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คํานํา 
 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานตาเรือง(ตํารวจชายแดนสงเคราะห) พุทธศักราช 2563 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรท่ีไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  2560 – 2579 รวมท้ังใหสอดคลองกับสภาพความเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดลอม และความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเจริญกาวหนาอยาง
รวดเร็ว  ตลอดจนสอดคลองกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
  
 โรงเรียนบานตาเรือง(ตํารวจชายแดนสงเคราะห)  จึงไดดําเนินการตามคําส่ังของกระทรวงศึกษาธิการ 
ท่ี สพฐ. 1238/2560 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 เรื่องใหใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551  รวมท้ังจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดหลักสูตรในแตละชวงวัยของผูเรียนดวย  ดังนั้น  
โรงเรียนบานตาเรือง(ตํารวจชายแดนสงเคราะห)  จึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรปการศึกษา 2563ใน
มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง 2560) ใหใชใน
ทุกระดับช้ัน  
 
 ในการดําเนินการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในครั้งนี้  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได
ศึกษาเอกสาร  ตํารา ประกาศ  นโยบายของหนวยงานตนสังกัด  และความตองการของนักเรียน  ผูปกครอง 
ชุมชนอยางรอบดาน  คณะกรรมการผูจัดทําจึงหวังอยางยิ่งวา หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานตาเรือง
(ตํารวจชายแดนสงเคราะห)  พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) นี้  จะเกิดประโยชนตอบุคคลากรผูเกี่ยวของทุกฝายท่ีตองการนําหลักสูตรไปใชให
เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
 
         
        ( นายคมกริช  อันทรง ) 
          ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเรืองฯ 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห) 
เร่ือง  ใหใชหลักสูตรโรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห) พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

----------------------------------------- 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สภาพแวดลอม และความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว เปนการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคนของชาติใหสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ ประเทศ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคลองกับ ประเทศไทย 4.0 โลก
ในศตวรรษท่ี 21 และทัดเทียมกับนานาชาติ ผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขันและ ดํารงชีวิตอยางสรางสรรคใน
ประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2545 และมาตรา ๑๒ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศใช
มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตร ในกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังปรากฏแนบทายคําส่ังนี้ แทนมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด  
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตร ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เงือ่นไขและระยะเวลา
การใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตร 
ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ต้ังแตปการศึกษา 
2563 เปนตนไป ใหใชในทุกช้ันเรียน 
  

ท้ังนี้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานตาเรือง(ตํารวจชายแดนสงเคราะห)  ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เมื่อวันท่ี  15  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  จึงประกาศใหใช
หลักสูตรโรงเรียนต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
      ประกาศ  ณ วันท่ี  15 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
                
 ( นายสมปอง  สายทอง )     ( นายคมกริช  อันทรง  ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน     ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเรือง ฯ 
 โรงเรียนบานตาเรือง ฯ    
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 เรื่อง หนา 
คํานํา  
ประกาศโรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห)  เรื่อง  ใหใชหลักสูตรโรงเรียน 
บานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห) พุทธศักราช 2563  ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

 

ตอนท่ี 1 บทนํา 1 
 ความนํา 1 
 วิสัยทัศน 3 
 หลักการ 3 
 จุดหมาย 3 
 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 4 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค 4 
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 สาระและมาตรฐานการเรียนรู 9 
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ตอนท่ี 2 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 16 
 โครงสรางเวลาเรียน 17 
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 โครงสรางหลักสูตรช้ันป  มัธยมศึกษาปท่ี 1 27 
 โครงสรางหลักสูตรช้ันป  มัธยมศึกษาปท่ี 2 28 
 โครงสรางหลักสูตรช้ันป  มัธยมศึกษาปท่ี 3 29 

ตอนท่ี 3 คําอธิบายรายวิชา 30 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 31 
 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 48 
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 70 

 
 



 
 

สารบัญ (ตอ) 
 

 เรื่อง หนา 
   

ตอนท่ี 3 คําอธิบายรายวิชา(ตอ)  
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 112 
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 156 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 173 
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 191 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 317 

ตอนท่ี 4 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 334 
ตอนท่ี 5 เกณฑการจบการศึกษา 341 
เอกสารอางอิง 343 
ภาคผนวก 345 

 คําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ 1239/2560 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 เรื่องใหใช
มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
สาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

 
 
 

346 
 ประกาศกระทรวงศึกษาการ เรื่องการบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 1-3 ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 พรอม
เอกสารแนบทาย 
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 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 พรอมเอกสารแนบทาย 
 

350 
 รายการเปล่ียนแปลงตามคําส่ัง  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ท่ี สพฐ 

30/2561 ลงวันท่ี 5 มกราคม 2561 เรื่อง ใหเปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวช้ีวัด  กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 

353 
 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร

สถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ลงวันท่ี 8  มกราคม 
2561 พรอมเอกสารแนบทาย 
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 คําส่ังโรงเรียนบานตาเรือง(ตํารวจชายแดนสงเคราะห)  เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการการ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ลงวันท่ี  
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ตอนท่ี 1 
บทนํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนท่ี 1 
บทนํา 

 
ความนํา 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                
ใหเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ เมื่อวันท่ี 11 กรกฎคม 2551 เริ่มใชในโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตร 
และโรงเรียนท่ีมีความพรอม ในปการศึกษา 2552 และเริ่มใชในโรงเรียนท่ัวไปในปการศึกษา 2553 ซึ่งใชมา 
เปนเวลากวา 10 ปแลว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ไดดําเนินการติดตามผลการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติอยางตอเนื่องในหลายรูปแบบ ท้ังการประชุม
รับฟงความ คิดเห็น การนิเทศติดตามผลการใชหลักสูตรของโรงเรียน การรับฟงความคิดเห็นผานเว็บไซตของ
สํานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา รายงานผลการวิจัยของหนวยงานและองคกรท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร
และการใช หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผลจากการศึกษา พบวา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีขอดีในหลายประการ เชน กําหนดเปาหมายการพัฒนาไว
ชัดเจน มีความ ยืดหยุนเพียงพอใหสถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได สําหรับปญหาท่ีพบสวน
ใหญเกิดจากการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สูการปฏิบัติในสถานศึกษาและ
ในหองเรียน  นอกจากนี้ การศึกษาขอมูลทิศทางและกรอบยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเกิดข้ึนในชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลก         
ท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและเช่ือมโยงใกลชิดกันมากข้ึน โดยจัดทําบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 
ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 รวมท้ังการปรับ 
โครงสรางประเทศไปสูประเทศไทย 4.0 ซึง่ยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป 
ตอจากนี้ ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก (1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  (2) ยุทธศาสตรดานการสราง 
ความสามารถในการแขงขัน (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตรดานการ
สราง โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปน มิตรกับส่ิงแวดลอม และ (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อมุงสู วิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ “ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เปนประเทศพัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประเด็นท่ีสําคัญเพื่อแปลงแผนไปสูการปฏิบัติให
เกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางแทจริงตามยุทธศาสตรการ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน คือ การเตรียมความ
พรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากร ในทุกชวงวัย มุงเนนการยกระดับคุณภาพทุน
มนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การพัฒนาทักษะท่ี
สอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงานและทักษะท่ีจําเปนตอการ ดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของคนใน
แตละชวงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพรอมของกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีจะ
เปล่ียนแปลงในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ดังนั้น เพื่อใหการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียมความพรอมคนใหสามารถปรับตัวรองรับ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอยาง
เหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดเปนนโยบายสําคัญและเรงดวน ใหมีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระ 
 
 



 
 

ภูมิศาสตร ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมท้ังเทคโนโลยี ในกลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมอบหมายใหสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สสวท.) ดําเนินการปรับปรุง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร และสาระ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี และมอบหมาย ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานดําเนินการปรับปรุงสาระภูมิศาสตร ในกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ท้ังนี้ การดําเนินงานประกาศใชหลักสูตรยังคงอยูในความรับผิดชอบของ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ยังคงหลักการและโครงสรางเดิมของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือ ประกอบดวย 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา
และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ  และภาษาตางประเทศ แตมุงเนนการปรับปรุงเนื้อหาใหมีความทันสมัย 
ทันตอการเปล่ียนแปลงและ ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ คํานึงถึงการสงเสริมใหผูเรียน มีทักษะท่ี 
จําเปนสําหรับการเรียนรูใน ศตวรรษท่ี 21 เปนสําคัญ เตรียมผูเรียนใหมีความพรอมท่ีจะเรียนรูส่ิงตาง ๆ พรอม
ท่ีจะประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  สามารถแขงขันและอยูรวมกับ
ประชาคมโลกได  กรอบในการปรับปรุง คือ ใหมีองคความรูท่ีเปนสากลเทียบเทานานาชาติ ปรับมาตรฐานการ
เรียนรู และตัวช้ีวัดใหมีความชัดเจน ลดความซ้ําซอน สอดคลองและเช่ือมโยงกันภายในกลุมสาระการเรียนรู 
และ ระหวางกลุมสาระการเรียนรู ตลอดจนเช่ือมโยงองคความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 
เขาดวยกัน จัดเรียงลําดับความยากงายของเนื้อหาในแตละระดับช้ันตามพัฒนาการแตละชวงวัย ใหมีความ
เช่ือมโยง ความรูและกระบวนการเรียนรู โดยใหเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด  
สาระสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้        

1. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       
1.1 จัดกลุมความรูใหมและนําทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับตัวช้ีวัด เนนใหผูเรียนเกิด 

การคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21      
1.2 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 กําหนดมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด สําหรับผูเรียน 

ทุกคน ท่ีเปนพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน และเปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษาตอระดับท่ี สูงข้ึน       
1.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 กําหนดมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดเฉพาะเจาะจง  

