวะของทํานองจังหวะ ความชา - เร็ว
ของจังหวะเครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี โครงสรางโนตเพลงไทยการขับรองเพลงในบันไดเสียงที่เหมาะสม
กับตนเอง การใชและการดูแลรักษาเครื่องดนตรี ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง ความสัมพันธของวิถีชีวิตกับ
ผลงานดนตรี การอนุรักษวัฒนธรรมทางดนตรี หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป การใชภาษาทาและนาฏยศัพท
ประกอบเพลงปลุกใจและเพลงพระราชนิพนธ การใชศัพททางการละครในการถายทอดเรื่องราว การประดิษฐ
ทาทางหรือทารําประกอบจังหวะพื้นเมือง การแสดงนาฏศิลป ประเภทคูและหมู การเลาเรื่องความเปนมาของ
นาฏศิลป ที่มาของชุดการแสดง การชมการแสดง
โดยใช ทั กษะพื้ น ฐานในการใชวัส ดุ อุ ป กรณ ส รางสรรคงานพิ ม พ ภ าพและงานวาดภาพระบายสี
เปรียบเที ยบรูปลั กษณะของรูปราง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและงานทั ศนศิ ลป วาดภาพระบายสีและ
อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็นที่มีตออารมณของมนุษย จําแนกทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ
ในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป จําแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใชในเพลงที่ฟง อาน เขียนโนตดนตรี
ไทยและสากล รองเพลงโดยใชชวงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง ใชและเก็บเครื่องดนตรีอยางถูกตองและปลอดภัย
ใชภาษาทาและนาฏยศัพทหรือศัพททางการละครงาย ๆ ในการถายทอดเรื่องราว แสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะ
ตาง ๆ ตามความคิดของตน แสดงนาฏศิล ปเป นคูและหมู เลาสิ่งที่ ชื่น ชอบในการแสดง อธิบ ายประวัติความ
เปนมาของนาฏศิลป เปรียบเทียบ
การแสดงนาฏศิลปกับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น
เห็นความสําคัญและคุณคาของงานศิลปะดนตรี และนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณคา มีความเชื่อมั่นในตนเอง และนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีจิตสํานึกในการทํางาน
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘, ป.๔/๙
ศ ๑.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒
ศ ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗
ศ ๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒
ศ ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕
ศ ๓.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔
รวมทั้งหมด ๒๙ ตัวชี้วัด

๗๖

คําอธิบายรายวิชา

ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
ศึกษาและวิเคราะห จังหวะ ตําแหน งของสิ่ งตาง ๆ ในสิ่ งแวดล อมและงานทัศนศิลป ความแตกต าง
ระหวางงานทัศนศิลป แสงเงา น้ําหนัก และวรรณะสี การสรางงานปนเพื่อถายทอดจินตนาการ การจัดภาพใน
งานพิมพภาพ การจัดองคประกอบศิลปและการสื่อความหมาย ประโยชนและคุณคาของงานทัศนศิลป ลักษณะ
รูปแบบของงานทัศนศิลป งานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ่น การสื่ออารมณของบทเพลง
ดวยองคประกอบดนตรีลักษณะของเสียงนักรองกลุมตาง ๆ ลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภทตาง ๆ เครื่องหมาย
และสัญลักษณทางดนตรี การบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ การบรรเลงทํานองดวยเครื่องดนตรี การรองเพลง
ไทยในอัตราจังหวะสองชั้น การรองเพลงสากล หรือไทยสากล การรองเพลงประสานเสียงแบบ Canon Round
การสร างสรรค ป ระโยคเพลงถาม-ตอบ การบรรเลงดนตรีป ระกอบกิ จ กรรมนาฏศิ ล ป การสรางสรรค เสี ย ง
ประกอบการเลาเรื่อง ดนตรีกับงานประเพณี คุณคาของดนตรีจากแหลงวัฒนธรรมองคประกอบของนาฏศิลป
การประดิษฐทาทางตาง ๆประกอบเพลง ที่มาของการแสดงนาฏศิลปชุด หรือทาทางประกอบเรื่องราวการแสดง
นาฏศิลป องคประกอบของละคร หลักการชมการแสดง การถายทอดความรูสึกและคุณคาของการแสดงการ
แสดงนาฏศิลปประเภทตาง ๆ
โดยใชทักษะพื้นฐานในการบรรยายเกี่ยวกับจังหวะตําแหนงของสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม
และงานทัศนศิลปเปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลป ที่สรางสรรคดวยวัสดุ วาดภาพโดยใชเทคนิค
ของแสงเงา น้ําหนัก และวรรณะสี สรางสรรคงานปนและงานพิมพภาพ จําแนกลักษณะของเสียงขับรองและ
เครื่องดนตรีที่อยูในวงดนตรีประเภทตาง ๆ อาน เขียนโนตดนตรีไทยและสากล ๕ ระดับเสียง ใชเครื่องดนตรี
บรรเลงจังหวะ และทํานอง รองเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย ดนสดงาย ๆ โดย
ใชประโยคเพลงแบบถามตอบ ใชดนตรีรวมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ แสดงทาทางประกอบ
เพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตนแสดงนาฏศิลป โดยเนนการใชภาษาทาและนาฏยศัพทในการสื่อความหมาย
และการแสดงออก เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลปชุดตาง ๆเปรียบเทียบการแสดงประเภทตาง ๆ ของไทย ในแต
ละทองถิ่น แสดงนาฏศิลป นาฏศิลปพื้นบานที่สะทอนถึงวัฒนธรรมและประเพณี
เห็นความสําคัญและคุณคาของงานศิลปะดนตรี และนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณคา มีความเชื่อมั่นในตนเอง และนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
มีจิตสํานึกในการทํางาน
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗
ศ ๑.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒
ศ ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗
ศ ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒
ศ ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖
ศ ๓.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒
รวมทั้งหมด ๒๖ ตัวชี้วัด

๗๗

คําอธิบายรายวิชา
ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
ศึกษาและวิเคราะหวงสีธรรมชาติ และสีคูตรงขาม หลักการจัดขนาด สัดสวน ความสมดุล ในงาน
ทัศนศิลป งานทัศนศิลปรูปแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ การใชหลักการเพิ่มและลดในการสรางสรรคงานปนรูปและพื้นที่
วางในงานทัศนศิลป การสรางสรรคงานทัศนศิลปโดยใชสีคูตรงขาม หลักการจัดขนาด สัดสวนและความสมดุล การ
สรางงานทัศนศิลปเปนแผนภาพแผนผัง และภาพประกอบ บทบาทของงานทัศนศิลปในชีวิตและสังคม อิทธิพลของ
ศาสนาที่ มี ต อ งานทั ศ นศิ ล ป ในท อ งถิ่ น อิ ท ธิ พ ลทางวั ฒ นธรรมในท อ งถิ่ น ที่ มี ผ ลต อ การสร า งงานทั ศ นศิ ล ป
องคประกอบดนตรีและศัพท สังคีต เครื่องดนตรีไทยแตละภาคบทบาทและหนาที่ของเครื่องดนตรี ประเภทของ
เครื่องดนตรีสากล เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรีโนตบทเพลงไทย อัตราจังหวะสองชั้นโนตบทเพลงสากลใน
บันไดเสียง C Majo การรองเพลงประกอบดนตรี การสรางสรรครูปแบบจังหวะและทํานองดวยเครื่องดนตรีการ
บรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นที่มีตอบทเพลงดนตรีไทยในประวัติศาสตร การประดิษฐทาทางประกอบเพลง
ปลุ กใจหรือเพลงพื้ น เมื องหรือท องถิ่น เน น ลี ลาหรืออารมณ การออกแบบสรางสรรค บทบาทและหนาที่ ในงาน
นาฏศิลปและการละคร การแสดงนาฏศิลปและการแสดงละคร หลักการชมการแสดง องคประกอบทางนาฏศิลป
และการละคร ความหมาย ความเปนมา ความสําคัญ ของนาฏศิลปและละคร การแสดงนาฏศิลปและละครในวัน
สําคัญของโรงเรียน
โดยใชทักษะพื้นฐานในการระบุสีคูตรงขาม และอภิปรายเกี่ยวกับการใชสีคูตรงขามในการถายทอด
ความคิดและอารมณ อธิบายหลักการจัดขนาดสัดสวนความสมดุลในการสรางงานทัศนศิลป สรางงานทัศนศิลป
จากรูปแบบ ๒ มิติ เปน๓ มิติ โดยใชหลักการของแสงเงาและน้ําหนัก สรางสรรคงานปนโดยใชหลักการเพิ่มและ
ลด สร างสรรค งานทั ศนศิ ลป โดยใช หลั กการ ของรู ป และพื้ น ที่ ว าง สร างสรรค งานทั ศนศิ ล ป โดยใช สี คู ต รงข าม
หลั กการจัด ขนาดสั ด สว น และความสมดุ ล สรางงานทั ศนศิลป เป น แผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ เพื่ อ
ถายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ จําแนกประเภทและบทบาทหนาที่เครื่องดนตรีไทยและ
เครื่องดนตรีที่มาจากวัฒ นธรรมตาง ๆ อาน เขียนโนตไทย และโนตสากลทํานองงาย ๆ ใชเครื่องดนตรีบรรเลง
ประกอบการรองเพลง ด น สด ที่ มีจั งหวะและทํ านองงาย ๆ จําแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัย ที่ตางกัน อภิป ราย
อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรีในทองถิ่น สรางสรรคการเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเนนการถายทอดลีลาหรือ
อารมณ ออกแบบเครื่องแตงกาย หรืออุปกรณประกอบการแสดงอยางงาย ๆแสดงนาฏศิลปและละครงาย ๆ
เห็นความสําคัญและคุณคาของงานศิลปะดนตรี และนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณคา มีความเชื่อมั่นในตนเอง และนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีจิตสํานึกในการทํางาน
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗
ศ ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖
ศ ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖
รวมทั้งหมด ๒๗ ตัวชี้วัด

ศ ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒ ,ป.๖/๓
ศ ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓
ศ ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒

๗๘

คําอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

๗๙

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

การศึ ก ษาการทํ า งานเพื่ อ ช ว ยเหลื อ ตนเอง ใช วั ส ดุ อุ ป กรณ และเครื่ อ งมื อ ง า ย ๆ ทํ างานเพื่ อ
ชวยเหลือตนเอง อยางกระตือรือรน และตรงเวลา
โดยใชทักษะในการแสวงหาความรู การบอก กระบวนการแกป ญหา ใชกระบวนการกลุมในการ
ทํางานรวมกัน การใชวัสดุ อุปกรณ
เพื่อใหมีจิตสํานึกในการทํางานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน อยางประหยัด คุมคาทํางานดวย
ความเสียสละ มีเหตุผล กระตือรือรน ตรงเวลา และมีคุณธรรม พัฒนาการทํางาน และสามารถตัดสินใจแกปญหา
การทํางานอยางมีเหตุผล และมีประสิทธิภาพ
รหัสตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
รวมทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด

๘๐

รหัสวิชา ง๑๒๑๐๑รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

คําอธิบายรายวิชา

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

ศึกษาวิธีการและประโยชนการทํางานเพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัว ใชวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมือในการทํางานอยางเหมาะสมกับงานและประหยัด การทํางานเพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัว
โดยการบอก ใชวัสดุ อุปกรณ ใชกระบวนการกลุมในการทํางานรวมกัน ใชทักษะแสวงหาความรู
โดยใชกระบวนการแกปญหาและการทํางานรวมกัน
มีจิตสํานึกในการทํางานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและคุมคาทํางานดวย
ความเสียสละ มีเหตุผล มีคุณธรรม และมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาการทํางาน และสามารถตัดสินใจแกปญหาการ
ทํางานอยางมีเหตุผล
รหัสตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓
รวมทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด

๘๑

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

การศึกษาวิธีการและประโยชนการทํางานเพื่อชวยเหลือตนเอง ครอบครัวและสวนรวม ใชวัสดุ
อุปกรณ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน ทํางานอยางเปนขั้นตอนตามกระบวนการทํางานดวยความสะอาด
ความรอบคอบ และอนุรักษสิ่งแวดลอม
โดยการอธิบาย ใชวัสดุ อุปกรณ ทํางานอยางเปนขั้นตอน ใชกระบวนการกลุมในการทํางาน
รวมกัน ใชทักษะแสวงหาความรู โดยใชกระบวนการแกปญหาและการทํางานรวมกัน
มีจิตสํานึกในการทํางานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและคุมคาทํางานดวย
ความเสียสละ มีเหตุผล มีคุณธรรม และมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาการทํางาน และสามารถตัดสินใจแกปญหาการ
ทํางานอยางมีเหตุผล
รหัสตัวชี้วัด
ง ๑.๑

ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓.

รวมทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด

๘๒

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง๑๔๑๐๑รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

การศึกษาเหตุผลในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย ทํางานบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางเปนขั้นตอน
ดวยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางาน ใชพลังงานและทรัพยากรใน
การทํางานอยางประหยัด และคุมคา ความหมายและความสําคัญของอาชีพ
โดยการอธิบาย ทํางานอยางเปนขั้นตอน ทํางานบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางเปนขั้นตอนดวยความ
ขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย
ปฏิบัติอยางมีมารยาทในการทํางาน ทํางานดวยความขยันอดทน รับผิดชอบและซื่อสัตย ใช
พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอยางประหยัดและคุมคา เพื่อพัฒนาการทํางาน และสามารถตัดสินใจ
แกปญหาการทํางานอยางมีเหตุผล
รหัสตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔
ง ๒.๑ ป.๔/๑
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด

๘๓

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง๑๕๑๑๐๑รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

การศึกษาเหตุผลการทํางานแตละขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการทํางาน ใชทักษะในการทํางาน
อยางเปนระบบ ประณีต และมีความคิดสรางสรรค ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัว
มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางอยางประหยัด และคุมคา อาชีพตาง ๆ ในชุมชน ความแตกตาง
ของอาชีพ
โดยการอธิบาย ใชทักษะการจัดการในการทํางาน ใชทักษะการในการทํางานอยางเปนระบบ
ประณีต และมีความคิดสรางสรรค
ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัว มีจิตสํานึกในการ ใชพลังงานและ
ทรัพยากร เพื่อใชประโยชนในชีวิตประจําวันดวยความรับผิดชอบ ประหยัดและคุมคา
รหัสตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
ง ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด

๘๔

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง๑๖๑๑๐๑รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

การศึกษาแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน ใชทักษะการจัดการ
ในการทํางานและมีทักษะการทํางานรวมกัน ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น
มีอาชีพตาง ๆ ในชุมชน ความแตกตางของอาชีพ สํารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ ความรู
ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธกับอาชีพที่สนใจ
โดยการอธิบาย ใชทักษะการจัดการ มีทักษะกระบวนการทํางานและการจัดการในการทํางานรวมกัน
ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น สํารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ ความรู
ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธกับอาชีพที่สนใจ เพื่อพัฒนาการทํางาน และสามารถ
ตัดสินใจแกปญหาการทํางานอยางมีเหตุผล
รหัสตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓
ง ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด

๘๕

กลุม สาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ

๘๖

อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษร อานออกเสียง สะกดคํา ปฏิบัติตามและใชคําสั่งงาย ๆ สามารถ
เลือกภาพ ตรงตามความหมายของคํา กลุมคําที่ฟง บอกความตองการงาย ๆ ของตนเอง พูดขอและใหขอมูลใน
การสื่อสารระหวางบุคคลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัวในสถานการณงาย ๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน พรอมทั้ง
ทําทาประกอบ อานออกเสียง และสะกดคํางายๆ ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา บอกชื่อ รวบรวมคําศัพท
และตอบคําถามเรื่องใกลตัว เทศกาลสําคัญของเจาของภาษา เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเขารวม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา ที่เหมาะกับวัย ถูกตองตามกาลเทศะ ใฝรูใฝเรียน รักความเปน
ไทย และมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด

ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต ๓.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒

ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔
ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔
ป.๑/๑
ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
ป.๑/๑
ป.๑/๑
ป.๑/๑
ป.๑/๑

รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด

๘๗

คําอธิบายรายวิชา
อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ระบุตัวอักษร เสียงตัวอักษรภาษาไทย อานออกเสียงประโยคงายๆ และสะกดคํางาย ๆ ถูกตอง
ตามหลักการอาน เลือกภาพตรงตามความหมายของคําและกลุมคําที่ฟง ฟงและปฏิบัติตาม คําสั่ง คําขอรองงาย
ๆ พูดและฟงประโยค บทสนทนาหรือนิทานงายๆ ที่มีภาพประกอบ เกี่ยวกับขอมูลของตนเอง เรื่องใกลตัว
สถานการณที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและบอกความตองการของตนเอง พรอมทั้งทําทาประกอบ บอกชื่อ คําศัพท
เกี่ยวกับเทศกาลสําคัญของเจาของภาษา และกลุมสาระการเรียนรูอื่น เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษาที่เหมาะกับวัย ถูกตองตามกาลเทศะ ใฝรูใฝเรียน เห็นคุณคาในตัวเอง รักความเปนไทย และมี
จิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต ๓.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒

ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
ป.๒/๑
ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓
ป.๒/๑
ป.๒/๑
ป.๒/๑
ป.๒/๑

รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด

๘๘

คําอธิบายรายวิชา
อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ปฏิบัติตามและใชคําสั่ง คําขอรอง อานออกเสียงคํา สะกดคํา กลุมคํา ประโยค บทพูดเขาจังหวะ
บทสนทนา หรือนิทานงาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน บอกความแตกตางของเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา และ
ประโยคงายๆ ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย จัดหมวดหมูคําตามประเภทของบุคคล สัตว และสิ่งของ
ตามที่ฟงหรืออาน เลือก ระบุ ภาพ สัญลักษณและตอบคําถาม ตรงตามความหมายของกลุมคําและประโยค บอก
ชื่อและรวบรวมคําศัพทเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว กลุมสาระการเรียนรูอื่น เทศกาล วันสําคัญ งานฉลองและชีวิตความ
เปนอยูของเจาของภาษา บอกความรูสึก ความตองการงาย ๆ ของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ หรือกิจกรรมตาง ๆ
ตามแบบที่ฟง ฟง พูดโตตอบ คําสั้นๆ สถานการณงายๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน ในการสื่อสารระหวางบุคคล ขอ
และใหขอมูลงายๆเกี่ยวกับตนเอง และเพื่อนพรอมทั้งทําทาประกอบ เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ตามมารยาทสังคมของเจาของภาษา ที่เหมาะกับวัย ใฝรูใฝเรียน รักความเปนไทย
และมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต ๓.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒

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

รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วัด

๘๙

คําอธิบายรายวิชา
อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา และคําขออนุญาตงายๆ ที่ฟงหรืออาน อานออกเสียงคํา
สะกดคํา อานกลุมคํา ประโยค ขอความงายๆ และบทพูดเขาจังหวะ ถูกตองตาม หลักการอาน บอกความเหมือน
และความแตกตางของเสียง ตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยค และขอความของภาษาตางประเทศและภาษาไทย
เทศกาลและงานฉลอง ตามวัฒนธรรมของ เจาของภาษากับของไทย ฟง พูด อาน เขียนโตตอบโดยใชคําสั่ง คํา
ขอร อ ง กิ จ กรรมต า งๆ แสดงความต อ งการ ความรูสึก ความคิ ด เห็ น ของตนเอง ขอความช วยเหลื อ แสดง
ความสั มพั น ธในสถานการณ งา ยๆ เรื่องใกลตั ว ในห องเรีย นและสถานศึกษาตามแบบที่ ฟงหรืออ าน ทํ าท า
ประกอบอยางสุภาพ ตอบคําถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนา นิทาน เทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง
และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว เลือก ระบุ วาดภาพ
สัญลักษณ เครื่องหมาย ตรงตามความหมายของ ประโยคและ ขอความสั้นๆ ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน
คนควา รวบรวมขอมูลคําศัพทตางๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและนําเสนอดวยการพูด/การเขียน
เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ และมี
มารยาททางสังคมตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต ๓.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒

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

รวมทั้งหมด ๒๐ ตัวชี้วัด

๙๐

คําอธิบายรายวิชา
อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ปฏิบัติตามและใชคําสั่ง คําขอรอง คําขออนุญาต และคําแนะนํางาย ๆ จากการฟงและอานออก
เสียงประโยค ขอความ บทกลอนสั้น ๆ ตามหลักการอาน บอกความหมายเหมือนและความแตกตางระหวางการ
อานออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอน การลําดับคํา ระบุและวาดภาพสัญลักษณ หรือ
เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและขอความสั้น ๆ เขียนแผนผัง แผนภูมิ แสดงขอมูล จากเรื่องที่ฟง
หรืออาน บอกใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟง และอานบทสนทนา นิทานสั้น ๆ เรื่องสั้น ใชถอยคํา
น้ําเสียงกริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาท คนควา รวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น นําเสนอ
ดวยการพูด ใชภาษาในการฟง พูด อาน เขียน เรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน ใน
สถานศึกษา พูดและเขียนแสดงความตองการ แสดงความรูสึกพรอมทั้งใหเหตุผลสั้น ๆ ขอและ ใหขอมูลเกี่ยวกับ
ครอบครัว เรื่องใกลตัว และ ตอบรับ ตอบปฏิเสธความชวยเหลือ ใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือสืบคน และรวบรวม
ขอมูล บอกความสําคัญ ความเหมือนและความแตกตางของเทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง วัฒนธรรมประเพณี
และชีวิตความเปนอยู ระหวางของเจาของภาษากับของไทย รักความเปนไทย ใฝเรียนรู และมีเจตคติที่ดีตอการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต ๓.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒

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

รวมทั้งหมด ๒๐ ตัวชี้วัด

๙๑

คําอธิบายรายวิชา
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ปฏิบัติตามและพูด เขียนโตตอบ คําสั่ง คําขอรอง คําขออนุญาต และคําแนะนํางาย ๆ
จาก
การฟงและอาน อานออกเสียง ประโยค ขอความ นิทาน และบทกลกลอนสั้น ๆ ตามหลักการอาน เปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกตางระหวางการอานออกเสียงประโยคชนิดตางๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอน การ
ลําดับคํา ระบุและวาดภาพสัญลักษณ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและขอความสั้น ๆ เขียน
แผนผัง แผนภูมิ แสดงขอมูล จากเรื่องที่ฟงหรืออาน บอกใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟง และอานบท
สนทนา นิทานสั้น ๆ เรื่องสั้น ใชถอยคํา น้ําเสียงกริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาท คนควา รวบรวมคําศัพทที่
เกี่ยวกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น นําเสนอดวยการพูด ใชภาษา ในการฟง พูด อาน เขียน เรื่องราวเกี่ยวกับ
สถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน ในสถานศึกษา พูดและเขียนแสดงความตองการ แสดงความรูสึกพรอม
ทั้งใหเหตุผลสั้น ๆ ขอและ ใหขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว เรื่องใกลตัว และ ตอบรับ ตอบปฏิเสธความชวยเหลือ ใช
ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือสืบคน และรวบรวมขอมูล บอกความสําคัญ ความเหมือนและความแตกตางของ
เทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง วัฒนธรรมประเพณี และชีวิตความเปนอยู ระหวางของเจาของภาษากับของไทย รัก
ความเปนไทย ใฝเรียนรู และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต ๓.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒

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

รวมทั้งหมด ๒๐ ตัวชี้วัด

อธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

๙๒

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นประถมศึกษา

๙๓

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา อ๑๑๒๐๑ (ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๑)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน ๘๐ ชั่วโมง/ ปการศึกษา

ศึกษา วิเคราะหตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ การสะกดคํา และประโยค หลักการอานออกเสียงคา
กลุมคํา คาสั่งและคําขอรองที่ใชในหองเรียน บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ ประโยคคําถามและคําตอบ
บทสนทนา ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา คําศัพทเกี่ยวกับเทศกาล
สําคัญของเจาของภาษา ภาษาตางประเทศและภาษาไทย คําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น การใช
ภาษาในการฟง/พูดในสถานการณงายๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน การใชภาษาตางประเทศในการรวบรวมคําศัพทที่
เกี่ยวของใกลตัว จากสื่อตางๆ โดยใชกระบวนการทางภาษานามาปฏิบัติ ไดแก การฟง การพูดโตตอบและทาทา
ประกอบ การอานออกเสียง การระบุตัวอักษร
เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิดการใชเทคโนโลยี มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการ
ทํางาน มีเจคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ
ผลการเรียนรู
๑. นักเรียนสามารถใชคําทักทาย คําอาลา และใชทาทางประกอบไดอยางถูกตอง
๒. นักเรียนสามารถเขียนและอานออกเสียงคําศัพทที่กําหนดใหได
๓. นักเรียนเขาใจและปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ
๔. นักเรียนสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลของผูอื่นได
๕. นักเรียนสามารถสะกดคําศัพทไดถูกตอง
๖. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคงายๆ
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู

๙๔

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา อ๑๒๒๐๑ (ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๒)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน ๘๐ ชั่วโมง/ปการศึกษา

ศึกษา วิเคราะหตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ การสะกดคํา และประโยค หลักการอานออกเสียงคํา
กลุมคํา คําสั่งและคาขอรองที่ใชในหองเรียน บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ ประโยคคําถามและคําตอบ
บทสนทนา ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา ศัพทเกี่ยวกับเทศกาลสําคัญ
ของเจาของภาษา ภาษาตางประเทศและภาษาไทย คําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น การใชภาษาใน
การฟง/พูดในสถานการณงายๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน การใชภาษาตางประเทศในการรวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของ
ใกลตัว จากสื่อตางๆ โดยใชกระบวนการทางภาษานามาปฏิบัติ ไดแก การฟง การพูดโตตอบและทาทาประกอบ
การอานออกเสียง การระบุตัวอักษร
เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การใชเทคโนโลยี และ มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการ
ทํางาน และมีเจคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ
ผลการเรียนรู
๑. นักเรียนสามารถใชคาทักทาย คําอาลา และใชทาทางประกอบไดอยางถูกตอง
๒. นักเรียนสามารถเขียนและอานออกเสียงคําศัพทที่กําหนดใหได
๓. นักเรียนเขาใจและปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ
๔. นักเรียนสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลของผูอื่นได
๕. นักเรียนสามารถสะกดคําศัพทไดถูกตอง
๖. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคงายๆ
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู

๙๕

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา อ๑๓๒๐๑ (ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๓)

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

เวลาเรียน ๘๐ ชั่วโมง/ปการศึกษา

ศึกษา วิเคราะห คํา กลุมคํา ประโยคคําสั่ง คําขอรอง บทพูดเขาจังหวะตามหลักการอาน ภาพและ
สัญลักษณตรงตามความหมายของกลุมคําและประโยค ความตองการของตนเองตามแบบที่ฟง นิทาน คําถาม
ประโยค บทสนทนา ขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน ขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว หมวดหมูคําตาม
ประเภทของบุคคล สัตว และสิ่งของ มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา ชื่อและคําศัพทเกี่ยวกับ
เทศกาลวันสําคัญ งานฉลอง ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา คํา กลุมคา ประโยคของภาษาตางประเทศและ
ของไทย กิจกรรมทางภาษาวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย ความแตกตางของเสียงตัวอักษร คําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น รวมทั้งสถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียนและคําศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว โดยใชกระบวนการทาง
ภาษานามาปฏิบัติ ไดแก การฟง การพูดโตตอบและทําทาประกอบ การอานออกเสียง การระบุตัวอักษร การเขา
รวมกิจกรรมทางภาษา เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต
เทคโนโลยี และมี มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน และมีเจคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ
ผลการเรียนรู
๑. นักเรียนสามารถใชคาทักทาย คําอาลา และใชทาทางประกอบไดอยางถูกตอง
๒. นักเรียนสามารถเขียนและอานออกเสียงคําศัพทที่กําหนดใหได
๓. นักเรียนเขาใจและปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ
๔. นักเรียนสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลของผูอื่นได
๕. นักเรียนสามารถสะกดคําศัพทไดถูกตอง
๖. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคงายๆ
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู

๙๖

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ชื่อรายวิชา
Young English Story Telling๒
ภาคเรียนที่ ๑ รหัสรายวิชา อ ๑๕๒๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
คําอธิบายรายวิชา
พัฒนาทักษะการฟงและการพูด โดยฝกปฏิบัติตามขั้นตอนและทักษะยอยของกระบวนการฟง
กระบวนการพูด ใชภาษาสื่อสาร รับและสงสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณทหี่ ลากหลาย โดยใช
คําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาไดถูกตองตามวัตถุประสงคของการสื่อสาร สรางสรรคและดําเนินการสนทนา
กับชาวตางชาติไดอยางตอเนื่อง เหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาทสังคม
ผลการเรียนรู
๑. ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการฟงไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการฟง โดยสามารถ
ตีความ วิเคราะหเรื่องที่ฟง น้ําเสียง กริยาทาทางและสรุปความ ถายโอนเปนภาษาพูดและเขียนได
๒. ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการพูดไดอยางถูกตอง โดยสามารถพู นําเสนอในที่ชุมชน ในหัวขอ
ตางๆ ไดอยางสรางสรรค
๓. สรางสรรคภาษาในการสนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลและสรางความสัมพันธระหวางบุคคล โดยใช
คําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณและมารยาทสังคม
๔. ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดทุกสถานการณ
๕. มีความเชื่อมั่นในการใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู

๙๗

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ชื่อรายวิชา
Young English Story Telling๓
รหัสรายวิชา อ ๑๖๒๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
พัฒนาทักษะการฟงและการพูด โดยฝกปฏิบัติตามขั้นตอนและทักษะยอยของกระบวนการฟง
กระบวนการพูด ใชภาษาสื่อสาร รับและสงสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณที่หลากหลาย โดยใช
คําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาไดถูกตองตามวัตถุประสงคของการสื่อสาร สรางสรรคและดําเนินการสนทนา
กับชาวตางชาติไดอยางตอเนื่อง เหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาทสังคม
ผลการเรียนรู
๑. ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการฟงไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการฟง โดยสามารถ
ตีความ วิเคราะหเรื่องที่ฟง น้ําเสียง กริยาทาทางและสรุปความ ถายโอนเปนภาษาพูดและเขียนได
๒. ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการพูดไดอยางถูกตอง โดยสามารถพูดนําเสนอในที่ชุมชน
ในหัวขอตางๆ ไดอยางสรางสรรค
๓. สรางสรรคภาษาในการสนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลและสรางความสัมพันธระหวางบุคคล โดยใช
คําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณและมารยาทสังคม
๔. ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดทุกสถานการณ
๕. มีความเชื่อมั่นในการใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู

๙๘

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ชื่อรายวิชา
Young English Story Telling ๔
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๒

รหัสรายวิชา อ ๑๔๒๐๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
พัฒนาทักษะการฟงและการพูดโดยฝกปฏิบัติตามขั้นตอนและทักษะยอยของกระบวนการฟง
กระบวนการพูด ใชภาษาสื่อสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณที่หลากหลาย โดยใชคําศัพท สํานวน
โครงสรางภาษาไดถูกตองตามวัตถุประสงคของการสื่อสาร ตีความ วิเคราะหสิ่งที่ฟง ตําพูด น้ําเสียง กริยา
ทาทาง สรุปความและถายโอนเปนภาษาพูดและภาษาเขียน สรางสรรคและดําเนินการสนทนาไดอยางตอเนื่อง
เหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาทสังคม พูดนําเสนอตามหัวขอที่กําหนด โดยเรียบเรียงเนื้อหาอยางเปนระบบ
นําเสนอความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค เปนผูฟงที่ดี เห็นคุณคาและตระหนักในความสําคัญของการใชภาษา
สื่อสารอยางสรางสรรค
ผลการเรียนรู
๑. ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการฟงไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการฟง โดยสามารถ
ตีความ วิเคราะหเรื่องที่ฟง น้ําเสียง กริยาทาทางและสรุปความ ถายโอนเปนภาษาพูดและเขียนได
๒. ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการพูดไดอยางถูกตอง โดยสามารถพูด นําเสนอในที่ชุมชนใน
หัวขอตางๆ ไดอยางสรางสรรค
๓. สรางสรรคภาษาในการสนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลและสรางความสัมพันธระหวางบุคคล โดยใช
คําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณและมารยาทสังคม
๔. ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดทุกสถานการณ
๕. มีความเชื่อมั่นในการใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู

๙๙

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ชื่อรายวิชา
Young English Story Telling ๕
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๒

รหัสรายวิชา อ ๑๕๒๐๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
พัฒนาทักษะการฟงและการพูดโดยฝกปฏิบัติตามขั้นตอนและทักษะยอยของกระบวนการฟง
กระบวนการพูด ใชภาษาสื่อสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณที่หลากหลาย โดยใชคําศัพท สํานวน
โครงสรางภาษาไดถูกตองตามวัตถุประสงคของการสื่อสาร ตีความ วิเคราะหสิ่งที่ฟง ตําพูด น้ําเสียง กริยา
ทาทาง สรุปความและถายโอนเปนภาษาพูดและภาษาเขียน สรางสรรคและดําเนินการสนทนาไดอยางตอเนื่อง
เหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาทสังคม พูดนําเสนอตามหัวขอที่กําหนด โดยเรียบเรียงเนื้อหาอยางเปนระบบ
นําเสนอความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค เปนผูฟงที่ดี เห็นคุณคาและตระหนักในความสําคัญของการใชภาษา
สื่อสารอยางสรางสรรค
ผลการเรียนรู
๑. ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการฟงไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการฟง โดยสามารถ
ตีความ วิเคราะหเรื่องที่ฟง น้ําเสียง กริยาทาทางและสรุปความ ถายโอนเปนภาษาพูดและเขียนได
๒. ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการพูดไดอยางถูกตอง โดยสามารถพูดนําเสนอในที่ชุมชน ในหัวขอ
ตางๆ ไดอยางสรางสรรค
๓. สรางสรรคภาษาในการสนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลและสรางความสัมพันธระหวางบุคคล โดยใช
คําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณและมารยาทสังคม
๔. ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดทุกสถานการณ
๕. มีความเชื่อมั่นในการใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู

๑๐๐

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ชื่อรายวิชา
Young English Story Telling ๖
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ภาคเรียนที่ ๒

รหัสรายวิชา อ ๑๖๒๐๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา
พัฒนาทักษะการฟงและการพูดโดยฝกปฏิบัติตามขั้นตอนและทักษะยอยของกระบวนการฟง
กระบวนการพูด ใชภาษาสื่อสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณที่หลากหลาย โดยใชคําศัพท สํานวน
โครงสรางภาษาไดถูกตองตามวัตถุประสงคของการสื่อสาร ตีความ วิเคราะหสิ่งที่ฟง ตําพูด น้ําเสียง กริยา
ทาทาง สรุปความและถายโอนเปนภาษาพูดและภาษาเขียน สรางสรรคและดําเนินการสนทนาไดอยางตอเนื่อง
เหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาทสังคม พูดนําเสนอตามหัวขอที่กําหนด โดยเรียบเรียงเนื้อหาอยางเปนระบบ
นําเสนอความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค เปนผูฟงที่ดี เห็นคุณคาและตระหนักในความสําคัญของการใชภาษา
สื่อสารอยางสรางสรรค
ผลการเรียนรู
๑. ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการฟงไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการฟง โดยสามารถ
ตีความ วิเคราะหเรื่องที่ฟง น้ําเสียง กริยาทาทางและสรุปความ ถายโอนเปนภาษาพูดและเขียนได
๒. ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการพูดไดอยางถูกตอง โดยสามารถพูดนําเสนอในที่ชุมชน ในหัวขอ
ตางๆ ไดอยางสรางสรรค
๓. สรางสรรคภาษาในการสนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลและสรางความสัมพันธระหวางบุคคล โดยใช
คําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณและมารยาทสังคม
๔. ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดทุกสถานการณ
๕. มีความเชื่อมั่นในการใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู

๑๐๑

คําอธิบายรายวิชา
ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน

๑๐๒

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

๑๐๓

คําอธิบายรายวิชา
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษาการอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง การจับใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน การอาน
และปฏิบัติตามเอกสารคูมือ การอานหนังสือตามความสนใจ การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการ
เขียนตัวอักษรไทย การเขียนสื่อสาร การบรรยายประสบการณ การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา การเขียนยอ
ความจากสื่อตาง ๆ การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อตางๆ การเขียนจดหมายสวนตัว การเขียน
รายงาน
ใชกระบวนการอาน การเขียน สรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนิน
ชีวิตอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นสนการทํางาน รัก
ความเปนไทย มีคานิยมที่เหมาะสม และมีมารยาทในการอาน การเขียน
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖ ม.๑/๗ ม.๑/๘ ม.๑/๙
ท๒.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖ ม.๑/๗ ม.๑/๘ ม.๑/๙
รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วัด

๑๐๔

คําอธิบายรายวิชา
ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ศึ กษาการพู ดสรุป ความ พู ด แสดงความรูความคิดอยางสรางสรรคจากเรื่องที่ ฟงและดู การพู ด
ประเมินความนาเชื่อถือของสื่อที่ มีเนื้อหาโนมนาว การพู ดรายงานการศึกษาคน ควาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ใน
ชุมชนและทองถิ่นของตน อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย สรางคําในภาษาไทย ชนิดและหนาที่ของคํา ภาษา
พู ด ภาษาเขีย น กาพย ยานี ๑๑ สํ านวนที่ เปน คําพั งเพยและสุภ าษิต สรุป เนื้อกาวรรณคดีและวรรณกรรม บท
อาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา
ใชกระบวนการฟง การดูและการพูด หลักการใชภาษาไทย วรรณคดี และวรรณกรรม สรางความรู
และความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นการทํางาน รัก
ความเปนไทย คานิยมที่เหมาะสมและมีมารยาทในการฟง การดูและการพูด
รหัสตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖
ท ๔.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖
ท ๕.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕
รวมทั้งหมด ๑๗ ตัวชี้วัด

๑๐๕

คําอธิบายรายวิชา
ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษาการอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง การอานจับใจความจากสื่อตาง ๆ การอานตาม
ความสนใจ การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนบรรยายและพรรณนา
การเรียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ การเขียนยอความจากสื่อตาง ๆ การเขียนรายงาน การเขียนจดหมายกิจ
ธุระ การเขียนวิเคราะหวิจารณและแสดงความรูความคิดเห็น หรือโตแยงจากสื่อตาง ๆ
ใชกระบวนการอาน การเขียน สรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน
ชีวิตอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน
รักความเปนไทย คานิยมที่เหมาะสมและมีมารยาทในการอาน การเขียน
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕ ม.๒/๖ ม.๒/๗ ม.๒/๘
ท ๒.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕ ม.๒/๖ ม.๒/๗ ม.๒/๘
รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วัด

๑๐๖

คําอธิบายรายวิชา
ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษา การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟงและดู การพูดวิเคราะหและวิจารณ จากเรื่องที่ฟงและดู การพูด
ในโอกาสตางๆ การพูดรายงานการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ การสรางคําสมาส ลักษณะของประโยคใน
ภาษาไทย กลอนสุภาพ คําราชาศัพท คําที่มาจากภาษาตางประเทศ วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับศาสนา
ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตคําสอนเหตุการณ ประวัติศาสตร บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง การวิเคราะหคุณคา
และขอคิดจากวรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมทองถิ่น บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา
ใชกระบวนการฟง การดูและการพูด หลักการใชภาษาไทยวรรณคดี และวรรณกรรม สรางความรูและ
ความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน รัก
ความเปนไทย คานิยมที่เหมาะสมและมีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
รหัสตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕ ม.๒/๖
ท ๔.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕
ท ๕.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕
รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด

๑๐๗

คําอธิบายรายวิชา
ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษา การอานออกเสียงบทรองแกวและบทรอยกรอง การอานจับใจความจากสื่อตาง ๆ การอานตาม
ความสนใจ การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนบรรยายและพรรณนา
การเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ การเขียนยอความจากสื่อตางๆ การเขียนรายงาน การเขียนจดหมายกิจ
ธุระ การเขียนวิเคราะหวิจารณ และแสดงความรูความคิดเห็น หรือโตแยงจากสื่อตาง ๆ
ใชกระบวนการอาน การเขียน สรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนิน
ชีวิตอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน รัก
ความเปนไทย คานิยมที่เหมาะสมและมีมารยาทในการอาน การเขียน
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖ ม.๓/๗ ม.๓/๘
ท ๒.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖ ม.๓/๗ ม.๓/๘
รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วัด

๑๐๘

คําอธิบายรายวิชา
ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษา การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟงและดู การพูดวิเคราะหและวิจารณ จากเรื่องที่ฟงและดู การพูด
ในโอกาสตางๆ การพูดรายงานการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ การสรางคําสมาสลักษณะของประโยคใน
ภาษาไทย กลอนสุภาพ คําราชาศัพท คําที่มาจากภาษาตางประเทศวรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับศาสนา
ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตคําสอนเหตุการณประวัติศาสตร บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง การวิเคราะหคุณคาและ
ขอคิดจากวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมทองถิน่ บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา
ใชกระบวนการฟงการดูและการพูด หลักการใชภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรม สรางความรูและ
ความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน
รักความเปนไทย คานิยมที่เหมาะสมและมีมารยาทในการฟง การดูและการพูด
รหัสตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖
ท ๔.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕
ท ๕.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕
รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชา

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

๑๐๙

คําอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร

๑๑๐

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค๒๑๑๐๑ รายวิชา คณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
ดังตอไปนี้

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ การแกโจทยปญหาและนําความรูไปใชในชีวิตจริง ในสาระการเรียนรู

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ประกอบดวย แบบรูปและความสัมพันธ สมการและคําตอบของสมการ
สมบัติของการเทากัน การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การนําความรูเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวไปใชใน
ชีวิตจริง
อัตราสวน สัดสวนและรอยละ ประกอบดวย อัตราสวนของจํานวนหลายๆจํานวน สัดสวน รอยละ
การนําความรูเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละ ไปใชในชีวิตจริง
สมการเชิงเสนสองตัวแปร ประกอบดวย คูอันดับและกราฟของคูอันดับ สมการเชิงเสนสองตัวแปร
การนําความรูเกี่ยวกับสมการเชิงเสนสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธเชิงเสนไปใชในชีวิตจริง
สถิติ ๑ ประกอบดวย การตั้งคําถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูลและแปล
ความหมายขอมูล การนําความรูเกี่ยวกับสถิติไปใชในชีวิตจริง
ในการจัดประสบการณและนําสถานการณที่ใกลตัวผูเรียนซึ่งไดศึกษาคนควา โดยใชทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาสถานการณตางๆ ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม
มีความสามารถในการใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทํางาน
อยางรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย
สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางเพียงพอ มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ พรอมทั้งมีคุณธรรม
ที่ดีงาม และนําไปใชในชีวิตจริงได
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ม.๑/๓,
ค ๑.๓ ม.๑/๑ , ค ๑.๓ ม.๑/๒, ค ๑.๓ ม.๑/๓ , ค ๓.๑ ม.๑/๑
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด

๑๑๑

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค๒๑๑๐๒ รายวิชา คณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ การแกโจทยปญหาและนําความรูไปใชในชีวิตจริง ในสาระการเรียนรู
ดังตอไปนี้
จํานวนเต็ม ประกอบดวย จํานวนเต็ม การบวกจํานวนเต็ม การลบจํานวนเต็ม การคูณจํานวนเต็ม การ
หารจํานวนเต็ม สมบัติของการบวกและการคูณจํานวนเต็ม การนําความรูเกี่ยวกับจํานวนเต็มไปใชในชีวิตจริง
การสรางทางเรขาคณิต ประกอบดวย การสรางพื้นฐานทางเรขาคณิต การสรางรูปเรขาคณิตสองมิติ โดย
ใชการสรางพื้นฐานทางเรขาคณิต การนําความรูเกี่ยวกับการสรางพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใชในชีวิตจริง
เลขยกกําลัง ประกอบดวย ความหมายของเลขยกกําลัง การคูณและการหารเลขยกกําลัง สัญกรณ
วิทยาศาสตร
ทศนิยมและเศษสวน ประกอบดวย ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม การบวกและการลบทศนิยม
การคูณและการหารทศนิยม เศษสวนและการเปรียบเทียบเศษสวน การบวกและการลบเศษสวน การคูณและการ
หารเศษสวน ความสัมพันธระหวางทศนิยมและเศษสวน จํานวนตรรกยะและสมบัติของจํานวนตรรกยะ
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ประกอบดวย หนาจัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพดานหนา ภาพ
ดานขางและภาพดานบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ
ในการจัดประสบการณและนําสถานการณที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยใชทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการแกปญหาสถานการณตางๆ ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม มีความสามารถ
ในการใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทํางานอยางรอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝ
เรียนรู อยูอยางเพียงพอ มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ พรอมทั้งมีคุณธรรมที่ดีงาม และ
นําไปใชในชีวิตจริงได
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ม.๑/๑, ค. ๑.๑ ม.๑/๒,
ค ๒.๒ ม.๑/๑, ค. ๒.๒ ม.๑/๒
รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด

๑๑๒

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค๒๒๑๐๑ รายวิชา คณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ การแกโจทยปญหาและการนําไปใชในชีวิตจริง ในสาระการเรียนรู
ดังตอไปนี้
การแปลงทางเรขาคณิต ประกอบดวย การเลื่อนขนาน การสะทอน การหมุน การนําไปใช บอกภาพที่
เกิดจากการเลื่อนขนาน การสะทอน การหมุนรูปตนแบบ และอธิบายวิธีการที่จะไดภาพที่ปรากฏเมื่อกําหนดรูป
ตนแบบและภาพนั้นให
ความเทากันทุกประการ ประกอบดวย การใชสมบัติเกี่ยวกับความเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
ในการใหเหตุผลและแกปญหา
พื้นที่ผิวและปริมาตร ประกอบดวย การหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก รวมไปถึงการหา
ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก
สถิติ ๒ ประกอบดวย การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับการนําเสนอและวิเคราะหขอมูล แผนภาพจุด แผนภาพ
ตนใบ ฮิสโทแกรม คากลางของขอมูล และการแปลความหมายผลลัพธ
การสรางทางเรขาคณิต ประกอบดวย การนําความรูเกี่ยวกับการสรางทางเรขาคณิตไปใช
พหุนาม ประกอบดวย การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ การบวก การลบและการคูณพหุนาม รวมไปถึงการ
หารพหุนามดวยเอกนาม
ในการจัดประสบการณและนําสถานการณที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยใชทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการแกปญหาสถานการณตางๆ ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม มีความสามารถ
ในการใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทํางานอยางรอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝ
เรียนรู อยูอยางเพียงพอ มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ พรอมทั้งมีคุณธรรมที่ดีงาม และ
นําไปใชในชีวิตจริงได
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๒
ค ๒.๑
ค ๒.๒
ค ๓.๑

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

รวมทั้งหมด ๗ ตัวชี้วัด

๑๑๓

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค๒๒๑๐๒ รายวิชา คณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
ดังตอไปนี้

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ การแกโจทยปญหาและการนําไปใชในชีวิตจริง ในสาระการเรียนรู

ทฤษฎีพีทาโกรัส ประกอบดวย ทฤษฎีพีทาโกรัสและบทกลับ การนําความรูเกี่ยวกับทฤษฎี
พีทาโกรัสและบทกลับไปใชในชีวิตจริง
จํานวนตรรกยะและจํานวนจริง ประกอบดวย เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม
การนําความรูเกี่ยวกับเลขยกกําลังไปใชในการแกปญหาในชีวิตจริง จํานวนอตรรกยะ จํานวนจริง รากที่สอง
และรากที่สามของจํานวนตรรกยะ พรอมทั้งการนําความรูเกี่ยวกับจํานวนจริงไปใชในการแกปญหาในชีวิตจริง
เสนขนาน ประกอบดวย สมบัติเกี่ยวกับเสนขนานและรูปสามเหลี่ยม
การแยกตัวประกอบพหุนาม ประกอบดวย การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองโดยใช สมบัติการ
แจกแจง กําลังสองสมบูรณ และผลตางกําลังสอง
ในการจัดประสบการณและนําสถานการณที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยใชทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรในการแกปญหาสถานการณตางๆ ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม มี
ความสามารถในการใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทํางานอยาง
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต
มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางเพียงพอ มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ พรอมทั้งมีคุณธรรมที่ดีงาม
และนําไปใชในชีวิตจริงได
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒
ค ๑.๒ ม.๒/๒
ค ๒.๒ ม.๒/๒ , ม.๒/๕
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด

๑๑๔

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค๒๓๑๐๑ รายวิชา คณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
ดังตอไปนี้

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ การแกโจทยปญหาและนําความรูไปใชในชีวิตจริงในสาระการเรียนรู

พื้นที่ผิวและปริมาตร ประกอบดวย การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม การนําความรู
เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลมไปใชในชีวิตจริง การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม
การนําความรูเกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมไปใชในการแกปญหา
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีมากกวาสอง ประกอบดวย การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสูงกวาสอง
สมการกําลังสองตัวแปรเดียว ประกอบดวย สมการกําลังสองตัวแปรเดียว การแกสมการกําลังสอง
ตัวแปรเดียวและการนําความรูเกี่ยวกับการแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปใชในการแกปญหา
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ประกอบดวย อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การแกอสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว และการนําความรูเกี่ยวกับการแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวไปใชในการแกปญหา
ระบบสมการ ประกอบดวย ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร การแกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร
และการนําความรูเกี่ยวกับการแกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรไปใชในการแกปญหา
ฟงกชันกําลังสอง ประกอบดวย กราฟของฟงกชันกําลังสองและการนําความรูเกี่ยวกับฟงกชันกําลัง
สองไปใช ในการแกปญหา
ในการจัดประสบการณและนําสถานการณที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยใชทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรในการแกปญหาสถานการณตางๆ ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม มี
ความสามารถในการใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทํางานอยาง
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต
มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางเพียงพอ มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ พรอมทั้งมีคุณธรรมที่ดีงาม
และนําไปใชในชีวิตจริงได
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒
ค ๑.๓ ม ๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓
ค ๒.๑ ม ๓/๑, ม.๓/๒
รวมทั้งหมด ๗ ตัวชี้วัด

๑๑๕

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค๒๓๑๐๒ รายวิชา คณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
ดังตอไปนี้

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ การแกโจทยปญหาและนําความรูไปใชในชีวิตจริงในสาระการเรียนรู

ความนาจะเปน ประกอบดวย เหตุการณจากการทดลองสุม ความนาจะเปน และการนําความรู
เกี่ยวกับความนาจะเปนไปใชในชีวิตจริง
สถิติ ประกอบดวย ขอมูลและการวิเคราะหขอมูลแผนภาพกลอง การแปลความหมายผลลัพธและการ
นําสถิติไปใชในชีวิตจริง
อัตราสวนตรีโกณมิติ อัตราสวนตรีโกณมิติของมุม ๓๐ องศา ๔๕ องศา และ ๖๐ นําความรู
เกี่ยวกับอัตราสวนตรีโกณมิติในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง
ความคลาย ประกอบดวย รูปสามเหลี่ยมที่คลายกันและการนําความรูเกี่ยวความคลายกันไปใชใน
การแกปญหา
วงกลม ประกอบดวย วงกลม คอรดและเสนสัมผัส และทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม
ในการจัดประสบการณและนําสถานการณที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยใชทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรในการแกปญหาสถานการณตางๆ ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม มี
ความสามารถในการใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทํางานอยาง
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต
มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางเพียงพอ มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ พรอมทั้งมีคุณธรรมที่ดีงาม
และนําไปใชในชีวิตจริงได
รหัสตัวชี้วัด
ค ๒.๒ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓
ค ๓.๑ ม.๓/๑
ค ๓.๒ ม.๓/๑
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด

๑๑๖

คําอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๑๑๗

คําอธิบายรายวิชา

รหัส ว๒๑๑๐๑
รายวิชา วิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห รูปราง ลักษณะ และโครงสรางของเซลลพืชและเซลลสัตว หนาที่ของผนังเซลล
เยื่อหุมเซลล ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต ใชกลองจุลทรรศนใชแสงศึกษา
เซลลและโครงสรางตางๆ ภายในเซลล ความสัมพันธระหวางรูปรางกับการทําหนาที่ของเซลล การจัดระบบของ
สิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเปนสิ่งมีชีวิต กระบวนการแพรและออสโมซิสจาก
หลักฐานเชิงประจักษ และยกตัวอยางการแพรและออสโมซิสในชีวิตประจําวัน ปจจัยที่จําเปนในการสังเคราะหดวย
แสงและผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะหดวยแสง โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ ความสําคัญของการสังเคราะห
ดวยแสงของพืชตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม คุณคาของพืชที่มีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม โดยการรวมกันปลูกและ
ดูแลรักษาตนไมในโรงเรียนและชุมชน ลักษณะและหนาที่ของไซเล็มและโฟลเอ็ม แผนภาพที่บรรยายทิศทางการ
ลําเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ และไมอาศัยเพศของพืชดอก ลักษณะโครงสราง
ของดอกที่มีสวนทําใหเกิดการถายเรณู การปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด การกระจายเมล็ด และการ
งอกของเมล็ด ความสําคัญของสัตวที่ชวยในการถายเรณูของพืชดอก โดยการไมทําลายชีวิตของสัตวที่ชวยในการ
ถายเรณู ความสําคัญของธาตุอาหารบางชนิดที่มีผลตอการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของพืช ใชปุยที่มีธาตุ
อาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณที่กําหนด วิธีการขยายพันธุพืชใหเหมาะสมกับความตองการของมนุษย โดยใช
ความรูเกี่ยวกับการสืบพันธุของพืช ความสําคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใชประโยชนดานตาง ๆ
ประโยชนของการขยายพันธุพืช โดยการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน สมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ
อโลหะ และกึ่งโลหะ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษที่ไดจากการสังเกตและการทดสอบ และใชสารสนเทศที่ไดจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ กลุมธาตุเปนโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ผลจากการใชธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุ
กัมมันตรังสี ที่มีตอสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม จากขอมูลที่รวบรวมได คุณคาของการใชธาตุโลหะ
อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทางการใชธาตุอยางปลอดภัย คุมคา จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสาร
บริสุทธิ์และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปลความหมายขอมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ ความ
หนาแนนของสารบริสุทธิ์และสารผสม ใชเครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม
ความสัมพันธระหวางอะตอม ธาตุ และสารประกอบ โดยใชแบบจําลองและสารสนเทศ โครงสรางอะตอมที่ประกอบดวย
โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยใชแบบจําลอง การจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค และการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว และแกส โดยใชแบบจําลอง ความสัมพันธ
ระหวางพลังงานความรอนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร โดยใชหลักฐานเชิงประจักษและแบบจําลอง
โดยใชการทางวิทยาศาสตรเปรียบเทียบ บรรยาย อธิบาย ระบุ เขียน เลือก วิเคราะห จัดกลุม ใช
เครื่องมือ สืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะในศตวรรษที่
๒๑ การสืบคนขอมูลและการอภิปราย
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูตระหนักถึงความสําคัญและ
แนวทางในการแกปญหา ตลอดจนมีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิต
วิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม

๑๑๘

รหัสตัวชี้วัด
ว ๑.๒ ม.๑/๑-๑๘
ว ๒.๑ ม.๑/๑-๑๐
รวมทั้งหมด

๒๘ ตัวชี้วัด

๑๑๙

คําอธิบายรายวิชา
รหัส ว ๒๑๑๐๒ รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จํานวน ๐.๕ หนวยกิต
ศึกษาแนวคิ ดหลั กของเทคโนโลยีในชี วิตประจําวัน สาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ป ญหาหรือความต องการในชีวิตประจําวัน รวบรวม วิเคราะหขอมู ลและแนวคิดที่ เกี่ยวข องกั บปญหา
วิธีการแกปญหา โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูลที่จําเปน นําเสนอแนวทางการแกปญหาใหผูอื่น
เขาใจ วางแผนและดําเนินการแกปญหา ทดสอบ ประเมินผล และระบุขอบกพรองที่เกิดขึ้น พรอมทั้งหาแนวทางการ
ปรับปรุงแก ไขและนําเสนอผลการแกปญหา ใชความรูและทั กษะเกี่ยวกับวัสดุ อุ ปกรณ เครื่องมื อ กลไก ไฟฟา หรือ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสมและปลอดภัย
โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรูแบบ
ใช โ ครงงานเป น ฐาน (Project – based Learning) เน น ให ผู เ รี ย นได ล งมื อ ปฏิ บั ติ ฝ ก ทั ก ษะการคิ ด เผชิ ญ
สถานการณการแกปญหาวางแผนการเรียนรู และนําเสนอผานการทํากิจกรรมโครงงาน
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ความสัมพันธของความรูวิทยาศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาเทคโนโลยี
ประเภทต า ง ๆ และการพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ ส งผลให มี การคิ ด ค น ความรูท างวิท ยาศาสตรที่ กาวหน า ผลของ
เทคโนโลยีตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนนําความรูความเขาใจในวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีไปใช
ใหเกิดประโยชนตอสังคม และการดํารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถใน
การแก ป ญ หาและการจั ดการทั กษะในการสื่อสาร ความสามารถในการตัดสิน ใจ เป น ผูที่มีจิตวิท ยาศาสตร มี
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค
รหัสตัวชี้วัด
ว ๔.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด

๑๒๐

คําอธิบายรายวิชา
รหัส ว ๒๑๑๐๓
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

รายวิชา วิทยาศาสตร
ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห ความสัมพันธระหวางความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก ปริมาณความรอนที่ทํา
ใหสสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะโดยใชสมการ � = ��∆� และ � = �� ใชเทอรมอมิเตอรในการ
วัดอุณหภูมิของสสาร แบบจําลองที่อธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของสสารเนื่องจากไดรับหรือสูญเสียความรอน
ประโยชนของความรูของการหดและขยายตัวของสสารเนื่องจากความรอนโดยวิเคราะหสถานการณปญหา และเสนอแนะ
วิธีการนําความรูมาแกปญหาในชีวิตประจําวัน สถานการณการถายโอนความรอนและคํานวณปริมาณความรอนที่ถาย
โอนระหวางสสารจนเกิดสมดุลความรอนโดยใชสมการ Qสูญเสีย = Qไดรับ การถายโอนความรอนโดยการนําความ
รอน การพาความรอน การแผรังสีความรอน เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวันโดยใชความรูเกี่ยวกับการถายโอน
ความรอน การแบงชั้นบรรยากาศ และเปรียบเทียบประโยชนของบรรยากาศแตละชั้น ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
องคประกอบของลมฟาอากาศ จากขอมูลที่รวบรวมได กระบวนการเกิดพายุ ฝนฟาคะนองและพายุหมุนเขตรอน และ
ผลที่มีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนใหเหมาะสมและปลอดภัย การพยากรณ
อากาศ และพยากรณอากาศอยางงายจากขอมูลที่รวบรวมได คุณคาของการพยากรณอากาศโดยนําเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตนและการใชประโยชนจากคําพยากรณอากาศ สถานการณและผลกระทบการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศ
โลกจากขอมูลที่รวบรวมได ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดยนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
โดยใชการทางวิทยาศาสตรสรางแบบจําลอง วิเคราะห แปลความหมายขอมูล คํานวณ เสนอแนะ
ออกแบบ เลือกใช และสรางอุปกรณ อธิบาย เปรียบเทียบ นําเสนอ สืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ การสืบคนขอมูลและการอภิปราย
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูตระหนักถึงความสําคัญและ
แนวทางในการแกปญหา ตลอดจนมีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิต
วิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว ๒.๒
ว ๒.๓
ว ๓.๒
รวมทั้งหมด

ม.๑/๑
ม.๑/๑-๗
ม.๑/๑-๗
๑๕

ตัวชี้วัด

๑๒๑

คําอธิบายรายวิชา
รหัส ว ๒๑๑๐๔ รายวิชา วิทยาการคํานวณ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษา การออกแบบอัลกอริทึมที่ใชแนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแกปญหาหรืออธิบายการทํางานที่พบใน
ชีวิตจริง การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใชตัวแปร เงื่อนไข วนซ้ํา การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแกปญหา
ทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตรอยางงาย การเขียนโปรแกรมโดยใชซอฟตแวร Scratch, python, java และ c เปน
ตน ศึ ก ษาการรวบรวมข อมู ล จากแหล งข อมู ล ปฐมภู มิ ประมวลผล สรางทางเลือก ประเมิ น ผล ตลอดจนใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ใชสื่อและ
แหลงขอมูลตามขอกําหนดและขอตกลงไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู
แบบใชโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning) เพื่อเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ฝกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ การแกปญ หาวางแผนการเรียนรู ตรวจสอบการเรียนรู และนําเสนอผานการทํากิจกรรมโครงงาน
เพื่อใหเกิดทักษะ ความรู ความเขาใจ และทักษะในการวิเคราะหโจทยปญหา จนสามารถนําเอาแนวคิดเชิงคํานวณ
มาประยุกตใชในการสรางโครงงานได
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ การนําขอมูลปฐมภูมิเขาสูระบบคอมพิวเตอร วิเคราะห ประเมิน
นําเสนอขอมูลและสารสนเทศ ไดตามวัตถุประสงค ใชทักษะการคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริง
และเขียนโปรแกรมอยางงาย เพื่อชวยในการแกปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางรูเทาทันและ
รับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนนําความรูความเขาใจในวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนตอ
สังคม และการดํารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหาและ
การจั ด การทั กษะในการสื่ อสาร และความสามารถในการตั ดสิน ใจ และเป น ผูที่ มีจิตวิท ยาศาสตร มีคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค
รหัสตัวชี้วัด
ว ๔.๒ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔
รวมทั้งหมด

๔

ตัวชี้วัด

๑๒๒

คําอธิบายรายวิชา
รหัส ว๒๒๑๐๑
รายวิชา วิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต
ศึกษาอวัยวะและหนาที่ของอวัยวะที่เกี่ยวของในระบบหายใจ กลไกการหายใจเขาและออก
กระบวนการแลกเปลี่ยนแกส ความสําคัญของระบบหายใจ แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจให
ทํางานเปนปกติ ระบบขับถายในการกําจัดของเสียทางไต ความสําคัญของระบบขับถาย ในการกําจัดของเสียทาง
ไต แนวทางในการปฏิบัติตนที่ชวยใหระบบขับถายทําหนาที่ไดอยางปกติ โครงสรางและหนาที่ของหัวใจ หลอด
เลือด และเลือด การทํางานของระบบหมุนเวียนเลือด การเปรียบเทียบอัตราการเตนของหัวใจขณะปกติและหลัง
ทํากิจกรรม ความสําคัญของระบบหมุนเวียนเลือด แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดให
ทํางานเปนปกติ อวัยวะและหนาที่ของอวัยวะในระบบประสาทสวนกลางในการควบคุมการทํางานตาง ๆ ของ
รางกาย ความสําคัญของระบบประสาท แนวทางในการดูแลรักษารวมถึงการปองกันการกระทบกระเทือนและ
อันตรายตอสมองและไขสันหลัง อวัยวะและหนาที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุของเพศชายและเพศหญิง ผลของ
ฮอรโมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของรางกาย เมื่อเขาสูวัยหนุมสาว การเปลี่ยนแปลงของ
รางกาย เมื่อเขาวัยหนุมสาวโดยการดูแลรักษารางกายและจิตใจของตนเองในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง การตกไข
การมีประจําเดือน การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกต จนคลอดเปนทารก วิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสมกับ
สถานการณที่กําหนด ผลกระทบของการตั้งครรภกอนวัยอันควร โดยการประพฤติตนใหเหมาะสม การแยกสาร
ผสมโดยการระเหยแหง การตกผลึก การกลั่นอยางงาย โครมาโทกราฟแบบกระดาษ การสกัดดวยตัวทําละลาย
โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ แยกสารโดยการระเหยแหง การตกผลึก การกลั่นอยางงาย
โครมาโทกราฟแบบ
กระดาษ การสกัดดวยตัวทําละลาย นําวิธีการแยกสารไปใชแกปญหา ในชีวิตประจําวันโดยบูรณาการ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร ผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทําละลาย อุณหภูมิ ที่
มีตอสภาพละลายไดของสาร ผลของความดันที่มีตอสภาพละลายไดของสารโดยใชสารสนเทศ ปริมาณตัวละลายใน
สารละลาย ในหนวยความเขมขนเปนรอยละ ปริมาตรตอ ปริมาตร มวลตอมวล และมวลตอปริมาตร
ความสําคัญของการนําความรูเรื่องความเขมขนของสารไปใช โดยยกตัวอยางการใชสารละลายในชีวิตประจําวันที่
อยางถูกตอง และปลอดภัย สถานการณและคํานวณเกี่ยวกับงานและกําลังที่เกิดจากแรงที่กระทําตอวัตถุ โดยใช
สมการ W = Fs และ P = w/t จาก ขอมูลที่รวบรวมได หลักการทํางานของเครื่องกล อยางงายจากขอมูลที่
รวบรวมได ประโยชนของความรูของเครื่องกลอยางงายโดยบอกประโยชนและ การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
วิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปจจัยที่มีผลตอพลังงานจลน และพลังงานศักยโนมถวง การเปลี่ยนพลังงานระหวาง
พลังงานศักยโนมถวงและพลังงานจลนของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุ มีคาคงตัวจากขอมูลที่รวบรวมได
สถานการณและการเปลี่ยน และการถายโอนพลังงานโดยใชกฎการอนุรักษ พลังงาน
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ระบุ บรรยาย อธิบาย บอก เลือก วิเคราะห การออกแบบการ
ทดลองและทดลอง แปลความหมายขอมูล
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู ตระหนักถึงความสําคัญและ
แนวทางในการแกปญหา ตลอดจนมีความสามารถในการตัดสินใจ เชื่อมโยงความรูและนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม

๑๒๓

รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว ๑.๒ (ม.๒/๑-๑๗)
มาตรฐาน ว ๒.๑ (ม.๒/๑-๖)
มาตรฐาน ว ๒.๓ (ม.๒/๑-๖)
รวมทั้งหมด ๒๙ ตัวชี้วัด

๑๒๔

คําอธิบายรายวิชา
รหัส ว๒๒๑๐๒ รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี กลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
จํานวน ๐.๕ หนวยกิต
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
ศึกษา แนวโนมเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี การเลือกใชเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม ปญหาหรือ
ความตองการในชุมชนหรือทองถิ่น กรอบของปญหา ขอมูลและแนวคิดที่เกี่ยวของกับปญหา วิธีการแกปญหา การ
เลือกขอมูลที่จําเปน ภายใตเงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู แนวทางการแกปญหาใหผูอื่นเขาใจ ขั้นตอนการทํางาน
และดําเนินการแกปญหาอยางเปนขั้นตอน ปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้นภายใตกรอบเงื่อนไข แนวทางการ
ปรับปรุงแกไขและผลการแกปญหา ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อแกปญหาหรือพัฒนางานไดอยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย
โดยใชทักษะอภิปราย คาดการณ สรุปวิ เคราะห เปรียบเทียบ เลือก ระบุ ออกแบบ ตัดสินใจ นําเสนอ
วางแผน ทดสอบ ประเมินผล อธิบาย นําเสนอ ทักษะการใช ออกแบบอัลกอริทึม ออกแบบและเขียนโปรแกรม
ใช สรางและแสดงสิทธิ
เพื่อใหผูเรียนมีความมีเหตุมีผล การมีวิจารณญาณ ความซื่อสัตย ความออนนอมถอม การไมดวนสรุป
รหัสตัวชี้วัด
ว ๔.๑ ม.๒/๑
รวมทั้งหมด

ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕
๕

ตัวชี้วัด

๑๒๕

คําอธิบายรายวิชา
รหัส ว๒๒๑๐๓
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒

รายวิชา วิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะหการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เปนผลของแรงลัพธที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทําตอวัตถุ
ในแนวเดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ แผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทําตอวัตถุ
ในแนว เดียวกัน ปจจัยที่มีผลตอความดันของของเหลว แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุในของเหลวจาก
หลักฐานเชิงประจักษ แผนภาพแสดงแรงที่กระทําตอวัตถุ ในของเหลว แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน
จากหลักฐานเชิงประจักษ ปจจัยที่มีผลตอขนาดของแรงเสียดทาน แผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอื่น ๆ ที่
กระทําตอวัตถุ ประโยชนของความรูเรื่อง แรงเสียดทานโดย สถานการณปญหาและวิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียด
ทานที่เปนประโยชนตอการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน โมเมนตของแรงเมื่อวัตถุอยูในสภาพสมดุลตอการหมุน
และคํานวณโดยใชสมการ M = Fl แหลงของสนามแมเหล็ก สนามไฟฟา และสนามโนมถวง และทิศทางของแรง
ที่กระทําตอวัตถุที่อยูในแตละสนามจากขอมูลที่รวบรวมได แผนภาพแสดงแรงแมเหล็ก แรงไฟฟาและแรงโนม
ถวงที่กระทําตอวัตถุ ความสัมพันธระหวางขนาดของแรงแมเหล็ก แรงไฟฟาและแรงโนมถวงที่กระทํา ตอวัตถุที่อยู
ในสนามนั้น ๆ กับระยะหางจาก แหลงของสนามถึงวัตถุจากขอมูลที่รวบรวมได อัตราเร็วและความเร็วของการ
��⃑

�
�⃑ = � จากหลักฐานเชิงประจักษ แผนภาพแสดงกํารกระจัด
เคลื่อนที่ของวัตถุโดยใชสมการ v = และ ��
�
�
และความเร็ว กระบวนการเกิด สมบัติ และการใชประโยชน รวมทั้งผลกระทบจาก การใชเชื้อเพลิงซากดึกดํา
บรรพ จากขอมูลที่รวบรวมได ผลจากการใช เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพโดยนําเสนอแนวทางการใชเชื้อเพลิงซากดึก
ดําบรรพ ขอดีและขอจํากัดของพลังงานทดแทนแตละประเภทจากการรวบรวมขอมูล และแนวทางการใชพลังงาน
ทดแทน ที่เหมาะสมในทองถิ่น แบบจําลองที่อธิบายโครงสรางภายใน โลกตามองคประกอบทางเคมี จากขอมูล ที่
รวบรวมได กระบวนการผุพงั อยูก ับที่การกรอน และการสะสมตัวของตะกอนจากแบบจําลอง ตัวอยางผลของ
กระบวนการดังกลาวที่ทําใหผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง ลักษณะของชั้นหนาตัดดินและกระบวนการเกิดดิน จาก
แบบจําลอง ปจจัยที่ทําใหดินมีลักษณะและสมบัติแตกตางกัน สมบัติบางประการของดิน โดยใชเครื่องมือที่
เหมาะสมและแนวทางการใชประโยชนดินจากขอมูลสมบัติของดิน ปจจัยและกระบวนการเกิดแหลงน้ําผิวดินและ
แหลงน้ําใตดินจากแบบจําลอง แบบจําลองการใชน้ําและนําเสนอแนวทางการใชน้ําอยางยั่งยืนในทองถิ่นของ
ตนเอง แบบจําลองที่อธิบายกระบวนการเกิด และผลกระทบของน้ําทวม การกัดเซาะชายฝง ดินถลม หลุมยุบ
แผนดินทรุด
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู ในการออกแบบการทดลองและ
ทดลองเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูตระหนักถึงความสําคัญและแนวทางใน
การแกปญหา ตลอดจนมีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว ๒.๒ (ม.๒/๑-๑๕)
มาตรฐาน ว ๓.๒ (ม.๒/๑-๑๐)
รวมทั้งหมด ๒๕ ตัวชี้วัด

๑๒๖

คําอธิบาย รายวิชา
รหัส ว๒๒๑๐๔
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒

รายวิชา วิทยาการคํานวณ
กลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาอัลกอริทึมที่ใชแนวคิดเชิงคํานวณ ในการแกปญหา หรือการทํางานที่พบ ในชีวิตจริงโปรแกรม
ที่ใชตรรกะ และฟงกชันในการแกปญหา องคประกอบและหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
การสื่อสาร เพื่อประยุกตใชงานหรือแกปญหาเบื้องตน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย สรางและแสดงสิทธิ
ในการเผยแพรผลงาน โดยใชทักษะอภิปราย ออกแบบและเขียนโปรแกรม ใช สรางและแสดงสิทธิ
เพื่อใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีเหตุมีผล การมีวิจารณญาณ ความซื่อสัตย ความออนนอมถอมตน
รหัสตัวชี้วัด
ว ๔.๒

ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔

รวมทั้งหมด

๔

ตัวชี้วัด

๑๒๗

คําอธิบายรายวิชา
รหัส ว๒๓๑๐๑
รายวิชา วิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห การเรียนรูวิทยาศาสตร องคประกอบของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบตาง ๆ ในแหลงที่อยูเดียวกัน การถายทอดพลังงานในสายใยอาหาร ความสัมพันธ
ของผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลายสารอินทรียในระบบนิเวศ การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซอาหาร
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอมในระบบนิเวศ โดยไมทําลายสมดุลของระบบนิเวศ ความสัมพันธ
ระหวาง ยีน ดีเอ็นเอและโครโมโซม การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่แอล
ลีลเดนขมแอลลีลดอยอยางสมบูรณ การเกิดจีโนไทปและฟโนไทปของลูก และคํานวณอัตราสวนการเกิดจีโนไทปและฟ
โนไทปของรุนลูก ความแตกตางของการแบงเซลลแบบไมโทซิสและไมโอซิส การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือ
โครโมโซมอาจทําใหเกิดโรคทางพันธุกรรม พรอมทั้งยกตัวอยางโรคทางพันธุกรรม ประโยชนของความรูเรื่องโรค
ทางพันธุกรรม การใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม และผลกระทบที่อาจมีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตาง ๆ ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตอการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ และตอมนุษย คุณคาและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีสวนรวมในการดูแล
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ สมบัติทางกายภาพและการใชประโยชนวัสดุประเภทพอลิเมอร เซรามิกส และ
วัสดุผสม คุณคาของการใชวัสดุประเภทพอลิเมอร เซรามิกส และวัสดุผสม โดยเสนอ แนะแนวทางการใชวัสดุอยาง
ประหยัดและคุมคา การเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรียงตัวใหมของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎทรงมวล
ปฏิกิริยาดูดความรอน และปฏิกิริยาคายความรอน จากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความรอนของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการ
เกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ ปฏิกิริยาการ
เผาไหมการเกิดฝนกรด การสังเคราะหดวยแสง ประโยชนและโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
วิธีการปองกันและแกปญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจําวัน วิธีแกปญหาในชีวิตประจําวัน โดยใชความรู
เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีโดยบูรณาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร
โดยใชการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ ทั กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ
ทักษะการเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ การสืบคนขอมูล และการอภิปราย
เพื่ อให เกิ ด ความรู ความคิ ด ความเขาใจ สามารถสื่ อสารสิ่งที่ เรีย นรู มี ความสามารถในการ
ตัดสินใจ การแกปญหา การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่
เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖
ว ๑.๓ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖ ม.๓/๗ ม.๓/๘ ม.๓/๙ ม.๓/๑๐ ๓/๑๑
ว ๒.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖ ม.๓/๗ ม.๓/๘
รวมทั้งหมด

๒๕

ตัวชี้วัด

๑๒๘

คําอธิบายรายวิชา
รหัส ว๒๓๑๐๒ รายวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

การออกแบบและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึ ก ษาสาเหตุ หรื อ ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี และความสั ม พั น ธ ข อง
เทคโนโลยีกับศาสตรอื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร เพื่อเปนแนวทางการแกปญหาหรือพัฒนางาน
ปญหาหรือความตองการของชุมชนหรือทองถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปญหา รวบรวม วิเคราะห
ขอมูลและแนวคิดที่เกี่ยวของกับปญหา โดยคํานึงถึงความถูกตองดานทรัพยสินทางปญญา การออกแบบวิธีการ
แกปญหา โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูลที่จําเปนภายใตเงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู นําเสนอ
แนวทางการแก ป ญ หาให ผู อื่ น เข าใจด ว ยเทคนิ ค หรื อ วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย วางแผนขั้ น ตอนการทํ า งานและ
ดํ า เนิ น การแก ป ญ หาอย า งเป น ขั้ น ตอน การทดสอบ ประเมิ น ผล วิ เคราะห และให เหตุ ผ ลของป ญ หาหรื อ
ขอบกพรองที่เกิดขึ้นภายใต กรอบเงื่อนไข พรอมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแกไข และนําเสนอผลการแกปญหา
การใชความรู และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหถูกตองกับลักษณะของ
งาน และปลอดภัยเพื่อแกปญหาหรือพัฒนางาน
โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู
แบบใชโครงงานเป น ฐาน (Project – based Learning) เนน ใหผูเรียนไดล งมือปฏิบัติ ฝกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณการแกปญหาวางแผนการเรียนรู และนําเสนอผานการทํากิจกรรมโครงงาน
เพื่ อให ผู เรี ย นมี ความรู ความเขาใจ ความสั ม พั น ธข องความรูวิท ยาศาสตรที่ มี ผ ลต อ การพั ฒ นา
เทคโนโลยีประเภทตาง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่สงผลใหมีการคิดคนความรูทางวิทยาศาสตรที่กาวหนา ผล
ของเทคโนโลยีตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนนําความรูความเขาใจในวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีไป
ใชใหเกิดประโยชนตอสังคม และการดํารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถใน
การแก ป ญ หาและการจั ดการทั กษะในการสื่อสาร ความสามารถในการตัดสิน ใจ เป น ผูที่มีจิตวิท ยาศาสตร มี
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค
รหัสมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ว ๔.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕
รวมทั้งหมด

๕

ตัวชี้วัด

๑๒๙

คําอธิบายรายวิชา
รหัส ว๒๓๑๐๓
รายวิชา วิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จํานวน ๑.๕ หนวยกิต
ศึกษา วิเคราะหความสัมพันธระหวางความตางศักย กระแสไฟฟา และความตานทาน และคํานวณ
ปริมาณที่เกี่ยวของโดยใชสมการ V = IR จากหลักฐานเชิงประจักษ เขียนกราฟความสัมพันธระหวาง
กระแสไฟฟา และความตางศักยไฟฟา ใชโวลตมิเตอร แอมมิเตอรในการวัดปริมาณทางไฟฟา ความต่ําศักยไฟฟา
และกระแสไฟฟาในวงจรไฟฟาเมื่อตอตัวตานทานหลายตัวแบบอนุกรมและแบบขนานจากหลักฐานเชิงประจักษ
แผนภาพวงจรไฟฟาแสดงการตอตัวตานทานแบบอนุกรมและขนาน การทํางานของชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอยาง
งายในวงจรจากขอมูลที่รวบรวมได แผนภาพและตอชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอยางงายในวงจรไฟฟา อธิบายและ
คํานวณพลังงานไฟฟาโดยใชสมการ W = Pt รวมทั้งคํานวณคาไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาในบาน และตระหนักใน
คุณคาของการเลือกใชเครื่องใชไฟฟาโดยนําเสนอวิธีการใชเครื่องใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัย แบบจําลอง
ที่อธิบายการเกิดคลื่นและบรรยายสวนประกอบของคลื่น คลื่นแมเหล็กไฟฟาและสเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟาจาก
ขอมูลที่รวบรวมได ตระหนักถึงประโยชนและอันตรายจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาโดยนําเสนอการใชประโยชนในดาน
ตางๆและอันตรายจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชีวิตประจําวัน กฎการสะทอนของแสง แผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง
แสดงการเกิดภาพจากกระจกเงา การหักเหของแสงเมื่อผานตัวกลางโปรงใสที่แตกตางกัน การกระจายแสงของแสง
ขาวเมื่อผานปริซึม แผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพจากเลนสบาง ปรากฏการณที่เกี่ยวกับแสง
และการทํางานของทัศนอุปกรณจากขอมูลที่รวบรวมได แผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพของทัศน
อุปกรณและเลนสตา ผลของความสวางที่มีตอดวงตาจากขอมูลที่ไดจากการสืบคน วัดความสวางของแสงโดยใช
อุปกรณวัดความสวางของแสง ตระหนักในคุณคาของความรูเรื่องความสวางของแสงที่มีตอดวงตาโดยวิเคราะห
สถานการณปญหาและเสนอแนะการจัดความสวางใหเหมาะสมในการทํากิจกรรมตาง ๆ การโคจรของดาวเคราะห
รอบ ดวงอาทิตยดวยแรงโนมถวงจากสมการ F = (Gm m )/r๒ สรางแบบจําลองที่อธิบายการเกิดฤดูและการ
เคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย สรางแบบจําลองที่อธิบายการเกิดขางขึ้น ขางแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้น
และตกของดวงจันทรและการเกิดน้ําขึ้นน้ําลง การใชประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศและยกตัวอยางความกาวหนา
ของโครงการสํารวจอวกาศ จากขอมูลที่รวบรวมได
โดยใชการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะ
การเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ การสืบคนขอมูล และการอภิปราย
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ
การแกปญหา การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว ๒.๓
ว ๓.๑

ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖- ๒๑
ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔

รวมทั้งหมด

๒๕

ตัวชี้วัด

๑๓๐

คําอธิบายรายวิชา
รหัส ว๒๓๑๐๔ รายวิชา วิทยาการคํานวณ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาการ พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอยางสรางสรรค การรวบรวมขอมูล
ประมวลผล ประเมินผล นําเสนอขอมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค โดยใชซอฟตแวรหรือบริการบน
อินเทอรเน็ตที่หลากหลาย การประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล วิเคราะหสื่อและผลกระทบจากการใหขาวสารที่
ผิด เพื่อการใชงานอยางรูเทาทัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอสังคม
ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ใชลิขสิทธิ์ของผูอื่นโดยชอบธรรม
โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู
แบบใชโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning) เพื่อเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ฝกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ การแกปญ หาวางแผนการเรียนรู ตรวจสอบการเรียนรู และนําเสนอผานการทํากิจกรรมโครงงาน
เพื่อใหเกิดทักษะ ความรู ความเขาใจ และทักษะในการวิเคราะหโจทยปญหา จนสามารถนําเอาแนวคิดเชิงคํานวณ
มาประยุกตใชในการสรางโครงงานได
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ การนําขอมูลปฐมภูมิเขาสูระบบคอมพิวเตอร วิเคราะห ประเมิน
นําเสนอขอมูลและสารสนเทศ ไดตามวัตถุประสงค ใชทักษะการคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริง
และเขียนโปรแกรมอยางงาย เพื่อชวยในการแกปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางรูเทาทันและ
รับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนนําความรูความเขาใจในวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนตอ
สังคม และการดํารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหาและ
การจั ด การทั กษะในการสื่ อสาร และความสามารถในการตั ดสิน ใจ และเป น ผูที่ มีจิตวิท ยาศาสตร มีคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค
รหัสมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ว ๔.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔
รวมทั้งหมด ๔

