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        หลักสูตรสถานศึกษา  

  โรงเรียนบานหนองบัว 
  พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 
 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



๒ 
 

คํานํา 

 

ดวยคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไดประกาศใช

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๕ 

มกราคม ๒๕๖๑ ใหเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โดยมีคําสั่งใหโรงเรียนดําเนินการใชหลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๖๑  

โดยใหใชในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ และ ๔ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป เพ่ือใหเปนหลักสูตรแกนกลางของ

ประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือใหสอดคลองกับ

นโยบายและเปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ านหนองบั ว  จึ งได ทํ าการปรับปรุ งหลักสูต รสถาน ศึกษาโรงเรียนบ านหนองบั ว 

พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  

พุทธศักราช ๒๕๖๐) และหวังเปนอยางยิ่งวา หลักสูตรสถานศึกษาเลมนี้จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานดาน

การบริหารจัดการศึกษา อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 

 

 

       กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบานหนองบวั 

                                                                                        ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
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สารบัญ 

 

เรื่อง            หนา 

คํานํา                                                                                                                       

ประกาศโรงเรียน                     

สวนนํา   ๑  

วิสัยทัศน   ๖ 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน   ๗ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค   ๗ 

โครงสรางเวลาเรียน    ๑๑ 

คําอธิบายรายวิชา(พ้ืนฐาน) ระดบัประถมศึกษา            ๒๓  

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ๒๔ 

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   ๓๓ 

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   ๔๒ 

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ๕๔ 

 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา   ๖๖ 

 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   ๗๓ 

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ   ๘๓ 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   ๙๐ 

คําอธิบายรายวิชา(เพ่ิมเติม) ระดับประถมศึกษา            ๙๗  

คําอธิบายรายวิชา(พ้ืนฐาน) ระดับมัธยมศึกษา            ๑๐๖ 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ๑๐๗ 

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   ๑๑๔ 



๔ 
 
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   ๑๒๑ 

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ๑๓๙ 

 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา   ๑๕๗ 

 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   ๑๗๐ 

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ   ๑๗๗ 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   ๑๘๓ 

คําอธิบายรายวิชา(เพ่ิมเติม) ระดับมัธยมศึกษา            ๑๙๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ๒๑๗ 

เกณฑการจบการศึกษา    ๒๓๔ 

ภาคผนวก                                                                                                                 ๒๓๗ 

ประกาศโรงเรียนบานหนองบัว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑                   ๒๓๘ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  

                  วาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔    ๒๔๑ 

คําส่ังโรงเรียนบานหนองบัว ท่ี  ๕๓ / ๒๕๖๒ 

                  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ป ๒๕๖๑              ๒๔๕ 

                         สูหลักสตูรโรงเรียนบานหนองบัว (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒) 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

สวนนํา 

     กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาอิงมาตรฐานมาแลว ๒ ฉบับ คือ หลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพ่ือ 

ใหเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบ

ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถ ในการแขงขัน

ในเวทีระดับโลก(กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔)   พรอมกันนี้ไดปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความ

สอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจทางการศึกษาใหทองถ่ินและ

สถานศึกษาไดมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ และ ความตองการของ

ทองถ่ิน  

      คําสัง่กระทรวงศึกษาธิการ  ท่ี สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑ ใหโรงเรียนท่ัวไป จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ตาม

กระบวนการท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนด ใหแลวเสร็จพรอมประกาศใช

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามประกาศขางตน   โดยใหโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ใชในการ

จัดการเรียนการสอน  ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๖ ในปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป สวนโรงเรียนท่ีจัด

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ใหใชในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และท่ี ๔  ในปการศึกษา ๒๕๕๓ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑, 

๒ และ ๔,๕ ในปการศึกษา ๒๕๕๔ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑,๒,๓ และ ๔,๕,๖ ในปการศึกษา ๒๕๕๕ 

      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไดกําหนดแนวทางและเปาหมายในการ

ใชเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของทุกโรงเรียนท่ัวประเทศ เพ่ือความเปนเอกภาพของชาติรวมกัน โดยใหถือเปน

จุดเนนหลักๆ ท่ีตองปฏิบัติ คือ  ใหเปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ  มีจุดหมายและ

มาตรฐานการเรียนรู เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน

พ้ืนฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากลเปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาส

ไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค และมีคุณภาพเปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ินเปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสราง

ยืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัดการเรียนรูเปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปน

หลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถ

เทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ   

              หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีปญญา  

มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ ไดกําหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียน เม่ือจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คือ เนนใหผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง   

มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต มี

สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมือง

ไทยและพลโลก  ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

และมีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  มีจิตสาธารณะท่ี

มุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  



๖ 
 
       ในการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใน

การกําหนดจุดเนน เพ่ือการพัฒนาคุณลักษณะของคนไทย ท่ีเนนการเปนพลเมืองไทย รักศรัทธา และจงรักภักดีใน

สถาบันพระมหากษัตริยสืบไป ไดมีการออกประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ คสช. ข้ึน ตามท่ีแจงใน

หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว๗๗๙ ลงวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เนนการสอนประวัติศาสตร ๕ 

จุดเนน และการกําหนดใหมีรายวิชาหนาท่ีพลเมือง เปนรายวิชาเพ่ิมเติม บังคับใหนักเรียนทุกชั้นปตองไดเรียน

อยางเทาเทียมกัน และตอมาไดมีหนังสือ ท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๓๕๘๘ ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ กําหนดตัวชี้วัดตองรู

และควรรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพ่ือใหทุกโรงเรียนจัดการเรียนการ

สอนไดตรงตามเปาหมายพัฒนาศักยภาพผูเรียนท่ีสอดคลองกับ ๕ สมรรถนะของหลักสตูรยิ่งข้ึน นอกนั้นมีการปรับ 

ลด ขยายโครงสรางการบริหารจัดการเวลาเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสาร ท่ีโรงเรียน

สามารถใชดุลยพินิจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมแตตองไมกระทบกับการพัฒนาผูเรียนใหไดตามมาตรฐาน

การเรียนรูและตัวชี้วัดหลักสูตร 

   โดยทุกสิ้นปการศึกษา โรงเรียนบานหนองบัวไดทําการประเมินหลักสูตรหลังใชอยางรอบดานครอบคลุม

ท้ังดานเนื้อหา กิจกรรม โครงสรางหลักสูตร โครงสรางชั้นปและบริบทความตองการ จําเปนอ่ืนๆ โดยตลอด  

ประกอบกับในปการศึกษา ๒๕๕๗ นี้ กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีนโยบายใหโรงเรียนปรบัปรุงโครงสรางหลักสูตร

สถานศึกษา ไดเนนการเสริมสรางคุณลักษณะคนไทยตามคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ผานกิจกรรมการเรยีนการสอน

วิชาหนาท่ีพลเมือง และวิชาประวัติศาสตร อยางเขมขน 

     นโยบายในการพัฒนาเสริมสรางคุณลักษณะคนไทยเพ่ือความเปนพลเมืองไทย บนวิถีประชาธิปไตยท่ี

มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และความเปนพลโลกท่ีมีความเขมแข็งนั้น กระทรวงศึกษาธิการไดวางกรอบ

แนวคิดไวในเบื้องตน คือ 

     คานิยมหลัก ๑๒ ประการ  

     ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันหลักของชาติ 

     ๒. ซ่ือสัตย เสียสละ  อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม  

     ๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  

     ๔. ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนทางตรงและทางออม รักษาวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยอันงดงาม  

     ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน  

     ๗. เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง  

     ๘. มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ  

     ๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

    ๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการเม่ือมี

ความพรอมโดยมีภูมิคุมกันท่ีดี 

    ๑๑. มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอายเกรง

กลัวตอบาปตามหลักของศาสนา  

    ๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง  

 



๗ 
 
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

เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มีการประกวดวาดภาพ รองเพลงพระราชนิพนธ 

งานแสดงท่ีสื่อถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย 

   ๒. ใหสถานศึกษาปลูกฝงและพัฒนาคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ใหกับนักเรียนอยางสมํ่าเสมอและ

ตอเนื่อง เนนการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน จนเปนพฤติกรรมท่ียั่งยืน โดยมีการประเมินอยางเขมขนดังนี้ 

     ๒.๑ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ เนนขอ ๑ การรักชาติ ศาสน พระมหากษัตริย  ขอ ๓ ความ 

กตัญู  ขอ ๘ การมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 

     ๒.๒ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ เนนขอ ๒ ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน ขอ ๔ ใฝหาความรู หม่ันศึกษา

เลาเรียน ขอ ๑๑ มีความเขมแข็งท้ังกายใจ 

     ๒.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ เนน ขอ ๕ รักษาวัฒนธรรมประเพรีไทย  ขอ ๗ เขาใจ เรียนรู

ประชาธิปไตยท่ีถูกตอง ขอ ๙ ปฏิบัติตามพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

     ๒.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ เนนขอ ๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย ขอ ๑๐ ดํารงตนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอ ๑๒ การเห็นแกประโยชนสวนรวม 

         ๓. ใหสถานศึกษากําหนดวิธีการเรียนรูคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ใหเหมาะสมกับวัยและศักยภาพผูเรียน   

     ๓.๑ ระดับประถมศึกษา ใหเรียนรูผานบทเพลง นิทาน เหตุการณ หรือการศึกษาจากแหลงเรียนรู

ตางๆ อาทิ สถานท่ีจริงทางประวัติศาสตร หนวยงานตามโครงการพระราชดําริ พิพิธภัณฑ ฯลฯ 

     ๓.๒ ระดับมัธยมศึกษา ใหเรียนรูผานการศึกษาเปรียบเทียบ วิเคราะห สังเคราะหชีวประวัติบุคคล

สําคัญ บุคคลท่ีทําคุณประโยชนตอสวนรวม หรือเหตุการณสําคัญในอดีตและปจจุบัน เพ่ือการพัฒนาการอยูรวมกัน

ในเชิงสรางสรรค 

๔. ใหผูบริหารสถานศึกษากํากับ ติดตาม นิเทศภายใน การดําเนินงานเก่ียวกับคานิยมหลัก ๑๒ ประการ

ใหบรรลุวัตถุประสงค 

     ในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือใชในการจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายตาม

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินจังหวัด 

อุดรธานี และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผานคุณลักษณะพลเมืองไทย ตามคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ท่ี กําหนด

นั้น  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแจงใหทุกสถานศึกษา โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทุก

สังกัด ทุกระบบ ไดจัดการเรียนการสอนวิชาหนาท่ีพลเมือง เปนรายวิชาเพ่ิมเติม ทุกชั้นปสําหรับการศึกษาภาค

บังคับชั้นปละ ๔๐ ชั่วโมง สวนมัธยมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ ในชวงเวลาเรียน ๓ ป ตองเรียนวิชาหนาท่ีพลเมืองเปนวิชา

เพ่ิมเติมทุกคน รวม ๘๐ ชั่วโมง จึงจะถือวาจบหลักสูตรตามเกณฑการจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังท่ีปรากฏความในหนังสือ ท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันท่ี ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๗  

      อนึ่ง ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ครั้งนี้ โรงเรียนดําเนินการตามคําสั่ง

กระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๙ สงิหาคม ๒๕๖๐ โดยดําเนินการตามกระบวนการ

หลักสูตรครบทุกข้ันตอน แมจะเปนเพียงปรับเปลี่ยนมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดเพียงบางสวนก็ตาม  



๘ 
 
ซ่ึงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาครั้งนี้ คณะทํางานปรับปรุงหลักสูตรไดมีการศึกษาทบทวนองคประกอบตางๆ 

ของการพัฒนาหลักสูตร ตามความตองการจําเปน เชน กรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน ขอมูลสารสนเทศการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาในรอบ ๔ ปการศึกษา (๒๕๕๗-๒๕๖๐) ผลการติดตามผูเรียนท่ีจบการศึกษาในแตละรุนของ

โรงเรียนและอ่ืนๆ ตลอดจนแนวโนมการพัฒนาผูเรียนสูโลกอนาคต ท้ังแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ๒๐ ป 

เปาหมายการพัฒนากําลังคนสูยุค ๔.๐ คุณลักษณะและสมรรถนะสําคัญของพลเมืองไทยและพลโลกในศตวรรษท่ี 

๒๑ ภายใตหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตามพระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชการ

ท่ี ๑๐ อันไดแก มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง  มีงานทํา และเปนพลเมืองดี การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

     กรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินจังหวัดอุดรธานี ท่ีประกาศใชรวมกันกับทุกหนวยงานท่ีจัดการศึกษา

ระดับพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี ไดกําหนดเปาหมาย จุดเนนท่ีสถานศึกษาตองนําไปพิจารณากําหนด 

เปนจุดพัฒนาผูเรียน คือ ตองมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ผูเรียนมีโอกาสเรียนรูเรื่องราวของชุมชน ทองถ่ิน ซ่ึงเปนสภาพแวดลอมในชีวิตจริงของ

ตน ทําใหเกิดความตระหนัก เห็นคุณคา สํานึกรักผูกพันกับทองถ่ิน มีความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ ถ่ินฐานบานเกิด 

เปนสมาชิกท่ีดีของชุมชน ตลอดจนสามารถแกปญหา พัฒนาชีวิต อาชีพ ครอบครัวและสังคมของตนเองได ตาม

ควรแกฐานะ และเปนบุคคลท่ีมีความรอบรูเก่ียวกับทองถ่ินในแงมุมตางๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ 

อยางชัดเจน 

  โรงเรียนบานหนองบัว จึงไดพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑)ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตร
ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือนําไปใชประโยชนและเปนกรอบในการวางแผน
และพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมี
กระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ  โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน  จุดหมาย  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค  มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด  โครงสรางเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑการวัด
ประเมินผลใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  เปดโอกาสใหโรงเรียนสามารถกําหนดทิศทางในการจัดทํา
หลักสูตรการเรียนการสอนในแตละระดับตามความพรอมและจุดเนน  โดยมีกรอบแกนกลางเปนแนวทางท่ีชัดเจน
เพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด ๔.๐  มีความพรอมในการกาวสูสังคมคุณภาพ มีความรูอยางแทจริง  และมี
ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

วิสัยทัศน (Vision)  

 โรงเรียนบานหนองบัว มุงเนนพัฒนานักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคตามความแตกตาง
ระหวางบุคคลในสังคมแหงการเรียนรู  มีความรูควบคูคุณธรรม นอมนําตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
ทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีพ้ืนฐานอาชีพสูพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง และรูเทาทันเทคโนโลยีกาวสูโลกอนาคตภายใน
ป  ๒๕๖๔ 

พันธกิจ (Mission) 

       ๑.สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และมุงเนนใหนักเรียนมีความรัก

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  รักในความเปนประชาธิปไตยท่ีมีความเปนสากล 

 ๒. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง 



๙ 
 
 ๓. สงเสริมใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลท่ีมี

คุณภาพ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนใชภูมิปญญาทองถ่ินมา

ประยุกตเพ่ือสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

 ๔. สงเสริมและพัฒนาใหโรงเรียนมีแหลงเรียนรู และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูรอบดาน

ตามความแตกตางระหวางบุคคลของประชากรในวัยเรียน เด็กบกพรองทางการเรียนรู เด็กพิเศษ และเด็กท่ีดวย

โอกาสทางการศึกษา 

 ๕. สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีสุขภาพดีท้ังรางกายและจิตใจ มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดาน

ศิลปะ ดนตรี และกีฬา หางไกลสิ่งเสพติด  

 ๖. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหครูและผูเรียน

ใชในการศึกษาท่ีมีคุณภาพสําหรับนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม 

 ๗. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหกาวสูสังคมอนาคต ไทยแลนด ๔.๐ โดยใหทุกองคกรท่ีเก่ียวของมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

โรงเรียนบานหนองบัว กําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ ในทศวรรษท่ี ๒๑ ( ๓ R ๘ C ) ดังนี้ 

 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา

ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ

ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหา

ความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใช

วิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 

 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด อยาง

สรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือ

การตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเผชิญได

อยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา 

และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

 ๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน 

การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคม

ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การ

ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ี

สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 



๑๐ 
 

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ และมี

ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร  

การทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

             โรงเรียนบานหนองบัว กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค คานิยม ๑๒ ประการ ความสุจริต มีคุณธรรม

ปฏิบัติตามวิถีพุทธ ความเสียสละ ท่ีตองการใหเกิดแกผูเรียนทุกคนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑  เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก  

ซ่ึงไดกําหนดไว  ๘  ขอ  ดังนี้ 

         ๑.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย   หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ  ธํารงไวซ่ึง

ความเปนชาติไทย  ศรัทธา  ยึดม่ันในศาสนา  และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

 ผูท่ีรักชาติ  ศาสน  กษัตริย  คือ  ผูท่ีมีลักษณะซ่ึงแสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ  มีความ

สามัคคีปรองดอง  ภูมิใจ  เชิดชูความเปนชาติไทย  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ  และแสดงความจงรักภักดี

ตอสถาบันพระมหากษัตริย 

๒.  ซ่ือสัตยสุจริตและความกตัญูกตเวที 

 ซ่ือสัตยสุจริต  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดม่ันในความถูกตอง  ประพฤติ  ตรงตาม

ความเปนจริงตอตนเองและผูอ่ืนท้ังทางกาย  วาจา  ใจ 

 ผูท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต  คือ  ผูท่ีประพฤติตรงตามความเปนจริงท้ังทางกาย  วาจา  ใจ  และยึด

หลักความจริง  ความถูกตองในการดํารงชีวิต  มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด 

 ความกตัญูกตเวที  หมายถึง  การรูคุณและตอบแทนคุณผูมีพระคุณ รวมท้ัง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ท่ีทุกคนไดพ่ึงพาอาศัยในการดํารงชีวิต 

 ความกตัญูกตเวที  คือ  ผูท่ีประพฤติการตอบแทนคุณผูมีพระคุณ ไดแก การเชื่อฟงและปฏิบัติ

ตามคําแนะนํา สั่งสอน ใหความเคารพยกยอง ชวยเหลือและเอาใจใสดูแลการตอบแทนคุณขอทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ไดแกการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดและคุมคา การดูแลรักษาและไมทําลายสิ่งแวดลอม 

             ๓.  มีวินัย 

 มีวินัย  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดม่ันในขอตกลง  กฎเกณฑ  และระเบียบ

ขอบังคับของครอบครัว  โรงเรียน  และสังคม 

  ผูท่ีมีวินัย  คือ  ผูท่ีปฏิบัติตนตามขอตกลง  กฎเกณฑ  ระเบียบ  ขอบังคับของครอบครัว  

โรงเรียน  และสังคมเปนปกติวิสัย  ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 

            ๔. ใฝเรียนรู 

 ใฝเรียนรู  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน  แสวงหา

ความรูจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 



๑๑ 
 

 ผูท่ีใฝเรียนรู  คือ  ผูท่ีมีลักษณะซ่ึงแสดงออกถึงความตั้งใจ  เพียรพยายามในการเรียนและเขารวม

กิจกรรมการเรียนรู  แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ   

ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม  บันทึกความรู  วิเคราะห  สรุปเปนองคความรูแลกเปลี่ยนเรียนรู  ถายทอด  

เผยแพร  และนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

 

 

           ๕. อยูอยางพอเพียง 

  อยูอยางพอเพียง  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ  มี

เหตุผลรอบคอบ  มีคุณธรรม  มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี  และปรับตัวเพ่ืออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ผูท่ีอยูอยางพอเพียง  คือ  ผูท่ีดําเนินชีวิตอยางประมาณตน  มีเหตุผล  รอบคอบระมัดระวัง  อยูรวมกับผูอ่ืน

ดวยความรับผิดชอบ  ไมเบียดเบียนผูอ่ืน  เห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ  มีการวางแผนปองกันความเสี่ยงและพรอม

รับการเปลี่ยนแปลง 

          ๖. มุงม่ันในการทํางาน 

          มุงม่ันในการทํางาน  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทํา

หนาท่ีการงาน  ดวยความเพียรพยายาม  อดทน  เพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

          ผูท่ีมุงม่ันในการทํางาน  คือ ผูท่ีมีลักษณะซ่ึงแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย

ดวยความเพียรพยายาม  ทุมเทกําลังกาย  กําลังใจ  ในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ใหสําเร็จลุลวง  ตามเปาหมายท่ี

กําหนดดวยความรับผิดชอบ  และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 

๗.  รักความเปนไทย 
  รักความเปนไทย  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ  เห็นคุณคารวมอนุรักษ  
สืบทอดภูมิปญญาไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม  ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม 
  ผูท่ีรักความเปนไทย  คือ  ผูท่ีมีความภาคภูมิใจ  เห็นคุณคา  ชื่นชม  มีสวนรวมในการอนุรักษ  
สืบทอด  เผยแพรภูมิปญญาไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  มีความกตัญูกตเวที  ใช
ภาษาไทยในการสื่อสารอยางถูกตองเหมาะสม 

๘.  มีจิตสาธารณะ 
          มีจิตสาธารณะ  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณ

กอใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืน  ชุมชน และสังคม  ดวยความเต็มใจ  กระตือรือรน  โดยไมหวังผลตอบแทน 
 ผูมีจิตสารธารณะ  คือ  ผูท่ีมีลักษณะเปนผูใหและชวยเหลือผูอ่ืน  แบงปนความสุขสวนตนเพ่ือ

ทําประโยชนแกสวนรวม  เขาใจ  เห็นใจผูท่ีมีความเดือดรอน  อาสาชวยเหลือสังคม  อนุรักษสิ่งแวดลอม  ดวย
แรงกาย  สติปญญา  ลงมือปฏิบัติเพ่ือแกปญหา  หรือรวมสรางสรรคสิ่งท่ีดีงาม  ใหเกิดในชุมชน  โดยไมหวังสิ่ง
ตอบแทน 

         เพ่ือใหเปาหมายในการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนของโรงเรียน ใหเปนคุณลักษณะของคนไทยสู

ความเปนพลเมืองไทย พลเมืองโลก บนวิถีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข มีความชัดเจนเปนรูปธรรม ท่ียังยืน โรงเรียนจึงไดนํา คุณลักษณะบุคคลในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓Rs & ๘Cs ) 



๑๒ 
 
เขามาเปนสวนหนึ่งของเปาหมายความสําเร็จของหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน ฉบับปรับปรุงนี้ข้ึน เพ่ิมเติมดังท่ี

กลาวถึงขางตน 

     การเสริมสรางผูเรียนใหเปนพลเมืองไทยพลเมืองโลก ท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะและทักษะสําคัญใน

ศตวรรษท่ี ๒๑  (๓Rs & ๘Cs )  ทักษะของคนในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีทุกคนตองเรียนรูตลอดชีวิต 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 (มีทักษะดานความเขาใจบนวัฒนธรรมท่ีแตกตางหลกาหลาย)  

- 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  

เปาหมายและจุดเนนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต  ๑  
          ๑.  พัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับทองถ่ินของตนในทุก ๆ  ดาน 

 ๒.  พัฒนาผูเรียนใหมีความสํานึกท่ีดี  มีความรักและหวงแหนทองถ่ิน 

 ๓.  สงเสริมผูเรียนใหสามารถนําหลักปรัชญา  และภูมิปญญาของทองถ่ิน มาประยุกตใชในชีวิต 

               ประจําวันได 

 ๔.  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรม 

 ๕.  มีทักษะการดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 

เปาหมายและจุดเนนของโรงเรียน  
           ๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถทาง

เทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

 ๒. ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึง ครอบคลุมผูเรียน ไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 

 ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 



๑๓ 
 

โครงสรางเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียนบานหนองบัว 
( ตามหนังสือแนบทายคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคําสั่งสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ) 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน ( ชั่วโมง/ หนวยกิต ) 

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

สาระการเรยีนรู (พื้นฐาน) 
  ภาษาไทย 

 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๑๖๐ 

 
๑๖๐ 

 
๑๖๐ 

 
๑๒๐/๓ 

 
๑๒๐/๓ 

 
๑๒๐/๓ 

  คณิตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
      -วิทยาศาสตร 
      -เทคโนโลย ี

๑๐๐ 
๘๐ 
๒๐ 

๑๐๐ 
๘๐ 
๒๐ 

๘๐ ๑๒๐ 
๘๐ 
๔๐ 

๑๒๐ 
  ๘๐ 
  ๔๐ 

๘๐ 
 

๑๖๐/๔ 
๑๒๐/๓ 
๔๐/๑ 

๑๖๐/๔ 
๑๒๐/๓ 
๔๐/๑ 

๑๒๐/๓ 
 

  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       -  ประวัติศาสตร  
       -  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
       -  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม 
           และการดําเนินชีวิตในสังคม 
       -  เศรษฐศาสตร -  ภูมิศาสตร 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 

๘๐ 

๑๖๐/๔ 
  

 ๔๐/๑ 
 

๑๒๐/๓ 

๑๖๐/๔ 
 

  ๔๐/๑ 
 
๑๒๐/๓ 

๑๖๐/๔ 
  

 ๔๐/๑ 
 

๑๒๐/๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐/๒ ๘๐/๒ ๘๐/๒ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐/๒ ๘๐/๒ ๘๐/๒ 
การงานอาชีพ ๒๐ ๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๘๐/๒ 
ภาษาตางประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐/๒๒ ๘๔๐/๒ ๘๔๐/๒ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
- ชมรม ชุมนุม ผูบาํเพ็ญประโยชน 
- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ 

(๑๒๐) 
๔๐ 
 

๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

(๑๒๐) 
๔๐ 
 

๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

(๘๐) 
๔๐ 
 

๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

(๑๒๐) 
๔๐ 
 

๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

(๑๒๐) 
๔๐ 
 

๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

(๑๒๐) 
๔๐ 
 

๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

(๑๒๐) 
๔๐ 
 

๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

(๑๒๐) 
๔๐ 
 

๔๐ 
๒๕ 
๑๕ 

(๑๒๐) 
๔๐ 
 

๔๐ 
๒๐ 
๒๐ 

รายวิชา เพ่ิมเติม 
ทัศนศิลป 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๔๐/๑ 

 
  ๔๐/๑ 

 
๔๐/๑ 

วิทยาศาสตรเพิ่มเติม - - - - - - ๘๐/๒ ๘๐/๒ ๘๐/๒ 
ภาษาตางประเทศเพื่อการส่ือสาร - - - - - -  ๔๐/๑ ๔๐/๑  ๔๐/๑ 
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ 
การงานอาชพี - - - - - - ๘๐/๓ ๘๐/๒ ๘๐/๒ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๒ ๒๐๐/๒ 

รวมเวลาเรียน ทั้งหมด ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๒๐๐  ๑,๒๐๐  ๑,๒๐๐  

หมายเหตุ ๑)หนาท่ีพลเมือง จัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติมในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ๒)ภาษาอังกฤษ ป.๑-๓ จัดเปน
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๒๐ ชม./ป จัดเปนกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ๘๐ ชม./ป          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 



๑๔ 
 

โครงสรางเวลาเรียนระดับประถมศกึษา โรงเรียนบานหนองบัว  ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
( ตามหนังสือแนบทายคําสั่ง ศธ. ท่ี สพฐ.๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐) 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 

เวลาเรียน ( ชั่วโมง) 

ระดับประถมศึกษา  

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

สาระการเรยีนรู (พื้นฐาน) 

  ภาษาไทย 

 

๒๐๐ 

 

๒๐๐ 

 

๒๐๐ 

 

๑๖๐ 

 

๑๖๐ 

 

๑๖๐ 

  คณิตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

       -  ประวัติศาสตร  

       -  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

       -  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม 

           และการดําเนินชีวิตในสังคม 

       -  เศรษฐศาสตร - ภูมิศาสตร 

๑๒๐ 

        ๔๐ 

 

๘๐ 

๑๒๐ 

     ๔๐ 

 

๘๐ 

๑๒๐ 

     ๔๐ 

 

๘๐ 

๑๒๐ 

     ๔๐ 

 

๘๐ 

๑๒๐ 

     ๔๐ 

 

๘๐ 

๑๒๐ 

     ๔๐ 

 

๘๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ภาษาตางประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

- ชมรม ชุมนุม ผูบาํเพ็ญประโยชน 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ 

(๑๒๐) 

๔๐ 

 

๔๐ 

๓๐ 

๑๐ 

(๑๒๐) 

๔๐ 

 

๔๐ 

๓๐ 

๑๐ 

(๑๒๐) 

๔๐ 

 

๔๐ 

๓๐ 

๑๐ 

(๑๒๐) 

๔๐ 

 

๔๐ 

๓๐ 

๑๐ 

(๑๒๐) 

๔๐ 

 

๔๐ 

๓๐ 

๑๐ 

(๑๒๐) 

๔๐ 

 

๔๐ 

๓๐ 

๑๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ภาษาไทย 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

วิทยาศาสตร - - - - - - 

ภาษาตางประเทศเพื่อการส่ือสาร - - - - - - 

ภาษาตางประเทศ (ภาอังกฤษ) ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ทั้งหมด ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

โครงสรางเวลาเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบานหนองบัว   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(ชั่วโมง/ป) (ชั่วโมง/สัปดาห) 

๑. วิชาพ้ืนฐาน     

ท๑๑๑๐๑    ภาษาไทย   ๒๐๐ ๕ 

ค๑๑๑๐๑    คณติศาสตร  ๒๐๐ ๕ 

ว๑๑๑๐๑    วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  ๑๐๐ ๒.๕ 

ส๑๑๑๐๑    สังคมศึกษา   ๘๐ ๒ 

ส๑๑๑๐๒    ประวัติศาสตร   ๔๐ ๑ 

พ๑๑๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา   ๔๐ ๑ 

ศ๑๑๑๐๑    ศิลปะ   ๔๐ ๑ 

ง๑๑๑๐๑    การงานอาชีพ ๒๐ ๐.๕ 

อ๑๑๑๐๑    ภาษาอังกฤษ   ๑๒๐ ๓ 

รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๒๑ 

๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  ๒.๑ แนะแนว ๔๐ ๑ 

  ๒.๒  กิจกรรมนักเรียน     

           ลูกเสือ / เนตรนารี  ๔๐ ๑ 

           ชมรม  ชุมนุม ๓๐ ๐.๗๕ 

  ๒.๓ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ ๐.๒๕ 

รวมเวลาเรียน ๑๒๐ ๓ 

๓.  รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม     

อ ๑๑๒๐๑    ภาษาอังกฤษ    
๘๐ ๒ 

รวมเวลาเรียน ๘๐ ๒ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑,๐๔๐ ๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

โครงสรางเวลาเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบานหนองบัว   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(ชั่วโมง/ป) (ชั่วโมง/สัปดาห) 

๑. วิชาพ้ืนฐาน     

ท๑๒๑๐๑    ภาษาไทย   ๒๐๐ ๕ 

ค๑๒๑๐๑    คณติศาสตร  
๒๐๐ ๕ 

ว๑๒๑๐๑    วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๑๐๐ ๒.๕ 

ส๑๒๑๐๑    สังคมศึกษา   
๘๐ ๒ 

ส๑๒๑๐๒    ประวัติศาสตร   
๔๐ ๑ 

พ๑๒๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา   
๔๐ ๑ 

ศ๑๒๑๐๑    ศิลปะ   
๔๐ ๑ 

ง๑๒๑๐๑    การงานอาชีพ  
๒๐ ๐.๕ 

อ๑๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ   
๑๒๐ ๓ 

รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๒๑ 

๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  ๒.๑ แนะแนว ๔๐ ๑ 

  ๒.๒  กิจกรรมนักเรียน     

           ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ๔๐ ๑ 

           ชมรม  ชุมนุม ๓๐ ๐.๗๕ 

  ๒.๓ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ ๐.๒๕ 

รวมเวลาเรียน ๑๒๐ ๓ 

๓.  รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม     

อ ๑๒๒๐๑  ภาอังกฤษ ๘๐ ๒ 

รวมเวลาเรียน ๘๐ ๒ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑,๐๔๐ ๒๖ 

 
 
 
 

 



๑๗ 
 

โครงสรางเวลาเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบานกหนองบัว   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(ชั่วโมง/ป) (ชั่วโมง/สัปดาห) 

๑. วิชาพ้ืนฐาน     
ท๑๓๑๐๑    ภาษาไทย   

๒๐๐ ๕ 
ค๑๓๑๐๑    คณติศาสตร  

๒๐๐ ๕ 
ว๑๓๑๐๑    วิทยาศาสตร 

๘๐ ๒ 
ส๑๓๑๐๑    สังคมศึกษา   

๘๐ ๒ 
ส๑๓๑๐๒    ประวัติศาสตร   

๔๐ ๑ 
พ๑๓๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา   

๔๐ ๑ 
ศ๑๓๑๐๑    ศิลปะ   

๔๐ ๑ 
ง๑๓๑๐๑    การงานอาชีพ  

๔๐ ๑ 
อ๑๓๑๐๑    ภาษาอังกฤษ    

๑๒๐ ๓ 

รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๒๑ 

๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  ๒.๑ แนะแนว ๔๐ ๑ 

  ๒.๒  กิจกรรมนักเรียน     

           ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ๔๐ ๑ 

           ชมรม  ชุมนุม ๓๐ ๐.๗๕ 

  ๒.๓ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ ๐.๒๕ 

รวมเวลาเรียน ๑๒๐ ๓ 

๓.  รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม     

อ๑๓๒๐๑    ภาษาอังกฤษเพ่ิมเตมิ    ๘๐ ๒ 

รวมเวลาเรียน ๘๐ ๒ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑,๐๔๐ ๒๖ 
 

 

 

 



๑๘ 
 

โครงสรางเวลาเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบานหนองบัว   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(ชั่วโมง/ป) (ชั่วโมง/สัปดาห) 

๑. วิชาพ้ืนฐาน     

ท๑๔๑๐๑    ภาษาไทย   
๑๖๐ ๔ 

ค๑๔๑๐๑    คณติศาสตร  
๑๖๐ ๔ 

ว๑๔๑๐๑    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     ๑๒๐ ๓ 

ส๑๔๑๐๑    สังคมศึกษา   ๘๐ ๒ 

ส๑๔๑๐๒    ประวัติศาสตร   ๔๐ ๑ 

พ๑๔๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา   ๘๐ ๒ 

ศ๑๔๑๐๑    ศิลปะ   ๘๐ ๒ 

ง๑๔๑๐๑    การงานอาชีพ  ๔๐ ๑ 

อ๑๔๑๐๑    ภาษาอังกฤษ   ๘๐ ๒ 

รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๒๑ 

๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  ๒.๑ แนะแนว ๔๐ ๑ 

  ๒.๒  กิจกรรมนักเรียน     

           ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ๔๐ ๑ 

           ชมรม  ชุมนุม ๓๐ ๐.๗๕ 

  ๒.๓ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ ๐.๒๕ 

รวมเวลาเรียน ๑๒๐ ๓ 

๓.  รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม     

อ๑๔๒๐๑    ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม    ๔๐ ๑ 

รวมเวลาเรียน ๔๐ ๑ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑,๐๐๐ ๒๕ 

 

 

 



๑๙ 
 

โครงสรางเวลาเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบานหนองบัว   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(ช่ัวโมง/ป) (ช่ัวโมง/สัปดาห) 

๑. วิชาพ้ืนฐาน     

ท๑๕๑๐๑    ภาษาไทย   ๑๖๐ ๔ 

ค๑๕๑๐๑    คณิตศาสตร  ๑๖๐ ๔ 

ว๑๕๑๐๑    วิทยาศาสตรแลเทคโนโลย ี ๑๒๐ ๓ 

ส๑๕๑๐๑    สังคมศึกษา   ๘๐ ๒ 

ส๑๕๑๐๒    ประวัติศาสตร   ๔๐ ๑ 

พ๑๕๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา   ๘๐ ๒ 

ศ๑๕๑๐๑    ศิลปะ   ๘๐ ๒ 

ง๑๕๑๐๑    การงานอาชีพ  ๔๐ ๑ 

อ๑๕๑๐๑    ภาษาอังกฤษ   ๘๐ ๒ 

รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๒๑ 

๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  ๒.๑ แนะแนว ๔๐ ๑ 

  ๒.๒  กิจกรรมนักเรียน     

           ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ๔๐ ๑ 

           ชมรม  ชุมนุม ๓๐ ๐.๗๕ 

  ๒.๓ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ ๐.๒๕ 

รวมเวลาเรียน ๑๒๐ ๓ 

๓.  รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม     

อ๑๕๒๐๑    ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม    ๔๐ ๑ 

รวมเวลาเรียน ๔๐ ๑ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑,๐๐๐ ๒๕ 

 

 

 



๒๐ 
 

โครงสรางเวลาเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบานหนองบัว   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(ช่ัวโมง/ป) (ช่ัวโมง/สัปดาห) 

๑. วิชาพ้ืนฐาน     

ท๑๖๑๐๑    ภาษาไทย   ๑๖๐ ๔ 

ค๑๖๑๐๑    คณิตศาสตร  ๑๖๐ ๔ 

ว๑๖๑๐๑    วิทยาศาสตร ๘๐ ๒ 

ส๑๖๑๐๑    สังคมศึกษา   ๘๐ ๒ 

ส๑๖๑๐๒    ประวัติศาสตร   ๔๐ ๑ 

พ๑๖๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา   ๘๐ ๒ 

ศ๑๖๑๐๑    ศิลปะ   ๘๐ ๒ 

ง๑๖๑๐๑    การงานอาชีพ  ๘๐ ๒ 

อ๑๖๑๐๑    ภาษาอังกฤษ   ๘๐ ๒ 

รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๒๑ 

๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  ๒.๑ แนะแนว ๔๐ ๑ 

  ๒.๒  กิจกรรมนักเรียน     

           ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ๔๐ ๑ 

           ชมรม  ชุมนุม ๓๐ ๐.๗๕ 

  ๒.๓ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ ๐.๒๕ 

รวมเวลาเรียน ๑๒๐ ๓ 

๓.  รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม     

อ๑๖๒๐๑    ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม    ๔๐ ๑ 

รวมเวลาเรียน ๔๐ ๑ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑,๐๐๐ ๒๕ 

 

 



๒๑ 
 

โครงสรางเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานหนองบัว  ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

( ตามหนังสือแนบทายคําสั่ง ศธ ท่ี สพฐ.๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม  ๒๕๕๖๐ 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 

เวลาเรียน(หนวยกิต/ป) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 

สาระการเรยีนรู (พื้นฐาน) 
  ภาษาไทย 

 
๑๒๐/๓ 

 
๑๒๐/๓ 

 
๑๒๐/๓ 

  คณิตศาสตร ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ 
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
     -วิทยาศาสตร 
     -เทคโนโลย ี

๑๖๐/๔ 
๑๒๐/๓ 
๔๐/๑ 

๑๖๐/๔ 
๑๒๐/๓ 
๔๐/๑ 

 
๑๒๐/๓ 

  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       -  ประวัติศาสตร  
       -  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
       -  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม 
           และการดําเนินชีวิตในสังคม 
       -  เศรษฐศาสตร   - ภูมิศาสตร 

๑๖๐/๔ 
  ๔๐/๑ 

 
๑๒๐/๓ 

๑๖๐/๔ 
 ๔๐/๑ 

 
๑๒๐/๓ 

๑๖๐/๔ 
  ๔๐/๑ 

 
๑๒๐/๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
     -สุขศึกษา 
     -พลศึกษา 

๘๐/๒ 
๔๐/๑ 
๔๐/๑ 

๘๐/๒ 
๔๐/๑ 
๔๐/๑ 

๘๐/๒ 
๔๐/๑ 
๔๐/๑ 

ศิลปะ ๘๐/๒ ๘๐/๒ ๘๐/๒ 
การงานอาชีพ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๘๐/๒ 
ภาษาตางประเทศ ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ ๑๒๐/๓ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐/๒๒ ๘๘๐/๒๒ ๘๘๐/๒๒ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
- ชมรม ชุมนุม ผูบาํเพ็ญประโยชน 
- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ 

(๓) 
๔๐ 
 

๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

(๓) 
๔๐ 
 

๔๐ 
๒๕ 
๑๕ 

(๓) 
๔๐ 
 

๔๐ 
๒๐ 
๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม    

ทัศนศิลป ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ 
วิทยาศาสตรเพิ่มเติม ๘๐/๒ - - 
ภาษาตางประเทศที่ ๒ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ 
การงานอาชพีเพิ่มเติม - ๘๐/๒ ๘๐/๒ 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ ๒๐๐/๕ 

รวมเวลาเรียน ทั้งหมด ๑,๒๐๐/๒๗  ๑,๒๐๐/๒๗  ๑,๒๐๐/๒๗ 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๑ 

ภาคเรียนท่ี  ๑ ภาคเรียนท่ี  ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

หนวย

กิต 

ชม./ 

ภาคเรียน 

หนวย

กิต 

ชม./ 

ภาคเรียน 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑  ๔๔๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑  ๔๔๐ 

ท๒๑๑๐๑    ภาษาไทย   ๑.๕   ๖๐ ท๒๑๑๐๒    ภาษาไทย   ๑.๕   ๖๐ 

ค๒๑๑๐๑    คณติศาสตร  ๑.๕   ๖๐ ค๒๑๑๐๒    คณติศาสตร   ๑.๕   ๖๐ 

ว๒๑๑๐๑    วิทยาศาสตร   ๑.๕   ๖๐ ว๒๑๑๐๓    วิทยาศาสตร   ๑.๕   ๖๐ 

ว๒๑๑๐๒    วิทยาการคํานวณ ๐.๕   ๒๐ ว๒๑๑๐๔    เทคโนโลยีและการออกแบบ ๐.๕   ๒๐ 

ส๒๑๑๐๑    สังคมศึกษา   ๑.๕   ๖๐ ส๒๑๑๐๓    สังคมศึกษา   ๑.๕   ๖๐ 

ส๒๑๑๐๒    ประวัติศาสตร   ๐.๕   ๒๐ ส๒๑๑๐๔    ประวัติศาสตร   ๐.๕   ๒๐ 

พ๒๑๑๐๑    สุขศึกษา   ๐.๕   ๒๐ พ๒๑๑๐๓    สุขศึกษา   ๐.๕   ๒๐ 

พ๒๑๑๐๒    เทเบิลเทนนิส ๑ ๐.๕   ๒๐ พ๒๑๑๐๔   กรีฑา ๐.๕   ๒๐ 

ศ๒๑๑๐๑    ทัศนศิลป   ๑   ๔๐ ศ๒๑๑๐๒    ดนตรีและนาฏศลิป   ๑   ๔๐ 

ง๒๑๑๐๑     การงานอาชีพ ๐.๕   ๒๐ ง๒๑๑๐๒     การงานอาชีพ ๐.๕   ๒๐ 

อ๒๑๑๐๑    ภาษาอังกฤษ   ๑.๕   ๖๐ อ๒๑๑๐๒    ภาษาอังกฤษ   ๑.๕   ๖๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๒.๕ ๑๐๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๒.๕ ๑๐๐ 

ท๒๑๒๐๑   ทัศนศิลป ๑  ๐.๕   ๒๐ ท๒๑๒๐๒   ทัศนศิลป ๒ ๐.๕   ๒๐ 

ว๒๑๒๐๑  เทคโนโลยสีารสนเทศ ๑ ๑.๐   ๔๐ ว๒๑๒๐๒   เทคโนโลยสีารสนเทศ ๒ ๑.๐   ๔๐ 

ต๒๑๒๐๑  ภาษาตางประเทศที่ ๒

(จีน) 
๐.๕   ๒๐ ต๒๑๒๐๒  ภาษาตางประเทศท่ี ๒ (จีน)  ๐.๕   ๒๐ 

อ๒๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร ๑  

๐.๕   ๒๐ อ๒๑๒๐๒  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

๒  

๐.๕   ๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน   

  ลูกเสือ / เนตรนาร ี - ๒๐   ลูกเสือ / เนตรนาร ี - ๒๐ 

  ชุมนุม - ๑๕   ชุมนุม - ๑๕ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน* 

- ๕ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน* 

- ๕ 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น ๑๓.๕ ๖๐๐ รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น ๑๓.๕ ๖๐๐ 

หมายเหต ุ   *  ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนในช่ัวโมงชุมนุมตามตารางเรียนโดยจดัเปนกิจกรรมชุมนุม  

 ๑๕ ช่ัวโมง/ภาคเรียน  และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  ๕ ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

 

 

 

 



๒๓ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๒ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

หนวยกิต 
ชม./ภาค

เรียน 
หนวยกิต 

ชม./ 

ภาคเรียน 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑  ๔๔๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑  ๔๔๐ 

ท๒๒๑๐๑    ภาษาไทย   ๑.๕   ๖๐ ท๒๒๑๐๒    ภาษาไทย   ๑.๕   ๖๐ 

ค๒๒๑๐๑    คณิตศาสตร   ๑.๕   ๖๐ ค๒๒๑๐๒    คณิตศาสตร    ๑.๕   ๖๐ 

ว๒๒๑๐๑    วิทยาศาสตร   ๑.๕   ๖๐ ว๒๒๑๐๓    วิทยาศาสตร   ๑.๕   ๖๐ 

ว๒๒๑๐๒    วิทยาการคํานวณ ๐.๕ ๒๐ ว๒๒๑๐๔    เทคโนโลยีและการ

ออกแบบ 

๐.๕ ๒๐ 

ส๒๒๑๐๑    สังคมศึกษา   ๑.๕   ๖๐ ส๒๒๑๐๓    สังคมศึกษา    ๑.๕   ๖๐ 

ส๒๒๑๐๒    ประวัติศาสตร   ๐.๕   ๒๐ ส๒๒๑๐๔    ประวัติศาสตร   ๐.๕   ๒๐ 

พ๒๒๑๐๑    สุขศึกษา   ๐.๕   ๒๐ พ๒๒๑๐๓    สุขศึกษา   ๐.๕   ๒๐ 

พ๒๒๑๐๒    ตะกรอ ๐.๕   ๒๐ พ๒๒๑๐๔    ฟุตซอล ๐.๕   ๒๐ 

ศ๒๒๑๐๑    ทัศนศิลป   ๑.๐   ๔๐ ศ๒๒๑๐๒    ดนตรีและนาฏศิลป   ๑.๐   ๔๐ 

ง๒๒๑๐๑    การงานอาชีพ ๐.๕  ๔๐ ง๒๒๑๐๒   การงานอาชีพ ๐.๕ ๔๐ 

อ๒๒๑๐๑    ภาษาอังกฤษ   ๑.๕   ๖๐ อ๒๒๑๐๒    ภาษาอังกฤษ   ๑.๕   ๖๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๒.๕ ๑๐๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๒.๕ ๑๐๐ 

ท๒๒๒๐๑    ทัศนศิลป ๓  ๐.๕   ๒๐ ท๒๒๒๐๒  ทัศนศิลป ๔ ๐.๕   ๒๐ 

ว๒๒๒๐๑    การเขยีนโปรแกรม 

                เบือ้งตน 

๑.๐   ๔๐ ว๒๒๒๐๒   งานกราฟกและการ 

               นําเสนอขอมูล 

๑.๐   ๔๐ 

ต๒๒๒๐๑    ภาษาตางประเทศที่ ๒ ๐.๕   ๒๐ ต๒๒๒๐๒   ภาษาตางประเทศที่ ๒  ๐.๕   ๒๐ 

อ๒๒๒๐๑    ภาษาอังกฤษเพื่อการ 

                ส่ือสาร  ๓ 

๐.๕   ๒๐ อ๒๒๒๐๒   ภาษาอังกฤษเพื่อ 

                การส่ือสาร ๔ 

๐.๕   ๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน   

  ลูกเสือ / เนตรนารี - ๒๐   ลูกเสือ / เนตรนารี - ๒๐ 

  ชุมนุม - ๑๓   ชุมนุม - ๑๒ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน* 

- ๗ กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน* 

- ๘ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑๓.๕ ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑๓.๕ ๖๐๐ 

 หมายเหต ุ   *  ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนในช่ัวโมงชุมนุมตามตารางเรียน   

โดยจดัเปนกิจกรรมชุมนุม  ๑๕  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  ๕  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓ 

ภาคเรียนท่ี  ๑ ภาคเรียนท่ี  ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

หนวยกิต ชม./ภาคเรียน 
หนวย
กิต 

ชม./ 
ภาค
เรียน 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑  ๔๔๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑  ๔๔๐ 
ท๒๓๑๐๑    ภาษาไทย   ๑.๕   ๖๐ ท๒๓๑๐๒    ภาษาไทย   ๑.๕   ๖๐ 
ค๒๓๑๐๑    คณติศาสตร   ๑.๕   ๖๐ ค๒๓๑๐๒    คณติศาสตร   ๑.๕   ๖๐ 
ว๒๓๑๐๑    วิทยาศาสตร   ๑.๕   ๖๐ ว๒๓๑๐๓    วิทยาศาสตร   ๑.๕   ๖๐ 
ว๒๓๑๐๒    วิทยาการคํานวณ
    

๐.๕   ๒๐ ว๒๓๑๐๔    เทคโนโลยีและการ
ออกแบบ 

๐.๕ ๒๐ 

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    ดนตรีและนาฏศลิป   ๑.๐   ๔๐ 
ง๒๓๑๐๑    การงานอาชีพ ๑.๐  ๔๐ ง๒๓๑๐๒     การงานอาชีพ ๑.๐ ๔๐ 
อ๒๓๑๐๑    ภาษาอังกฤษ   ๑.๕   ๖๐ อ๒๓๑๐๒    ภาษาอังกฤษ   ๑.๕   ๖๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๒.๕ ๑๐๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๒.๕ ๑๐๐ 
ท๒๓๒๐๑   ทัศนศิลป  ๕ ๐.๕   ๒๐ ท๒๓๒๐๒  ทัศนศิลป ๖ ๐.๕   ๒๐ 
ว๒๓๒๐๑    การเขียนเว็บไซต ๑.๐   ๔๐ ว๒๓๒๐๒   คอมพิวเตอร 

               สรางสรรค 
๑.๐   ๔๐ 

พ๒๓๒๐๑    ฟุตซอล ๑ ๐.๕   ๒๐ พ๒๓๒๐๒    ฟุตซอล ๒ ๐.๕   ๒๐ 
อ๒๓๒๐๑    ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
                สื่อสาร ๕ 

๐.๕   ๒๐ อ๒๓๒๐๒    ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
                 การสื่อสาร ๖ 

๐.๕   ๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน   
  ลูกเสือ / เนตรนาร ี - ๒๐   ลูกเสือ / เนตรนาร ี - ๒๐ 
  ชุมนุม - ๑๐   ชุมนุม - ๑๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน* 

- ๑๐ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน* 

- ๑๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น ๑๓.๕ ๖๐๐ รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น ๑๓.๕ ๖๐๐ 
   หมายเหตุ    *  ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนในช่ัวโมงชุมนุมตามตารางเรยีน โดยจัดเปนกิจกรรมชุมนุม  

 ๑๕  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๕ ช่ัวโมง/ภาคเรียน 



๒๕ 
 

ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



๒๖ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 



๒๗ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ท๑๑๑๐๑    ภาษาไทย ๑                                       กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                                       

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๑               เวลา   ๒๐๐  ช่ัวโมง            