แยกสวนระหวางผูเรียนท่ีเลือกเรียนในแผนการเรียนท่ีไมเนนวิทยาศาสตรและแผนการเรียนท่ีเนนวทิยาศาสตร   
มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดในสวนของแผนการเรียนท่ีไมเนนวิทยาศาสตร เปนพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับ 
ชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอระดับท่ีสูงข้ึน สวนมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดของแผนการเรียนท่ีเนน 
วิทยาศาสตร ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาสงเสริมใหมีความรู ทักษะ และประสบการณ ดานคณิตศาสตรและ 
วิทยาศาสตรท่ีถูกตองลึกซึ้ง และกวางขวางตามศักยภาพของตนเองใหมากท่ีสุด อันจะเปนพื้นฐานสูความเปน
เลิศ ทางดานวิทยาศาสตร ศึกษาตอในวิชาชีพท่ีตองใชวิทยาศาสตรได       

1.4 ปรับจากตัวช้ีวัดชวงช้ันในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 เปนตัวช้ีวัดช้ันป  
2. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ไดเพิ่มสาระเทคโนโลยี ซึ่งประกอบดวยการออกแบบและ เทคโนโลยี และวิทยาการคํานวณ  
ท้ังนี้เพื่อเอื้อตอการจัดการเรียนรูบูรณาการสาระทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กับกระบวนการ 
เชิงวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  
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3. สาระภูมิศาสตร  
ซึ่งเปนสาระหนึ่งในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ยังคงมาตรฐาน 

การเรียนรูเดิม แตปรับมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดใหมีความชัดเจน สอดคลองกับพัฒนาการ ตามชวงวัย 
มีองคความรูท่ีเปนสากล เพิ่มความสามารถ ทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร ท่ีชัดเจนข้ึน  
 
วิสัยทัศน 

มุงพัฒนามาตรฐานการศึกษา กาวหนาเทคโนโลยี สุขภาพดีมีวินัย  ใสใจเรียนรู เชิดชูคุณธรรม นอม
นําเศรษฐกิจพอเพียง 
 
หลักการ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการท่ีสําคัญ  ดังนี้ 
           1.  เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู                   
เปน เป าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู  ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน              
ของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

2.  เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค และมี
คุณภาพ 

3.  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา                      
ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 

4. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัดการเรียนรู 
5.  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
6.  เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุม 

ทุกกลุมเปาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ   
 

จุดหมาย 
             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา มีความสุข    
มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ   จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน  เมื่อจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน   ดังนี้ 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปญหา   การใชเทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต  
3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
4.  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
5.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   การอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม  มีจิต

สาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข     
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สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร  
เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรู 

ความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ 
การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการส่ือสาร ท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด  

เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค  การคิด 
อยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปญหา  
เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ท่ีเผชิญ ไดอยางถูกตองเหมาะสม บน 

พื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปล่ียนแปลงของ
เหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการ
ตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  ตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม 
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    

เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู 
ดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอัน
ดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวให ทันตอการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอ
ตนเองและผูอื่น 
 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทาง 
เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การส่ือสาร การทํางาน  การแกปญหาอยาง
สรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อให
สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

1.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย 
2.  ซื่อสัตยสุจริต 
3.  มีวินัย 
4.  ใฝเรียนรู 
5.  อยูอยางพอเพียง 
6.  มุงมั่นในการทํางาน 
7.  รักความเปนไทย 
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8.  มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมใหสอดคลองตามบริบทและ

จุดเนนของตนเอง     
 
คานิยม 12 ประการ 
 “คานิยม 12 ประการ” เปนเหมือนแนวทางท่ีหนวยงานภาครัฐและเอกชนพึงยึดถือเปนคานิยมหลัก
ของคนในชาติ สอดคลองกับหลักธรรมะ เพราะเปนจริยธรรมท่ีทุกคนควรยึดถือ และประพฤติปฏิบัติ ซึ่งขณะนี้ 
นับเปนชวงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะฟนฟูคานิยมเหลานี้ใหคืนกลับสูสังคมไทย การสรางคานิยม 12 ประการให
ยั่งยืนจึงตองปลูกฝงไปถึงรากฐานใหแกเยาวชน โดยผูใหญ ส่ือมวลชนและสถาบันการศึกษาควรรวมมือกัน  ใช
กระบวนการ "อบรม บมเพาะ" จนกลายเปนวัฒนธรรมของสังคมไทย เปนการปลูกจิตสํานึกใหคนในชาติได
เขาใจความเปนไทยอยางแทจริง ใหคนไทยไดรู จักหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมีตอประเทศชาติ 
สถานศึกษาทุกระดับต้ังแตข้ันเบ้ืองตน จนถึงข้ันสูงสุด ทุกแหงท่ัวประเทศจึงควรนําแนวคิดดังกลาวถายทอดแก
นักศึกษา ครู อาจารย พนักงาน และเจาหนาท่ี โดยจัดทําเปนวาระหนึ่งของยุทธศาสตรการบริหารจัดการและ
เปนหนึ่งในอัตลักษณของนักศึกษาดวย ท่ีจะตองมีคุณธรรม ศีลธรรมดวย มิฉะนั้นจะเขาทํานอง ความรูทวมหัว
เอาตัวไมรอด สังคมปจจุบันเนนแตปริมาณ แตลืมคุณธรรมใชความรูโดยไมมีคุณธรรม ลืมใชสติฉุดรั้งดังนั้นทุก
ภาคสวนจึงตองรวมมือกัน เริ่มต้ังแตบาน ครอบครัว ชุมชน วัด และโรงเรียน หรือท่ีเรียกวา “บ ว ร” ท่ีจะตอง
ชวยกันปลูกฝงส่ิงท่ีดีในจิตใจของเยาวชน  
 1. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
         เราเกิดมาบนผืนแผนดินไทยท่ีอุดมสมบูรณและมั่งค่ัง มีพระมหากษัตริยเปนประมุขท่ีอุทิศ
ใหแกประชาชนอันเปนท่ีรัก มีศาสนาพุทธซึ่งเปนท่ีพึ่งทางใจ และก็มีธงชาติท่ีปาวประกาศถึงสัญชาติของเรา  
 2.  ซื่อสัตย เสียสละ  อดทน มีอุดมการณในส่ิงท่ีดีงามเพื่อสวนรวม 
  การท่ีเราเปล่ียนแปลงอุปนิสัยของเราใหเขากับคนอื่นหรือทัศนคติไปในทางท่ีดีนั้นจะทําใหเรา
ไดเรียนรูส่ิงใหมๆ เขาใจส่ิงตางๆในแตละมุมมอง ซึ่งจะทําใหขอขัดแยงและปญหายุติลง  
 3.  กตัญูตอพอแม  ผูปกครอง  ครูบาอาจารย 
         บุญคุณของพอแมนั้นใหญหลวงมาก ทานท้ังสองใหกําเนิดเรามาในโลกอันกวางใหญ เล้ียงดู
เราอยางดีดวยความรักและหวงใย รวมท้ังผูปกครอง และคุณครูบาอาจารยท่ีใหการศึกษาต้ังแตเล็กจนโต ซึ่งจะ
ทําใหเราเติบใหญเปนคนท่ีดีในสังคม ดังนั้น เราควรตอบแทนบุญคุณของทุกทานโดยประพฤติตัวใหดี เขน การ
เคารพหรือปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีมีอยู มีความรับผิดชอบในหนาท่ีตางๆ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล 
 4.  ใฝหาความรู  หมั่นศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรงและทางออม 
         การท่ีเราดํารงชีวิตประจําวันนั้น แนนอนวาเราตองใชความรูอยูตลอดเวลา ณ ตอนนี้โลก
เปล่ียนไปอยางมาก เพราะฉะนั้นเราความใฝหาความรูเพื่อใหทันกลับโลกภายนอกท่ีหมุนอยูตลอดเวลา เราควร
มีความเพียรพยายาม มุงมั่นในการศึกษาท้ังในและนอกโรงเรียน เชน การใชตําราเรียน อินเตอรเน็ตหรือส่ือ
อื่นๆ  ท่ีสามารถคนควาขอมูลได 
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 5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
         ประชาชนชาวไทยควรท่ีจะภาคภูมิใจกับประเพณี ศิลปะอันงดงาม  และวัฒนธรรมอนัด่ังเดิม 
เชน วันปใหมของประเทศไทย สงกรานต ในขณะนี้คานิยมของตะวันตกนัน้เขามาและมีบทบาทมากกับการ
พูดจา กิริยามารยาทและการแตงกาย ซึ่งทําใหประเพณีอันงดงามนัน้ถดถอยลง ดวยเหตุนี้เราจึงควรท่ีจะเปน
ตนแบบในการอนุรักษและสืบทอดใหถึงรุนลูกหลานไดเรียนรูตอไป 
 6.  มีศีลธรรมรักษาความสัตย  หวังดีตอผูอื่น  เผ่ือแผและแบงปน 
         การท่ีเราใหโดยไมหวังผลตอบแทนนั้นเปนส่ิงท่ีประเสริฐ การทําส่ิงตางๆดวยความหวังดี 
ถึงแมวาผลลัพธท่ีเราจะไดคือความสุขเล็กๆนอยๆ แตเราก็จะไดมิตรภาพและเกิดความสัมพันธท่ีดี ศีลธรรมก็
เปนขอท่ีเราควรถือไวในใจ เชนศีล๕ และการท่ีเราส่ือสัตยตลอดไมวาจะทําอะไร จะทําใหเราเปนคนดีในสังคม 
 7.  เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 
         การเปนประชาธิปไตยนั้นเปนระบบการบริหารอํานาจรัฐมาจากเสียงขางมากของพลเมือง 
โดยท่ีเรามีพระมหากษัตริยเปนประมุข ซึ่งเราควรเคารพแสดงความเคารพตอพระมหากษัตริยดวยใจอันภักดี 
 8.  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
         ทุกวันนี้เรามักจะเห็นผูคนแตกแยก หรือไมใหความเคารพกัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการท่ีไมมี
ระเบียบในสังคม อยางแรกตองเริ่มท่ีตัวเราเอง เราควรท่ีจะมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และเคารพผูหลัก
ผูใหญ และส่ิงเหลานี้จะเปนตนแบบใหอีกหลายๆคนเพื่อท่ีจะทําใหสังคมไทยนั้นเจริญ 
 9.  มีสติรูตัว  รูคิด  รูทํา  รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
         สติเปนส่ิงท่ีเราควรตระหนักอยูตลอดเวลาเพื่อท่ีจะไดทําส่ิงหนึ่งใหดีท่ีสุด รวมถึงการคิด
ทบทวนใหรอบคอบ และมีความมุงมั่นต้ังใจในการทํางาน ผลลัพธท่ีราจะไดถาเราทําอะไรโดยมีสติคือ
ความสําเร็จ 
 10.  รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  ( รัชการท่ี 9 )  รูจักอดออมไวใชเมื่อยาม
จําเปน  มีไวพอกินพอใช  ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย  และพรอมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความพรอม  เมื่อมี
ภูมิคุมกันท่ีดี   
         การดํารงชีพนั้นอาจจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีเราควรตระหนักอยูตลอดเวลา ดังท่ีพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ( รัชการท่ี 9 )  ใหคําสอนไวเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการท่ีเราตองปรับเปล่ียนตนเองใหเขากับคนอื่น และถาเราทําตามคําสอนดังกลาว
ชีวิตเราจะมีความสุขอยูกับส่ิงท่ีเรามี 
 11.  มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ  ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า  หรือกิเลส  มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา     