ตัวชี้วัด

๑๓๑

คําอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑๓๒

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส๒๑๑๐๑ รายวิชา สังคมศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จํานวน ๑.๕ หนวยกิต
ศึกษา การเผยแผพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสูประเทศไทย ความสําคัญของระพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีตอสภาพแวดลอมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติ
ตั้งแตประสูติจนถึงบําเพ็ญทุกรกิริยา หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กําหนด วิเคราะหและประพฤติตนตาม
แบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวกชาดก เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยางตามที่กําหนด พุทธคุณ
และขอธรรมสําคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กําหนดเห็นคุณคาและนําไป
พัฒนาแกปญหาของตนเองและครอบครัว เห็นคุณคาของการพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรูและการดําเนินชีวิต ดวยวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบคุณคาแทคุณคาเทียม และวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต แผเมตตา บริหารจิตและเจริญปญญาดวยอานาปานสติ หรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด วิเคราะหและปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ในการ
ดํารงชีวิตแบบพอเพียง และดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข เหตุผลความจําเปนที่ทุกคน
ตองศึกษาเรียนรูศาสนาอื่นๆ ปฏิบัติตนตอศาสนิกชนอื่นในสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม การกระทําของ
บุคคลที่เปนแบบอยางดานศาสนสัมพันธ และนําเสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเอง บําเพ็ญประโยชนตอศาสน
สถานของศาสนาที่ตนนับถือ อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อเปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติและปฏิบัติตนอยาง
เหมาะสมตอสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคลตางๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตนในศาสนพิธีและ พิธีกรรมไดถูกตอง
ประวัติ ความสําคัญและปฏิบัติตนในวันสําคัญทางศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด ไดถูกตอง
ศึกษาลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใชเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตรสืบคนขอมูล พิกัดภูมิศาสตร (ละติจูด และลองจิจูด)เสนแบงเวลา และเปรียบเทียบวัน เวลาของโลก
สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย สํารวจและระบุทําเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ปจจัยทางกายภาพและปจจัยทาง
สังคมที่สงผลตอทําเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
ประเด็นปญหาจากปฏิสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางกายภาพกับมนุษยที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนียที่ยั่งยืน
นําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง ฝกปฏิบัติ วิเคราะห สังเคราะห
อยางมีเหตุมีผล ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห สรุปและใชขอมูลสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ
สามารถปรับตนเองเขากับบริบท สภาพแวดลอม เปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ มีความอดทน
อดกลั้น ยอมรับในความแตกตาง เปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก

๑๓๓

รหัสตัวชี้วัด
ส ๑.๑
ส ๑.๒
ส ๕.๑
ส ๕.๒

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

รวมทั้งหมด ๒๓ ตัวชี้วัด

๑๓๔

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส๒๑๑๐๓ รายวิชา สังคมศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จํานวน ๑.๕ หนวยกิต
ศึกษากฎหมายในการคุมครองสิทธิของบุคคล ประโยชนของการปฏิบัติตนตามกฎหมายการ
คุมครองสิทธิของบุคคล บทบาทและหนาที่ของเยาวชนที่มีตอสังคมและประเทศชาติ โดยเนนจิตสาธารณะ ปฏิบัติ
ตนตามกฎหมาย มีสวนรวมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
สาธารณประโยชน หลักการ เจตนารมณ โครงสราง และสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับปจจุบันการแบงอํานาจ และการถวงดุลอํานาจอธิปไตยทั้ง ๓ ฝาย ตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยฉบับปจจุบัน การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน เกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพและหนาที่ วัฒนธรรมที่เปนปจจัยในการนําไปสูความเขาใจที่ดีตอกัน
ศึกษาความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตรเบื้องตน ความหมายของคําวาทรัพยากรมีจํากัด
กับ ความตองการมีไมจํากัด ความขาดแคลน การเลือกและคาเสียโอกาส ความหมายและความสําคัญของการ
บริโภคอยางมีประสิทธิภาพ ความหมาย ประเภท และความสําคัญของสถาบันการเงินที่มีตอระบบเศรษฐกิจ
บทบาทหนาที่และความสําคัญของธนาคารกลาง การหารายได รายจาย การออม การลงทุน
ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางผูผลิต ผูบริโภค และสถาบันการเงิน ยกตัวอยางที่สะทอนใหเห็นการพึ่งพาอาศัยกัน
และกัน การแขงขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปญหาเศรษฐกิจ
ในชุมชน ประเทศ และเสนอแนวทางแกไข
ความหมายและกฎอุปสงค อุปทาน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดอุปสงคและอุปทาน ความหมายและ
ความสําคัญของทรัพยสินทางปญญา กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาพอสังเขป ตัวอยางการ
ละเมิดแหงทรัพยสินทางปญญาแตละประเภท หลักการในการบริโภคที่ดี ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
บริโภค คานิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของคนในสังคมปจจุบัน รวมทั้งผลดีและผลเสียของพฤติกรรม
ดังกลาว ความหมายและความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความเปนมาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวรวมทั้งโครงการตามพระราชดําริ หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดํารงชีวิต ความสําคัญ คุณคาและประโยชนของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอสังคมไทย
นําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง ฝกปฏิบัติ วิเคราะห สังเคราะหเกี่ยวกับการ
เปนพลเมืองดี การผลิต การแจกจายและการบริโภคสินคาและการบริการอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
สามารถปรับตนเองเขากับบริบท สภาพแวดลอม เปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ มีความอดทน
อดกลั้น ยอมรับในความแตกตาง เปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
รหัสตัวชี้วัด
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
รวมทั้งหมด ๑๔ ตัวชี้วัด

๑๓๕

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๑ รายวิชา สังคมศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต
ศึกษา การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศเพื่อนบานและการนับถือพระพุทธ ศาสนาของ
ประเทศเพื่อนบานในปจจุบัน ความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่ชวยเสริมสรางความเขาใจอันดีกับประเทศเพื่อน
บาน ความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เปนรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณของ
ชาติและมรดกของชาติ ความสําคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับ การพัฒนาชุมชนและการจัด
ระเบียบสังคม พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด ประพฤติตนตามแบบอยาง
การดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยางตามที่กําหนด โครงสราง และ
สาระสังเขปของพระไตรปฎกหรือคัมภีรของศาสนาที่ตนนับถือ ธรรมคุณ และขอธรรมสําคัญในกรอบอริยสัจ ๔
หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กําหนดเห็นคุณคาและนําไปพัฒนา แกปญหาของชุมชนและสังคม
เห็นคุณคาของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรูและดําเนินชีวิต ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอุบายปลุก
เราคุณธรรมและวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ หรือการพัฒนาจิตตาม แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนตแผ
เมตตา บริหารจิตและเจริญปญญาดวยอานาปานสติหรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการดํารงตนอยางเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และการอยู
รวมกันอยางสันติสุข ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคลตาง ๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กําหนด มี
มรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ดี ตามที่กําหนด คุณคาของศาสนพิธี และปฏิบัติตนไดถูกตอง คําสอนที่
เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนไดถูกตอง ความแตกตางของศาสนพิธีพิธีกรรม ตามแนวปฏิบัติ
ของศาสนาอื่นๆเพื่อนําไปสูการยอมรับ และความเขาใจซึ่งกันและกัน
ศึกษา ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรสืบคน
ขอมูล มาตราสวน ทิศ และสัญลักษณ วิเคราะหสาเหตุการเกิดภัยพิบัติ และผลกระทบในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา สํารวจและระบุทําเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา ปจจัยทาง
กายภาพและปจจัยทางสังคมที่สงผลตอทําเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา ปญหาจากปฏิสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางกายภาพกับมนุษยที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกาที่
ยั่งยืน
นําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง ฝกปฏิบัติ วิเคราะห สังเคราะหเกี่ยวกับการ
เปนพลเมืองดี การผลิต การแจกจายและการบริโภคสินคาและการบริการ ใชแผนที่ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร
ในการคนหา วิเคราะห สรุปและใชขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถปรับตนเองเขากับบริบท สภาพแวดลอม เปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ มีความอดทน
อดกลั้น ยอมรับในความแตกตาง เปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก

๑๓๖

รหัสตัวชี้วัด
ส ๑.๑
ส ๑.๒
ส ๕.๑
ส ๕.๒

ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗, ม.๒/๘, ม.๒/๙, ม.๒/๑๐, ม.๒/๑๑
ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕
ม.๒/๑, ม.๒/๒ , ม.๒/๓
ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔

รวมทั้งหมด ๒๓ ตัวชี้วดั

๑๓๗

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๓ รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและประเทศกฎหมาย
เกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และกรอกแบบแสดงรายการ ภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา กฎหมายแรงงาน สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนาที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย แนวทางสงเสริมใหปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย บทบาท ความสําคัญและ
ความสัมพันธของสถาบันทางสังคม ปกครอง ความคลายคลึงและความแตกตางของวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย กระบวนการในการตรากฎหมาย ผูมีสิทธิเสนอรางกฎหมาย ขั้นตอนการ
ตรากฎหมาย การมีสวนรวมของประชาชนใน กระบวนการตรากฎหมาย เหตุการณ และการเปลี่ยนแปลงสําคัญ
ของระบอบการปกครองของไทย หลักการเลือกขอมูล ขาวสาร การยอมรับการดําเนินชีวิตตามความเชื่อของ
บุคคลอื่นในสังคม วัฒนธรรมที่คลายคลึงและแตกตางบางวัฒนธรรมของภาคอื่นของไทย
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการลงทุนและการออมตอระบบเศรษฐกิจ การบริหาร จัดการ
เงินออมและการลงทุน ภาคครัวเรือน ปจจัยของการลงทุนและการออม ปญหาของการลงทุนและการออมใน
สังคมไทย ความหมาย ความสําคัญ และหลักการผลิตสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ สํารวจการผลิต
สินคาในทองถิ่น วามีการผลิตอะไรบาง ใชวิธีการผลิตอยางไร มีปญหาดานใดบาง มีการนําเทคโนโลยีอะไรมาใชที่
มีผลตอ การผลิตสินคาและบริการ นําหลักการผลิตมาวิเคราะหการผลิตสินคา และบริการในทองถิ่นทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมหลักการและ เปาหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สํารวจและวิเคราะห
ปญหาการผลิตสินคาและบริการในทองถิ่น ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินคาและบริการ
ในทองถิ่น การรักษาและคุมครองสิทธิประโยชนของ ผูบริโภค กฎหมายคุมครองสิทธิผุบริโภคและหนวยงานที่
เกี่ยวของ การดําเนินกิจกรรมพิทักษสิทธิและผลประโยชนตามกฎหมายในฐานะผูบริโภค แนวทางการปกปอง
สิทธิของผูบริโภค ระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ หลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัยกัน และการแขงขันกันทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรในโลกที่สงผลตอความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ เชน น้ํามัน ปาไม ทองคํา ถานหิน แร เปนตน การแขงขันทางการคาในประเทศและตางประเทศ
นําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง ฝกปฏิบัติ วิเคราะห สังเคราะหเกี่ยวกับการเปน
พลเมืองดี การผลิต การแจกจายและการบริโภคสินคาและการบริการ ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรใน
การคนหา วิเคราะห สรุปและใชขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถปรับตนเองเขากับบริบท สภาพแวดลอม เปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ มีความอดทน
อดกลั้น ยอมรับในความแตกตาง เปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
รหัสตัวชี้วัด
ส ๒.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔
ส ๓.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔
รวมทั้งหมด ๑๔ ตัวชี้วัด

ส ๒.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒
ส ๓.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔

๑๓๘

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๑ รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่คนนับถือสูประเทศตาง ๆ ทั่วโลก และการนับถือ
พระพุทธศาสนาของประเทศเหลานั้นในปจจุบัน ความสําคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่
ชวยสรางสรรคอารยธรรมและความสงบสุขแกโลก ความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ กับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอยางยั่งยืน พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางตาง ๆ หรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือตามที่กําหนดหรือ วิเคราะหและประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลา และ ศาสนิกชนตัวอยาง ตามที่กําหนด สังฆคุณ และขอธรรมสําคัญในกรอบ
อริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด เห็นคุณคา และวิเคราะหการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการทํางานและการมีครอบครัว เห็นคุณคาของการพัฒนาจิต
เพื่อการเรียนรูและดําเนินชีวิต ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุ
ปจจัย หรือ การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต แผเมตตา บริหารจิตและเจริญปญญาดวย
อานาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ความแตกตางและยอมรับวิถีการดําเนินชีวิตของศาสนิกชน
ในศาสนาอื่นๆ หนาที่และบทบาทของสาวก และปฏิบัติตนตอสาวก ตามที่กําหนดไดถูกตอง ปฏิบัติตนอยาง
เหมาะสมตอบุคคลตาง ๆ ตามหลักศาสนา ตามที่กําหนด ปฏิบัติหนาที่ของศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรมไดถูกตอง ประวัติวันสําคัญทางศาสนาตามที่กําหนดและปฏิบัติตนไดถูกตอง แสดงตนเปนพุทธมามกะ
หรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ นําเสนอแนวทางในการธํารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ
ศึกษาลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต โดยเลือกใชแผนที่เฉพาะเรื่อง
และเครื่องมือทางภูมิศาสตรสืบคนขอมูล สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีป
อเมริกาใต สํารวจและระบุทําเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกา
ใต ปจจัยทางกายภาพและปจจัยทางสังคมที่สงผลตอทําเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต สืบคน ประะเด็นปญหาจากปฏิสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางกายภาพกับ
มนุษยที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใตที่ยั่งยืน ระบุความรวมมือระหวางประเทศที่มีผลตอการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
นําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง ฝกปฏิบัติ วิเคราะห สังเคราะหเกี่ยวกับการ
เปนพลเมืองดี การผลิต การแจกจายและการบริโภคสินคาและการบริการ ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร
ในการคนหา วิเคราะห สรุปและใชขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถปรับตนเองเขากับบริบท สภาพแวดลอม เปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ มีความอดทน
อดกลั้น ยอมรับในความแตกตาง เปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก

๑๓๙

รหัสตัวชี้วัด
ส ๑.๑
ส ๑.๒
ส ๕.๑
ส ๕.๒

ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗, ม.๓/๘, ม.๓/๙, ม.๓/๑๐
ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗
ม.๓/๑, ม.๓/๒
ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕

รวมทั้งหมด ๒๔ ตัวชี้วัด

๑๔๐

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษาลักษณะการกระทําความผิดทางอาญาและโทษ ลักษณะการกระทําความผิดทางแพงและโทษ
ความหมาย และความสําคัญของสิทธิมนุษยชน การมีสวนรวมคุมครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทยตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม ความสําคัญของวัฒนธรรมไทย
ภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมสากล การอนุรักษวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปญญาไทยที่เหมาะสม การเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม ปจจัยที่กอใหเกิดความขัดแยง สาเหตุปญหาทางสังคมแนวทางความรวมมือในการ
ลดความขัดแยงและการสรางความสมานฉันท ปจจัยที่สงเสริมการดํารงชีวิตใหมีความสุข หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระบอบการปกครอง แบบตางๆ ที่ใชในยุคปจจุบัน ความแตกตาง ความคลายคลึงของการ
ปกครองของไทย กับประเทศอื่นๆ ที่มีกาปกครองระบอบประชาธิปไตย บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง การมีสวนรวม และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ อํานาจหนาที่ของรัฐบาล
บทบาทสําคัญของรัฐบาล ในการบริหารราชการแผนดิน ความจําเปนในการมีรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย
ประเด็นปญหาและผลกระทบที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย แนวทางการแกไข
ปญหา ปจจัยที่เปนปญหาในชุมชน สาเหตุของปญหาในชุมชน แนวทางการลดปญหาในชุมชน ขอดี และขอเสีย
ของการปกครองในทองถิ่นปจจุบัน ปญหาที่เกิดจากการการปกครองขององคการบริหารสวนทองถิ่น แนว
ทางการแกไขปญหา
ศึกษาความหมายและประเภทของตลาด ความหมายและตัวอยางของอุปสงคและอุปทาน ความหมาย
และความสําคัญของกลไกราคาและการกําหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ หลักการปรับ และเปลี่ยนแปลงราคาสินคา
และบริการ สํารวจสภาพปจจุบันปญหาทองถิ่นทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม วิเคราะหปญหาของ
ทองถิ่นโดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการแกไขและพัฒนาทองถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาในระดับตาง ๆ หลักการสําคัญของระบบสหกรณ ความสัมพันธ
ระหวางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการและระบบของสหกรณเพื่อประยุกตใชในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
บทบาทหนาที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจขอรัฐบาล
บทบาทอื่นของรัฐบาล ในระบบเศรษฐกิจในสังคมไทย นโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล บทบาท
ความสําคัญของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ลักษณะของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ กลุมทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคตางๆ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟอ เงินฝด ความหมายสาเหตุ และแนวทางแกไขภาวะเงินเฟอ
เงินฝด สภาพและสาเหตุปญหาการวางงาน ผลกระทบจากปญหา การวางงานแนวทางการแกไขปญหาการ
วางงาน การคาและการลงทุนระหวาประเทศ สาเหตุ และวิธีการกีดกันทางการคาในการคาระหวางประเทศ
นําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง ฝกปฏิบัติ วิเคราะห สังเคราะหเกี่ยวกับการ
เปนพลเมืองดี การผลิต การแจกจายและการบริโภคสินคาและการบริการ ใชแผนที่ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร
ในการคนหา วิเคราะห สรุปและใชขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถปรับตนเองเขากับบริบท สภาพแวดลอม เปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ มีความอดทน
อดกลั้น ยอมรับในความแตกตาง เปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก

๑๔๑

รหัสตัวชี้วัด
ส ๒.๑
ส ๒.๒
ส ๓.๑
ส ๓.๒

ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕
ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม๓/๓, ม.๓/๔
ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม๓/๓
ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖

รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วัด

๑๔๒

คําอธิบายรายวิชา
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษา ตัวอยางการใชเวลา ชวงเวลาและยุคสมัย ที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตรไทยความสําคัญ
ของเวลา และชวงเวลาสําหรับการศึกษาประวัติศาสตร ความสัมพันธและความสําคัญของอดีตที่มีตอปจจุบัน
และอนาคต ที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตรไทย วิธีการเทียบศักราชตางๆ ตัวอยางการใช
ศักราชตาง ๆ ที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตรไทย ความหมายและความสําคัญของประวัติศาสตร และวิธีการ
ทางประวัติศาสตรที่มีความ สัมพันธเชื่อมโยงกับตัวอยางหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตรไทย นําวิธีการทาง
ประวัติศาสตรไปใชศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตรไทย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี สมัย
รัตนโกสินทร
ผูเรียนสามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตร มาวิเคราะหเหตุการณตางๆอยางเปนระบบ
และ สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นได
นําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข และมีความรัก
ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย
รหัสตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓
ส ๔.๓ ม.๑/๑
รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด

๑๔๓

คําอธิบายรายวิชา
ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาเหตุการณสําคัญในสมัยสุโขทัย ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตรของประเทศตาง ๆในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่มีผลตอพัฒนาการทางดานตางๆ พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่ตั้งและความสําคัญ สมัยกอนประวัติศาสตรในดินแดนไทย
โดยสังเขป รัฐโบราณในดินแดนไทย ลิงค รัฐไทยในแดนไทย การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และปจจัยที่
เกี่ยวของ (ปจจัยภายในและ ปจจัยภายนอก ) พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ในดานการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธระหวางประเทศ วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย เชน ภาษาไทย วรรณกรรม ประเพณี
สําคัญ ศิลปกรรมไทย ภูมิปญญาไทยในสมัยสุโขทัย เชน การชลประทาน เครื่องสังคมโลก ความเสื่อมของ
อาณาจักรสุโขทัย
ผูเรียนสามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตร มาวิเคราะหเหตุการณตางๆอยางเปนระบบและสามารถ
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นได
นําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข และมี
ความรักความภูมิใจและธํารงความเปนไทย
รหัสตัวชี้วัด
ส ๔.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒
ส ๔.๓ ม.๑/๒, ม.๑/๓
รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด

๑๔๔

คําอธิบายรายวิชา
ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาวิธีการประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตรในลักษณะ ตาง ๆ อยางงาย ๆ
ตัวอยางการประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตรไทยที่อยูในทองถิ่นของตนเอง ตัวอยางการ
วิเคราะหขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ในสมัยอยุธยา และธนบุรี ( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ ) ตัวอยางการตีความ
ขอมูลจากหลักฐานที่แสดงเหตุการณสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรีการแยกแยะระหวางขอมูลกับความคิดเห็น
รวมทั้งความจริงกับขอเท็จจริงจากหลักฐานประวัติศาสตร ความสําคัญของการวิเคราะหขอมูล และการตีความ
ทางประวัติศาสตรที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตรของภูมิภาคตางๆในทวีปเอเชีย (ยกเวนเอเชียตะวันออกเฉียงใต) ที่
มีผลตอพัฒนาการโดยสังเขป พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย (ยกเวนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต) ที่ตั้งและความสําคัญของแหลงอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย อิทธิพลของอารยธรรม
โบราณที่มีตอภูมิภาคเอเชียในปจจุบัน
ผูเรียนสามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆอยางเปนระบบและสามารถ
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นได
สามารถนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข
และมีความรักความภูมิใจและธํารงความเปนไทย
รหัสตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓
ส ๔.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด

๑๔๕

คําอธิบายรายวิชา
ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา ปจจัยที่สงผลตอความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรอยุธยา
พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในดานการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ ความสัมพันธระหวางประเทศ
การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ และ การกูเอกราช ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา การเสียกรุงศรี
อยุธยาครั้งที่ ๒ การกู เอกราชและการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี วีรกรรม
ของบรรพบุรุษไทย ผลงานของบุคคลสําคัญของไทยและตางชาติที่มีสวนสรางสรรคชาติไทย
ผูเรียนสามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆอยางเปนระบบและสามารถ
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นได
สามารถนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข
และมีความรักความภูมิใจและธํารงความเปนไทย
รหัสตัวชี้วัด
ส ๔.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒
ส ๔.๓ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด

๑๔๖

คําอธิบายรายวิชา
ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตรสําหรับการศึกษาเหตุการณทางประวัติศาสตร ที่เกิดขึ้น
ในทองถิ่นตนเอง วิเคราะหเหตุการณสําคัญในสมัยรัตนโกสินทร โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร นําวิธีการทาง
ประวัติศาสตรมาใชในการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว และทองถิ่นของตน ที่ตั้งและสภาพทาง
ภูมิศาสตรของภูมิภาคตางๆของโลก (ยกเวนเอเชีย) ที่มีผลตอพัฒนาการโดยสังเขป พัฒนาการทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคตางๆของโลก (ยกเวนเอเชีย)โดยสังเขป อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มี
ผลตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ความรวมมือและความขัดแยงในคริสตศตวรรษที่ ๒๐ เชน
สงครามโลกครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ สงครามเย็น องคการความรวมมือระหวางประเทศ
สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ และสามารถ
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นได
นําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข และมีความรักความ
ภูมิใจและธํารงความเปนไทย
รหัสตัวชี้วัด
ส ๔.๑

ม.๓/๑, ม.๓/๒

ส ๔.๒

ม.๓/๑, ม.๓/๒

รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด

๑๔๗

คําอธิบายรายวิชา
ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร ๖
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต
ศึกษาการสถาปนากรุงเทพมหานครเปนราชธานีของไทย ปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงและความ
เจริญรุงเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร บทบาทของพระมหากษัตริยไทยในราชวงศจักรีในการสรางสรรคความ
เจริญและความมั่นคงของชาติ พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทรทางดานการเมือง การปกครอง สังคม
เศรษฐกิจ และความสัมพันธระหวางประเทศตามชวงสมัยตาง ๆ เหตุการณสําคัญสมัยรัตนโกสินทรที่มี ผลตอการ
พัฒนาชาติไทย ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัย รัตนโกสินทร บทบาทของไทยตั้งแตเปลี่ยนแปลง
การปกครองจนถึงปจจุบันในสังคมโลก
สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ และสามารถ
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นได
นําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข และมีความรักความ
ภูมิใจและธํารงความเปนไทย
รหัสตัวชี้วัด
ส ๔.๒

ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔

รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด

๑๔๘

กลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา

๑๔๙

คําอธิบายรายวิชา
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษา ความสําคัญของระบบประสาทและระบบตอมไรทอ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุน
วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบตอมไรทอใหทํางานตามปกติ วิเคราะหการเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน
และปจจัยที่เกี่ยวของ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการยอมรับและระบบปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
จิตใจอารมณและพัฒนาการทางเพศการเบี่ยงเบนทางเพศ มีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การ
ปฏิเสธการปองกันการถูกลวงละเมิดทางเพศ
วัฒนธรรมที่มีตอเจตคติ คานิยมเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิต และสามารถจัดไดอยางเหมาะสม มีความ
สํานึกสํานึกในคุณคา ศักยภาพและความเปนตัวของตนเอง ตระหนักในความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพ
รหัสตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔
พ ๒.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด

๑๕๐

คําอธิบายรายวิชา
พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาหลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัยปญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการเกณฑมาตรฐานการ
เจริญเติบโตของเด็กไทยวิธีการควบคุมน้ําหนักของตนเองใหอยูในเกณฑมาตรฐาน วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย
วิธีสรางเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบการปฐมพยาบาลและเคลื่อนยาย ผูปลอดภัย
ลักษณะอาหารการปองกันของผูติดสารเสพติดความสัมพันธของการใชสารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
มีทักษะ การปองกันโรคและการสรางเสริม สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ มีทักษะในการประเมินอิทธิพล
ของเพศเพื่อน ครอบครัว ชุมชน
วัฒนธรรมที่มีตอเจตคติ คานิยมพฤติกรรมสุขภาพ การปองกันโรค การดํารงสุขภาพ
การจัดอารมณและความเครียด การออกกําลังกายและการเลนกีฬากับการมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
รหัสตัวชี้วัด
พ ๔.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓
พ ๕.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔
รวมทั้งหมด ๗ ตัวชี้วัด

๑๕๑

คําอธิบายรายวิชา
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษา การเปลี่ยนแปลงดานรางกายจิตใจอารมณสังคมและสติปญญาในวัยรุนปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมปญญา พันธุกรรมสิ่งแวดลอม การอบรมเลี้ยง
ดู ปจจัยที่มีอิทธิพลตอเจตคติในเรื่องเพศ ปญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน โรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ โรคเอดส การตั้งครรภโดยไมพึงประสงค ความสําคัญของความเสมอภาพทางเพศ การวางตัวตอ
เพศตรงขาม ปญหาและแนวทางแกปญหา
ทางเพศ
มีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ มีทักษะในการประเมินอิทธิพลของเพศเพื่อน ครอบครัว และชุมชน
วัฒนธรรมที่มีตอเจตคติ คานิยมเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิต และสามารถจัดไดอยางเหมาะสม มีความ
สํานึกสํานึกในคุณคา ศักยภาพและความเปนตัวของตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒
พ ๒.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด

๑๕๒

คําอธิบายรายวิชา
พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษา เลือกใชบริการทางสุขภาพ ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอสุขภาพ ความเจริญกาวหนา
ทางการแพทยที่มีผลตอสุขภาพ ความสมดุลระหวางสุขภาพกายและสุขภาพจิต วิธีปฎิบัติตนเพื่อจัดการกับ
อารมณและความเครียด เกณฑสมรรถภาพทางกาย การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย สุขภาพ วิธีการ ปจจัยและ
แหลงที่ชวยเหลือ ฟนฟูผูติดสารเสพติด การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถานการณเสี่ยง การมั่วสุม การทะเลาะวิวาท
การเขาไปในแหลงอบายมุข การแขงจักรยายนตบนทองถนน
มีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณคับขันที่อาจนําไปสูอันตราย
วัฒนธรรมที่มีตอเจตคติ คานิยมและ ตระหนักในความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพ การ
ปองกันโรค การดํารงสุขภาพ การจัดอารมณและความเครียด การออกกําลังกายและการเลนกีฬากับการมีวิถีชีวิต
ที่มีสุขภาพดี
รหัสตัวชี้วัด
พ ๔.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗
พ ๕.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓
รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด

๑๕๓

คําอธิบายรายวิชา
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษา การเปลี่ยนแปลง ดานรางกายจิตใจอารมณสังคมและสติปญญาในแตละวัย วัยทารก วัย
กอนเรียน วัยเรียน วัยรุน วัยผูใหญ วัยสูงอายุ อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของ
วัยรุน สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุน โทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ อินเตอรเน็ต
องคประกอบของอนามัยเจริญพันธุ อนามัยแมและเด็กการวางแผนครอบครัว ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตั้งครรภ
คือแอลกอฮอล สารเสพติด บุหรี่ สภาพแวดลอม การติดเชื้อ โรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ สาเหตุและแนว
ทางการปองกันแกไข ความขัดแยงในครอบครัว
มีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริมสรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ มีทักษะในการประเมินอิทธิพลของเพศเพื่อน ครอบครัว ชุมชน และ
วัฒนธรรมที่มีตอเจตคติ คานิยมเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิต และสามารถจัดไดอยางเหมาะสม มีความ
สํานึกสํานึกในคุณคา ศักยภาพและความเปนตัวของตนเอง ตระหนักในความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพ
การปองกันโรค การดํารงสุขภาพ การจัดอารมณและความเครียด การออกกําลังกายและการเลนกีฬากับการมีวิถี
ชีวิตที่มีสุขภาพดี
รหัสตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓
พ ๒.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด

๑๕๔

คําอธิบายรายวิชา
พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษา การกําหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยตางๆ วัยทารก วัยกอนเรียน วัยเรียน วัยรุน วัย
ผูใหญ วัยสูงอายุ โดยคําถึงความประหยัดและคุณคาทางโภชนาการ โรคที่เปนสาเหตุสําคัญของการเจ็บปวยและ
การตายของคนไทย โรคติดตอ โรคไมติดตอ ปญหาสุขภาพในชุมชนแนวทางแกไขปญหาสุขภาพในชุมชน การ
วางแผนและจัดเวลาในการออกกําลังกาย การพักผอนและการเสริมสมรรถภาพทางกาย ปจจัยและพฤติกรรม
ความเสี่ยงตอสุขภาพ แนวทางการปองกันความเสี่ยงตอสุขภาพ ปญหาผลกระทบและวิถีหลีกเลี่ยงการใชความ
รุนแรง อิทธิพลของสื่อตอพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง คลิปวิดีโอ การทะเลาะวิวาท อินเทอรเน็ต เกม
ความสัมพันธของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลตอสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ วิธีการชวยฟนคืนชีพอยางถูกวิธี
มีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ มีทักษะในการประเมินอิทธิพลของเพศเพื่อน ครอบครัว ชุมชน และ
วัฒนธรรมที่มีตอเจตคติ คานิยมเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิต และสามารถจัดไดอยางเหมาะสม มีความ
สํานึกสํานึกในคุณคา ศักยภาพและความเปนตัวของตนเอง ตระหนักในความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพ
การปองกันโรค การดํารงสุขภาพ การจัดอารมณและความเครียด การออกกําลังกายและการเลนกีฬากับการมีวิถี
ชีวิตที่มีสุขภาพดี
รหัสตัวชี้วัด
พ ๔.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕
พ ๕.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕
รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด

๑๕๕

คําอธิบายรายวิชา
พ๒๑๑๐๒ เทเบิลเทนนิส
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษา ความสําคัญการออกกําลังกายและกายบริหาร การเลนเทเบิ้ลเทนนิสในเรื่องกติกาการจับไม
การตีลูกหนามือการตีลูกหลังมือ การเสิรฟลูก การรับลุก การสงลูก การเลนเกม การแขงขัน อยางถูกตอง เรียนรู
การปองกัน การแกไข การเสริมสรางสุขภาพในการเลนกีฬา
มีทักษะในการเลน มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัยโดยนําหลักการของทักษะกล
ไกล และทักษะพื้นบานที่นําไปสู การพัฒนาทักษะการเลนกีฬา มาใชอยางปลอดภัย สนุกสนานและปฏิบัติเปน
ประจําสม่ําเสมอ ตามความถนัดและความสนใจ
การนําความรูและหลักกิจกรรมนันทนาการไปใชเชื่อมโยงสัมพันธกับวิชาอื่นๆปฏิบัติตามกฎกติกา
หนาที่ความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของตนเองและผูอื่นใหความรวมมือในการแขงขัน จนประสบความสําเร็จ ตาม
เปาหมายดวยความชื่นชมและสนุกสนาน
รหัสตัวชี้วัด
พ ๓.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔
พ ๓.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖
รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด

๑๕๖

คําอธิบายรายวิชา
พ๒๑๑๐๔ กรีฑา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษา ความสําคัญของการออกกําลังกายและกายบริหาร การเลนกรีฑาในเรื่องการตั้งตนการวิ่ง การ
เขาสูเสนชัย การวิ่งผลัดการจับและสงไมคฑา การวิ่งขามรั้ว การกระโดดสูง การกระโดดไกล การทุมนําหนัก การ
ขวางจักร อยางถูกตอง เรียนรูการปองกัน การแกไข การเสริมสรางสุขภาพ ในการเลนกีฬา
มีทักษะในการเลน มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัยโดยนําหลักการของทักษะกล
ไกล และทักษะพื้นบานที่นําไปสู การพัฒนาทักษะการเลนกีฬา มาใชอยางปลอดภัย สนุกสนานและปฏิบัติเปน
ประจําสม่ําเสมอ ตามความถนัดและความสนใจ
การนําความรูและหลักกิจกรรมนันทนาการไปใชเชื่อมโยงสัมพันธกับวิชาอื่น ๆ ปฏิบัติตามกฎกติกา
หนาที่ความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของตนเองและผูอื่นใหความรวมมือในการแขงขัน
จนประสบ
ความสําเร็จ ตามเปาหมายดวยความชื่นชมและสนุกสนาน
รหัสตัวชี้วัด
พ ๓.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔
พ ๓.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖
รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชีว้ ัด

๑๕๗

คําอธิบายรายวิชา
พ๒๒๑๐๒ เซปคตะกรอ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษา ความสําคัญของการออกกําลังกาย และกายบริหาร สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา จากการออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางสม่ําเสมอการเลนเซปคตะกรอรู กฎติ
กาการเดาะลูก การสงลูก การตบลูก วิธีการเลนในตําแหนงตางๆ การแขงขันและเลนเปนทีม เรียนรูประโยชน
การปองกันการแกไข การเสริมสรางสุขภาพ ในการเลนกีฬา
มีทักษะในการเลน มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัยโดยนําหลักการของทักษะกล
ไกล และทักษะพื้นบานที่นําไปสู การพัฒนาทักษะการเลนกีฬา มาใชอยางปลอดภัย สนุกสนานและปฏิบัติเปน
ประจําสม่ําเสมอ ตามความถนัดและความสนใจ
การนําความรูและหลักกิจกรรมนันทนาการไปใชเชื่อมโยงสัมพันธกับวิชาอื่น ๆ ปฏิบัติตามกฎกติกา
หนาที่ความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของตนเองและผูอื่นใหความรวมมือในการแขงขัน
จนประสบ
ความสําเร็จ ตามเปาหมายดวยความชื่นชมและสนุกสนาน
รหัสตัวชี้วัด
พ ๓.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔
พ ๓.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕
รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด

๑๕๘

คําอธิบายรายวิชา
พ๒๒๑๐๔ บาสเกตบอล
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษา ความสําคัญของการออกกําลังกายและกายบริหาร เทคนิคและวิธีการเลนบาสเกตบอลกฎ
กติกามารยาทการเลนและการดูดวยน้ําใจนักกีฬา การสงลูก การรับลูก การเลี้ยงลูก การยิงลูก การรับลูกกระดอน
จากแปน กาเลนเกม การเลนในตําแหนงตางๆการเลนฝายรับและฝายรุก การแขนขันและเลนเปนทีม ประโยชน
การปองกัน การแกไข ในการเลนกีฬาการพัฒนาสุขภาพ ตนเองที่เกิดจากการออกกําลังกายและการการเลนกีฬา
เปนประจํา
มีทักษะในการเลน มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัยโดยนําหลักการของทักษะกล
ไกล และทักษะพื้นบานที่นําไปสู การพัฒนาทักษะการเลนกีฬา มาใชอยางปลอดภัย สนุกสนานและปฏิบัติเปน
ประจําสม่ําเสมอ ตามความถนัดและความสนใจ
การนําความรูและหลักกิจกรรมนันทนาการไปใชเชื่อมโยงสัมพันธกับวิชาอื่นๆปฏิบัติตามกฎกติกา
หนาที่ความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของตนเองและผูอื่นใหความรวมมือในการแขงขัน
จนประสบ
ความสําเร็จ ตามเปาหมายดวยความชื่นชมและสนุกสนาน
รหัสตัวชี้วัด
พ ๓.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔
พ ๓.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕
รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด

๑๕๙

คําอธิบายรายวิชา
พ๒๓๑๐๒ วอลเลยบอล
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษา ความสําคัญของการออกกําลังกายและกายบริหาร สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา จากออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางสม่ําเสมอ เรียนรู
การเลน
วอลเลยบอล รูกฎกติกา การเซต การอันเดอรการตั้งลูก การรับ การสงถูก วีการเลนในตําแหนงตาง ๆ การแขงขัน
และ เลนเปนทีม เรียนประโยชน การปองกัน การแกไข การเสริมสรางสรางสุขภาพในการเลนกีฬา
มีทักษะในการเลน มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัยโดยนําหลักการของทักษะกล
ไกล และทักษะพื้นบานที่นําไปสู การพัฒนาทักษะการเลนกีฬา มาใชอยางปลอดภัย สนุกสนานและปฏิบัติเปน
ประจําสม่ําเสมอ ตามความถนัดและความสนใจ
การนําความรูและหลักกิจกรรมนันทนาการไปใชเชื่อมโยงสัมพันธกับวิชาอื่นๆปฏิบัติตามกฎกติกา
หนาที่ความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของตนเองและผูอื่นใหความรวมมือในการแขงขัน
จนประสบ
ความสําเร็จ ตามเปาหมายดวยความชื่นชมและสนุกสนาน
รหัสตัวชี้วัด
พ ๓.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม๓/๓
พ ๓.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕
รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด

๑๖๐

คําอธิบายรายวิชา
พ๒๓๑๐๔ ฟุตบอล
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษา ความสําคัญของการออกกําลังกายและกายบริหารเทคนิคและวิธีเลนฟุตบอล กฎกติกา
มารยาทการเลน และการดู ดวยน้ําใจนักกีฬาการสงลูก การรับลูก การเดาะ การเลี้ยงลูก การยิงประตู การโหมง
การทุมลุก การทําประตุ การเลนเกม การเลนในตําแหนงตางๆ การเลนฝายรับและฝายรุกการแขนขันและเลนเปน
ทีม ประโยชนการปองกัน และการแกไขในการเลนกีฬาการพัฒนาสุขภาพตนเอง ที่เกิดจากการออกกําลังกายและ
การเลนกีฬาเปนประจํา
มีทักษะในการเลน มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัยโดยนําหลักการของทักษะ
กลไกล และทักษะพื้นบานที่นําไปสู การพัฒนาทักษะการเลนกีฬา มาใชอยางปลอดภัย สนุกสนานและปฏิบัติเปน
ประจําสม่ําเสมอ ตามความถนัดและความสนใจ
การนําความรูและหลักกิจกรรมนันทนาการไปใชเชื่อมโยงสัมพันธกับวิชาอื่นๆปฏิบัติตามกฎกติกา
หนาที่ความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของตนเองและผูอื่นใหความรวมมือในการแขงขัน จนประสบความสําเร็จ ตาม
เปาหมายดวยความชื่นชมและสนุกสนาน
รหัสตัวชี้วัด
พ ๓.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม๓/๓
พ ๓.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕
รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด

๑๖๑

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

๑๖๒

คําอธิบายรายวิชา
ศ๒๑๑๐๑ ทัศนศิลป ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จํานวน ๑ หนวยกิต

ความแตกตางและความคลายคลึงกัน ของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป และสิ่งแวดลอม
ความเปนเอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ เอกภาพความกลมกลืนของ
เรื่องราวในงานปนหรืองานสื่อผสม การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ หรืองานกราฟก การประเมินงานทัศนศิลป
ลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลปของชาติและทองถิ่น งานทัศนศิลปภาคตาง ๆ ในประเทศไทย ความแตกตางของ
งานทัศนศิลป ในวัฒนธรรมไทยและสากล
มีทักษะวิธีการทางศิลปะ สรางและนําเสนอผลงาน ทางทัศนศิลปจากจินตนาการโดยสามารถใชอุปกรณ
ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใชเทคนิค วิธีการของศิลปนในการสรางงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เห็นคุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และสากล
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖
ศ ๑.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓
รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด

๑๖๓

คําอธิบายรายวิชา
ศ๒๑๑๐๒ ดนตรีและนาฏศิลป ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จํานวน ๑ หนวยกิต

เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี เสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรี ในบทเพลงจากวัฒนธรรม
ตาง ๆ การรองและการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการรอง วงดนตรีพื้นเมือง วงดนตรีไทย วงดนตรีสากล การ
ถายทอดอารมณของบทเพลงการนําเสนอบทเพลงที่ตนสนใจ การประเมินคุณภาพของบทเพลง การใชและ
บํารุงรักษาเครื่องดนตรีของตน บทบาทและอิทธิพลของดนตรี องคประกอบของดนตรีในแตละวัฒนธรรม การ
ปฏิบัติของผูแสดงและผูชม ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ การพัฒนารูปแบบของการแสดง อิทธิพลของนักแสดงที่มี
ผลตอพฤติกรรมของผูชม นาฏยศัพทหรือศัพททางการละคร ในการแสดง ภาษาทา และการตีบท ทาทาง
เคลื่อนไหวที่แสดงสื่อทางอารมณ ระบําเบ็ดเตล็ด รําวงมาตรฐานรูปแบบการแสดงนาฏศิลป บทบาทและหนาที่
ของฝาย ตาง ๆ ในการจัดการแสดง การสรางสรรคกิจกรรมการแสดงที่สนใจ โดยแบงฝายและหนาที่ใหชัดเจน
หลักในการชมการแสดง ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป นาฏศิลปพื้นบาน ละครไทย และละคร
พื้นบาน ประเภทของละครไทยในแตละยุคสมัย
มีทักษะรองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดวยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ
แสดงนาฏศิลปและละครในรูปแบบงาย ๆ
เห็นคุณคาของดนตรี นาฏศิลปที่ เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๒.๑
ศ ๒.๒
ศ ๓.๑
ศ ๓.๒

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

รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วัด

๑๖๔

คําอธิบายรายวิชา
ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จํานวน ๑ หนวยกิต

รูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป ความเหมือนและความแตกตางของรูปแบบการใชวัสดุ
อุปกรณในงานทัศนศิลป ของศิลปน เทคนิคในการวาดภาพสื่อความหมายการประเมินและวิจารณงานทัศนศิลป
การพัฒนางานทัศนศิลป การจัดทําแฟมสะสมงานทัศนศิลป การวาดภาพถายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร
งานทัศนศิลปในการโฆษณา วัฒนธรรมที่สะทอนในงานทัศนศิลปปจจุบัน งานทัศนศิลปของไทยในแตละยุคสมัย
การออกแบบงานทัศนศิลปในวัฒนธรรมไทยและสากล
มีทักษะวิธีการทางศิลปะ สรางและนําเสนอผลงาน ทางทัศนศิลปจากจินตนาการโดยสามารถใชอุปกรณ
ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใชเทคนิค วิธีการของศิลปนในการสรางงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เห็นคุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และสากล
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗
ศ ๑.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓
รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด

๑๖๕

คําอธิบายรายวิชา
ศ๒๒๑๐๒ ดนตรีและนาฏศิลป ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จํานวน ๑ หนวยกิต

องคประกอบของดนตรีจากแหลงวัฒนธรรมตาง ๆ เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี ปจจัยในการ
สรางสรรคบทเพลง เทคนิคการรองและบรรเลงดนตรี การบรรยายอารมณและความรูสึกในบทเพลง การประเมิน
ความสามารถทางดนตรี อาชีพทางดานดนตรี บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง ดนตรีในวัฒนธรรมตางประเทศ
เหตุการณประวัติศาสตรกับการเปลี่ยนแปลง ทางดนตรีในประเทศไทย ศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง หลักและ
วิธีการสรางสรรคการแสดง โดยใชองคประกอบนาฏศิลปและการละคร หลักและวิธีการวิเคราะหการแสดง
วิธีการวิเคราะห วิจารณ การแสดง นาฏศิลป และการละคร รําวงมาตรฐาน ความสัมพันธของนาฏศิลปหรือ
การละครกับสาระการเรียนรูอื่น ๆ นาฏศิลปพื้นเมือง รูปแบบการแสดงประเภทตาง ๆ การละครสมัยตาง ๆ
มีทักษะรองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดวยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ
แสดงนาฏศิลปและละครในรูปแบบงาย ๆ
เห็นคุณคาของดนตรี นาฏศิลปที่ เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๒.๑
ศ ๒.๒
ศ ๓.๑
ศ ๓.๒

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

รวมทั้งหมด ๑๗ ตัวชี้วัด

๑๖๖

คําอธิบายรายวิชา
ศ๒๓๑๐๑ ทัศนศิลป ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จํานวน ๑ หนวยกิต

ทัศนธาตุ หลักการออกแบบในสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป เทคนิควิธีการของศิลปนในการ
สรางงานทัศนศิลป วิธีการใชทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสรางงานทัศนศิลป การสรางงานทัศนศิลปทั้ง
ไทยและสากล การใชหลักการออกแบบในการสรางงานสื่อผสม การสรางงานทัศนศิลปแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ เพื่อ
ถายทอดประสบการณ และจินตนาการ การประยุกตใชทัศนธาตุและหลักการออกแบบสรางงานทัศนศิลป การ
วิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และคุณคา ในงานทัศนศิลป การใชเทคนิค วิธีการที่หลากหลาย สรางงานทัศนศิลปเพื่อ
สื่อความหมาย การประกอบอาชีพทางทัศนศิลป การจัดนิทรรศการ งานทัศนศิลปกับการสะทอนคุณคาของ
วัฒนธรรม ความแตกตางของงานทัศนศิลปในแตละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล
มีทักษะวิธีการทางศิลปะ สรางและนําเสนอผลงาน ทางทัศนศิลปจากจินตนาการโดยสามารถใช
อุปกรณที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใชเทคนิค วิธีการของศิลปนในการสรางงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เห็นคุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และสากล
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗, ม.๒/๘, ม.๒/๙,
ม.๒/๑๐, ม.๒/๑๑
ศ ๑.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒
รวมทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด

๑๖๗

คําอธิบายรายวิชา
ศ๒๓๑๐๒ ดนตรีนาฏศิลป ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จํานวน ๑ หนวยกิต

การเปรียบเทียบองคประกอบในงานศิลปะ เทคนิคและการแสดงออกในการขับรองและบรรเลงดนตรี
เดี่ยวและรวมวง อัตราจังหวะ ๒ และ ๔ การประพันธเพลงในอัตราจังหวะ ๒ และ ๔ การเลือกใชองคประกอบ
ในการสรางสรรคบทเพลง การเปรียบเทียบความแตกตางของบทเพลง อิทธิพลของดนตรี การจัดการแสดงดนตรี
ในวาระตาง ๆ ประวัติดนตรีไทยยุคสมัยตาง ๆ ประวัติดนตรีตะวันตกยุคสมัยตาง ๆ ปจจัยที่ทําใหงานดนตรีไดรับ
การยอมรับ องคประกอบของบทละครภาษาทาหรือภาษาทางนาฏศิลป รูปแบบการแสดง การประดิษฐทารําและ
ทาทางประกอบการแสดง องคประกอบนาฏศิลป วิธีการเลือกการแสดงละครกับชีวิต การออกแบบและ
สรางสรรคอุปกรณและ เครื่องแตงกายเพื่อการแสดงนาฏศิลป ความสําคัญและบทบาทของนาฏศิลป และการ
ละครในชีวิตประจําวัน การอนุรักษนาฏศิลป
มีทักษะรองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดวยบทเพลง ที่หลากหลายรูปแบบ
แสดงนาฏศิลปและละครในรูปแบบงาย
เห็นคุณคาของดนตรี นาฏศิลปที่ เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๒.๑
ศ ๒.๒
ศ ๓.๑
ศ ๓.๒

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

รวมทั้งหมด ๑๙ ตัวชี้วัด

๑๖๘

คําอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

๑๖๙

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง๒๑๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาวิเคราะหขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางาน เชน การใชอุปกรณอํานวยความสะดวก
ในการทํางาน การจัดและตกแตงหอง การเลือกซื้อสินคาในรานคาปลีก คาสง รานสะดวกซื้อ และหางสรรพสินคา
.ใช กระบวนการกลุ มในการทํ างาน เชน การเตรีย ม การประกอบ จัด ตกแต ง และบริการอาหาร การแปรรู ป
ผลผลิตทางการเกษตร การประดิษฐของใช ของตกแตงจากวัสดุในทองถิ่น การจัดสวนในภาชนะ การประดิษฐ
ของใช ของตกแตง จากวัสดุในทองถิ่น การซอมแซม วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ /เครื่องใช
โดยใชกระบวนการกลุมในการทํางาน ใชทักษะในการทํางานรวมกัน ใชทักษะแสวงหาความรู โดยใช
กระบวนการแกปญหาและการทํางานรวมกัน
มีจิตสํานึกในการทํางานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและคุมคา ทํางานดวย
ความเสียสละ มีเหตุผล มีคุณธรรม และมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาการทํางาน และสามารถตัดสินใจแกปญหาการ
ทํางานอยางมีเหตุผล
รหัสตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓
รวมทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด

๑๗๐

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง๒๑๑๐๒ รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาแนวทางการเลือกอาชีพ กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ เจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ การ
สรางรายไดจากการประกอบอาชีพสุจริต ความสําคัญของการสรางอาชีพ การมีรายไดจากอาชีพที่สรางขึ้น การ
เตรียมความพรอม
โดยใชกระบวนการกลุมในการทํางาน ใชทักษะในการทํางานรวมกัน ใชทักษะแสวงหาความรู โดยใช
กระบวนการแกปญหาและการทํางานรวมกัน และสามารถตัดสินใจแกปญหาการทํางานอยางมีเหตุผล ใชทักษะ
พื้นฐาน ทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ ทักษะการจัดการ และนําความรู ความถนัด ความสนใจของตนเอง
ในการเลือกประกอบอาชีพ
มีจิตสํานึกในการใชคอมพิวเตอร มีความรับผิดชอบในการทํางานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
อยางประหยัดและคุมคา ทํางานดวยความเสียสละ มีเหตุผล มีคุณธรรม และมีประสิทธิภาพ ตอการประกอบ
อาชีพที่สุจริต
รหัสตัวชี้วัด
ง ๒.๑ ม.๑/๑ ,ม.๑/๒,ม.๑/๓
รวมทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด

๑๗๑

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง๒๒๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาการจัดและตกแตงบาน การดูแลรักษาและตกแตงสวน การจัดการผลผลิต การเตรียม
ประกอบ จัด ตกแตง และบริการ เครื่องดื่ม การเลี้ยงสัตว การประดิษฐของใช ของตกแตง จากวัสดุ ในโรงเรียน
หรือทองถิ่น การติดตอสื่อสารและใชบริการกับหนวยงานตางๆ
โดยใชกระบวนการกลุมในการทํางาน ใชทักษะในการทํางานรวมกัน ใชทักษะแสวงหาความรู โดยใช
กระบวนการแกปญหาและการทํางานรวมกัน เพื่อพัฒนาการทํางาน และสามารถตัดสินใจแกปญหาการทํางาน
อยางมีเหตุผล
มีจิตสํานึกในการทํางานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและคุมคา ทํางานดวย
ความเสียสละ มีเหตุผล มีคุณธรรม และมีประสิทธิภาพ ตอการประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพที่สุจริต
รหัสตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓
รวมทั้งหมด ๓ ตัวชี้วดั

๑๗๒

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง๒๒๑๐๒ รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาการจัดประสบการณอาชีพ สถานการณแรงงาน ประกาศรับสมัครงาน ความรูความสามารถ
ของตนเอง ผลตอบแทน การเตรียมตัวเขาสูอาชีพ การหางาน คุณสมบัติที่จําเปน ทักษะที่จําเปนตอการประกอบ
อาชีพ ทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะการแสวงหาความรู
ทักษะการจัดการ
โดยใชกระบวนการกลุมในการทํางาน ใชทักษะในการทํางานรวมกัน ใชทักษะแสวงหาความรู โดยใช
กระบวนการแกปญหาและการทํางานรวมกัน ทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ ทักษะการจัดการ และนํา
ความรู ความถนัด ความสนใจของตนเอง ในการเลือกประกอบอาชีพ
มีจิตสํานึกในการใชคอมพิวเตอรสรางชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทําในชีวิตประจําวันและ
ความรับผิดชอบในการทํางานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและคุมคา ทํางานดวยความ
เสียสละ มีเหตุผล มีคุณธรรม และมีประสิทธิภาพ ตอการประกอบอาชีพ
ที่สุจริต
รหัสตัวชี้วัด
ง ๒.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓
รวมทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด

๑๗๓

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง๒๓๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาการซัก ตาก พับ เก็บ เสื้อผา ที่ตองการ การดูแลอยางประณีต การสรางชิ้นงาน หรือ
ผลงาน การเตรียม ประกอบ อาหารประเภทสํารับ การประดิษฐบรรจุภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ ธุรกิจประเภท
ตางๆ การขยายพันธุพืช การติดตั้ง / ประกอบผลิตภัณฑที่ใชในบาน
โดยใชกระบวนการกลุมในการทํางาน ใชทักษะในการทํางานรวมกัน ใชทักษะแสวงหาความรู โดย
ใชกระบวนการแกปญหาและการทํางานรวมกัน เพื่อพัฒนาการทํางาน และสามารถตัดสินใจแกปญหาการทํางาน
อยางมีเหตุผล
มีจิตสํานึกในการทํางานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและคุมคา ทํางานดวย
ความเสียสละ มีเหตุผล มีคุณธรรม และมีประสิทธิภาพ ตอการประกอบอาชีพที่สุจริต
รหัสตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓
รวมทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด

๑๗๔

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ

๑๗๕

คําอธิบายรายวิชา
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ใชภาษา น้ําเสียง กริยาทาทาง เหมาะสมตามมารยาททางสังคม เพื่อสื่อสารในสถานการณจําลอง
สถานการณการจริงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใชภาษาในการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล
ความรูสาขาวิชาตาง ๆ โดยปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงงาย ๆ ระบุหัวขอ ใจความสําคัญ
ตีความและถายโอน สื่อที่ไมใชความเรียง ตาราง กราฟ แผนภูมิ ปาย สัญลักษณ และที่เปนความเรียงประเภท
สิ่งพิมพ ฉลากสินคา ฉลากยา โฆษณา เว็บไซต บทสนทนา เพลง นิยาย เรื่องสั้นงาย ๆ ที่อานและฟง ในเรื่องราว
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม การซื้อขาย สุขภาพ นันทนาการ การศึกษา อาชีพ ลมฟาอากาศ
สิ่งแวดลอม ออกเสียงคํา วลี ประโยค บทสนทนา บทอานสั้น ๆ บทรอยกรองสั้น ๆ ตามหลักการอานออกเสียง
สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูล ใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา คําชี้แจง แสดงความตองการ ขอ ตอบรับ ตอบปฏิเสธความ
ชวยเหลือ แสดงความคิดเห็น ดวยการใชคําศัพท สํานวนภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล พูดและเขียน
บรรยาย สรุปใจความสําคัญ แสดงความคิดเห็นโดยใหเหตุผลสั้น ๆ เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน
ประสบการณ สิ่งแวดลอม เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม เขาใจมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา บรรยายความเปนมาของวันสําคัญ เทศกาล วัฒนธรรมประเพณีของเจาของภาษา เขารวมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสาร ใฝรู ใฝเรียน รัก
ความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ
หัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต ๓.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒

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

รวมทั้งหมด ๒๐ ตัวชี้วัด

๑๗๖

คําอธิบายรายวิชา
อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ใชภาษา น้ําเสียง กริยาทาทาง เหมาะสมตามมารยาททางสังคม เพื่อสื่อสารในสถานการณจําลอง
สถานการณการจริงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใชภาษาในการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล
ความรูสาขาวิชาตาง ๆ โดยปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงงาย ๆ ระบุหัวขอ ใจความสําคัญ
ตีความและถายโอน สื่อที่ไมใชความเรียง ตาราง กราฟ แผนภูมิ ปาย สัญลักษณ และที่เปนความเรียงประเภท
สิ่งพิมพ ฉลากสินคา ฉลากยา โฆษณา เว็บไซต บทสนทนา เพลง นิยาย เรื่องสั้นงาย ๆ ที่อานและฟง ในเรื่องราว
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม การซื้อขาย สุขภาพ นันทนาการ การศึกษา อาชีพ ลมฟาอากาศ
สิ่งแวดลอม ออกเสียงคํา วลี ประโยค บทสนทนา บทอานสั้น ๆ บทรอยกรองสั้น ๆ ตามหลักการอานออกเสียง
สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูล ใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา คําชี้แจง แสดงความตองการ ขอ ตอบรับ ตอบปฏิเสธความ
ชวยเหลือ แสดงความคิดเห็น ดวยการใชคําศัพท สํานวนภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล พูดและเขียน
บรรยาย สรุปใจความสําคัญ แสดงความคิดเห็นโดยใหเหตุผลสั้น ๆ เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน
ประสบการณ สิ่งแวดลอม เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม เขาใจมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา บรรยายความเปนมาของวันสําคัญ เทศกาล วัฒนธรรมประเพณีของเจาของภาษา เขารวมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสาร ใฝรู ใฝเรียน
รักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต ๓.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒

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

รวมทั้งหมด ๒๐ ตัวชี้วัด

๑๗๗

คําอธิบายรายวิชา
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ใชภาษา น้ําเสียง กริยาทาทาง เหมาะสมตามมารยาททางสังคม เพื่อสื่อสารในสถานการณจําลอง
สถานการณการจริงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใชภาษาในการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล
ความรูสาขาวิชาตาง ๆ โดยปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงงาย ๆ ระบุหัวขอ ใจความสําคัญ สื่อที่
ไมใชความเรียง ปาย สัญลักษณ และที่เปนความเรียงประเภทสิ่งพิมพ ฉลากสินคา โฆษณา เว็บไซต บทสนทนา
เพลง นิยาย เรื่องสั้นงาย ๆ ที่อานและฟงในเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม การซื้อขาย
สุขภาพ ลมฟาอากาศ อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ บทรอยกรองสั้น ๆ ตามหลักการอานออกเสียง
สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูล ใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา คําชี้แจง แสดงความตองการ ขอ ตอบรับ ตอบปฏิเสธความ
ชวยเหลือ แสดงความคิดเห็น และใหเหตุผลประกอบ ดวยการใชคําศัพท สํานวนภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวาง
บุคคล พูดและเขียนบรรยาย สรุปใจความสําคัญ แสดงความคิดเห็นโดยใหเหตุผลสั้น ๆ เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจําวัน ประสบการณ สิ่งแวดลอ เขาใจมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา เปรียบเทียบ วัฒนธรรม
ประเพณีของเจาของภาษา และชีวิตความเปนอยูของไทย เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ เขารวมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ มีทักษะการคิดใหเหตุผล ใฝรู ใฝเรียน
รักความเปนไทยและมีจิต
สาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต ๓.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒

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

รวมทั้งหมด ๒๑ ตัวชี้วัด

๑๗๘

คําอธิบายรายวิชา
อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ใชภาษา น้ําเสียง กริยาทาทาง เหมาะสมตามมารยาททางสังคม เพื่อสื่อสารในสถานการณจําลอง
สถานการณการจริงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใชภาษาในการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล
ความรูสาขาวิชาตาง ๆ โดยปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงงาย ๆ ระบุหัวขอ ใจความสําคัญ สื่อที่
ไมใชความเรียง ปาย สัญลักษณ และที่เปนความเรียงประเภทสิ่งพิมพ ฉลากสินคา โฆษณา เว็บไซต บทสนทนา
เพลง นิยาย เรื่องสั้นงาย ๆ ที่อานและฟงในเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม การซื้อขาย
สุขภาพ ลมฟาอากาศ อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ บทรอยกรองสั้น ๆ ตามหลักการอานออกเสียง
สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูล ใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา คําชี้แจง แสดงความตองการ ขอ ตอบรับ ตอบปฏิเสธความ
ชวยเหลือ แสดงความคิดเห็น และใหเหตุผลประกอบ ดวยการใชคําศัพท สํานวนภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวาง
บุคคล พูดและเขียนบรรยาย สรุปใจความสําคัญ แสดงความคิดเห็นโดยใหเหตุผลสั้น ๆ เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจําวัน ประสบการณ สิ่งแวดลอ เขาใจมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา เปรียบเทียบ วัฒนธรรม
ประเพณีของเจาของภาษา และชีวิตความเปนอยูของไทย เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ เขารวมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ มีทักษะการคิดใหเหตุผล ใฝรู ใฝเรียน
รักความเปนไทยและมีจิต
สาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต ๓.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒

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

รวมทั้งหมด ๒๑ ตัวชี้วัด

๑๗๙

คําอธิบายรายวิชา
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ใชภาษา น้ําเสียง กริยาทาทาง สื่อสารตามมารยาททางสังคม ใชเทคโนโลยีในการสรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคลในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอและใหขอมูล ความชวยเหลือและการบริการผูอื่น ถาย
โอนขอมูลที่ไดฟงและอาน อานออกเสียง คํา วลี ใชประโยคคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําอธิบาย อานขอความที่
ซับซอน ขอมูล บทอาน เรื่องราวสั้น ๆ ทั้งที่เปนความเรียง และ
ไมเปนความเรียงจากสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเลกทรอนิกส ในเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร
สุขภาพ การศึกษา ประวัติศาสตรและอื่น ๆ แลวถายโอนเปนถอยคําของตนเองในรูปแบบตาง ๆ แสดงความคิดเห็น
ความตองการ ความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครสั้น ๆ เปรียบเทียบขอมูลขาวสาร
เหตุการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในทองถิ่นและสังคม ประสบการณ การศึกษา การทํางาน เทคโนโลยี งานประเพณี
วันสําคัญของชาติ วัฒนธรรมไทย ละวัฒนธรรมของเจาของภาษา เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ เขารวมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น มี
วินัย ใฝเรียนรูและมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑
ต ๑.๑
ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต ๓.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒

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

รวมทั้งหมด ๒๑ ตัวชี้วัด

๑๘๐

คําอธิบายรายวิชา
อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ใชภาษา น้ําเสียง กริยาทาทาง สื่อสารตามมารยาททางสังคม ใชเทคโนโลยีในการสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอและใหขอมูล ความชวยเหลือและการ
บริการผูอื่น ถายโอนขอมูลที่ไดฟงและอาน อานออกเสียง คํา วลี ใชประโยคคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา
คําอธิบาย อานขอความที่ซับซอน ขอมูล บทอาน เรื่องราวสั้น ๆ ทั้งที่เปนความเรียง และไมเปนความเรียงจากสื่อ
สิ่งพิมพ และสื่ออิเลกทรอนิกส ในเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร สุขภาพ การศึกษา
ประวัติศาสตรและอื่น ๆ แลวถายโอนเปนถอยคําของตนเองในรูปแบบตาง ๆ แสดงความคิดเห็น ความตองการ
ความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครสั้น ๆ เปรียบเทียบขอมูลขาวสาร เหตุการณ
ตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในทองถิ่นและสังคม ประสบการณ การศึกษา การทํางาน เทคโนโลยี งานประเพณี วัน
สําคัญของชาติ วัฒนธรรมไทย ละวัฒนธรรมของเจาของภาษา เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ เขารวมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่น มีวินัย ใฝเรียนรูและมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑
ต ๑.๑
ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต ๓.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒

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

รวมทั้งหมด ๒๑ ตัวชี้วัด

๑๘๑

รายวิชาเพิ่มเติม

๑๘๒

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๑๘๓

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ว ๒๑๒๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๐ หนวยกิต

ศึกษาหลักการทํางาน และบทบาทของคอมพิวเตอรที่ชวยในการอํานวยความสะดวกในกิจกรรมตางๆ
และประโยชนของคอมพิวเตอรที่ใชเปนเครื่องมือในการทํางาน อภิปรายลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในดานการทํางาน ความแมนยํา และการอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน และเปรียบเทียบความสําคัญกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชกระบวนการคิดวิเคราะหในการประมวลผลขอมูลใหเปน
สารสนเทศ เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนและมีความเหมาะสมในการใชงาน
ศึกษาวิเคราะหแนวทางการเลือกอาชีพโดยใชกระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพที่เหมาะสม
มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพที่เปนการสรางรายไดจากการประกอบอาชีพที่สุจริตและเปนที่ยอมรับของสังคม
เห็นความสําคัญของการสรางอาชีพและมีวิจารณญาณในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอการ
ทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข โดยใชกระบวนการการทํางาน กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ และเห็นคุณคาของเทคโนโลยี สามารถ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต ใชในชีวิตประจําวัน เห็นคุณคาของการประกอบอาชีพ และมีเจตคติที่ดีตอ
อาชีพ
ผลการเรียนรู

๑. อธิบายหลักการเบื้องตนของกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศได
๒. อธิบายหลักการและวิธีการแกปญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. ใชเทคโนโลยีอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
๔. ใชซอฟตแวรในการทํางานและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู

๑๘๔

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ว ๒๑๒๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๐ หนวยกิต

ศึ ก ษาวิ เคราะห ความหมาย บทบาทความสํ า คั ญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูล สารสนเทศ วิธีการประมวลผลขอมูล และ
การประมวลผลขอมูลเปนสารสนเทศ ความเปนมาของคอมพิวเตอร บทบาทและความสําคัญของคอมพิวเตอร
ดานสารสนเทศ องคประกอบตางๆ ของคอมพิวเตอร โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ความหมาย และความจําเปน
ในการสื่อสาร องคประกอบของการสื่อสาร รูปแบบของการสื่อสาร ความรูเกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร
เบื้องตน ความเปนมาของเครือขายอินเตอรเน็ต สามารถใชงานอินเตอรเน็ตเพื่อการสื่อสารและสืบคนสารสนเทศ
เบื้องตน หลักการและวิธีการแกปญหาดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นําเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม และการใชคอมพิวเตอรสรางชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานที่ทํา
ในชีวิตประจําวันอยางมีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบ
โดยแกปญหาดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คนหาขอมูล ความรูและติดตอสื่อสาร
ผ านเครือ ข ายคอมพิ ว เตอร นํ า เสนอผลงานโดยใชโปรแกรมนํ าเสนองาน โปรแกรมประมวลคําในรูป แบบที่
เหมาะสม ใชคอมพิวเตอรสรางชิ้นงานหรือโครงงาน จากจินตนาการหรือการงานที่ใชในชีวิตประจําวัน
เพื่อใหมีความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ
นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันบนพื้นฐานแหงความพอเพียง มีจริยธรรม คุณธรรม คานิยมที่เหมาะสม และใช
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการเรียนรู การสื่อสาร แกปญหา และการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ผลการเรียนรู
1. ผูเรียนสามารถอธิบายถึงคุณสมบัติของคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงที่สามารถใชในงาน
กราฟกได
2. ผูเรียนอธิบายถึงความหมายและลักษณะของงานกราฟกได
3. ผูเรียนมีทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับการสรางภาพกราฟกจากโปรแกรมงานกราฟก
4. ผูเรียนสามารถสรางชิ้นงาน จัดเก็บ และนําเสนอผลงานจากโปรแกรมกราฟกได
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู

๑๘๕

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ว ๒๒๒๐๑ การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสาตรและเทคโนโลยี
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาวิเคราะหความหมาย ความสําคัญ และโอกาสในการใชของชํารวย และหลักการออกแบบ
ขั้นตอน และวิธีประดิษฐของชํารวยแบบตาง ๆ การเลือกใช การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประดิษฐของ
ชํารวย โดยศึกษาจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
ปฏิบัติการออกแบบเลือกวัสดุประดิษฐของชํารวยแบบตาง ๆ โดยใชทักษะกระบวนการ ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะแสวงหาความรู และกระบวนการ
เทตโนโลยีในการออกแบบประดิษฐของชํารวย
เพื่อใหเกิดนิสัยการทํางาน มีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบตามแบบทีกําหนด หรือตามความคิด
สรางสรรค มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดทน และทํางานรวมกับผูอื่นได
ผลการเรียนรู

๑. อธิบายความหมายความสําคัญ และประโยชนของของชํารวย
๒. อธิบายการเลือกใช เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประดิษฐของชํารวย
๓. บอกประเภทและหลักการ การประดิษฐชองชํารวยแตละประเภทได
๔. ออกแบบ สืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นดวยกระบวนการเทคโนโลยี
๕. มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการ
ทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรูในการประดิษฐของชํารวย
๖. มีความคิดสรางสรรค มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดทน และทํางานรวม
กับผูอื่นได
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู

๑๘๖

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ว ๒๒๒๐๒ งานกราฟกและการนําเสนอขอมูล
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดเทาเพื่อสุขภาพ การเลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ
และผลิตภัณฑที่ใชในการนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ การคลายเสน การแกจุดที่มีผลกระทบตอระบบตางๆ การคิด
คํานวณตนทุนและการกําหนดราคาคาบริการ จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
วิเคราะหงาน วางแผนดําเนินงาน ปฏิบัติตามแผนและประเมินการดําเนินงาน มีสัมพันธภาพที่ดีใน
กลุม มีความสุขในการทํางาน มีความภาคภูมิใจในผลงาน มีเจตคติที่ดีและจรรยาบรรณในงานอาชีพ
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการนวดฝาเทา รักการทํางาน ทํางานดวยความมุงมั่น มี
ความรับผิดชอบ ทํางานรวมกับผูอื่นได ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
๑. มีความรูความเขาใจในการนวดเทาเพื่อสุขภาพได
๒. สามารถบอกประเภทและวิธีใชอุปกรณการนวดเทา
๓. สามารถอธิบายจุดที่สัมพันธกับอวัยวะภายในได
๔. คิดคํานวณต้ นทุนและค่าบริ การได
รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด

๑๘๗

คําอธิบายรายวิชากลุมสาระการงานอาชีพ
(เพิ่มเติม)

๑๘๘

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ง ๒๑๒๐๑ การประดิษฐเศษวัสดุ ๑

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

จํานวน ๐.๕

เวลา ๒๐ ชั่วโมง

หนวยกิต

ศึกษา ความหมายความสําคัญ ประโยชนประเภทของของชํารวย และหลักการ วิธีการ ขั้นตอน การ
เลือกใช การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประดิษฐของชํารวยโดยศึกษาจากแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น
ปฏิบัติการออกแบบโดยใชทักษะกระบวนการ ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหาทักษะการ
ทํางานรวมกัน และทักษะแสวงหาความรู และกระบวนการเทคโนโลยีในการออกแบบประดิษฐของชํารวย
เพื่อใหเกิดนิสัยการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัด
คุมคา เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ผลการเรียนรู
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

อธิบายความหมายความสําคัญ และประโยชนของของชํารวย
อธิบายการเลือกใช การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประดิษฐของชํารวย
บอกประเภทและหลักการการประดิษฐของชํารวยแตละประเภทได
ออกแบบ สืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นดวยกระบวนการเทคโนโลยี
มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน
และทักษะการแสวงหาความรูในการประดิษฐของชํารวย
๖. มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัดคุมคาในการประดิษฐของ
ชํารวย เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู

๑๘๙

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ง ๒๑๒๐๒ การประดิษฐของชํารวย ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาวิเคราะห ความหมายความสําคัญ และโอกาสในการใชของชํารวย หลักการออกแบบ ขั้นตอน
และวิธีการประดิษฐของชํารวยแบบตางๆ การเลือกใช การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประดิษฐของชํารวย
โดยศึกษาจากแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น
ปฏิบัติการออกแบบเลือกวัสดุประดิษฐของชํารวยแบบตางๆโดยใชทักษะกระบวนการ ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหาทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะแสวงหาความรู และกระบวนการ
เทคโนโลยีในการออกแบบประดิษฐของชํารวย
เพื่อใหเกิดนิสัยการทํางานมีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบตามแบบที่กําหนดหรือตามความคิดสรางสรรคมี
ความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
ผลการเรียนรู
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

อธิบายความหมายความสําคัญ และประโยชนของของชํารวย
อธิบายการเลือกใช การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประดิษฐของชํารวย
บอกประเภทและหลักการการประดิษฐของชํารวยแตละประเภทได
ออกแบบ สืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นดวยกระบวนการเทคโนโลยี
มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน
และทักษะการแสวงหาความรูในการประดิษฐของชํารวย
๖. มีนิสัยรักการทํางานมีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ได

รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู

๑๙๐

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ง. ๒๒๒๐๒ การนวดฝาเทา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

การนวดเทาเพื่อสุขภาพ การกดจุดของอวัยวะตาง ๆ บนฝาเทา ขั้นตอนการนวดเทาเพื่อสุขภาพ
วิธีการนวดเทาเพื่อสุขภาพ การจัดเตรียมความพรอมของผูใหบริการและผูรับบริการการเลือก การแกจุดที่มี
ผลกระทบตอระบบตางๆ
ปฏิบัติฝกทักษะ ฝกปฏิบัติตามแผนและประเมินการดําเนินงาน มีสัมพันธภาพที่ดีในกลุม มีความสุข
ในการทํางาน มีความภาคภูมิใจในผลงาน มีเจตคติที่ดีและจรรยาบรรณในงานอาชีพ
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการนวดฝาเทา รักการทํางาน ทํางานดวยความมุงมั่น มี
ความรับผิดชอบ ทํางานรวมกับผูอื่นได ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
๑. บอกขั้นตอนการนวดเทาเพื่อสุขภาพได
๒. มีทักษะเกี่ยวกับการนวดฝาเทา
๓. สํารวจขอมูลแนวทางอาชีพได
๔. สรางคุณลักษณะที่ดีตออาชีพได
รวมทั้งหมด ๔

ผลการเรียนรู

๑๙๑

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ง. ๒๒๒๐๒ การนวดฝาเทา ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

การนวดเทาเพื่อสุขภาพ การกดจุดของอวัยวะตาง ๆ บนฝาเทา ขั้นตอนการนวดเทาเพื่อสุขภาพ
วิธีการนวดเทาเพื่อสุขภาพ การจัดเตรียมความพรอมของผูใหบริการและผูรับบริการการเลือก การแกจุดที่มี
ผลกระทบตอระบบตางๆ
ปฏิบัติฝกทักษะ ฝกปฏิบัติตามแผนและประเมินการดําเนินงาน มีสัมพันธภาพที่ดีในกลุม มีความสุขใน
การทํางาน มีความภาคภูมิใจในผลงาน มีเจตคติที่ดีและจรรยาบรรณในงานอาชีพ
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการนวดฝาเทา รักการทํางาน ทํางานดวยความมุงมั่น มีความ
รับผิดชอบ ทํางานรวมกับผูอื่นได ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
๑. บอกขั้นตอนการนวดเทาเพื่อสุขภาพได
๒. มีทักษะเกี่ยวกับการนวดฝาเทา
๓. สํารวจขอมูลแนวทางอาชีพได
๔. สรางคุณลักษณะที่ดีตออาชีพได
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

๑๙๒

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ง๒๓๒๐๑ การเขียนเว็บไซต
ชั้นมัธยมศึกษาปาที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จํานวน ๑ หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห การทํางบานของโปรแกรมในการสรางเว็บไซต เรียนรูหลักการออกแบบเว็บไซตสังเกต
รูปแบบเว็บไซตจากเว็บไซตตาง ๆ
ปฏิบัติการสรางเว็บไซตโดยใชโปรแกรมสําเร็จ โดยมีการเชื่อมโยง การแสดงผลกราฟกรูปแบบพื้นฐานตาง
ๆ ของเว็บเพจอยางสวยงาม เต็มไปดวยเนื้อหาสาระที่เปนประโยชนตอผูที่เขามาเยื่ยมชมเว็บไซตที่จดสรางขึ้น
ตลอดจนใช
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีเจตคติที่ดีตองาน ทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย และมีความรับผิ
ชอบในการปฏิบัติงาน มีจิตสํานึก และรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม โดยไมลอกผลงานผูอื่น
สามารถนําเอาความรูมาใชและประยุกตในการทํางานไดอยางมีคุณภาพ ตามวิถีไทย และถูกตองตามหลักกฎหมาย
ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา เกิดประสิทธิภาพในการศึกษา
ผลการเรียนรู
๑. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องตนได
๒. นักเรียนสามารถใชภาษาคอมพิวเตอรในการเขียนโปรแกรมได
๓. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมอยางงายได
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู

๑๙๓

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ง๒๓๒๐๒ การเขียนเว็บไซต
ชั้นมัธยมศึกษาปาที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จํานวน ๑ หนวยกิต

ศึกษาคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรในงานกราฟก การเขียนภาพ การวาดรูปดวยโปรแกรมวาดภาพ
โปรแกรมการานําเสนอตางๆ การถายทําคลิปวีดีโอพื้นฐาน ขอความประกอบเสียงและภาพเคลื่อนไหว สําหรับงาน
แนะนํา การโฆษณา และการประชาสัมพันธ การนําเสนอขอมูล ดวยภาพยนตรเรื่องสั้น งานศิลปะดวย
คอมพิวเตอร
ปฏิบัติการเสรางภาพโดยใชคําสั่งพื้นฐานจากโปรแกรมกราฟก สรางภาพ วาดภาพ การตกแตงภาพตาม
ความตองการและเหมาะสมอยางมีศิลปะ และมีทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับการถายทําคลิปวีดีโอ สรางงานแนะนําการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธและสรางแนวคิดเกี่ยวกับงานกราฟกและการนําเสนอดวยคอมพิวเตอร
ผลการเรียนรู
๑. อธิบายคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรในงานกราฟก
๒. สรางภาพโดยใชคําสั่งพื้นฐานจากโปรแกรมกราฟก
๓. อธิบายระบบการทํางานของกลองถายคลิปวีดีโอ และสามารถใชปฏิบัติการ
๔. บอกขั้นตอนการนําคลิปวีดีโอมาตัด ตอ เพื่อการนําเสนอขอมูล
๕. วางแผนการนําเสนอขอมูลในรูปแบบของภาพยนตรเรื่องสั้น
๖. สรางแนวคิดเกี่ยวกับงานกราฟกและการนําเสนอดวยคอมพิวเตอร
๗. ปฏิบัติงานดวยความอดทน ซื่อสัตย และประหยัด
๘. มีจิสํานึก มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน ทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
และนําไปใชในชีวิตประจําวัน
รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู

๑๙๔

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

๑๙๕

คําอธิบายรายวิชา
ศ๒๑๒๐๓ จิตรกรรมสีชอลก รายวิชาเพิ่มเติม
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต
ศึกษาความหมายของการเขียนภาพ การระบายสีชอลก วัสดุอุปกรณที่ใชในการเขียนภาพ ฝกปฏิบัติการ
เขียนภาพที่แสดงรูปแบบและไมแสดงรูปแบบ เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของการเขียนภาพ
ฝ ก ปฏิ บั ติ วั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ ใช ในการเขี ย นภาพ ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นภาพที่ แ สดงรู ป แบบและไม แ สดง
รูปแบบ เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของการเขียนภาพ และสามารถเขียนภาพตางๆไดอยาง
เพลิดเพลินและประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น-ภูมิปญญาไทย
มีความใฝเรียนใฝรู มีวินัย มุงมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ รักความเปนไทย โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
ผลการเรียนรู
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

อธิบายการใชวัสดุอุปกรณในการสรางงานจิตรกรรม
อธิบายการจัดองคประกอบศิลป
ออกแบบการสรางงานจิตรกรรมในการประยุกตใชในกลุมสาระวิชาอื่นๆ
อธิบายหลักการเขียนภาพเบื้องตน
อธิบายหลักการระบายสีชอลก
บอกประเภทของการเขียนภาพประเภทตางๆ
ปฏิบัติการสรางสรรคงานจิตรกรรมไดอยางเพลิดเพลิน
ออกแบบการสรางงานจิตรกรรมในการประยุกตใชในภูมิปญญาทองถิ่น
ออกแบบการสรางงานจิตรกรรมในการประยุกตใชในภูมิปญญาไทย

๑๙๖

คําอธิบายรายวิชา
ศ๒๒๒๐๓ จิตรกรรมสีโปสเตอร รายวิชาเพิ่มเติม
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต
ศึ ก ษาความหมายของการเขี ย นภาพ การระบายสีโปสเตอร วั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ ใช ในการเขี ย นภาพ ฝ ก
ปฏิบัติการเขียนภาพที่แสดงรูปแบบและไมแสดงรูปแบบ เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของการ
เขียนภาพ
ฝ ก ปฏิ บั ติ วั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ ใช ในการเขี ย นภาพ ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นภาพที่ แ สดงรู ป แบบและไม แ สดง
รูปแบบ เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของการเขียนภาพ และสามารถเขียนภาพตางๆไดอยาง
เพลิดเพลินและประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น-ภูมิปญญาไทย
มีความใฝเรียนใฝรู มีวินัย มุงมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ รักความเปนไทย โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
ผลการเรียนรู
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

อธิบายการใชวัสดุอุปกรณในการสรางงานจิตรกรรม
อธิบายการจัดองคประกอบศิลป
ออกแบบการสรางงานจิตรกรรมในการประยุกตใชในกลุมสาระวิชาอื่นๆ
อธิบายหลักการเขียนภาพเบื้องตน
อธิบายหลักการระบายสีโปสเตอร
บอกประเภทของการเขียนภาพประเภทตางๆ
ปฏิบัติการสรางสรรคงานจิตรกรรมไดอยางเพลิดเพลิน
ออกแบบการสรางงานจิตรกรรมในการประยุกตใชในภูมิปญญาทองถิ่น
ออกแบบการสรางงานจิตรกรรมในการประยุกตใชในภูมิปญญาไทย

๑๙๗

คําอธิบายรายวิชา
ศ๒๓๒๐๓ จิตรกรรมสีโปสเตอร รายวิชาเพิ่มเติม
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต
ศึ ก ษาความหมายของการเขี ย นภาพ การระบายสีโปสเตอร วั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ ใช ในการเขี ย นภาพ ฝ ก
ปฏิบัติการเขียนภาพที่แสดงรูปแบบและไมแสดงรูปแบบ เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของการ
เขียนภาพ
ฝ ก ปฏิ บั ติ วั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ ใช ในการเขี ย นภาพ ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นภาพที่ แ สดงรู ป แบบและไม แ สดง
รูปแบบ เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของการเขียนภาพ และสามารถเขียนภาพตางๆไดอยาง
เพลิดเพลินและประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น-ภูมิปญญาไทย
มีความใฝเรียนใฝรู มีวินัย มุงมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ รักความเปนไทย โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
ผลการเรียนรู
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

อธิบายการใชวัสดุอุปกรณในการสรางงานจิตรกรรม
อธิบายการจัดองคประกอบศิลป
ออกแบบการสรางงานจิตรกรรมในการประยุกตใชในกลุมสาระวิชาอื่นๆ
อธิบายหลักการเขียนภาพเบื้องตน
อธิบายหลักการระบายสีโปสเตอร
บอกประเภทของการเขียนภาพประเภทตางๆ
ปฏิบัติการสรางสรรคงานจิตรกรรมไดอยางเพลิดเพลิน
ออกแบบการสรางงานจิตรกรรมในการประยุกตใชในภูมิปญญาทองถิ่น
ออกแบบการสรางงานจิตรกรรมในการประยุกตใชในภูมิปญญาไทย