                 ศึกษาและบอกความหมายของคํา  คําคลองจอง  คําในภาษาถ่ินใชในชีวิตประจําวัน  และขอความท่ี

ประกอบดวย คําพ้ืนฐาน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ไมนอยกวา  ๖๐๐ คํา  รวมท้ังคําท่ีใชเรียนรูในกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืน ท่ีมีรูปวรรณยุกตและไมมีรูปวรรณยุกต  คําท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไมตรงตามมาตรา  คําท่ีมี

พยัญชนะควบกล้ํา  คําท่ีมีอักษรนํา  ศึกษานิทาน เรื่องสั้น ๆ บทรองเลนและบทเพลง  คําและความหมายของ 

จากสื่อตาง ๆ เรื่องราวจากบทเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  หนังสือท่ีอาน

ตามความสนใจและเหมาะสมกับวัย  หนังสือท่ีครูและนักเรียนกําหนดรวมกัน  เครื่องหมายหรือสัญลักษณตาง ๆ ท่ี

พบเห็นในชีวิตประจําวันท่ี  แสดงความปลอดภัยและแสดงอันตราย  รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  คําท่ีใชใน

ชวีิตประจําวันคําพ้ืนฐานในบทเรียน  คําคลองจอง ประโยคงาย ๆ  ความรูสึกจากเรื่องเรื่องเลาและสารคดีสําหรับ

เด็ก  นิทาน  การตูนเรื่องขบขัน  ท่ีฟงและดู ท้ังท่ีเปนความรูและความบันเทิง  ในชีวิตประจําวัน   ศึกษาพยัญชนะ 

สระ วรรณยุกต และเลขไทย  สะกดคํา  แจกลูก และการอานเปนคํา มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามาตราและไมตรง

ตามมาตรา  ผันคํา เรียบเรียงคําเปนประโยคงาย ๆ  ตอคําคลองจองงาย ๆ  ขอคิด ท่ีไดจากการอานหรือการฟง

วรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก   บทอาขยาน  และบทรอยกรองตามความสนใจ  นิทาน  เรื่องสั้นงาย 

ๆ ปริศนาคําทาย  บทรองเลนท่ีเปนวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก  มารยาทในการอาน  มารยาท

ในการเขียน  มารยาทในการฟง การดู และการพูด 

                 โดยใชกระบวนการอานออกเสียง การอานจับใจความ  การบอก  การเลาเรื่อง   การคาดคะเน   

การตอบคําถาม  การอานตามความสนใจ  การคัดลายมือ กระบวนการเขียนสื่อสาร การเขียนสะกดคํา  การเรียบ

เรียงคํา  การตอคํา  กระบวนการฟง  การพูดสื่อสาร  การพูดแสดง ความคิดเห็น การบอกความหมาย  และการ

ทองจําเพ่ือใหมีมารยาทในการอาน  มารยาทในการเขียน  มารยาทในการฟง  การดูและการพูด 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

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                                                

รวมท้ังหมด  ๒๒  ตัวช้ีวัด 

 



๒๘ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ท๑๒๑๐๑    ภาษาไทย ๒                กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                                       

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๒                  เวลา   ๒๐๐  ช่ัวโมง            

                    ศึกษา  คํา  คําคลองจอง   คําในภาษาถ่ินท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ขอความ และบทรอยกรองงาย ๆ   

ท่ีประกอบดวยคําพ้ืนฐานเพ่ิมจาก  ป. ๑   ไมนอยกวา ๘๐๐ คํา  รวมท้ังคําท่ีใชเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน     

คําท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไมตรงตามมาตรา  คําท่ีมีรูปวรรณยุกตและไมมีรูปวรรณยุกต  คําท่ีมีพยัญชนะ

ควบกล้ํา    คําท่ีมีอักษรนํา  คําท่ีมีตัวการันต   คําท่ีมี รร  คําท่ีมีพยัญชนะและสระท่ีไมออกเสียง    ศึกษานิทาน   

เรื่องเลาสั้น ๆ บทเพลงและบทรอยกรองงาย ๆ   เรื่องราวจากบทเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  และกลุม

สาระการเรียนรูอ่ืน    หนังสือตามความสนใจ  และเหมาะสมกับวัย  หนังสือท่ีครูและนักเรียนกําหนดรวมกัน 

ขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคําสั่งหรือขอแนะนํา  เก่ียวกับการใชสถานท่ีสาธารณะ  การใชเครื่องใชท่ี

จําเปนในบานและในโรงเรียน  รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย   เรื่องสั้น ๆ เก่ียวกับประสบการณ  ตามจินตนาการ   

ฟงและปฏิบัติตามคําแนะนํา คําสั่งท่ีซับซอน   ความรูสึกจากเรื่องท่ีฟงและดู ท้ังท่ีเปนความรูและความบันเทิง  พูด

สื่อสารในชีวิตประจําวัน  พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต  เลขไทย  การสะกดคํา  แจกลูก และการอานเปนคํา  คํา

มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไมตรงตามมาตรา  การผันอักษร  คําท่ีมีตัวการันต  คําท่ีมีพยัญชนะควบกล้ํา  

คําท่ีมีอักษรนํา  คําท่ีมีความหมายตรงขามกัน คําท่ีมี รร  แตงประโยค   เรียบเรียงประโยคเปนขอความสั้น ๆ  คํา

คลองจอง  ภาษาไทยมาตรฐาน  ภาษาถ่ิน   วรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก ประเภทนิทาน เรื่องสั้น

งายๆ  ปริศนาคําทาย  บทอาขยาน  บทรอยกรอง  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน บทรองเลนในทองถ่ิน  

บทรองเลน  ท่ีมีคุณคา ในการละเลนของเด็กไทย  มารยาทในการอาน  มารยาทในการเขียน  มารยาทในการฟง   

การดู และการพูดโดยใชกระบวนการอานออกเสียง  การอธิบาย  การตั้งคําถาม  บอก  ตอบคําถาม ระบุใจความ

สําคัญและรายละเอียด  แสดงความคิดเห็นและคาดคะเน  การนําเสนอ  กระบวนการเขียน    การคัดลายมือ  

กระบวนการฟง และปฏิบัติตาม  การ เลาเรื่องท่ีฟงและดู  บอกสาระสําคัญ  การพูดแสดงความคิดเห็นและ

ความรูสึก  การพูดสื่อสาร การบอก  เลือกใช  เรียบเรียงคํา  เขียนสะกดคํา    ระบุขอคิด  เลือกใช  รอง  และ

ทองจํา มีมารยาทในการอาน มารยาทในการเขียน  มารยาทในการฟง การดู และการพูดและเห็นคุณคาบทรอย

กรองตามความสนใจ 

รหัสตัวช้ีวัด 

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  ตัวชีวั้ด 

 

 



๒๙ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ท๑๓๑๐๑    ภาษาไทย ๓                กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                                       

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๓                     เวลา   ๒๐๐  ช่ัวโมง            

                 ศึกษา  คํา คําคลองจอง   คําในภาษาถ่ินท่ีใชในชีวิตประจําวัน ขอความ และบทรอยกรองงาย ๆ ท่ี

ประกอบดวยคําพ้ืนฐานเพ่ิมจาก  ป.๒  ไมนอยกวา ๑,๒๐๐ คํา  รวมท้ังคําท่ีเรียนรูในกลุมสารการเรียนรูอ่ืน 

ประกอบดวยคําท่ีมีตัวการันต  คําท่ีมี รร  คําท่ีมีพยัญชนะและสระไมออกเสียงคําพอง  คําพิเศษอ่ืน ๆ  นิทานหรือ

เรื่องเก่ียวกับทองถ่ิน  เรื่องเลาสั้น ๆ  บทเพลงและบทรอยกรอง  บทเรียนในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  ขาวและ

เหตุการณใน ชีวิตประจําวันในทองถ่ินและชุมชนจากสื่อตางๆ  ศึกษา หนังสือตามความสนใจ และเหมาะสมกับวัย   

หนังสือท่ีครูและนักเรียนกําหนดรวมกัน  ขอเขียนเชิงอธิบาย  คําสั่งหรือขอแนะนําขอมูลจากแผนภาพ แผนท่ี และ

แผนภูมิ  รูปแบบการเขียน    ตัวอักษรไทย   ลักษณะของ คน สตัว สิ่งของ สถานท่ี   บันทึกประจําวัน จดหมายลา

ครู  เรื่องตามจินตนาการจากคํา ภาพ และหัวขอท่ีกําหนด  ความรูสึกจากเรื่องท่ีฟงและดูท้ังท่ีเปนความรูและ

ความบันเทิง การสื่อสารในชีวิตประจําวัน  มารยาทในการฟง การดู และการพูด  คํา  การแจกลูก และการอาน

เปนคํา  มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไมตรงตามมาตรา  การผันอักษร  คําท่ีมีพยัญชนะควบกล้ํา  

อักษรนํา  คําท่ีประวิสรรชนียและคําท่ีไมประวิสรรชนีย  คําท่ีมี ฤ ฤๅ  คําท่ีใช บัน บรร  คําท่ีใช รร   คําท่ีมีตัว

การันตและความหมายของคํา  ชนิดของคํา  การใชพจนานุกรม  ประโยคเพ่ือการสื่อสาร  คําคลองจอง  คําขวัญ  

ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถ่ิน วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพ้ืนบาน  ประเภท นิทานหรือเรื่องในทองถ่ิน  เรื่อง

สั้นงาย ๆ ปริศนาคําทาย บทรอยกรอง  เพลงพ้ืนบาน  เพลงกลอมเด็ก  วรรณกรรมและวรรณคดีในบทเรียนและ

ตามความสนใจ  บทอาขยานและบทรอยกรองท่ีมีคุณคา  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  เพ่ือใหมี

มารยาทในการอาน  มีมารยาทในการเขียน   มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด  รูจัก  เห็นคุณคา  และมี

ความชื่นชมวัฒนธรรมทองถ่ิน 

รหัสตัวช้ีวัด 

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   รวมท้ังหมด  ๓๒  ตัวช้ีวัด 



๓๐ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ท๑๔๑๐๑    ภาษาไทย ๔                กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                                       

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๔                     เวลา   ๑๖๐  ช่ัวโมง    

                 ศึกษา  คํา  ประโยค   สํานวนคําท่ีมี ร ล เปนพยัญชนะตน คําท่ีมีพยัญชนะควบกล้ํา คําท่ีมีอักษรนํา 

คําประสม อักษรยอและเครื่องหมายวรรคตอน ประสํานวน คําพังเพย สุภาษิต ปริศนาคําทาย  และเครื่องหมาย

วรรคตอน อานจับใจความและตอบคําถามจากเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาท่ีกําหนดแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจาก

เรื่องเลา  ประสบการณ  นิทานชาดก คาดคะเนเหตุการณจาก บทความ บทโฆษณา  ระบุเหตุผล  สรุปความรูและ

ขอคิดจากงานเขียนประเภทขาวและเหตุการณประจําวัน  สารคดีและบันเทิงคดี  อานหนังสือตามความสนใจและ

เหมาะสมกับวัย หนังสือท่ีครูและนักเรียนกําหนดรวมกัน  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตาม

รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  เขียนคําขวัญ  คําแนะนํา  ใชแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางาน

เขียน  ยอความจากนิทาน ประกาศ  จดหมาย  คําสอน  เขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดามารดา  บันทึกและเขียน

รายงานจากการศึกษาคนควา  เขียนเรื่องตามจินตนาการ จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟงและดู  

จับใจความ  พูดแสดงความรู ความคิดจาก เรื่องเลา  บทความสั้น ๆ ขาวและเหตุการณประจําวัน โฆษณา  สื่อ

อิเล็กทรอนิกส  เรื่องราวจากบทเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  พูดลําดับ

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ลําดับเหตุการณ  สะกดคําและบอกความหมายคําในแม ก กา  มาตราตัวสะกด การผัน

อักษร คําเปนคําตาย  คําพอง  ระบุชนิดและหนาท่ีของคํานาม  สรรพนาม กริยา วิเศษณ  ใชพจนานุกรมคนหา

ความหมายของคํา แตงประโยค  ๒  สวน ประโยค ๓ สวน  กลอนสี่  และคําขวัญ  บอกความหมายสํานวนท่ีเปน

คําพังเพยและสุภาษิต   เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถ่ิน  ระบุ  อธิบายขอคิดจากนิทานพ้ืนบาน  

นิทานคติธรรม  เพลงพ้ืนบาน  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความสนใจ รองเพลงพ้ืนบาน ทองจํา           

บทอาขยานตามท่ีกําหนด  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 

 เพ่ือใหมีมารยาทในการอาน  การเขียน  การฟง การดู  และการพูด  รูจัก  เห็นคุณคา  และ         มีความชื่นชม

วัฒนธรรมทองถ่ิน 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 ท ๒.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘   

 ท ๓.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒,  ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖  

 ท ๔.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗   

          ท ๕.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓, ป.๔/๔             รวมท้ังหมด   ๓๓  ตัวช้ีวัด 



๓๑ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ท๑๕๑๐๑    ภาษาไทย ๕                กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                                       

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๕                      เวลา   ๑๖๐  ช่ัวโมง     

                 ศึกษาคํา  ประโยค  คําท่ีมีพยัญชนะควบกล้ํา คําท่ีมีอักษรนํา คําท่ีมีตัวการันต คําประสม อักษรยอ  

และเครื่องหมายวรรคตอน ประโยคท่ีมีสํานวน คําพังเพย สุภาษิต ปริศนา  คําทาย ขอความท่ีเปนการบรรยายและ

พรรณนา ขอความท่ีมีความหมายโดยนัย  อานจับใจความ แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากวรรณคดีในบทเรียน 

วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นจาก บทความ  บทโฆษณา  งานเขียนประเภทโนมนาวใจ  ขาวและเหตุการณ

ประจําวัน  ศึกษางานเขียนเชิงอธิบาย  คําสั่ง  ขอแนะนํา  และปฏิบัติตาม  การใชพจนานุกรม  การใชวัสดุ

อุปกรณ  การอานฉลากยา  คูมือและเอกสารของโรงเรียนท่ีเก่ียวของกับนักเรียน  ขาวสารทางราชการ  อาน

หนังสือตามความสนใจ  หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย  หนังสือท่ีครูและนักเรียนกําหนดรวมกัน  

คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนคําขวัญ  คําอวยพร คําแนะนํา  และแสดงข้ันตอนการใช

แผนภาพโครงเรือ่ง  แผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน  ยอความจากนิทาน ประกาศ แจงความ แถลงการณ  

จดหมาย  คําสอน โอวาท  คําปราศรัย   เขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดามารดา เขียนแสดงความรูสึกและความ

คิดเห็น  กรอกแบบรายการใบฝากเงินและใบถอนเงิน  ธนาณัติ  แบบฝากสงพัสดุไปรษณียภัณฑ  เขียนเรื่องตาม

จินตนาการ แสดงความรู  ความคิดเห็น  และความรูสึกจากเรื่องเลา บทความ การวิเคราะหความนาเชื่อถือจาก

ขาวและเหตุการณประจําวัน  โฆษณา  สื่ออิเล็กทรอนิกส  จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟงและดู  

พูดแสดงความรู  ความคิดจากเรื่องเลา  บทความ  ขาวและเหตุการณประจําวัน โฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส   

พูดลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ลําดับเหตุการณ ระบุชนิดและหนาท่ีของคําบุพบท  สันธาน  อุทาน  จําแนก

สวนประกอบของประโยค  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถ่ิน ใชคําราชาศัพท  คําท่ีมาจาก

ภาษาตางประเทศ  แตงกาพยยานี ๑๑  ใชสํานวนท่ีเปนคําพังเพยและสุภาษิต  สรุปเรื่องจากนิทานพ้ืนบาน  ระบุ 

อธิบายขอคิดจากนิทานพ้ืนบาน  นิทานคติธรรม  เพลงพ้ืนบาน วรรณคดแีละวรรณกรรมในบทเรียนและตามความ

สนใจ รองเพลงพ้ืนบาน ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนด 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 เพ่ือใหมีมารยาทในการอาน  การเขียน  การฟง 

การดู  และการพูด  รูจัก  เห็นคุณคา  และมีความชื่นชมวัฒนธรรมทองถ่ิน 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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         

 รวมท้ังหมด  ๓๓  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ท๑๖๑๐๑    ภาษาไทย ๖                กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                                       

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๖                      เวลา   ๑๖๐  ช่ัวโมง     

                 ศึกษา คํา ประโยค คําท่ีมีพยัญชนะควบกล้ํา คําท่ีมีอักษรนํา คําท่ีมีตัวการันต  คําท่ีมาจาก 

ภาษาตางประเทศ  อักษรยอและเครื่องหมายวรรคตอน  วัน เดือน ปแบบไทย  ขอความท่ีเปนโวหารตาง ๆ  

สํานวนเปรียบเทียบ อานจับใจความ  ตั้งคําถาม จากเรื่องสั้น ๆ  นิทานและเพลงพ้ืนบานแยกขอเท็จจริงและ

ขอคิดเห็นจากบทความ อธิบายการนําความรูและความคิด จากพระบรมราโชวาทสารคดี  เรื่องสั้น งานเขียน

ประเภทโนมนาว บทโฆษณา  ขาว และเหตุการณสําคัญ  ไปตัดสินใจแกปญหา  ในการดําเนินชีวิต ศึกษางานเขียน

เชิงอธิบาย คําสั่ง  ขอแนะนํา และปฏิบัติตามจากการใชพจนานุกรม  การปฏิบัติตนในการอยูรวมกันในสังคม 

ขอตกลงในการอยูรวมกันในโรงเรียน และการใชสถานท่ีสาธารณะในชุมชนและทองถ่ิน อธิบายความหมายของ

ขอมูล  จากแผนผัง แผนท่ี แผนภูมิ และกราฟ อานหนังสือตามความสนใจ  หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสม

กับวัย  หนังสือท่ีครูและนักเรียนกําหนดรวมกัน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการ

เขียนตัวอักษรไทย เขียนคําขวัญ  คําอวยพร ประกาศ  และแสดงข้ันตอนการใชแผนภาพโครงเรื่อง  แผนภาพ

ความคิด  เขียนเรียงความ  ยอความจากสื่อตาง ๆ เก่ียวกับ  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

ลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงานลําดับเหตุการณ พูดโนมนาวการเลือกตั้งกรรมการนักเรียน  การรณรงคดานตางๆ  

การโตวาที วิเคราะหชนิดและหนาท่ีของคํานาม  สรรพนาม  กริยา  วิเศษณ  คําบุพบท  คําเชื่อม  คําอุทานใชคํา

ไดเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  รวบรวมและบอกความหมายของ  คําภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทย  

ระบุลักษณะของกลุมคําหรือวลี  ประโยคสามัญ  ประโยครวม  และประโยคซอนแตงกลอนสุภาพ  วิเคราะหและ

เปรียบเทียบสํานวนท่ีเปนคําพังเพย และสุภาษิต สรุปเรื่องจากนิทานพ้ืนบาน ระบุ อธิบายขอคิด จากนิทานพ้ืนบาน  

นิทานคติธรรม  เพลงพ้ืนบาน  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความสนใจ รองเพลงพ้ืนบาน ทองจํา

บทอาขยานตามท่ีกําหนด 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 เพ่ือใหมีมารยาทในการอาน การเขียน การฟง การดู  และการพูด  

รูจัก  เห็นคุณคา  และมีความชื่นชมวัฒนธรรมทองถ่ิน 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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      

รวมท้ังหมด  ๓๓  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 



๓๖ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ค๑๑๑๐๑ รายวิชา  คณิตศาสตร    กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๑                     เวลา  ๒๐๐  ช่ัวโมง 

              ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกแกปญหาเรื่อง จํานวนของสิ่งตางๆ ตามจํานวนท่ีกําหนด อาน

และตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย  แสดงจํานวนนับไมเกิน ๑๐๐ และ  โดยใชเครื่องหมาย =, ≠, > ,<   ตัวไม

ทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการบวกและประโยคสัญลักษณแสดงการลบของ จํานวนไมเกิน ๑๐๐ และ ๐ 

การหาคําตอบของโจทยปญหาการบวกและการลบของจํานวนไมเกิน ๑๐๐ และ ๐  ตัวไมทราบคาในประโยค

สัญลักษณ  แสดงวิธีการหาคําตอบของโจทยปญหาการบวกและการลบของจํานวนไมเกิน ๑๐๐ และ๐  จํานวนท่ี

หายไปในรูปแบบของจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ ๑ หรือ ทีละ ๑๐ และระบุรูปท่ีหายไปในรูปแบบซํ้า ของรูป

เรขาคณิตและรูปอ่ืนๆ ท่ีสมาชิกในแตละชุดท่ีซํ้ามี ๒ รูป  ความยาวเปนเซนติเมตร เปนเมตร น้ําหนักเปนกิโลกรัม 

เปนขีด  รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวยแผนภูมิ

รูปภาพในการหาคําตอบของโจทยปญหา เม่ือกําหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หนวย  โดยใชทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร บอก เปรียบเทียบ เรียงลําดับ หาคา แสดง ระบุ วัดและเปรียบเทียบจําแนก  และการใชขอมูลเพ่ือให

ผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในการเรียนและเปนคนมีวินัย  ใฝเรียนรู  มุงม่ันในการทํางานและมีความซ่ือสัตย 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

  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 

 รวมท้ังหมด   ๑๐ ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ค๑๒๑๐๑ รายวิชา  คณิตศาสตร    กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๒                     เวลา  ๒๐๐  ช่ัวโมง 

    ศึกษาจํานวนของสิ่งตางๆ แสดงสิ่งตางๆตามจํานวนท่ีกําหนด อานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข

ไทย ตัวหนังสือ  แสดงจํานวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  เปรียบเทียบจํานวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ โดยใช

เครื่องหมาย  =  ≠   ›   ‹  เรยีงลําดับจํานวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ตั้งแต ๓ ถึง ๕ จํานวน จากสถานการณ

ตางๆ หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการบวกและประโยคสัญลักษณแสดงการลบ ตัวไมทราบ

คาในประโยคสัญลักษณแสดงการคูณของจํานวน ๑ หลักกับจํานวนไมเกิน ๒ หลัก และตัวไมทราบคาในประโยค

สัญลักษณแสดงการหารท่ีตัวตั้งไมเกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก โดยท่ีผลหารมี ๑ หลักท้ังหารลงตัวและหารไมลงตัว 

หาผลลัพธจากการบวก ลบ คูณ หารระคนของจํานวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย

ปญหา ๒ ข้ันตอนของจํานวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ระบุจํานวนท่ีหายไปในแบบรูปของจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนหรือ

ลดลงทีละ ๒ ทีละ ๕ และทีละ ๑๐๐ รูปท่ีหายไปแบบรูปซํ้าของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืนๆท่ีสมาชิกในแตละชุดท่ีซํ้า

มี ๒ รูป  แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับเวลาท่ีหนวยเดี๋ยวและเปนหนวยเดียวกัน  การวัดและ

เปรียบเทียบความยาวเปนเมตรและเซนติเมตร  แสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหา การบวก การลบ เก่ียวกับ

ความยาวท่ีมีหนวยเปนเมตรและเซนติเมตร การวัดและเปรียบเทียบน้ําหนักเปนกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด  

ปริมาตรและความจุเปนลิตรแสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหา การบวก การลบเก่ียวกับน้ําหนักท่ีมีหนวยเปน

กิโลกรัมและกรัม  กิโลกรัมและขีด จําแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม  ใชขอมูลจากแผนภูมิ

รูปภาพในการหาคําตอบของโจทยปญหาเม่ือกําหนดรูป ๑ รูป แทน ๒ หนวย ๕ หนวย หรือ ๑๐ หนวย โดยวธิีการ

ท่ีหลากหลายในแกปญหา  การใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ในการแกปญหาในสถานการณ

ตางๆ  ใชการจําแนกและบอก การอานเขียน  วัดและเปรียบเทียบ เรียงลําดับ การหาคาของตัวไมทราบคา เพ่ือหา

ผลลัพธ การแสดงวิธีหาคําตอบ ระบุจํานวนท่ีหายไปในแบบรูปเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับจํานวนนับไม

เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ การดําเนินการของจํานวนการแกปญหาเก่ียวกับคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ  

การบวก  ลบ คูณ หารระคน ความยาว  ระยะทาง  น้ําหนัก ปริมาตร  ความจุ  เวลา รูปหลายเหลี่ยมและวงกลม  

แผนภูมิรูปภาพและแบบรูป  มีวินัยและความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย  มุงม่ันในการทํางาน ทํางานเปนทีมและใฝ

เรียนรู     

 รหัสตัวช้ีวัด 

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  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 



๓๘ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ค๑๓๑๐๑ รายวิชา  คณิตศาสตร             กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๓            เวลา  ๒๐๐  ช่ัวโมง 

  ศึกษา ฝกทักษะกระบวนการคิด   คํานวณ  และการแกปญหาในเรื่องดังตอไปนี้จํานวนนับไมเกิน

๑๐๐,๐๐๐ และ การอาน การเขียนตัวเลขฮินดู  อารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจํานวน  หลักคาของเลข

โดดในแตละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวน  

เศษสวนท่ีมีตัวสวนนอยกวาหรือเทากับตัวสวน การเปรียบเทียบและเรียงลําดับ  การบวกและการลบเศษสวน  

การแกโจทยปญหาการบวก และโจทยปญหาการลบเศษสวน การบวกการลบ  การคูณและการหารยาว และการ

หารสั้น  และการบวก ลบ คูณ หารระคน  การแกโจทยปญหาและการสรางโจทยปญหา  พรอมท้ังหาคําตอบ    

แบบรูปของจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเทาๆกัน การบอกจํานวนเงิน และแสดงจํานวนเงินแบบใชจุด  การ

เปรียบเทียบจํานวนเงิน และการแลกเงิน  กรอานและเขียนรายรับรายจาย  การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเงิน  การ

บอกเวลาเปนนาฬิกาและนาที  การเขียนบอกเวลาโดยใชมหัพภาค  (.) หรือ ทวิภาค  (:) และการอาน  การบอก

ระยะเวลาเปนนาที  การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใชความสัมพันธระหวางชั่วโมงกับนาที การอานและการเขียน

บันทึกกิจกรรมท่ีระบุเวลา การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเวลาและระยะเวลา  การวัดความยาวเปนเซนติเมตร และ

มิลลิเมตร  และเซนติเมตร  กิโลเมตร และเมตร  การเลือกเครื่องวัดความยาวท่ีเหมาะสม  การคาดคะเนความยาว

เปนเมตรและเซนติเมตร  การเปรียบเทียบความยาวโดยใชความสัมพันธระหวางหนวยความยาว   การแกโจทย

ปญหาเก่ียวกับความยาวการเลือกเครื่องชั่งท่ีเหมาะสม  การคาดคะเนน้ําหนักเปนกิโลกรัมและเปนขีด  การ

เปรียบเทียบน้ําหนักโดยใชความสัมพันธระหวางกิโลกรัมและกรัม  เมตริกตันกับกิโลกรัม   การแกโจทยปญหา

เก่ียวกับน้ําหนัก  การวัดปริมาตรและความจุเปนลิตรและมิลลิลิตร  การเลือกเครื่องตวงท่ีเหมาะสม  การคาดคะเน

ปริมาตรและความจุเปนลิตร  การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ  โดยใชความสัมพันธระหวางลิตรและมิลลิลิตร 

ชอนชา  ชอนโตะ  ถวยตวงกับมิลลิลิตร  การแกโจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตรและบรรจุท่ีมีหนวยเปนลิตรและ

มิลลิลิตร   รูปทีมีแกนสมมาตร  การเก็บรวบรวมขอมูลและจําแนกขอมูล  การอานและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ  

การอานและการเขียนตารางทางเดียว  (One way  table)   โดยใชกระบวนการอานและเขียน  เปรียบเทียบและ

เรียงลําดับ บอก หาคา หาผลลัพธ   แสดงวิธีหาคําตอบ  หาผลบวก  ระบุ  เลือกใชเครื่องมือ คาดคะเน  เขียน

แผนภูมิ  เขียนตาราง  เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและมีวินัย ความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย  มุงม่ันในการ

ทํางาน ทํางานเปนทีมและใฝเรียนรู        

รหัสตัวช้ีวัด 

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

        ค  ๑.๒   ป.๓/๑ 

        ค. ๒.๑   ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖,ป.๓/๗,ป.๓/๘,ป.๓/๙,ป.๓/๑๐,ป.๓/๑๑,ป๓/๑๒,ป.

๓/๑๓ 

        ค. ๒.๒   ป. ๓/๑  

        ค. ๓.๑   ป. ๓/๑, ป. ๓/๒      

รวม   ๒๘  ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู 

 



๓๙ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ค๑๔๑๐๑ รายวิชา  คณิตศาสตร    กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๔                     เวลา  ๑๖๐  ช่ัวโมง 

       ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ และฝกการแกปญหาในสาระตอไปนี้ การเขียนและการอานตัวเลข

ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจํานวน หลัก และคาประจําหลักและคาของเลขโดดในแตละหลักและ

การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย   การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวน   คาประมาณของจํานวนนับ

และการใชเครื่องหมายประมาณคา  เศษสวนแทเศษเกิน  จํานวนคละ ความสัมพันธระหวางจํานวนคละและ

เศษเกิน เศษสวนท่ีเทากันเศษสวนอยางต่ํา และเศษสวนท่ีเทากับจํานวนนับ  การเปรียบเทียบเรียงลําดับเศษสวน

และจํานวนคละ การอานและการเขียนทศนิยมไมเกิน๓ ตําแหนงตามปริมาณท่ีกําหนดหลักคาประจําหลัก คาของ

เลขโดดในแตละหลักของทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจาย ทศนิยมท่ีเทากัน การ

เปรียบเทียบและเรียงลําดับทศนิยม การประมาณผลลัพธของการบวก การลบ การคูณ การหาร การบวกและการ

ลบ การคูณและการหารจํานวนนับท่ีมากกวา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ การแกโจทยปญหาและการสรางโจทยปญหา 

การหาคําตอบ การบวกลบเศษสวนและจํานวนคละ การแกโจทยปญหาการบวก แลโจทยปญหาการลบเศษสวน

และจํานวนคละการบวกการลบทศนิยม การแกโจทยปญหาการบวก การลบทศนิยมไมเกินสองข้ันตอน แบบรูป

ของจํานวนท่ีเกิดจากการคูณการหาดวยจํานวนเดียวกันการบอกระยะเวลาเปนวินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห 

เดือน ปการเปรียบเทียบระยะเวลาโยใชคามสัมพันธระวางหนวยเวลา การอานตารางเวลา การแกโจทยปญหา

เก่ียวกับเวลา การวัดขนาดของมุมโดยใชโพรแทรกเตอร การสรางมุมเพ่ือกําหนดขนาดของมุม คามยาวรอบรูปของ

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก พ้ืนท่ีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยม

มุมฉาก ระนาบจุดเสนตรง รังสี สวนของเสนตรงสัญลักษณแสดงเสนตรง รังสี สวนของเสนตรง มุม สวนประกอบ

ของมุม การเรียกชื่อมุม สัญลักษณแสดงมุม ชนิดของมุม ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การสรางรูป

สี่เหลี่ยมมุมฉากการอานและการเขียนแผนภูมิแทง การอานตารางสองทางโดยใชทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการท่ีหลากหลายในการแกปญหา

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทาง

คณิตศาสตร และสามารถนําไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค มีระเบียบ มีความ

รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถทํางานอยางเปนระบบ รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจต

คติท่ีดีตอคณิตศาสตร 

รหัสตัวช้ีวัด 

          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  ตัวช้ีวัด 

 



๔๐ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ค๑๕๑๐๑ รายวิชา  คณิตศาสตร    กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๕                      เวลา  ๑๖๐  ช่ัวโมง 

                ศึกษา   ฝกทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหา เรื่องดังตอไปนี้  

                 การบวก  การลบ การคูณ และการหาของโจทย  ปญหาจํานวนนับและ ๐  การบวก  การลบ การ

คูณ การหาร เศษสวนและจํานวนคละ โจทยปญหาเศษสวน  เศษสวนท่ีตัวสวนเปนตัวประกอบของ ๑๐ หรือ 

๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม หาผลคูณ  ผลหาร ทศนิยมไมเกิน ๓ ตําแหนง โจทยปญหาทศนิยม โจทยปญหา

รอยละหรือเปอรเซ็นต  โจทยปญหาเก่ียวกับความยาวและน้ําหนัก ท่ีมีการเปลี่ยนหนวยและเขียนในรูปทศนิยม 

โจทยเก่ียวกับปริมาตรและความจุ ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก   เสนตรง สวนของเสนตรง  รูปสี่เหลี่ยมปริซึม  

แผนภูมิแทง  และกราฟเสน โดยใชทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร การเขียน  การแสดงวิธีหาคําตอบ การหา

ผลลัพธ การแกโจทยปญหาเพ่ือใหผูเรียนสามารถทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีวิจาร

ญาณ มีความเชื่อม่ันในตนเอง ตระหนักในคุณคาและเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตรพรอมท้ังมีสมรรถนะและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามเหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

              ค ๒.๑    ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ ,ป.๕/๔ 

              ค ๒.๒    ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ ,ป.๕/๔ 

              ค ๓.๑    ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ 

             รวมท้ังหมด  ๑๙  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ค๑๖๑๐๑ รายวิชา  คณิตศาสตร             กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๖                     เวลา  ๑๖๐  ช่ัวโมง 

       ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณ  และฝกการแกปญหา  ในสาระตอไปนี้ 

      เศษสวนและจํานวนคละ  อัตราสวนของปริมาณ ๒ ปริมาณท่ีเปนจํานวนนับ  อัตราสวนท่ีเทากับ

อัตราสวนท่ีกําหนดให  ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจํานวนนับไมเกิน ๓ จํานวน  โจทยปญหาโดยใชความรูเก่ียวกับ 

ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  การบวก การลบ การคูณ การหารระคนของเศษสวนและจํานวนคละ โจทยปญหาเศษสวน

และจํานวนคละ ๒-๓ ข้ันตอน ทศนิยมท่ีมีผลหารเปนทศนิยมไมเกิน ๓ ตําแหนง  โจทยปญหา การบวก การลบ 

การคูณ การหารทศนิยม ๓  ข้ันตอน โจทยปญหาอัตราสวนและรอยละ ๒-๓ ข้ันตอน  โจทยปญหาเก่ียวกับแบบ

รูป   โจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตรและความจุของรูปเรขาคณิตสามมิติ  ท่ีประกอบดวยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โจทย

ปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปหลายเหลี่ยม  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 

                เพ่ือใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  เห็นคุณคา  มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร  

สามารถทํางานไดอยางเปนระบบระเบียบ  มีวินัย  มีความรอบคอบ  มุงม่ันในการทํางาน  ใฝรูใฝเรียนและเชื่อม่ัน

ในตนเอง   การวัดผลและประเมินผล  ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหาและทักษะท่ี

ตองการวัด 

รหัสตัวช้ีวัด 

        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  ตัวช้ีวัด 

 

 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชากลุมสา 
 

คําอธิบายรายวิชา 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว๑๑๑๐๑ รายวิชา  วิทยาศาสตร    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี              
ช้ันประถมศึกษาปท่ี   ๑                                 เวลาเรียน  ๑๐๐  ช่ัวโมง  

ศึกษาชื่อพืชและสัตวท่ีอาศัยอยูบริเวณตาง ๆ จากขอมูลท่ีรวบรวมได สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตของสัตวในบริเวณท่ีอาศัยอยู  ลักษณะและบอกหนาท่ีของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตว และพืช  
การทําหนาท่ีรวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรมตาง ๆ จากขอมูลท่ีรวบรวมได  
ความสําคัญของสวนตาง ๆ ของรางกายตนเอง โดยการดูแลสวนตาง ๆ อยางถูกตอง ใหปลอดภัย และรักษาความ
สะอาดอยูเสมอ สมบัติท่ีสังเกตไดของวัสดุท่ีใชทําวัตถุซ่ึงทําจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ  ชนิดของวัสดุและจัดกลุมวัสดุตามสมบัติท่ีสังเกตไดการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนท่ี
ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ ดาวท่ีปรากฏบนทองฟาในเวลากลางวัน และกลางคืนจากขอมูลท่ีรวบรวมได  
สาเหตุท่ีมองไมเห็นดาวสวนใหญ ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ ลักษณะภายนอกของหิน จาก
ลักษณะเฉพาะตัวท่ีสังเกตได   

โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิเคราะห บรรยาย ระบุ  สราง เปรียบเทียบ บรรยาย อธิบาย

โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ วิเคราะหโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ เขียน มีสวนรวม แสดงความอยากรูอยากเห็น

โดยการถาม แกปญหาอยางงายโดยใชการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ แสดงลําดับข้ันตอนการทํางานหรือการ

แกปญหาอยางงายโดยใชภาพ สัญลักษณ หรือขอความ เขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวรหรือสื่อ ใช

เทคโนโลยีในการสราง จัดเก็บ เรียกใชขอมูลตามวัตถุประสงค ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ปฏิบัติตาม

ขอตกลงในการใชคอมพิวเตอรรวมกัน ดูแลรักษาอุปกรณเบื้องตน ใชงานอยางเหมาะสม  

  เพ่ือใหผูเรียนเรียนรูวิทยาศาสตรอยางถูกตอง มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถดานการคิด 

ความสามารถดานการแกปญหา ความสามารถดานการใชทักษะชีวิต และมีความสามารถดานการใชเทคโนโลยี 

ตระหนักถึงความสําคัญและแนวทางในการแกปญหา มีความสามารถในการตัดสินใจ  รวมท้ังมีจิตวิทยาศาสตร 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  ตลอดจนเชื่อมโยงความรูและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 

รหัสตัวช้ีวัด 

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) 

รวมท้ังหมด ๑๕  ตัวช้ีวัด 

 

 

 



๔๔ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว๑๒๑๐๑ รายวิชา  วิทยาศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี              

ช้ันประถมศึกษาปท่ี   ๒                                เวลาเรียน  ๑๐๐  ช่ัวโมง   

  ศึกษาพืชตองการแสงและน้ํา เพ่ือการเจริญเติบโต โดยใชขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ   

ความจําเปนท่ีพืชตองไดรับน้ําและแสงเพ่ือการเจริญเติบโต โดยดูแลพืชใหไดรับสิ่งดังกลาวอยางเหมาะสม 

สรางแบบจําลองท่ีบรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต จากขอมูลท่ีรวบรวมได  

สมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ  การนําสมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุไปประยุกตใชในการ

ทําวัตถุในชีวิตประจําวัน สมบัติท่ีสังเกตไดของวัสดุท่ีเกิดจากการนําวัสดุมาผสมกันโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

สมบัติท่ีสังเกตไดของวัสดุ เพ่ือนํามาทําเปนวัตถุในการใชงานตามวัตถุประสงค  การนําวัสดุท่ีใชแลวกลับมาใชใหม

โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ  ประโยชนของการนําวัสดุท่ีใชแลวกลับมาใชใหม โดยการนําวัสดุท่ีใชแลวกลับมาใช

ใหม  แนวการเคลื่อนท่ีของแสงจากแหลงกําเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ 

ตระหนักในคุณคาของความรูของการมองเห็นโดยเสนอแนะแนวทางการปองกันอันตราย จากการมองวัตถุท่ีอยูใน

บริเวณท่ีมีแสงสวางไมเหมาะสม สวนประกอบของดิน และจําแนกชนิดของดินโดยใชลักษณะเนื้อดินและการจับตัว

เปนเกณฑ  การใชประโยชนจากดิน จากขอมูล ท่ีรวบรวมได โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิเคราะห 

ระบุ สราง  เปรียบเทียบ บรรยาย  อธิบาย อธิบายโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ วิเคราะหโดยใชหลักฐานเชิง

ประจกัษ  มีสวนรวม แสดงความอยากรูอยากเห็นโดยการถาม แสดงลําดับข้ันตอนการทํางานหรือการแกปญหา

อยางงายโดยใชภาพ สัญลักษณ หรือขอความเขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวรหรือสื่อ และตรวจหา

ขอผิดพลาดของโปรแกรม  ใชเทคโนโลยีในการสราง จัดหมวดหมู คนหา จัดเก็บ เรียกใชขอมูลตามวัตถุประสงค  

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ปฏิบัติตามขอตกลงในการใชคอมพิวเตอรรวมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ

เบื้องตน ใชงานอยางเหมาะสม  

      เพ่ือใหผูเรียนเรียนรูวิทยาศาสตรอยางถูกตอง มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถดาน 

การคิด ความสามารถดานการแกปญหา ความสามารถดานการใชทักษะชีวิต และมีความสามารถดานการใช

เทคโนโลยี ตระหนักถึงความสําคัญและแนวทางในการแกปญหา มีความสามารถในการตัดสินใจ  รวมท้ังมีจิตวิทยา

ศาสตร คุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจนเชื่อมโยงความรูและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 

รหัสตัวช้ีวัด 

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) 

รวมท้ังหมด ๑๖  ตัวช้ีวัด 

 

 



๔๕ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว๑๓๑๐๑ รายวิชา  วิทยาศาสตร                                  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 ช้ันประถมศึกษาปท่ี   ๓                                                     เวลาเรียน ๘๐  ช่ัวโมง   

      ศึกษาบรรยายสิ่งท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษยและสัตว โดยใชขอมูลท่ี

รวบรวมได ตระหนักถึงประโยชนของอาหาร น้ํา และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตวใหไดรับสิ่งเหลานี้อยาง

เหมาะสม  แบบจําลองท่ีบรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตวบางชนิดตระหนักถึง

คุณคาของชีวิตสัตว โดยไมทําใหวัฏจักรชีวิตของสัตวเปลี่ยนแปลง วัตถุประกอบข้ึนจากชิ้นสวนยอย ๆซ่ึงสามารถ

แยกออกจากกันไดและประกอบกันเปนวัตถุชิ้นใหมได โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเม่ือ

ทําใหรอนข้ึนหรือทําใหเย็นลง โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ ผลของแรงท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนท่ีของ

วัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ  แรงสัมผัสและแรงไมสัมผัสท่ีมีผลตอการเคลื่อนท่ีของวัตถุ โดยใชหลักฐานเชิง

ประจกัษ จําแนกวัตถุโดยใชการดึงดูดกับแมเหล็ก เปนเกณฑจากหลักฐานเชิงประจักษ ข้ัวแมเหล็กและพยากรณ

ผลท่ีเกิดข้ึนระหวางข้ัวแมเหล็กเม่ือนํามาเขาใกลกันจากหลักฐานเชิงประจักษ การเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเปนอีก

พลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ การทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาและระบุแหลงพลังงานในการผลิตไฟฟา 

จากขอมูลท่ีรวบรวมได  ประโยชนและโทษของไฟฟา โดยนําเสนอวิธีการใชไฟฟาอยางประหยัด และปลอดภัย 

แบบรูปเสนทางการข้ึนและตก ของดวงอาทิตยโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ สาเหตุการเกิดปรากฏการณการข้ึน

และตกของดวงอาทิตย การเกิดกลางวันกลางคืน และการกําหนดทิศ โดยใชแบบจําลอง  ความสําคัญของดวง

อาทิตย โดยบรรยายประโยชนของดวงอาทิตยตอสิ่งมีชีวิต  สวนประกอบของอากาศ บรรยายความสําคัญของ

อากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศตอสิ่งมีชีวิต จากขอมูลท่ีรวบรวมได  ความสําคัญของอากาศ โดย

นําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ การเกิดลมจากหลักฐานเชิงประจักษ ประโยชน

และโทษของลม จากขอมูลท่ีรวบรวมได  

        โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิเคราะห บรรยาย สราง อธิบายโดยใชหลักฐานเชิง

ประจกัษ  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 

        เพ่ือใหผูเรียนเรียนรูวิทยาศาสตรอยางถูกตอง มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถดานการ

คิด ความสามารถดานการแกปญหา ความสามารถดานการใชทักษะชีวิต และมีความสามารถดานการใชเทคโนโลยี 

ตระหนักถึงความสําคัญและแนวทางในการแกปญหา  มีความสามารถในการตัดสินใจ  รวมท้ังมีจิตวิทยาศาสตร 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  ตลอดจนเชื่อมโยงความรูและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 

 

 

 

 



๔๖ 
 
          รหัสตัวช้ีวัด 

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)     

รวมท้ังหมด ๒๕  ตัวช้ีวัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 
 

                                          คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ว๑๔๑๐๑ รายวิชา  วิทยาศาสตร       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี              
ช้ันประถมศึกษาปท่ี   ๔                                            เวลาเรียน  ๑๒๐ ช่ัวโมง  

       ศึกษาหนาท่ีของราก ลําตน ใบ และดอกของพืชดอก โดยใชขอมูลท่ีรวบรวมได  สิ่งมีชีวิตโดยใช

ความเหมือน และความแตกตางของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเปนกลุมพืช กลุมสัตว และกลุมท่ีไมใชพืชและสัตว 

พืชออกเปนพืชดอกและพืชไมมีดอก โดยใชการมีดอกเปนเกณฑ โดยใชขอมูล ท่ีรวบรวมได สัตวออกเปนสัตวมี

กระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง โดยใชการมีกระดูกสันหลังเปนเกณฑ โดยใชขอมูลท่ีรวบรวมได 

ลักษณะเฉพาะท่ีสังเกตไดของสัตวมีกระดูกสันหลังในกลุมปลา กลุมสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกกลุมสัตวเลื้อยคลาน 

กลุมนก และกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม และยกตัวอยางสิ่งมีชีวิตในแตละกลุม สมบัติทางกายภาพดานความแข็ง 

สภาพยืดหยุน การนําความรอน และการนําไฟฟาของวัสดุโดยใชหลักฐานเชิงประจักษจากการทดลองและระบุการ

นําสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุน การนําความรอนและการนําไฟฟาของวัสดุไปใชในชีวิตประจําวันผาน

กระบวนการออกแบบชิ้นงาน แลกเปลี่ยนความคิดกับผูอ่ืนโดยการอภิปรายเก่ียวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุ

อยางมีเหตุผลจากการทดลอง สมบัติของสสารท้ัง ๓ สถานะ จากขอมูลท่ีไดจากการสังเกตมวล การตองการท่ีอยู 

รูปรางและปริมาตรของสสาร  ใชเครื่องมือเพ่ือวัดมวล และปริมาตรของสสารท้ัง ๓ สถานะ  ผลของแรงโนมถวงท่ี

มีตอวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ ใชเครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ําหนักของวัตถุ มวลของวัตถุท่ีมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ วัตถุเปนตัวกลางโปรงใส ตัวกลางโปรงแสง และวัตถุ

ทึบแสง จากลักษณะการมองเห็นสิ่งตาง ๆ ผานวัตถุนั้นเปนเกณฑโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ แบบรูปเสนทางการ

ข้ึนและตก ของดวงจันทร โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ สรางแบบจําลองท่ีอธิบายแบบรูป การเปลี่ยนแปลงรูปราง

ปรากฏของดวงจันทร และพยากรณรูปรางปรากฏของดวงจันทร สรางแบบจําลองแสดงองคประกอบของระบบ

สุริยะ แบบจําลองคาบการโคจรของดาวเคราะหตาง ๆ  

         โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิเคราะห บรรยาย จําแนก เปรียบเทียบ  อธิบาย 

รวบรวม ประเมิน นําเสนอ  แลกเปลี่ยนความคิดกับผูอ่ืน  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 โดยใชซอฟตแวรท่ีหลากหลาย เพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวัน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

ปลอดภัย เขาใจสิทธิและหนาท่ีของตน เคารพในสิทธิของผูอ่ืน แจงผูเก่ียวของเม่ือพบขอมูลหรือบุคคลท่ีไม

เหมาะสม 

          เพ่ือใหผูเรียนเรียนรูวิทยาศาสตรอยางถูกตอง มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถดานการ

คิด ความสามารถดานการแกปญหา ความสามารถดานการใชทักษะชีวิต และมีความสามารถดานการใชเทคโนโลยี 

ตระหนักถึงความสําคัญและแนวทางในการแกปญหา มีความสามารถในการตัดสินใจ  รวมท้ังมีจิตวิทยาศาสตร 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  ตลอดจนเชื่อมโยงความรูและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 

 



๔๘ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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) 

รวมท้ังหมด ๒๑  ตัวช้ีวัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว๑๕๑๐๑ รายวิชา  วิทยาศาสตร    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี              

ช้ันประถมศึกษาปท่ี   ๕                                  เวลาเรียน  ๑๒๐ ช่ัวโมง  

 ศึกษาโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิต ซ่ึงเปนผลมาจากการปรับตัวของ

สิ่งมีชีวิตในแตละแหลงท่ีอยู ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งไมมีชีวิต เพ่ือประโยชนตอการดํารงชีวิต โซอาหาร บทบาทหนาท่ีของสิ่งมีชีวิต ท่ีเปนผูผลิตและผูบริโภคในโซ

อาหาร คุณคาของสิ่งแวดลอมท่ีมีตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ลักษณะทางพันธุกรรมท่ี

มีการถายทอดจากพอแมสูลูกของพืช สัตว และมนุษย ลักษณะท่ีคลายคลึงกันของตนเองกับพอแม การ

เปลี่ยนแปลงสถานะของสารเม่ือทําใหสสารรอนข้ึนหรือเย็นลง การละลายของสารในน้ํา การเปลี่ยนแปลงของสาร

เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไดและการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไมได วิธีการหาแรง

ลัพธของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันท่ีกระทําตอวัตถุในกรณีท่ีวัตถุอยูนิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ แรงท่ีกระทํา

ตอวัตถุท่ีอยูในแนวเดียวกันและแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุ การวัดแรงท่ีกระทําตอวัตถุ แรงเสียดทานท่ีมีตอการ

เปลี่ยนแปลง การเคลื่อนท่ีของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ แรงเสียดทานและแรงท่ีอยูในแนวเดียวกันท่ีกระทํา

ตอวัตถุ การไดยินเสียงผานตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ ลักษณะและการเกิดเสียงสูง และเสียงต่ํา ลักษณะ

และการเกิดเสียงดัง และเสียงคอย ระดับเสียง คุณคาของความรูเรื่องระดับเสียง การหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทาง

เสียง ความแตกตางของดาวเคราะหและดาวฤกษ ตําแหนงและเสนทางการข้ึนและตกของกลุมดาวฤกษบนทองฟา 

แบบรูป เสนทางการข้ึนและตกของกลุมดาวฤกษบนทองฟาในรอบป  ปริมาณน้ําในแตละแหลง ปริมาณน้ําท่ีมนุษย

สามารถนํามาใชประโยชนได คุณคาของน้ํา การใชน้ําอยางประหยัดและการอนุรักษน้ํา การหมุนเวียนของน้ําในวัฏ

จักรน้ํา กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง และน้ําคางแข็ง กระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ ปญหาอยาง