การท่ีมีจิตใจอันแนวแน ไมส่ันคลอนใดๆท้ังส้ินเมื่อเราตองพบกับอุปสรรคหรือกิเลสผาน 
เขามา ถาเราไดผานส่ิงเหลานี้มาบอยครั้ง มันจะทําใหเราเขมแข็ง เชน เราไมควรด่ืมสุราหรือสูบบุหรี่  เมื่อมีคน
ชักชวน 
 12.  คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 
         ในการดําเนินการส่ิงใดส่ิงหนึ่งนั้น เราควรคํานึงถึงขอดีและขอเสีย แตไมใชแคคํานึงสําหรับ
ตนเองแตควรคํานึงถึงผูอื่นดวย อีกท้ัง เราควรชวยเหลือเพื่อนมนุษย เชนไปสอนหนังสือท่ีบานเด็กกําพรา หรือ
ไปใหความบันเทิงท่ีบานพักคนชรา เปนตน 
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มาตรฐานการเรียนรู 
 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้  

1.  ภาษาไทย 
2.  คณิตศาสตร 
3.  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4.  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 
6.  ศิลปะ 
7.  การงานอาชีพ 
8.  ภาษาตางประเทศ 

ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูระบุส่ิงท่ีผูเรียนพึงรู  ปฏิบัติไดจนเกิดสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  มี
คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคเมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรูยัง
เปนกลไกสําคัญ   ในการขับเคล่ือนพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะสะทอนใหทราบวา
ตองการอะไร จะสอนอยางไร และประเมินอยางไร รวมท้ังเปนเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยใชระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึง 
การทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพ
ดังกลาวเปนส่ิงสําคัญท่ีชวยสะทอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีมาตรฐาน
การเรียนรูกําหนดเพียงใด 
 
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดระบุส่ิงท่ีนักเร ียนพึงรูและปฏิบัติได รวมท้ังคุณลักษณะของผูเรียนในแตละระดับช้ัน ซึ่งสะทอนถึง
มาตรฐานการเรียนรู มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรม  นําไปใชในการกําหนดเนื้อหา  จัดทําหนวย
การเรียนรู จัดการเรียนการสอน และเปนเกณฑสําคัญสําหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียน   

1. ตัวช้ีวัดช้ันป   เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนแตละช้ันปในระดับการศึกษาภาคบังคับ          
(ประถมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 3)             

2. ตัวช้ีวัดชวงช้ัน  เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(มัธยมศึกษาปท่ี 
4 – 6 )  
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หลักสูตรไดมีการกําหนดรหัสกํากับมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด เพื่อความเขาใจและใหส่ือสาร
ตรงกัน ดังนี ้

ว 1.1 ป. 1/2 
ป.1/2        ตัวช้ีวัดช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  ขอท่ี 2 
1.1           สาระท่ี 1  มาตรฐานขอท่ี 1      
ว              กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ต 2.2 ม.1-3/ 3 
ม.1-3/3      ตัวช้ีวัดช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  ขอท่ี 3 
2.3            สาระท่ี 2  มาตรฐานขอท่ี 3 
ต              กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 
 

สาระการเรียนรู 
 สาระการเรียนรู ประกอบดวย องคความรู   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู  และคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค  ซึ่งกําหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจําเปนตองเรียนรู โดยแบงเปน 8 กลุม
สาระการเรียนรู ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณิตศาสตร  :   การนําความรูทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชใน การ

แกปญหา การดําเนินชีวิต  และศึกษาตอ  

การมีเหตุมีผล  มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

พัฒนาการคิดอยางเปนระบบและสรางสรรค 

 

ภาษาไทย   :  ความรู  ทักษะและ

วัฒนธรรมการใชภาษาเพื่อ การสื่อสาร   

ความชื่นชม การเห็นคุณคาภูมิปญญา ไทย   

และภูมิใจในภาษาประจําชาติ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

:  การนําความรูและกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรไปใชในการศึกษา คนควาหา

ความรู และแกปญหาอยางเปนระบบ การ

คิดอยางเปนเหตุเปนผล  คิดวิเคราะห คิด

สรางสรรค  และจิตวิทยาศาสตร 

 

องคค์วามรู้ ทักษะสําคัญ 

และคุณลักษณะ 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ภาษาตางประเทศ   :  ความรูทักษะ  

เจตคติ และวัฒนธรรม การใช

ภาษาตางประเทศในการสื่อสาร  การ

แสวงหาความรูและการประกอบ

อาชีพ 

 

การงานอาชีพ 

: ความรู  ทักษะ และเจตคติ 

ในการทํางาน  การจัดการ                   

การดํารงชีวิต  การประกอบอาชีพ  

และการใชเทคโนโลยี 

 

ศิลปะ : ความรูและทักษะในการ

คิดริเร่ิม  จินตนาการ สรางสรรค

งานศิลปะ  สุนทรียภาพและการ

เห็นคุณคาทางศิลปะ 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา   : ความรู ทักษะ

และเจตคติในการสรางเสริมสุขภาพ

พลานามัยของตนเองและผูอ่ืน  การปองกัน

และปฏิบัติตอสิ่งตาง ๆ  ที่มีผลตอสุขภาพ

อยางถูกวิธีและทักษะในการดําเนินชีวิต 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  :    การอยู

รวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข  

การเปนพลเมืองดี  ศรัทธาในหลักธรรมของ

ศาสนา  การเห็นคุณคาของทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม ความรักชาติ และภูมิใจในความ

เปนไทย 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรูใน 8 กลุมสาระการเรียนรู  ดังนี้  
 

ภาษาไทย 
สาระท่ี 1 การอาน 
มาตรฐาน ท 1.1  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนิน 
 ชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 
 
สาระท่ี 2  การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ  ยอความ และเขียนเรื่องราวใน 
 รูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมี 
 ประสิทธิภาพ 
 
สาระท่ี 3 การฟง  การดู  และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกใน 
  โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค 
 
สาระท่ี 4  หลักการใชภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  
 ภูมิปญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไวเปนสมบัติของ ชาติ                                   
 
สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1  เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและ 
 นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 
คณิตศาสตร 
สาระท่ี 1 จํานวนและพีชคณิต  
มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจความหลากหลายของการแสดงจํานวน ระบบจํานวน การดําเนินการของจํานวน      

ผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการ สมบัติของการดําเนินการ และนําไปใช  
มาตรฐาน ค 1.2  เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลําดับและอนุกรมและนําไปใช  
มาตรฐาน ค 1.3  ใชนิพจน สมการ อสมการ และเมทริกซ อธิบายความสัมพันธ หรือชวยแกปญหาท่ี 
   กําหนดให  
 
สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต  
มาตรฐาน ค 2.1   เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวดั วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตองการวัด และนําไปใช              
มาตรฐาน ค 2.2   เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวางรูป 
    เรขาคณิต     และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช  
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สาระท่ี 3 สถิติและความนาจะเปน 
มาตรฐาน ค 3.1   เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา  
มาตรฐาน ค 3.2   เขาใจหลักการนับเบ้ืองตน ความนาจะเปน และนําไปใช  
 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สาระท่ี 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ   
มาตรฐาน ว 1.1  เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางส่ิงไมมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตและ  
  ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน       
  การเปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบ 

ท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
การแกไข  ปญหาส่ิงแวดลอมรวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน  

มาตรฐาน ว 1.2  เขาใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หนวยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล 
ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยท่ีทํางานสัมพันธ 
กัน     ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของอวัยวะตาง ๆ ของพืชท่ีทํางานสัมพันธกัน  
รวมท้ัง นําความรูไปใชประโยชน  

มาตรฐาน ว 1.3  เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทํางานพันธุกรรม  
สารพันธุกรรม   การเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรมท่ีมีผลตอส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทาง 
ชีวภาพและวิวัฒนาการ  ของส่ิงมีชีวิต รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน  

  
สาระท่ี 2  วิทยาศาสตรกายภาพ   
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับ   

โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะ 
ของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี   

มาตรฐาน ว 2.2  เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ ลักษณะการเคล่ือนท่ี 
  แบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน  
มาตรฐาน ว 2.3  เขาใจความหมายของพลังงาน การเปล่ียนแปลงและการถายโอนพลังงานปฏิสัมพันธระหวาง     
  สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคล่ืน ปรากฏการณท่ีเกี่ยวของกับ 
  เสียง แสง และคล่ืนแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน  
  