๑๙๘

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ศ ๒๑๒๐๑ ขับรองประสานเสียง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับการหายใจที่ถูกตอง เทคนิคการขับรอง ทาทางในการขับรอง ทฤษฎีโนตสากลเบื้องตน การ
ออกอักขระและสําเนียง การแสดงทาทางประกอบ ลักษณะวิธีสรางอารมณ การพูดและการขับรองเพลงประสาน
เสียง สามารถนําเอาลมหายใจมาใชในการสนับสนุนการขับรองของตนเอง และรองดวยเสียงที่มีคุณภาพ
โดยให ผู เรี ย นฝ กการบริ การรา งกายช ว ยในการออกเสี ย ง หายใจเขาออก และควบคุ ม อวัย วะในการ
ออกเสียง อานโนต ทํานอง เนื้อรอง ขับรองประสานเสียง และใชกระบวนการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ
๑๑๑๑๑๑๑๑เพื่อใหเขาใจวิธีการหายใจ ทาทางในการรองเพลงที่ถูกตอง สามารถนําเอาลมหายใจมาใชในการ
สนับสนุนการขับรองของตนเอง สามารถรองดวยเสียงที่มีคุณภาพ ไมเพี้ยนระดับเสียงและแนวประสาน เขาใจ
ความหมายของทาทางของผูอํานวยเพลง รองเพลงประสานเสียง ที่มีการประสานเสียงไมซับซอน สามารถประเมิน
ความบกพรองของการขับรองของตนเองและกลุมได

๑๙๙

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ศ ๒๒๒๐๑ ขับรองประสานเสียง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับการหายใจที่ถูกตอง เทคนิคการขับรอง ทาทางในการขับรอง ทฤษฎีโนตสากลเบื้องตน การ
ออกอักขระและสําเนียง การแสดงทาทางประกอบ ลักษณะวิธีสรางอารมณ การพูดและการขับรองเพลงประสาน
เสียง สามารถนําเอาลมหายใจมาใชในการสนับสนุนการขับรองของตนเอง และรองดวยเสียงที่มีคุณภาพ
โดยให ผู เรี ย นฝ กการบริ การรา งกายช ว ยในการออกเสี ย ง หายใจเขาออก และควบคุ ม อวัย วะในการ
ออกเสียง อานโนต ทํานอง เนื้อรอง ขับรองประสานเสียง และใชกระบวนการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ
๑๑๑๑๑๑๑๑เพื่อใหเขาใจวิธีการหายใจ ทาทางในการรองเพลงที่ถูกตอง สามารถนําเอาลมหายใจมาใชในการ
สนับสนุนการขับรองของตนเอง สามารถรองดวยเสียงที่มีคุณภาพ ไมเพี้ยนระดับเสียงและแนวประสาน เขาใจ
ความหมายของทาทางของผูอํานวยเพลง รองเพลงประสานเสียง ที่มีการประสานเสียงไมซับซอน สามารถประเมิน
ความบกพรองของการขับรองของตนเองและกลุมได

๒๐๐

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ศ ๒๓๒๐๑ ขับรองประสานเสียง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับการหายใจที่ถูกตอง เทคนิคการขับรอง ทาทางในการขับรอง ทฤษฎีโนตสากลเบื้องตน
การออกอักขระและสําเนียง การแสดงทาทางประกอบ ลักษณะวิธีสรางอารมณ การพูดและการขับรองเพลง
ประสานเสียง สามารถนําเอาลมหายใจมาใชในการสนับสนุนการขับรองของตนเอง และรองดวยเสียงที่มีคุณภาพ
โดยให ผู เรี ย นฝ กการบริ การรา งกายช ว ยในการออกเสี ย ง หายใจเขาออก และควบคุ ม อวัย วะในการ
ออกเสียง อานโนต ทํานอง เนื้อรอง ขับรองประสานเสียง และใชกระบวนการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ
๑๑๑๑๑๑๑๑เพื่อใหเขาใจวิธีการหายใจ ทาทางในการรองเพลงที่ถูกตอง สามารถนําเอาลมหายใจมาใชในการ
สนับสนุนการขับรองของตนเอง สามารถรองดวยเสียงที่มีคุณภาพ ไมเพี้ยนระดับเสียงและแนวประสาน เขาใจ
ความหมายของทาทางของผูอํานวยเพลง รองเพลงประสานเสียง ที่มีการประสานเสียงไมซับซอน สามารถประเมิน
ความบกพรองของการขับรองของตนเองและกลุมได

๒๐๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ
(เพิ่มเติม)

๒๐๒

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน คําสั่ง คําขอรอง คําชี้แจง และคําอธิบายงายๆ
การทั กทาย การกล า วลา การขอบคุ ณ การแนะนํ าตัวเอง การแนะนําผูอื่น ใหรูจักกัน การแลกเปลี่ย นขอมู ล
เกี่ยวกับสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันและสถานการณที่นาสนใจ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็คทรอนิคส
สามารถโตตอบ และแสดงความคิดเห็น และสามารถนําเสนอผลงานผานทักษะกระบวนการการบูรณาการ
โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน ทักษะการจํา คิด วิเคราะหและเขียน สื่อความ
กระบวนการทํางานกลุม/คู และสมรรถนะ ๕ สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
เพื่อใหนักเรียน เปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝ
เรี ย นรู อยู อ ย า งพอเพี ย ง มุ ง มั่ น ในการทํ า งาน รั ก ความเป น ไทย และมี จิ ต สาธารณะ อนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและ
สิ่งแวดลอม สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนรวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู

รวมทั้งหมด ๙

1. พูดและปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงและคําอธิบายงายๆที่ฟงได
2. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตาง ๆใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่อง
ที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม
3. พูดบรรยายเกี่ยวกับตัวเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่อง ประเด็นตางๆที่อยูในความ
สนใจของสังคม
4. เลือกใชภาษาน้ําเสียงและกริยาทาทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
5. คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล ขอเท็จจริง ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมจากแหลงเรียนรูอื่น และนําเสนอดวยการพูด
6. ใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูแสดงความคิดเห็นทั้งสารคดี และบันเทิงคดี
7. มีทักษะในการใชภาษาในการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลของโรงเรียนละชุมชนได
8. มีทักษะในการเรียนรู การทํางานโดยกระบานการกลุมและกระบวนการทํางานตามระบบ PDCA
9. มีคุณสมบัติที่พึงประสงคของโรงเรียนสาและของกลุมสาระภาษาตางประเทศ
ผลการเรียนรู

๒๐๓

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน คําสั่ง คําขอรอง คําชี้แจง และคําอธิบายงายๆ การ
ทักทาย การกลาวลา การขอบคุณ การแนะนําตัวเอง การแนะนําผูอื่นใหรูจักกัน การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ
สถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันและสถานการณที่นาสนใจ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็คทรอนิคส สามารถ
โตตอบ และแสดงความคิดเห็น และสามารถนําเสนอผลงานผานทักษะกระบวนการการบูรณาการ
โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน ทักษะการจํา คิด วิเคราะหและเขียน สื่อความ
กระบวนการทํางานกลุม/คู และสมรรถนะ ๕ สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
เพื่อใหนักเรียน เปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู
อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนรวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู

1. พูดและปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงและคําอธิบายงายๆที่ฟงได
2. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตาง ๆใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่อง
ที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม
3. พูดบรรยายเกี่ยวกับตัวเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่อง ประเด็นตางๆที่อยูในความ
สนใจของสังคม
4. เลือกใชภาษาน้ําเสียงและกริยาทาทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
5. คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล ขอเท็จจริง ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมจากแหลงเรียนรูอื่น และนําเสนอดวยการพูด
6. ใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูแสดงความคิดเห็นทั้งสารคดี และบันเทิงคดี
7. มีทักษะในการใชภาษาในการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลของโรงเรียนละชุมชนได
8. มีทักษะในการเรียนรู การทํางานโดยกระบานการกลุมและกระบวนการทํางานตามระบบ PDCA
9. มีคุณสมบัติที่พึงประสงคของโรงเรียนสาและของกลุมสาระภาษาตางประเทศ
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู

๒๐๔

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน คําสั่ง คําขอรอง คําชี้แจง และคําอธิบายงายๆ
การทั กทาย การกล า วลา การขอบคุ ณ การแนะนํ าตัวเอง การแนะนําผูอื่น ใหรูจักกัน การแลกเปลี่ย นขอมู ล
เกี่ยวกับสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันและสถานการณที่นาสนใจ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็คทรอนิคส
สามารถโตตอบ และแสดงความคิดเห็น และสามารถนําเสนอผลงานผานทักษะกระบวนการการบูรณาการ
โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน ทักษะการจํา คิด วิเคราะหและเขียน สื่อความ
กระบวนการทํางานกลุม/คู และสมรรถนะ ๕ สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
เพื่อใหนักเรียน เปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝ
เรี ย นรู อยู อ ย า งพอเพี ย ง มุ ง มั่ น ในการทํ า งาน รั ก ความเป น ไทย และมี จิ ต สาธารณะ อนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและ
สิ่งแวดลอม สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนรวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู
1. พูดและปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงและคําอธิบายงายๆที่ฟงได
2. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตาง ๆใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่องที่อยู
ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม
3. พูดบรรยายเกี่ยวกับตัวเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่อง ประเด็นตางๆที่อยูในความสนใจ
ของสังคม
4. เลือกใชภาษาน้ําเสียงและกริยาทาทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา
5. คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล ขอเท็จจริง ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
จากแหลงเรียนรูอื่น และนําเสนอดวยการพูด
6. ใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูแสดงความคิดเห็นทั้งสารคดี และบันเทิงคดี
7. มีทักษะในการใชภาษาในการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลของโรงเรียนละชุมชนได
8. มีทักษะในการเรียนรู การทํางานโดยกระบานการกลุมและกระบวนการทํางานตามระบบ PDCA
9. มีคุณสมบัติที่พึงประสงคของโรงเรียนสาและของกลุมสาระภาษาตางประเทศ
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู

๒๐๕

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน คําสั่ง คําขอรอง คําชี้แจง และคําอธิบายงายๆ
การทั กทาย การกล า วลา การขอบคุ ณ การแนะนํ าตัวเอง การแนะนําผูอื่น ใหรูจักกัน การแลกเปลี่ย นขอมู ล
เกี่ยวกับสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันและสถานการณที่นาสนใจ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็คทรอนิคส
สามารถโตตอบ และแสดงความคิดเห็น และสามารถนําเสนอผลงานผานทักษะกระบวนการการบูรณาการ
โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน ทักษะการจํา คิด วิเคราะหและเขียน สื่อความ
กระบวนการทํางานกลุม/คู และสมรรถนะ ๕ สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
เพื่อใหนักเรียน เปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝ
เรี ย นรู อยู อ ย างพอเพี ย ง มุ งมั่ น ในการทํ างาน รั ก ความเป น ไทย และมี จิ ต สาธารณะ อนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและ
สิ่งแวดลอม สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนรวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู

1. พูดและปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงและคําอธิบายงายๆที่ฟงได
2. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตาง ๆใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่อง
ที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม
3. พูดบรรยายเกี่ยวกับตัวเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่อง ประเด็นตางๆที่อยูในความ
สนใจของสังคม
4. เลือกใชภาษาน้ําเสียงและกริยาทาทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
5. คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล ขอเท็จจริง ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมจากแหลงเรียนรูอื่น และนําเสนอดวยการพูด
6. ใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูแสดงความคิดเห็นทั้งสารคดี และบันเทิงคดี
7. มีทักษะในการใชภาษาในการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลของโรงเรียนละชุมชนได
8. มีทักษะในการเรียนรู การทํางานโดยกระบานการกลุมและกระบวนการทํางานตามระบบ PDCA
9. มีคุณสมบัติที่พึงประสงคของโรงเรียนสาและของกลุมสาระภาษาตางประเทศ
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู

๒๐๖

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน คําสั่ง คําขอรอง คําชี้แจง และคําอธิบายงายๆ
การทั กทาย การกล า วลา การขอบคุ ณ การแนะนํ าตัวเอง การแนะนําผูอื่น ใหรูจักกัน การแลกเปลี่ย นขอมู ล
เกี่ยวกับสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันและสถานการณที่นาสนใจ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็คทรอนิคส
สามารถโตตอบ และแสดงความคิดเห็น และสามารถนําเสนอผลงานผานทักษะกระบวนการการบูรณาการ
โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน ทักษะการจํา คิด วิเคราะหและเขียน สื่อความ
กระบวนการทํางานกลุม/คู และสมรรถนะ ๕ สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
เพื่อใหนักเรียน เปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝ
เรี ย นรู อยู อ ย า งพอเพี ย ง มุ งมั่ น ในการทํ า งาน รั ก ความเป น ไทย และมี จิ ต สาธารณะ อนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและ
สิ่งแวดลอม สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนรวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู

1. พูดและปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงและคําอธิบายงายๆที่ฟงได
2. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตาง ๆใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่อง
ที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม
3. พูดบรรยายเกี่ยวกับตัวเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่อง ประเด็นตางๆที่อยูในความ
สนใจของสังคม
4. เลือกใชภาษาน้ําเสียงและกริยาทาทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
5. คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล ขอเท็จจริง ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมจากแหลงเรียนรูอื่น และนําเสนอดวยการพูด
6. ใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูแสดงความคิดเห็นทั้งสารคดี และบันเทิงคดี
7. มีทักษะในการใชภาษาในการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลของโรงเรียนละชุมชนได
8. มีทักษะในการเรียนรู การทํางานโดยกระบานการกลุมและกระบวนการทํางานตามระบบ PDCA
9. มีคุณสมบัติที่พึงประสงคของโรงเรียนสาและของกลุมสาระภาษาตางประเทศ
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู

๒๐๗

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน คําสั่ง คําขอรอง คําชี้แจง และคําอธิบายงายๆ
การทั กทาย การกล า วลา การขอบคุ ณ การแนะนํ าตัวเอง การแนะนําผูอื่น ใหรูจักกัน การแลกเปลี่ย นขอมู ล
เกี่ยวกับสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันและสถานการณที่นาสนใจ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็คทรอนิคส
สามารถโตตอบ และแสดงความคิดเห็น และสามารถนําเสนอผลงานผานทักษะกระบวนการการบูรณาการ
โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน ทักษะการจํา คิด วิเคราะหและเขียน สื่อความ
กระบวนการทํางานกลุม/คู และสมรรถนะ ๕ สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
เพื่ อใหนั กเรียน เปน ผูมีคุณ ลักษณะอันพึ งประสงค รักชาติ ศาสน กษั ตริย ซื่อสัตยสุจริต มี วินั ย ใฝ
เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่
นในการทํ า งาน รั ก ความเป น ไทย และมี จิ ต สาธารณะ อนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและสิ่ ง แวดล อ ม สื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนรวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู

1. พูดและปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงและคําอธิบายงายๆที่ฟงได
2. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตาง ๆใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่อง
ที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม
3. พูดบรรยายเกี่ยวกับตัวเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่อง ประเด็นตางๆที่อยูในความ
สนใจของสังคม
4. เลือกใชภาษาน้ําเสียงและกริยาทาทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
5. คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล ขอเท็จจริง ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมจากแหลงเรียนรูอื่น และนําเสนอดวยการพูด
6. ใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูแสดงความคิดเห็นทั้งสารคดี และบันเทิงคดี
7. มีทักษะในการใชภาษาในการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลของโรงเรียนละชุมชนได
8. มีทักษะในการเรียนรู การทํางานโดยกระบานการกลุมและกระบวนการทํางานตามระบบ PDCA
9. มีคุณสมบัติที่พึงประสงคของโรงเรียนสาและของกลุมสาระภาษาตางประเทศ
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู

๒๐๘

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

๒๐๙

กิจกรรมแนะแนว

๒๑๐

หลักการ

เปนกิจกรรมที่จัดใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ ความสนใจ ธรรมชาติของผูเรียน
และวิสัยทัศนของสถานศึกษาที่ตอบสนองจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใหครอบคลุมทั้งดานการศึกษา การงาน และอาชีพ ชีวิตและสังคม เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผูเรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจดวยตนเอง เรียนรูดวยตนเอง ดวยการปฏิบัติจนกระทั่งเกิดทักษะชีวิต หรือ
การเรียนรูตลอดจนครูทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม โดยมีครูแนะแนวเปนพี่เลี้ยงและประสานงาน
วัตถุประสงค

๑. เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รูจัก เขาใจ และเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น
๒. เพือ่ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการดําเนินชีวิต
และสังคม
๓. เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม และอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข

ขอบขาย

การจัดกิจกรรมแนะแนวมีองคประกอบ ๓ ดาน ดังนี้
๑. ดานการศึกษา ใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองในดานการเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ รูจักแสวงหา
และใชขอมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ มีนิสัยใฝรูใฝเรียน มีวิธีการ
เรียนรู และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาตอไดอยางเหมาะสม
๒. ดานการงานและอาชีพ ใหผูเรียนไดรูจักตนเองในทุกดาน รูและเขาใจโลกของงานอาชีพอยาง
หลากหลาย มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสูอาชีพ สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเอง
มีความถนัดและสนใจ
๓. ดานชีวิตและสังคม ใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น รักษ
สิ่งแวดลอม มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีเจตคติที่ดีตอการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ มีทักษะและสามารถปรับตัวให
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
แนวการจัดกิจกรรม
๑. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการและธรรมชาติของผูเรียน
๒. จัดกิจกรรมเพื่อผูเรียนทุกคนในสถานศึกษา ใหครอบคลุมเนื้อหาสาระดานการพัฒนาตนเอง
การศึกษา และอาชีพ
๓. ประสานความรวมมือใหผูเกี่ยวของกับผูเรียนทุกฝาย นับตั้งแตผูบริหาร ครูทุกคน ผูปกครอง
ชุมชน รวมมีบทบาทและมีสวนรวมในการดําเนินการ ใหความรวมมือและสนับสนุนใหการจัดกิจกรรมดําเนินไป
ดวยความสะดวกอยางมี ประสิทธิภาพ
๔. จัดกิจกรรมชั่วโมงแนะแนว ๑ ชั่วโมง : ๑ สัปดาห ระดับประถมศึกษาเปนรายปการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนภาคเรียนที่ ๑ และ ๒
๕. จัดกิจกรรมดานการศึกษา มีรูปแบบการจัดกิจกรรม ๒ ลักษณะ คือ

๒๑๑

๕.๑ การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน
- กิจกรรมคาบแนะแนวทุกระดับชั้น
- กิจกรรมโฮมรูม
๕.๒ การจัดกิจกรรมแนะแนวนอกชั้นเรียน เชน
- กิจกรรมกลุมทางจิตวิทยาและการแนะแนว
- การทัศนศึกษาแหลงวิทยาการและสถานประกอบการ
- การเชิญผูปกครอง ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกาเปนวิทยากรใหความรู
- การจัดนิทรรศการ
- การจัดปายนิเทศ
- การปฐมนิเทศ
- การปจฉิมนิเทศ
- กิจกรรมวันประสานสัมพันธ
- กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน
- กิจกรรมพี่ชวยนอง
๖. จัดกิจกรรมดานการงานและอาชีพ มีแนวการจัดกิจกรรมดังนี้
๖.๑ รูขอมูลตนเองเพื่อการวางแผนงานอาชีพ เชน ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ จุดเดน
จุดดอยของตนเอง
๖.๒ รูและเขาใจในธรรมชาติและคุณลักษณะของอาชีพ มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต เห็นคุณคา
ของการทํางาน
๖.๓ มีความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาเพื่อเขาสูงานอาชีพ
๖.๔ มีเปาหมายชีวิต รูจักวางแผนชีวิตการเรียน การงาน ที่เหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ
และสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี
๖.๕ มีคุณลักษณะพื้นฐานที่จําเปนในการเตรียมตัวสูโลกของงานอาชีพ
๗. จัดกิจกรรมดานชีวิตและสังคม มีแนวการจัดกิจกรรมดังนี้
๗.๑ รูจักและเขาใจตนเอง รักและเห็นคุณคาในตนเอง
๗.๒ เขาใจและยอมรับผูอื่น
๗.๓ มีทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถปรับตัวเขากับสภาพสังคม สิ่งแวดลอม
ที่เปลี่ยนไปไดอยางเหมาะสม และสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
๗.๔ รูจักตัดสินใจและแกปญหา รวมทั้งสามารถปรับตัวตอสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตอยางเหมาะสม
๗.๕ มีคุณธรรม จริยธรรม เปนคนดีในสังคม อยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
๗.๖ รูจักหลีกเลี่ยงอบายมุข สารเสพติด การพนัน หรือสิ่งที่เปนอันตรายตอชีวิต
๗.๗ มีวุฒิภาวะทางอารมณ

๒๑๒

การประเมินผลการจัดกิจกรรม
ในการการประเมินการจัดกิจกรรมแนะแนว ครูผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมแนะแนว ผูเรียน และ
ผูปกครอง มีภารกิจที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ครูผูจัดกิจกรรมแนะแนว
๑.๑ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหเกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค สอดคลองกับ
วิสัยทัศนที่สถานศึกษากําหนดและตามสภาพความตองการและปญหาของผูเรียน
๑.๒ รายงานเวลาและพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม
๑.๓ ศึกษา ติดตาม และพัฒนาผูเรียนในกรณีที่ผูเรียนไมเขารวมกิจกรรม
๑.๔ ประเมินผลผูเรียน โดยดูจากพัฒนาการของผูเรียนตามวัตถุประสงคที่กําหนดเปนสําคัญ
ในกรณีที่ผลการประเมินยังไมผานใหครูผูจัดกิจกรรมดําเนินการซอมเสริมโดยผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมซ้ําหรือปฏิบัติ
กิจกรรมเพิ่มเติม จนกระทั่งผูเรียนบรรลุคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือผานการประเมินตามเกณฑ
ที่สถานศึกษากําหนด
๑.๕ บันทึกผลการติดตามและประเมินผลผูเรียนไวเปนหลักฐาน
๒. ผูเรียน
๒.๑ ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมี
หลักฐานแสดงเวลาการเขารวมกิจกรรม
๒.๒ ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครูผูรับผิดชอบมอบหมาย ถาไมผานใหปฏิบัติกิจกรรมซ้ําหรือ
ปฏิบัติเพิ่มเติม และมีชิ้นงาน/ผลงาน/คุณลักษณะตามที่ครูผูจัดกิจกรรมมอบหมายใหปฏิบัติ
๓. ผูปกครองควรมีสวนรวมในการประเมินผลพัฒนาการของผูเรียน และมีการบันทึกสรุป
พัฒนาการและการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน

๒๑๓

กิจกรรมนักเรียน

๒๑๔

ลูกเสือ - เนตรนารี

๒๑๕

หลักการ
กระบวนการลูกเสือโรงเรียนบานหนองบัว มีหลักการสําคัญ คือ โรงเรียนบานหนองบัว
ไดจัดกิจกรรมใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และความแตกตางระหวางบุคคลของ
ผูเรียน โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
๑. มีศาสนาเปนหลักยึดทางจิตใจ จงรักภักดีตอศาสนาที่ตนเคารพนับถือ และพึงปฏิบัติศาสนกิจดวย
ความจริงใจ
๒. จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและประเทศชาติของตน พรอมดวยการสงเสริมและสนับสนุนสันติ
สุขและสันติภาพ ความเขาใจที่ดีซึ่งกันและกัน และความรวมมือซึ่งกันและกันตั้งแตละระดับทองถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
๓. เขารวมพัฒนาสังคม ยอมรับ และใหความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผูอื่นและเพื่อนมนุษย
ทุกคน รวมทั้งธรรมชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก
๔. มีความรับผิดชอบตอการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
๕. ลูกเสือทุกคนตองยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
วัตถุประสงค
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๘ ไดกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรมลูกเสือเพื่อ
พัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรมใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบและชวยสรางสรรค
สังคม ใหเกิดความสามัคคี และมีความเจริญกาวหนา ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ
ตามแนวทางดังตอไปนี้
๑. ใหมีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟง และพึ่งตนเอง
๒. ใหมีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผูอื่น
๓. ใหรูจักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน
๔. ใหรูจักทําการฝมือและฝกฝนการทํากิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม
๕. ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ
ขอบขาย
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เปนกิจกรรมที่มุงปลูกฝงระเบียบวินัยและกฎเกณฑ เพื่อการอยูรวมกัน
ใหรูจักการเสียสละและบําเพ็ญประโยชนแกสังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี ใหเปนไปตามขอบังคับของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ รวมทั้งใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยกําหนดหลักสูตรเปน ๔ ประเภท ดังนี้
๑. ลูกเสือสํารอง
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๓
๒. ลูกเสือสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๖
๓. ลูกเสือสามัญรุนใหญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓
๔. ลูกเสือวิสามัญ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖
โรงเรียนบานหนองบัว ไดกําหนดหลักสูตรลูกเสือ เนตรนารี เปน ๓ ประเภท คือ
๑. ลูกเสือสํารอง
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๓

๒๑๖

๒. ลูกเสือสามัญ
๓. ลูกเสือสามัญรุนใหญ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๖
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓

แนวการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ
(Scout Method) ซึ่งมีองคประกอบ ๗ ประการ คือ
๑. คําปฏิญาณและกฎ ถือเปนหลักเกณฑที่ลูกเสือทุกคนใหคํามั่นสัญญาวาจะปฏิบัติตามกฎ
ของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไวใหกับลูกเสือเปนหลักในการปฏิบัติ ไมได “หาม” ทํา หรือ
“บังคับ” ทํา แตถา “ทํา” ก็จะทําใหเกิดผลดีแกตนเอง เปนคนดี ไดรับการยกยองวาเปนผูมีเกียรติเชื่อถือได
ฯลฯ
๒. เรียนรูจ ากการกระทํา เปนการพัฒนาสวนบุคคล ความสําเร็จหรือไมสําเร็จของผลงานอยู
ที่การกระทําของตนเอง ทําใหมีความรูที่ชัดเจน และสามารถแกปญหาตาง ๆ ดวยตนเองได และทายทาย
ความสามารถของตนเอง
๓. ระบบหมู เปนรากฐานอันแทจริงของการลูกเสือ เปนพื้นฐานในการอยูรวมกัน การ
ยอมรับซึ่งกันและกัน การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ การชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปนการเรียนรูการใช
ประชาธิปไตยเบื้องตน
๔. การใชสัญลักษณรวมกัน ฝกใหมีความเปนหนึ่งเดียวในการเปนสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี
ดวยการใชสัญลักษณ ไดแก เครื่องแบบ เครื่องหมาย การทําความเคารพ รหัส คําปฏิญาณ กฎ คติพจน คํา
ขวัญ ธง เปนตน วิธีการนี้จะชวยใหผูเรียนตระหนักและภาคภูมิใจใน
การเปนสมาชิกขององคการลูกเสือแหงโลก ซึ่งมีสมาชิกอยูทั่วโลกและเปนองคกรที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุดใน
โลก
๕. การศึกษาธรรมชาติ คือ สิ่งสําคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอันโปรงใสตาม
ชนบท ปาเขา ปาละเมาะ และพุมไม เปนที่ปรารถนาอยางยิ่งในการไปทํากิจกรรมกับธรรมชาติ การปนเขา
ตั้งคายพักแรมในสุดสัปดาห หรือตามวาระของการอยูคายพักแรมตามกฎระเบียบ เปนที่เสนหาแกเด็กทุกคน ถา
ขาดสิ่งนี้แลว ก็ไมเรียกวาใชชีวิตแบบลูกเสือ
๖. ความกาวหนาในการรวมกิจกรรม กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดใหเด็กทํา ตองใหมีความกาวหนา
และดึงดูดใจ สรางใหเกิดความกระตือรือรน อยากที่จะทําและวัตถุประสงคในการจัดแตละอยางใหสัมพันธกับ
ความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเลนที่สนุกสนาน การแขงขัยกันก็เปนสิ่งดึงดูดใจและเปนการจูงใจ
ที่ดี
๗. การสนับสนุนโดยผูใหญ ผูใหญเปนผูที่ชี้แนะหนทางที่ถูกตองใหแกเด็ก เพื่อใหเขาเกิด
ความมั่นใจในการที่จะตัดสินใจกระทําสิ่งใดลงไป ทั้งคูมีความตองซึ่งกันและกัน เด็กก็ตองการผูใหญชวยชี้นํา
ผูใหญเองก็ตองการนําพาใหไปสูหนทางที่ดี ใหไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและดีที่สุด จึงเปนการรวมมือกันทั้ง
สองฝาย