งาย  โปรแกรมท่ีมีการใชเหตุผลเชิงตรรกะอยางงาย  การคนหาขอมูล ติดตอสื่อสารและทํางานรวมกัน ขอมูลและ

สารสนเทศตามวัตถุประสงคโดยใชซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ตท่ีหลากหลาย เพ่ือแกปญหาใน

ชีวิตประจําวัน อันตรายจากการใชงานและอาชญากรรมทางอินเทอรเน็ตและมารยาทในการติดตอสื่อสารผาน

อินเทอรเน็ต 

 โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิเคราะห บรรยาย  อธิบาย อธิบายโดยใชหลักฐานเชิง

ประจักษ วิเคราะหโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ เขียน ระบุ ระบุตัวแปร  ออกแบบการทดลอง ทดลอง ตระหนัก มี

สวนรวม แสดงความอยากรูอยากเห็นโดยการถาม เขียนแผนภาพ ใชเครื่องชั่งสปริง การวัด เสนอแนะแนวทาง 

เปรียบเทียบ ใชแผนท่ีดาว รวบรวม  สรางแบบจําลอง  ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหาการทํางาน การ

คาดการณผลลัพธ  ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงาย ตรวจหาขอผิดพลาดและแกไข  ใชอินเทอรเน็ต 

ประเมินความนาเชื่อถือ นําเสนอขอมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงคโดยใชซอฟตแวรหรือบริการบน

อินเทอรเน็ตท่ีหลากหลาย เพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวัน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางปลอดภัย มีมารยาท 

เขาใจสิทธิและหนาท่ีของตน เคารพสิทธิของผูอ่ืน แจงผูเก่ียวของเม่ือพบขอมูลหรือบุคคลท่ีไมเหมาะสม 

  เพ่ือใหผูเรียนเรียนรูวิทยาศาสตรอยางถูกตอง มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถดานการคิด 

ความสามารถดานการแกปญหา ความสามารถดานการใชทักษะชีวิต และมีความสามารถดานการใชเทคโนโลยี 

ตระหนักถึงความสําคัญและแนวทางในการแกปญหา มีความสามารถในการตัดสินใจ  รวมท้ังมีจิตวิทยาศาสตร 

คุณลักษณะอันพึงประสงคตลอดจนเชื่อมโยงความรูและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 



๕๐ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว๑๖๑๐๑ รายวิชา  วิทยาศาสตร                      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   

ช้ันประถมศึกษาปท่ี   ๖                                เวลาเรียน  ๘๐  ช่ัวโมง  

      ศึกษาสารอาหารและบอกประโยชนของสารอาหารแตละประเภทจากอาหารท่ีตนเองรับประทาน 

แนวทางในการเลือกรับประทานอาหารใหไดสารอาหารครบถวน ในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย รวมท้ังความ

ปลอดภัยตอสุขภาพ  ความสําคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีสารอาหารครบถวนใน

สัดสวนท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย รวมท้ังปลอดภัยตอสุขภาพ  อวัยวะระบบยอยอาหาร  หนาท่ีของอวัยวะใน

ระบบยอยอาหาร อธิบายการยอยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร ความสําคัญของระบบยอยอาหาร โดยการบอก

แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบยอยอาหารใหทํางานเปนปกติ การแยกสารผสม โดยการหยิบออก การ

รอน การใชแมเหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ รวมท้ังระบุวิธี

แกปญหาในชีวิตประจําวันเก่ียวกับการแยกสาร การเกิดและผลของแรงไฟฟาซ่ึงเกิดจากวัตถุท่ีผานการขัดถู โดยใช

หลักฐานเชิงประจักษ  สวนประกอบและบรรยายหนาท่ีของแตละสวนประกอบของวงจรไฟฟาอยางงายจาก

หลักฐานเชิงประจักษ  ประโยชนของความรูของการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรมโดยบอกประโยชนและการ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ประโยชนของความรูของการตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนาน โดยบอก

ประโยชน ขอจํากัด และการประยุกตใช ในชีวิตประจําวัน การเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ 

พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ และยกตัวอยางการนําเทคโนโลยีอวกาศมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน จาก

ขอมูลท่ีรวบรวมได การใชประโยชนของหินและแรในชีวิตประจําวันจากขอมูลท่ีรวบรวมได กระบวนการเกิดหิน

อัคนี หินตะกอน และหินแปร และอธิบายวัฏจักรหินจากแบบจําลอง การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม รวมท้ัง

อธิบายผลท่ีมีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม จากแบบจําลอง ผลของมรสุมตอการเกิดฤดูของประเทศไทย จากขอมูล

ท่ีรวบรวมได ลักษณะและผลกระทบของน้ําทวม การกัดเซาะชายฝง ดินถลม แผนดินไหว สึนามิ  ผลกระทบของ

ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดยนําเสนอแนวทางในการเฝาระวังและปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและ

ธรณีพิบัติภัยท่ีอาจเกิดในทองถ่ิน ผลกระทบของปรากฏการณเรือนกระจก โดยนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือ

ลดกิจกรรมท่ีกอใหเกิดแกสเรือนกระจก 

       โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิเคราะห ระบุ บอกแนวทาง สราง เปรียบเทียบ บรรยาย   

อธิบายโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ วิเคราะหโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ  มีสวนรวม แสดงความอยากรูอยากเห็น

โดยการถาม สรางแบบจําลองระบบยอยอาหาร เขียนแผนภาพและตอวงจรไฟฟาอยางงาย  ออกแบบการทดลอง

และทดลองดวยวิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม  ออกแบบการ

ทดลองและทดลองดวยวิธีท่ีเหมาะสมในการอการตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนาน  สรางแบบจําลองท่ี

อธิบายการเกิด และเปรียบเทียบปรากฏการณสุริยุปราคา และจันทรุปราคา  เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการ

เกิดเงามืดเงามัว สรางแบบจําลองท่ีอธิบายการเกิดซากดึกดําบรรพและคาดคะเนสภาพแวดลอมในอดีตของซากดึก

ดําบรรพ สรางแบบจําลองท่ีอธิบายการเกิดปรากฏการณเรือนกระจก และผลของปรากฏการณเรือนกระจกตอ

สิ่งมีชีวิต  ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแกปญหาท่ีพบในชีวิตประจําวัน ออกแบบและ

เขียนโปรแกรมอยางงาย เพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวัน ตรวจหาขอผิดพลาดของโปรแกรมและแกไข ใช

อินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทํางานรวมกันอยางปลอดภัย เขาใจ

สิทธิและหนาท่ีของตน เคารพในสิทธิของผูอ่ืน แจงผูเก่ียวของเม่ือพบขอมูลหรือบุคคลท่ีไมเหมาะสม 



๕๒ 
 

     เพ่ือใหผูเรียนเรียนรูวิทยาศาสตรอยางถูกตอง มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถดานการคิด 

ความสามารถดานการแกปญหา ความสามารถดานการใชทักษะชีวิต และมีความสามารถดานการใชเทคโนโลยี 

ตระหนักถึงความสําคัญและแนวทางในการแกปญหา ตลอดจนมีความสามารถในการตัดสินใจ  รวมท้ังมีจิตวิทยา

ศาสตร คุณลักษณะอันพึงประสงค  ตลอดจนเชื่อมโยงความรูและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 

รหัสตัวช้ีวัด 

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) 

          รวมท้ังหมด ๒๙  ตัวช้ีวัด  

 

 

 

 

 

ระการเรียนรู 
 
 

ยาศา 



๕๓ 
 

 

 
สตรและเทคโ 

 

 

 

 คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 
 

 

 

 

 

 



๕๔ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑  รายวิชา  สังคมศึกษา     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๑            เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง 

 ศึกษาเก่ียวกับพุทธประวัติ หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือโดยสังเขป   แบบอยางการดําเนินชีวิตและ

ขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก  ประโยชนท่ีไดรับ   คุณงามความดี เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยางตามท่ีกําหนด    

ความหมาย ความสําคัญ หลักธรรม  โอวาท ๓ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี

กําหนด  การสวดมนต แผเมตตา   สติท่ีเปนพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง

ของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด  การบําเพ็ญประโยชนตอวัดหรือศาสนสถานของศนาท่ีตนนับถือ    การแสดง

ตนเปนพุทธมามกะหรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน

สําคัญทางศาสนา ตามท่ีกําหนดไดถูกตอง  

ศึกษาประโยชนและปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน   ยกตัวอยางความสามารถและ

ความดีของตนเอง ผูอ่ืนและบอกผลจากการกระทํานั้น   ระบุโครงสราง  บทบาท  สิทธิ และหนาท่ีของตนเอง  

ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  มีสวนรวมในการตัดสินใจและทํากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตาม

กระบวนการประชาธิปไตย     

ศึกษาการระบุสินคาและการบริการ ท่ีใชประโยชนในชีวิตประจําวัน การใชจายเงินในชีวิตประจําวัน ไม

เกินตัวและเห็นประโยชนของการออม   ยกตัวอยางการใชทรัพยากรในชีวิตประจําวันอยางประหยัด   เหตุผล

ความจําเปนท่ีคนตองทํางานอยางสุจริต     

ศึกษาสิ่งแวดลอมรอบตัวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางข้ึน ความสัมพันธของตําแหนง ระยะ 

ทิศของสิ่งตาง ๆ ใชแผนผังแสดงตําแหนงของสิ่งตางๆ ในหองเรียน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน  

สิ่งแวดลอมท่ีเกิดตามธรรมชาติท่ีสงผลตอความเปนอยูของมนุษย  สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งแวดลอมเพ่ือการปฏิบัติตนอยางเหมาะสม มีสวนรวมในการดูแลสิ่งแวดลอมท่ีบานและหองเรียน 

                 โดยใช  การสังเกต   การบอก  ระบุ  แยกแยะ   เปรียบเทียบ  เรียงลําดับ  การมีสวนรวม   การ

ตัดสินใจ  การอธิบาย  การใหเหตุผล  ยกตัวอยาง แสดงตน การปฏิบัติตน  และการบําเพ็ญประโยชน   
                 เพ่ือใหเกิดความเคารพ  พระรัตนตรัย  ชื่นชมมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ เห็นคุณคาการ มีสติท่ี

เปนพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด  รัก 

และภาคภูมิใจในทองถ่ิน   

รหัสตัวช้ีวัด 

 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  ตัวช้ีวัด 

 

 

 



๕๕ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส๑๒๑๐๑  รายวิชา  สังคมศึกษา    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๒           เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง 

           ศึกษาเก่ียวกับความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ  สรุปพุทธประวัติตั้งแตประสูติ

จนถึงการออกผนวชหรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ ชื่นชมและบอก แบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติ

สาวก ชาดก/เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยางตามท่ีกําหนด   บอกความหมาย ความสําคัญ และเคารพพระ

รัตนตรัย  ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด  

ชื่นชมการทําความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียนตามหลักศาสนา  เห็นคุณคาและสวดมนต แผ

เมตตา มีสติท่ีเปนพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธ-ศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

ตามท่ีกําหนด  บอกชื่อศาสนา ศาสดา และความสําคัญของคัมภีรของศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอ่ืน ๆ   ปฏิบัติ

ตนอยางเหมาะสมตอสาวกของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีกําหนดไดถูกตอง  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน

สําคัญทางศาสนา ตามท่ีกําหนดไดถูกตอง   

ศึกษาปฏิบัติตนตามขอตกลง  กติกากฎ ระเบียบและหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  ปฏิบัติตนตาม

มารยาทไทย แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของบุคคลอ่ืนท่ีแตกตางกันโดย

ปราศจากอคติ  เคารพในสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน  ความสัมพันธของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวใน

ฐานะเปนสวนหนึ่งของชุมชน ระบุผูมีบทบาท อํานาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน    

ศึกษาทรัพยากรท่ีนํามาผลิตสินคาและบริการท่ีใชในชีวิตประจําวัน บอกท่ีมาของรายไดและรายจายของ

ตนเองและครอบครัว  บันทึกรายรับรายจายของตนเอง สรุปผลดีของการใชจายท่ีเหมาะสมกับรายไดและการออม  

การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการโดยวิธีตาง ๆ  บอกความสัมพันธระหวางผูซ้ือและผูขาย   

ศึกษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และท่ีมนุษยสรางข้ึน ซ่ึงปรากฏระหวางบานกับโรงเรียน ระบุตําแหนง
และลักษณะทางกายภาพของสิ่งตางๆ ท่ีปรากฏในแผนผัง แผนท่ี  รูปถาย และลูกโลก ความสัมพันธของ
ปรากฏการณระหวางโลก ดวงอาทิตยและดวงจันทร ท่ีทําใหเกิดปรากฏการณ ความสําคัญของสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางข้ึน จําแนกและใชทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีใชแลวไมหมดไป ท่ีใชแลวหมดไป และสราง
ทดแทนข้ึนใหมไดอยางคุมคา ความสัมพันธระหวางฤดูกาลกับการดําเนินชีวิตของมนุษย  มีสวนรวมในการจัดการ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน  โดยใชกระบวนการ  บันทึก  บอก  ระบุ  ยกตัวอยาง  อธิบาย  แยกแยะ สรุปผล  สืบคน  
ลําดับเหตุการณ  ปฏิบัติ  มีสวนรวม 
            เพ่ือใหเกิดความเคารพ  พระรัตนตรัย  ชื่นชมมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ เห็นคุณคาการ มีสติท่ีเปน

พ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด  รัก 

และภาคภูมิใจในทองถ่ิน  

รหัสตัวช้ีวัด                

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 

         รวมท้ังหมด  ๒๘  ตัวช้ีวัด 



๕๖ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส๑๓๑๐๑  รายวิชา  สังคมศึกษา    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๓                    เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง 

                 ศึกษาเก่ียวกับความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะท่ีเปนรากฐานสําคัญ

ของวัฒนธรรมไทย สรุปพุทธประวัติตั้งแตการบําเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน  หรือประวัติของศาสดาท่ีตนนับถือ

ตามท่ีกําหนด ชื่นชมและบอกแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลาและ 

ศาสนิกชนตัวอยาง ตามท่ีกําหนด บอกความหมาย ความสําคัญของพระไตรปฎก หรือคัมภีรของศาสนาท่ีตนนับถือ  

แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนา

ท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด  เห็นคุณคาและสวดมนต  แผเมตตา   มีสติท่ีเปนพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา 

หรือการพัฒนาจิต ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด  บอกชื่อ ความสําคัญและปฏิบัติตนไดอยาง

เหมาะสมตอ  ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และ  ศาสนบุคคลของศาสนาอ่ืนๆ บําเพ็ญประโยชนตอวัด  หรือศาสนสถาน

ของศาสนาท่ีตนนับถือ เห็นคุณคาและปฏิบัติตนใน ศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสําคัญทางศาสนาตามท่ีกําหนดได

ถูกตอง แสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ ศึกษาประโยชนและปฏิบัติ

ตนตามประเพณี และวัฒนธรรมในครอบครัวและทองถ่ิน  บอกพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของตนเอง และผูอ่ืนท่ีอยู

ในกระแสวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ความสําคัญของวันหยุดราชการท่ีสําคัญ ยกตัวอยางบุคคลซ่ึงมีผลงานท่ีเปน

ประโยชนแกชุมชนและทองถ่ินของตน  ระบุบทบาทหนาท่ีของสมาชิกของชุมชนในการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 

ตามกระบวนการประชาธิปไตย วิเคราะหความแตกตางของกระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน/โรงเรียนและ

ชุมชนโดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง  ยกตัวอยางการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน/

โรงเรียนและชุมชนท่ีเปนผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุม ศึกษาการจําแนกความตองการและความจําเปน

ในการใชสินคาและบริการในการดํารงชีวิต  วิเคราะหการใชจายของตนเอง อธิบายไดวาทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดมีผล

ตอการผลิตและบริโภคสินคาและบริการ บอกสินคาและบริการท่ีรัฐจัดหาและใหบริการแกประชาชน บอก

ความสําคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี อธิบายเหตุผลการแขงขันทางการคา ท่ีมีผลทําให

ราคาสินคาลดลง  ศึกษาสํารวจขอมูลทางภูมิศาสตรในโรงเรียนและชุมชนโดยใชแผนผัง แผนท่ี และรูปถาย เพ่ือ

แสดงความสัมพันธของตําแหนง ระยะ ทิศทาง  วาดแผนผังเพ่ือแสดงตําแหนงท่ีตั้งของสถานท่ีสําคัญในบริเวณ

โรงเรียนและชุมชน  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมของชุมชนในอดีตกับปจจุบัน  การใชประโยชนจาก

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความตองการพ้ืนฐานของมนุษย และการประกอบอาชีพ  สาเหตุ

ท่ีทําใหเกิดมลพิษโดยมนุษย  ความแตกตางของลักษณะเมืองและชนบท  ความสัมพันธระหวางลักษณะทาง

กายภาพกับการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน  มีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน โดยใชกระบวนการ  

บันทึก  บอก  ระบุ  ยกตัวอยาง อธิบาย  แยกแยะ สรุปผล  สบืคน  ลําดับเหตุการณ  ปฏิบัติ มีสวนรวม 

            เพ่ือใหเกิดความเคารพ  พระรัตนตรัย  ชื่นชมมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ เห็นคุณคาการ มีสติท่ีเปน

พ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด  รัก 

และภาคภูมิใจในทองถ่ิน   

 

 

 



๕๗ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๑.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗     

ส ๑.๒   ป.๒/๑, ป.๒/๒ , ป.๓/๓           

ส ๒.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔     

ส ๒.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓     

ส ๓.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓    

ส ๓.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒ , ป.๓/๓   

ส  ๕.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒  

ส ๕.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ ป.๓/๕ ป.๓/๖      

          รวมท้ังหมด  ๓๑  ตัวช้ีวัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส๑๔๑๐๑  รายวิชา  สังคมศึกษา     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔             เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง 

                    ศึกษา  ความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะเปนศูนยรวมจิตใจของศา

สนิกชนสรุปพุทธประวัติตั้งแตบรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด  เห็น

คุณคา และปฏิบัติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลาและศาสนิกชน

ตัวอยางตามท่ีกําหนด  แสดงความเคารพพระรัตนตรัยปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม โอวาท ๓ ใน

พระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด ชื่นชมการทําความดีของตนเองบุคคลใน

ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามหลักศาสนาพรอมท้ังบอกแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต เห็นคุณคาและสวดมนต   

แผเมตตามีสติท่ีเปนพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ

ตามท่ีกําหนด ปฏิบัติตนตามหลักธรรม ของศาสนาท่ีตนนับถือเพ่ือการอยูรวมกันเปนชาติไดอยางสมานฉันท 

อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืน ๆ โดยสังเขป ความสําคัญและมีสวนรวมในการบํารุงรักษา  ศาสนสถานของ

ศาสนาท่ีตนนับถือ มรรยาทของความเปนศาสนิกชนท่ีดีตามท่ีกําหนด  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวัน

สําคัญทางศาสนาตามท่ีกําหนดไดถูกตอง   

ศึกษาการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกท่ีดีของชุมชน  ปฏิบัติตนในการ

เปนผูนําและผูตามท่ีดี  สิทธิพ้ืนฐานท่ีเด็กทุกคนพึงไดรับตามกฎหมาย ความแตกตางทางวัฒนธรรมของกลุมคนใน

ทองถ่ิน  เสนอวิธีการท่ีจะอยูรวมกันอยางสันติสุขในชีวิตประจําวัน  อํานาจอธิปไตยและความสําคัญของระบอบ

ประชาธิปไตย  บทบาทหนาท่ีของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง  ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   

ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคาและบริการ สิทธิพ้ืนฐานและรักษาผลประโยชนของตนเองใน

ฐานะผูบริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปใชในชีวิตประจําวันของตนเอง  ความสัมพันธทาง

เศรษฐกิจของคนในชุมชน หนาท่ีเบื้องตนของเงิน   

ศึกษาขอมูลลักษณะทางกายภาพในจังหวัดของตน ดวยแผนท่ีและรูปถาย  ระบุแหลงทรัพยากรและ

สถานท่ีสําคัญในจังหวัดของตนดวยแผนท่ีและรูปถายอธิบายลักษณะทางกายภาพท่ีสงผลตอแหลงทรัพยากรและ

สถานท่ีสําคัญในจังหวัด สิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีสงผลตอการดําเนินชีวิตของคนในจังหวัด การเปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดลอมในจังหวัดและผลท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง นําเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมในจังหวัด   

            นําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง  ฝกปฏิบัติ  วิเคราะห  สังเคราะหเก่ียวกับการเปน

พลเมืองดี การผลิต การแจกจายและการบริโภคสินคาและบริการ  สามารถใชวิธีทางประวัติศาสตรมาวิเคราะห

เหตุการณตางๆอยางเปนระบบและสามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได  ใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร

ในการคนหา วิเคราะห สรุปและใชขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

             สามารถปรับตนเองเขากับบริบท  สภาพแวดลอม เปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ มีความอดทน อด

กลั้น ยอมรับในความแตกตาง เปนพลเมืองดีของประเทศและสังคมโลกสามารถนําผลการเรียนรูไปใชใน

ชีวิตประจําวัน อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุขและมีความรักความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

 

  



๕๙ 
 
ตัวช้ีวัด 

 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 

          รวมท้ังหมด   ๓๐ ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑  รายวิชา  สังคมศึกษา    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕              เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง 

              ศึกษาความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมและ

หลักในการพัฒนาชาติไทย  สรุปพุทธประวัติตั้งแตเสด็จกรุงกบิลพัสดุจนถึงพุทธกิจสําคัญหรือประวัติศาสดาท่ีตน

นับถือตามท่ีกําหนด  เห็นคุณคา และประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก

เรื่องเลา และศาสนิกชนตัวอยางตามท่ีกําหนด องคประกอบและความสําคัญของพระไตรปฎกหรือคัมภีรของ

ศาสนาท่ีตน นับถือ แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท ๓ ใน

พระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด  เห็นคุณคาและสวดมนต  แผเมตตามีสติท่ีเปน

พ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด ปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ เพ่ือการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดลอม จัดพิธีกรรมตามศาสนาท่ีตนนับถือ

อยางเรียบงาย มีประโยชน และปฏิบัติตนถูกตอง ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสําคัญทางศาสนาตามท่ี

กําหนด และอภิปรายประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรม มรรยาทของความเปน   ศาสนิกชนท่ีดีตามท่ี

กําหนด   

    ศึกษา ยกตัวอยางและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหนาท่ีในฐานะพลเมืองดี 

เสนอวิธีการปกปองคุมครองตนเองหรือผูอ่ืนจากการละเมิดสิทธิเด็ก  เห็นคุณคาวัฒนธรรมไทยท่ีมีผลตอการดําเนิน

ชีวิตในสังคมไทย มีสวนรวมในการอนุรักษและเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน  โครงสราง อํานาจหนาท่ีและ

ความสําคัญของการปกครองสวนทองถ่ิน  ระบุบทบาท หนาท่ี และวิธีการเขาดํารงตําแหนงของผูบริหารทองถ่ิน 

ประโยชนท่ีชุมชนจะไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

     ศึกษาปจจัยการผลิตสินคาและบริการ  ประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ทํากิจกรรมตาง ๆในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน หลักการสําคัญและประโยชนของสหกรณ  บทบาทหนาท่ี

เบื้องตนของธนาคาร จําแนกผลดีและผลเสียของการกูยืม    

     ศึกษาขอมูลลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตนดวยแผนท่ีและรูปถาย อธิบายลักษณะทาง

กายภาพท่ีสงผลตอ แหลงทรัพยากรและสถานท่ีสําคัญในภูมิภาคของตนสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลตอ

ลักษณะการตั้งถ่ินฐานและการยายถ่ินของประชากรในภูมิภาคของตน  อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติท่ี

กอใหเกิดวิถีการดําเนินชีวิตในภูมิภาคของตน   ตัวอยางท่ีสะทอนใหเห็นผลจากการรักษาและทําลายสิ่งแวดลอม 

และเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดลอมในภูมิภาคของตน  ตัวอยางท่ีสะทอนใหเห็นผลจากการรักษาและ

ทําลายสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดลอมในภูมิภาคของตน 

                นําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง  ฝกปฏิบัติ  วิเคราะห  สังเคราะหเก่ียวกับการเปน

พลเมืองดี การผลิต การแจกจายและการบริโภคสินคาและบริการ  สามารถใชวิธี ทางประวัติศาสตรมาวิเคราะห

เหตุการณตางๆอยางเปนระบบและสามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได  ใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร

ในการคนหา วิเคราะห สรุปและใชขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

                สามารถปรับตนเองเขากับบริบท  สภาพแวดลอม เปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ อดทน อดกลั้น 

ยอมรับในความแตกตาง เปนพลเมืองดีของประเทศและสังคมโลกสามารถนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน 

อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุขและมีความรักความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 



๖๑ 
 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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      

         รวมท้ังหมด  ๒๗  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส๑๖๑๐๑  รายวิชา  สังคมศึกษา     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖           เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง 

                 ศึกษาความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจําชาติ หรือความสําคัญของศาสนาท่ี

ตนนับถือ สรุปพุทธประวัติตั้งแตปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถานหรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด 

เห็นคุณคาและประพฤติตน ตามแบบอยางการดาเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวกชาดก เรื่องเลาและศาสนิก

ชนตัวอยางตามท่ีกําหนด  ความสําคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓  ใน

พระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด ชื่นชมการทาความดีของบุคคลในประเทศ

ตามหลักศาสนาพรอมท้ังบอกแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต เห็นคุณคาและสวดมนต แผเมตตา และบริหารจิต

เจริญปญญา มีสติท่ีเปนพ้ืนฐานของสมาธิในระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ

ตามท่ีกําหนด  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือเพ่ือแกปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด  อธิบาย

หลักธรรมสําคัญของศาสนาอ่ืน ๆ โดยสังเขป  ลักษณะสําคัญของศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาอ่ืน ๆและปฏิบัติตน

ไดอยางเหมาะสมเม่ือตองเขารวมพิธี  ความรูเก่ียวกับสถานท่ีตาง ๆ ในศาสนสถาน และปฏิบัติตนไดอยาง

เหมาะสม  มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนท่ีดีตามท่ีกําหนด ประโยชนของการเขารวมในศาสนพิธี พิธีกรรม 

และกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาตามท่ีกําหนด และปฏิบัติตนไดถูกตอง แสดงตนเปนพุทธมามกะหรือแสดงตน

เปนศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ   

ศึกษาการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจาวันของครอบครัวและชุมชน  การเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมตามกาลเวลาและธํารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม แสดงออกถึงมารยาทไทยไดเหมาะสมถูกกาลเทศะ 

คุณคาทางวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันระหวางกลุมคนในสังคมไทย ติดตามขอมูลขาวสารเหตุการณตาง ๆใน

ชีวิตประจําวันเลือกรับและใชขอมูลขาวสารในการเรียนรูไดเหมาะสม เปรียบเทียบบทบาท หนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและรัฐบาล มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสงเสริมประชาธิปไตยในทองถ่ินและประเทศ 

บทบาทความสําคัญในการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย   

ศึกษาบทบาทของผูผลิตท่ีมีความรับผิดชอบ บทบาทของผูบริโภคท่ีรูเทาทัน บอกวิธีและประโยชนของ

การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน  ความสัมพันธระหวางผูผลิต ผูบริโภค ธนาคาร และรัฐบาล  ยกตัวอยางการรวมกลุม

ทางเศรษฐกิจภายในทองถ่ิน   

ศึกษาขอมูลลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ดวยแผนท่ีรูปถายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม  

อธิบายความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทยเพ่ือเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ  

ปฏิสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย  การ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทยในอดีตกับปจจุบัน และผลท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง  ตัวอยางท่ี

สะทอนใหเห็นผลจากการรักษาและทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางในการจัดการท่ียั่งยืนใน

ประเทศไทย   

                 นําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง  ฝกปฏิบัติ  วิเคราะห  สังเคราะหเก่ียวกับการ

เปนพลเมืองดี การผลิต การแจกจายและการบริโภคสินคาและบริการ  สามารถใชวิธีทางประวัติศาสตรมา

วิเคราะหเหตุการณตางๆอยางเปนระบบและสามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได  ใชแผนท่ีและเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห สรุปและใชขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 



๖๓ 
 
                 สามารถปรับตนเองเขากับบริบท  สภาพแวดลอม เปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ มีความ 

อดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตาง เปนพลเมืองดีของประเทศและสังคมโลกสามารถนําผลการเรียนรูไปใชใน

ชีวิตประจําวัน อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุขและมีความรักความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

  

ตัวช้ีวัด 

  ส ๑.๑.   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 

  ส ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 

  ส ๒.๑ ป.๖./๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕ 

  ส ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 

  ส ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 

  ส ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 

  ส ๕/๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 

  ส ๕.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒ ป.๖/๓ 

                   

 รวมท้ังหมด  ๓๑  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

พ๑๑๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๑                       กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                                                

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๑                                เวลา   ๘๐  ช่ัวโมง 

 ศึกษาลักษณะและหนาท่ีของอวัยวะภายนอกท่ีมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัยสมาชิกใน
ครอบครัว  ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว  สิ่งท่ีชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตนเอง ลักษณะความ
แตกตางของเพศชาย  เพศหญิง  ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวรางกายในชีวิตประจําวัน  แบบอยูกับท่ี  แบบ

เคลื่อนท่ี  แบบใชอุปกรณประกอบ  กิจกรรมทางกายท่ีใชในการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ  การออกกําลังกาย และ
การเลนเกมเบ็ดเตล็ด กฎ  กติกา  ขอตกลงในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ  
ลักษณะอาการเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนกับตนเองวิธีปฏิบัติตนเม่ือมีอาการเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง  การปฏิบัติตนตาม

หลักสุขบัญญัติแหงชาติลักษณะอาการเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง  สิ่งท่ีทําใหเกิดอันตรายภายในบานและโรงเรียน
การปองกันอันตรายภายในบานและโรงเรียน  อันตรายจากการเลน  

            มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร  ของเลน  ของใช  ท่ีมีผลดีตอสุขภาพ  หลีกเลี่ยงและปองกันตนเอง
จากอุบัติเหตุได  

            มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม  และกีฬา  ในการสรางเสริมสุขภาพ  การดํารง

สุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  

             มีเจตคติ   คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม   รวมท้ังมีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย  อันจะ
สงผลใหสังคมโดยรวมมีคุณภาพ 

 

รหัสตัวช้ีวัด  

 พ ๑.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒    
 พ ๒.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓     
 พ ๓.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒     
 พ ๓.๒  ป.๑/๑, ป.๑/๒    
 พ ๔.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓     
 พ ๕.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป. ๑/๓     

          รวมท้ังหมด  ๑๕  ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 



๖๖ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

พ๑๒๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๒                         กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                                                

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๒                                    เวลา   ๘๐  ช่ัวโมง 

  ศึกษา ลักษณะ และหนาท่ีของอวัยวะภายในท่ีมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย การดูแลรักษา

อวัยวะภายใน  ธรรมชาติของชีวิตมนุษยต้ังแตเกิดจนตาย  บทบาทหนาท่ีของสมาชิกในครอบครัว  ความสําคัญ

ของเพ่ือน พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศ  ความภาคภูมิใจในเพศหญิง  หรือ เพศชาย ลักษณะและวิธีการของการ

เคลื่อนไหวรางกาย   แบบอยูกับท่ี  แบบเคลื่อนท่ี วิ่งตามทิศทาง            ท่ีกําหนด  และแบบใชอุปกรณประกอบ  

การเลนเกมเบ็ดเตล็ด  และเขารวมกิจกรรมทางกายท่ีวิธีเลนอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องตนท้ังแบบอยูกับท่ี  

เคลื่อนท่ี  และใชอุปกรณประกอบ  การออกกําลังกาย และเลนเกมเบ็ดเตล็ด ประโยชนของการออกกําลังกายและ

การเลนเกม  กฎ กติกา ขอตกลงในการเลนเกมเปนกลุม  ลักษณะของการมีสุขภาพดี  อาหารท่ีมีประโยชนและไม

มีประโยชน  ของใชและของเลนท่ีมีผลเสียตอสุขภาพ  อาการและวิธีปองกันการเจ็บปวย  อาการและวิธีปองกัน

การบาดเจ็บ  วิธีปฏิบัติตนเม่ือเจ็บปวยและบาดเจ็บ  อุบัติเหตุทางน้ํา  และทางบก   ยาสามัญประจําบาน สารเสพ

ติดและสารอันตรายใกลตัว  สัญลักษณและปายเตือนของสิ่งของหรือสถานท่ีท่ีเปนอันตราย  อัคคีภัย 

 มีทักษะในการการดูแลรักษาอวัยวะภายในและบทบาทหนาท่ีของสมาชิกในครอบครัว 

 มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม  และกีฬา  ในการสรางเสริมสุขภาพ  การดํารง

สุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

 มีเจตคติ   คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม   รวมท้ังมีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย  อันจะ

สงผลใหสังคมโดยรวมมีคุณภาพ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 พ ๑.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓     

 พ ๒.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๑, ป.๒/๔    

 พ ๓.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒     

 พ ๓.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒     

 พ ๔.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕     

 พ ๕.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕      

          รวมท้ังหมด  ๒๑  ตัวช้ีวัด 

 

 

 



๖๗ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

พ๑๓๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๓                         กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                                                

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๓                                     เวลา   ๘๐  ช่ัวโมง 

 ศึกษาเก่ียวกับ ลักษณะการเจริญเติบโตของรางกายมนุษย  ท่ีมีความแตกตางกันในแตละบุคคล เกณฑ

มาตรฐานการเจริญเติบโต ของเด็กไทย  ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต  ความสําคัญของครอบครัว  ความ

แตกตางของแตละครอบครัว  วิธีการสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและพฤติกรรม ท่ีนําไปสูการลวงละเมิดทางเพศ  

วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีนําไปสูการลวงละเมิดทางเพศ การเคลื่อนไหวรางกายแบบอยูกับท่ี  การเคลื่อนไหวแบบ

เคลื่อนท่ี และแบบใชอุปกรณประกอบ โดยมีการบังคับทิศทาง วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวรางกายแบบตางๆ  

อยางมีทิศทาง กิจกรรมทางกาย ท่ีใชทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง ในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด  แนว

ทางการเลือกออกกําลังกาย การละเลนพ้ืนเมืองและเลนเกมท่ีเหมาะสมกับจุดเดน  จุดดอยและขอจํากัดของแตละ

บุคคล การออกกําลังกาย  เกม  และการละเลนพ้ืนเมือง  กฎ  กติกาและขอตกลงในการออกกําลังกาย  การเลน

เกม  และการละเลนพ้ืนเมือง  การติดตอและวิธีการปองกันการแพรกระจายของโรค  อาหารหลัก ๕ หมูการเลือก

กินอาหารท่ีเหมาะสม  การแปรงฟนใหสะอาดอยางถูกวิธี การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ  วิธี

ปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบาน  โรงเรียนและการเดินทาง การขอความชวยเหลือจากบุคคลและ

แหลงตางๆ  เม่ือเกิดเหตุรายหรืออุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากการเลน 

 มีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ  การปองกันโรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือ

สุขภาพ 

 มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม  และกีฬา  ในการสรางเสริมสุขภาพ  การดํารง

สุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

 มีเจตคติ   คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม   รวมท้ังมีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย  อันจะ

สงผลใหสังคมโดยรวมมีคุณภาพ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 พ ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓     

 พ ๒/๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 

 พ ๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒     

 พ ๓.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒   

 พ ๔.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ , ป.๓/๔, ป.๓/๕     

 พ ๕๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓               รวมท้ังหมด  ๑๘  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 



๖๘ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

พ๑๔๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔                       กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                                                

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๔                                    เวลา   ๘๐  ช่ัวโมง 

                 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของรางกายและจิตใจ ตามวัย ความสําคัญของกลามเนื้อ  กระดูก

และขอ  ท่ีมีผลตอสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการวิธีดูแลรักษากลามเนื้อ  กระดูกและขอใหทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพคุณลักษณะของความเปนเพ่ือนและสมาชิกท่ีดีของครอบครัวพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศของตน

ตามวัฒนธรรมไทยวิธีการปฏิเสธการกระทําท่ีเปนอันตรายและไมเหมาะสมในเรื่องเพศการเคลื่อนไหวรางกายแบบ

ผสมผสานท้ังแบบอยูกับท่ี  กายบริหารทามือเปลาประกอบจังหวะ  เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด  กีฬา

พ้ืนฐาน เชน แชรบอล  แฮนดบอล หวงขามตาขาย  การออกกําลังกาย  เลนเกม  ตามความชอบของตนเองและ

เลนกีฬาพ้ืนฐานรวมกับผูอ่ืน  การวิเคราะหผลพัฒนาการของตนเองในการออกกําลังกาย  เลนเกมและเลนกีฬา  

ตามตัวอยางและแบบปฏิบัติของผูอ่ืน  คุณคาของการออกกําลังกาย    เลนเกม  และเลนกีฬา  ท่ีมีตอสุขภาพ             

การปฏิบัติตามกฎ  กติกา  การเลนกีฬาพ้ืนฐาน  ตามชนิดกีฬาท่ีเลน ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสุขภาพ  

การจัดสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและ เอ้ือตอสุขภาพ สภาวะอารมณและความรูสึก  ผลท่ีมีตอสุขภาพ  การ

วิเคราะหขอมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การปรับปรุงสมรรถภาพ

ทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ความสําคัญของการใชยาหลักการใชยา วิธีปฐมพยาบาลผลเสีย

ของการสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  และการปองกัน 

 มีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ  การปองกันโรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือ

สุขภาพ 

 มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม  และกีฬา  ในการสรางเสริมสุขภาพ  การดํารง

สุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

 มีเจตคติ   คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม   รวมท้ังมีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย   

รหัสตัวช้ีวัด 

 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                           

          รวมท้ังหมด  ๑๙  ตัวช้ีวัด 

 

 

 



๖๙ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

พ๑๕๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๕                    กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                                                

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๕                                                            เวลา   ๘๐  ช่ัวโมง 

                 ความสําคัญของระบบยอยอาหารและระบบขับถายท่ีมีผลตอสุขภาพ  การเจริญเติบโต และ

พัฒนาการ วิธีดูแลรักษาระบบยอยอาหารและระบบขับถายใหทํางานตามปกติ  การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  การดูแล

ตนเอง  การวางตัวท่ีเหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย  ลักษณะของครอบครัวท่ีอบอุนตามวัฒนธรรมไทย 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงค ในการแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัว    การจัดรูปแบบการ

เคลื่อนไหวรางกาย แบบผสมผสาน  และการปฏิบัติกิจกรรมทางกายท้ังแบบอยูกับท่ี  เคลื่อนท่ี  และใชอุปกรณประกอบ

ตามแบบท่ีกําหนด  เกมนําไปสูกีฬาและกิจกรรมแบบผลัดท่ีมีการตี  เข่ีย   รับ – สงสิ่งของ  ขวาง  และวิ่ง  การ

เคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การใชแรงและความสมดุล  ทักษะกลไกท่ีสงผลตอการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเลนกีฬา  

การเลนกีฬาไทย หลักการและกิจกรรมนันทนาการ  หลักการและรูปแบบการออกกําลังกาย การออกกําลังกาย  และ

การเลนเกม     การเลนกีฬาไทย  และกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมท่ีเหมาะสมกับวัยอยางสมํ่าเสมอการสราง

ทางเลือกในวิธีปฏิบัติในการเลนกีฬาอยางหลากหลาย และมีน้ําใจนักกีฬากฎ  กติกาในการเลนเกม กีฬาไทยและ

กีฬาสากลตามชนิดกีฬาท่ีเลนวิธีการรุกและวิธีปองกันในการเลนกีฬาไทยและกีฬาสากลท่ีเลนสิทธิของตนเองและ

ผูอ่ืนในการเลนเกมและกีฬา ความแตกตางระหวางบุคคลในการเลนเกม และกีฬา ความสําคัญของการปฏิบัติตน

ตามสุขบัญญัติแหงชาติ แหลงและวิธีคนหาขอมูลขาวสารทางสุขภาพ การใชขอมูลขาวสารในการสรางเสริมสุขภาพ

การตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ  การปฏิบัติตนในการปองกันโรคท่ีพบบอยในชีวิตประจําวัน  

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ปจจัยท่ี

มีอิทธิพลตอการใชสารเสพติด  ผลกระทบของการใชยา และสารเสพติดท่ีมีตอรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม 

และสติปญญา  การปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากการใชยา  การหลีกเลี่ยงสารเสพติด  อิทธิพลของสื่อ  ท่ีมีตอ

พฤติกรรม สุขภาพ การปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายจากการเลนกีฬามีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดํารง

สุขภาพ  การปองกันโรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม  และกีฬา  ในการสรางเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ 

การปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพมีเจตคติ   คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม   รวมท้ังมี

ทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย   

รหัสตัวช้ีวัด  

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                 

รวมท้ังหมด  ๒๕  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 



๗๐ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

พ๑๖๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๖                         กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                                                

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๖                                   เวลา   ๘๐  ช่ัวโมง 

 ความสําคัญของระบบสืบพันธุ ระบบไหลเวียนโลหิต  และระบบหายใจท่ีมีผลตอสุขภาพ   การ

เจริญเติบโตและพัฒนาการ  วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ   ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจใหทํางาน

ตามปกติความสําคัญของการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืนปจจัยท่ีชวยใหการทํางานกลุมประสบความสําเร็จ

พฤติกรรมเสี่ยงท่ีนําไปสูการมีเพศสัมพันธ  การติดเชื้อเอดส  และการตั้งครรภกอนวัยอันควร  การเคลื่อนไหว

รวมกับผูอ่ืนแบบผลัดในลักษณะผสมผสาน ในการรวมกิจกรรมทางกาย การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  ก าร ใช แ ร ง   แ ล ะ

ค ว า ม ส ม ด ุล ก ับ ก า ร พ ัฒ น า ทักษะการเคลื่อนไหว   ในการเลนเกมและกีฬาการเลนกีฬาไทย  กีฬาสากล  ประเภทบุคคลและ

ประเภททีมการใชขอมูลดานทักษะกลไกเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมพูนความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย และเลนกีฬา

การนําความรูและหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใชเปนฐานการศึกษาหาความรู  ประโยชนและหลักการออกกําลัง

กายเพ่ือสุขภาพ  สมรรถภาพทางกายและการสรางเสริมบุคลิกภาพการเลนเกมท่ีใชทักษะการวางแผน  การ

เพ่ิมพูนทักษะการออกกําลังกายและการเคลื่อนไหวอยางเปนระบบการเลนกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมท่ี

ชื่นชอบ  การประเมินทักษะการเลนกีฬาของตน กฎ  กติกาในการเลนกีฬาไทย  กีฬาสากลตามชนิดกีฬา ท่ีเลน  

กลวิธีการรุก  การปองกันในการเลนกีฬา  การสรางความสามัคคีและความมีน้ําใจนักกีฬาในการเลนเกมและกีฬา  

ความสําคัญของสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอสุขภาพ ปญหาของสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอสุขภาพการปองกันและแกไขปญหา

สิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอสุขภา โรคติดตอสําคัญท่ีระบาดในปจจุบัน  ผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาดของโรค  การ

ปองกันการระบาดของโรคพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสุขภาพของสวนรวม  วิธีทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย 

การสรางเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การปฏิบัติตนเพ่ือความ

ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ  ภัยธรรมชาติ  สาเหตุของการติดสารเสพติด  ทักษะการสื่อสารใหผูอ่ืนหลีกเลี่ยงสารเสพ

ติด  มีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ  การปองกันโรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือ

สุขภาพ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม  และกีฬา  ในการสรางเสริมสุขภาพ  การดํารง

สุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ มีเจตคติ   คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม   

รวมท้ังมีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย   

รหัสตัวช้ีวัด 

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                         

รวมท้ังหมด  ๒๒  ตัวช้ีวัด 

 

 

 



๗๑ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 



๗๒ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ศ๑๑๑๐๑    ศิลปะ ๑                                                                 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                                                

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๑                              เวลา   ๘๐  ช่ัวโมง 

 

                 ศึกษาและวิเคราะหรูปราง ลักษณะ  และขนาดของสิ่งตาง ๆ  รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย

สรางข้ึน ความรูสึกท่ีมีตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว การใชวัสดุ อุปกรณ สรางงานทัศนศิลป การทดลองสี 

การวาดภาพระบายสีตามความรูสึกของตนเอง งานทัศนศิลปในชีวิตประจําวัน การกําเนิดของเสียง สีสันของเสียง 

ระดับเสียงดัง-เบา (Dynamic) อัตราความเร็วของจังหวะ(Tempo) การอานบทกลอนประกอบจังหวะ การรองเพลง

ประกอบจังหวะ กิจกรรมดนตรี เพลงท่ีใชในชีวิตประจําวัน   เพลงกลอมเด็ก บทเพลงประกอบการละเลน เพลง

สําคัญ (เพลงชาติไทย  เพลงสรรเสริญพระบารมี) บทเพลงในทองถ่ิน  การเคลื่อนไหวลักษณะตาง ๆ   การใชภาษา

ทา และการประดิษฐทาประกอบเพลง  

การแสดงประกอบเพลงท่ีเก่ียวกับธรรมชาติสัตว การเปนผูชมท่ีดี การละเลนของเด็กไทย การแสดงนาฏศิลป 

                 โดยใชทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางงานทัศนศิลป สรางงานทัศนศิลปโดยการทดลองใชส ี

ดวยเทคนิคงาย ๆวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรูสึกของตนเอง ทองบทกลอน รองเพลงงาย ๆมีสวน

รวมในกิจกรรมดนตรีอยางสนุกสนาน เลียนแบบการเคลื่อนไหว  แสดงทาทางงาย ๆ เพ่ือสื่อความหมาย แทน

คําพูด 

                 เห็นความสําคัญและคุณคาของงานศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณคา มีความเชื่อม่ันในตนเอง และนํามา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  มีจิตสํานึกในการทํางาน  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ศ ๑.๑    ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕    

 ศ ๑.๒   ป.๑/๑    

 ศ ๒.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒ , ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕    

 ศ ๒.๒  ป.๑/๑, ป.๑/๒   

 ศ ๓.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓   

 ศ ๓.๒   ป.๑/๑, ป.๑/๒    

 รวมท้ังหมด  ๑๘  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ศ๑๒๑๐๑    ศิลปะ ๒                                                                กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                                                

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๒                            เวลา   ๘๐  ช่ัวโมง 

 

                 ศึกษาและวิเคราะหรูปราง รูปทรงเสน สีในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลปประเภทตาง 

ๆ การใชวัสดุ อุปกรณ สรางงานทัศนศิลป ๓  มิติ ภาพปะติดจากกระดาษ การวาดภาพถายทอดเนื้อหาเรื่องราวใน

งานทัศนศิลป งานโครงสรางเคลื่อนไหว  ความสําคัญของงานทัศนศิลปในชีวิต ประจําวัน  งานทัศนศิลปในทองถ่ิน 

สีสันของเสียงเครื่องดนตรีสีสันของเสียงมนุษย การฝกโสตประสาท การจําแนกเสียง  สูง-ต่ํา  ดัง-เบา ยาว-สั้นการ

เคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง การเลนเครื่องดนตรีประกอบเพลง การขับรอง ความหมายและความสําคัญ

ของเพลง ท่ีไดยินบทเพลงในทองถ่ิน กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ  การเคลื่อนไหวอยางมีรูปแบบ การประดิษฐ

ทาจากการเคลื่อนไหวอยางมีรูปแบบ เพลงท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป การใชภาษาทา

และนาฏยศัพทประกอบจังหวะ มารยาทในการชมการแสดง    การละเลนพ้ืนบาน  

                 โดยใชทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ  อุปกรณ สรางงานทัศนศิลป ๓ มิติ สรางภาพปะติด วาดภาพเพ่ือ

ถายทอดเรื่องราวเก่ียวกับครอบครัวของตนเองและเพ่ือนบาน เลือกงานทัศนศิลป และบรรยายเนื้อหาเรื่องราว ถึง

สิ่งท่ีมองเห็น  สรางสรรคงานทัศนศิลปเปนรูปแบบงานโครงสรางเคลื่อนไหว 

                 เห็นความสําคัญและคุณคาของงานศิลปะดนตรี และนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณคา มีความเชื่อม่ันในตนเอง และนํามา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   มีจิตสํานึกในการทํางาน  

     

รหัสตัวช้ีวัด 

 ศ ๑.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/ ๘   

ศ ๑.๒   ป.๒/๑, ป.๒/๒   

 ศ ๒.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕     

 ศ ๒.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒    

 ศ ๓.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕    

 ศ ๓.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓   

 รวมท้ังหมด  ๒๕  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ศ๑๓๑๐๑    ศิลปะ ๓                                                                 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                                                

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๓                                    เวลา   ๘๐  ช่ัวโมง 

 

                 ศึกษาและวิเคราะหรูปราง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป  วัสดุ อุปกรณเทคนิค

วิธีการในการสรางงานทัศนศิลป การวาดภาพระบายสี สิ่งของรอบตัว  การใชวัสดุอุปกรณในงานปน การใชเสน  

รูปราง  รูปทรง  สี  และพ้ืนผิววาดภาพถายทอดความคิดความรูสึก การแสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลปของ

ตนเอง การจัดกลุมของภาพตามทัศนธาตุ รูปราง รูปทรง ในงานออกแบบ  งานทัศนศิลปในทองถ่ิน รูปรางลักษณะ

ของเครื่องดนตรี เสียงของเครื่องดนตรี  สัญลักษณแทนคุณสมบัติของเสียง (สูง-ต่ํา  ดัง-เบา ยาว-สั้น)  สัญลักษณ

แทนรูปแบบจังหวะ บทบาทหนาท่ีของบทเพลงสําคัญ  การขับรองเดี่ยวและหมู  การบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบ

เพลง การเคลื่อนไหวตามอารมณของบทเพลง  การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเสียงรองและเสียงดนตรี การใช

ดนตรีในโอกาสพิเศษ  ดนตรีในทองถ่ิน การเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ  หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป  หลักใน

การชมการแสดง  การบูรณาการนาฏศิลปกับสาระการเรียนรูอ่ืนๆ การแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานหรือทองถ่ินของตน 

การแสดงนาฏศิลปและท่ีมาของการแสดงนาฏศิลป 

                 โดยใชทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุอุปกรณสรางสรรคงานทัศนศิลป งานปน  บรรยาย รูปราง รูปทรง

ในธรรมชาติสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป จําแนกทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป 

วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว  ขับรองและบรรเลงดนตรีงาย ๆ เคลื่อนไหวทาทางสอดคลองกับอารมณของเพลง

ท่ีฟง นําดนตรีไปใชในชีวิตประจําวันหรือโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  สรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง 