สาระท่ี 3  วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ   
มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี  

ดาวฤกษ  และระบบสุริยะ รวมท้ังปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะท่ีสงผลตอส่ิงมีชีวิตและ 
การประยุกตใช   เทคโนโลยีอวกาศ  

มาตรฐาน ว 3.2  เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปล่ียนแปลงภายในโลก  
  และ  บนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก  
  รวมท้ังผลตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม  
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สาระท่ี 4  เทคโนโลยี  
มาตรฐาน ว 4.1  เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว      
  ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอื่น ๆ เพื่อแกปญหา หรือ  
  พัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เลือกใช 
  เทคโนโลยี อยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และส่ิงแวดลอม  
มาตรฐาน ว 4.2  เขาใจและใชแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยางเปนข้ันตอนและเปน 
  ระบบ     ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู การทํางาน และการ 
  แกปญหาไดอยางมี  ประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรม    
 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1  รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน 

                      นับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยูรวมกัน
อยางสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2  เขาใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี  และธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

 
สาระท่ี 2  หนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1   เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมท่ีดีงาม และธํารงรักษา 
     ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอยาง 

   สันติสุข                       
มาตรฐาน  ส 2.2    เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธํารงรักษาไวซึ่ง 
                       การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 
สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร 
มาตรฐาน ส 3.1    เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบรโิภค  การใช ทรัพยากรท่ี 
                      มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมท้ังเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   
                      เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส 3.2    เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และความ

จําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 
สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร 

    มาตรฐาน ส 4.1     เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใชวิธีการ
ทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  อยางเปนระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2     เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน  ในดานความสัมพันธและการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะห
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
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    มาตรฐาน ส 4.3     เข า ใจค วาม เป น ม าข อ งชา ติ ไทย  วัฒ น ธรรม   ภู มิ ป ญ ญ าไท ย    มี ค ว ามรั ก                  
ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

 
สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร                                                             
มาตรฐาน ส 5.1    เขาใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธของสรรพส่ิงซึ่งมีผล ตอกัน ใชแผนท่ี         

และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ในการคนหา วิเคราะห และสรุปขอมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร  ตลอดจนใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ           

มาตรฐาน ส 5.2    เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิดการสรางสรรควิถี
การดําเนินชีวิต  มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม  เพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระท่ี  1  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
มาตรฐาน พ 1.1   เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
 
สาระท่ี  2  ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ 2.1   เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต 
 
สาระท่ี  3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.1  เขาใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม และกีฬา 
มาตรฐาน  พ 3.2  รักการออกกําลังกาย การเลนเกม  และการเลนกีฬา  ปฏิบัติเปนประจําอยางสม่ําเสมอ  มี

วินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขัน  และช่ืนชม 
ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

 
สาระท่ี  4  การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปองกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ การปองกันโรคและการ

สรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 
สาระท่ี  5 ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1  ปองกันและหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยาสารเสพติด 

และความรุนแรง 
 

ศิลปะ                                                                                                                       
สาระท่ี 1 ทัศนศิลป 
มาตรฐาน ศ 1.1     สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ 

วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก  ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ  ช่ืนชม 
และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
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      มาตรฐาน ศ 1.2  เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางาน
ทัศนศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

 
สาระท่ี 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1  เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรี 

ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
มาตรฐาน ศ 2.2  เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรีท่ี

เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 
 
สาระท่ี 3นาฏศิลป 
มาตรฐาน ศ 3.1  เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคา

นาฏ ศิลป  ถ ายทอดความรู สึก  ความคิดอย างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต ใช ใน
ชีวิตประจําวัน 

มาตรฐาน ศ 3.2  เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคา  ของนาฏศิลป
ท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

 
การงานอาชีพ 
สาระท่ี 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1  เขาใจการทํางาน  มีความคิดสรางสรรค  มีทักษะกระบวนการทํางาน  ทักษะ  การจัดการ   

ทักษะกระบวนการแกปญหา  ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู   
มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทํางาน   มีจิตสํานึก  ในการใชพลังงาน ทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอม   เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว  

 
สาระท่ี  2 การอาชีพ   
มาตรฐาน  ง 2.1   เขาใจ มีทักษะท่ีจําเปน  มีประสบการณ  เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยี 
   เพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 
 
ภาษาตางประเทศ                                                                                                                                              
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1   เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากส่ือประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมี

เหตุผล  
มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความ

คิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูด

และการเขียน       
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สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชไดอยาง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2     เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ 

   ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม                                                                         
 
สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
มาตรฐาน ต 3.1  ใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐาน

ในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน                                                                 
 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1  ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต 4.2  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ   

และการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 
 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความเปน
มนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่น
อยางมีความสุข  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  แบงเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมแนะแนว  

     เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษส่ิงแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิด
แกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ังดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูปกครองใน
การมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน  
 2.  กิจกรรมนักเรียน 

       เปนกิจกรรมท่ีมุ งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนําผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ                
การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน   เอื้อ
อาทร และสมานฉันท  โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติ
ดวยตนเองในทุกข้ันตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน 
เนนการทํางานรวมกันเปนกลุม ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บริบทของ
สถานศึกษาและทองถ่ิน กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 

     2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร   
     2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
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3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  
     เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถ่ินตามความ

สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ 
เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ  กิจกรรมสรางสรรคสังคม  
ระดับการศึกษา 

โรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห)  ไดจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปน 
2 ระดับ ดังนี ้
 1. ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6) การศึกษาระดับนี้เปนชวงแรกของการศึกษา 
ภาคบังคับ มุงเนนทักษะพื้นฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ ทักษะการคิดพื้นฐานการติดตอส่ือสาร 
กระบวนการเรียนรูทางสังคม และพื้นฐานความเปนมนุษย การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางสมบูรณและสมดุลท้ัง
ในดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรม โดยเนน   จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3) เปนชวงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ 
มุงเนนใหผูเรียนไดสํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสวนตน มีทักษะใน
การคิดวิจารณญาณ  คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา มีทักษะในการดําเนินชีวิต มีทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อ
เปนเครื่องมือในการเรียนรู มีความรับผิดชอบตอสังคม มีความสมดุลท้ังดานความรู ความคิด ความดีงาม และ
มีความภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอ     
 
การจัดเวลาเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดกําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนข้ันตํ่าสําหรับกลุมสาระการ
เรียนรู 8 กลุม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมไดตามความพรอมและจุดเนน  โดย
สามารถปรับใหเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผูเรียน ดังนี้  
 1. ระดับช้ันประถมศึกษา ( ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 ) ใหจัดเวลาเรียนเปนรายป โดยมีเวลาเรียน 
วันละ ไมเกิน 6 ช่ัวโมง  
 2. ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ( ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 ) ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค มีเวลาเรียนวัน
ละ  6 ช่ัวโมง   คิดน้ําหนักของรายวิชาท่ีเรียนเปนหนวยกิต ใชเกณฑ 40 คาบตอภาคเรียน   มีคาน้ําหนักวิชา 
เทากับ 1 หนวยกิต (นก.) 
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ตอนท่ี 2 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนท่ี 2 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสรางเวลาเรียน 
 

 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบานตาเรือง(ตํารวจชายแดนสงเคราะห) พุทธศักราช 2563  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการจัดดังนี้ 

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 
รายวิชาพื้นฐาน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 120 120 
คณิตศาสตร 160 160 160 160 160 160 120 120 120 
วิทยาศาสตร 80 80 80 80 80 80 120 120 120 
การออกแบบและเทคโนโลยี - - - - - - 40 40 40 
วิทยาการคํานวณ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา  
ภูมิศาสตรเศรษฐศาสตรหนาท่ีพลเมือง) 

80 80 80 80 80 80 120 120 120 

ประวัติศาสตร 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
การงานอาชีพ 40 40 40 80  80 80 80 80 80 
ภาษาตางประเทศ 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียน ( วิชาพื้นฐาน ) 840 840 880 
รายวิชาเพิ่มเติม  
การปองกันการทุจริต 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
ทักษะคอมพิวเตอร - - - - - - 40 40 40 
ทักษะอาชีพ - - - 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน ( รายวิชาเพิ่มเติม ) 40 80 160 
กิจกรรมเพิ่มเติม (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู)  
อังกฤษสื่อสาร 80 80 80 40 40 40 - - - 
สะเต็มศึกษา 40 40 40 40 40 40 - - - 
ธรรมศึกษา 40 40 40 40 40 40 - - - 
ซอมเสริม+สุขภาพ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียน(กิจกรรมเพิ่มเติม) 200 160 40 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน          

ลูกเสือ – เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
ชุมนุมตามความสนใจ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน บูรณาการในสาระการเรียนรูท่ีเกี่ยวของหรือโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา 
รวมเวลาเรียน (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 12 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 1,200   1,200 
เวลาเรียน / สัปดาห 30 ช่ัวโมง / สัปดาห 30 ช่ัวโมง / สัปดาห 30 ช่ัวโมง / สัปดาห 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงสรางหลักสูตรชั้นป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับประถมศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงสรางหลักสูตรช้ันป 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป) 
 รายวิชาพ้ืนฐาน  

ท 11101 ภาษาไทย 200 
ค 11101 คณิตศาสตร 160 
ว 11101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 80 
ว 11102 วิทยาการคํานวณ 40 
ส 11101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

(ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ภูมิศาสตร 
เศรษฐศาสตร  หนาท่ีพลเมือง) 