๒๑๗

เงื่อนไข
๑. เวลาในการเขารวมกิจกรรม
การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตาม โรงเรียนบานดงใหญไดกําหนดเวลาในการเขารวม
กิจกรรมตามหลักสูตรในแตละระดับชั้น ดังนี้
๑.๑ ระดับประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖) กําหนดเวลาในการเขารวมกิจกรรม
ปละ ๔๐ ชั่วโมง
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑ - ม.๓) กําหนดเวลาในการเขารวมกิจกรรม
ภาคเรียนละ ๒๐ ชั่วโมง
สวนการจัดกิจกรรมเพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี แตละประเภทใชเวลา
เรียนปกติ และนอกเวลาเรียน
๒. การจัดกิจกรรม
๒.๑ การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามหลักสูตร ควรจัดใหมีการเปดประชุมกองทุกครั้ง
เพื่อเปนการฝกความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
๒.๑.๑ พิธีเปด (ชักธงขึ้น สวดมนต สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
๒.๑.๒ เกมหรือเพลง
๒.๑.๓ เรียนตามหลักสูตร
๒.๑.๔ การเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน
๒.๑.๕ พิธีปด (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
๒.๒ กิจกรรมการอยูคายพักแรม
การเดินทางไกลและอยูคายพักแรม มีวัตถุประสงคเพื่อฝกใหลูกเสือมีความอดทน อยูใน
ระเบียบวินัย รูจักชวยตนเอง รูจักอยูและทํางานรวมกับผูอื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม ผูบังคับบัญชา
ลูกเสือจําเปนตองวางแผนนําลูกเสือไปเดินทางไกลและอยูคายพักแรมไวใหพรอมกอนและเนิ่น ๆ ดังนั้นบทบาท
ผูบังคับบัญชาลูกเสือที่มีหนาที่รับผิดชอบตอลูกเสือ ตองาน การอยูคายพักแรม และตามหนาที่ของตนเองจึง
จําเปนตองหาโอกาสใหลูกเสือของตนไดมีโอกาสในการอยูคายพักแรมเสมอ
ใหผกู ํากับลูกเสือนําลูกเสือไปฝกเดินทางไกล และอยูคายพักแรมปหนึ่งไมนอยกวา ๑ ครั้ง
ครั้งหนึ่งใหอยูคายพักแรมอยางนอย ๑ คืน
๒.๓ กิจกรรมพิธีการ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพิธีการลูกเสือ เชน พิธีเขาประจํากอง พิธี
ทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม พิธีถวายราชสดุดี พิธีประดับเครื่องหมายตาง ๆ เปนตน เพื่อใหลูกเสือมีความ
ภาคภูมิใจและเห็นคุณคาในการเปนลูกเสือ
๒.๔ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน สถานศึกษาควรสงเสริมการจัดกิจกรรมใหลูกเสือไดบําเพ็ญ
ประโยชนตามอุดมการณของลูกเสือ
๓. ผูบังคับบัญชาลูกเสือควรผานการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือขั้นความรูเบื้องตนในแตละ
ประเภท
๔. สถานศึกษาควรใหมีการจัดตั้งกลุมหรือกองลูกเสือตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ

๒๑๘

การประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เปนกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการดาน
ตาง ๆ ของผูเรียนลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งนอกจากพิจารณาความรูตามทฤษฎีแลว ตองพิจารณาดานความประพฤติ
พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมที่เนนทักษะและการปฏิบัติตาง ๆ ดวย
วิธีการประเมินที่หลากหลายและการประเมินตามสภาพจริงซึ่งแบงการประเมินผลออกเปน ๒ สวน คือ
๑. กิจกรรมบังคับ
เปนการประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตร เพื่อใหผูเรียนผานเกณฑการติดสินเลื่อนชั้นหรือจบ
หลักสูตร โดยการเขารวมกิจกรรมและผานการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด มีการประเมินผลตลอด
ภาคเรียน / ป โดยวิธีการสังเกตการณเขารวมกิจกรรม การซักถาม การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดย
กําหนดเกณฑการประเมิน “ผาน” และ “ไมผาน”
ผาน หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ ๘๐
ผานการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
ไมผาน หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมนอยกวารอยละ ๘๐ ปฏิบัติกิจกรรม
หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
๒. กิจกรรมพิเศษ การประเมินผลวิชาพิเศษในแตละวิชา ใชวิธีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ตามหลักเกณฑในขอบังคับลูกเสือแหงชาติ

๒๑๙

กิจกรรมชุมนุม

๒๒๐

หลักการ
๑.
๒.
๓.
๔.

เปนกิจกรรมที่เกิดจากการสรางสรรคและออกแบบกิจกรรมของผูเรียนตามความสมัครใจ
เปนกิจกรรมที่ผูเรียนรวมกันทํางานเปนทีม ชวยกันคิด ชวยกันทํา และชวยกันแกปญหา
เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
เปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน รวมทั้งบริบทของสถานศึกษา
และทองถิ่น

วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความตองการของตน
๒. เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ใหเกิด
ประสบการณทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ
๓. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใชเวลาใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม
๔. เพื่อใหผูเรียนทํางานรวมกับผูอื่นไดตามวิถีประชาธิปไตย
ขอบขาย
๑. เปนกิจกรรมจัดตามความสนใจของผูเรียน
๒. เปนกิจกรรมที่จัดเสริมหลักสูตรสถานศึกษาในดานความรูและทักษะปฏิบัติ ของผูเรียน
๓. สามารถจัดไดทั้งในและนอกสถานศึกษา และทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน
แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม
๑. กรณีชุมนุมที่ยังไมมีการจัดตั้ง ใหผูเรียนรวมกันจัดตั้งชุมนุม และเชิญครูที่ปรึกษารวมกันดําเนินการ
กิจกรรมชุมนุมตามระเบียบปฏิบัติที่สถานศึกษากําหนด
๒. กรณีชุมนุมที่มีการจัดตั้งแลว ใหครูที่ปรึกษาชุมนุมสํารวจความสนใจของผูเรียนในการเลือกเขา
รวมชุมนุม
๓. แตละชุมนุมมีการจัดประสบการณแลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรกิจกรรม
๔. ครูที่ปรึกษากิจกรรมประเมินตามหลักเกณฑการประเมินผล
เงื่อนไข
๑. การจัดกิจกรรมชุมนุมในแตละระดับชั้น ใหจัดตามโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. สมาชิกของชุมนุม ตองเขารวมกิจกรรม รวมปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ
ตามที่สถานศึกษากําหนด
การประเมินผล
การประเมินผลกิจกรรม เปนกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการดานตาง ๆ ซึ่ง
นอกจากพิจารณาความรูตามทฤษฎีแลว ยังตองพิจาณาดานความประพฤติ พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมที่เนน

๒๒๑

ทักษะและการปฏิบัติตาง ๆ ดวยวิธีการประเมินที่หลากหลาย และการประเมินตามสภาพจริง โดยกําหนดเกณฑ
การประเมินเปน “ผาน” และ “ไมผาน”
ผาน หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ ๘๐
ผานการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
ไมผาน หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ ปฏิบัติกิจกรรม หรือมี
ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

๒๒๒

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน

๒๒๓

หลักการ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนเปนกิจกรรมที่ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และพัฒนาการทางสมอง เนนให
ความสําคัญทั้งความรู และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนคิดสรางสรรคออกแบบกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนอยางหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมในลักษณะจิตอาสา
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
๒. เพื่อใหผูเรียนออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนอยางสรางสรรค
ตามความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร
๓. เพื่อใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๔. เพื่อใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธรณประโยชนจนเกิดคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๕. เพื่อใหผูเรียนมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ขอบขาย
เปนกระบวนการจัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และกิจกรรมจิตอาสา โดยผูเรียน
ดําเนินการดวยตนเองในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มี
จิตอาสา และมีจิตสาธารณะ
แนวการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน เนนใหผูเรียนรวมกันสํารวจและวิเคราะหสภาพ
ปญหา รวมกันออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน รวมสรุปและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม รวมรายงานผล พรอมทั้งประชาสัมพันธและเผยแพรผลการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน โรงเรียนบานหนองบัว เลือกจัดกิจกรรมหรือเขารวม
กิจกรรมไดทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน กลาวคือ จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ โครงงาน หรือกิจกรรม
หมายถึง กิจกรรมที่ผูเรียนนําเสนอการจัดกิจกรรมตอโรงเรียน เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดทําโครงการ
โครงงาน หรือกิจกรรม ซึ่งมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดที่ชัดเจน โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งภายในโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน
เงื่อนไข
เวลาเขารวมกิจกรรม ผูเรียนเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนอยางตอเนื่องทุกภาค
เรียน เนนผูเรียนเปนผูจัดกิจกรรมดวยตนเองทุกขั้นตอนและตอเนื่อง โดยมีครูเปนที่ปรึกษากิจกรรม

๒๒๔

ผูเรียนจะจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนในเวลา สถานที่ หรือ
รูปแบบของกิจกรรมใดก็ได โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา
การประเมินผลกิจกรรม
การประเมินผลกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมใหครบตาม
กรอบเวลาในโครงสรางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และโครงสรางเวลา
เรียนของสถานศึกษาดังนี้
๑. ระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) มีเวลาเขารวมกิจกรรมรวม ๖๐ ชั่วโมง โดยมีเวลาเขารวม
กิจกรรมชั้น/ปละ ๑๐ ชั่วโมง
๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-ม.๓) มีเวลาเขารวมกิจกรรมรวม ๔๕ ชั่วโมง โดยมีเวลาเขา
รวมกิจกรรมชั้น/ปละ ๑๕ ชั่วโมง
๓. มีผลงาน/ชิน้ งาน/คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
ผาน หมายถึง ผูเรียนมีเกณฑการผานดังนี้
๑. ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑ ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติกิจกรรมชั้น/ปละ ๑๐ ชั่วโมง ในระดับประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖)
๑.๒ ปฏิบัติกิจกรรมชั้น/ปละ ๑๕ ชั่วโมง ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๒. มีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดคิดเปนรอยละ ๘๐ ทุกชั้นป
ไมผาน หมายถึง ผูเรียนมีเกณฑการไมผานดังนี้
๑. ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติกิจกรรมชั้น/ปละต่ํากวา ๑๐ ชั่วโมง ในระดับประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖)
๑.๒ ปฏิบัติกิจกรรมชั้น/ปละต่ํากวา ๑๕ ชั่วโมง ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๒. มีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดต่ํากวา รอยละ ๘๐ ทุกชั้นป
กรณีที่ผูเรียนไมผาน ครูที่ปรึกษาตองใหผูเรียนซอมเสริมการทํากิจกรรมใหครบตามกรอบเวลาที่
กําหนดในโครงสรางของหลักสูตรหรือปฏิบัติกิจกรรมอื่นที่มีจุดมุงหมายสอดคลองกับกิจกรรมที่กําหนดเปนการ
ทดแทนและประเมินผลตามเกณฑที่กําหนด

๒๒๕

เกณฑการจบหลักสูตร

๒๒๖

เกณฑการจบหลักสูตรระดับประถมศึกษา
๑. ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน จํานวน ๕,๐๔๐
ชั่วโมงตาม และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม จํานวน ๒๔๐ ชั่วโมง
๒. ผูเรียนตองเรียนรูทุกรายวิชาพื้นฐานและมีผลการประเมินในระดับ ๑.๐ ขึ้นไป จึงจะถือวาผานการ
ประเมินรายวิชาพื้นฐาน
๓. ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับ “ผาน” ขึ้นไป
๔. ผูเรียนตองมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับ “ผาน” ขึ้นไป
๕. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และมีมีผลการประเมิน ในระดับ “ผาน”

เกณฑการจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๑. ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม
๑๕ หนวยกิต
๒. ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๗๗ หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน
๖๖ หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา ๑๑ หนวยกิต
๓. ผูเรียนตองเรียนรูทุกรายวิชาพื้นฐานและมีผลการประเมินในระดับ ๑.๐ ขึ้นไป จึงจะถือวาผานการ
ประเมินรายวิชาพื้นฐาน
๔. ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับ “ผาน” ขึ้นไป
๕. ผูเรียนตองมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับ “ผาน” ขึ้นไป
๖. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และมีมีผลการประเมิน ในระดับ “ผาน”

๒๒๗
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๒๒๘

ภาคผนวก

๒๒๙

ประกาศโรงเรียนบานหนองบัว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
--------------------------------------เพื่อใหการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด ๔ มาตรา ๒๗
และคําสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ใหใชมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
คําสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ใหเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
การเรียนรู และตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) และ
แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําใหโรงเรียนตองปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และสอดคลองกับหลักสูตรทองถิ่น จุดเนน และ
ความตองการของโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
อาศัยระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๕ และประกาศการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ โรงเรียนบานหนองบัว สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๑ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียนบาน
หนองบัว ดังรายละเอียดแนบทาย
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
(ลงชื่อ)
(นายปรีชา วิเศษชัย)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองบัว

๒๓๐

( เอกสารแนบทาย )
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบดวย
๑.๑ นายสุธธิ รรม สําเร็จรัมย
ผูทรงคุณวุฒิ
๑.๒ นายราเซ็ล อุบลแสง
ผูแทนผูปกครอง
๑.๓ นางสมภาร บุตรเพ็ง
ผูแทนศิษยเกา
มีหนาที่ใหคําปรึกษา ชี้แนะ สงเสริมและสนับสนุนตามที่คณะกรรมการขอความรวมมือ
๒. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการโรงเรียน ประกอบดว
๒.๑ นายปรีชา วิเศษชัย
ผูอํานวยการโรงเรียน
๒.๒ นางลาวัณย สิงศิลป
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๒.๓ ดร.ประครอง พลสิทธิ์
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
๒.๔ นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
๒.๕ นายปริญญา สุภา
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา
๒.๖ นายนาวิน วงศวิเศษ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
๒.๗ นางฐปรัตน ทองยัง
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
๒.๘ นางรสสุคนธ มุลาลี
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
๒.๙ นางประณมเพียร โพธิน์ า
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
๒.๑๐ ดร.ประคอง พลสิทธิ์
หัวหนางานแนะแนว
๒.๑๑ นายปริญญา สุภา
หัวหนางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๒.๑๒ นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท หัวหนางานวัดผลและประเมินผล
๒.๑๓ นายพจนา ศรีพรหมทัต
หัวหนางานวิชาการ
มีหนาที่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑. วางแผนการดําเนินงานวิชาการ กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนวการ
จัดสัดสวนสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
๒. จัดทําคูมือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล และการแนะแนวใหสอดคลอง
และเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรูการ
วัดผลและประเมินผล และการแนะแนวใหเปนไปตามจุดหมายและแนวทางการดําเนินการของหลักสูตร
๔. ประสานความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน องคกรตาง ๆ และชุมชน เพื่อใหการใชหลักสูตรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
๕. ประชาสัมพันธหลักสูตร และการใชหลักสูตรแกนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และผูเกี่ยวของ และนํา
ขอมูลปอนกลับจากฝายตาง ๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๖. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู

๒๓๑

๗. ติดตามผลการเรียนรูของนักเรียนเปนรายบุคคล ระดับชวงชั้น และระดับกลุมสาระการเรียนรูในแตละ
ปการศึกษา เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา
๘. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตร ระดับ
สถานศึกษาในรอบปที่ผานมา แลวใชผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตรในปการศึกษาตอไป
๙. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเนนผลการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ
๑๐. ใหมีการประชุมคณะกรรมการ อยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
....................................................................

๒๓๒

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๔
................................
เพื่อใหการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๗ ที่กําหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
หนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพ ตลอดเพื่อการศึกษาตอ ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาของชุมชน
และสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔
กระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับนับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
และแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความวา โรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตไมหมายรวมถึงสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาเฉพาะทาง
“ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา ครูใหญ อาจารยใหญ หรือผูอํานวยการที่รับผิดชอบบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการระดับกลุมวิชา
“อนุกรรมการ” หมายความวา อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการระดับกลุมวิชา

๒๓๓

ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษา” อยูภายใตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา แตงตั้งโดยผูบังคับบัญชาเหนือ
สถานศึกษาขึ้นไปหนึ่งระดับ คณะกรรมการประกอบดวย
(๑) ผูบริหารสถานศึกษา เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูชวยผูบริหารที่ผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ
(๓) หัวหนาหมวดวิชาหรือกลุมวิชา เปนกรรมการ
(๔) หัวหนางานแนะแนว เปนกรรมการ
(๕) หัวหนางานวัดและประเมินผล เปนกรรมการ
(๖) ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่สถานศึกษาไมมีผูชวยผูบริหาร ใหผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาแตงตั้งผูที่เหมาะสมเปนรอง
ประธานกรรมการ และเปนกรรมการและเลขานุการ และในกรณีที่เห็นควรใหมีกรรมการและผูชวยเลขานุการให
พิจารณาแตงตั้งไดตามความเหมาะสม
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) วางแผนการดําเนินงานวิชาการ กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา และ
แนวทางการจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่น
(๒) จัดทําคูมือบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษานิเทศ กํากับ ติดตามใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร แรจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล และการแนะแนวใหสอดคลองและเปนไป
ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรูการ
วัดและประเมินผลและการแนะแนว ใหเปนไปตามจุดหมายและแนวทางการดําเนินการของหลักสูตร
(๔) ประสานความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน องคกรตาง ๆ และชุมชนเพื่อใหการใชหลักสูตรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
(๕) ประชาสัมพันธหลักสูตร และการใชหลักสูตรแกนักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและผูที่เกี่ยวของและนํา
ขอมูลปอนกลับจากฝายตาง ๆ มาพิจารณาเพื่อการปรบปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
(๖) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
(๗) ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับชัน ระดับชวงชั้น ระดับกลุมวิชาในแตละปการศึกษา
เพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒนาการดําเนินการงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา
(๘) ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาในรอบปที่ผานมา แลวใชผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตรปการศึกษาตอไป

๒๓๔

(๙) รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเนนผลการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา สาธรณ
ชนและผูเกี่ยวของ
ขอ ๗ ใหมีการประชุมคณะกรรมการ อยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
การดําเนินการประชุมคณะกรรมการ ใหเปนไปตามระเบียบและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
โดยใหมีคณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมารที่มีอยู
ขอ ๘ ใหมีคณะที่ปรึกษา ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนชุมชน หรือผูประกอบการในทองถิ่น หรือ
ภูมิปญญาในทองถิ่น ผูแทนผูปกครอง และผูแทนศิษยเกา ซึ่งอาจเปนบุคคลที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน หรือไมก็ได มีหนาที่ใหคําปรึกษาตามที่คณะกรรมการขอความรวมมือแลวแตกรณี
ขอ ๙ ใหมีคณะอนุกรรมการเรียกวา “คระอนุกรรมการระดับกลุมวิชา” จํานวน ๙ คณะ เรียกชื่อ
คณะอนุกรรมการตามชื่อกลุมวิชาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก กลุมวิชาภาษาไทย สุมวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
กลุมวิชาทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป กลุมวิชาการงานอาชีพ กลุมวิชาภาษาตางประเทศ และกลุมกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน อยูภายใตคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตงตั้งโดยผูบริหาร
สถานศึกษา คณะอนุกรรมการ แตละคณะประกอบดวย
(๑) หัวหนาหมวดวิชาหรือกลุมวิชา เปนประธานอนุกรรมการ
(๒) ครู-อาจารยทุกคนในหมวดวิชาหรือกลุมวิชา เปนอนุกรรมการ
(๓) รองหัวหนาหมวดวิชาหรือกลุมวิชา เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่สถานศึกษาไมมีรองหัวหนาหมวดวิชาหรือกลุมวิชา ใหผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาแตงตั้งผูที่
เหมาะสมแทน และในกรณีที่สถานศึกษาไมไดจัดกลุมวิชาตามชื่อกลุมวิชาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให
พิจารณากําหนดจํานวนคณะอนุกรรมการตามกลุมวิชาของสถานศึกษา
ขอ ๑๐ ใหคณะนุกรรมการมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดสัดสวนสาระการเรียนรูกลุมวิชา และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาของกลุมวิชาในสาระการเรียนรู
แกนรวม แกนเลือก และเลือกเสรี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) ดําเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่สุด และการวัดและประเมินผล
การเรียนรูรายวิชาตาง ๆเพื่อใหไดขอมูลที่แสดงความสามารถที่แทจริงของนักเรียน
(๓) พัฒนาแผนการสอนรายวิชาที่เปนมาตรฐานกลาง เพื่อใหผูสอนสามารถปรับใชตามความเหมาะสม
และใหการสอนนําไปสูการเรียนรูมากที่สุด
(๔) พัฒนาสื่อการเรียนรูที่เหมาะสม และสอดคลองกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่สุด
(๕) กําหนดแนวทางพัฒนาเครื่องมือ และกํากับ ติดตามการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูของ
นักเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชาที่กําหนด
(๖) วิเคราะหพัฒนาการของนักเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม

๒๓๕

(๗) ดําเนินการวิจัยการศึกษาในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนากระบวนการการเรียนรูและการวัดและ
ประเมินผล
(๘) นิเทศภายใน แลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(๙) รวบรวมขอมูลเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและการจัดกระบวนการเรียนรู ตลอดจน
ตรวจสอบและประเมินการบริหารหลักสูตรรายวิชาและกลุมวิชาในภาคเรียนที่ผานมาและวางแผนพัฒนาการ
บริหารหลักสูตรในภาคเรียนตอไป
(๑๐) รายงานผลการปฏิบัติงานาตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู – อาจารย และผลการบริหาร
หลักสูตรของกลุมวิชาโดยเนนผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนตอคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูเกี่ยวของ
(๑๑) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๑๑ ใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง
การดําเนินการประชุมคณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามระเบียบและวิธีการที่คณะอนุกรรมการกําหนด
โดยใหมีคณะอนุกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานนคณะอนุกรรมการที่มีอยู
ขอ ๑๒ การจัดใหมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกลาว ใหสถานศึกษาพิจารณาดําเนินการตาม
สภาพและยืดหยุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่สถานศึกษามีบุคลากรนอย อาจจัดใหมีเฉพาะคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะเดียว และใหคณะกรรมการดับกลาว
ปฏิบัติงานในสวนที่เปนหนาที่ของคณะอนุกรรมการระดับกลุมวิชาดวย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
(ลงชื่อ)... เกษม.....วัฒนชัย….
(นายเกษม วัฒนชัย)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

๒๓๖

คําสั่งโรงเรียนบานหนองบัว
ที่ ๕๓ / ๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ป ๒๕๖๑
สูห ลักสูตรโรงเรียนบานหนองบัว (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒)
--------------------------------------เนื่องจากการประชุมทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่กลุมโรงเรียนเมือง ๑ ไดจัดขึ้นโดยมีศึกษานิเทศกเขารวมประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม
๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบานหมากแขง ซึ่งในที่ประชุมไดกําหนดใหโรงเรียนทบทวนหลักสูตรโรงเรียนฉบับปรับปรุง
๒๕๖๑ โดยเนนในรายวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา (ภูมิศาสตร) ในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑,๔
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ สวนในรายวิชาอื่นใหทบทวนเพื่อใหเหมาะกับบริบทสถานศึกษา และสถานการณ
ปจจุบัน เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสู หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒)
ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยจึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่อํานวยความสะดวก ใหคําปรึกษา สนับสนุนในการวัดผลประเมินผล
ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยและเกิดผลดีสูงสุด ประกอบดวย
ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๑.๑ นายปรีชา วิเศษชัย
ครู โรงเรียนบานหนองบัว รองประธานกรรมการ
๑.๒ นางสาวประคอง พลสิทธิ์
ครู โรงเรียนบานหนองบัว กรรมการ
๑.๓ นางลาวัณย สิงหศิลป
ครู โรงเรียนบานหนองบัว กรรมการ
๑.๔ นายนาวิน วงษวิเศษ
ครู โรงเรียนบานหนองบัว กรรมการ
๑.๕ นางสาวณัฏฐนันท โยธะชัย
ครู โรงเรียนบานหนองบัว กรรมการ
๑.๖ นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท
๑.๗ นายพิเชาวน องคอนุรักษ
ครู โรงเรียนบานหนองบัว กรรมการ
๑.๘ นายวิรุฬห จุลนิล
ครู โรงเรียนบานหนองบัว กรรมการ/เลขานุการ
๒. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหนาที่ใหคําปรึกษาในการทบทวนหลักสูตร และจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนบานหนองบัว (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒)
๒.๑ นายปรีชา วิเศษชัย
ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒.๒ นางสาวประคอง พลสิทธิ์
ครู โรงเรียนบานหนองบัว กรรมการ
๒.๓ นางสุมาลี ใจดี
ครู โรงเรียนบานหนองบัว กรรมการ
๒.๓ นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท ครู โรงเรียนบานหนองบัว กรรมการ/เลขานุการ

๒๓๗

๓. คณะกรรมการทบทวนหลักสูตรมีหนาที่ ทบทวนถึงความยากงายของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางเวลาเรียน และทําการแกไขใหเหมาะกับบริบทของโรงเรียน โดยเนน ๓ สาระที่สําคัญ
๓.๑ นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท ครู โรงเรียนบานหนองบัว
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางนงลักษณ ไผลอมทําเล
ครู โรงเรียนบานหนองบัว
กรรมการ
๓.๓ นางลาวัณย สิงศิลป
ครู โรงเรียนบานหนองบัว
กรรมการ
๓.๔ นางสาวชุติมน สนทา
ครู โรงเรียนบานหนองบัว
กรรมการ
๓.๕ นางรสสุคนธ มุลาลี
ครู โรงเรียนบานหนองบัว
กรรมการ
๓.๖ นายนาวิน วงษวิเศษ
ครู โรงเรียนบานหนองบัว
กรรมการ
๓.๗ นายวิรุฬห จุลนิล
ครู โรงเรียนบานหนองบัว
กรรมการ
๓.๘ นางฐปรัตน ทองยัง
ครู โรงเรียนบานหนองบัว
กรรมการ
๓.๙ นายปริญญา สุภา
ครู โรงเรียนบานหนองบัว
กรรมการ
๓.๑๐ นางอิสรีย ฐิตชิ ัยรัตน
ครู โรงเรียนบานหนองบัว
กรรมการ
๓.๑๑ นางยุพิน ดวงแพงมาศ
ครู โรงเรียนบานหนองบัว
กรรมการ
๓.๑๒ นายพิเชาวน องคอนุรักษ
ครู โรงเรียนบานหนองบัว
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานหนองบัว
๓.๑๓นางประณมเพียร โพธิ์นา
กรรมการ
๓.๑๔นางสาวณัฐฐินันทร โยธะชัย ครู โรงเรียนบานหนองบัว
กรรมการ/เลขานุการ
๔. คณะกรรมการจัดทํารูปเลมหลักสูตร และรายงานตอเขตการศึกษา มีหนาที่พิมพ พิสูจนอักษร และจัดทํา
รูปเลมหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นของโรงเรียนบานหนองบัวพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒) ใหแลว
เสร็จ และตอเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต ๑ ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒
๔.๑ นายวิรุฬห จุลนิล
๔.๒ นางยุพิน ดวงแพงมาศ
๔.๓ นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท
๔.๔ นางนางลาวัณย สิงหศิลป
๔.๕ นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
๔.๖ นายพิเชาวน องคอนุรักษ
๔.๗ นางสาวณัฏฐินันท โยธะชัย

ครู โรงเรียนบานหนองบัว
ครู โรงเรียนบานหนองบัว
ครูโรงเรียนบานหนองบัว
ครู โรงเรียนบานหนองบัว
ครู โรงเรียนบานหนองบัว
ครู โรงเรียนบานหนองบัว
ครู โรงเรียนบานหนองบัว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ใหผูที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายดวยความเอาใจใส และเตรียมการใหพรอมเพื่อให
เกิดผลดีตอทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายปรีชา วิเศษชัย)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองบัว

๒๓๘

นตฺถิ ปฺญา สมาอาภา
แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี
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