ๆ ในสถานการณสั้น ๆ แสดงทาทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป มีสวนรวมในกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสม

กับวัย อธิบายความสําคัญของการแสดงนาฏศิลป 

                 เห็นความสําคัญและคุณคาของงานศิลปะดนตรี และนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณคา มีความเชื่อม่ันในตนเอง และนํามา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  มีจิตสํานึกในการทํางาน  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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                                      

รวมท้ังหมด   ๒๙  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 



๗๕ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ศ๑๔๑๐๑    ศิลปะ ๔                                                               กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                                                

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔                              เวลา   ๘๐  ช่ัวโมง 

                 ศึกษาและวิเคราะหรูปราง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป อิทธิพลและการ

เลือกใชสีวรรณะอุนและวรรณะเย็น เสน สี รูปราง รูปทรง พ้ืนผิว และพ้ืนท่ีวางในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงาน

ทัศนศิลป การใชวัสดุ อุปกรณสรางงานพิมพภาพและวาดภาพระบายสี การจัดระยะความลึก  น้ําหนักและแสงเงา 

วาดภาพถายทอดความรูสึกและจินตนาการ ความเหมือนและความแตกตางในงานทัศนศิลป  ความคิดความรูสึกท่ี

ถายทอดในงานทัศนศิลป งานทัศนศิลปในวัฒนธรรมทองถ่ินและวัฒนธรรมตาง ๆ โครงสรางของบทเพลง ประเภท

และเสียงของเครื่องดนตรี  การเคลื่อนท่ีข้ึน - ลงของทํานอง  รูปแบบจังหวะของทํานองจังหวะ  ความชา - เร็ว

ของจังหวะเครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี  โครงสรางโนตเพลงไทยการขับรองเพลงในบันไดเสียงท่ีเหมาะสม

กับตนเอง การใชและการดูแลรักษาเครื่องดนตรี  ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง  ความสัมพันธของวิถีชีวิตกับ

ผลงานดนตรี  การอนุรักษวัฒนธรรมทางดนตรี  หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป การใชภาษาทาและนาฏยศัพท

ประกอบเพลงปลุกใจและเพลงพระราชนิพนธ  การใชศัพททางการละครในการถายทอดเรื่องราว  การประดิษฐ

ทาทางหรือทารําประกอบจังหวะพ้ืนเมือง   การแสดงนาฏศิลป ประเภทคูและหมู  การเลาเรื่องความเปนมาของ

นาฏศิลป ท่ีมาของชุดการแสดง การชมการแสดง  

                 โดยใชทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรคงานพิมพภาพและงานวาดภาพระบายสี  

เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปราง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป  วาดภาพระบายสีและ

อภิปรายเก่ียวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็นท่ีมีตออารมณของมนุษย จําแนกทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ  

ในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป จําแนกประเภทของเครื่องดนตรีท่ีใชในเพลงท่ีฟง อาน เขียนโนตดนตรี

ไทยและสากล  รองเพลงโดยใชชวงเสียงท่ีเหมาะสมกับตนเอง  ใชและเก็บเครื่องดนตรีอยางถูกตองและปลอดภัย  

ใชภาษาทาและนาฏยศัพทหรือศัพททางการละครงาย ๆ ในการถายทอดเรื่องราว  แสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะ

ตาง ๆ ตามความคิดของตน  แสดงนาฏศิลปเปนคูและหมู เลาสิ่งท่ีชื่นชอบในการแสดง  อธิบายประวัติความ

เปนมาของนาฏศิลป เปรียบเทียบ 

การแสดงนาฏศิลปกับการแสดงท่ีมาจากวัฒนธรรมอ่ืน   

                 เห็นความสําคัญและคุณคาของงานศิลปะดนตรี และนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณคา มีความเชื่อม่ันในตนเอง และนํามา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีจิตสํานึกในการทํางาน 

รหัสตัวช้ีวัด 

  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    

 รวมท้ังหมด  ๒๙  ตัวช้ีวัด 

 

 



๗๖ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ศ๑๕๑๐๑    ศิลปะ ๕                                                                 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                                                

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕                                      เวลา   ๘๐  ช่ัวโมง 

                 ศึกษาและวิเคราะหจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตาง ๆ ในสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป ความแตกตาง

ระหวางงานทัศนศิลป  แสงเงา  น้ําหนัก และวรรณะสี การสรางงานปนเพ่ือถายทอดจินตนาการ  การจัดภาพใน

งานพิมพภาพ  การจัดองคประกอบศิลปและการสื่อความหมาย ประโยชนและคุณคาของงานทัศนศิลป  ลักษณะ

รูปแบบของงานทัศนศิลป  งานทัศนศิลปท่ีสะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถ่ิน  การสื่ออารมณของบทเพลง

ดวยองคประกอบดนตรีลักษณะของเสียงนักรองกลุมตาง ๆ   ลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภทตาง ๆ เครื่องหมาย

และสัญลักษณทางดนตรี การบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ  การบรรเลงทํานองดวยเครื่องดนตรี  การรองเพลง

ไทยในอัตราจังหวะสองชั้น  การรองเพลงสากล หรือไทยสากล  การรองเพลงประสานเสียงแบบ Canon  Round  

การสรางสรรคประโยคเพลงถาม-ตอบ  การบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรมนาฏศิลป  การสรางสรรคเสียง

ประกอบการเลาเรื่อง  ดนตรีกับงานประเพณี  คุณคาของดนตรีจากแหลงวัฒนธรรมองคประกอบของนาฏศิลป  

การประดิษฐทาทางตาง ๆประกอบเพลง  ท่ีมาของการแสดงนาฏศิลปชุด หรือทาทางประกอบเรื่องราวการแสดง

นาฏศิลป  องคประกอบของละคร  หลักการชมการแสดง  การถายทอดความรูสึกและคุณคาของการแสดงการ

แสดงนาฏศิลปประเภทตาง ๆ 

                 โดยใชทักษะพ้ืนฐานในการบรรยายเก่ียวกับจังหวะตําแหนงของสิ่งตาง ๆ ท่ีปรากฏในสิ่งแวดลอม 

และงานทัศนศิลปเปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลป ท่ีสรางสรรคดวยวัสดุ  วาดภาพโดยใชเทคนิค

ของแสงเงา น้ําหนัก และวรรณะสี  สรางสรรคงานปนและงานพิมพภาพ  จําแนกลักษณะของเสียงขับรองและ

เครื่องดนตรีท่ีอยูในวงดนตรีประเภทตาง ๆ  อาน เขียนโนตดนตรีไทยและสากล   ๕ ระดับเสียง  ใชเครื่องดนตรี

บรรเลงจังหวะ และทํานอง  รองเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลท่ีเหมาะสมกับวัย  ดนสดงาย ๆ โดย

ใชประโยคเพลงแบบถามตอบ   ใชดนตรีรวมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ  แสดงทาทางประกอบ

เพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตนแสดงนาฏศิลป โดยเนนการใชภาษาทาและนาฏยศัพทในการสื่อความหมาย

และการแสดงออก  เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลปชุดตาง ๆเปรียบเทียบการแสดงประเภทตาง ๆ ของไทย ในแต

ละทองถ่ิน  แสดงนาฏศิลป  นาฏศิลปพ้ืนบานท่ีสะทอนถึงวัฒนธรรมและประเพณี 

                 เห็นความสําคัญและคุณคาของงานศิลปะดนตรี และนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณคา มีความเชื่อม่ันในตนเอง และนํามา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  มีจิตสํานึกในการทํางาน  

รหัสตัวช้ีวัด 

  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    

 รวมท้ังหมด  ๒๖  ตัวช้ีวัด 

 

 



๗๗ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ศ๑๖๑๐๑    ศิลปะ ๖                                                                กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                                                

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖                                   เวลา   ๘๐  ช่ัวโมง 

                 ศึกษาและวิเคราะหวงสีธรรมชาติ และสีคูตรงขาม หลักการจัดขนาด สัดสวน ความสมดุล ในงาน

ทัศนศิลป งานทัศนศิลปรูปแบบ ๒ มิติ และ ๓  มิติ การใชหลักการเพ่ิมและลดในการสรางสรรคงานปนรูปและพ้ืนท่ี

วางในงานทัศนศิลป การสรางสรรคงานทัศนศิลปโดยใชสีคูตรงขาม  หลักการจัดขนาด สัดสวนและความสมดุล การ

สรางงานทัศนศิลปเปนแผนภาพแผนผัง  และภาพประกอบ บทบาทของงานทัศนศิลปในชวีิตและสังคม อิทธิพลของ

ศาสนาท่ีมีตองานทัศนศิลปในทองถ่ิน อิทธิพลทางวัฒนธรรมในทองถ่ินท่ีมีผลตอการสรางงานทัศนศิลป 

องคประกอบดนตรีและศัพทสังคีต เครื่องดนตรีไทยแตละภาคบทบาทและหนาท่ีของเครื่องดนตรี ประเภทของ

เครื่องดนตรีสากล เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรีโนตบทเพลงไทย  อัตราจังหวะสองชั้นโนตบทเพลงสากลใน

บันไดเสียง C Majo การรองเพลงประกอบดนตรี  การสรางสรรครูปแบบจังหวะและทํานองดวยเครื่องดนตรีการ

บรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอบทเพลงดนตรีไทยในประวัติศาสตร การประดิษฐทาทางประกอบเพลง

ปลุกใจหรือเพลงพ้ืนเมืองหรือทองถ่ินเนนลีลาหรืออารมณ  การออกแบบสรางสรรค บทบาทและหนาท่ีในงาน

นาฏศิลปและการละคร การแสดงนาฏศิลปและการแสดงละคร หลักการชมการแสดง องคประกอบทางนาฏศิลป

และการละคร ความหมาย ความเปนมา ความสําคัญ ของนาฏศิลปและละคร การแสดงนาฏศิลปและละครในวัน

สําคัญของโรงเรียน 

                 โดยใชทักษะพ้ืนฐานในการระบุสีคูตรงขาม และอภิปรายเก่ียวกับการใชสีคูตรงขามในการถายทอด

ความคิดและอารมณ อธิบายหลักการจัดขนาดสัดสวนความสมดุลในการสรางงานทัศนศิลป  สรางงานทัศนศิลป

จากรูปแบบ  ๒ มิติ เปน๓ มิติ โดยใชหลักการของแสงเงาและน้ําหนัก  สรางสรรคงานปนโดยใชหลักการเพ่ิมและ

ลด  สรางสรรคงานทัศนศิลปโดยใชหลักการ ของรูปและพ้ืนท่ีวาง  สรางสรรคงานทัศนศิลปโดยใชสีคูตรงขาม 

หลักการจัดขนาดสัดสวน และความสมดุล สรางงานทัศนศิลปเปนแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ เพ่ือ

ถายทอดความคิดหรือเรื่องราวเก่ียวกับเหตุการณตาง ๆ จําแนกประเภทและบทบาทหนาท่ีเครื่องดนตรีไทยและ

เครื่องดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตาง ๆ อาน เขียนโนตไทย และโนตสากลทํานองงาย ๆ ใชเครื่องดนตรีบรรเลง

ประกอบการรองเพลง ดนสด ท่ีมีจังหวะและทํานองงาย ๆ จําแนกดนตรีท่ีมาจากยุคสมัยท่ีตางกัน อภิปราย

อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรีในทองถ่ิน  สรางสรรคการเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเนนการถายทอดลีลาหรือ

อารมณ  ออกแบบเครื่องแตงกาย หรืออุปกรณประกอบการแสดงอยางงาย ๆแสดงนาฏศิลปและละครงาย ๆ 

                 เห็นความสําคัญและคุณคาของงานศิลปะดนตรี และนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณคา มีความเชื่อม่ันในตนเอง และนํามา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีจิตสํานึกในการทํางาน      

รหัสตัวช้ีวัด 

  ศ ๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗       ศ ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒ ,ป.๖/๓  

  ศ ๒.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖                 ศ ๒.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓   

  ศ ๓.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖                 ศ ๓.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒ 

         รวมท้ังหมด  ๒๗  ตัวช้ีวัด 

 

 



๗๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ     กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ          

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๑                                      เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง 

  

                 การศึกษาการทํางานเพ่ือชวยเหลือตนเอง ใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมืองาย ๆ ทํางานเพ่ือ

ชวยเหลือตนเอง อยางกระตือรือรน และตรงเวลา   

                 โดยใชทักษะในการแสวงหาความรู การบอก กระบวนการแกปญหา ใชกระบวนการกลุมในการ

ทํางานรวมกัน  การใชวัสดุ อุปกรณ    

                 เพ่ือใหมีจิตสํานึกในการทํางานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน อยางประหยัด คุมคาทํางานดวย

ความเสียสละ มีเหตุผล กระตือรือรน ตรงเวลา  และมีคุณธรรม พัฒนาการทํางาน และสามารถตัดสินใจแกปญหา

การทํางานอยางมีเหตุผล และมีประสิทธิภาพ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

    ง ๑.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓     

 รวมท้ังหมด  ๓  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๐ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง๑๒๑๐๑รายวิชา การงานอาชีพ           กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ          

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๒                                 เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง  

 

                 ศึกษาวิธีการและประโยชนการทํางานเพ่ือชวยเหลือตนเองและครอบครัว ใชวัสดุ อุปกรณ และ

เครื่องมือในการทํางานอยางเหมาะสมกับงานและประหยัด การทํางานเพ่ือชวยเหลือตนเองและครอบครัว  

                 โดยการบอก  ใชวัสดุ อุปกรณ  ใชกระบวนการกลุมในการทํางานรวมกัน  ใชทักษะแสวงหาความรู  

โดยใชกระบวนการแกปญหาและการทํางานรวมกัน   

                 มีจิตสํานึกในการทํางานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและคุมคาทํางานดวย

ความเสียสละ มีเหตุผล มีคุณธรรม และมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาการทํางาน และสามารถตัดสินใจแกปญหาการ

ทํางานอยางมีเหตุผล 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

    ง ๑.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓   

 รวมท้ังหมด  ๓  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๑ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑รายวิชา การงานอาชีพ    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ          

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๓                                       เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 

     

                 การศึกษาวิธีการและประโยชนการทํางานเพ่ือชวยเหลือตนเอง ครอบครัวและสวนรวม ใชวัสดุ 

อุปกรณ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน ทํางานอยางเปนข้ันตอนตามกระบวนการทํางานดวยความสะอาด 

ความรอบคอบ และอนุรักษสิ่งแวดลอม  

                 โดยการอธิบาย  ใชวัสดุ อุปกรณ ทํางานอยางเปนข้ันตอน ใชกระบวนการกลุมในการทํางาน 

รวมกัน  ใชทักษะแสวงหาความรู  โดยใชกระบวนการแกปญหาและการทํางานรวมกัน   

                 มีจิตสํานึกในการทํางานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและคุมคาทํางานดวย

ความเสียสละ มีเหตุผล มีคุณธรรม และมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาการทํางาน และสามารถตัดสินใจแกปญหาการ

ทํางานอยางมีเหตุผล 

            

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง ๑.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓.     

 รวมท้ังหมด  ๓  ตัวช้ีวัด 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๒ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง๑๔๑๐๑รายวิชา การงานอาชีพ              กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ          

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๔                                          เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 

 

                 การศึกษาเหตุผลในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย ทํางานบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางเปนข้ันตอน

ดวยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซ่ือสัตย ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางาน ใชพลังงานและทรัพยากรใน

การทํางานอยางประหยัด และคุมคา  ความหมายและความสําคัญของอาชีพ 

                 โดยการอธิบาย  ทํางานอยางเปนข้ันตอน  ทํางานบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางเปนข้ันตอนดวยความ

ขยัน อดทน รับผิดชอบ และซ่ือสัตย 

                 ปฏิบัติอยางมีมารยาทในการทํางาน ทํางานดวยความขยันอดทน รับผิดชอบและซ่ือสัตย  ใช

พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอยางประหยัดและคุมคา  เพ่ือพัฒนาการทํางาน และสามารถตัดสินใจ

แกปญหาการทํางานอยางมีเหตุผล 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง ๑.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔    

 ง ๒.๑  ป.๔/๑     

รวมท้ังหมด  ๕  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๓ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง๑๕๑๑๐๑รายวิชา การงานอาชีพ    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ          

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๕                         เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 

 

                 การศึกษาเหตุผลการทํางานแตละข้ันตอนถูกตองตามกระบวนการทํางาน ใชทักษะในการทํางาน

อยางเปนระบบ ประณีต และมีความคิดสรางสรรค ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัว 

มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางอยางประหยัด และคุมคา  อาชีพตาง ๆ ในชุมชน ความแตกตาง

ของอาชีพ 

                 โดยการอธิบาย ใชทักษะการจัดการในการทํางาน  ใชทักษะการในการทํางานอยางเปนระบบ 

ประณีต และมีความคิดสรางสรรค           

                 ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัว  มีจิตสํานึกในการ ใชพลังงานและ

ทรัพยากร เพ่ือใชประโยชนในชีวิตประจําวันดวยความรับผิดชอบ ประหยัดและคุมคา      

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง ๑.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓   

 ง ๒.๑    ป.๕/๑, ป.๕/๒ 

รวมท้ังหมด  ๕  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๔ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง๑๖๑๑๐๑รายวิชา การงานอาชีพ           กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ          

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๖                                 เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง 

 

                 การศึกษาแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละข้ันตอน  ใชทักษะการจัดการ 

ในการทํางานและมีทักษะการทํางานรวมกัน  ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับครอบครัวและผูอ่ืน 

 มีอาชีพตาง ๆ ในชุมชน ความแตกตางของอาชีพ  สํารวจตนเองเพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพ ความรู 

ความสามารถ และคุณธรรมท่ีสัมพันธกับอาชีพท่ีสนใจ 

                 โดยการอธิบาย ใชทักษะการจัดการ  มีทักษะกระบวนการทํางานและการจัดการในการทํางานรวมกัน  

ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับครอบครัวและผูอ่ืน สํารวจตนเองเพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพ ความรู 

ความสามารถ และคุณธรรมท่ีสัมพันธกับอาชีพท่ีสนใจ เพ่ือพัฒนาการทํางาน และสามารถ 

ตัดสินใจแกปญหาการทํางานอยางมีเหตุผล 

       

รหัสตัวช้ีวัด      

 ง ๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓    

 ง ๒.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒     

รวมท้ังหมด  ๕  ตัวช้ีวัด 

                          

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๕ 
 
 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๖ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
อ๑๑๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๑                                        กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                                              
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑                             เวลา   ๔๐  ช่ัวโมง 
 
                 ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษร อานออกเสียง สะกดคํา ปฏิบัติตามและใชคําสั่งงาย ๆ สามารถ
เลือกภาพ ตรงตามความหมายของคํา กลุมคําท่ีฟง  บอกความตองการงาย ๆ ของตนเอง  พูดขอและใหขอมูลใน
การสื่อสารระหวางบุคคลเก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัวในสถานการณงาย ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน พรอมท้ัง
ทําทาประกอบ  อานออกเสียง และสะกดคํางายๆ  ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา บอกชื่อ รวบรวมคําศัพท 
และตอบคําถามเรื่องใกลตัว เทศกาลสําคัญของเจาของภาษา เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน   และเขารวม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา ท่ีเหมาะกับวัย ถูกตองตามกาลเทศะ ใฝรูใฝเรียน  รักความเปน
ไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
    ต ๑.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔     
    ต ๑.๒   ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔     
    ต ๑.๓   ป.๑/๑     
    ต ๒.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓     
    ต ๒.๒   ป.๑/๑     
    ต ๓.๑   ป.๑/๑     
    ต ๔.๑   ป.๑/๑     
    ต ๔.๒   ป.๑/๑     

  รวมท้ังหมด  ๑๖  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

อ๑๒๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๒                                            กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                                              
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒                                    เวลา   ๔๐  ช่ัวโมง 
 
                 ระบุตัวอักษร เสียงตัวอักษรภาษาไทย   อานออกเสียงประโยคงายๆ และสะกดคํางาย ๆ ถูกตอง
ตามหลักการอาน  เลือกภาพตรงตามความหมายของคําและกลุมคําท่ีฟง  ฟงและปฏิบัติตาม คําสั่ง คําขอรองงาย 
ๆ  พูดและฟงประโยค บทสนทนาหรือนิทานงายๆ ท่ีมีภาพประกอบ เก่ียวกับขอมูลของตนเอง  เรื่องใกลตัว 
สถานการณท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนและบอกความตองการของตนเอง  พรอมท้ังทําทาประกอบ  บอกชื่อ  คําศัพท
เก่ียวกับเทศกาลสําคัญของเจาของภาษา และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษาท่ีเหมาะกับวัย ถูกตองตามกาลเทศะ ใฝรูใฝเรียน  เห็นคุณคาในตัวเอง  รักความเปนไทย  และมี
จิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ต ๑.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔     
 ต ๑.๒   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔     
 ต ๑.๓   ป.๒/๑     
 ต ๒.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓     
 ต ๒.๒   ป.๒/๑     
 ต ๓.๑   ป.๒/๑     
 ต ๔.๑   ป.๒/๑    
 ต ๔.๒   ป.๒/๑     

         รวมท้ังหมด  ๑๖  ตัวช้ีวัด     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

อ๑๓๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๓                                            กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                                              
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓                                     เวลา   ๔๐  ช่ัวโมง 
 
                 ปฏิบัติตามและใชคําสั่ง คําขอรอง   อานออกเสียงคํา  สะกดคํา  กลุมคํา ประโยค  บทพูดเขาจังหวะ 
บทสนทนา  หรือนิทานงาย ๆ  ถูกตองตามหลักการอาน  บอกความแตกตางของเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา และ
ประโยคงายๆ ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย  จัดหมวดหมูคําตามประเภทของบุคคล สัตว และสิ่งของ 
ตามท่ีฟงหรืออาน  เลือก ระบุ ภาพ สัญลักษณและตอบคําถาม ตรงตามความหมายของกลุมคําและประโยค บอก
ชื่อและรวบรวมคําศัพทเก่ียวกับเรื่องใกลตัว  กลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  เทศกาล  วันสําคัญ  งานฉลองและชีวิตความ
เปนอยูของเจาของภาษา  บอกความรูสึก ความตองการงาย ๆ ของตนเองเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ หรือกิจกรรมตาง ๆ 
ตามแบบท่ีฟง  ฟง พูดโตตอบ คําสั้นๆ สถานการณงายๆ ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน ในการสื่อสารระหวางบุคคล  ขอ
และใหขอมูลงายๆเก่ียวกับตนเอง และเพ่ือนพรอมท้ังทําทาประกอบ  เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ตามมารยาทสังคมของเจาของภาษา ท่ีเหมาะกับวัย  ใฝรูใฝเรียน  รักความเปนไทย          และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ต ๑.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔     
 ต ๑.๒   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕     
 ต ๑.๓   ป.๓/๑, ป.๓/๒     
 ต ๒.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓     
 ต ๒.๒   ป.๓/๑    
 ต ๓.๑   ป.๓/๑     
 ต ๔.๑   ป.๓/๑     
 ต ๔.๒   ป.๓/๑     

          รวมท้ังหมด  ๑๘  ตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

อ๑๔๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๔                                             กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                                              
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔                                     เวลา   ๘๐  ช่ัวโมง 
 
                 ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง  คําแนะนํา และคําขออนุญาตงายๆ ท่ีฟงหรืออาน   อานออกเสียงคํา  
สะกดคํา  อานกลุมคํา ประโยค  ขอความงายๆ และบทพูดเขาจังหวะ ถูกตองตาม หลักการอาน  บอกความเหมือน
และความแตกตางของเสียง ตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยค และขอความของภาษาตางประเทศและภาษาไทย  
เทศกาลและงานฉลอง  ตามวัฒนธรรมของ เจาของภาษากับของไทย  ฟง พูด อาน เขียนโตตอบโดยใชคําสั่ง   คํา
ขอรอง  กิจกรรมตางๆ แสดงความตองการ ความรูสึก ความคิดเห็นของตนเอง  ขอความชวยเหลือ  แสดง
ความสัมพันธในสถานการณงายๆ  เรื่องใกลตัว   ในหองเรียนและสถานศึกษาตามแบบท่ีฟงหรืออาน  ทําทา
ประกอบอยางสุภาพ  ตอบคําถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนา  นิทาน  เทศกาล  วันสําคัญ งานฉลอง
และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา  ขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน และครอบครัว  เลือก ระบุ  วาดภาพ  
สัญลักษณ  เครื่องหมาย  ตรงตามความหมายของ ประโยคและ ขอความสั้นๆ ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน  
คนควา  รวบรวมขอมูลคําศัพทตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและนําเสนอดวยการพูด/การเขียน  
เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย  ใฝเรียนรู รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ  และมี
มารยาททางสังคมตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา      
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ต ๑.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔     
 ต ๑.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕     
 ต ๑.๓   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓     
 ต ๒.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓     
 ต ๒.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒     
 ต ๓.๑   ป.๔/๑     
 ต ๔.๑   ป.๔/๑     
 ต ๔.๒   ป.๔/๑     

 รวมท้ังหมด  ๒๐  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

อ๑๕๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๕                                            กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                                              
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕                                     เวลา   ๘๐  ช่ัวโมง 
 
                 ปฏิบัติตามและใชคําสั่ง คําขอรอง คําขออนุญาต และคําแนะนํางาย ๆ จากการฟงและอานออก
เสียงประโยค  ขอความ บทกลอนสั้น ๆ ตามหลักการอาน บอกความหมายเหมือนและความแตกตางระหวางการ
อานออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอน การลําดับคํา ระบุและวาดภาพสัญลักษณ หรือ
เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและขอความสั้น ๆ เขียนแผนผัง แผนภูมิ แสดงขอมูล จากเรื่องท่ีฟง
หรืออาน  บอกใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟง และอานบทสนทนา นิทานสั้น ๆ เรื่องสั้น ใชถอยคํา 
น้ําเสียงกริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาท  คนควา รวบรวมคําศัพทท่ีเก่ียวกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน นําเสนอ
ดวยการพูด ใชภาษาในการฟง พูด อาน เขียน เรื่องราวเก่ียวกับสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน ใน
สถานศึกษา  พูดและเขียนแสดงความตองการ แสดงความรูสึกพรอมท้ังใหเหตุผลสั้น ๆ  ขอและ ใหขอมูลเก่ียวกับ
ครอบครัว เรื่องใกลตัว และ ตอบรับ ตอบปฏิเสธความชวยเหลือ ใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือสืบคน และรวบรวม
ขอมูล  บอกความสําคัญ ความเหมือนและความแตกตางของเทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง วัฒนธรรมประเพณี 
และชีวิตความเปนอยู ระหวางของเจาของภาษากับของไทย  รักความเปนไทย  ใฝเรียนรู และมีเจตคติท่ีดีตอการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ต ๑.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔     
 ต ๑.๒   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕     
 ต ๑.๓   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓     
 ต ๒.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓     
 ต ๒.๒   ป.๕/๑, ป.๕/๒     
 ต ๓.๑   ป.๕/๑     
 ต ๔.๑   ป.๕/๑     
 ต ๔.๒   ป.๕/๑     

รวมท้ังหมด  ๒๐  ตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

อ ๑๖๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๖                                           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                                              
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖                                     เวลา   ๘๐  ช่ัวโมง 
 
                 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 จากเรื่องท่ีฟงหรืออาน  บอกใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟง และอานบท
สนทนา นิทานสั้น ๆ เรื่องสั้น ใชถอยคํา น้ําเสียงกริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาท  คนควา รวบรวมคําศัพทท่ี
เก่ียวกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน นําเสนอดวยการพูด  ใชภาษา ในการฟง พูด อาน เขียน เรื่องราวเก่ียวกับ
สถานการณตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน ในสถานศึกษา  พูดและเขียนแสดงความตองการ แสดงความรูสึกพรอม
ท้ังใหเหตุผลสั้น ๆ  ขอและ ใหขอมูลเก่ียวกับครอบครัว เรื่องใกลตัว และ ตอบรับ ตอบปฏิเสธความชวยเหลือ ใช
ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือสืบคน และรวบรวมขอมูล  บอกความสําคัญ ความเหมือนและความแตกตางของ
เทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง วัฒนธรรมประเพณี และชีวิตความเปนอยู ระหวางของเจาของภาษากับของไทย  รัก
ความเปนไทย  ใฝเรียนรู และมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ต ๑.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔     
 ต ๑.๒   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕     
 ต ๑.๓   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓     
 ต ๒.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓     
 ต ๒.๒   ป.๖/๑, ป.๖/๒    
 ต ๓.๑   ป.๖/๑     
 ต ๔.๑   ป.๖/๑     
 ต ๔.๒   ป.๖/๑     

 รวมท้ังหมด  ๒๐  ตัวช้ีวัด 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

อธิบายรายวิชา 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

 



๙๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นประถมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ๑๑๒๐๑ (ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๑)                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑                                                 เวลาเรียน ๘๐ ช่ัวโมง/ ปการศึกษา 

 ศึกษา วิเคราะหตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ การสะกดคํา และประโยค หลักการอานออกเสียงคา 
กลุมคํา คาสั่งและคําขอรองท่ีใชในหองเรียน บทสนทนา หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ ประโยคคําถามและคําตอบ 
บทสนทนา ขอมูลเก่ียวกับตนเอง กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา คําศัพทเก่ียวกับเทศกาล
สําคัญของเจาของภาษา ภาษาตางประเทศและภาษาไทย คําศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน การใช
ภาษาในการฟง/พูดในสถานการณงายๆ ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน การใชภาษาตางประเทศในการรวบรวมคําศัพทท่ี
เก่ียวของใกลตัว จากสื่อตางๆ โดยใชกระบวนการทางภาษานามาปฏิบัติ ไดแก การฟง การพูดโตตอบและทาทา
ประกอบ การอานออกเสียง การระบุตัวอักษร  

เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิดการใชเทคโนโลยี มีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการ
ทํางาน มีเจคติท่ีดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 

 
ผลการเรียนรู 

 ๑. นักเรียนสามารถใชคําทักทาย คําอาลา และใชทาทางประกอบไดอยางถูกตอง  
 ๒. นักเรียนสามารถเขียนและอานออกเสียงคําศัพทท่ีกําหนดใหได  
 ๓. นักเรียนเขาใจและปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ  
 ๔. นักเรียนสามารถใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง และขอมูลของผูอ่ืนได 
 ๕. นักเรียนสามารถสะกดคําศัพทไดถูกตอง  
 ๖. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคงายๆ  

รวมท้ังหมด ๖    ผลการเรียนรู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๔ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา อ๑๒๒๐๑ (ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๒)                  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒                                                     เวลาเรียน ๘๐ ช่ัวโมง/ปการศึกษา  

ศึกษา วิเคราะหตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ การสะกดคํา และประโยค หลักการอานออกเสียงคํา 

กลุมคํา คําสั่งและคาขอรองท่ีใชในหองเรียน บทสนทนา หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ ประโยคคําถามและคําตอบ 

บทสนทนา ขอมูลเก่ียวกับตนเอง กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา ศัพทเก่ียวกับเทศกาลสําคัญ

ของเจาของภาษา ภาษาตางประเทศและภาษาไทย คําศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน การใชภาษาใน

การฟง/พูดในสถานการณงายๆ ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน การใชภาษาตางประเทศในการรวบรวมคําศัพทท่ีเก่ียวของ

ใกลตัว จากสื่อตางๆ โดยใชกระบวนการทางภาษานามาปฏิบัติ ไดแก การฟง การพูดโตตอบและทาทาประกอบ 

การอานออกเสียง การระบุตัวอักษร  

เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การใชเทคโนโลยี และ มีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการ

ทํางาน และมีเจคติท่ีดีตอวิชาภาษาอังกฤษ  

ผลการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถใชคาทักทาย คําอาลา และใชทาทางประกอบไดอยางถูกตอง  

๒. นักเรียนสามารถเขียนและอานออกเสียงคําศัพทท่ีกําหนดใหได  

๓. นักเรียนเขาใจและปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ  

๔. นักเรียนสามารถใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง และขอมูลของผูอ่ืนได  

๕. นักเรียนสามารถสะกดคําศัพทไดถูกตอง  

๖. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคงายๆ  

รวมท้ังหมด ๖ ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๕ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ๑๓๒๐๑ (ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๓)                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓                                                  เวลาเรียน ๘๐ ช่ัวโมง/ปการศึกษา  

ศึกษา วิเคราะห คํา กลุมคํา ประโยคคําสั่ง คําขอรอง บทพูดเขาจังหวะตามหลักการอาน ภาพและ

สัญลักษณตรงตามความหมายของกลุมคําและประโยค ความตองการของตนเองตามแบบท่ีฟง นิทาน คําถาม 

ประโยค บทสนทนา ขอมูลเก่ียวกับตนเองและเพ่ือน ขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว หมวดหมูคําตาม

ประเภทของบุคคล สัตว และสิ่งของ มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา ชื่อและคําศัพทเก่ียวกับ

เทศกาลวันสําคัญ งานฉลอง ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา คํา กลุมคา ประโยคของภาษาตางประเทศและ

ของไทย กิจกรรมทางภาษาวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย ความแตกตางของเสียงตัวอักษร คําศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุม

สาระการเรียนรูอ่ืน รวมท้ังสถานการณท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและคําศัพทท่ีเก่ียวของใกลตัว โดยใชกระบวนการทาง

ภาษานามาปฏิบัติ ไดแก การฟง การพูดโตตอบและทําทาประกอบ การอานออกเสียง การระบุตัวอักษร การเขา

รวมกิจกรรมทางภาษา เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต 

เทคโนโลยี และมี มีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน และมีเจคติท่ีดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 

ผลการเรียนรู  

 ๑. นักเรียนสามารถใชคาทักทาย คําอาลา และใชทาทางประกอบไดอยางถูกตอง  

   ๒. นักเรียนสามารถเขียนและอานออกเสียงคําศัพทท่ีกําหนดใหได  

 ๓. นักเรียนเขาใจและปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ  

 ๔. นักเรียนสามารถใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง และขอมูลของผูอ่ืนได  

 ๕. นักเรียนสามารถสะกดคําศัพทไดถูกตอง 

 ๖. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคงายๆ 

          รวมท้ังหมด ๖ ผลการเรียนร ู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 

ช่ือรายวิชา Young English Story Telling๒             ภาคเรียนท่ี  ๑    รหัสรายวิชา  อ ๑๕๒๐๑ 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี   ๕       เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 พัฒนาทักษะการฟงและการพูด  โดยฝกปฏิบัติตามข้ันตอนและทักษะยอยของกระบวนการฟง  

กระบวนการพูด  ใชภาษาสื่อสาร  รับและสงสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณท่ีหลากหลาย  โดยใช

คําศัพท  สํานวน  โครงสรางภาษาไดถูกตองตามวัตถุประสงคของการสื่อสาร  สรางสรรคและดําเนินการสนทนา

กับชาวตางชาติไดอยางตอเนื่อง  เหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาทสังคม 

ผลการเรียนรู 

 ๑. ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการฟงไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการฟง โดยสามารถ 

ตีความ  วิเคราะหเรื่องท่ีฟง  น้ําเสียง  กริยาทาทางและสรุปความ  ถายโอนเปนภาษาพูดและเขียนได 

๒. ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดไดอยางถูกตอง  โดยสามารถพู นําเสนอในท่ีชุมชน  ในหัวขอ

ตางๆ ไดอยางสรางสรรค 

๓. สรางสรรคภาษาในการสนทนา  แลกเปลี่ยนขอมูลและสรางความสัมพันธระหวางบุคคล  โดยใช 

คําศัพท  สํานวน  โครงสรางภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณและมารยาทสังคม 

๔. ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดทุกสถานการณ 

๕. มีความเชื่อม่ันในการใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ 

รวมท้ังหมด  ๕  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๗ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ช่ือรายวิชา Young English Story Telling๓    ภาคเรียนท่ี  ๑ 

รหัสรายวิชา  อ  ๑๖๒๐๑ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๖       เวลา    ๔๐  ช่ัวโมง 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 พัฒนาทักษะการฟงและการพูด  โดยฝกปฏิบัติตามข้ันตอนและทักษะยอยของกระบวนการฟง  

กระบวนการพูด  ใชภาษาสื่อสาร  รับและสงสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณท่ีหลากหลาย  โดยใช

คําศัพท  สํานวน  โครงสรางภาษาไดถูกตองตามวัตถุประสงคของการสื่อสาร  สรางสรรคและดําเนินการสนทนา

กับชาวตางชาติไดอยางตอเนื่อง  เหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาทสังคม 

 

ผลการเรียนรู 

๑.  ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการฟงไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการฟง  โดยสามารถ

ตีความ  วิเคราะหเรื่องท่ีฟง  น้ําเสียง  กริยาทาทางและสรุปความ  ถายโอนเปนภาษาพูดและเขียนได 

๒.   ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดไดอยางถูกตอง  โดยสามารถพูดนําเสนอในท่ีชุมชน   

ในหัวขอตางๆ ไดอยางสรางสรรค 

๓.   สรางสรรคภาษาในการสนทนา  แลกเปลี่ยนขอมูลและสรางความสัมพันธระหวางบุคคล  โดยใช

คําศัพท  สํานวน  โครงสรางภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณและมารยาทสังคม 

๔.  ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดทุกสถานการณ 

๕.  มีความเชื่อม่ันในการใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ 

 

รวมท้ังหมด  ๕  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ช่ือรายวิชา Young English Story Telling  ๔   รหัสรายวิชา   อ  ๑๔๒๐๒ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี   ๔    ภาคเรียนท่ี   ๒    เวลา  ๒๐ ช่ัวโมง 

คําอธิบายรายวิชา 

 พัฒนาทักษะการฟงและการพูดโดยฝกปฏิบัติตามข้ันตอนและทักษะยอยของกระบวนการฟง  

กระบวนการพูด  ใชภาษาสื่อสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณท่ีหลากหลาย  โดยใชคําศัพท  สํานวน  

โครงสรางภาษาไดถูกตองตามวัตถุประสงคของการสื่อสาร  ตีความ วิเคราะหสิ่งท่ีฟง  ตําพูด  น้ําเสียง  กริยา

ทาทาง  สรุปความและถายโอนเปนภาษาพูดและภาษาเขียน  สรางสรรคและดําเนินการสนทนาไดอยางตอเนื่อง  

เหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาทสังคม  พูดนําเสนอตามหัวขอท่ีกําหนด  โดยเรียบเรียงเนื้อหาอยางเปนระบบ  

นําเสนอความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค เปนผูฟงท่ีดี  เห็นคุณคาและตระหนักในความสําคัญของการใชภาษา

สื่อสารอยางสรางสรรค 

 

ผลการเรียนรู 

๑. ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการฟงไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการฟง  โดยสามารถ 

    ตีความ  วิเคราะหเรื่องท่ีฟง  น้ําเสียง  กริยาทาทางและสรุปความ  ถายโอนเปนภาษาพูดและเขียนได 

๒. ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดไดอยางถูกตอง  โดยสามารถพูด นําเสนอในท่ีชุมชนใน 

    หัวขอตางๆ ไดอยางสรางสรรค 

๓. สรางสรรคภาษาในการสนทนา  แลกเปลี่ยนขอมูลและสรางความสัมพันธระหวางบุคคล  โดยใช 

    คําศัพท  สํานวน  โครงสรางภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณและมารยาทสังคม 

๔. ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดทุกสถานการณ 

๕. มีความเชื่อม่ันในการใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ 

 

รวมท้ังหมด  ๕  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๙ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ช่ือรายวิชา Young English Story Telling ๕                       รหัสรายวิชา  อ  ๑๕๒๐๒ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี   ๕  ภาคเรียนท่ี   ๒     เวลา   ๔๐  ช่ัวโมง 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 พัฒนาทักษะการฟงและการพูดโดยฝกปฏิบัติตามข้ันตอนและทักษะยอยของกระบวนการฟง  

กระบวนการพูด  ใชภาษาสื่อสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณท่ีหลากหลาย  โดยใชคําศัพท  สํานวน  

โครงสรางภาษาไดถูกตองตามวัตถุประสงคของการสื่อสาร  ตีความ วิเคราะหสิ่งท่ีฟง  ตําพูด  น้ําเสียง  กริยา

ทาทาง  สรุปความและถายโอนเปนภาษาพูดและภาษาเขียน  สรางสรรคและดําเนินการสนทนาไดอยางตอเนื่อง  

เหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาทสังคม  พูดนําเสนอตามหัวขอท่ีกําหนด  โดยเรียบเรียงเนื้อหาอยางเปนระบบ  

นําเสนอความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค เปนผูฟงท่ีดี  เห็นคุณคาและตระหนักในความสําคัญของการใชภาษา

สื่อสารอยางสรางสรรค 

 

ผลการเรียนรู 

๑. ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการฟงไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการฟง  โดยสามารถ 

     ตีความ  วิเคราะหเรื่องท่ีฟง  น้ําเสียง  กริยาทาทางและสรุปความ  ถายโอนเปนภาษาพูดและเขียนได 

๒. ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดไดอยางถูกตอง  โดยสามารถพูดนําเสนอในท่ีชุมชน  ในหัวขอ 

    ตางๆ ไดอยางสรางสรรค 

๓. สรางสรรคภาษาในการสนทนา  แลกเปลี่ยนขอมูลและสรางความสัมพันธระหวางบุคคล  โดยใช 

    คําศัพท  สํานวน  โครงสรางภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณและมารยาทสังคม 

๔. ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดทุกสถานการณ 

๕. มีความเชื่อม่ันในการใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ 

 

 รวมท้ังหมด  ๕  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ช่ือรายวิชา Young English Story Telling  ๖       รหัสรายวิชา  อ  ๑๖๒๐๒ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๖  ภาคเรียนท่ี   ๒     เวลา    ๔๐  ช่ัวโมง 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 พัฒนาทักษะการฟงและการพูดโดยฝกปฏิบัติตามข้ันตอนและทักษะยอยของกระบวนการฟง  

กระบวนการพูด  ใชภาษาสื่อสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณท่ีหลากหลาย  โดยใชคําศัพท  สํานวน  

โครงสรางภาษาไดถูกตองตามวัตถุประสงคของการสื่อสาร  ตีความ วิเคราะหสิ่งท่ีฟง  ตําพูด  น้ําเสียง  กริยา

ทาทาง  สรุปความและถายโอนเปนภาษาพูดและภาษาเขียน  สรางสรรคและดําเนินการสนทนาไดอยางตอเนื่อง  

เหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาทสังคม  พูดนําเสนอตามหัวขอท่ีกําหนด  โดยเรียบเรียงเนื้อหาอยางเปนระบบ  

นําเสนอความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค เปนผูฟงท่ีดี  เห็นคุณคาและตระหนักในความสําคัญของการใชภาษา

สื่อสารอยางสรางสรรค 

ผลการเรียนรู 

๑. ปฏบิัติตามข้ันตอนของกระบวนการฟงไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการฟง  โดยสามารถ 

    ตีความ  วิเคราะหเรื่องท่ีฟง  น้ําเสียง  กริยาทาทางและสรุปความ  ถายโอนเปนภาษาพูดและเขียนได 

๒. ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดไดอยางถูกตอง  โดยสามารถพูดนําเสนอในท่ีชุมชน  ในหัวขอ 

    ตางๆ ไดอยางสรางสรรค 

๓. สรางสรรคภาษาในการสนทนา  แลกเปลี่ยนขอมูลและสรางความสัมพันธระหวางบุคคล  โดยใช 

    คําศัพท  สํานวน  โครงสรางภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณและมารยาทสังคม 

๔. ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดทุกสถานการณ 

๕. มีความเชื่อม่ันในการใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ 

 

รวมท้ังหมด  ๕  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวชิา 
ระดับชัน้มัธยมศึกษา 

รายวิชาพื้นฐาน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 



๑๐๓ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑                                                            กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๑                       เวลาเรียน  ๖๐  ช่ัวโมง  จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต 

                 ศึกษาการอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง การจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอาน การอาน
และปฏิบัติตามเอกสารคูมือ  การอานหนังสือตามความสนใจ การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการ
เขียนตัวอักษรไทย การเขียนสื่อสาร การบรรยายประสบการณ  การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา การเขียนยอ
ความจากสื่อตาง ๆ การเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสาระจากสื่อตางๆ  การเขียนจดหมายสวนตัว  การเขียน
รายงาน 
            ใชกระบวนการอาน การเขียน สรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนิน
ชีวิตอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
            เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันสนการทํางาน รัก
ความเปนไทย มีคานิยมท่ีเหมาะสม และมีมารยาทในการอาน การเขียน 

รหัสตัวช้ีวัด 
 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   

รวมท้ังหมด  ๑๘  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒                                                        กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๒                    เวลาเรียน  ๖๐  ช่ัวโมง  จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต 

                  ศึกษาการพูดสรุปความ พูดแสดงความรูความคิดอยางสรางสรรคจากเรื่องท่ีฟงและดู การพูด
ประเมินความนาเชื่อถือของสื่อท่ีมีเนื้อหาโนมนาว การพูดรายงานการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ใน
ชุมชนและทองถ่ินของตน อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย สรางคําในภาษาไทย ชนิดและหนาท่ีของคํา ภาษา
พูดภาษาเขียน กาพยยานี ๑๑ สํานวนท่ีเปนคําพังเพยและสุภาษิต สรุปเนื้อกาวรรณคดีและวรรณกรรม บท
อาขยานและบทรอยกรองท่ีมีคุณคา 
                  ใชกระบวนการฟง การดูและการพูด หลักการใชภาษาไทย วรรณคดี และวรรณกรรม สรางความรู
และความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
                  เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันการทํางาน รัก
ความเปนไทย คานิยมท่ีเหมาะสมและมีมารยาทในการฟง การดูและการพูด 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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   

รวมท้ังหมด  ๑๗  ตัวช้ีวัด 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓                                                         กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๑                    เวลาเรียน  ๖๐  ช่ัวโมง  จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต 

     ศึกษาการอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง การอานจับใจความจากสื่อตาง ๆ การอานตาม
ความสนใจ การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนบรรยายและพรรณนา 
การเรียนเรียงความเก่ียวกับประสบการณ การเขียนยอความจากสื่อตาง ๆ การเขียนรายงาน การเขียนจดหมายกิจ
ธุระ การเขียนวิเคราะหวิจารณและแสดงความรูความคิดเห็น หรือโตแยงจากสื่อตาง ๆ 
              ใชกระบวนการอาน การเขียน สรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน
ชีวิตอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
              เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน  
รักความเปนไทย คานิยมท่ีเหมาะสมและมีมารยาทในการอาน การเขียน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 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 

รวมท้ังหมด  ๑๘  ตัวช้ีวัด 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔                                                        กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                    เวลาเรียน  ๖๐  ช่ัวโมง  จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต 

             ศึกษา การพูดสรุปความจากเรื่องท่ีฟงและดู การพูดวิเคราะหและวิจารณ จากเรื่องท่ีฟงและดู การพูด
ในโอกาสตางๆ การพูดรายงานการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ การสรางคําสมาส ลักษณะของประโยคใน
ภาษาไทย กลอนสุภาพ คําราชาศัพท คําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ วรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกับศาสนา 
ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตคําสอนเหตุการณ ประวัติศาสตร บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง การวิเคราะหคุณคา
และขอคิดจากวรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมทองถ่ิน บทอาขยานและบทรอยกรองท่ีมีคุณคา 
              ใชกระบวนการฟง การดูและการพูด หลักการใชภาษาไทยวรรณคดี และวรรณกรรม สรางความรูและ
ความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
              เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน รัก
ความเปนไทย คานิยมท่ีเหมาะสมและมีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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   

รวมท้ังหมด  ๑๖  ตัวช้ีวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕                                                         กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๑                    เวลาเรียน  ๖๐  ช่ัวโมง  จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต 

            ศึกษา การอานออกเสียงบทรองแกวและบทรอยกรอง การอานจับใจความจากสื่อตาง ๆ การอานตาม
ความสนใจ การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนบรรยายและพรรณนา 
การเขียนเรียงความเก่ียวกับประสบการณ การเขียนยอความจากสื่อตางๆ การเขียนรายงาน การเขียนจดหมายกิจ
ธุระ การเขียนวิเคราะหวิจารณ และแสดงความรูความคิดเห็น หรือโตแยงจากสื่อตาง ๆ 
             ใชกระบวนการอาน การเขียน สรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนิน
ชีวิตอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
             เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน รัก
ความเปนไทย คานิยมท่ีเหมาะสมและมีมารยาทในการอาน การเขียน    

รหัสตัวช้ีวัด 

 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 

รวมท้ังหมด  ๑๘  ตัวช้ีวัด          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๘ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ท ๒๓๑๐๒    ภาษาไทย ๖                                                  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๒                      เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต 

              ศึกษา  การพูดสรุปความจากเรื่องท่ีฟงและดู การพูดวิเคราะหและวิจารณ จากเรื่องท่ีฟงและดู การพูด

ในโอกาสตางๆ การพูดรายงานการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ การสรางคําสมาสลักษณะของประโยคใน

ภาษาไทย กลอนสุภาพ คําราชาศัพท คําท่ีมาจากภาษาตางประเทศวรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกับศาสนา 

ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตคําสอนเหตุการณประวัติศาสตร บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง การวิเคราะหคุณคาและ

ขอคิดจากวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมทองถ่ิน บทอาขยานและบทรอยกรองท่ีมีคุณคา 

              ใชกระบวนการฟงการดูและการพูด หลักการใชภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรม สรางความรูและ

ความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 

              เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันมีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน  

รักความเปนไทย คานิยมท่ีเหมาะสมและมีมารยาทในการฟง การดูและการพูด        

รหัสตัวช้ีวัด  

     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   

           รวมท้ังหมด  ๑๖  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 

                 
 
 

  
คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ค๒๑๑๐๑  รายวิชา  คณิตศาสตร     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร          

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๑      ภาคเรียนท่ี ๑                  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต    

      ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ การแกโจทยปญหาและนําความรูไปใชในชีวิตจริง ในสาระการเรียนรู

ดังตอไปนี้  

     สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ประกอบดวย แบบรูปและความสมัพันธ สมการและคําตอบของสมการ 

สมบัติของการเทากัน การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การนําความรูเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวไปใชใน

ชีวิตจริง 

    อัตราสวน สัดสวนและรอยละ ประกอบดวย อัตราสวนของจํานวนหลายๆจํานวน สัดสวน รอยละ 

การนําความรูเก่ียวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละ ไปใชในชีวิตจริง 

     สมการเชิงเสนสองตัวแปร ประกอบดวย คูอันดับและกราฟของคูอันดับ สมการเชิงเสนสองตัวแปร 

การนําความรูเก่ียวกับสมการเชิงเสนสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธเชิงเสนไปใชในชีวิตจริง  

     สถิติ ๑ ประกอบดวย การตั้งคําถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูลและแปล

ความหมายขอมูล การนําความรูเก่ียวกับสถิติไปใชในชีวิตจริง  

      ในการจัดประสบการณและนําสถานการณท่ีใกลตัวผูเรียนซ่ึงไดศึกษาคนควา โดยใชทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาสถานการณตางๆ ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 

มีความสามารถในการใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทํางาน

อยางรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ความเชื่อม่ันในตนเอง และมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตย

สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางเพียงพอ มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ พรอมท้ังมีคุณธรรม

ท่ีดีงาม และนําไปใชในชีวิตจริงได 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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 

 

รวมท้ังหมด  ๕  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๑ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ค๒๑๑๐๒  รายวิชา  คณิตศาสตร     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร          

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑   ภาคเรียนท่ี ๒                       เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต     

  ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ การแกโจทยปญหาและนําความรูไปใชในชีวิตจริง ในสาระการเรียนรู 

ดังตอไปนี้  

จํานวนเต็ม ประกอบดวย จํานวนเต็ม การบวกจํานวนเต็ม การลบจํานวนเต็ม การคูณจํานวนเต็ม การ

หารจํานวนเต็ม สมบัติของการบวกและการคูณจํานวนเต็ม การนําความรูเก่ียวกับจํานวนเต็มไปใชในชีวิตจริง 

การสรางทางเรขาคณิต ประกอบดวย การสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การสรางรูปเรขาคณิตสองมิติ โดย

ใชการสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การนําความรูเก่ียวกับการสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิตไปใชในชีวิตจริง 

เลขยกกําลัง ประกอบดวย ความหมายของเลขยกกําลัง การคูณและการหารเลขยกกําลัง สัญกรณ

วิทยาศาสตร 

ทศนิยมและเศษสวน ประกอบดวย ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม การบวกและการลบทศนิยม 

การคูณและการหารทศนิยม เศษสวนและการเปรยีบเทียบเศษสวน การบวกและการลบเศษสวน การคูณและการ

หารเศษสวน ความสัมพันธระหวางทศนิยมและเศษสวน จํานวนตรรกยะและสมบัติของจํานวนตรรกยะ 

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ประกอบดวย หนาจัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพดานหนา ภาพ

ดานขางและภาพดานบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

 ในการจัดประสบการณและนําสถานการณท่ีใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยใชทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการแกปญหาสถานการณตางๆ ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม มีความสามารถ

ในการใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทํางานอยางรอบคอบ มี

ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ความเชื่อม่ันในตนเอง และมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝ

เรียนรู อยูอยางเพียงพอ มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ พรอมท้ังมีคุณธรรมท่ีดีงาม และ

นําไปใชในชีวิตจริงได 

รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑ ม.๑/๑,    ค. ๑.๑ ม.๑/๒,   

ค ๒.๒ ม.๑/๑,    ค. ๒.๒ ม.๑/๒   

รวมท้ังหมด  ๔  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ค๒๒๑๐๑  รายวิชา  คณิตศาสตร     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร          

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๒    ภาคเรียนท่ี ๑                    เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต     

 ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ การแกโจทยปญหาและการนําไปใชในชีวิตจริง ในสาระการเรียนรู

ดังตอไปนี้ 

 การแปลงทางเรขาคณิต ประกอบดวย การเลื่อนขนาน  การสะทอน การหมุน  การนําไปใช บอกภาพท่ี

เกิดจากการเลื่อนขนาน  การสะทอน การหมุนรูปตนแบบ และอธิบายวิธีการท่ีจะไดภาพท่ีปรากฏเม่ือกําหนดรูป

ตนแบบและภาพนั้นให  

 ความเทากันทุกประการ ประกอบดวย การใชสมบัติเก่ียวกับความเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม    

ในการใหเหตุผลและแกปญหา  

  พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ประกอบดวย การหาพ้ืนท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอก รวมไปถึงการหา

ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก   

 สถิติ ๒ ประกอบดวย การแกโจทยปญหาเก่ียวกับการนําเสนอและวิเคราะหขอมูล แผนภาพจุด แผนภาพ

ตนใบ  ฮิสโทแกรม คากลางของขอมูล และการแปลความหมายผลลัพธ   

 การสรางทางเรขาคณิต ประกอบดวย การนําความรูเก่ียวกับการสรางทางเรขาคณิตไปใช  

 พหุนาม ประกอบดวย การแกโจทยปญหาเก่ียวกับ การบวก การลบและการคูณพหุนาม รวมไปถึงการ

หารพหุนามดวยเอกนาม  

 ในการจัดประสบการณและนําสถานการณท่ีใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยใชทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการแกปญหาสถานการณตางๆ ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม มีความสามารถ

ในการใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทํางานอยางรอบคอบ มี

ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ความเชื่อม่ันในตนเอง และมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝ

เรียนรู อยูอยางเพียงพอ มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ พรอมท้ังมีคุณธรรมท่ีดีงาม และ

นําไปใชในชีวิตจริงได 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ค ๑.๒   ม.๒/๑  

 ค ๒.๑   ม.๒/๑ , ม.๒/๒ 

 ค ๒.๒  ม.๒/๑ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔ 

ค ๓.๑  ม.๒/๑ 

รวมท้ังหมด   ๗   ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 



๑๑๓ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ค๒๒๑๐๒  รายวิชา  คณิตศาสตร     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร          

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๒   ภาคเรียนท่ี ๒                   เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต     

       ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ การแกโจทยปญหาและการนําไปใชในชีวิตจริง ในสาระการเรียนรู

ดังตอไปนี้ 

       ทฤษฎีพีทาโกรัส ประกอบดวย ทฤษฎีพีทาโกรัสและบทกลับ  การนําความรูเก่ียวกับทฤษฎี 

พีทาโกรัสและบทกลับไปใชในชีวิตจริง 

       จํานวนตรรกยะและจํานวนจริง ประกอบดวย เลขยกกําลังท่ีมีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม              

การนําความรูเก่ียวกับเลขยกกําลังไปใชในการแกปญหาในชีวิตจริง  จํานวนอตรรกยะ  จํานวนจริง  รากท่ีสอง 

และรากท่ีสามของจํานวนตรรกยะ พรอมท้ังการนําความรูเก่ียวกับจํานวนจริงไปใชในการแกปญหาในชีวิตจริง 

       เสนขนาน  ประกอบดวย สมบัติเก่ียวกับเสนขนานและรูปสามเหลี่ยม 

       การแยกตัวประกอบพหุนาม  ประกอบดวย การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองโดยใช  สมบัติการ

แจกแจง กําลังสองสมบูรณ และผลตางกําลังสอง 

        ในการจัดประสบการณและนําสถานการณท่ีใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยใชทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตรในการแกปญหาสถานการณตางๆ ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม มี

ความสามารถในการใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทํางานอยาง

รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ความเชื่อม่ันในตนเอง และมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต 

มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางเพียงพอ มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ พรอมท้ังมีคุณธรรมท่ีดีงาม 

และนําไปใชในชีวิตจริงได 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ค ๑.๑  ม.๒/๑ , ม.๒/๒ 

 ค ๑.๒   ม.๒/๒  

 ค ๒.๒   ม.๒/๒ , ม.๒/๕ 

  รวมท้ังหมด   ๕   ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๔ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ค๒๓๑๐๑  รายวิชา  คณิตศาสตร     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร          

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓    ภาคเรียนท่ี ๑                    เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต     

        ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ การแกโจทยปญหาและนําความรูไปใชในชีวิตจริงในสาระการเรียนรู

ดังตอไปนี้ 

       พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ประกอบดวย การหาพ้ืนท่ีผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม การนําความรู

เก่ียวกับพ้ืนท่ีผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลมไปใชในชีวิตจริง การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม 

การนําความรูเก่ียวกับปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมไปใชในการแกปญหา  

       การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีมากกวาสอง ประกอบดวย การแยกตัวประกอบของพหุนาม

ดีกรีสูงกวาสอง 

       สมการกําลังสองตัวแปรเดียว ประกอบดวย สมการกําลังสองตัวแปรเดียว การแกสมการกําลังสอง

ตัวแปรเดียวและการนําความรูเก่ียวกับการแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปใชในการแกปญหา 

       อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ประกอบดวย อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การแกอสมการเชิงเสนตัว

แปรเดียว และการนําความรูเก่ียวกับการแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวไปใชในการแกปญหา 

       ระบบสมการ ประกอบดวย ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร การแกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร 

และการนําความรูเก่ียวกับการแกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรไปใชในการแกปญหา 

       ฟงกชันกําลังสอง ประกอบดวย กราฟของฟงกชันกําลังสองและการนําความรูเก่ียวกับฟงกชันกําลัง

สองไปใช ในการแกปญหา 

       ในการจัดประสบการณและนําสถานการณท่ีใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยใชทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตรในการแกปญหาสถานการณตางๆ ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม มี

ความสามารถในการใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทํางานอยาง

รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ความเชื่อม่ันในตนเอง และมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต 

มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางเพียงพอ มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ พรอมท้ังมีคุณธรรมท่ีดีงาม 

และนําไปใชในชีวิตจริงได 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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    

          รวมท้ังหมด   ๗  ตัวช้ีวัด            

 

 

 

 



๑๑๕ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ค๒๓๑๐๒  รายวิชา  คณิตศาสตร      กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร          

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓    ภาคเรียนท่ี ๒                   เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต    

       ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ การแกโจทยปญหาและนําความรูไปใชในชีวิตจริงในสาระการเรียนรู

ดังตอไปนี้ 

      ความนาจะเปน ประกอบดวย เหตุการณจากการทดลองสุม ความนาจะเปน และการนําความรู

เก่ียวกับความนาจะเปนไปใชในชีวิตจริง 

      สถิติ ประกอบดวย ขอมูลและการวิเคราะหขอมูลแผนภาพกลอง การแปลความหมายผลลัพธและการ

นําสถิติไปใชในชีวิตจริง 

      อัตราสวนตรีโกณมิติ  อัตราสวนตรีโกณมิติของมุม ๓๐ องศา ๔๕ องศา และ ๖๐   นําความรู

เก่ียวกับอัตราสวนตรีโกณมิติในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง 

      ความคลาย ประกอบดวย รูปสามเหลี่ยมท่ีคลายกันและการนําความรูเก่ียวความคลายกันไปใชใน

การแกปญหา 

     วงกลม ประกอบดวย วงกลม คอรดและเสนสัมผัส และทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลม 

     ในการจัดประสบการณและนําสถานการณท่ีใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยใชทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตรในการแกปญหาสถานการณตางๆ ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม มี

ความสามารถในการใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทํางานอยาง

รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ความเชื่อม่ันในตนเอง และมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต 

มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางเพียงพอ มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ พรอมท้ังมีคุณธรรมท่ีดีงาม 

และนําไปใชในชีวิตจริงได 

รหัสตัวช้ีวัด 

   ค  ๒.๒   ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓   

    ค  ๓.๑   ม.๓/๑ 

    ค  ๓.๒   ม.๓/๑   

 รวมท้ังหมด  ๕   ตัวช้ีวัด                                           

 

 
 
 

 

 

 

 

 



๑๑๖ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๗ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัส ว๒๑๑๐๑         รายวิชา  วิทยาศาสตร      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   ๑    ภาคเรียนท่ี ๑              เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต     

       ศึกษา วิเคราะห  รูปราง ลักษณะ และโครงสรางของเซลลพืชและเซลลสัตว หนาท่ีของผนังเซลล 

เยื่อหุมเซลล ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต ใชกลองจุลทรรศนใชแสงศึกษา

เซลลและโครงสรางตางๆ ภายในเซลล ความสัมพันธระหวางรูปรางกับการทําหนาท่ีของเซลล การจัดระบบของ

สิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเปนสิ่งมีชีวิต กระบวนการแพรและออสโมซิสจาก

หลักฐานเชิงประจักษ และยกตัวอยางการแพรและออสโมซิสในชีวิตประจําวัน ปจจัยท่ีจําเปนในการสังเคราะหดวย

แสงและผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการสังเคราะหดวยแสง โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ  ความสําคัญของการสังเคราะห

ดวยแสงของพืชตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม คุณคาของพืชท่ีมีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม โดยการรวมกันปลูกและ

ดูแลรักษาตนไมในโรงเรียนและชุมชน ลักษณะและหนาท่ีของไซเล็มและโฟลเอ็ม แผนภาพท่ีบรรยายทิศทางการ

ลําเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ และไมอาศัยเพศของพืชดอก ลักษณะโครงสราง

ของดอกท่ีมีสวนทําใหเกิดการถายเรณู การปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด การกระจายเมล็ด และการ

งอกของเมล็ด ความสําคัญของสัตวท่ีชวยในการถายเรณูของพืชดอก โดยการไมทําลายชีวิตของสัตวท่ีชวยในการ

ถายเรณู ความสําคัญของธาตุอาหารบางชนิดท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของพืช ใชปุยท่ีมีธาตุ

อาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณท่ีกําหนด วิธีการขยายพันธุพืชใหเหมาะสมกับความตองการของมนุษย โดยใช

ความรูเก่ียวกับการสืบพันธุของพืช ความสําคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใชประโยชนดานตาง ๆ  

ประโยชนของการขยายพันธุพืช โดยการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน สมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ 

อโลหะ และก่ึงโลหะ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษท่ีไดจากการสังเกตและการทดสอบ และใชสารสนเทศท่ีไดจาก

แหลงขอมูลตาง ๆ กลุมธาตุเปนโลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ ผลจากการใชธาตุโลหะ อโลหะ ก่ึงโลหะ และธาตุ

กัมมันตรังสี ท่ีมีตอสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม จากขอมูลท่ีรวบรวมได คุณคาของการใชธาตุโลหะ 

อโลหะ ก่ึงโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทางการใชธาตุอยางปลอดภัย คุมคา จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสาร

บริสุทธิ์และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปลความหมายขอมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ  ความ

หนาแนนของสารบริสุทธิ์และสารผสม ใชเครื่องมือเพ่ือวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม 

ความสัมพันธระหวางอะตอม ธาตุ และสารประกอบ โดยใชแบบจําลองและสารสนเทศ โครงสรางอะตอมท่ีประกอบดวย

โปรตอน นวิตรอน และอิเล็กตรอน โดยใชแบบจําลอง การจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค และการ

เคลื่อนท่ีของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว และแกส โดยใชแบบจําลอง ความสัมพันธ

ระหวางพลังงานความรอนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร โดยใชหลักฐานเชิงประจักษและแบบจําลอง 

       โดยใชการทางวิทยาศาสตรเปรียบเทียบ บรรยาย อธิบาย ระบุ เขียน เลือก วิเคราะห  จัดกลุม ใช

เครื่องมือ  สืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะในศตวรรษท่ี 

๒๑ การสืบคนขอมูลและการอภิปราย  

       เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูตระหนักถึงความสําคัญและ

แนวทางในการแกปญหา ตลอดจนมีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิต

วิทยาศาสตร จริยธรรม  คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 



๑๑๘ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว  ๑.๒  ม.๑/๑-๑๘ 

 ว  ๒.๑  ม.๑/๑-๑๐ 

รวมท้ังหมด     ๒๘   ตัวช้ีวัด 

 



๑๑๙ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัส ว ๒๑๑๐๒  รายวิชา  การออกแบบและเทคโนโลยี  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี   ๑   ภาคเรียนท่ี ๑  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง                         จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต    

   ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน สาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี ปญหาหรือความตองการในชีวิตประจําวัน รวบรวม วิเคราะหขอมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับปญหา  

วิธีการแกปญหา โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูลท่ีจําเปน นําเสนอแนวทางการแกปญหาใหผูอ่ืน

เขาใจ วางแผนและดําเนินการแกปญหา ทดสอบ ประเมินผล และระบุขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน พรอมท้ังหาแนวทางการ

ปรับปรุงแกไขและนําเสนอผลการแกปญหา  ใชความรูและทักษะเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟา หรือ

อิเล็กทรอนิกสเพ่ือแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสมและปลอดภัย  

 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรูแบบ

ใชโครงงานเปนฐาน (Project – based Learning) เนนใหผู เรียนไดลงมือปฏิบัติ  ฝกทักษะการคิด เผชิญ

สถานการณการแกปญหาวางแผนการเรียนรู และนําเสนอผานการทํากิจกรรมโครงงาน  

 เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ความสัมพันธของความรูวิทยาศาสตรท่ีมีผลตอการพัฒนาเทคโนโลยี

ประเภทตาง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสงผลใหมีการคิดคนความรูทางวิทยาศาสตรท่ีกาวหนา ผลของ

เทคโนโลยีตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนนําความรูความเขาใจในวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีไปใช

ใหเกิดประโยชนตอสังคม และการดํารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถใน

การแกปญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการตัดสินใจ เปนผูท่ีมีจิตวิทยาศาสตร มี

คุณธรรม จริยธรรม คานิยมในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๔.๑  ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕  

รวมท้ังหมด    ๕  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๐ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัส ว ๒๑๑๐๓  รายวิชา วิทยาศาสตร        กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑     ภาคเรียนท่ี ๒                         เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง  จํานวน ๑.๕ หนวยกิต 

      ศึกษา วิเคราะห  ความสัมพันธระหวางความดันอากาศกับความสูงจากพ้ืนโลก  ปริมาณความรอนท่ีทํา

ใหสสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะโดยใชสมการ � = ��∆�   และ     � = ��  ใชเทอรมอมิเตอรในการ

วัดอุณหภูมิของสสาร แบบจําลองท่ีอธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของสสารเนื่องจากไดรับหรือสูญเสียความรอน  

ประโยชนของความรูของการหดและขยายตัวของสสารเนื่องจากความรอนโดยวิเคราะหสถานการณปญหา และเสนอแนะ

วิธีการนําความรูมาแกปญหาในชีวิตประจําวัน สถานการณการถายโอนความรอนและคํานวณปริมาณความรอนท่ีถาย

โอนระหวางสสารจนเกิดสมดุลความรอนโดยใชสมการ Qสูญเสีย = Qไดรับ การถายโอนความรอนโดยการนําความ

รอน การพาความรอน การแผรังสีความรอน  เพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวันโดยใชความรูเก่ียวกับการถายโอน

ความรอน  การแบงชั้นบรรยากาศ และเปรยีบเทียบประโยชนของบรรยากาศแตละชั้น ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

องคประกอบของลมฟาอากาศ จากขอมูลท่ีรวบรวมได กระบวนการเกิดพายุ ฝนฟาคะนองและพายุหมุนเขตรอน และ

ผลท่ีมีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม รวมท้ังนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนใหเหมาะสมและปลอดภัย  การพยากรณ

อากาศ และพยากรณอากาศอยางงายจากขอมูลท่ีรวบรวมได  คุณคาของการพยากรณอากาศโดยนําเสนอแนว

ทางการปฏิบัติตนและการใชประโยชนจากคําพยากรณอากาศ   สถานการณและผลกระทบการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ

โลกจากขอมูลท่ีรวบรวมได ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดยนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  

         โดยใชการทางวิทยาศาสตรสรางแบบจําลอง  วิเคราะห  แปลความหมายขอมูล  คํานวณ เสนอแนะ

ออกแบบ เลือกใช และสรางอุปกรณ อธิบาย  เปรียบเทียบ นําเสนอ  สืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ การสืบคนขอมูลและการอภิปราย  

        เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูตระหนักถึงความสําคัญและ

แนวทางในการแกปญหา ตลอดจนมีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิต

วิทยาศาสตร จริยธรรม  คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวัด 

     ว ๒.๒   ม.๑/๑ 

      ว ๒.๓   ม.๑/๑-๗ 

                ว ๓.๒   ม.๑/๑-๗ 

รวมท้ังหมด      ๑๕      ตัวช้ีวัด 

 

 

 



๑๒๑ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัส ว ๒๑๑๐๔  รายวิชา วิทยาการคํานวณ                   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑    ภาคเรียนท่ี ๒                                 เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง  จํานวน ๐.๕ หนวยกิต 

     ศึกษา การออกแบบอัลกอริทึมท่ีใชแนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแกปญหาหรืออธิบายการทํางานท่ีพบใน

ชีวิตจริง การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใชตัวแปร เง่ือนไข วนซํ้า การออกแบบอัลกอริทึม เพ่ือแกปญหา

ทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตรอยางงาย การเขียนโปรแกรมโดยใชซอฟตแวร Scratch, python, java และ c เปน

ตน  ศึกษาการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ ประมวลผล สรางทางเลือก ประเมินผล ตลอดจนใช

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ใชสื่อและ

แหลงขอมูลตามขอกําหนดและขอตกลงไดอยางมีประสิทธิภาพ  

      โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู

แบบใชโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ฝกทักษะการคิด เผชิญ

สถานการณการแกปญหาวางแผนการเรียนรู ตรวจสอบการเรียนรู และนําเสนอผานการทํากิจกรรมโครงงาน 

เพ่ือใหเกิดทักษะ ความรู ความเขาใจ และทักษะในการวิเคราะหโจทยปญหา จนสามารถนําเอาแนวคิดเชิงคํานวณ

มาประยุกตใชในการสรางโครงงานได 

      เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ การนําขอมูลปฐมภูมิเขาสูระบบคอมพิวเตอร วิเคราะห ประเมิน 

นําเสนอขอมูลและสารสนเทศ ไดตามวัตถุประสงค ใชทักษะการคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริง 

และเขียนโปรแกรมอยางงาย เพ่ือชวยในการแกปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางรูเทาทันและ

รับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนนําความรูความเขาใจในวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนตอ

สังคม และการดํารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหาและ

การจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเปนผูท่ีมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

รหัสตัวช้ีวัด 

           ว ๔.๒ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ 

          รวมท้ังหมด      ๔      ตัวช้ีวัด 

 

 

 



๑๒๒ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัส ว๒๒๑๐๑         รายวิชา  วิทยาศาสตร       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๒  ภาคเรียนท่ี ๑              เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต     

      ศึกษาอวัยวะและหนาท่ีของอวัยวะท่ีเก่ียวของในระบบหายใจ  กลไกการหายใจเขาและออก  

กระบวนการแลกเปลี่ยนแกส  ความสําคัญของระบบหายใจ  แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจให

ทํางานเปนปกติ ระบบขับถายในการกําจัดของเสียทางไต  ความสําคัญของระบบขับถาย ในการกําจัดของเสียทาง

ไต  แนวทางในการปฏิบัติตนท่ีชวยใหระบบขับถายทําหนาท่ีไดอยางปกติ โครงสรางและหนาท่ีของหัวใจ หลอด

เลือด และเลือด การทํางานของระบบหมุนเวียนเลือด  การเปรียบเทียบอัตราการเตนของหัวใจขณะปกติและหลัง

ทํากิจกรรม ความสําคัญของระบบหมุนเวียนเลือด แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดให

ทํางานเปนปกติ  อวัยวะและหนาท่ีของอวัยวะในระบบประสาทสวนกลางในการควบคุมการทํางานตาง ๆ ของ

รางกาย ความสําคัญของระบบประสาท แนวทางในการดูแลรักษารวมถึงการปองกันการกระทบกระเทือนและ

อันตรายตอสมองและไขสันหลัง  อวัยวะและหนาท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธุของเพศชายและเพศหญิง ผลของ

ฮอรโมนเพศชายและเพศหญิงท่ีควบคุมการเปลี่ยนแปลงของรางกาย เม่ือเขาสูวัยหนุมสาว  การเปลี่ยนแปลงของ

รางกาย เม่ือเขาวัยหนุมสาวโดยการดูแลรักษารางกายและจิตใจของตนเองในชวงท่ีมีการเปลี่ยนแปลง การตกไข 

การมีประจําเดือน การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกต จนคลอดเปนทารก วิธีการคุมกําเนิดท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณท่ีกําหนด ผลกระทบของการตั้งครรภกอนวัยอันควร โดยการประพฤติตนใหเหมาะสม การแยกสาร

ผสมโดยการระเหยแหง การตกผลึก การกลั่นอยางงาย โครมาโทกราฟแบบกระดาษ การสกัดดวยตัวทําละลาย 

โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ  แยกสารโดยการระเหยแหง การตกผลึก การกลั่นอยางงาย        โครมาโทกราฟแบบ

กระดาษ  การสกัดดวยตัวทําละลาย  นําวิธีการแยกสารไปใชแกปญหา ในชีวิตประจําวันโดยบูรณาการ

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร   ผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทําละลาย อุณหภูมิ ท่ี

มีตอสภาพละลายไดของสาร ผลของความดันท่ีมีตอสภาพละลายไดของสารโดยใชสารสนเทศ ปริมาณตัวละลายใน

สารละลาย ในหนวยความเขมขนเปนรอยละ ปริมาตรตอ ปริมาตร  มวลตอมวล และมวลตอปริมาตร  

ความสําคัญของการนําความรูเรื่องความเขมขนของสารไปใช  โดยยกตัวอยางการใชสารละลายในชีวิตประจําวันท่ี

อยางถูกตอง และปลอดภัย  สถานการณและคํานวณเก่ียวกับงานและกําลังท่ีเกิดจากแรงท่ีกระทําตอวัตถุ โดยใช

สมการ W = Fs และ P = w/t จาก ขอมูลท่ีรวบรวมได  หลักการทํางานของเครื่องกล อยางงายจากขอมูลท่ี

รวบรวมได  ประโยชนของความรูของเครื่องกลอยางงายโดยบอกประโยชนและ การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

วิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบายปจจัยท่ีมีผลตอพลังงานจลน และพลังงานศักยโนมถวง  การเปลี่ยนพลังงานระหวาง

พลังงานศักยโนมถวงและพลังงานจลนของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุ มีคาคงตัวจากขอมูลท่ีรวบรวมได  

สถานการณและการเปลี่ยน และการถายโอนพลังงานโดยใชกฎการอนุรักษ พลังงาน  

      โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ระบุ บรรยาย อธิบาย บอก เลือก วิเคราะห การออกแบบการ

ทดลองและทดลอง แปลความหมายขอมูล  

     เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู ตระหนักถึงความสําคัญและ

แนวทางในการแกปญหา ตลอดจนมีความสามารถในการตัดสินใจ เชื่อมโยงความรูและนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม  คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 



๑๒๓ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

           มาตรฐาน ว ๑.๒ (ม.๒/๑-๑๗) 

มาตรฐาน ว ๒.๑ (ม.๒/๑-๖) 

มาตรฐาน ว ๒.๓ (ม.๒/๑-๖) 

รวมท้ังหมด ๒๙  ตัวช้ีวัด 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๔ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัส ว๒๒๑๐๒ รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี      กลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                           

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรยีนท่ี ๑ จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต         เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง 

    ศึกษา แนวโนมเทคโนโลยีท่ีจะเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี การเลือกใชเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม ปญหาหรือ

ความตองการในชุมชนหรือทองถ่ิน กรอบของปญหา ขอมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับปญหา วิธีการแกปญหา การ

เลือกขอมูลท่ีจําเปน ภายใตเง่ือนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู แนวทางการแกปญหาใหผูอ่ืนเขาใจ ข้ันตอนการทํางาน

และดําเนินการแกปญหาอยางเปนข้ันตอน  ปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนภายใตกรอบเง่ือนไข  แนวทางการ

ปรับปรุงแกไขและผลการแกปญหา ใชความรูและทักษะเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟา และ

อิเล็กทรอนิกส เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางานไดอยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย  

   โดยใชทักษะอภิปราย คาดการณ  สรุปวิ เคราะห เปรียบเทียบ เลือก ระบุ ออกแบบ ตัดสินใจ นําเสนอ 

วางแผน ทดสอบ ประเมินผล  อธิบาย นําเสนอ   ทักษะการใช ออกแบบอัลกอริทึม ออกแบบและเขียนโปรแกรม 

ใช สรางและแสดงสิทธิ  

   เพ่ือใหผูเรียนมีความมีเหตุมีผล การมีวิจารณญาณ  ความซ่ือสัตย  ความออนนอมถอม การไมดวนสรุป   

รหัสตัวช้ีวัด 

         ว ๔.๑   ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔  ม.๒/๕ 

        รวมท้ังหมด      ๕      ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัส ว๒๒๑๐๓          รายวิชา  วิทยาศาสตร           กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   ๒        ภาคเรียนท่ี ๒       เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต    

          ศึกษา วิเคราะหการเคลื่อนท่ีของวัตถุท่ีเปนผลของแรงลัพธท่ีเกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถุ
ในแนวเดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ  แผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธท่ีเกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถุ
ในแนว เดียวกัน ปจจัยท่ีมีผลตอความดันของของเหลว  แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุในของเหลวจาก
หลักฐานเชิงประจักษ  แผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอวัตถุ ในของเหลว  แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน
จากหลักฐานเชิงประจักษ  ปจจัยท่ีมีผลตอขนาดของแรงเสียดทาน  แผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอ่ืน ๆ ท่ี
กระทําตอวัตถุ  ประโยชนของความรูเรื่อง แรงเสียดทานโดย  สถานการณปญหาและวิธีการลดหรือเพ่ิมแรงเสียด
ทานท่ีเปนประโยชนตอการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน  โมเมนตของแรงเม่ือวัตถุอยูในสภาพสมดุลตอการหมุน 
และคํานวณโดยใชสมการ  M = Fl   แหลงของสนามแมเหล็ก สนามไฟฟา และสนามโนมถวง และทิศทางของแรง
ท่ีกระทําตอวัตถุท่ีอยูในแตละสนามจากขอมูลท่ีรวบรวมได  แผนภาพแสดงแรงแมเหล็ก  แรงไฟฟาและแรงโนม
ถวงท่ีกระทําตอวัตถุ ความสัมพันธระหวางขนาดของแรงแมเหล็ก แรงไฟฟาและแรงโนมถวงท่ีกระทํา ตอวัตถุท่ีอยู
ในสนามนั้น ๆ กับระยะหางจาก แหลงของสนามถึงวัตถุจากขอมูลท่ีรวบรวมได  อัตราเร็วและความเร็วของการ

เคลื่อนท่ีของวัตถุโดยใชสมการ   v  = 
�

�
  และ ���⃑  = 

���⃑
�

   จากหลักฐานเชิงประจักษ  แผนภาพแสดงกํารกระจัด

และความเร็ว  กระบวนการเกิด สมบัติ และการใชประโยชน รวมท้ังผลกระทบจาก การใชเชื้อเพลิงซากดึกดํา
บรรพ จากขอมูลท่ีรวบรวมได  ผลจากการใช เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพโดยนําเสนอแนวทางการใชเชื้อเพลิงซากดึก
ดําบรรพ  ขอดีและขอจํากัดของพลังงานทดแทนแตละประเภทจากการรวบรวมขอมูล และแนวทางการใชพลังงาน
ทดแทน ท่ีเหมาะสมในทองถ่ิน  แบบจําลองท่ีอธิบายโครงสรางภายใน โลกตามองคประกอบทางเคมี จากขอมูล ท่ี
รวบรวมได  กระบวนการผุพังอยูกับท่ีการกรอน และการสะสมตัวของตะกอนจากแบบจําลอง ตัวอยางผลของ
กระบวนการดังกลาวท่ีทําใหผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง ลักษณะของชั้นหนาตัดดินและกระบวนการเกิดดิน จาก
แบบจําลอง ปจจัยท่ีทําใหดินมีลักษณะและสมบัติแตกตางกัน สมบัติบางประการของดิน โดยใชเครื่องมือท่ี
เหมาะสมและแนวทางการใชประโยชนดินจากขอมูลสมบัติของดิน ปจจัยและกระบวนการเกิดแหลงน้ําผิวดินและ
แหลงน้ําใตดินจากแบบจําลอง แบบจําลองการใชน้ําและนําเสนอแนวทางการใชน้ําอยางยั่งยืนในทองถ่ินของ
ตนเอง แบบจําลองท่ีอธิบายกระบวนการเกิด และผลกระทบของน้ําทวม การกัดเซาะชายฝง ดินถลม หลุมยุบ 
แผนดินทรุด 

          โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู ในการออกแบบการทดลองและ

ทดลองเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูตระหนักถึงความสําคัญและแนวทางใน

การแกปญหา ตลอดจนมีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร 

จริยธรรม  คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวัด 

          มาตรฐาน ว ๒.๒ (ม.๒/๑-๑๕) 

มาตรฐาน ว ๓.๒ (ม.๒/๑-๑๐) 

รวมท้ังหมด  ๒๕ ตัวช้ีวัด 



๑๒๖ 
 

 

คําอธิบาย รายวิชา 

รหัส ว๒๒๑๐๔   รายวิชา วิทยาการคํานวณ         กลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                           

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง             จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต      

      ศึกษาอัลกอริทึมท่ีใชแนวคิดเชิงคํานวณ ในการแกปญหา หรือการทํางานท่ีพบ ในชีวิตจริงโปรแกรม

ท่ีใชตรรกะ และฟงกชันในการแกปญหา องคประกอบและหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี

การสื่อสาร เพ่ือประยุกตใชงานหรือแกปญหาเบื้องตน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย สรางและแสดงสิทธิ

ในการเผยแพรผลงาน  โดยใชทักษะอภิปราย ออกแบบและเขียนโปรแกรม ใช สรางและแสดงสิทธิ  

                เพ่ือใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีเหตุมีผล การมีวิจารณญาณ  ความซ่ือสัตย  ความออนนอมถอมตน   

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว ๔.๒   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ ม.๒/๔  

รวมท้ังหมด     ๔      ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๗ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัส ว๒๓๑๐๑         รายวิชา  วิทยาศาสตร      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี              
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   ๓    ภาคเรียนท่ี ๑                  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง      จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต     

         ศึกษา วิเคราะห การเรียนรูวิทยาศาสตร องคประกอบของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวาง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบตาง ๆ ในแหลงท่ีอยูเดียวกัน  การถายทอดพลังงานในสายใยอาหาร  ความสัมพันธ

ของผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลายสารอินทรียในระบบนิเวศ  การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซอาหาร  

ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอมในระบบนิเวศ โดยไมทําลายสมดุลของระบบนิเวศ ความสัมพันธ

ระหวาง ยีน ดีเอ็นเอและโครโมโซม การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวท่ีแอล

ลีลเดนขมแอลลีลดอยอยางสมบูรณ การเกิดจีโนไทปและฟโนไทปของลูก และคํานวณอัตราสวนการเกิดจีโนไทปและฟ

โนไทปของรุนลูก ความแตกตางของการแบงเซลลแบบไมโทซิสและไมโอซิส  การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือ

โครโมโซมอาจทําใหเกิดโรคทางพันธุกรรม พรอมท้ังยกตัวอยางโรคทางพันธุกรรม ประโยชนของความรูเรื่องโรค

ทางพันธุกรรม  การใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม และผลกระทบท่ีอาจมีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม  

ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตาง ๆ  ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีตอการรักษา

สมดุลของระบบนิเวศ และตอมนุษย คุณคาและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีสวนรวมในการดูแล

รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ สมบัติทางกายภาพและการใชประโยชนวัสดุประเภทพอลิเมอร เซรามิกส และ

วัสดุผสม คุณคาของการใชวัสดุประเภทพอลิเมอร เซรามิกส และวัสดุผสม โดยเสนอ แนะแนวทางการใชวัสดุอยาง

ประหยัดและคุมคา การเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรียงตัวใหมของอะตอมเม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎทรงมวล  

ปฏิกิริยาดูดความรอน และปฏิกิริยาคายความรอน จากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความรอนของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการ

เกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ ปฏิกิริยาการ

เผาไหมการเกิดฝนกรด การสังเคราะหดวยแสง ประโยชนและโทษของปฏิกิริยาเคมีท่ีมีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  

วิธีการปองกันและแกปญหาท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีท่ีพบในชีวิตประจําวัน วิธีแกปญหาในชีวิตประจําวัน โดยใชความรู

เก่ียวกับปฏิกิริยาเคมีโดยบรูณาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร  

          โดยใชการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ

ทักษะการเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ การสืบคนขอมูล และการอภิปราย 

          เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการ

ตัดสินใจ การแกปญหา การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม  คุณธรรม และคานิยมท่ี

เหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวัด 

  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 

รวมท้ังหมด      ๒๕      ตัวช้ีวัด 

 
 



๑๒๘ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัส ว๒๓๑๐๒  รายวิชา     การออกแบบและเทคโนโลยี    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี              

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   ๓           ภาคเรียนท่ี ๑         เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง                จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต     

        ศึกษาสาเหตุ หรือปจจัยท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธของ

เทคโนโลยีกับศาสตรอ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร เพ่ือเปนแนวทางการแกปญหาหรือพัฒนางาน 

ปญหาหรือความตองการของชุมชนหรือทองถ่ิน เพ่ือพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปญหา รวบรวม วิเคราะห

ขอมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับปญหา โดยคํานึงถึงความถูกตองดานทรัพยสินทางปญญา การออกแบบวิธีการ

แกปญหา โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูลท่ีจําเปนภายใตเง่ือนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู นําเสนอ

แนวทางการแกปญหาใหผู อ่ืนเขาใจดวยเทคนิคหรือวิธีการท่ีหลากหลาย วางแผนข้ันตอนการทํางานและ

ดําเนินการแกปญหาอยางเปนข้ันตอน การทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห และใหเหตุผลของปญหาหรือ

ขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนภายใต กรอบเง่ือนไข พรอมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแกไข และนําเสนอผลการแกปญหา 

การใชความรู และทักษะเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหถูกตองกับลักษณะของ

งาน และปลอดภัยเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางาน 

       โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู

แบบใชโครงงานเปนฐาน (Project – based Learning) เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ฝกทักษะการคิด เผชิญ

สถานการณการแกปญหาวางแผนการเรียนรู และนําเสนอผานการทํากิจกรรมโครงงาน  

      เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ความสัมพันธของความรูวิทยาศาสตรท่ีมีผลตอการพัฒนา

เทคโนโลยีประเภทตาง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสงผลใหมีการคิดคนความรูทางวิทยาศาสตรท่ีกาวหนา ผล

ของเทคโนโลยีตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนนําความรูความเขาใจในวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีไป

ใชใหเกิดประโยชนตอสังคม และการดํารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถใน

การแกปญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการตัดสินใจ เปนผูท่ีมีจิตวิทยาศาสตร มี

คุณธรรม จริยธรรม คานิยมในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

รหัสมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

 ว ๔.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔  ม.๒/๕ 

รวมท้ังหมด     ๕      ตัวช้ีวัด 

 

 



๑๒๙ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัส ว๒๓๑๐๓         รายวิชา  วิทยาศาสตร            กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   ๓    ภาคเรียนท่ี ๒   เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง                จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต     

       ศึกษา วิเคราะหความสัมพันธระหวางความตางศักย กระแสไฟฟา และความตานทาน และคํานวณ 

ปริมาณท่ีเก่ียวของโดยใชสมการ    V = IR จากหลักฐานเชิงประจักษ  เขียนกราฟความสัมพันธระหวาง

กระแสไฟฟา และความตางศักยไฟฟา  ใชโวลตมิเตอร แอมมิเตอรในการวัดปริมาณทางไฟฟา ความต่ําศักยไฟฟา

และกระแสไฟฟาในวงจรไฟฟาเม่ือตอตัวตานทานหลายตัวแบบอนุกรมและแบบขนานจากหลักฐานเชิงประจักษ  

แผนภาพวงจรไฟฟาแสดงการตอตัวตานทานแบบอนุกรมและขนาน การทํางานของชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอยาง

งายในวงจรจากขอมูลท่ีรวบรวมได แผนภาพและตอชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอยางงายในวงจรไฟฟา  อธิบายและ

คํานวณพลังงานไฟฟาโดยใชสมการ W = Pt รวมท้ังคํานวณคาไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาในบาน และตระหนักใน

คุณคาของการเลือกใชเครื่องใชไฟฟาโดยนําเสนอวิธีการใชเครื่องใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัย แบบจําลอง

ท่ีอธิบายการเกิดคลื่นและบรรยายสวนประกอบของคลื่น คลื่นแมเหล็กไฟฟาและสเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟาจาก

ขอมูลท่ีรวบรวมได  ตระหนักถึงประโยชนและอันตรายจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาโดยนําเสนอการใชประโยชนในดาน

ตางๆและอันตรายจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชีวิตประจําวัน กฎการสะทอนของแสง แผนภาพการเคลื่อนท่ีของแสง

แสดงการเกิดภาพจากกระจกเงา การหักเหของแสงเม่ือผานตัวกลางโปรงใสท่ีแตกตางกัน การกระจายแสงของแสง

ขาวเม่ือผานปริซึม แผนภาพการเคลื่อนท่ีของแสงแสดงการเกิดภาพจากเลนสบาง  ปรากฏการณท่ีเก่ียวกับแสง  

และการทํางานของทัศนอุปกรณจากขอมูลท่ีรวบรวมได แผนภาพการเคลื่อนท่ีของแสงแสดงการเกิดภาพของทัศน

อุปกรณและเลนสตา ผลของความสวางท่ีมีตอดวงตาจากขอมูลท่ีไดจากการสืบคน  วัดความสวางของแสงโดยใช

อุปกรณวัดความสวางของแสง  ตระหนักในคุณคาของความรูเรื่องความสวางของแสงท่ีมีตอดวงตาโดยวิเคราะห

สถานการณปญหาและเสนอแนะการจัดความสวางใหเหมาะสมในการทํากิจกรรมตาง ๆ การโคจรของดาวเคราะห

รอบ ดวงอาทิตยดวยแรงโนมถวงจากสมการ F = (Gm m )/r๒  สรางแบบจําลองท่ีอธิบายการเกิดฤดูและการ

เคลื่อนท่ีปรากฏของดวงอาทิตย  สรางแบบจําลองท่ีอธิบายการเกิดขางข้ึน ขางแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการข้ึน

และตกของดวงจันทรและการเกิดน้ําข้ึนน้ําลง การใชประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศและยกตัวอยางความกาวหนา

ของโครงการสํารวจอวกาศ จากขอมูลท่ีรวบรวมได 

      โดยใชการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะ

การเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ การสืบคนขอมูล และการอภิปราย 

      เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ 

การแกปญหา การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม  คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวัด 

  ว ๒.๓  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖- ๒๑ 

  ว ๓.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔   

รวมท้ังหมด      ๒๕      ตัวช้ีวัด 

 



๑๓๐ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัส ว๒๓๑๐๔  รายวิชา  วิทยาการคํานวณ                  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี              

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   ๓    ภาคเรียนท่ี ๒          เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง              จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต 

         ศึกษาการ พัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอยางสรางสรรค การรวบรวมขอมูล 
ประมวลผล ประเมินผล นําเสนอขอมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค โดยใชซอฟตแวรหรือบริการบน
อินเทอรเน็ตท่ีหลากหลาย การประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล วิเคราะหสื่อและผลกระทบจากการใหขาวสารท่ี
ผิด เพ่ือการใชงานอยางรูเทาทัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร ใชลิขสิทธิ์ของผูอ่ืนโดยชอบธรรม 

      โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู

แบบใชโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ฝกทักษะการคิด เผชิญ

สถานการณการแกปญหาวางแผนการเรียนรู ตรวจสอบการเรียนรู และนําเสนอผานการทํากิจกรรมโครงงาน 

เพ่ือใหเกิดทักษะ ความรู ความเขาใจ และทักษะในการวิเคราะหโจทยปญหา จนสามารถนําเอาแนวคิดเชิงคํานวณ

มาประยุกตใชในการสรางโครงงานได 

      เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ การนําขอมูลปฐมภูมิเขาสูระบบคอมพิวเตอร วิเคราะห ประเมิน 

นําเสนอขอมูลและสารสนเทศ ไดตามวัตถุประสงค ใชทักษะการคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริง 

และเขียนโปรแกรมอยางงาย เพ่ือชวยในการแกปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางรูเทาทันและ

รับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนนําความรูความเขาใจในวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนตอ

สังคม และการดํารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหาและ

การจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเปนผูท่ีมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

รหัสมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

      ว ๔.๒   ม.๒/๑   ม.๒/๒    ม.๒/๓    ม.๒/๔   

     รวมท้ังหมด    ๔      ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๑ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๒ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส๒๑๑๐๑      รายวิชา  สังคมศึกษา              กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๑  ภาคเรียนท่ี ๑             เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง                   จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต     

                 ศึกษา การเผยแผพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือสูประเทศไทย ความสําคัญของระพุทธ

ศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือท่ีมีตอสภาพแวดลอมในสังคมไทย รวมท้ังการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติ

ตั้งแตประสูติจนถึงบําเพ็ญทุกรกิริยา หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด วิเคราะหและประพฤติตนตาม

แบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวกชาดก เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยางตามท่ีกําหนด พุทธคุณ 

และขอธรรมสําคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีกําหนดเห็นคุณคาและนําไป

พัฒนาแกปญหาของตนเองและครอบครัว  เห็นคุณคาของการพัฒนาจิต เพ่ือการเรียนรูและการดําเนินชีวิต ดวยวิธี

คิดแบบโยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบคุณคาแทคุณคาเทียม และวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก หรือการพัฒนาจิต

ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ  สวดมนต แผเมตตา บริหารจิตและเจริญปญญาดวยอานาปานสติ   หรือตาม

แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด  วิเคราะหและปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ ในการ

ดํารงชีวิตแบบพอเพียง และดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข เหตุผลความจําเปนท่ีทุกคน

ตองศึกษาเรียนรูศาสนาอ่ืนๆ  ปฏิบัติตนตอศาสนิกชนอ่ืนในสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม การกระทําของ

บุคคลท่ีเปนแบบอยางดานศาสนสัมพันธ และนําเสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเอง  บําเพ็ญประโยชนตอศาสน

สถานของศาสนาท่ีตนนับถือ อธิบายจริยวัตรของสาวกเพ่ือเปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติและปฏิบัติตนอยาง

เหมาะสมตอสาวกของศาสนาท่ีตนนับถือ  ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคลตางๆ ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ

ตามท่ีกําหนด  จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตนในศาสนพิธีและ พิธีกรรมไดถูกตอง 

ประวัติ ความสําคัญและปฏิบัติตนในวันสําคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด ไดถูกตอง 

                  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใชเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตรสืบคนขอมูล  พิกัดภูมิศาสตร (ละติจูด และลองจิจูด)เสนแบงเวลา และเปรียบเทียบวัน เวลาของโลก  

สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย   สํารวจและระบุทําเลท่ีตั้งของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย   ปจจัยทางกายภาพและปจจัยทาง

สังคมท่ีสงผลตอทําเลท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  

ประเด็นปญหาจากปฏิสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางกายภาพกับมนุษยท่ีเกิดข้ึนในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 

และโอเชียเนีย   แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในทวีปเอเชีย ทวีป

ออสเตรเลีย และโอเชียเนียท่ียั่งยืน 

                 นําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง  ฝกปฏิบัติ  วิเคราะห  สังเคราะห 

อยางมีเหตุมีผล  ใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห สรุปและใชขอมูลสารสนเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ 

                 สามารถปรับตนเองเขากับบริบท  สภาพแวดลอม  เปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ  มีความอดทน 

อดกลั้น  ยอมรับในความแตกตาง  เปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

 

 



๑๓๓ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส ๑.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙, ม.๑/๑๐, ม.๑/๑๑ 

 ส ๑.๒   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕    

 ส ๕.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓    

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

รวมท้ังหมด  ๒๓  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๔ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส๒๑๑๐๓      รายวิชา  สังคมศึกษา        กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๑  ภาคเรียนท่ี ๒            เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง               จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต     

                 ศึกษากฎหมายในการคุมครองสิทธิของบุคคล  ประโยชนของการปฏิบัติตนตามกฎหมายการ

คุมครองสิทธิของบุคคล  บทบาทและหนาท่ีของเยาวชนท่ีมีตอสังคมและประเทศชาติ โดยเนนจิตสาธารณะ ปฏิบัติ

ตนตามกฎหมาย  มีสวนรวมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รักษา

สาธารณประโยชน   หลักการ เจตนารมณ  โครงสราง และสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ฉบับปจจุบันการแบงอํานาจ และการถวงดุลอํานาจอธิปไตยท้ัง ๓ ฝาย ตามท่ีระบุในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทยฉบับปจจุบัน การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน เก่ียวกับสิทธิ 

เสรีภาพและหนาท่ี วัฒนธรรมท่ีเปนปจจัยในการนําไปสูความเขาใจท่ีดีตอกัน 

                 ศึกษาความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตรเบื้องตน  ความหมายของคําวาทรัพยากรมีจํากัด

กับ  ความตองการมีไมจํากัด ความขาดแคลน  การเลือกและคาเสียโอกาส   ความหมายและความสําคัญของการ

บริโภคอยางมีประสิทธิภาพ  ความหมาย ประเภท และความสําคัญของสถาบันการเงินท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจ 

บทบาทหนาท่ีและความสําคัญของธนาคารกลาง  การหารายได รายจาย การออม การลงทุน 

 ซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวางผูผลิต ผูบริโภค และสถาบันการเงิน ยกตัวอยางท่ีสะทอนใหเห็นการพ่ึงพาอาศัยกัน

และกัน การแขงขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปญหาเศรษฐกิจ        ในชุมชน ประเทศ และเสนอแนวทางแกไข  

ความหมายและกฎอุปสงค อุปทาน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดอุปสงคและอุปทาน  ความหมายและ

ความสําคัญของทรัพยสินทางปญญา  กฎหมายท่ีเก่ียวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาพอสังเขป  ตัวอยางการ

ละเมิดแหงทรัพยสินทางปญญาแตละประเภท  หลักการในการบริโภคท่ีดี  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

บริโภค  คานยิมและพฤตกิรรมของการบริโภคของคนในสังคมปจจุบัน รวมท้ังผลดีและผลเสียของพฤติกรรม

ดังกลาว   ความหมายและความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ความเปนมาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวรวมท้ังโครงการตามพระราชดําริ   หลักการของเศรษฐกิจ

พอเพียง   การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดํารงชีวิต  ความสําคัญ คุณคาและประโยชนของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอสังคมไทย 

                 นําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง  ฝกปฏิบัติ  วิเคราะห  สังเคราะหเก่ียวกับการ

เปนพลเมืองดี  การผลิต  การแจกจายและการบริโภคสินคาและการบริการอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ                    

                 สามารถปรับตนเองเขากับบริบท  สภาพแวดลอม  เปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ  มีความอดทน 

อดกลั้น  ยอมรับในความแตกตาง  เปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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       

รวมท้ังหมด  ๑๔  ตัวช้ีวัด 

 



๑๓๕ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส๒๒๑๐๑      รายวิชา  สังคมศึกษา       กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๒  ภาคเรียนท่ี ๑                     เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต     

                 ศึกษา การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศเพ่ือนบานและการนับถือพระพุทธ ศาสนาของ