80 

ส 11102 ประวัติศาสตร 40 
พ 11101 สุขศึกษาพลศึกษา 40 
ศ 11101 ศิลปะ 40 
ง 11101  การงานอาชีพ 40 
อ 11101 ภาษาตางประเทศ 120 

 รายวิชาเพ่ิมเติม  
ส 11201 การปองกันการทุจริต 40 

 กิจกรรมเพ่ิมเติม  
ก 11881 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 80 
ก 11831 สะเต็มศึกษา 40 

 ธรรมศึกษา 40 
 ซอมเสริม+สุขภาพ 40 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

ก 11910 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  

ก 11920      ลูกเสือ – เนตรนารี 40 
ก 11930      ชุมนุมตามความสนใจ 40 
ก 11940 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน บูรณาการในสาระ กิจกรรม โครงการที่เก่ียวของ 

รวมเวลาเรียน  1,200  
หมายเหตุ 1)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชนบูรณาการในสาระการเรียนรูท่ีเกี่ยวของ 

     หรือโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา 
2)  รายวิชาท่ีจัดใหเปนกิจกรรมเพิ่มเติม/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีไมมีเกรด  แตตัดสินผล 
     การเรียนเปนผานหรือไมผาน 
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โครงสรางหลักสูตรช้ันป 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป) 
 รายวิชาพ้ืนฐาน  

ท 12101 ภาษาไทย 200 
ค 12101 คณิตศาสตร 160 
ว 12101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 80 
ว 12102 วิทยาการคํานวณ 40 
ส 12101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

(ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม   ภูมิศาสตร 
เศรษฐศาสตร  หนาท่ีพลเมือง ) 

80 

ส 12102 ประวัติศาสตร 40 
พ 12101 สุขศึกษาพลศึกษา 40 
ศ 12101 ศิลปะ 40 
ง 12101  การงานอาชีพ 40 
อ 12101 ภาษาตางประเทศ 120 

 รายวิชาเพ่ิมเติม  
ส 12201 การปองกันการทุจริต 40 

 กิจกรรมเพ่ิมเติม  
ก 12881 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 80 
ก 12831 สะเต็มศึกษา 40 

 ธรรมศึกษา 40 
 ซอมเสริม+สุขภาพ 40 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

ก 12910 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  

ก 12920      ลูกเสือ – เนตรนารี 40 
ก 12930      ชุมนุมตามความสนใจ 40 
ก 12940 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน บูรณาการในสาระ กิจกรรม โครงการที่เก่ียวของ 

รวมเวลาเรียน  1,200  
หมายเหตุ 1)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชนบูรณาการในสาระการเรียนรูท่ีเกี่ยวของ 

     หรือโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา 
2)  รายวิชาท่ีจัดใหเปนกิจกรรมเพิ่มเติม/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีไมมีเกรด  แตตัดสินผล 
     การเรียนเปนผาน  หรือไมผาน 
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โครงสรางหลักสูตรช้ันป 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป) 
 รายวิชาพ้ืนฐาน  

ท 13101 ภาษาไทย 200 
ค 13101 คณิตศาสตร 160 
ว 13101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 80 
ว 13102 วิทยาการคํานวณ 40 
ส 13101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

( ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ภูมิศาสตร 
เศรษฐศาสตร   หนาท่ีพลเมือง ) 

80 

ส 13102 ประวัติศาสตร 40 
พ 13101 สุขศึกษาพลศึกษา 40 
ศ 13101 ศิลปะ 40 
ง 13101  การงานอาชีพ 40 
อ 13101 ภาษาตางประเทศ 120 

 รายวิชาเพ่ิมเติม  
ส 13201 การปองกันการทุจริต 40 

 กิจกรรมเพ่ิมเติม  
ก 13881 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 80 
ก 13831 สะเต็มศึกษา 40 

 ธรรมศึกษา 40 
 ซอมเสริม+สุขภาพ 40 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

ก 13910 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  

ก 13920       ลูกเสือ – เนตรนารี 40 
ก 13930       ชุมนุมตามความสนใจ 40 
ก 13940 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน บูรณาการในสาระ กิจกรรม โครงการที่เก่ียวของ 

รวมเวลาเรียน  1,200  
หมายเหตุ 1)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชนบูรณาการในสาระการเรียนรูท่ีเกี่ยวของ 

     หรือโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา 
2)  รายวิชาท่ีจัดใหเปนกิจกรรมเพิ่มเติม/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ท่ีไมมีเกรด  แตตัดสินผล 
     การเรียนเปนผาน  หรือไมผาน 
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โครงสรางหลักสูตรช้ันป 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป) 
 รายวิชาพ้ืนฐาน  

ท 14101 ภาษาไทย 160 
ค 14101 คณิตศาสตร 160 
ว 14101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 80 
ว 14102 วิทยาการคํานวณ 40 
ส 14101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

( ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม   ภูมิศาสตร 
เศรษฐศาสตร  หนาท่ีพลเมือง  ) 

80 

ส 14102 ประวัติศาสตร 40 
พ 14101 สุขศึกษาพลศึกษา 40 
ศ 14101 ศิลปะ 40 
ง 14101  การงานอาชีพ 80 
อ 14101 ภาษาตางประเทศ 120 

 รายวิชาเพ่ิมเติม  
ส 14201 การปองกันการทุจริต 40 
ง 14201 ทักษะอาชีพ 40 

 กิจกรรมเพ่ิมเติม  
ก 14881 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
ก 14831 สะเต็มศึกษา 40 

 ธรรมศึกษา 40 
 ซอมเสริม+สุขภาพ 40 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

ก 14910 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  

ก 14920      ลูกเสือ – เนตรนารี 40 
ก 14930      ชุมนุมตามความสนใจ 40 
ก 14940 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน บูรณาการในสาระ กิจกรรม โครงการที่เก่ียวของ 

รวมเวลาเรียน  1,200  
หมายเหตุ 1)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชนบูรณาการในสาระการเรียนรูท่ีเกี่ยวของ 

     หรือโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา 
2)  รายวิชาท่ีจัดใหเปนกิจกรรมเพิ่มเติม/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีไมมีเกรด  แตตัดสินผล 
     การเรียนเปนผานหรือไมผาน 
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โครงสรางหลักสูตรช้ันป 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป) 
 รายวิชาพ้ืนฐาน  

ท 15101 ภาษาไทย 160 
ค 15101 คณิตศาสตร 160 
ว 15101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 80 
ว 15102 วิทยาการคํานวณ 40 
ส 15101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

( ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม   ภูมิศาสตร 
เศรษฐศาสตร   หนาท่ีพลเมือง ) 

80 

ส 15102 ประวัติศาสตร 40 
พ 15101 สุขศึกษาพลศึกษา 40 
ศ 15101 ศิลปะ 40 
ง 15101  การงานอาชีพ 80 
อ 15101 ภาษาตางประเทศ 120 

 รายวิชาเพ่ิมเติม  
ส 15201 การปองกันการทุจริต 40 
ง 15201 ทักษะอาชีพ 40 

 กิจกรรมเพ่ิมเติม  
ก 15881 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
ก 15831 สะเต็มศึกษา 40 

 ธรรมศึกษา 40 
 ซอมเสริม+สุขภาพ 40 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

ก 15910 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  

ก 15920      ลูกเสือ – เนตรนารี 40 
ก 15930      ชุมนุมตามความสนใจ 40 
ก 15940 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน บูรณาการในสาระ กิจกรรม โครงการที่เก่ียวของ 

รวมเวลาเรียน  1,200  
หมายเหตุ 1)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชนบูรณาการในสาระการเรียนรูท่ีเกี่ยวของ 

     หรือโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา 
2)  รายวิชาท่ีจัดใหเปนกิจกรรมเพิ่มเติม/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ท่ีไมมีเกรด  แตตัดสินผล 
     การเรียนเปนผานหรือไมผาน 
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โครงสรางหลักสูตรช้ันป 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป) 
 รายวิชาพ้ืนฐาน  

ท 16101 ภาษาไทย 160 
ค 16101 คณิตศาสตร 160 
ว 16101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 80 
ว 16102 วิทยาการคํานวณ 40 
ส 16101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

( ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ภูมิศาสตร 
เศรษฐศาสตร   หนาท่ีพลเมือง ) 

80 

ส 16102 ประวัติศาสตร 40 
พ 16101 สุขศึกษาพลศึกษา 40 
ศ 16101 ศิลปะ 40 
ง 16101  การงานอาชีพ 80 
อ 16101 ภาษาตางประเทศ 120 

 รายวิชาเพ่ิมเติม  
ส 16201 การปองกันการทุจริต 40 
ง 16201 ทักษะอาชีพ 40 

 กิจกรรมเพ่ิมเติม  
ก 16881 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
ก 16831 สะเต็มศึกษา 40 

 ธรรมศึกษา 40 
 ซอมเสริม+สุขภาพ 40 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

ก 16910 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  

ก 16920      ลูกเสือ – เนตรนารี 40 
ก 16930      ชุมนุมตามความสนใจ 40 
ก 16940 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน บูรณาการในสาระ กิจกรรม โครงการที่เก่ียวของ 

รวมเวลาเรียน  1,200  
หมายเหตุ 1)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชนบูรณาการในสาระการเรียนรูท่ีเกี่ยวของ 

     หรือโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา 
2)  รายวิชาท่ีจัดใหเปนกิจกรรมเพิ่มเติม/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ท่ีไมมีเกรด  แตตัดสินผล 
     การเรียนเปนผานหรือไมผาน 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงสรางหลักสูตรช้ันป 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 
หนวยกิต (คาบ/ 

ภาคเรียน) 
รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หนวยกิต(คาบ/ 
ภาคเรียน) 

 รายวิชาพ้ืนฐาน     
ท 21101 ภาษาไทย 1.5(60) ท 21102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค 21101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค 21102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว 21101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1.5(60) ว 21102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1.5(60) 
ว 21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5(20) ว 21104 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5(20) 
ว 21105 วิทยาการคํานวณ 0.5(20) ว 21106 วิทยาการคํานวณ 0.5(20) 
ส 21101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

(ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
ภูมิศาสตร  เศรษฐศาสตร 
หนาท่ีพลเมือง ) 

1.5(60) 

ส 21102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
( ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
ภูมิศาสตร  เศรษฐศาสตร 
หนาท่ีพลเมือง  ) 

1.5(60) 

ส 21103 ประวัติศาสตร 0.5(20) ส 21104 ประวัติศาสตร 0.5(20) 
พ 21101 สุขศึกษาพลศึกษา 0.5(20) พ 21102 สุขศึกษาพลศึกษา 0.5(20) 
ศ 21101 ศิลปะ 0.5(20) ศ 21102 ศิลปะ 0.5(20) 
ง 21101  การงานอาชีพ 1.0(40) ง 21102 การงานอาชีพ 1.0(40) 
อ 21101 ภาษาตางประเทศ 1.5(60) อ 21102 ภาษาตางประเทศ 1.5(60) 

 รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม  
ส 21201 การปองกันการทุจริต 0.5(20) ส 21202 การปองกันการทุจริต 0.5(20) 
ง 20274 โปรแกรมสรางงานกราฟฟก 0.5(20) ง 20277 โปรแกรมตัดตอ VDO 0.5(20) 
ง 20257 อาหารญ่ีปุนประเภทซูชิ 1 1.0(40) ง 20258 อาหารญ่ีปุนประเภทซูชิ 2 1.0(40) 

 กิจกรรมเพ่ิมเติม (ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู)  กิจกรรมเพ่ิมเติม (ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู) 
 ซอมเสริม+สุขภาพ 0.0(20)  ซอมเสริม+สุขภาพ 0.0(20) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

ก 21901 กิจกรรมแนะแนว 0.0(20) ก 21902 กิจกรรมแนะแนว 0.0(20) 
 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

ก 21907 - ลูกเสือ – เนตรนารี 0.0(20) ก 21908 - ลูกเสือ – เนตรนารี 0.0(20) 
ก 21913 -  ชุมนุมนาฏศิลป 0.0(20) ก 21914 -  ชุมนุมนาฏศิลป 0.0(20) 
ก 21919 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

บูรณาการในสาระ 
กิจกรรม โครงการที่

เก่ียวของ 

ก 21920 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน 

บูรณาการในสาระ 
กิจกรรม โครงการที่

เก่ียวของ 
รวม 13.0 (600) รวม 13.0 (600) 

หมายเหตุ 1)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชนบูรณาการในสาระการเรียนรูท่ีเกี่ยวของ 
     หรือโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา 
2)  รายวิชาท่ีจัดใหเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีไมมีเกรด  แตตัดสินผลการเรียนเปนผาน 
     หรือไมผาน 
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โครงสรางหลักสูตรช้ันป 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 
หนวยกิต (คาบ/ 

ภาคเรียน) 
รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หนวยกิต(คาบ/ 
ภาคเรียน) 

 รายวิชาพ้ืนฐาน   รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท 22101 ภาษาไทย 1.5(60) ท 22102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค 22101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค 22102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว 22101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1.5(60) ว 22102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1.5(60) 
ว 22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5(20) ว 22104 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5(20) 
ว 22105 วิทยาการคํานวณ 0.5(20) ว 22106 วิทยาการคํานวณ 0.5(20) 
ส 22101 สังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- ภูมิศาสตร 
- เศรษฐศาสตร 
- หนาท่ีพลเมือง 

1.5(60) 

ส 22102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- ภูมิศาสตร 
- เศรษฐศาสตร 
- หนาท่ีพลเมือง 

1.5(60) 

ส 22103 ประวัติศาสตร 0.5(20) ส 22104 ประวัติศาสตร 0.5(20) 
พ 22101 สุขศึกษาพลศึกษา 0.5(20) พ 22102 สุขศึกษาพลศึกษา 0.5(20) 
ศ 22101 ศิลปะ 0.5(20) ศ 22102 ศิลปะ 0.5(20) 
ง 22101  การงานอาชีพ 1.0(40) ง 22102 การงานอาชีพ 1.0(40) 
อ 22101 ภาษาตางประเทศ 1.5(60) อ 22102 ภาษาตางประเทศ 1.5(60) 

 รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม  
ส 22201 การปองกันการทุจริต 0.5(20) ส 22202 การปองกันการทุจริต 0.5(20) 
ง 20272 เขียนโปรแกรมคอมฯเบื้องตน 0.5(20) ง 20273 ออกแบบเว็บไซต 0.5(20) 
ง 20254 เบเกอรี่เพ่ือการคา1 1.0(40) ง 20255 เบเกอรี่เพ่ือการคา 2 1.0(40) 

 กิจกรรมเพ่ิมเติม (ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู)  กิจกรรมเพ่ิมเติม (ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู) 
 ซอมเสริม+สุขภาพ 0.0(20)  ซอมเสริม+สุขภาพ 0.0(20) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

ก 22903 กิจกรรมแนะแนว 0.0(20) ก 22904 กิจกรรมแนะแนว 0.0(20) 
 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

ก 22909 - ลูกเสือ – เนตรนารี 0.0(20) ก 22910 - ลูกเสือ – เนตรนารี 0.0(20) 
ก 22915 -  ชุมนุมนาฏศิลป 0.0(20) ก 22916 -  ชุมนุมนาฏศิลป 0.0(20) 
ก 22921 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณะประโยชน 

บูรณาการในสาระ 
กิจกรรม โครงการที่

เก่ียวของ 

ก 22922 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน 

บูรณาการในสาระ 
กิจกรรม โครงการที่

เก่ียวของ 
รวม 13.0 (600) รวม 13.0 (600) 

หมายเหตุ 1)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชนบูรณาการในสาระการเรียนรูท่ีเกี่ยวของ 
     หรือโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา 
2)  รายวิชาท่ีจัดใหเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีไมมีเกรด  แตตัดสินผลการเรียนเปนผาน 
     หรือไมผาน 
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โครงสรางหลักสูตรช้ันป 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 
หนวยกิต (คาบ/ 

ภาคเรียน) 
รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หนวยกิต(คาบ/ 
ภาคเรียน) 

 รายวิชาพ้ืนฐาน   รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท 23101 ภาษาไทย 1.5(60) ท 23102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค 23101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค 23102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว 23101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1.5(60) ว 23102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1.5(60) 
ว 23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5(20) ว 23104 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5(20) 
ว 23105 วิทยาการคํานวณ 0.5(20) ว 23106 วิทยาการคํานวณ 0.5(20) 
ส 23101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

(ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
ภูมิศาสตร   เศรษฐศาสตร 
หนาท่ีพลเมือง) 

1.5(60) 

ส 23102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
ภูมิศาสตร   เศรษฐศาสตร 
หนาท่ีพลเมือง ) 

1.5(60) 

ส 23103 ประวัติศาสตร 0.5(20) ส 23104 ประวัติศาสตร 0.5(20) 
พ 23101 สุขศึกษาพลศึกษา 0.5(20) พ 23102 สุขศึกษาพลศึกษา 0.5(20) 
ศ 23101 ศิลปะ 0.5(20) ศ 23102 ศิลปะ 0.5(20) 
ง 23101  การงานอาชีพ 1.0(40) ง 23102 การงานอาชีพ 1.0(40) 
อ 23101 ภาษาตางประเทศ 1.5(60) อ 23102 ภาษาตางประเทศ 1.5(60) 

 รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม  
ส 23201 การปองกันการทุจริต 0.5(20) ส 23202 การปองกันการทุจริต 0.5(20) 
ง 20276 สรางงานแอนิเมชั่น 0.5(20) ง 20271 คอมพิวเตอรเทคนิค 0.5(20) 
ง 20215 เลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต 1.0(40) ง 20214 เลี้ยงกบในบอซีเมนต 1.0(40) 

 กิจกรรมเพ่ิมเติม (ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู)  กิจกรรมเพ่ิมเติม (ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู) 
 ซอมเสริม+สุขภาพ 0.0(20)  ซอมเสริม+สุขภาพ 0.0(20) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

ก 23905 กิจกรรมแนะแนว 0.0(20) ก 23906 กิจกรรมแนะแนว 0.0(20) 
 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

ก 23911 - ลูกเสือ – เนตรนารี 0.0(20) ก 23912 - ลูกเสือ – เนตรนารี 0.0(20) 
ก 23917 -  ชุมนุมตามความสนใจ 0.0(20) ก 23918 -  ชุมนุมตามความสนใจ 0.0(20) 
ก 23923 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

บูรณาการในสาระ 
กิจกรรม โครงการที่

เก่ียวของ 

ก 23924 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน 

บูรณาการในสาระ 
กิจกรรม โครงการที่

เก่ียวของ 
รวม 13.0 (600) รวม 13.0 (600) 

หมายเหตุ 1)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชนบูรณาการในสาระการเรียนรูท่ีเกี่ยวของ 
     หรือโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา 
2)  รายวิชาท่ีจัดใหเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีไมมีเกรด  แตตัดสินผลการเรียนเปนผาน 
     หรือไมผาน 
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ตอนท่ี 3 
คําอธิบายรายวชิา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสาระการเรยีนรู 
ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับประถมศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ท 11101 ภาษาไทย 1 จํานวน 200 ช่ัวโมง 
ท 12101 ภาษาไทย 2 จํานวน 200 ช่ัวโมง 
ท 13101 ภาษาไทย 3 จํานวน 200 ช่ัวโมง 
ท 14101 ภาษาไทย 4 จํานวน 160 ช่ัวโมง 
ท 15101 ภาษาไทย 5 จํานวน 160 ช่ัวโมง 
ท 16101 ภาษาไทย 6 จํานวน 160 ช่ัวโมง 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ท 11101            ช่ือวิชา ภาษาไทย 1 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1       เวลาเรียน 200 ช่ัวโมง   