ประเทศเพ่ือนบานในปจจุบัน   ความสําคัญของพระพุทธศาสนาท่ีชวยเสริมสรางความเขาใจอันดีกับประเทศเพ่ือน

บาน  ความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะท่ีเปนรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณของ

ชาติและมรดกของชาติ ความสําคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือกับ การพัฒนาชุมชนและการจัด

ระเบียบสังคม  พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด  ประพฤติตนตามแบบอยาง

การดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยางตามท่ีกําหนด  โครงสราง และ

สาระสังเขปของพระไตรปฎกหรือคัมภีรของศาสนาท่ีตนนับถือ  ธรรมคุณ และขอธรรมสําคัญในกรอบอริยสัจ ๔ 

หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ  ตามท่ีกําหนดเห็นคุณคาและนําไปพัฒนา แกปญหาของชุมชนและสังคม  

เห็นคุณคาของการพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรูและดําเนินชีวิต ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอุบายปลุก

เราคุณธรรมและวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ หรือการพัฒนาจิตตาม แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ สวดมนตแผ

เมตตา บริหารจิตและเจริญปญญาดวยอานาปานสติหรือตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ   การปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ เพ่ือการดํารงตนอยางเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และการอยู

รวมกันอยางสันติสุข ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคลตาง ๆ ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีกําหนด มี

มรรยาทของความเปนศาสนิกชนท่ีดี ตามท่ีกําหนด คุณคาของศาสนพิธี และปฏิบัติตนไดถูกตอง คําสอนท่ี

เก่ียวเนื่องกับวันสําคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนไดถูกตอง  ความแตกตางของศาสนพิธีพิธีกรรม ตามแนวปฏิบัติ

ของศาสนาอ่ืนๆเพ่ือนําไปสูการยอมรับ และความเขาใจซ่ึงกันและกัน    

                 ศึกษา ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรสืบคน

ขอมูล  มาตราสวน ทิศ และสัญลักษณ  วิเคราะหสาเหตุการเกิดภัยพิบัติ และผลกระทบในทวีปยุโรป และทวีป

แอฟริกา สํารวจและระบุทําเลท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา  ปจจัยทาง

กายภาพและปจจัยทางสังคมท่ีสงผลตอทําเลท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และทวีป

แอฟริกา  ปญหาจากปฏิสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางกายภาพกับมนุษยท่ีเกิดข้ึนในทวีปยุโรป และทวีป

แอฟริกา   แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกาท่ี

ยั่งยืน   

                 นําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง  ฝกปฏิบัติ  วิเคราะห  สังเคราะหเก่ียวกับการ

เปนพลเมืองดี  การผลิต  การแจกจายและการบริโภคสินคาและการบริการ  ใชแผนท่ี และเครื่องมือทางภูมิศาสตร

ในการคนหา วิเคราะห สรุปและใชขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

                 สามารถปรับตนเองเขากับบริบท  สภาพแวดลอม  เปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ  มีความอดทน 

อดกลั้น  ยอมรับในความแตกตาง  เปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

 

 

 

 

 



๑๓๖ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๑.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗, ม.๒/๘, ม.๒/๙, ม.๒/๑๐, ม.๒/๑๑     

 ส ๑.๒   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕     

 ส ๕.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒  , ม.๒/๓    

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

รวมท้ังหมด  ๒๓  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๗ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส๒๒๑๐๓      รายวิชา  สังคมศึกษา      กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง        จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต     

                 ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับตนเอง ครอบครัว  กฎหมายท่ีเก่ียวกับชุมชนและประเทศกฎหมาย

เก่ียวกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กฎหมายเก่ียวกับภาษีอากร และกรอกแบบแสดงรายการ ภาษีเงิน

ไดบุคคลธรรมดา  กฎหมายแรงงาน   สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนาท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย  แนวทางสงเสริมใหปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  บทบาท  ความสําคัญและ

ความสัมพันธของสถาบันทางสังคม ปกครอง  ความคลายคลึงและความแตกตางของวัฒนธรรมไทย และ

วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย กระบวนการในการตรากฎหมาย  ผูมีสิทธิเสนอรางกฎหมาย  ข้ันตอนการ

ตรากฎหมาย  การมีสวนรวมของประชาชนใน กระบวนการตรากฎหมาย  เหตุการณ และการเปลี่ยนแปลงสําคัญ

ของระบอบการปกครองของไทย  หลักการเลือกขอมูล ขาวสาร   การยอมรับการดําเนินชีวิตตามความเชื่อของ

บุคคลอ่ืนในสังคม วัฒนธรรมท่ีคลายคลึงและแตกตางบางวัฒนธรรมของภาคอ่ืนของไทย 

                 ศึกษาความหมายและความสําคัญของการลงทุนและการออมตอระบบเศรษฐกิจ  การบริหาร จัดการ

เงินออมและการลงทุน ภาคครัวเรือน  ปจจัยของการลงทุนและการออม   ปญหาของการลงทุนและการออมใน
สังคมไทย   ความหมาย ความสําคัญ และหลักการผลิตสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ  สํารวจการผลิต
สินคาในทองถ่ิน  วามีการผลิตอะไรบาง  ใชวิธีการผลิตอยางไร  มีปญหาดานใดบาง  มีการนําเทคโนโลยีอะไรมาใชท่ี

มีผลตอ การผลิตสินคาและบริการ นําหลักการผลิตมาวิเคราะหการผลิตสินคา  และบริการในทองถ่ินท้ังดาน
เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอมหลักการและ เปาหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สํารวจและวิเคราะห
ปญหาการผลิตสินคาและบริการในทองถ่ิน  ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินคาและบริการ

ในทองถ่ิน   การรักษาและคุมครองสิทธิประโยชนของ ผูบริโภค  กฎหมายคุมครองสิทธิผุบริโภคและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ  การดําเนินกิจกรรมพิทักษสิทธิและผลประโยชนตามกฎหมายในฐานะผูบริโภค   แนวทางการปกปอง
สิทธิของผูบริโภค  ระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ  หลักการและผลกระทบการพ่ึงพาอาศัยกัน และการแขงขันกันทาง

เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย   การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีสงผลตอความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ เชน  น้ํามัน  ปาไม  ทองคํา  ถานหิน  แร เปนตน  การแขงขันทางการคาในประเทศและตางประเทศ 
                 นําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง  ฝกปฏิบัติ  วิเคราะห  สังเคราะหเก่ียวกับการเปน

พลเมืองดี  การผลิต  การแจกจายและการบริโภคสินคาและการบริการ  ใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตรใน
การคนหา วิเคราะห สรุปและใชขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
                 สามารถปรับตนเองเขากับบริบท  สภาพแวดลอม  เปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ  มีความอดทน 

อดกลั้น  ยอมรับในความแตกตาง  เปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส ๒.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔                ส ๒.๒  ม.๒/๑, ม.๒/๒    

 ส ๓.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔                ส ๓.๒  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔   

           รวมท้ังหมด  ๑๔  ตัวช้ีวัด 

 



๑๓๘ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส๒๓๑๐๑      รายวิชา  สังคมศึกษา      กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ภาคเรียนท่ี  ๑                   เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต     

                 ศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีคนนับถือสูประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก  และการนับถือ

พระพุทธศาสนาของประเทศเหลานั้นในปจจุบัน  ความสําคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะท่ี

ชวยสรางสรรคอารยธรรมและความสงบสุขแกโลก ความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ กับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอยางยั่งยืน  พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางตาง ๆ หรือประวัติ

ศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนดหรือ  วิเคราะหและประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจาก

ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลา และ    ศาสนิกชนตัวอยาง ตามท่ีกําหนด  สังฆคุณ และขอธรรมสําคัญในกรอบ

อริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด  เห็นคุณคา และวิเคราะหการปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมในการพัฒนาตนเพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการทํางานและการมีครอบครัว   เห็นคุณคาของการพัฒนาจิต

เพ่ือการเรียนรูและดําเนินชีวิต ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุ

ปจจัย หรือ การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ สวดมนต แผเมตตา บริหารจิตและเจริญปญญาดวย

อานาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ ความแตกตางและยอมรับวิถีการดําเนินชีวิตของศาสนิกชน

ในศาสนาอ่ืนๆ  หนาท่ีและบทบาทของสาวก และปฏิบัติตนตอสาวก ตามท่ีกําหนดไดถูกตอง ปฏิบัติตนอยาง

เหมาะสมตอบุคคลตาง ๆ ตามหลักศาสนา ตามท่ีกําหนด ปฏิบัติหนาท่ีของศาสนิกชนท่ีดี  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี

พิธีกรรมไดถูกตอง ประวัติวันสําคัญทางศาสนาตามท่ีกําหนดและปฏิบัติตนไดถูกตอง แสดงตนเปนพุทธมามกะ

หรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ นําเสนอแนวทางในการธํารงรักษาศาสนาท่ีตนนับถือ 

                 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต โดยเลือกใชแผนท่ีเฉพาะเรื่อง

และเครื่องมือทางภูมิศาสตรสืบคนขอมูล  สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีป

อเมริกาใต    สํารวจและระบุทําเลท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกา

ใต   ปจจัยทางกายภาพและปจจัยทางสังคมท่ีสงผลตอทําเลท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป

อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต   สืบคน ประะเด็นปญหาจากปฏิสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางกายภาพกับ

มนุษยท่ีเกิดข้ึนในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต  แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใตท่ียั่งยืน   ระบุความรวมมือระหวางประเทศท่ีมีผลตอการ

จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม   

                 นําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง  ฝกปฏิบัติ  วิเคราะห  สังเคราะหเก่ียวกับการ

เปนพลเมืองดี  การผลิต  การแจกจายและการบริโภคสินคาและการบริการ  ใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร

ในการคนหา วิเคราะห สรุปและใชขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

                 สามารถปรับตนเองเขากับบริบท  สภาพแวดลอม  เปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ  มีความอดทน 

อดกลั้น  ยอมรับในความแตกตาง  เปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

 

 



๑๓๙ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส ๑.๑    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               

 ส ๑.๒   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗     

 ส ๕.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒  

 ส ๕.๒   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕ 

รวมท้ังหมด  ๒๔  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๐ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓      รายวิชา  สังคมศึกษา      กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ภาคเรียนท่ี ๒                     เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต     

                 ศึกษาลักษณะการกระทําความผิดทางอาญาและโทษ  ลักษณะการกระทําความผิดทางแพงและโทษ  

ความหมาย และความสําคัญของสิทธิมนุษยชน  การมีสวนรวมคุมครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ แหง

ราชอาณาจักรไทยตามวาระและโอกาสท่ีเหมาะสม  ความสําคัญของวัฒนธรรมไทย   

ภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมสากล  การอนุรักษวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปญญาไทยท่ีเหมาะสม การเลือกรับ

วัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม   ปจจัยท่ีกอใหเกิดความขัดแยง  สาเหตุปญหาทางสังคมแนวทางความรวมมือในการ

ลดความขัดแยงและการสรางความสมานฉันท  ปจจัยท่ีสงเสริมการดํารงชีวิตใหมีความสุข   หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  ระบอบการปกครอง  แบบตางๆ ท่ีใชในยุคปจจุบัน ความแตกตาง ความคลายคลึงของการ

ปกครองของไทย กับประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีกาปกครองระบอบประชาธิปไตย  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราตางๆ 

ท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้ง  การมีสวนรวม   และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  อํานาจหนาท่ีของรัฐบาล  

บทบาทสําคัญของรัฐบาล ในการบริหารราชการแผนดิน  ความจําเปนในการมีรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย 

ประเด็นปญหาและผลกระทบท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย  แนวทางการแกไข

ปญหา ปจจัยท่ีเปนปญหาในชุมชน  สาเหตุของปญหาในชุมชน  แนวทางการลดปญหาในชุมชน   ขอดี และขอเสีย

ของการปกครองในทองถ่ินปจจุบัน   ปญหาท่ีเกิดจากการการปกครองขององคการบริหารสวนทองถ่ิน   แนว

ทางการแกไขปญหา 

                 ศึกษาความหมายและประเภทของตลาด  ความหมายและตัวอยางของอุปสงคและอุปทาน  ความหมาย

และความสําคัญของกลไกราคาและการกําหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ หลักการปรับ และเปลี่ยนแปลงราคาสินคา

และบริการ  สํารวจสภาพปจจุบันปญหาทองถ่ินท้ังทางดานสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม  วิเคราะหปญหาของ

ทองถ่ินโดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการแกไขและพัฒนาทองถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาในระดับตาง ๆ    หลักการสําคัญของระบบสหกรณ   ความสัมพันธ

ระหวางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการและระบบของสหกรณเพ่ือประยุกตใชในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  

บทบาทหนาท่ีของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ  บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจขอรัฐบาล  

บทบาทอ่ืนของรัฐบาล ในระบบเศรษฐกิจในสังคมไทย  นโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล  บทบาท

ความสําคัญของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ  ลักษณะของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ  กลุมทางเศรษฐกิจ

ในภูมิภาคตางๆ  ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟอ เงินฝด  ความหมายสาเหตุ และแนวทางแกไขภาวะเงินเฟอ   

เงินฝด   สภาพและสาเหตุปญหาการวางงาน  ผลกระทบจากปญหา  การวางงานแนวทางการแกไขปญหาการ

วางงาน การคาและการลงทุนระหวาประเทศ  สาเหตุ และวิธีการกีดกันทางการคาในการคาระหวางประเทศ 

                 นําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง  ฝกปฏิบัติ  วิเคราะห  สังเคราะหเก่ียวกับการ

เปนพลเมืองดี  การผลิต  การแจกจายและการบริโภคสินคาและการบริการ  ใชแผนท่ี และเครื่องมือทางภูมิศาสตร

ในการคนหา วิเคราะห สรุปและใชขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

                 สามารถปรับตนเองเขากับบริบท  สภาพแวดลอม  เปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ  มีความอดทน 

อดกลั้น  ยอมรับในความแตกตาง  เปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 



๑๔๑ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส ๒.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕    

 ส ๒.๒   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม๓/๓, ม.๓/๔    

 ส ๓.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม๓/๓    

 ส ๓.๒   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖    

รวมท้ังหมด  ๑๘  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๒ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

     ส๒๑๑๐๒    ประวัติศาสตร ๑                 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

     ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๑                      เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต 

                 ศึกษา ตัวอยางการใชเวลา ชวงเวลาและยุคสมัย ท่ีปรากฏในเอกสารประวัติศาสตรไทยความสําคัญ

ของเวลา และชวงเวลาสําหรับการศึกษาประวัติศาสตร ความสัมพันธและความสําคัญของอดีตท่ีมีตอปจจุบัน

และอนาคต ท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในเอกสารประวัติศาสตรไทย  วิธีการเทียบศักราชตางๆ  ตัวอยางการใช

ศักราชตาง ๆ ท่ีปรากฏในเอกสารประวัติศาสตรไทย ความหมายและความสําคัญของประวัติศาสตร  และวิธีการ

ทางประวัติศาสตรท่ีมีความ สัมพันธเชื่อมโยงกับตัวอยางหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตรไทย  นําวิธีการทาง

ประวัติศาสตรไปใชศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตรไทย  สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี สมัย

รัตนโกสินทร  

                 ผูเรียนสามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตร  มาวิเคราะหเหตุการณตางๆอยางเปนระบบ 

      และ สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได 

                 นําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน  อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข  และมีความรัก 

      ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

      รหัสตัวช้ีวัด 

          ส ๔.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓     

          ส ๔.๓   ม.๑/๑ 

        รวมท้ังหมด  ๔  ตัวช้ีวัด 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๓ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ส๒๑๑๐๔    ประวัติศาสตร ๒                      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๒                          เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต 

                 ศึกษาเหตุการณสําคัญในสมัยสุโขทัย  ท่ีตั้งและสภาพทางภูมิศาสตรของประเทศตาง ๆในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต   ท่ีมีผลตอพัฒนาการทางดานตางๆ  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ

ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ท่ีตั้งและความสําคัญ   สมัยกอนประวัติศาสตรในดินแดนไทย 

โดยสงัเขป  รฐัโบราณในดินแดนไทย ลิงค   รัฐไทยในแดนไทย  การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และปจจัยท่ี

เก่ียวของ (ปจจัยภายในและ ปจจัยภายนอก ) พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ในดานการเมืองการปกครอง  

เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธระหวางประเทศ  วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย เชน ภาษาไทย วรรณกรรม ประเพณี

สําคัญ ศิลปกรรมไทย ภูมิปญญาไทยในสมัยสุโขทัย เชน  การชลประทาน เครื่องสังคมโลก  ความเสื่อมของ

อาณาจักรสุโขทัย   

                 ผูเรียนสามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตร  มาวิเคราะหเหตุการณตางๆอยางเปนระบบและสามารถ

วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได 

                 นําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน  อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข  และมี 

ความรักความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

รหัสตัวช้ีวัด 

   ส ๔.๒  ม.๑/๑, ม.๑/๒    

   ส ๔.๓   ม.๑/๒, ม.๑/๓      

           รวมท้ังหมด  ๔  ตัวช้ีวัด 

                

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๔ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ส๒๒๑๐๒    ประวัติศาสตร ๓                  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๑                       เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต 

                 ศึกษาวิธีการประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตรในลักษณะ ตาง ๆ   อยางงาย ๆ  

ตัวอยางการประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตรไทยท่ีอยูในทองถ่ินของตนเอง  ตัวอยางการ

วิเคราะหขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ในสมัยอยุธยา และธนบุรี ( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ )  ตัวอยางการตีความ

ขอมูลจากหลักฐานท่ีแสดงเหตุการณสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรีการแยกแยะระหวางขอมูลกับความคิดเห็น 

รวมท้ังความจริงกับขอเท็จจริงจากหลักฐานประวัติศาสตร  ความสําคัญของการวิเคราะหขอมูล และการตีความ

ทางประวัติศาสตรท่ีตั้งและสภาพทางภูมิศาสตรของภูมิภาคตางๆในทวีปเอเชีย (ยกเวนเอเชียตะวันออกเฉียงใต) ท่ี

มีผลตอพัฒนาการโดยสังเขป  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย (ยกเวนเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต)  ท่ีตั้งและความสําคัญของแหลงอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย  อิทธิพลของอารยธรรม

โบราณท่ีมีตอภูมิภาคเอเชียในปจจุบัน 

                 ผูเรียนสามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆอยางเปนระบบและสามารถ

วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได 

                 สามารถนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน  อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 

และมีความรักความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส ๔.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 

 ส ๔.๒   ม.๒/๑, ม.๒/๒     

          รวมท้ังหมด  ๕  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ส๒๒๑๐๔    ประวัติศาสตร ๔                   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                      เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต  

                 ศึกษาการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา  ปจจัยท่ีสงผลตอความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรอยุธยา   

พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในดานการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ ความสัมพันธระหวางประเทศ  

การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี ๑ และ การกูเอกราช   ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา  การเสียกรุงศรี

อยุธยาครั้งท่ี ๒ การกู เอกราชและการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี  ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี วีรกรรม

ของบรรพบุรุษไทย ผลงานของบุคคลสําคัญของไทยและตางชาติท่ีมีสวนสรางสรรคชาติไทย 

                 ผูเรียนสามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆอยางเปนระบบและสามารถ

วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได 

                  สามารถนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน  อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 

และมีความรักความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

รหัสตัวช้ีวัด 

          ส ๔.๒   ม.๒/๑, ม.๒/๒     

          ส ๔.๓   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 

         รวมท้ังหมด  ๕  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๖ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ส๒๓๑๐๒    ประวัติศาสตร ๕                  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๑                       เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

                 ศึกษาข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตรสําหรับการศึกษาเหตุการณทางประวัติศาสตร ท่ีเกิดข้ึน

ในทองถ่ินตนเอง วิเคราะหเหตุการณสําคัญในสมัยรัตนโกสินทร โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร นําวิธีการทาง

ประวัติศาสตรมาใชในการศึกษาเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับตนเอง ครอบครัว และทองถ่ินของตน  ท่ีตั้งและสภาพทาง

ภูมิศาสตรของภูมิภาคตางๆของโลก (ยกเวนเอเชีย)   ท่ีมีผลตอพัฒนาการโดยสังเขป  พัฒนาการทางสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคตางๆของโลก   (ยกเวนเอเชีย)โดยสังเขป  อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกท่ีมี

ผลตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   ความรวมมือและความขัดแยงในคริสตศตวรรษท่ี ๒๐ เชน 

สงครามโลกครั้งท่ี  ๑ ครั้งท่ี ๒  สงครามเย็น  องคการความรวมมือระหวางประเทศ  

                 สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ  และสามารถ

วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได 

                 นําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน  อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข  และมีความรักความ

ภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

รหัสตัวช้ีวัด 

     ส ๔.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒     

     ส ๔.๒   ม.๓/๑, ม.๓/๒     

รวมท้ังหมด  ๔  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๗ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ส๒๓๑๐๔    ประวัติศาสตร ๖                   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๒                       เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

                 ศึกษาการสถาปนากรุงเทพมหานครเปนราชธานีของไทย  ปจจัยท่ีสงผลตอความม่ันคงและความ

เจริญรุงเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร  บทบาทของพระมหากษัตริยไทยในราชวงศจักรีในการสรางสรรคความ

เจริญและความม่ันคงของชาติ  พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทรทางดานการเมือง การปกครอง สังคม 

เศรษฐกิจ และความสัมพันธระหวางประเทศตามชวงสมัยตาง ๆ  เหตุการณสําคัญสมัยรัตนโกสินทรท่ีมี  ผลตอการ

พัฒนาชาติไทย   ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัย รัตนโกสินทร  บทบาทของไทยตั้งแตเปลี่ยนแปลง  

การปกครองจนถึงปจจุบันในสังคมโลก 

                 สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ  และสามารถ

วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได 

                 นําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน  อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข  และมีความรักความ

ภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

รหัสตัวช้ีวัด 

       ส ๔.๒      ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔ 

  รวมท้ังหมด  ๔  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

สุขศึกษาและพลศึกษา 



๑๔๙ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

พ๒๑๑๐๑    สุขศึกษา  ๑                                      กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๑                        เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

                 ศึกษา ความสําคัญของระบบประสาทและระบบตอมไรทอ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุน 

วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบตอมไรทอใหทํางานตามปกติ วิเคราะหการเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน

และปจจัยท่ีเก่ียวของ  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการยอมรับและระบบปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย

จิตใจอารมณและพัฒนาการทางเพศการเบี่ยงเบนทางเพศ  มีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การ

ปฏิเสธการปองกันการถูกลวงละเมิดทางเพศ             

                 วัฒนธรรมท่ีมีตอเจตคติ คานิยมเก่ียวกับสุขภาพและชีวิต และสามารถจัดไดอยางเหมาะสม มีความ

สํานึกสํานึกในคุณคา ศักยภาพและความเปนตัวของตนเอง ตระหนักในความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพ  

รหัสตัวช้ีวัด 

   พ ๑.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔    

   พ ๒.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒    

   รวมท้ังหมด  ๖  ตัวช้ีวัด 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๐ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

พ๒๑๑๐๓    สุขศึกษา  ๒                                    กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๒                       เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

                 ศึกษาหลักการเลือกอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยปญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการเกณฑมาตรฐานการ

เจริญเติบโตของเด็กไทยวิธีการควบคุมน้ําหนักของตนเองใหอยูในเกณฑมาตรฐาน วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

วิธีสรางเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบการปฐมพยาบาลและเคลื่อนยาย ผูปลอดภัย 

ลักษณะอาหารการปองกันของผูติดสารเสพติดความสัมพันธของการใชสารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ 

                มีทักษะ การปองกันโรคและการสรางเสริม  สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  มีทักษะในการประเมินอิทธิพล

ของเพศเพ่ือน ครอบครัว ชุมชน  

                 วัฒนธรรมท่ีมีตอเจตคติ คานิยมพฤติกรรมสุขภาพ การปองกันโรค การดํารงสุขภาพ  

การจัดอารมณและความเครียด  การออกกําลังกายและการเลนกีฬากับการมีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 

รหัสตัวช้ีวัด 

  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      

  รวมท้ังหมด  ๗  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๑ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

พ๒๒๑๐๑    สุขศึกษา  ๓                                       กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๑                       เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

                 ศึกษา  การเปลี่ยนแปลงดานรางกายจิตใจอารมณสังคมและสติปญญาในวัยรุนปจจัยท่ีมีผลกระทบ

ตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมปญญา พันธุกรรมสิ่งแวดลอม การอบรมเลี้ยง

ดู  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอเจตคติในเรื่องเพศ ปญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน โรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ โรคเอดส การตั้งครรภโดยไมพึงประสงค ความสําคัญของความเสมอภาพทางเพศ การวางตัวตอ

เพศตรงขาม ปญหาและแนวทางแกปญหา 

ทางเพศ                                                          

                 มีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริม 

สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  มีทักษะในการประเมินอิทธิพลของเพศเพ่ือน ครอบครัว และชุมชน  

                 วัฒนธรรมท่ีมีตอเจตคติ คานิยมเก่ียวกับสุขภาพและชีวิต และสามารถจัดไดอยางเหมาะสม มีความ

สํานึกสํานึกในคุณคา ศักยภาพและความเปนตัวของตนเอง      

รหัสตัวช้ีวัด 

  พ ๑.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒    

  พ ๒.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔    

รวมท้ังหมด  ๖  ตัวช้ีวัด 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๒ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

พ๒๒๑๐๓    สุขศึกษา  ๔                                      กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

                 ศึกษา เลือกใชบริการทางสุขภาพ ผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมีตอสุขภาพ ความเจริญกาวหนา

ทางการแพทยท่ีมีผลตอสุขภาพ ความสมดุลระหวางสุขภาพกายและสุขภาพจิต  วิธีปฎิบัติตนเพ่ือจัดการกับ

อารมณและความเครียด เกณฑสมรรถภาพทางกาย การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย สุขภาพ  วิธีการ ปจจัยและ

แหลงท่ีชวยเหลือ ฟนฟูผูติดสารเสพติด การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถานการณเสี่ยง การม่ัวสุม การทะเลาะวิวาท 

การเขาไปในแหลงอบายมุข การแขงจักรยายนตบนทองถนน  

                 มีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณคับขันท่ีอาจนําไปสูอันตราย 

                 วัฒนธรรมท่ีมีตอเจตคติ คานิยมและ ตระหนักในความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพ การ

ปองกันโรค การดํารงสุขภาพ การจัดอารมณและความเครียด  การออกกําลังกายและการเลนกีฬากับการมีวิถีชีวิต

ท่ีมีสุขภาพดี     

รหัสตัวช้ีวัด 

  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     

  รวมท้ังหมด  ๑๐  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๓ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

พ๒๓๑๐๑    สุขศึกษา  ๕                                        กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๑                        เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

                 ศึกษา การเปลี่ยนแปลง ดานรางกายจิตใจอารมณสังคมและสติปญญาในแตละวัย  วัยทารก วัย

กอนเรียน วัยเรียน วัยรุน วัยผูใหญ  วัยสูงอายุ อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงของ

วัยรุน สื่อโฆษณาท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุน โทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ อินเตอรเน็ต  

องคประกอบของอนามัยเจริญพันธุ อนามัยแมและเด็กการวางแผนครอบครัว ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการตั้งครรภ

คือแอลกอฮอล สารเสพติด บุหรี่ สภาพแวดลอม การติดเชื้อ โรคท่ีเกิดจากภาวะการตั้งครรภ สาเหตุและแนว

ทางการปองกันแกไข ความขัดแยงในครอบครัว  

                 มีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริมสรรถภาพเพ่ือ

สุขภาพ  มีทักษะในการประเมินอิทธิพลของเพศเพ่ือน ครอบครัว ชุมชน และ 

                 วัฒนธรรมท่ีมีตอเจตคติ คานิยมเก่ียวกับสุขภาพและชีวิต และสามารถจัดไดอยางเหมาะสม มีความ

สํานึกสํานึกในคุณคา ศักยภาพและความเปนตัวของตนเอง ตระหนักในความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพ 

การปองกันโรค การดํารงสุขภาพ การจัดอารมณและความเครียด  การออกกําลังกายและการเลนกีฬากับการมีวิถี

ชีวิตท่ีมีสุขภาพดี     

รหัสตัวช้ีวัด 

  พ ๑.๑  ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓    

  พ ๒.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓    

รวมท้ังหมด  ๖  ตัวช้ีวัด 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๔ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

พ๒๓๑๐๓    สุขศึกษา  ๖                                       กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๒                        เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

                 ศึกษา การกําหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยตางๆ วัยทารก วัยกอนเรยีน วัยเรียน วัยรุน วัย

ผูใหญ วัยสูงอายุ โดยคําถึงความประหยัดและคุณคาทางโภชนาการ โรคท่ีเปนสาเหตุสําคัญของการเจ็บปวยและ

การตายของคนไทย โรคติดตอ โรคไมติดตอ ปญหาสุขภาพในชุมชนแนวทางแกไขปญหาสุขภาพในชุมชน การ

วางแผนและจัดเวลาในการออกกําลังกาย การพักผอนและการเสริมสมรรถภาพทางกาย ปจจยัและพฤติกรรม

ความเสี่ยงตอสุขภาพ แนวทางการปองกันความเสี่ยงตอสุขภาพ ปญหาผลกระทบและวิถีหลีกเลี่ยงการใชความ

รุนแรง อิทธิพลของสื่อตอพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง คลิปวิดีโอ การทะเลาะวิวาท อินเทอรเน็ต  เกม 

ความสัมพันธของการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลตอสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ วิธีการชวยฟนคืนชีพอยางถูกวิธี       

                 มีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริม 

สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  มีทักษะในการประเมินอิทธิพลของเพศเพ่ือน ครอบครัว ชุมชน และ 

                 วัฒนธรรมท่ีมีตอเจตคติ คานิยมเก่ียวกับสุขภาพและชีวิต และสามารถจัดไดอยางเหมาะสม มีความ

สํานึกสํานึกในคุณคา ศักยภาพและความเปนตัวของตนเอง ตระหนักในความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพ 

การปองกันโรค การดํารงสุขภาพ การจัดอารมณและความเครียด  การออกกําลังกายและการเลนกีฬากับการมีวิถี

ชีวิตท่ีมีสุขภาพดี     

รหัสตัวช้ีวัด 

  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     

  รวมท้ังหมด  ๑๐  ตัวช้ีวัด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๕ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

พ๒๑๑๐๒    เทเบิลเทนนิส                                      กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๑                       เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

                 ศึกษา ความสําคัญการออกกําลังกายและกายบริหาร การเลนเทเบิ้ลเทนนิสในเรื่องกติกาการจับไม 

การตีลูกหนามือการตีลูกหลังมือ การเสิรฟลูก การรับลุก การสงลูก การเลนเกม การแขงขัน อยางถูกตอง เรียนรู

การปองกัน การแกไข การเสริมสรางสุขภาพในการเลนกีฬา  

                 มีทักษะในการเลน มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัยโดยนําหลักการของทักษะกล

ไกล  และทักษะพ้ืนบานท่ีนําไปสู การพัฒนาทักษะการเลนกีฬา มาใชอยางปลอดภัย สนุกสนานและปฏิบัติเปน

ประจําสมํ่าเสมอ ตามความถนัดและความสนใจ 

                 การนําความรูและหลักกิจกรรมนันทนาการไปใชเชื่อมโยงสัมพันธกับวิชาอ่ืนๆปฏิบัติตามกฎกติกา

หนาท่ีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืนใหความรวมมือในการแขงขัน จนประสบความสําเร็จ ตาม

เปาหมายดวยความชื่นชมและสนุกสนาน 

รหัสตัวช้ีวัด 

  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 

รวมท้ังหมด  ๑๐  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๖ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

พ๒๑๑๐๔    กรีฑา                                               กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๒                       เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    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  และทักษะพ้ืนบานท่ีนําไปสู การพัฒนาทักษะการเลนกีฬา มาใชอยางปลอดภัย สนุกสนานและปฏิบัติเปน

ประจําสมํ่าเสมอ ตามความถนัดและความสนใจ 

                 การนําความรูและหลักกิจกรรมนันทนาการไปใชเชื่อมโยงสัมพันธกับวิชาอ่ืน ๆ ปฏิบัติตามกฎกติกา

หนาท่ีความรับผิดชอบ เคารพสิทธขิองตนเองและผูอ่ืนใหความรวมมือในการแขงขัน                จนประสบ

ความสําเร็จ ตามเปาหมายดวยความชื่นชมและสนุกสนาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

            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 

รวมท้ังหมด  ๑๐  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



๑๕๗ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

พ๒๒๑๐๒    เซปคตะกรอ                                             กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๑                             เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

                 ศึกษา ความสําคัญของการออกกําลังกาย และกายบริหาร สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา จากการออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางสมํ่าเสมอการเลนเซปคตะกรอรู กฎติ

กาการเดาะลูก การสงลูก การตบลูก   วิธีการเลนในตําแหนงตางๆ การแขงขันและเลนเปนทีม  เรียนรูประโยชน

การปองกันการแกไข การเสริมสรางสุขภาพ ในการเลนกีฬา    

                 มีทักษะในการเลน มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัยโดยนําหลักการของทักษะกล

ไกล  และทักษะพ้ืนบานท่ีนําไปสู การพัฒนาทักษะการเลนกีฬา มาใชอยางปลอดภัย สนุกสนานและปฏิบัติเปน

ประจําสมํ่าเสมอ ตามความถนัดและความสนใจ 

                 การนําความรูและหลักกิจกรรมนันทนาการไปใชเชื่อมโยงสัมพันธกับวิชาอ่ืน ๆ ปฏิบัติตามกฎกติกา

หนาท่ีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืนใหความรวมมือในการแขงขัน               จนประสบ

ความสําเร็จ ตามเปาหมายดวยความชื่นชมและสนุกสนาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

  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    

รวมท้ังหมด  ๙  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๘ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

พ๒๒๑๐๔    บาสเกตบอล                                    กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                       เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

                 ศึกษา ความสําคัญของการออกกําลังกายและกายบริหาร เทคนิคและวิธีการเลนบาสเกตบอลกฎ

กติกามารยาทการเลนและการดูดวยน้ําใจนักกีฬา การสงลูก การรับลูก การเลี้ยงลูก  การยิงลูก การรับลูกกระดอน

จากแปน กาเลนเกม การเลนในตําแหนงตางๆการเลนฝายรับและฝายรุก การแขนขันและเลนเปนทีม ประโยชน

การปองกัน การแกไข ในการเลนกีฬาการพัฒนาสุขภาพ  ตนเองท่ีเกิดจากการออกกําลังกายและการการเลนกีฬา

เปนประจํา     

                 มีทักษะในการเลน มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัยโดยนําหลักการของทักษะกล

ไกล  และทักษะพ้ืนบานท่ีนําไปสู การพัฒนาทักษะการเลนกีฬา มาใชอยางปลอดภัย สนุกสนานและปฏิบัติเปน

ประจําสมํ่าเสมอ ตามความถนัดและความสนใจ 

                 การนําความรูและหลักกิจกรรมนันทนาการไปใชเชื่อมโยงสัมพันธกับวิชาอ่ืนๆปฏิบัติตามกฎกติกา

หนาท่ีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืนใหความรวมมือในการแขงขัน                 จนประสบ

ความสําเร็จ ตามเปาหมายดวยความชื่นชมและสนุกสนาน  

รหัสตัวช้ีวัด 

   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    

  รวมท้ังหมด  ๙  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๙ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

พ๒๓๑๐๒    วอลเลยบอล                                      กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๑                        เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

                 ศึกษา ความสําคัญของการออกกําลังกายและกายบริหาร สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา จากออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางสมํ่าเสมอ เรียนรู            การเลน

วอลเลยบอล รูกฎกติกา การเซต การอันเดอรการตั้งลูก การรับ การสงถูก วีการเลนในตําแหนงตาง ๆ การแขงขัน

และ เลนเปนทีม เรียนประโยชน การปองกัน การแกไข การเสริมสรางสรางสุขภาพในการเลนกีฬา 

                 มีทักษะในการเลน มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัยโดยนําหลักการของทักษะกล

ไกล  และทักษะพ้ืนบานท่ีนําไปสู การพัฒนาทักษะการเลนกีฬา มาใชอยางปลอดภัย สนุกสนานและปฏิบัติเปน

ประจําสมํ่าเสมอ ตามความถนัดและความสนใจ  

                 การนําความรูและหลักกิจกรรมนันทนาการไปใชเชื่อมโยงสัมพันธกับวิชาอ่ืนๆปฏิบัติตามกฎกติกา

หนาท่ีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืนใหความรวมมือในการแขงขัน               จนประสบ

ความสําเร็จ ตามเปาหมายดวยความชื่นชมและสนุกสนาน 

รหัสตัวช้ีวัด 

  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 

รวมท้ังหมด  ๘  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๐ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

พ๒๓๑๐๔    ฟุตบอล                                           กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี                          เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

                 ศึกษา ความสําคัญของการออกกําลังกายและกายบริหารเทคนิคและวิธีเลนฟุตบอล กฎกติกา 

มารยาทการเลน และการดู ดวยน้ําใจนักกีฬาการสงลูก การรับลูก การเดาะ การเลี้ยงลูก การยิงประตู    การโหมง 

การทุมลุก การทําประตุ การเลนเกม การเลนในตําแหนงตางๆ การเลนฝายรับและฝายรุกการแขนขันและเลนเปน

ทีม ประโยชนการปองกัน และการแกไขในการเลนกีฬาการพัฒนาสุขภาพตนเอง ท่ีเกิดจากการออกกําลังกายและ

การเลนกีฬาเปนประจํา          

                 มีทักษะในการเลน มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัยโดยนําหลักการของทักษะ 

กลไกล  และทักษะพ้ืนบานท่ีนําไปสู การพัฒนาทักษะการเลนกีฬา มาใชอยางปลอดภัย สนุกสนานและปฏิบัติเปน

ประจําสมํ่าเสมอ ตามความถนัดและความสนใจ 

                 การนําความรูและหลักกิจกรรมนันทนาการไปใชเชื่อมโยงสัมพันธกับวิชาอ่ืนๆปฏิบัติตามกฎกติกา

หนาท่ีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืนใหความรวมมือในการแขงขัน จนประสบความสําเร็จ ตาม

เปาหมายดวยความชื่นชมและสนุกสนาน  

รหัสตัวช้ีวัด 

  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 

รวมท้ังหมด  ๘  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



๑๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 



๑๖๒ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ศ๒๑๑๐๑    ทัศนศิลป  ๑                                                             กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๑                               เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๑  หนวยกิต    

   ความแตกตางและความคลายคลึงกัน  ของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป และสิ่งแวดลอม 

ความเปนเอกภาพ  ความกลมกลืน ความสมดุล   หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ  เอกภาพความกลมกลืนของ

เรื่องราวในงานปนหรืองานสื่อผสม  การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ หรืองานกราฟก  การประเมินงานทัศนศิลป  

ลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลปของชาติและทองถ่ิน  งานทัศนศิลปภาคตาง ๆ  ในประเทศไทย  ความแตกตางของ

งานทัศนศิลป ในวัฒนธรรมไทยและสากล 

   มีทักษะวิธีการทางศิลปะ สรางและนําเสนอผลงาน ทางทัศนศิลปจากจินตนาการโดยสามารถใชอุปกรณ

ท่ีเหมาะสม รวมท้ังสามารถใชเทคนิค วิธีการของศิลปนในการสรางงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 เห็นคุณคางานทัศนศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล 

รหัสตัวช้ีวัด 

  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    

รวมท้ังหมด  ๙  ตัวช้ีวัด 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๓ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ศ๒๑๑๐๒    ดนตรีและนาฏศิลป ๑                                                กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๒                           เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๑  หนวยกิต   

 เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี  เสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรี ในบทเพลงจากวัฒนธรรม

ตาง ๆ  การรองและการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการรอง  วงดนตรีพ้ืนเมือง  วงดนตรีไทย วงดนตรีสากล การ

ถายทอดอารมณของบทเพลงการนําเสนอบทเพลงท่ีตนสนใจ การประเมินคุณภาพของบทเพลง  การใชและ

บํารุงรักษาเครื่องดนตรีของตน  บทบาทและอิทธิพลของดนตรี  องคประกอบของดนตรีในแตละวัฒนธรรม  การ

ปฏิบัติของผูแสดงและผูชม  ประวัตินักแสดงท่ีชื่นชอบ  การพัฒนารูปแบบของการแสดง  อิทธิพลของนักแสดงท่ีมี

ผลตอพฤติกรรมของผูชม นาฏยศัพทหรือศัพททางการละคร  ในการแสดง  ภาษาทา  และการตีบท  ทาทาง

เคลื่อนไหวท่ีแสดงสื่อทางอารมณ  ระบําเบ็ดเตล็ด รําวงมาตรฐานรูปแบบการแสดงนาฏศิลป  บทบาทและหนาท่ี

ของฝาย ตาง ๆ ในการจัดการแสดง  การสรางสรรคกิจกรรมการแสดงท่ีสนใจ  โดยแบงฝายและหนาท่ีใหชัดเจน 

หลักในการชมการแสดง  ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป  นาฏศิลปพ้ืนบาน ละครไทย และละคร

พ้ืนบาน  ประเภทของละครไทยในแตละยุคสมัย 

 มีทักษะรองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดวยบทเพลงท่ีหลากหลายรูปแบบ  

แสดงนาฏศิลปและละครในรูปแบบงาย ๆ  

 เห็นคุณคาของดนตรี นาฏศิลปท่ี เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

  ศ ๒.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙     

  ศ ๒.๒   ม.๑/๑, ม.๑/๒    

  ศ ๓.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕    

     ศ ๓.๒   ม.๑/๑, ม.๑/๒    

  รวมท้ังหมด  ๑๘  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๔ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ศ๒๒๑๐๑    ทัศนศิลป  ๒                                                         กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๑                           เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๑  หนวยกิต   

 รูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป  ความเหมือนและความแตกตางของรูปแบบการใชวัสดุ 

อุปกรณในงานทัศนศิลป  ของศิลปน  เทคนิคในการวาดภาพสื่อความหมายการประเมินและวิจารณงานทัศนศิลป  

การพัฒนางานทัศนศิลป  การจัดทําแฟมสะสมงานทัศนศิลป  การวาดภาพถายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร  

งานทัศนศิลปในการโฆษณา  วัฒนธรรมท่ีสะทอนในงานทัศนศิลปปจจุบัน  งานทัศนศิลปของไทยในแตละยุคสมัย  

การออกแบบงานทัศนศิลปในวัฒนธรรมไทยและสากล 

 มีทักษะวิธีการทางศิลปะ สรางและนําเสนอผลงาน ทางทัศนศิลปจากจินตนาการโดยสามารถใชอุปกรณ

ท่ีเหมาะสม รวมท้ังสามารถใชเทคนิค วิธีการของศิลปนในการสรางงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 เห็นคุณคางานทัศนศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

  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    

  รวมท้ังหมด  ๑๐  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๕ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ศ๒๒๑๐๒    ดนตรีและนาฏศิลป  ๒                                               กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                           เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๑  หนวยกิต   

 องคประกอบของดนตรีจากแหลงวัฒนธรรมตาง ๆ  เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี ปจจัยในการ

สรางสรรคบทเพลง  เทคนิคการรองและบรรเลงดนตรี  การบรรยายอารมณและความรูสึกในบทเพลง  การประเมิน

ความสามารถทางดนตรี  อาชีพทางดานดนตรี  บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง  ดนตรีในวัฒนธรรมตางประเทศ  

เหตุการณประวัติศาสตรกับการเปลี่ยนแปลง ทางดนตรีในประเทศไทย  ศิลปะแขนงอ่ืน ๆ กับการแสดง  หลักและ

วิธีการสรางสรรคการแสดง โดยใชองคประกอบนาฏศิลปและการละคร  หลักและวิธีการวิเคราะหการแสดง  

วิธีการวิเคราะห วิจารณ การแสดง   นาฏศิลป และการละคร  รําวงมาตรฐาน ความสัมพันธของนาฏศิลปหรือ 

การละครกับสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ นาฏศิลปพ้ืนเมือง  รูปแบบการแสดงประเภทตาง ๆ  การละครสมัยตาง ๆ 

 มีทักษะรองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดวยบทเพลงท่ีหลากหลายรูปแบบ  

แสดงนาฏศิลปและละครในรูปแบบงาย ๆ  

 เห็นคุณคาของดนตรี นาฏศิลปท่ี เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

รหัสตัวช้ีวัด 

  ศ ๒.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗    

  ศ ๒.๒   ม.๒/๑, ม.๒/๒           

  ศ ๓.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕     

  ศ ๓.๒   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓     

  รวมท้ังหมด  ๑๗  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๖ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ศ๒๓๑๐๑    ทัศนศิลป  ๓                                                                 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๑                                 เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๑  หนวยกิต   

                 ทัศนธาตุ หลักการออกแบบในสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป เทคนิควิธีการของศิลปนในการ

สรางงานทัศนศิลป  วิธีการใชทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสรางงานทัศนศิลป การสรางงานทัศนศิลปท้ัง

ไทยและสากล  การใชหลักการออกแบบในการสรางงานสื่อผสม  การสรางงานทัศนศิลปแบบ  ๒  มิติ  และ  ๓  มิติ  เพ่ือ

ถายทอดประสบการณ และจินตนาการ  การประยุกตใชทัศนธาตุและหลักการออกแบบสรางงานทัศนศิลป  การ

วิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และคุณคา ในงานทัศนศิลป  การใชเทคนิค วิธีการท่ีหลากหลาย สรางงานทัศนศิลปเพ่ือ

สื่อความหมาย  การประกอบอาชีพทางทัศนศิลป  การจัดนิทรรศการ  งานทัศนศิลปกับการสะทอนคุณคาของ

วัฒนธรรม  ความแตกตางของงานทัศนศิลปในแตละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล 

      มีทักษะวิธีการทางศิลปะ สรางและนําเสนอผลงาน ทางทัศนศิลปจากจินตนาการโดยสามารถใช

อุปกรณท่ีเหมาะสม รวมท้ังสามารถใชเทคนิค วิธีการของศิลปนในการสรางงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

     เห็นคุณคางานทัศนศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล 

รหัสตัวช้ีวัด 

  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     

         รวมท้ังหมด  ๑๓  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๗ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ศ๒๓๑๐๒    ดนตรีนาฏศิลป  ๓                                                    กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๒                          เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    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  ปจจัยท่ีทําใหงานดนตรีไดรับ

การยอมรับ  องคประกอบของบทละครภาษาทาหรือภาษาทางนาฏศิลป  รูปแบบการแสดง  การประดิษฐทารําและ

ทาทางประกอบการแสดง  องคประกอบนาฏศิลป  วิธีการเลือกการแสดงละครกับชีวิต  การออกแบบและ

สรางสรรคอุปกรณและ  เครื่องแตงกายเพ่ือการแสดงนาฏศิลป  ความสําคัญและบทบาทของนาฏศิลป  และการ

ละครในชีวิตประจําวัน  การอนุรักษนาฏศิลป 

 มีทักษะรองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดวยบทเพลง ท่ีหลากหลายรูปแบบ  

แสดงนาฏศิลปและละครในรูปแบบงาย  

 เห็นคุณคาของดนตรี นาฏศิลปท่ี เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

รหัสตัวช้ีวัด 

  ศ ๒.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗    

  ศ ๒.๒   ม.๒/๑, ม.๒/๒                         

  ศ ๓.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗     

  ศ ๓.๒   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 

รวมท้ังหมด  ๑๙  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



๑๖๘ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๙ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง๒๑๑๐๑ รายวิชา  การงานอาชีพ     กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๑   ภาคเรียนท่ี ๑                    เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

                 ศึกษาวิเคราะหข้ันตอนการทํางานตามกระบวนการทํางาน เชน การใชอุปกรณอํานวยความสะดวก

ในการทํางาน การจัดและตกแตงหอง การเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลีก คาสง รานสะดวกซ้ือ และหางสรรพสินคา  

.ใชกระบวนการกลุมในการทํางาน เชน การเตรียม การประกอบ จัด ตกแตง และบริการอาหาร การแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร การประดิษฐของใช ของตกแตงจากวัสดุในทองถ่ิน  การจัดสวนในภาชนะ การประดิษฐ

ของใช  ของตกแตง  จากวัสดุในทองถ่ิน การซอมแซม วัสดุ  อุปกรณ และเครื่องมือ /เครื่องใช   

                 โดยใชกระบวนการกลุมในการทํางาน ใชทักษะในการทํางานรวมกัน ใชทักษะแสวงหาความรู โดยใช

กระบวนการแกปญหาและการทํางานรวมกัน  

                 มีจิตสํานึกในการทํางานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและคุมคา ทํางานดวย

ความเสียสละ มีเหตุผล มีคุณธรรม และมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาการทํางาน และสามารถตัดสินใจแกปญหาการ

ทํางานอยางมีเหตุผล 

รหัสตัวช้ีวัด 

   ง ๑.๑    ม.๑/๑ ,  ม.๑/๒ ,  ม.๑/๓ 

   รวมท้ังหมด   ๓  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๐ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง๒๑๑๐๒  รายวิชา การงานอาชีพ       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๑   ภาคเรียนท่ี ๒                       เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน ๐.๕  หนวยกิต   

 ศึกษาแนวทางการเลือกอาชีพ กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ  เจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพ การ

สรางรายไดจากการประกอบอาชีพสุจริต ความสําคัญของการสรางอาชีพ การมีรายไดจากอาชีพท่ีสรางข้ึน การ

เตรียมความพรอม 

                 โดยใชกระบวนการกลุมในการทํางาน ใชทักษะในการทํางานรวมกัน ใชทักษะแสวงหาความรู โดยใช

กระบวนการแกปญหาและการทํางานรวมกัน และสามารถตัดสินใจแกปญหาการทํางานอยางมีเหตุผล ใชทักษะ

พ้ืนฐาน ทักษะท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพ ทักษะการจัดการ และนําความรู ความถนัด ความสนใจของตนเอง 

ในการเลือกประกอบอาชีพ  

                 มีจิตสํานึกในการใชคอมพิวเตอร มีความรับผิดชอบในการทํางานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 

อยางประหยัดและคุมคา ทํางานดวยความเสียสละ มีเหตุผล มีคุณธรรม และมีประสิทธิภาพ ตอการประกอบ

อาชีพท่ีสุจริต 

รหัสตัวช้ีวัด 

  ง ๒.๑ ม.๑/๑ ,ม.๑/๒,ม.๑/๓ 

รวมท้ังหมด  ๓  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๑ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง๒๒๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ            กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี  ๒   ภาคเรียนท่ี ๑                    เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