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

อานออกเสียงคํา  คําคลองจอง  ขอความส้ันๆ และบทรอยกรองงายๆ   เขาใจความหมายของคํา
ขอความท่ีอาน   เครื่องหมายและสัญลักษณสําคัญท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน   ตอบคําถามเลาเรื่องและพูด
แนะนําหรือพูดเชิญชวนใหผูอื่นคาดคะเนเหตุการณ  เลือกอานหนังสือตามความสนใจและนําเสนอเรื่องท่ีอาน 
มีมารยาทในการอาน  มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด   เขียนส่ือสารดวยคําและประโยคงายๆ
และมีมารยาทในการเขียนการฟง   ปฏิบัติตามคําแนะนําคําส่ังงายๆ  ตอบคําถาม  เลาเรื่อง   พูดแสดงความ
คิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องท่ีฟงและดูท้ังท่ีเปนความรูและความบันเทิง   พูดส่ือสารไดตรงตามวัตถุประสงค
มีมารยาทในการฟง  การดูและการพูด   บอกและเขียนพยัญชนะสระวรรณยุกตและตัวเลขไทยเขียนสะกดคํา
และบอกความหมายของคํา  เรียบเรียงคําเปนประโยคงายๆ  ตอคําคลองจองงายๆ  บอกขอคิดท่ีไดจากการ
อานการฟงวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก   ทองจําบทอาขยานท่ีกําหนดและบทรอยกรอง 
ตามความสนใจ 

โดยใชทักษะกระบวนการอานการเขียนและการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอานเขียนส่ือสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  

 
-------------------------------------------------------- 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท 1.1   ป 1 / 1 – 8  
 ท 2.1  ป 1 / 1 – 3  
 ท 3.1  ป 1 / 1 – 5 
 ท 4.1  ป 1 / 1 – 4  
 ท 5.1   ป 1 / 1 – 2  
รวมท้ังหมด 22  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ท 12101            ช่ือวิชา ภาษาไทย 2 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2       เวลาเรียน 200 ช่ัวโมง   

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

อานออกเสียงคํา   คําคลองจองขอความและบทรอยกรองงายๆ   อธิบายความหมายของคําและ
ขอความ   ต้ังคําถามและตอบคําถาม   ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดแสดงความคิดเห็น   คาดคะเน
เหตุการณจากเรื่องท่ีอาน   อานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ําเสมอ   นําเสนอเรื่องท่ีอาน   อานขอเขียน
เชิงอธิบาย   ปฏิบัติตามคําส่ังหรือขอแนะนํา   และมีมารยาทในการอาน  มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัด   เขียนเรื่องส้ันเกี่ยวกับประสบการณตามจินตนาการ  และมีมารยาทในการเขียนฟงและปฏิบัติ
ตามคําแนะนํา คําส่ังท่ีซับซอน เลาเรื่องท่ีฟงและดูท้ังท่ีเปนความรูและความบันเทิง บอกสาระสําคัญ ต้ังคําถาม  
ตอบคําถาม  รวมท้ังแสดงความคิดเห็นความรูสึกจากเรื่องท่ีฟงและดู   พูดส่ือสารไดชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค   มีมารยาทในการฟง  การดู   และการพูดบอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกตและเลข
ไทย  เขียนสะกดคํา  และบอกความหมายของคํา  เรียบเรียงคําเปนประโยคไดตรงตามเจตนาของการส่ือสาร
บอกลักษณะคําคลองจอง  สามารถเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินไดเหมาะสมกับกาลเทศะ  ระบุ
ขอคิดเห็นท่ีไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมสําหรับเด็ก  เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน  รองบทรองเลน
สําหรับเด็กในทองถ่ิน   ทองจําบทอาขยานและบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ    

โดยใชทักษะกระบวนการอานการเขียนและการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอานเขียนส่ือสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  

 
----------------------------------------------------- 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท 1.1   ป 2 / 1 – 8  
 ท 2.1  ป 2 / 1 – 4  
 ท 3.1  ป 2 / 1 – 7 
 ท 4.1  ป 2 / 1 - 5 
 ท 5.1   ป 2 / 1 – 3 
รวมท้ังหมด   27  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ท 13101            ช่ือวิชา ภาษาไทย 3 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3       เวลาเรียน 200 ช่ัวโมง   

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

อานออกเสียงคํา  คําคลองจอง  ขอความเรื่องส้ันและบทรอยกรอง  ตลอดจนวรรณคดีและ
วรรณกรรมไดอยางถูกตอง  คลองแคลว  เขาใจความหมายของคําและขอความท่ีอาน  ต้ังคําถามเชิงเหตุผล
ลําดับและคาดคะเนเหตุการณ  สรุปความรูขอคิดคําอธิบายจากเรื่องท่ีอานได   เขาใจความหมายของขอมูล
จากแผนภาพแผนท่ีและแผนภูมิ   อานหนังสืออยางสม่ําเสมอและมีมารยาทในการอาน   มีทักษะในการคัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด   เขียนบรรยายบันทึกประจําวัน   เขียนจดหมายลาครู   เขียนเรื่องเกี่ยวกับ
ประสบการณจากจินตนาการ   และมีมารยาทในการเขียน  บอกสาระสําคัญ  และเลารายละเอียด  ต้ังคําถาม
ตอบคําถาม  รวมท้ังพูดแสดงความคิดเห็นความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟงและดู  พูดส่ือสารเลาประสบการณและ
พูดแนะนําหรือพูดเชิญชวนใหผูอื่นปฏิบัติตาม  มีมารยาทในการฟงการดูและการพูดสะกดคําและเขาใจ
ความหมายของคํา  ความแตกตางของคํา  และพยางค  หนาท่ีของคําในประโยค  มีทักษะการใชพจนานุกรม
ในการคนหาความหมายของคําแตงประโยคงายๆ   แตงคําคลองจองคําขวัญและเลือกใชภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถ่ินไดเหมาะสมกับกาลเทศะ  เขาใจและสรุปขอคิดเห็นท่ีไดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรม
เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน  แสดงความคิดเห็นท่ีไดจากวรรณคดีท่ีอาน  รูจักเพลงพื้นบาน  เพลงกลอมเด็ก
ซึ่งเปนวัฒนธรรมของทองถ่ิน  ทองจําบทอาขยานและบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ  

โดยใชทักษะกระบวนการอานการเขียนและการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอานเขียนส่ือสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  

 
----------------------------------------------------- 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท 1.1   ป 3 / 1 – 9  
 ท 2.1  ป 3 / 1 – 6  
 ท 3.1  ป 3 / 1 – 6 
 ท 4.1  ป 3 / 1 – 6  
 ท 5.1   ป 3 / 1 – 4  
รวมท้ังหมด 31  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ท 14101            ช่ือวิชา ภาษาไทย 4 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4       เวลาเรียน 160 ช่ัวโมง   

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

อานแลวเขาใจความหมายของคํา  สํานวนการเปรียบเทียบ  จับใจความสําคัญแยกขอเท็จจริงและ
ขอคิดเห็น  อานออกเสียงบทรอยแกวรอยกรองไดอยางถูกตอง  สามารถจับประเด็นสําคัญ  นําความรูท่ีไดไป
ใชแกปญหาตัดสินใจ  คาดการณและใชกระบวนการอานสรางความรูความคิด   และมีนิสัยรักการอาน  คัด
ลายมือเขียนส่ือสาร  เขียนแผนภาพ โครงเรื่องและแผนภาพความคิด  ยอความ  เขียนจดหมาย  เขียนบันทึก
และรายงาน   เขียนเรื่องตามจินตนาการ   นําประสบการณท่ีไดไปพัฒนางานเขียน  และนําไปใชในชีวิตจริง  
มีมารยาทในการเขียน  มีนิสัยรักการเขียนและนําความรูไปใชอยางมีประสิทธิภาพ   จําแนกขอเท็จจริงและ
ขอคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟงและดูในชีวิตประจําวัน   จับใจความและการพูดแสดงความรูความคิดจากเรื่องท่ีฟง  
และดูจากส่ือตางๆ  การรายงาน  มีมารยาทในการฟงการดูการพูด  เลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณและ
สรางสรรค  สะกดคําและบอกความหมายของคํา  ระบุชนิดและหนาท่ีของคําใชพจนานุกรมแตงประโยค  แตง
บทรอยกรองและคําขวัญ  บอกความหมายของสํานวนเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถ่ิน   เขาใจ
ธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย   การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา   
และรักภาษาไทย   อานนิทานพื้นบานนิทานคติธรรมวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน   ไดตรงตาม
จุดประสงคของการอาน   รองเพลงพื้นบานทองจําบทอาขยานและบทรอยกรองเขาใจและแสดงความคิดเห็น
วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา  และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง  

โดยใชทักษะกระบวนการอานการเขียนและการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอานเขียนส่ือสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  

 

----------------------------------------------------------- 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท 1.1   ป 4 / 1 – 8  
 ท 2.1  ป 4 / 1 – 8  
 ท 3.1  ป 4 / 1 – 6 
 ท 4.1  ป 4 / 1 – 7  
 ท 5.1   ป 4 / 1 – 4  
รวมท้ังหมด   33  ตัวช้ีวัด  
 
 
 
 

37 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ท 15101            ช่ือวิชา ภาษาไทย 5 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5       เวลาเรียน 160 ช่ัวโมง   