                 ศึกษาการจัดและตกแตงบาน การดูแลรักษาและตกแตงสวน การจัดการผลผลิต การเตรียม 

ประกอบ จัด ตกแตง และบริการ เครื่องดื่ม การเลี้ยงสัตว  การประดิษฐของใช ของตกแตง จากวัสดุ ในโรงเรียน 

หรือทองถ่ิน การติดตอสื่อสารและใชบริการกับหนวยงานตางๆ 

                 โดยใชกระบวนการกลุมในการทํางาน ใชทักษะในการทํางานรวมกัน ใชทักษะแสวงหาความรู โดยใช

กระบวนการแกปญหาและการทํางานรวมกัน เพ่ือพัฒนาการทํางาน และสามารถตัดสินใจแกปญหาการทํางาน

อยางมีเหตุผล 

                 มีจิตสํานึกในการทํางานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและคุมคา ทํางานดวย

ความเสียสละ มีเหตุผล มีคุณธรรม และมีประสิทธิภาพ ตอการประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพท่ีสุจริต  

รหัสตัวช้ีวัด 

  ง ๑.๑   ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ 

รวมท้ังหมด  ๓  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๒ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง๒๒๑๐๒  รายวิชา การงานอาชีพ           กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                         เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน ๐.๕ หนวยกิต   

      ศึกษาการจัดประสบการณอาชีพ สถานการณแรงงาน ประกาศรับสมัครงาน ความรูความสามารถ

ของตนเอง ผลตอบแทน  การเตรียมตัวเขาสูอาชีพ การหางาน คุณสมบัติท่ีจําเปน ทักษะท่ีจําเปนตอการประกอบ

อาชีพ ทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะการแสวงหาความรู 

ทักษะการจัดการ 

                 โดยใชกระบวนการกลุมในการทํางาน ใชทักษะในการทํางานรวมกัน ใชทักษะแสวงหาความรู โดยใช

กระบวนการแกปญหาและการทํางานรวมกัน ทักษะท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพ ทักษะการจัดการ และนํา

ความรู ความถนัด ความสนใจของตนเอง ในการเลือกประกอบอาชีพ 

                 มีจิตสํานึกในการใชคอมพิวเตอรสรางชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานท่ีทําในชีวิตประจําวันและ

ความรับผิดชอบในการทํางานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและคุมคา ทํางานดวยความ

เสียสละ มีเหตุผล มีคุณธรรม และมีประสิทธิภาพ ตอการประกอบอาชีพ  

ท่ีสุจริต 

รหัสตัวช้ีวัด 

  ง ๒.๑  ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ 

  รวมท้ังหมด  ๓  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๓ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง๒๓๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ               กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี  ๓    ภาคเรียนท่ี ๑                         เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน ๐.๕ หนวยกิต   

                    ศึกษาการซัก ตาก พับ เก็บ  เสื้อผา  ท่ีตองการ การดูแลอยางประณีต  การสรางชิ้นงาน หรือ 

ผลงาน  การเตรียม ประกอบ  อาหารประเภทสํารับ การประดิษฐบรรจุภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ  ธุรกิจประเภท

ตางๆ การขยายพันธุพืช การติดตั้ง / ประกอบผลิตภัณฑท่ีใชในบาน 

       โดยใชกระบวนการกลุมในการทํางาน ใชทักษะในการทํางานรวมกัน ใชทักษะแสวงหาความรู โดย

ใชกระบวนการแกปญหาและการทํางานรวมกัน เพ่ือพัฒนาการทํางาน และสามารถตัดสินใจแกปญหาการทํางาน

อยางมีเหตุผล 

                   มีจิตสํานึกในการทํางานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและคุมคา ทํางานดวย

ความเสียสละ มีเหตุผล มีคุณธรรม และมีประสิทธิภาพ ตอการประกอบอาชีพท่ีสุจริต 

รหัสตัวช้ีวัด 

  ง ๑.๑   ม.๓/๑ ,  ม.๓/๒ ,  ม.๓/๓  

  รวมท้ังหมด  ๓  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 



๑๗๕ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

อ๒๑๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๑                                        กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๑                       เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต     

                 ใชภาษา น้ําเสียง กริยาทาทาง เหมาะสมตามมารยาททางสังคม  เพ่ือสื่อสารในสถานการณจําลอง 

สถานการณการจริงท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใชภาษาในการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล

ความรูสาขาวิชาตาง ๆ โดยปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงงาย ๆ  ระบุหัวขอ ใจความสําคัญ 

ตีความและถายโอน สื่อท่ีไมใชความเรียง  ตาราง กราฟ แผนภูมิ ปาย สัญลักษณ และท่ีเปนความเรียงประเภท

สิ่งพิมพ ฉลากสินคา ฉลากยา โฆษณา เว็บไซต บทสนทนา เพลง นิยาย เรื่องสั้นงาย ๆ ท่ีอานและฟง  ในเรื่องราว

เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือขาย 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 สํานวนภาษาท่ีใชในการสื่อสารระหวางบุคคล พูดและเขียน

บรรยาย    สรุปใจความสําคัญ แสดงความคิดเห็นโดยใหเหตุผลสั้น ๆ เก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน 

ประสบการณ สิ่งแวดลอม เหตุการณท่ีอยูในความสนใจของสังคม  เขาใจมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา บรรยายความเปนมาของวันสําคัญ เทศกาล วัฒนธรรมประเพณีของเจาของภาษา เขารวมกิจกรรม

ทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ    มีทักษะในการสื่อสาร ใฝรู ใฝเรียน รัก

ความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ 

หัสตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔    

ต ๑.๒   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕     

ต ๑.๓   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓     

ต ๒.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓     

ต ๒.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒ 

ต ๓.๑   ม.๑/๑     

ต ๔.๑   ม.๑/๑     

ต ๔.๒   ม.๑/๑     

รวมท้ังหมด  ๒๐  ตัวช้ีวัด  

 

 

 

 



๑๗๖ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

อ๒๑๑๐๒    ภาษาอังกฤษ ๒                                               กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๒                               เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต     

               ใชภาษา น้ําเสียง กริยาทาทาง เหมาะสมตามมารยาททางสังคม  เพ่ือสื่อสารในสถานการณจําลอง 

สถานการณการจริงท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใชภาษาในการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล

ความรูสาขาวิชาตาง ๆ โดยปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงงาย ๆ  ระบุหัวขอ ใจความสําคัญ 

ตีความและถายโอน สื่อท่ีไมใชความเรียง  ตาราง กราฟ แผนภูมิ ปาย สัญลักษณ และท่ีเปนความเรียงประเภท

สิ่งพิมพ ฉลากสินคา ฉลากยา โฆษณา เว็บไซต บทสนทนา เพลง นิยาย เรื่องสั้นงาย ๆ ท่ีอานและฟง  ในเรื่องราว

เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือขาย 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 สํานวนภาษาท่ีใชในการสื่อสารระหวางบุคคล พูดและเขียน

บรรยาย    สรุปใจความสําคัญ แสดงความคิดเห็นโดยใหเหตุผลสั้น ๆ เก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน

ประสบการณ สิ่งแวดลอม เหตุการณท่ีอยูในความสนใจของสังคม  เขาใจมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา บรรยายความเปนมาของวันสําคัญ เทศกาล วัฒนธรรมประเพณีของเจาของภาษา เขารวมกิจกรรม

ทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ    มีทักษะในการสื่อสาร ใฝรู ใฝเรียน 

รักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔    

ต ๑.๒   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕     

ต ๑.๓   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓     

ต ๒.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓     

ต ๒.๒   ม.๑/๑, ม.๑/๒   

ต ๓.๑   ม.๑/๑     

ต ๔.๑   ม.๑/๑     

ต ๔.๒   ม.๑/๑     

  รวมท้ังหมด  ๒๐  ตัวช้ีวัด  

 

 

 



๑๗๗ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

อ๒๒๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๓                                        กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๑                       เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต     

                 ใชภาษา น้ําเสียง กริยาทาทาง เหมาะสมตามมารยาททางสังคม  เพ่ือสื่อสารในสถานการณจําลอง 

สถานการณการจริงท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใชภาษาในการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล

ความรูสาขาวิชาตาง ๆ โดยปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงงาย ๆ  ระบุหัวขอ ใจความสําคัญ สื่อท่ี

ไมใชความเรียง  ปาย สัญลักษณ และท่ีเปนความเรียงประเภทสิ่งพิมพ ฉลากสินคา โฆษณา เว็บไซต บทสนทนา 

เพลง นิยาย เรื่องสั้นงาย ๆ ท่ีอานและฟงในเรื่องราวเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือขาย 

สุขภาพ ลมฟาอากาศ  อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ บทรอยกรองสั้น ๆ ตามหลักการอานออกเสียง 

สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูล ใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา  คําชี้แจง แสดงความตองการ  ขอ ตอบรับ ตอบปฏิเสธความ

ชวยเหลือ แสดงความคิดเห็น และใหเหตุผลประกอบ  ดวยการใชคําศัพท สํานวนภาษาท่ีใชในการสื่อสารระหวาง

บุคคล พูดและเขียนบรรยาย    สรุปใจความสําคัญ แสดงความคิดเห็นโดยใหเหตุผลสั้น ๆ เก่ียวกับตนเอง กิจวัตร

ประจําวัน ประสบการณ สิ่งแวดลอ เขาใจมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา เปรียบเทียบ วัฒนธรรม

ประเพณีของเจาของภาษา และชีวิตความเปนอยูของไทย  เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ    เขารวมกิจกรรมทาง

ภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ มีทักษะการคิดใหเหตุผล ใฝรู ใฝเรียน       รักความเปนไทยและมีจิต

สาธารณะ 

รหัสตัวช้ีวัด 

   ต ๑.๑    ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔     

   ต ๑.๒   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕     

   ต ๑.๓   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓     

   ต ๒.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓     

   ต ๒.๒   ม.๒/๑, ม.๒/๒   

   ต ๓.๑   ม.๒/๑     

   ต ๔.๑   ม.๒/๑     

   ต ๔.๒   ม.๒/๑ , ม.๒/๒     

รวมท้ังหมด  ๒๑  ตัวช้ีวัด  

 

 

 

 



๑๗๘ 
 

 

คําอธิบายรายวิชา 

อ๒๒๑๐๒    ภาษาอังกฤษ ๔                                         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต     

                 ใชภาษา น้ําเสียง กริยาทาทาง เหมาะสมตามมารยาททางสังคม  เพ่ือสื่อสารในสถานการณจําลอง 

สถานการณการจริงท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใชภาษาในการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล

ความรูสาขาวิชาตาง ๆ โดยปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงงาย ๆ  ระบุหัวขอ ใจความสําคัญ สื่อท่ี

ไมใชความเรียง  ปาย สัญลักษณ และท่ีเปนความเรียงประเภทสิ่งพิมพ ฉลากสินคา โฆษณา เว็บไซต บทสนทนา 

เพลง นิยาย เรื่องสั้นงาย ๆ ท่ีอานและฟงในเรื่องราวเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือขาย 

สุขภาพ ลมฟาอากาศ  อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ บทรอยกรองสั้น ๆ ตามหลักการอานออกเสียง 

สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูล ใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา  คําชี้แจง แสดงความตองการ  ขอ ตอบรับ ตอบปฏิเสธความ

ชวยเหลือ แสดงความคิดเห็น และใหเหตุผลประกอบ  ดวยการใชคําศัพท สํานวนภาษาท่ีใชในการสื่อสารระหวาง

บุคคล พูดและเขียนบรรยาย    สรุปใจความสําคัญ แสดงความคิดเห็นโดยใหเหตุผลสั้น ๆ เก่ียวกับตนเอง กิจวัตร

ประจําวัน ประสบการณ สิ่งแวดลอ เขาใจมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา เปรียบเทียบ วัฒนธรรม

ประเพณีของเจาของภาษา และชีวิตความเปนอยูของไทย  เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ    เขารวมกิจกรรมทาง

ภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ มีทักษะการคิดใหเหตุผล ใฝรู ใฝเรียน       รักความเปนไทยและมีจิต

สาธารณะ 

รหัสตัวช้ีวัด 

   ต ๑.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔     

   ต ๑.๒   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕     

   ต ๑.๓   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓     

   ต ๒.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓     

   ต ๒.๒   ม.๒/๑, ม.๒/๒   

   ต ๓.๑   ม.๒/๑     

   ต ๔.๑   ม.๒/๑     

   ต ๔.๒   ม.๒/๑, ม. ๒/๒   

  รวมท้ังหมด  ๒๑  ตัวช้ีวัด   

 

 

 



๑๗๙ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

อ๒๓๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๕                                        กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๑                        เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต     

                 ใชภาษา น้ําเสียง กริยาทาทาง  สื่อสารตามมารยาททางสังคม  ใชเทคโนโลยีในการสรางความสัมพันธ

ระหวางบุคคลในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอและใหขอมูล ความชวยเหลือและการบริการผูอ่ืน ถาย

โอนขอมูลท่ีไดฟงและอาน  อานออกเสียง คํา วลี ใชประโยคคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา  คําอธิบาย อานขอความท่ี

ซับซอน ขอมูล บทอาน เรื่องราวสั้น ๆ ท้ังท่ีเปนความเรียง  และ 

ไมเปนความเรียงจากสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเลกทรอนิกส ในเรื่องราวเก่ียวกับสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร 

สุขภาพ การศึกษา ประวัติศาสตรและอ่ืน ๆ แลวถายโอนเปนถอยคําของตนเองในรูปแบบตาง ๆ แสดงความคิดเห็น 

ความตองการ ความรูสึกเก่ียวกับประสบการณตนเอง   บทกวี บทเพลง บทละครสั้น ๆ  เปรียบเทียบขอมูลขาวสาร 

เหตุการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในทองถ่ินและสังคม ประสบการณ การศึกษา การทํางาน เทคโนโลยี  งานประเพณี 

วันสําคัญของชาติ วัฒนธรรมไทย ละวัฒนธรรมของเจาของภาษา เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ เขารวมกิจกรรมทาง

ภาษาและวัฒนธรรม สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติมและเชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน มี

วินัย ใฝเรียนรูและมีจิตสาธารณะ 

รหัสตัวช้ีวัด 

   ต ๑.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔     

   ต ๑.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕     

   ต ๑.๓   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓     

   ต ๒.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓     

   ต ๒.๒   ม.๓/๑, ม.๓/๒ 

  ต ๓.๑   ม.๓/๑     

  ต ๔.๑   ม.๓/๑     

  ต ๔.๒   ม.๓/๑, ม.๓/๒   

รวมท้ังหมด  ๒๑  ตัวช้ีวัด       

 

 

 

 

 

 



๑๘๐ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

อ๒๓๑๐๒    ภาษาอังกฤษ ๖                                        กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๒                        เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต     

                 ใชภาษา น้ําเสียง กริยาทาทาง  สื่อสารตามมารยาททางสังคม  ใชเทคโนโลยีในการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคลในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอและใหขอมูล ความชวยเหลือและการ

บริการผูอ่ืน ถายโอนขอมูลท่ีไดฟงและอาน  อานออกเสียง คํา วลี ใชประโยคคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา  

คําอธิบาย อานขอความท่ีซับซอน ขอมูล บทอาน เรื่องราวสั้น ๆ ท้ังท่ีเปนความเรียง  และไมเปนความเรียงจากสื่อ

สิ่งพิมพ และสื่ออิเลกทรอนิกส ในเรื่องราวเก่ียวกับสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร สุขภาพ การศึกษา 

ประวัติศาสตรและอ่ืน ๆ แลวถายโอนเปนถอยคําของตนเองในรูปแบบตาง ๆ แสดงความคิดเห็น ความตองการ 

ความรูสึกเก่ียวกับประสบการณตนเอง   บทกวี บทเพลง บทละครสั้น ๆ  เปรียบเทียบขอมูลขาวสาร เหตุการณ

ตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในทองถ่ินและสังคม ประสบการณ การศึกษา การทํางาน เทคโนโลยี  งานประเพณี วัน

สําคัญของชาติ วัฒนธรรมไทย ละวัฒนธรรมของเจาของภาษา เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ เขารวมกิจกรรมทาง

ภาษาและวัฒนธรรม สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติมและเชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรู

อ่ืน มีวินัย ใฝเรียนรูและมีจิตสาธารณะ 

รหัสตัวช้ีวัด 

  ต ๑.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔     

  ต ๑.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕     

  ต ๑.๓   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓     

  ต ๒.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓     

  ต ๒.๒  ม.๓/๑, ม.๓/๒ 

  ต ๓.๑   ม.๓/๑     

  ต ๔.๑   ม.๓/๑     

  ต ๔.๒   ม.๓/๑, ม.๓/๒   

  รวมท้ังหมด  ๒๑  ตัวช้ีวัด       

 
 

 



๑๘๑ 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 



๑๘๓ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว ๒๑๒๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑             กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๑                เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  จํานวน ๑.๐ หนวยกิต  

    ศึกษาหลักการทํางาน และบทบาทของคอมพิวเตอรท่ีชวยในการอํานวยความสะดวกในกิจกรรมตางๆ 
และประโยชนของคอมพิวเตอรท่ีใชเปนเครื่องมือในการทํางาน  อภิปรายลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในดานการทํางาน  ความแมนยํา  และการอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน และเปรียบเทียบความสําคัญกับ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใชกระบวนการคิดวิเคราะหในการประมวลผลขอมูลใหเปน
สารสนเทศ  เพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชนและมีความเหมาะสมในการใชงาน  

   ศึกษาวิเคราะหแนวทางการเลือกอาชีพโดยใชกระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพท่ีเหมาะสม  
มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพท่ีเปนการสรางรายไดจากการประกอบอาชีพท่ีสุจริตและเปนท่ียอมรับของสังคม 
เห็นความสําคัญของการสรางอาชีพและมีวิจารณญาณในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติท่ีดีตอการ
ทํางาน  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข โดยใชกระบวนการการทํางาน  กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ และเห็นคุณคาของเทคโนโลยี   สามารถ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต ใชในชีวิตประจําวัน เห็นคุณคาของการประกอบอาชีพ และมีเจตคติท่ีดีตอ
อาชีพ 

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

รวมท้ังหมด ๔ ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



๑๘๔ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว ๒๑๒๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒              กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๒            เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  จํานวน ๑.๐ หนวยกิต  

ศึกษาวิเคราะห ความหมาย บทบาทความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอมูล สารสนเทศ วิธีการประมวลผลขอมูล และ
การประมวลผลขอมูลเปนสารสนเทศ  ความเปนมาของคอมพิวเตอร  บทบาทและความสําคัญของคอมพิวเตอร
ดานสารสนเทศ  องคประกอบตางๆ  ของคอมพิวเตอร  โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ความหมาย และความจําเปน
ในการสื่อสาร องคประกอบของการสื่อสาร รูปแบบของการสื่อสาร ความรูเก่ียวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร
เบื้องตน ความเปนมาของเครือขายอินเตอรเน็ต สามารถใชงานอินเตอรเน็ตเพ่ือการสื่อสารและสืบคนสารสนเทศ
เบื้องตน หลักการและวิธีการแกปญหาดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นําเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสม และการใชคอมพิวเตอรสรางชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานท่ีทํา
ในชีวิตประจําวันอยางมีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบ 

โดยแกปญหาดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    คนหาขอมูล  ความรูและติดตอสื่อสาร 

ผานเครือขายคอมพิวเตอร  นําเสนอผลงานโดยใชโปรแกรมนําเสนองาน โปรแกรมประมวลคําในรูปแบบท่ี

เหมาะสม ใชคอมพิวเตอรสรางชิ้นงานหรือโครงงาน  จากจินตนาการหรือการงานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

เพ่ือใหมีความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ 

นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันบนพ้ืนฐานแหงความพอเพียง มีจริยธรรม คุณธรรม คานิยมท่ีเหมาะสม และใช

กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการเรียนรู การสื่อสาร แกปญหา และการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ผลการเรียนรู  
1. ผูเรียนสามารถอธิบายถึงคุณสมบัติของคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงท่ีสามารถใชในงาน

กราฟกได 

2. ผูเรียนอธิบายถึงความหมายและลักษณะของงานกราฟกได 

3. ผูเรียนมีทักษะเบื้องตนเก่ียวกับการสรางภาพกราฟกจากโปรแกรมงานกราฟก 

4. ผูเรียนสามารถสรางชิ้นงาน  จัดเก็บ  และนําเสนอผลงานจากโปรแกรมกราฟกได 

รวมท้ังหมด ๔ ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 



๑๘๕ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว ๒๒๒๐๑ การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน             กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสาตรและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรยีนท่ี ๑                 เวลา ๒๐ ช่ัวโมง  จํานวน ๐.๕ หนวยกิต  

          ศึกษาวิเคราะหความหมาย ความสําคัญ และโอกาสในการใชของชํารวย และหลักการออกแบบ
ข้ันตอน และวิธีประดิษฐของชํารวยแบบตาง ๆ  การเลือกใช การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประดิษฐของ
ชํารวย โดยศึกษาจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

         ปฏิบัติการออกแบบเลือกวัสดุประดิษฐของชํารวยแบบตาง ๆ โดยใชทักษะกระบวนการ ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะแสวงหาความรู และกระบวนการ
เทตโนโลยีในการออกแบบประดิษฐของชํารวย 

          เพ่ือใหเกิดนิสัยการทํางาน  มีทักษะเก่ียวกับการออกแบบตามแบบทีกําหนด หรือตามความคิด
สรางสรรค มีความรับผิดชอบ ขยัน ซ่ือสัตย ประหยัด อดทน และทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

ผลการเรียนรู 
                   ๑. อธิบายความหมายความสําคัญ และประโยชนของของชํารวย 
          ๒. อธิบายการเลือกใช เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประดิษฐของชํารวย 
                   ๓. บอกประเภทและหลักการ การประดิษฐชองชํารวยแตละประเภทได 
                   ๔. ออกแบบ สืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการเทคโนโลยี 
                   ๕. มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการ 
                       ทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรูในการประดิษฐของชํารวย 
                   ๖. มีความคิดสรางสรรค มีความรับผิดชอบ ขยัน ซ่ือสัตย ประหยัด อดทน และทํางานรวม 
                       กับผูอ่ืนได 
                  รวมท้ังหมด  ๖ ผลการเรียนรู   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๖ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว ๒๒๒๐๒ งานกราฟกและการนําเสนอขอมูล       กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรยีนท่ี ๒                เวลา ๒๐ ช่ัวโมง  จํานวน ๐.๕ หนวยกิต  

          ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการนวดเทาเพ่ือสุขภาพ การเลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ 
และผลิตภัณฑท่ีใชในการนวดฝาเทาเพ่ือสุขภาพ การคลายเสน การแกจุดท่ีมีผลกระทบตอระบบตางๆ การคิด
คํานวณตนทุนและการกําหนดราคาคาบริการ จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน          
                วิเคราะหงาน  วางแผนดําเนินงาน ปฏิบัติตามแผนและประเมินการดําเนินงาน มีสัมพันธภาพท่ีดีใน
กลุม มีความสุขในการทํางาน  มีความภาคภูมิใจในผลงาน มีเจตคติท่ีดีและจรรยาบรรณในงานอาชีพ 
                เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการนวดฝาเทา รักการทํางาน ทํางานดวยความมุงม่ัน มี
ความรับผิดชอบ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ 

  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

        ๑.  มีความรูความเขาใจในการนวดเทาเพ่ือสุขภาพได 

        ๒.  สามารถบอกประเภทและวิธีใชอุปกรณการนวดเทา 

             ๓.  สามารถอธิบายจุดท่ีสัมพันธกับอวัยวะภายในได 

                          ๔.  คิดคํานวณต้นทนุและคา่บริการได 

                 รวมท้ังหมด    ๔   ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๗ 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชากลุมสาระการงานอาชีพ  
(เพ่ิมเติม) 

 



๑๘๘ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง ๒๑๒๐๑ การประดิษฐเศษวัสดุ ๑                                 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑          เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง                        จํานวน  ๐.๕     หนวยกิต 

 

ศึกษา ความหมายความสําคัญ   ประโยชนประเภทของของชํารวย  และหลักการ วิธีการ ข้ันตอน  การ

เลือกใช การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประดิษฐของชํารวยโดยศึกษาจากแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ปฏิบัติการออกแบบโดยใชทักษะกระบวนการ  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแกปญหาทักษะการ

ทํางานรวมกัน  และทักษะแสวงหาความรู และกระบวนการเทคโนโลยีในการออกแบบประดิษฐของชํารวย 

  เพ่ือใหเกิดนิสัยการทํางาน    มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัด

คุมคา เพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว 

ผลการเรียนรู 

๑. อธิบายความหมายความสําคัญ และประโยชนของของชํารวย 
๒. อธิบายการเลือกใช การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประดิษฐของชํารวย    
๓. บอกประเภทและหลักการการประดิษฐของชํารวยแตละประเภทได  
๔. ออกแบบ สืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการเทคโนโลยี 
๕. มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน 

และทักษะการแสวงหาความรูในการประดิษฐของชํารวย 
๖. มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัดคุมคาในการประดิษฐของ

ชํารวย เพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว 
รวมท้ังหมด    ๖  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๙ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง ๒๑๒๐๒ การประดิษฐของชํารวย ๒                           กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ                           

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑                                     เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง จํานวน   ๐.๕     หนวยกิต 

 

    ศึกษาวิเคราะห ความหมายความสําคัญ และโอกาสในการใชของชํารวย  หลักการออกแบบ ข้ันตอน 

และวิธีการประดิษฐของชํารวยแบบตางๆ  การเลือกใช การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประดิษฐของชํารวย

โดยศึกษาจากแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน 

   ปฏิบัติการออกแบบเลือกวัสดุประดิษฐของชํารวยแบบตางๆโดยใชทักษะกระบวนการ  ทักษะการ

จัดการ  ทักษะกระบวนการแกปญหาทักษะการทํางานรวมกัน  และทักษะแสวงหาความรู และกระบวนการ

เทคโนโลยีในการออกแบบประดิษฐของชํารวย 

  เพ่ือใหเกิดนิสัยการทํางานมีทักษะเก่ียวกับการออกแบบตามแบบท่ีกําหนดหรือตามความคิดสรางสรรคมี

ความรับผิดชอบ ขยัน ซ่ือสัตย ประหยัด อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

ผลการเรียนรู 

๑. อธิบายความหมายความสําคัญ และประโยชนของของชํารวย 
๒. อธิบายการเลือกใช การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประดิษฐของชํารวย    
๓. บอกประเภทและหลักการการประดิษฐของชํารวยแตละประเภทได  
๔. ออกแบบ สืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการเทคโนโลยี 
๕. มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน 

และทักษะการแสวงหาความรูในการประดิษฐของชํารวย 
๖. มีนิสัยรักการทํางานมีความรับผิดชอบ ขยัน ซ่ือสัตย ประหยัด อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

ได 
 

รวมท้ังหมด    ๖  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๐ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง. ๒๒๒๐๒ การนวดฝาเทา                                            กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒                                                   เวลา ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน ๐.๕   หนวยกิต 

                  การนวดเทาเพ่ือสุขภาพ การกดจุดของอวัยวะตาง ๆ บนฝาเทา ข้ันตอนการนวดเทาเพ่ือสุขภาพ  

วิธีการนวดเทาเพ่ือสุขภาพ การจัดเตรียมความพรอมของผูใหบริการและผูรับบริการการเลือก การแกจุดท่ีมี

ผลกระทบตอระบบตางๆ  

        ปฏิบัติฝกทักษะ ฝกปฏิบัติตามแผนและประเมินการดําเนินงาน มีสัมพันธภาพท่ีดีในกลุม มีความสุข

ในการทํางาน  มีความภาคภูมิใจในผลงาน มีเจตคติท่ีดีและจรรยาบรรณในงานอาชีพ 

                 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการนวดฝาเทา รักการทํางาน ทํางานดวยความมุงม่ัน มี

ความรับผิดชอบ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ 

  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

                    ๑. บอกข้ันตอนการนวดเทาเพ่ือสุขภาพได   
           ๒. มีทักษะเก่ียวกับการนวดฝาเทา 
                    ๓. สํารวจขอมูลแนวทางอาชีพได 
                    ๔. สรางคุณลักษณะท่ีดีตออาชีพได 

               รวมท้ังหมด    ๔     ผลการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา   ง. ๒๒๒๐๒ การนวดฝาเทา  ๒                                       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๑                                เวลา ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน ๐.๕   หนวยกิต 

               การนวดเทาเพ่ือสุขภาพ การกดจุดของอวัยวะตาง ๆ บนฝาเทา ข้ันตอนการนวดเทาเพ่ือสุขภาพ  

วิธีการนวดเทาเพ่ือสุขภาพ การจัดเตรียมความพรอมของผูใหบริการและผูรับบริการการเลือก การแกจุดท่ีมี

ผลกระทบตอระบบตางๆ  

    ปฏิบัติฝกทักษะ ฝกปฏิบัติตามแผนและประเมินการดําเนินงาน มีสัมพันธภาพท่ีดีในกลุม มีความสุขใน

การทํางาน  มีความภาคภูมิใจในผลงาน มีเจตคติท่ีดีและจรรยาบรรณในงานอาชีพ 

           เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการนวดฝาเทา รักการทํางาน ทํางานดวยความมุงม่ัน มีความ

รับผิดชอบ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ 

  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

          ๑. บอกข้ันตอนการนวดเทาเพ่ือสุขภาพได   
 ๒. มีทักษะเก่ียวกับการนวดฝาเทา 
 ๓. สํารวจขอมูลแนวทางอาชีพได 
 ๔. สรางคุณลักษณะท่ีดีตออาชีพได 
 
รวมท้ังหมด  ๔  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๒ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

 

รหัสวิชา  ง๒๓๒๐๑ การเขียนเว็บไซต                      กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปาท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑                            เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  จํานวน  ๑  หนวยกิต 

           ศึกษา วิเคราะห การทํางบานของโปรแกรมในการสรางเว็บไซต เรียนรูหลักการออกแบบเว็บไซตสังเกต

รูปแบบเว็บไซตจากเว็บไซตตาง ๆ 

           ปฏิบัติการสรางเว็บไซตโดยใชโปรแกรมสําเร็จ โดยมีการเชื่อมโยง การแสดงผลกราฟกรูปแบบพ้ืนฐานตาง 

ๆ ของเว็บเพจอยางสวยงาม เต็มไปดวยเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชนตอผูท่ีเขามาเยื่ยมชมเว็บไซตท่ีจดสรางข้ึน 

ตลอดจนใช 

           มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีเจตคติท่ีดีตองาน ทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย และมีความรับผิ

ชอบในการปฏิบัติงาน มีจิตสํานึก และรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม โดยไมลอกผลงานผูอ่ืน 

สามารถนําเอาความรูมาใชและประยุกตในการทํางานไดอยางมีคุณภาพ ตามวิถีไทย และถูกตองตามหลักกฎหมาย

ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา เกิดประสิทธิภาพในการศึกษา 

ผลการเรียนรู 

               ๑. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องตนได 

               ๒. นักเรียนสามารถใชภาษาคอมพิวเตอรในการเขียนโปรแกรมได 

               ๓. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมอยางงายได 

รวมท้ังหมด  ๔  ผลการเรียนรู 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๓ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

 

รหัสวิชา  ง๒๓๒๐๒ การเขียนเว็บไซต                      กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปาท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒                            เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  จํานวน  ๑  หนวยกิต 

           ศึกษาคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรในงานกราฟก การเขียนภาพ การวาดรูปดวยโปรแกรมวาดภาพ 

โปรแกรมการานําเสนอตางๆ การถายทําคลิปวีดีโอพ้ืนฐาน ขอความประกอบเสียงและภาพเคลื่อนไหว สําหรับงาน

แนะนํา การโฆษณา และการประชาสัมพันธ การนําเสนอขอมูล ดวยภาพยนตรเรื่องสั้น งานศิลปะดวย

คอมพิวเตอร 

           ปฏิบัติการเสรางภาพโดยใชคําสั่งพ้ืนฐานจากโปรแกรมกราฟก สรางภาพ วาดภาพ การตกแตงภาพตาม

ความตองการและเหมาะสมอยางมีศิลปะ  และมีทักษะเบื้องตนเก่ียวกับการถายทําคลิปวีดีโอ สรางงานแนะนําการ

โฆษณาและการประชาสัมพันธและสรางแนวคิดเก่ียวกับงานกราฟกและการนําเสนอดวยคอมพิวเตอร 

ผลการเรียนรู 

              ๑. อธิบายคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรในงานกราฟก 

              ๒. สรางภาพโดยใชคําสั่งพ้ืนฐานจากโปรแกรมกราฟก 

              ๓. อธิบายระบบการทํางานของกลองถายคลิปวีดีโอ และสามารถใชปฏิบัติการ 

              ๔. บอกข้ันตอนการนําคลิปวีดีโอมาตัด ตอ เพ่ือการนําเสนอขอมูล 

              ๕. วางแผนการนําเสนอขอมูลในรูปแบบของภาพยนตรเรื่องสั้น 

              ๖. สรางแนวคิดเก่ียวกับงานกราฟกและการนําเสนอดวยคอมพิวเตอร 

              ๗. ปฏิบัติงานดวยความอดทน ซ่ือสัตย และประหยัด 

              ๘. มีจิสํานึก มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

                   และนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

รวมท้ังหมด  ๘  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 



๑๙๕ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ศ๒๑๒๐๓    จิตรกรรมสีชอลก รายวิชาเพ่ิมเติม                กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑                                                เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต     

ศึกษาความหมายของการเขียนภาพ  การระบายสีชอลก วัสดุอุปกรณท่ีใชในการเขียนภาพ ฝกปฏิบัติการ

เขียนภาพท่ีแสดงรูปแบบและไมแสดงรูปแบบ  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับองคประกอบของการเขียนภาพ 

ฝกปฏิบัติวัสดุอุปกรณ ท่ีใชในการเขียนภาพ ฝกปฏิบัติการเขียนภาพท่ีแสดงรูปแบบและไมแสดง

รูปแบบ  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับองคประกอบของการเขียนภาพ และสามารถเขียนภาพตางๆไดอยาง

เพลิดเพลินและประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ิน-ภูมิปญญาไทย 

 มีความใฝเรียนใฝรู มีวินัย มุงม่ันในการทํางาน มีจิตสาธารณะ  รักความเปนไทย  โดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง  

 

ผลการเรียนรู 

        ๑.  อธิบายการใชวัสดุอุปกรณในการสรางงานจิตรกรรม 

        ๒.  อธิบายการจัดองคประกอบศิลป 

        ๓.  ออกแบบการสรางงานจิตรกรรมในการประยุกตใชในกลุมสาระวิชาอ่ืนๆ 

        ๔.  อธิบายหลักการเขียนภาพเบื้องตน 

        ๕.  อธิบายหลักการระบายสีชอลก 

        ๖.  บอกประเภทของการเขียนภาพประเภทตางๆ 

        ๗.  ปฏิบัติการสรางสรรคงานจิตรกรรมไดอยางเพลิดเพลิน 

        ๘.  ออกแบบการสรางงานจิตรกรรมในการประยุกตใชในภูมิปญญาทองถ่ิน 

        ๙.   ออกแบบการสรางงานจิตรกรรมในการประยุกตใชในภูมิปญญาไทย 

 

  

 

 

 

 

 



๑๙๖ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ศ๒๒๒๐๓    จิตรกรรมสีโปสเตอร รายวิชาเพ่ิมเติม                กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒                                                เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

ศึกษาความหมายของการเขียนภาพ  การระบายสีโปสเตอร วัสดุอุปกรณท่ีใชในการเขียนภาพ ฝก

ปฏิบัติการเขียนภาพท่ีแสดงรูปแบบและไมแสดงรูปแบบ  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับองคประกอบของการ

เขียนภาพ 

ฝกปฏิบัติวัสดุอุปกรณ ท่ีใชในการเขียนภาพ ฝกปฏิบัติการเขียนภาพท่ีแสดงรูปแบบและไมแสดง

รูปแบบ  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับองคประกอบของการเขียนภาพ และสามารถเขียนภาพตางๆไดอยาง

เพลิดเพลินและประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ิน-ภูมิปญญาไทย 

 มีความใฝเรียนใฝรู มีวินัย มุงม่ันในการทํางาน มีจิตสาธารณะ  รักความเปนไทย  โดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง  

 

ผลการเรียนรู 

        ๑.  อธิบายการใชวัสดุอุปกรณในการสรางงานจิตรกรรม 

        ๒.  อธิบายการจัดองคประกอบศิลป 

        ๓.  ออกแบบการสรางงานจิตรกรรมในการประยุกตใชในกลุมสาระวิชาอ่ืนๆ 

        ๔.  อธิบายหลักการเขียนภาพเบื้องตน 

        ๕.  อธิบายหลักการระบายสีโปสเตอร 

        ๖.  บอกประเภทของการเขียนภาพประเภทตางๆ 

        ๗.  ปฏิบัติการสรางสรรคงานจิตรกรรมไดอยางเพลิดเพลิน 

        ๘.  ออกแบบการสรางงานจิตรกรรมในการประยุกตใชในภูมิปญญาทองถ่ิน 

        ๙.   ออกแบบการสรางงานจิตรกรรมในการประยุกตใชในภูมิปญญาไทย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๗ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ศ๒๓๒๐๓    จิตรกรรมสีโปสเตอร รายวิชาเพ่ิมเติม                กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓                                                เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

ศึกษาความหมายของการเขียนภาพ  การระบายสีโปสเตอร วัสดุอุปกรณท่ีใชในการเขียนภาพ ฝก

ปฏิบัติการเขียนภาพท่ีแสดงรูปแบบและไมแสดงรูปแบบ  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับองคประกอบของการ

เขียนภาพ 

ฝกปฏิบัติวัสดุอุปกรณ ท่ีใชในการเขียนภาพ ฝกปฏิบัติการเขียนภาพท่ีแสดงรูปแบบและไมแสดง

รูปแบบ  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับองคประกอบของการเขียนภาพ และสามารถเขียนภาพตางๆไดอยาง

เพลิดเพลินและประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ิน-ภูมิปญญาไทย 

 มีความใฝเรียนใฝรู มีวินัย มุงม่ันในการทํางาน มีจิตสาธารณะ  รักความเปนไทย  โดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง  

 

ผลการเรียนรู 

        ๑.  อธิบายการใชวัสดุอุปกรณในการสรางงานจิตรกรรม 

        ๒.  อธิบายการจัดองคประกอบศิลป 

        ๓.  ออกแบบการสรางงานจิตรกรรมในการประยุกตใชในกลุมสาระวิชาอ่ืนๆ 

        ๔.  อธิบายหลักการเขียนภาพเบื้องตน 

        ๕.  อธิบายหลักการระบายสีโปสเตอร 

        ๖.  บอกประเภทของการเขียนภาพประเภทตางๆ 

        ๗.  ปฏิบัติการสรางสรรคงานจิตรกรรมไดอยางเพลิดเพลิน 

        ๘.  ออกแบบการสรางงานจิตรกรรมในการประยุกตใชในภูมิปญญาทองถ่ิน 

        ๙.   ออกแบบการสรางงานจิตรกรรมในการประยุกตใชในภูมิปญญาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



๑๙๘ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ศ ๒๑๒๐๑ ขับรองประสานเสียง                กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑                                               เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

ศึกษาเก่ียวกับการหายใจท่ีถูกตอง เทคนิคการขับรอง ทาทางในการขับรอง ทฤษฎีโนตสากลเบื้องตน การ

ออกอักขระและสําเนียง  การแสดงทาทางประกอบ ลักษณะวิธีสรางอารมณ การพูดและการขับรองเพลงประสาน

เสียง สามารถนําเอาลมหายใจมาใชในการสนับสนุนการขับรองของตนเอง และรองดวยเสียงท่ีมีคุณภาพ   

โดยใหผูเรียนฝกการบริการรางกายชวยในการออกเสียง หายใจเขาออก และควบคุมอวัยวะในการ     

ออกเสียง อานโนต ทํานอง เนื้อรอง ขับรองประสานเสียง  และใชกระบวนการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ 

๑๑๑๑๑๑๑๑เพ่ือใหเขาใจวิธีการหายใจ ทาทางในการรองเพลงท่ีถูกตอง สามารถนําเอาลมหายใจมาใชในการ

สนับสนุนการขับรองของตนเอง สามารถรองดวยเสียงท่ีมีคุณภาพ ไมเพ้ียนระดับเสียงและแนวประสาน เขาใจ

ความหมายของทาทางของผูอํานวยเพลง รองเพลงประสานเสียง ท่ีมีการประสานเสียงไมซับซอน สามารถประเมิน

ความบกพรองของการขับรองของตนเองและกลุมได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๙ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ศ ๒๒๒๐๑ ขับรองประสานเสียง                กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒                                              เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

ศึกษาเก่ียวกับการหายใจท่ีถูกตอง เทคนิคการขับรอง ทาทางในการขับรอง ทฤษฎีโนตสากลเบื้องตน การ

ออกอักขระและสําเนียง  การแสดงทาทางประกอบ ลักษณะวิธีสรางอารมณ การพูดและการขับรองเพลงประสาน

เสียง สามารถนําเอาลมหายใจมาใชในการสนับสนุนการขับรองของตนเอง และรองดวยเสียงท่ีมีคุณภาพ   

โดยใหผูเรียนฝกการบริการรางกายชวยในการออกเสียง หายใจเขาออก และควบคุมอวัยวะในการ     

ออกเสียง อานโนต ทํานอง เนื้อรอง ขับรองประสานเสียง  และใชกระบวนการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ 

๑๑๑๑๑๑๑๑เพ่ือใหเขาใจวิธีการหายใจ ทาทางในการรองเพลงท่ีถูกตอง สามารถนําเอาลมหายใจมาใชในการ

สนับสนุนการขับรองของตนเอง สามารถรองดวยเสียงท่ีมีคุณภาพ ไมเพ้ียนระดับเสียงและแนวประสาน เขาใจ

ความหมายของทาทางของผูอํานวยเพลง รองเพลงประสานเสียง ท่ีมีการประสานเสียงไมซับซอน สามารถประเมิน

ความบกพรองของการขับรองของตนเองและกลุมได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๐ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ศ ๒๓๒๐๑ ขับรองประสานเสียง                กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓                                              เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

 
             ศึกษาเก่ียวกับการหายใจท่ีถูกตอง เทคนิคการขับรอง ทาทางในการขับรอง ทฤษฎีโนตสากลเบื้องตน 

การออกอักขระและสําเนียง  การแสดงทาทางประกอบ ลักษณะวิธีสรางอารมณ การพูดและการขับรองเพลง

ประสานเสียง สามารถนําเอาลมหายใจมาใชในการสนับสนุนการขับรองของตนเอง และรองดวยเสียงท่ีมีคุณภาพ   

โดยใหผูเรียนฝกการบริการรางกายชวยในการออกเสียง หายใจเขาออก และควบคุมอวัยวะในการ     

ออกเสียง อานโนต ทํานอง เนื้อรอง ขับรองประสานเสียง  และใชกระบวนการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ 

๑๑๑๑๑๑๑๑เพ่ือใหเขาใจวิธีการหายใจ ทาทางในการรองเพลงท่ีถูกตอง สามารถนําเอาลมหายใจมาใชในการ

สนับสนุนการขับรองของตนเอง สามารถรองดวยเสียงท่ีมีคุณภาพ ไมเพ้ียนระดับเสียงและแนวประสาน เขาใจ

ความหมายของทาทางของผูอํานวยเพลง รองเพลงประสานเสียง ท่ีมีการประสานเสียงไมซับซอน สามารถประเมิน

ความบกพรองของการขับรองของตนเองและกลุมได 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

(เพิ่มเติม) 



๒๐๒ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

อ ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ๑                            กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑               เวลา ๒๐ ช่ัวโมง       จํานวน ๐.๕ หนวยกิต 

          ศึกษาภาษาท่ีใชในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน คําสั่ง คําขอรอง คําชี้แจง  และคําอธิบายงายๆ 
การทักทาย การกลาวลา  การขอบคุณ การแนะนําตัวเอง การแนะนําผูอ่ืนใหรูจักกัน การแลกเปลี่ยนขอมูล
เก่ียวกับสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันและสถานการณท่ีนาสนใจ รวมท้ังสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็คทรอนิคส 
สามารถโตตอบ และแสดงความคิดเห็น และสามารถนําเสนอผลงานผานทักษะกระบวนการการบูรณาการ 

          โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน ทักษะการจํา คิด วิเคราะหและเขียน สื่อความ
กระบวนการทํางานกลุม/คู  และสมรรถนะ ๕ สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

         เพ่ือใหนักเรียน เปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝ
เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ชุมชนรวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู 

1. พูดและปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงและคําอธิบายงายๆท่ีฟงได 
2. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องตาง ๆใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่อง

ท่ีอยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม  
3. พูดบรรยายเก่ียวกับตัวเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่อง ประเด็นตางๆท่ีอยูในความ

สนใจของสังคม 
4. เลือกใชภาษาน้ําเสียงและกริยาทาทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม

และวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
5. คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล ขอเท็จจริง ท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอมจากแหลงเรียนรูอ่ืน และนําเสนอดวยการพูด  
6. ใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูแสดงความคิดเห็นท้ังสารคดี และบันเทิงคดี 
7. มีทักษะในการใชภาษาในการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลของโรงเรียนละชุมชนได 
8. มีทักษะในการเรียนรู การทํางานโดยกระบานการกลุมและกระบวนการทํางานตามระบบ PDCA 
9. มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของโรงเรียนสาและของกลุมสาระภาษาตางประเทศ 

รวมท้ังหมด    ๙     ผลการเรียนรู 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๐๓ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

อ ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ๒                           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๒                      เวลา ๒๐ ช่ัวโมง     จํานวน ๐.๕ หนวยกิต 
 

ศึกษาภาษาท่ีใชในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน คําสั่ง คําขอรอง คําชี้แจง  และคําอธิบายงายๆ การ
ทักทาย การกลาวลา  การขอบคุณ การแนะนําตัวเอง การแนะนําผูอ่ืนใหรูจักกัน การแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับ
สถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันและสถานการณท่ีนาสนใจ รวมท้ังสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็คทรอนิคส สามารถ
โตตอบ และแสดงความคิดเห็น และสามารถนําเสนอผลงานผานทักษะกระบวนการการบูรณาการ 

โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน ทักษะการจํา คิด วิเคราะหและเขียน สื่อความ
กระบวนการทํางานกลุม/คู  และสมรรถนะ ๕ สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพ่ือใหนักเรียน เปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู 
อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ชุมชนรวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู 

1. พูดและปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงและคําอธิบายงายๆท่ีฟงได 
2. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องตาง ๆใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่อง

ท่ีอยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม  
3. พูดบรรยายเก่ียวกับตัวเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่อง ประเด็นตางๆท่ีอยูในความ

สนใจของสังคม 
4. เลือกใชภาษาน้ําเสียงและกริยาทาทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม

และวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
5. คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล ขอเท็จจริง ท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอมจากแหลงเรียนรูอ่ืน และนําเสนอดวยการพูด  
6. ใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูแสดงความคิดเห็นท้ังสารคดี และบันเทิงคดี 
7. มีทักษะในการใชภาษาในการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลของโรงเรียนละชุมชนได 
8. มีทักษะในการเรียนรู การทํางานโดยกระบานการกลุมและกระบวนการทํางานตามระบบ PDCA 
9. มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของโรงเรียนสาและของกลุมสาระภาษาตางประเทศ 

                  รวมท้ังหมด  ๙  ผลการเรียนรู 
 
 

 
 
 
 
 



๒๐๔ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

อ ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ๓                          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรยีนท่ี ๑                            เวลา ๒๐ ช่ัวโมง       จํานวน ๐.๕ หนวยกิต 

       ศึกษาภาษาท่ีใชในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน คําสั่ง คําขอรอง คําชี้แจง  และคําอธิบายงายๆ 
การทักทาย การกลาวลา  การขอบคุณ การแนะนําตัวเอง การแนะนําผูอ่ืนใหรูจักกัน การแลกเปลี่ยนขอมูล
เก่ียวกับสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันและสถานการณท่ีนาสนใจ รวมท้ังสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็คทรอนิคส 
สามารถโตตอบ และแสดงความคิดเห็น และสามารถนําเสนอผลงานผานทักษะกระบวนการการบูรณาการ 

      โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน ทักษะการจํา คิด วิเคราะหและเขียน สื่อความ
กระบวนการทํางานกลุม/คู  และสมรรถนะ ๕ สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

     เพ่ือใหนักเรียน เปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝ
เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ชุมชนรวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู 
1. พูดและปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงและคําอธิบายงายๆท่ีฟงได 
2. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องตาง ๆใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่องท่ีอยู

ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม  
3. พูดบรรยายเก่ียวกับตัวเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่อง ประเด็นตางๆท่ีอยูในความสนใจ

ของสังคม 
4. เลือกใชภาษาน้ําเสียงและกริยาทาทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
5. คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล ขอเท็จจริง ท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

จากแหลงเรียนรูอ่ืน และนําเสนอดวยการพูด  
6. ใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูแสดงความคิดเห็นท้ังสารคดี และบันเทิงคดี 
7. มีทักษะในการใชภาษาในการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลของโรงเรียนละชุมชนได 
8. มีทักษะในการเรียนรู การทํางานโดยกระบานการกลุมและกระบวนการทํางานตามระบบ PDCA 
9. มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของโรงเรียนสาและของกลุมสาระภาษาตางประเทศ 

     รวมท้ังหมด  ๙  ผลการเรียนรู 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๐๕ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

อ ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ๔                            กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                           เวลา ๒๐ ช่ัวโมง       จํานวน ๐.๕ หนวยกิต 

       ศึกษาภาษาท่ีใชในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน คําสั่ง คําขอรอง คําชี้แจง  และคําอธิบายงายๆ 
การทักทาย การกลาวลา  การขอบคุณ การแนะนําตัวเอง การแนะนําผูอ่ืนใหรูจักกัน การแลกเปลี่ยนขอมูล
เก่ียวกับสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันและสถานการณท่ีนาสนใจ รวมท้ังสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็คทรอนิคส 
สามารถโตตอบ และแสดงความคิดเห็น และสามารถนําเสนอผลงานผานทักษะกระบวนการการบูรณาการ 

       โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน ทักษะการจํา คิด วิเคราะหและเขียน สื่อความ
กระบวนการทํางานกลุม/คู  และสมรรถนะ ๕ สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

      เพ่ือใหนักเรียน เปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝ
เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนรวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู 

1. พูดและปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงและคําอธิบายงายๆท่ีฟงได 
2. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องตาง ๆใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่อง

ท่ีอยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม  
3. พูดบรรยายเก่ียวกับตัวเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่อง ประเด็นตางๆท่ีอยูในความ

สนใจของสังคม 
4. เลือกใชภาษาน้ําเสียงและกริยาทาทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม

และวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
5. คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล ขอเท็จจริง ท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอมจากแหลงเรียนรูอ่ืน และนําเสนอดวยการพูด  
6. ใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูแสดงความคิดเห็นท้ังสารคดี และบันเทิงคดี 
7. มีทักษะในการใชภาษาในการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลของโรงเรียนละชุมชนได 
8. มีทักษะในการเรียนรู การทํางานโดยกระบานการกลุมและกระบวนการทํางานตามระบบ PDCA 
9. มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของโรงเรียนสาและของกลุมสาระภาษาตางประเทศ 

                    รวมท้ังหมด  ๙  ผลการเรียนรู 

 
 

 
 
 
 
 



๒๐๖ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ๕                            กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๑                               เวลา ๒๐ ช่ัวโมง  จํานวน ๐.๕  หนวยกิต 

           ศึกษาภาษาท่ีใชในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน คําสั่ง คําขอรอง คําชี้แจง  และคําอธิบายงายๆ 
การทักทาย การกลาวลา  การขอบคุณ การแนะนําตัวเอง การแนะนําผูอ่ืนใหรูจักกัน การแลกเปลี่ยนขอมูล
เก่ียวกับสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันและสถานการณท่ีนาสนใจ รวมท้ังสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็คทรอนิคส 
สามารถโตตอบ และแสดงความคิดเห็น และสามารถนําเสนอผลงานผานทักษะกระบวนการการบูรณาการ 

          โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน ทักษะการจํา คิด วิเคราะหและเขียน สื่อความ
กระบวนการทํางานกลุม/คู  และสมรรถนะ ๕ สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

          เพ่ือใหนักเรียน เปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝ
เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ชุมชนรวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู 
1. พูดและปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงและคําอธิบายงายๆท่ีฟงได 
2. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องตาง ๆใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่อง

ท่ีอยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม  
3. พูดบรรยายเก่ียวกับตัวเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่อง ประเด็นตางๆท่ีอยูในความ

สนใจของสังคม 
4. เลือกใชภาษาน้ําเสียงและกริยาทาทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม

และวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
5. คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล ขอเท็จจริง ท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอมจากแหลงเรียนรูอ่ืน และนําเสนอดวยการพูด  
6. ใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูแสดงความคิดเห็นท้ังสารคดี และบันเทิงคดี 
7. มีทักษะในการใชภาษาในการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลของโรงเรียนละชุมชนได 
8. มีทักษะในการเรียนรู การทํางานโดยกระบานการกลุมและกระบวนการทํางานตามระบบ PDCA 
9. มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของโรงเรียนสาและของกลุมสาระภาษาตางประเทศ 

                     รวมท้ังหมด  ๙  ผลการเรียนรู 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๐๗ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ๖                           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๒                เวลา ๒๐ ช่ัวโมง    จํานวน ๐.๕ หนวยกิต 
 

       ศึกษาภาษาท่ีใชในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน คําสั่ง คําขอรอง คําชี้แจง  และคําอธิบายงายๆ 
การทักทาย การกลาวลา  การขอบคุณ การแนะนําตัวเอง การแนะนําผูอ่ืนใหรูจักกัน การแลกเปลี่ยนขอมูล
เก่ียวกับสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันและสถานการณท่ีนาสนใจ รวมท้ังสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็คทรอนิคส 
สามารถโตตอบ และแสดงความคิดเห็น และสามารถนําเสนอผลงานผานทักษะกระบวนการการบูรณาการ 

     โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน ทักษะการจํา คิด วิเคราะหและเขียน สื่อความ
กระบวนการทํางานกลุม/คู  และสมรรถนะ ๕ สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

    เพ่ือใหนักเรียน เปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝ
เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ั 

นในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ชุมชนรวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู 

1. พูดและปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงและคําอธิบายงายๆท่ีฟงได 
2. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องตาง ๆใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่อง

ท่ีอยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม  
3. พูดบรรยายเก่ียวกับตัวเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่อง ประเด็นตางๆท่ีอยูในความ

สนใจของสังคม 
4. เลือกใชภาษาน้ําเสียงและกริยาทาทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม

และวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
5. คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล ขอเท็จจริง ท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอมจากแหลงเรียนรูอ่ืน และนําเสนอดวยการพูด  
6. ใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูแสดงความคิดเห็นท้ังสารคดี และบันเทิงคดี 
7. มีทักษะในการใชภาษาในการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลของโรงเรียนละชุมชนได 
8. มีทักษะในการเรียนรู การทํางานโดยกระบานการกลุมและกระบวนการทํางานตามระบบ PDCA 
9. มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของโรงเรียนสาและของกลุมสาระภาษาตางประเทศ 

                       รวมท้ังหมด  ๙  ผลการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 
 

 

กิจกรรมพฒันาผูเรียน 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมแนะแนว 



๒๑๐ 
 

หลักการ 

                 เปนกิจกรรมท่ีจัดใหสอดคลองกับสภาพปญหา  ความตองการ  ความสนใจ   ธรรมชาติของผูเรียน  

และวิสัยทัศนของสถานศึกษาท่ีตอบสนองจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา      ข้ันพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑  ใหครอบคลุมท้ังดานการศึกษา  การงาน  และอาชีพ  ชีวิตและสังคม  เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

ผูเรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจดวยตนเอง  เรียนรูดวยตนเอง  ดวยการปฏิบัติจนกระท่ังเกิดทักษะชีวิต  หรือ

การเรียนรูตลอดจนครูทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  โดยมีครูแนะแนวเปนพ่ีเลี้ยงและประสานงาน   

วัตถุประสงค 

                 ๑.  เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  รูจัก  เขาใจ  และเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน 

                 ๒.  เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  สามารถวางแผนการเรียน  อาชีพ  รวมท้ังการดําเนินชีวิต 

                      และสังคม 

                 ๓.  เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  สามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม  และอยูรวมกับผูอ่ืนได 

                      อยางมีความสุข 

ขอบขาย 

                 การจัดกิจกรรมแนะแนวมีองคประกอบ  ๓  ดาน  ดังนี้ 

                 ๑.  ดานการศึกษา  ใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองในดานการเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ  รูจักแสวงหา

และใชขอมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีนิสัยใฝรูใฝเรียน  มีวิธีการ

เรียนรู  และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาตอไดอยางเหมาะสม 

                 ๒.  ดานการงานและอาชีพ  ใหผูเรียนไดรูจักตนเองในทุกดาน  รูและเขาใจโลกของงานอาชีพอยาง

หลากหลาย  มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต  มีการเตรียมตัวสูอาชีพ  สามารถวางแผนเพ่ือประกอบอาชีพตามท่ีตนเอง

มีความถนัดและสนใจ 

                 ๓.  ดานชวีิตและสังคม  ใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง  รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน  รักษ

สิ่งแวดลอม  มีวุฒิภาวะทางอารมณ  มีเจตคติท่ีดีตอการมีชีวิตท่ีดีมีคุณภาพ  มีทักษะและสามารถปรับตัวให

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

แนวการจัดกิจกรรม 

                 ๑.  จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการและธรรมชาติของผูเรียน 

                 ๒. จัดกิจกรรมเพ่ือผูเรียนทุกคนในสถานศึกษา ใหครอบคลุมเนื้อหาสาระดานการพัฒนาตนเอง 

การศึกษา และอาชีพ 

                 ๓.  ประสานความรวมมือใหผูเก่ียวของกับผูเรียนทุกฝาย นับตั้งแตผูบริหาร ครูทุกคน ผูปกครอง 

ชุมชน รวมมีบทบาทและมีสวนรวมในการดําเนินการ ใหความรวมมือและสนับสนุนใหการจัดกิจกรรมดําเนินไป

ดวยความสะดวกอยางมี ประสิทธิภาพ 

    ๔.  จัดกิจกรรมชั่วโมงแนะแนว  ๑ ชั่วโมง : ๑ สัปดาห  ระดับประถมศึกษาเปนรายปการศึกษา  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนภาคเรียนท่ี ๑  และ  ๒ 

    ๕.  จัดกิจกรรมดานการศึกษา  มีรูปแบบการจัดกิจกรรม  ๒  ลักษณะ  คือ 



๒๑๑ 
 

      ๕.๑  การจดักิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน 

            - กิจกรรมคาบแนะแนวทุกระดับชั้น  

            - กิจกรรมโฮมรูม 

      ๕.๒ การจัดกิจกรรมแนะแนวนอกชั้นเรียน เชน 

           - กิจกรรมกลุมทางจิตวิทยาและการแนะแนว 

           - การทัศนศึกษาแหลงวิทยาการและสถานประกอบการ 

           - การเชิญผูปกครอง ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกาเปนวิทยากรใหความรู  

           - การจัดนิทรรศการ 

           - การจัดปายนิเทศ 

           - การปฐมนิเทศ 

           - การปจฉิมนิเทศ 

           - กิจกรรมวันประสานสัมพันธ 

           - กิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน 

           - กิจกรรมพ่ีชวยนอง 

    ๖.  จัดกิจกรรมดานการงานและอาชีพ  มีแนวการจัดกิจกรรมดังนี้ 

          ๖.๑  รูขอมูลตนเองเพ่ือการวางแผนงานอาชีพ เชน ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ จุดเดน 

จุดดอยของตนเอง 

                    ๖.๒  รูและเขาใจในธรรมชาติและคุณลักษณะของอาชีพ มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต  เห็นคุณคา

ของการทํางาน 

                    ๖.๓   มีความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการศึกษาเพ่ือเขาสูงานอาชีพ 

        ๖.๔  มีเปาหมายชีวิต รูจักวางแผนชีวิตการเรียน การงาน ท่ีเหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ 

และสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี 

        ๖.๕  มีคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการเตรียมตัวสูโลกของงานอาชีพ 

๗. จัดกิจกรรมดานชีวิตและสังคม  มีแนวการจัดกิจกรรมดังนี้ 
๗.๑  รูจักและเขาใจตนเอง รักและเห็นคุณคาในตนเอง 

๗.๒  เขาใจและยอมรับผูอ่ืน 

๗.๓  มีทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถปรับตัวเขากับสภาพสังคม สิ่งแวดลอม 

ท่ีเปลี่ยนไปไดอยางเหมาะสม และสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

                  ๗.๔ รูจักตัดสินใจและแกปญหา รวมท้ังสามารถปรับตัวตอสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

ในชีวิตอยางเหมาะสม 

๗.๕  มีคุณธรรม จริยธรรม เปนคนดีในสังคม อยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

๗.๖  รูจักหลีกเลี่ยงอบายมุข สารเสพติด การพนัน หรือสิ่งท่ีเปนอันตรายตอชีวิต 

๗.๗  มีวุฒิภาวะทางอารมณ 
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การประเมินผลการจัดกิจกรรม 

                 ในการการประเมินการจัดกิจกรรมแนะแนว  ครูผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมแนะแนว  ผูเรียน  และ

ผูปกครอง  มีภารกิจท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                 ๑.  ครูผูจัดกิจกรรมแนะแนว   

                       ๑.๑  จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน  ใหเกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค  สอดคลองกับ

วิสัยทัศนท่ีสถานศึกษากําหนดและตามสภาพความตองการและปญหาของผูเรียน 

                       ๑.๒  รายงานเวลาและพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 

                       ๑.๓  ศึกษา  ติดตาม  และพัฒนาผูเรียนในกรณีท่ีผูเรียนไมเขารวมกิจกรรม 

                       ๑.๔  ประเมินผลผูเรียน  โดยดูจากพัฒนาการของผูเรียนตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดเปนสําคัญ  

ในกรณีท่ีผลการประเมินยังไมผานใหครูผูจัดกิจกรรมดําเนินการซอมเสริมโดยผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมซํ้าหรือปฏิบัติ

กิจกรรมเพ่ิมเติม  จนกระท่ังผูเรียนบรรลุคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือผานการประเมินตามเกณฑ

ท่ีสถานศึกษากําหนด 

                       ๑.๕  บันทึกผลการติดตามและประเมินผลผูเรียนไวเปนหลักฐาน 

                 ๒.  ผูเรียน 

                       ๒.๑  ผูเรยีนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด โดยมี

หลักฐานแสดงเวลาการเขารวมกิจกรรม 

                       ๒.๒  ปฏบิัติกิจกรรมตามท่ีครูผูรับผิดชอบมอบหมาย  ถาไมผานใหปฏิบัติกิจกรรมซํ้าหรือ

ปฏิบัติเพ่ิมเติม  และมีชิ้นงาน/ผลงาน/คุณลักษณะตามท่ีครูผูจัดกิจกรรมมอบหมายใหปฏิบัติ 

                ๓.  ผูปกครองควรมีสวนรวมในการประเมินผลพัฒนาการของผูเรียน  และมีการบันทึกสรุป

พัฒนาการและการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน 
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กิจกรรมนักเรียน 
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ลูกเสือ - เนตรนาร ี
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หลักการ 

                 กระบวนการลูกเสือโรงเรียนบานหนองบัว   มีหลักการสําคัญ  คือ โรงเรียนบานหนองบัว 

ไดจัดกิจกรรมใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย  วุฒิภาวะ  และความแตกตางระหวางบุคคลของ

ผูเรียน โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้  

    ๑.  มีศาสนาเปนหลักยึดทางจิตใจ  จงรักภักดีตอศาสนาท่ีตนเคารพนับถือ  และพึงปฏิบัติศาสนกิจดวย

ความจริงใจ 

    ๒.  จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและประเทศชาติของตน  พรอมดวยการสงเสริมและสนับสนุนสันติ

สุขและสันติภาพ  ความเขาใจท่ีดีซ่ึงกันและกัน  และความรวมมือซ่ึงกันและกันตั้งแตละระดับทองถ่ิน  ระดับชาติ  

และระดับนานาชาติ 

    ๓.  เขารวมพัฒนาสังคม  ยอมรับ  และใหความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผูอ่ืนและเพ่ือนมนุษย

ทุกคน  รวมท้ังธรรมชาติและสรรพสิ่งท้ังหลายในโลก 

    ๔.  มีความรับผิดชอบตอการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

    ๕.  ลูกเสือทุกคนตองยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 

วัตถุประสงค 

                 พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา ๘ ไดกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรมลูกเสือเพ่ือ

พัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย  สติปญญา  จิตใจ  และศีลธรรมใหเปนพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบและชวยสรางสรรค

สังคม  ใหเกิดความสามัคคี  และมีความเจริญกาวหนา  ท้ังนี้เพ่ือความสงบสุขและความม่ันคงของประเทศชาติ

ตามแนวทางดังตอไปนี้ 

    ๑.  ใหมีนิสัยในการสังเกต  จดจํา  เชื่อฟง  และพ่ึงตนเอง 

    ๒.  ใหมีความซ่ือสัตยสุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

    ๓.  ใหรูจักบําเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน 

    ๔.  ใหรูจักทําการฝมือและฝกฝนการทํากิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

    ๕.  ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และความม่ันคงของประเทศชาติ 

ขอบขาย 

                 กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  เปนกิจกรรมท่ีมุงปลูกฝงระเบียบวินัยและกฎเกณฑ  เพ่ือการอยูรวมกัน  

ใหรูจักการเสียสละและบําเพ็ญประโยชนแกสังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ซ่ึงการจัดกิจกรรมลูกเสือ  

เนตรนารี  ใหเปนไปตามขอบังคับของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  รวมท้ังใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑    โดยกําหนดหลักสูตรเปน  ๔  ประเภท  ดังนี้ 

                 ๑.  ลูกเสือสํารอง    ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑-๓ 

                 ๒.  ลูกเสือสามัญ    ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔-๖ 

                 ๓.  ลูกเสือสามัญรุนใหญ   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑-๓ 

                 ๔.  ลูกเสือวิสามัญ    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔-๖ 

                 โรงเรียนบานหนองบัว    ไดกําหนดหลักสูตรลูกเสือ เนตรนารี เปน  ๓ ประเภท คือ   

                 ๑.  ลูกเสือสํารอง    ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑-๓ 
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                 ๒.  ลูกเสือสามัญ    ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔-๖ 

                 ๓.  ลูกเสือสามัญรุนใหญ   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑-๓ 
 

แนวการจัดกิจกรรม 

                 การจัดกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ 

 (Scout  Method)  ซ่ึงมีองคประกอบ  ๗  ประการ  คือ 

                       ๑.  คําปฏิญาณและกฎ  ถือเปนหลักเกณฑท่ีลูกเสือทุกคนใหคําม่ันสัญญาวาจะปฏิบัติตามกฎ

ของลูกเสือ  กฎของลูกเสือมีไวใหกับลูกเสือเปนหลักในการปฏิบัติ  ไมได “หาม” ทํา  หรือ 

“บังคับ”  ทํา  แตถา “ทํา”  ก็จะทําใหเกิดผลดีแกตนเอง  เปนคนดี  ไดรับการยกยองวาเปนผูมีเกียรติเชื่อถือได  

ฯลฯ 

                       ๒.  เรียนรูจากการกระทํา  เปนการพัฒนาสวนบุคคล  ความสําเร็จหรือไมสําเร็จของผลงานอยู

ท่ีการกระทําของตนเอง  ทําใหมีความรูท่ีชัดเจน  และสามารถแกปญหาตาง ๆ ดวยตนเองได  และทายทาย

ความสามารถของตนเอง 

                       ๓.  ระบบหมู  เปนรากฐานอันแทจริงของการลูกเสือ เปนพ้ืนฐานในการอยูรวมกัน  การ

ยอมรับซ่ึงกันและกัน  การแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ  การชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน  เปนการเรียนรูการใช

ประชาธิปไตยเบื้องตน 

                       ๔.  การใชสัญลักษณรวมกัน  ฝกใหมีความเปนหนึ่งเดียวในการเปนสมาชิกลูกเสือ  เนตรนารี  

ดวยการใชสัญลักษณ  ไดแก  เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  การทําความเคารพ  รหัส  คําปฏิญาณ  กฎ  คติพจน  คํา

ขวัญ  ธง  เปนตน  วิธีการนี้จะชวยใหผูเรียนตระหนักและภาคภูมิใจใน 

การเปนสมาชิกขององคการลูกเสือแหงโลก  ซ่ึงมีสมาชิกอยูท่ัวโลกและเปนองคกรท่ีมีจํานวนสมาชิกมากท่ีสุดใน

โลก 

                       ๕.  การศึกษาธรรมชาติ  คือ  สิ่งสําคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ  ธรรมชาติอันโปรงใสตาม

ชนบท  ปาเขา  ปาละเมาะ  และพุมไม  เปนท่ีปรารถนาอยางยิ่งในการไปทํากิจกรรมกับธรรมชาติ  การปนเขา  

ตั้งคายพักแรมในสุดสัปดาห  หรือตามวาระของการอยูคายพักแรมตามกฎระเบียบ  เปนท่ีเสนหาแกเด็กทุกคน  ถา

ขาดสิ่งนี้แลว  ก็ไมเรียกวาใชชีวิตแบบลูกเสือ 

                       ๖.  ความกาวหนาในการรวมกิจกรรม  กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดใหเด็กทํา  ตองใหมีความกาวหนา

และดึงดูดใจ  สรางใหเกิดความกระตือรือรน  อยากท่ีจะทําและวัตถุประสงคในการจัดแตละอยางใหสัมพันธกับ

ความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง  เกมการเลนท่ีสนุกสนาน  การแขงขัยกันก็เปนสิ่งดึงดูดใจและเปนการจูงใจ

ท่ีดี 

                       ๗.  การสนับสนุนโดยผูใหญ  ผูใหญเปนผูท่ีชี้แนะหนทางท่ีถูกตองใหแกเด็ก  เพ่ือใหเขาเกิด

ความม่ันใจในการท่ีจะตัดสินใจกระทําสิ่งใดลงไป  ท้ังคูมีความตองซ่ึงกันและกัน  เด็กก็ตองการผูใหญชวยชี้นํา  

ผูใหญเองก็ตองการนําพาใหไปสูหนทางท่ีดี  ใหไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและดีท่ีสุด  จึงเปนการรวมมือกันท้ัง

สองฝาย 
 

 

 



๒๑๗ 
 

เง่ือนไข 

                 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   

                       สวนการจดักิจกรรมเพ่ือรับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ  เนตรนารี  แตละประเภทใชเวลา

เรียนปกติ  และนอกเวลาเรียน 

                 ๒.   การจัดกิจกรรม 

                       ๒.๑  การจัดกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารีตามหลักสูตร  ควรจัดใหมีการเปดประชุมกองทุกครั้ง  

เพ่ือเปนการฝกความมีระเบียบวินัยในตนเอง  โดยปฏิบัติตามข้ันตอน  ดังนี้ 

                             ๒.๑.๑  พิธีเปด  (ชักธงข้ึน  สวดมนต  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก) 

                             ๒.๑.๒  เกมหรือเพลง 

                             ๒.๑.๓  เรียนตามหลักสูตร 

                             ๒.๑.๔  การเลาเรื่องสั้นท่ีเปนประโยชน 

                             ๒.๑.๕  พิธีปด  (นัดหมาย  ตรวจ   ชักธงลง  เลิก) 

                       ๒.๒  กิจกรรมการอยูคายพักแรม   

                             การเดินทางไกลและอยูคายพักแรม  มีวัตถุประสงคเพ่ือฝกใหลูกเสือมีความอดทน  อยูใน

ระเบียบวินัย  รูจักชวยตนเอง  รูจักอยูและทํางานรวมกับผูอ่ืน  ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพ่ิมเติม  ผูบังคับบัญชา

ลูกเสือจําเปนตองวางแผนนําลูกเสือไปเดินทางไกลและอยูคายพักแรมไวใหพรอมกอนและเนิ่น ๆ ดังนั้นบทบาท

ผูบังคับบัญชาลูกเสือท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตอลูกเสือ  ตองาน  การอยูคายพักแรม  และตามหนาท่ีของตนเองจึง

จําเปนตองหาโอกาสใหลูกเสือของตนไดมีโอกาสในการอยูคายพักแรมเสมอ 

                             ใหผูกํากับลูกเสือนําลูกเสือไปฝกเดินทางไกล  และอยูคายพักแรมปหนึ่งไมนอยกวา ๑ ครั้ง   

ครั้งหนึ่งใหอยูคายพักแรมอยางนอย ๑ คืน 

                       ๒.๓  กิจกรรมพิธีการ  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพิธีการลูกเสือ  เชน  พิธีเขาประจํากอง  พิธี

ทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม  พิธีถวายราชสดุดี  พิธีประดับเครื่องหมายตาง ๆ เปนตน  เพ่ือใหลูกเสือมีความ

ภาคภูมิใจและเห็นคุณคาในการเปนลูกเสือ 

                       ๒.๔  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  สถานศึกษาควรสงเสริมการจัดกิจกรรมใหลูกเสือไดบําเพ็ญ

ประโยชนตามอุดมการณของลูกเสือ 

                 ๓.   ผูบังคับบัญชาลูกเสือควรผานการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือข้ันความรูเบื้องตนในแตละ

ประเภท 

                 ๔.   สถานศึกษาควรใหมีการจัดตั้งกลุมหรือกองลูกเสือตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ 

 

 



๒๑๘ 
 

การประเมินผลกิจกรรม 

                 การประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  เปนกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการดาน

ตาง ๆ ของผูเรียนลูกเสือ  เนตรนารี  ซ่ึงนอกจากพิจารณาความรูตามทฤษฎีแลว  ตองพิจารณาดานความประพฤติ  

พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมท่ีเนนทักษะและการปฏิบัติตาง ๆ ดวย 

วิธีการประเมินท่ีหลากหลายและการประเมินตามสภาพจริงซ่ึงแบงการประเมินผลออกเปน ๒ สวน  คือ 

                 ๑.   กิจกรรมบังคับ 

                       เปนการประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตร  เพ่ือใหผูเรียนผานเกณฑการติดสินเลื่อนชั้นหรือจบ

หลักสูตร  โดยการเขารวมกิจกรรมและผานการประเมินตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด  มีการประเมินผลตลอด

ภาคเรียน / ป  โดยวิธีการสังเกตการณเขารวมกิจกรรม  การซักถาม  การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  โดย

กําหนดเกณฑการประเมิน  “ผาน”  และ  “ไมผาน” 

                             ผาน    หมายถึง    ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ ๘๐  

ผานการปฏิบัติกิจกรรม  และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

                             ไมผาน    หมายถึง    ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมนอยกวารอยละ ๘๐  ปฏิบัติกิจกรรม  

หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

                 ๒.   กิจกรรมพิเศษ  การประเมินผลวิชาพิเศษในแตละวิชา  ใชวิธีการทดสอบท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ  ตามหลักเกณฑในขอบังคับลูกเสือแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมชุมนุม 

 



๒๒๐ 
 

หลักการ 

           ๑.  เปนกิจกรรมท่ีเกิดจากการสรางสรรคและออกแบบกิจกรรมของผูเรียนตามความสมัครใจ 

           ๒.  เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนรวมกันทํางานเปนทีม  ชวยกันคิด  ชวยกันทํา  และชวยกันแกปญหา 

           ๓.  เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

           ๔.  เปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน  รวมท้ังบริบทของสถานศึกษา 

                และทองถ่ิน 

วัตถุประสงค 

           ๑.  เพ่ือใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความตองการของตน 

           ๒.  เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาความรู  ความสามารถดานการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  ใหเกิด 

                ประสบการณท้ังทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 

           ๓.  เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนใชเวลาใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม 

           ๔.  เพ่ือใหผูเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนไดตามวิถีประชาธิปไตย 

ขอบขาย 

           ๑.  เปนกิจกรรมจัดตามความสนใจของผูเรียน 

           ๒.  เปนกิจกรรมท่ีจัดเสริมหลักสูตรสถานศึกษาในดานความรูและทักษะปฏิบัติ  ของผูเรียน 

           ๓.  สามารถจัดไดท้ังในและนอกสถานศึกษา  และท้ังในเวลาและนอกเวลาเรียน 

แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม 

          ๑.  กรณีชุมนุมท่ียังไมมีการจัดตั้ง  ใหผูเรียนรวมกันจัดตั้งชุมนุม  และเชิญครูท่ีปรึกษารวมกันดําเนินการ 

               กิจกรรมชุมนุมตามระเบียบปฏิบัติท่ีสถานศึกษากําหนด 

          ๒.  กรณีชุมนุมท่ีมีการจัดตั้งแลว  ใหครูท่ีปรึกษาชุมนุมสํารวจความสนใจของผูเรียนในการเลือกเขา 

               รวมชุมนุม 

          ๓.  แตละชุมนุมมีการจัดประสบการณแลกเปลี่ยนเรียนรู  และเผยแพรกิจกรรม 

          ๔.  ครูท่ีปรึกษากิจกรรมประเมินตามหลักเกณฑการประเมินผล 

เง่ือนไข 

         ๑.  การจัดกิจกรรมชุมนุมในแตละระดับชั้น  ใหจัดตามโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน 

              พ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

         ๒.  สมาชิกของชุมนุม   ตองเขารวมกิจกรรม  รวมปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ 

              ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

การประเมินผล 

                 การประเมินผลกิจกรรม  เปนกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการดานตาง ๆ ซ่ึง

นอกจากพิจารณาความรูตามทฤษฎีแลว  ยังตองพิจาณาดานความประพฤติ  พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมท่ีเนน



๒๒๑ 
 

ทักษะและการปฏิบัติตาง ๆ ดวยวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย  และการประเมินตามสภาพจริง  โดยกําหนดเกณฑ

การประเมินเปน  “ผาน”  และ  “ไมผาน”  

             

     ผาน    หมายถึง    ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ ๘๐  

ผานการปฏิบัติกิจกรรม  และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

                 ไมผาน    หมายถึง    ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ  ปฏิบัติกิจกรรม  หรือมี

ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน 

 



๒๒๓ 
 

หลักการ      

             กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนเปนกิจกรรมท่ีตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  และพัฒนาการทางสมอง  เนนให

ความสําคัญท้ังความรู  และคุณธรรมจริยธรรม  จัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนคิดสรางสรรคออกแบบกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนอยางหลากหลายรูปแบบ  เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมในลักษณะจิตอาสา 

วัตถุประสงค 

               ๑.  เพ่ือใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว โรงเรียน  ชุมชน  สังคม  และ 

                    ประเทศชาติ 

               ๒.  เพ่ือใหผูเรียนออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนอยางสรางสรรค 

                    ตามความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

              ๓.  เพ่ือใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนไดอยางมี 

                   ประสิทธิภาพ 

              ๔.  เพ่ือใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธรณประโยชนจนเกิดคุณธรรมจริยธรรมตาม 

                   คุณลักษณะอันพึงประสงค 

              ๕.  เพ่ือใหผูเรียนมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

ขอบขาย 

             เปนกระบวนการจัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  และกิจกรรมจิตอาสา  โดยผูเรียน

ดําเนินการดวยตนเองในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ  ความดีงาม  ความเสียสละตอสังคม  มี

จิตอาสา  และมีจิตสาธารณะ 

แนวการจัดกิจกรรม 

             การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  เนนใหผูเรียนรวมกันสํารวจและวิเคราะหสภาพ

ปญหา  รวมกันออกแบบการจัดกิจกรรม  วางแผนการจัดกิจกรรม  ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน  รวมสรปุและ

ประเมินผลการจัดกิจกรรม  รวมรายงานผล  พรอมท้ังประชาสัมพันธและเผยแพรผลการจัดกิจกรรม 

             การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  โรงเรียนบานหนองบัว  เลือกจัดกิจกรรมหรือเขารวม

กิจกรรมไดท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  กลาวคือ   จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ  โครงงาน  หรอืกิจกรรม  

หมายถึง  กิจกรรมท่ีผูเรียนนําเสนอการจัดกิจกรรมตอโรงเรียน  เพ่ือขอความเห็นชอบในการจัดทําโครงการ  

โครงงาน  หรือกิจกรรม  ซ่ึงมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดท่ีชัดเจน  โดยมีการจัดกิจกรรมท้ังภายในโรงเรียนและ

ภายนอกโรงเรียน  

เง่ือนไข 

            เวลาเขารวมกิจกรรม  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนอยางตอเนื่องทุกภาค

เรียน  เนนผูเรียนเปนผูจัดกิจกรรมดวยตนเองทุกข้ันตอนและตอเนื่อง  โดยมีครูเปนท่ีปรึกษากิจกรรม 



๒๒๔ 
 

            ผูเรียนจะจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนในเวลา  สถานท่ี  หรือ

รูปแบบของกิจกรรมใดก็ได  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา 

 

การประเมินผลกิจกรรม 

                 การประเมินผลกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมใหครบตาม

กรอบเวลาในโครงสรางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  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/ชิน้งาน/คุณลักษณะตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

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/คุณลักษณะตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดคิดเปนรอยละ 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/คุณลักษณะตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดต่ํากวา รอยละ ๘๐  ทุกชั้นป 

                 กรณีท่ีผูเรียนไมผาน  ครูท่ีปรึกษาตองใหผูเรียนซอมเสริมการทํากิจกรรมใหครบตามกรอบเวลาท่ี

กําหนดในโครงสรางของหลักสูตรหรือปฏิบัติกิจกรรมอ่ืนท่ีมีจุดมุงหมายสอดคลองกับกิจกรรมท่ีกําหนดเปนการ

ทดแทนและประเมินผลตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 



๒๒๕ 
 

เกณฑการจบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๖ 
 

เกณฑการจบหลักสูตรระดับประถมศึกษา 

เกณฑการจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

 

๑.  ผูเรียนเรียนรายวชิาพ้ืนฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน จํานวน  ๕,๐๔๐  

ชั่วโมงตาม และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม  จํานวน  ๒๔๐  ชั่วโมง   

๒.  ผูเรียนตองเรียนรูทุกรายวิชาพ้ืนฐานและมีผลการประเมินในระดับ  ๑.๐  ข้ึนไป  จึงจะถือวาผานการ

ประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน 

๓.  ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน ในระดับ  “ผาน” ข้ึนไป 

๔.  ผูเรียนตองมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับ  “ผาน” ข้ึนไป 

๕.  ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  และมีมีผลการประเมิน ในระดบั  “ผาน” 

 

 

 

          ๑.  ผูเรียนเรียนรายวชิาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ หนวยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติม 

๑๕  หนวยกิต  

          ๒.  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  ๗๗  หนวยกิต  โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน  

 ๖๖  หนวยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา  ๑๑  หนวยกิต 

๓.  ผูเรียนตองเรียนรูทุกรายวิชาพ้ืนฐานและมีผลการประเมินในระดบั  ๑.๐  ข้ึนไป  จึงจะถือวาผานการ

ประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน 

๔.  ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน ในระดับ  “ผาน” ข้ึนไป 

๕.  ผูเรียนตองมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับ  “ผาน” ข้ึนไป 

๖.  ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  และมีมีผลการประเมิน ในระดบั  “ผาน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๗ 
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๒๒๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 



๒๒๙ 
 

ประกาศโรงเรียนบานหนองบัว 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

               เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หมวด ๔  มาตรา ๒๗  
 และคําสั่งคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี  ๓๐/๒๕๖๑  ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม  ๒๕๖๐  ท่ีใหใชมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  และกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรบัปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
คําสั่งคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๕ มกราคม  ๒๕๖๑  ท่ีใหเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
การเรียนรู และตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  และวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๐) และ
แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันท่ี 
๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง การบริหารเวลาเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ทําใหโรงเรียนตองปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา  ใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  และสอดคลองกับหลักสูตรทองถ่ิน จุดเนน  และ
ความตองการของโรงเรียน  เพ่ือใหนักเรียนเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
               อาศัยระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๕ และประกาศการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๑๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๑  โรงเรียนบานหนองบัว    สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๑  จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียนบาน
หนองบัว ดังรายละเอียดแนบทาย 
 
                    ประกาศ ณ วันท่ี  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

                                     
                                                            (ลงชื่อ)  

                                                                    (นายปรีชา    วิเศษชัย) 
                                                            ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองบัว 
 
  
 
 
 



๒๓๐ 
 

( เอกสารแนบทาย ) 
 
๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประกอบดวย 

๑.๑ นายสุธธิรรม   สําเร็จรัมย   
๑.๒ นายราเซ็ล    อุบลแสง   
๑.๓ นางสมภาร    บุตรเพ็ง                                    

ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูแทนผูปกครอง 
ผูแทนศิษยเกา 

 

มีหนาท่ีใหคําปรึกษา ชี้แนะ สงเสริมและสนับสนุนตามท่ีคณะกรรมการขอความรวมมือ 
๒. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการโรงเรียน ประกอบดว           

๒.๑ นายปรีชา    วิเศษชัย  
๒.๒ นางลาวัณย    สิงศิลป  
๒.๓ ดร.ประครอง    พลสิทธิ์ 
๒.๔ นางอิสรีย    ฐิติชัยรัตน 
๒.๕ นายปริญญา    สุภา 
 
๒.๖ นายนาวิน    วงศวิเศษ 
๒.๗ นางฐปรัตน    ทองยัง 
 
๒.๘ นางรสสุคนธ    มุลาล ี
๒.๙ นางประณมเพียร    โพธิน์า 
๒.๑๐ ดร.ประคอง    พลสิทธิ์ 
๒.๑๑ นายปริญญา    สภุา 
๒.๑๒ นางอัญชณา    สิทธิภาณุนันท 
๒.๑๓ นายพจนา    ศรีพรหมทัต 

ผูอํานวยการโรงเรียน 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา 
และพลศึกษา 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
หัวหนางานแนะแนว 
หัวหนางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
หัวหนางานวัดผลและประเมินผล 
หัวหนางานวิชาการ 

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

 
มีหนาท่ี 
 ๑. วางแผนการดําเนินงานวิชาการ กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนวการ
จัดสัดสวนสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา  ใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ๒. จัดทําคูมือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําปรึกษา
เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล และการแนะแนวใหสอดคลอง
และเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๓. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรูการ
วัดผลและประเมินผล และการแนะแนวใหเปนไปตามจุดหมายและแนวทางการดําเนินการของหลักสูตร 
 ๔. ประสานความรวมมือจากบุคคล  หนวยงาน องคกรตาง ๆ และชุมชน เพ่ือใหการใชหลักสูตรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 ๕. ประชาสัมพันธหลักสูตร และการใชหลักสูตรแกนักเรียน  ผูปกครอง ชุมชน และผูเก่ียวของ และนํา
ขอมูลปอนกลับจากฝายตาง ๆ มาพิจารณาเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 



๒๓๑ 
 

 ๗. ติดตามผลการเรียนรูของนักเรียนเปนรายบุคคล  ระดับชวงชั้น และระดับกลุมสาระการเรียนรูในแตละ
ปการศึกษา  เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา 
 ๘. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  และการบริหารหลักสูตร ระดับ
สถานศึกษาในรอบปท่ีผานมา  แลวใชผลการประเมินเพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตรในปการศึกษาตอไป 
 ๙. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยเนนผลการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา  
สาธารณชนและผูเก่ียวของ 
 ๑๐. ใหมีการประชุมคณะกรรมการ  อยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
 
                                           .................................................................... 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๒ 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาพ้ืนฐาน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

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

 เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลอง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๔ มาตรา ๒๗ ท่ีกําหนดใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี

หนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตรเพ่ือความเปนไทย  ความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ  การดํารงชีวิตและการประกอบ

อาชีพ  ตลอดเพ่ือการศึกษาตอ  ในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาของชุมชน 

 

และสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

กระทรวงศึกษาธิการ  จึงวางระเบียบไวดังนี้ 

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน

วิชาการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับนับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัด

และแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

 “สถานศึกษา” หมายความวา โรงเรียนของรัฐท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  แตไมหมายรวมถึงสถานศึกษาท่ี

จัดการศึกษาเฉพาะทาง 

 “ผูบริหารสถานศึกษา”  หมายความวา ครูใหญ อาจารยใหญ หรือผูอํานวยการท่ีรับผิดชอบบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 

 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 

 “คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการระดับกลุมวิชา 

 “อนุกรรมการ” หมายความวา อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการระดับกลุมวิชา 



๒๓๓ 
 

 ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

สถานศึกษา” อยูภายใตคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา  แตงตั้งโดยผูบังคับบัญชาเหนือ

สถานศึกษาข้ึนไปหนึ่งระดับ  คณะกรรมการประกอบดวย 

 (๑) ผูบริหารสถานศึกษา เปนประธานกรรมการ 

 (๒) ผูชวยผูบริหารท่ีผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ 

 (๓) หัวหนาหมวดวิชาหรือกลุมวิชา  เปนกรรมการ 

 (๔) หัวหนางานแนะแนว เปนกรรมการ 

 (๕) หัวหนางานวัดและประเมินผล เปนกรรมการ 

 (๖) ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ 

 ในกรณีท่ีสถานศึกษาไมมีผูชวยผูบริหาร  ใหผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาแตงตั้งผูท่ีเหมาะสมเปนรอง

ประธานกรรมการ และเปนกรรมการและเลขานุการ  และในกรณีท่ีเห็นควรใหมีกรรมการและผูชวยเลขานุการให

พิจารณาแตงตั้งไดตามความเหมาะสม 

 ขอ ๖ ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 (๑) วางแผนการดําเนินงานวิชาการ  กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา และ

แนวทางการจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สภาพเศรษฐกิจ  สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถ่ิน 

 (๒) จัดทําคูมือบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษานิเทศ กํากับ ติดตามใหคําปรึกษาเก่ียวกับ

การพัฒนาหลักสูตร แรจัดกระบวนการเรียนรู  การวัดและประเมินผล  และการแนะแนวใหสอดคลองและเปนไป

ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 (๓) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรูการ

วัดและประเมินผลและการแนะแนว ใหเปนไปตามจุดหมายและแนวทางการดําเนินการของหลักสูตร 

 (๔) ประสานความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน องคกรตาง ๆ และชุมชนเพ่ือใหการใชหลักสูตรเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 (๕) ประชาสัมพันธหลักสูตร และการใชหลักสูตรแกนักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและผูท่ีเก่ียวของและนํา

ขอมูลปอนกลับจากฝายตาง ๆ มาพิจารณาเพ่ือการปรบปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

 (๖) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 

 (๗) ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับชัน ระดับชวงชั้น ระดับกลุมวิชาในแตละปการศึกษา  

เพ่ือปรับปรุงแกไขและพัฒนาการดําเนินการงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา 

 (๘) ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปท่ีผานมา  แลวใชผลการประเมินเพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร

หลักสูตรปการศึกษาตอไป 
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(๙) รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเนนผลการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียนตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา  สาธรณ

ชนและผูเก่ียวของ 

ขอ ๗ ใหมีการประชุมคณะกรรมการ อยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

       การดําเนินการประชุมคณะกรรมการ  ใหเปนไปตามระเบียบและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด  

โดยใหมีคณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของคณะกรรมารท่ีมีอยู 

ขอ ๘ ใหมีคณะท่ีปรึกษา  ซ่ึงประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนชุมชน หรือผูประกอบการในทองถ่ิน หรือ

ภูมิปญญาในทองถ่ิน  ผูแทนผูปกครอง และผูแทนศิษยเกา  ซ่ึงอาจเปนบุคคลท่ีเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน หรือไมก็ได  มีหนาท่ีใหคําปรึกษาตามท่ีคณะกรรมการขอความรวมมือแลวแตกรณี 

ขอ ๙ ใหมีคณะอนุกรรมการเรียกวา “คระอนุกรรมการระดับกลุมวิชา” จํานวน ๙ คณะ เรียกชื่อ

คณะอนุกรรมการตามชื่อกลุมวิชาในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดแก กลุมวิชาภาษาไทย สุมวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี

กลุมวิชาทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป กลุมวิชาการงานอาชีพ กลุมวิชาภาษาตางประเทศ และกลุมกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน  อยูภายใตคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแตงตั้งโดยผูบริหาร

สถานศึกษา คณะอนุกรรมการ แตละคณะประกอบดวย 

(๑) หัวหนาหมวดวิชาหรือกลุมวิชา เปนประธานอนุกรรมการ 

(๒) คร-ูอาจารยทุกคนในหมวดวิชาหรือกลุมวิชา เปนอนุกรรมการ 

(๓) รองหัวหนาหมวดวิชาหรือกลุมวิชา เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีท่ีสถานศึกษาไมมีรองหัวหนาหมวดวิชาหรือกลุมวิชา  ใหผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาแตงตั้งผูท่ี

เหมาะสมแทน  และในกรณีท่ีสถานศึกษาไมไดจัดกลุมวิชาตามชื่อกลุมวิชาของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ให

พิจารณากําหนดจํานวนคณะอนุกรรมการตามกลุมวิชาของสถานศึกษา 

ขอ ๑๐ ใหคณะนุกรรมการมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดสัดสวนสาระการเรียนรูกลุมวิชา และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาของกลุมวิชาในสาระการเรียนรู

แกนรวม  แกนเลือก และเลือกเสรี ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(๒) ดําเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญท่ีสุด และการวดัและประเมินผล

การเรียนรูรายวิชาตาง ๆเพ่ือใหไดขอมูลท่ีแสดงความสามารถท่ีแทจริงของนักเรียน 

(๓) พัฒนาแผนการสอนรายวิชาท่ีเปนมาตรฐานกลาง  เพ่ือใหผูสอนสามารถปรับใชตามความเหมาะสม

และใหการสอนนําไปสูการเรียนรูมากท่ีสุด 

(๔) พัฒนาสื่อการเรียนรูท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญท่ีสุด 

(๕) กําหนดแนวทางพัฒนาเครื่องมือ  และกํากับ ติดตามการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูของ

นักเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชาท่ีกําหนด 

(๖) วิเคราะหพัฒนาการของนักเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม 
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(๗) ดําเนินการวิจัยการศึกษาในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาและพัฒนากระบวนการการเรียนรูและการวัดและ

ประเมินผล 

(๘) นิเทศภายใน แลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(๙) รวบรวมขอมูลเพ่ือการปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและการจัดกระบวนการเรียนรู ตลอดจน

ตรวจสอบและประเมินการบริหารหลักสูตรรายวิชาและกลุมวิชาในภาคเรียนท่ีผานมาและวางแผนพัฒนาการ

บริหารหลักสูตรในภาคเรียนตอไป 

(๑๐) รายงานผลการปฏิบัติงานาตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู – อาจารย และผลการบริหาร 

หลักสูตรของกลุมวิชาโดยเนนผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนตอคระกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผูเก่ียวของ 

(๑๑) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ขอ ๑๑ ใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง 

การดําเนินการประชุมคณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามระเบียบและวิธีการท่ีคณะอนุกรรมการกําหนด  

โดยใหมีคณะอนุกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานนคณะอนุกรรมการท่ีมีอยู 

          ขอ ๑๒ การจัดใหมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกลาว ใหสถานศึกษาพิจารณาดําเนินการตาม

สภาพและยืดหยุนตามความเหมาะสม  ในกรณีท่ีสถานศึกษามีบุคลากรนอย  อาจจัดใหมีเฉพาะคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานคณะเดียว และใหคณะกรรมการดับกลาว

ปฏิบัติงานในสวนท่ีเปนหนาท่ีของคณะอนุกรรมการระดับกลุมวิชาดวย                          

 

                                       ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

                                                    (ลงชื่อ)... เกษม.....วัฒนชัย…. 

                                                           (นายเกษม    วัฒนชัย) 

                               รฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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คําส่ังโรงเรียนบานหนองบัว 

ท่ี    ๕๓ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ป ๒๕๖๑  

สูหลักสูตรโรงเรียนบานหนองบัว (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒) 

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

     เนื่องจากการประชุมทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท่ีกลุมโรงเรียนเมือง ๑   ไดจัดข้ึนโดยมีศึกษานิเทศกเขารวมประชุม เม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม

๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบานหมากแขง  ซ่ึงในท่ีประชุมไดกําหนดใหโรงเรียนทบทวนหลักสูตรโรงเรียนฉบับปรับปรุง 

๒๕๖๑ โดยเนนในรายวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา (ภูมิศาสตร) ในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑,๔ 

และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ สวนในรายวิชาอ่ืนใหทบทวนเพ่ือใหเหมาะกับบริบทสถานศึกษา และสถานการณ

ปจจุบัน เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสู หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 

๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง ๒๕๖๒) 

                   ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยจึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 

 ๑. คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาท่ีอํานวยความสะดวก ใหคําปรึกษา สนับสนุนในการวัดผลประเมินผล 

     ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยและเกิดผลดีสูงสุด ประกอบดวย 

๑.๑ นายปรีชา    วิเศษชัย 

๑.๒ นางสาวประคอง    พลสิทธิ์ 

๑.๓ นางลาวัณย    สิงหศิลป 

๑.๔ นายนาวิน    วงษวิเศษ  

๑.๕ นางสาวณัฏฐนันท   โยธะชัย  

๑.๖ นางอัญชณา   สิทธิภาณุนันท   

๑.๗ นายพิเชาวน  องคอนุรักษ          

๑.๘ นายวิรุฬห  จุลนิล             

ผูอํานวยการโรงเรียน 

คร ูโรงเรียนบานหนองบัว 

ครู โรงเรียนบานหนองบัว 

ครู โรงเรียนบานหนองบัว 

ครู โรงเรียนบานหนองบัว   

ครู โรงเรียนบานหนองบัว   

ครู โรงเรียนบานหนองบัว   

ครู โรงเรียนบานหนองบัว                                                 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ/เลขานุการ 

 

๒. คณะกรรมการท่ีปรึกษา มีหนาท่ีใหคําปรึกษาในการทบทวนหลักสูตร และจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของ 

    โรงเรียนบานหนองบัว (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒) 

   ๒.๑ นายปรชีา    วิเศษชัย 

   ๒.๒ นางสาวประคอง    พลสิทธิ์ 

   ๒.๓ นางสุมาลี    ใจดี 

   ๒.๓ นางอัญชณา    สิทธิภาณุนันท 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

ครู โรงเรียนบานหนองบัว 

ครู โรงเรียนบานหนองบัว 

ครู โรงเรียนบานหนองบัว 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ/เลขานุการ 
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๓. คณะกรรมการทบทวนหลักสูตรมีหนาท่ี ทบทวนถึงความยากงายของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร   

โครงสรางเวลาเรียน และทําการแกไขใหเหมาะกับบริบทของโรงเรียน โดยเนน ๓ สาระท่ีสําคัญ 

๓.๑ นางอัญชณา    สิทธิภาณุนันท 

๓.๒ นางนงลักษณ    ไผลอมทําเล 

๓.๓ นางลาวัณย    สิงศิลป  

๓.๔ นางสาวชุติมน    สนทา     

๓.๕ นางรสสุคนธ   มุลาล ี

๓.๖ นายนาวิน   วงษวิเศษ 

๓.๗ นายวิรุฬห    จลุนิล 

๓.๘ นางฐปรัตน    ทองยัง  

๓.๙ นายปริญญา    สุภา 

๓.๑๐ นางอิสรีย    ฐิตชิัยรัตน 

๓.๑๑ นางยุพิน    ดวงแพงมาศ 

๓.๑๒ นายพิเชาวน  องคอนุรักษ 

๓.๑๓นางประณมเพียร   โพธิ์นา 

๓.๑๔นางสาวณัฐฐินันทร  โยธะชัย 

ครู โรงเรียนบานหนองบัว 

ครู โรงเรียนบานหนองบัว 

ครู โรงเรียนบานหนองบัว 

ครู โรงเรียนบานหนองบัว 

ครู โรงเรียนบานหนองบัว 

ครู โรงเรียนบานหนองบัว 

ครู โรงเรียนบานหนองบัว 

ครู โรงเรียนบานหนองบัว 

ครู โรงเรียนบานหนองบัว 

ครู โรงเรียนบานหนองบัว 

ครู โรงเรียนบานหนองบัว 

ครู โรงเรียนบานหนองบัว 

ครู โรงเรียนบานหนองบัว 

ครู โรงเรียนบานหนองบัว 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๔. คณะกรรมการจัดทํารูปเลมหลักสูตร และรายงานตอเขตการศึกษา  มีหนาท่ีพิมพ พิสูจนอักษร และจัดทํา

รูปเลมหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนของโรงเรียนบานหนองบัวพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒) ใหแลว

เสร็จ และตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต ๑ ภายในวันท่ี 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 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ/เลขานุการ 

        ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้ง  ปฏิบัติหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายดวยความเอาใจใส และเตรียมการใหพรอมเพ่ือให

เกิดผลดีตอทางราชการ 

         สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

                                            

(นายปรีชา  วิเศษชัย) 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองบัว 

 



๒๓๘ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

นตฺถิ ปฺญา  สมาอาภา 

แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี 

 

 

 
 

  

 

 

 

โรงเรียนบานหนองบัว 

๕๕๓ หมู ๑๔ ตําบลหมากแขง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

FACEBOOK : โรงเรียนบานหนองบัว สพป.อุดรธานี เขต 1 

Website (เว็บไซต) : www.bns.thai.ac  

https://www.facebook.com/profile.php?id=406734660120325&ref=br_rs
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