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

อานออกเสียงรอยแกว  รอยกรอง   อธิบายความหมายของคํา  ประโยคท่ีเปนการบรรยายและ
พรรณนาอธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องท่ีอานอยางหลากหลาย   แยกขอเท็จจริง   ขอคิดเห็น  วิเคราะห
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน   เพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิต  อานงานเขียนเชิงอธิบายหนังสือ 
ท่ีมีคุณคาตามความสนใจ   และปฏิบัติตามคําส่ังขอแนะนํา   มีมารยาทในการอาน  คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดและครึ่งบรรทัด   เขียนส่ือสารโดยใชคําถูกตองชัดเจนเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิด   เขียนยอความจากเรื่องท่ีอาน   เขียนจดหมายจากผูปกครองและญาติ   เขียนแสดงความรูสึกและ
ความคิดเห็นตรงตามเจตนา  กรอกแบบรายการตางๆ   เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน
พูดแสดงความรูความคิดเห็นความรูสึกจากเรื่องท่ีฟง   และพูดต้ังคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล  วิเคราะห
ความนาเช่ือถือ  และดูอยางมีเหตุผล  พูดรายงานเรื่องประเด็นท่ีศึกษาคนควาจากการฟงการดูและการ
สนทนา   มีมารยาทในการฟงการดูและการพูด   ระบุชนิดและหนาท่ีของคํา  จําแนกสวนประกอบของ
ประโยคเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถ่ิน  ใชคําราชาศัพท  บอกคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย
แตงบทรอยกรองและใชสํานวนไดถูกตอง   สรุประบุความรูขอคิดอธิบายคุณคาจากการอานวรรณคดีและ
วรรณกรรมและนําไปใชในชีวิตจริง  ทองจําบทอาขยานและบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ  

โดยใชทักษะกระบวนการอานการเขียนและการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอานเขียนส่ือสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  

 
------------------------------------------------------------- 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท 1.1   ป 5 / 1 – 8  
 ท 2.1  ป 5 / 1 – 9 
 ท 3.1  ป 5 / 1 – 5 
 ท 4.1  ป 5 / 1 – 7  
 ท 5.1   ป 5 / 1 – 4  
รวมท้ังหมด 33  ตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 

38 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ท 16101            ช่ือวิชา ภาษาไทย 6 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6       เวลาเรียน 160 ช่ัวโมง   

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

อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง   งานเขียนเชิงอธิบาย  หนังสือตามความสนใจ  อธิบาย
ความหมายของคําประโยคและขอความท่ีเปนโวหาร   อานจับใจความจากส่ือตางๆโดยจับเวลา  แลวถาม
แยกแยะขอเท็จจริง  ขอคิดเห็น  อธิบายการนําความรูและความคิดจากเรื่องท่ีอานไปตัดสินใจแกปญหา  ใน
การดําเนินชีวิต   อานขอมูลจากแผนผัง  แผนท่ี  แผนภูมิ  กราฟ  และคุณคาท่ีไดรับปฏิบัติตามคําส่ังและ
ขอแนะนํา  มีมารยาทในการอาน  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนส่ือสารเขียน
แผนภาพ  โครงเรื่อง  แผนภาพความคิด  เรียงความ  ยอความ  จดหมายสวนตัว  การกรอกแบบรายการตางๆ
เขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค   มีมารยาทในการเขียนพูดแสดงความรูความเขาใจ  ต้ังคําถามตอบ
คําถามเชิงเหตุผล  วิเคราะหความนาเช่ือถือจากการฟงและการดูส่ือโฆษณาตางๆ   พูดรายงาน  สนทนา  พูด
โนมนาวอยางมีเหตุผลและนาเช่ือถือ   มีมารยาทในการฟงการดูและการพูด   วิเคราะหชนิดและหนาท่ีของคํา
ใชคําใหเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล   รวบรวมและบอกความหมายของคํา  ภาษาตางประเทศท่ีใชใน
ภาษาไทย   ระบุลักษณะของประโยคแตงบทรอยกรอง  วิเคราะห  เปรียบเทียบสํานวนท่ีเปนคําพังเพยและ
สุภาษิต   แสดงความคิดเห็นอธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน  และนําไปประยุกตใชในชีวิต
จริง   เลานิทานพื้นบานของทองถ่ินตนเองและทองถ่ินอื่น   ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนดและบทรอยกรอง
ท่ีมีคุณคาตามความสนใจ 

โดยใชทักษะกระบวนการอานการเขียนและการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอานเขียนส่ือสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  

 
------------------------------------------------------------------ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท 1.1   ป 6 / 1 – 9  
 ท 2.1  ป 6 / 1 – 9 
 ท 3.1  ป 6 / 1 – 6 
 ท 4.1  ป 6 / 1 – 6  
 ท 5.1   ป 6 / 1 – 4  
รวมท้ังหมด 34  ตัวช้ีวัด  
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ท 21101 ภาษาไทย 1 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 คาบ) 
ท 21102 ภาษาไทย 2 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 คาบ) 
ท 22101 ภาษาไทย 3 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 คาบ) 
ท 22102 ภาษาไทย 4 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 คาบ) 
ท 23101 ภาษาไทย 5 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 คาบ) 
ท 23102 ภาษาไทย 6 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 คาบ) 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ท 21101            ช่ือวิชา ภาษาไทย 1 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1       ภาคเรียนท่ี 1     

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง        จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

ฝกทักษะการอานออกเสียง  และการอานในใจ  อานจับใจความสําคัญ  เพื่อสรุปความ  ตีความ
อธิบายความ  สามารถวิเคราะหขอเท็จจริงและขอคิดเห็น  หรือโตแยงจากเรื่องท่ีอาน  สามารถเลือกอานตาม
ความสนใจ  เพื่อนําไปแกปญหาในชีวิต  และมีมารยาทในการอาน  เขียนส่ือสารดวยลายมือท่ีอานงาย  ชัดเจน
ใชถอยคําท่ีถูกตองเหมาะสมตามระดับภาษา  เขียนบรรยายประสบการณ  เขียนเรียงความ  เขียนขอความ
เขียนแสดงความคิดเห็น   เขียนจดหมายสวนตัว  จดหมายกิจธุระ  เขียนรายงานจากการศึกษาคนควา  เขียน
โครงงาน  และมีมารยาทในการเขียน  พูดแสดงความรูความคิด  วิเคราะหวิจารณและประเมินคาจากส่ิงท่ี
ไดรับจากการอาน  การฟง  การดู   สามารถนําขอคิดและใชวิจารณญาณในการพูดมาประยุกตใชในการศึกษา
คนควาในชีวิตประจําวัน  พูดรายงานอยางเปนระบบ  รูจักใชวาทศิลปในการนําเสนอเพื่อส่ือความไดอยางมี
มารยาททางการฟงการดูและการพูด   อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  การสรางคําในภาษาไทย
วิเคราะหชนิดและหนาท่ีของคําในประโยค   วิเคราะหความแตกตางของภาษาพูดและภาษาเขียน  แตงบท
รอยกรองประเภทกาพยยานี 11 จําแนกและใชสํานวนท่ีเปนคําพังเพยและสุภาษิต   ศึกษาวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทย   วิเคราะหตัวละครสําคัญ  วิถีชีวิตไทยและคุณคาท่ีไดจากวรรณคดี วรรณกรรม  บทอาขยาน
พรอมท้ังสรุปความรูขอคิด   เพื่อนําประยุกตใชในชีวิตจริง 

โดยใชกระบวนการฟงดูและ  พูดแสดงความรูความคิด  ความรูสึกอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค   
การอานสรางความรูความคิด 

เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอานเขียนส่ือสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  

 
--------------------------------------------------------------------- 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท 1.1   ม 1 / 1 – 9  
 ท 2.1  ม 1 / 1 – 9 
 ท 3.1  ม 1 / 1 – 6 
 ท 4.1  ม 1 / 1 – 6  
 ท 5.1   ม 1 / 1 – 5  
รวมท้ังหมด 35  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ท 21102            ช่ือวิชา ภาษาไทย 2 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1       ภาคเรียนท่ี 2    

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง        จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

ฝกทักษะการอานออกเสียงและการอานในใจ  อานจับใจความสําคัญ  เพื่อสรุปความ  ตีความ อธิบาย
ความสามารถวิเคราะหขอเท็จจริงและขอคิดเห็นหรือโตแยงจากเรื่องท่ีอาน  สามารถเลือกอานตามความสนใจ
เพื่อนําไปแกปญหาในชีวิต  และมีมารยาทในการอาน  เขียนส่ือสารดวยลายมือท่ีอานงายชัดเจน  ใชถอยคําท่ี
ถูกตองเหมาะสมตามระดับภาษา  เขียนบรรยายประสบการณ  เขียนเรียงความ  เขียนขอความ  เขียนแสดง
ความคิดเห็น  เขียนจดหมายสวนตัว  จดหมายกิจธุระ  เขียนรายงานจากการศึกษาคนควา  เขียนโครงงาน
และมีมารยาทในการเขียน  พูดแสดงความรู  ความคิด  วิเคราะห  วิจารณและประเมินคาจากส่ิงท่ีไดรับจาก
การอาน  การฟง  การดู  สามารถนําขอคิดและใชวิจารณญาณในการพูดมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  พูด
รายงานอยางเปนระบบ   รูจักใชวาทศิลปในการนําเสนอ  เพื่อส่ือความไดอยางมีมารยาท  ท้ังการฟง  การดู
และการพูดอธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  การสรางคําในภาษาไทยวิเคราะหชนิดและหนาท่ีของคํา 
ในประโยค  วิเคราะหความแตกตางของภาษาพูดและภาษาเขียน  แตงบทรอยกรองประเภทกาพยยานี 11 
จําแนกและใชสํานวนท่ีเปนคําพังเพยและสุภาษิต  ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  วิเคราะหตัวละคร
สําคัญ  วิถีชีวิตไทยและคุณคาท่ีไดจากวรรณคดี  วรรณกรรม  บทอาขยาน  พรอมท้ังสรุปความรูขอคิด  เพื่อ
นําไปประยุกตใชในชีวิตจริง   

โดยใชกระบวนการฟง  ดูและพูดแสดงความรู  ความคิด  ความรูสึก  อยางมีวิจารณญาณและ
สรางสรรค  การอานสรางความรู  ความคิด   

เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอานเขียนส่ือสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท 1.1   ม 1 / 1 – 9  
 ท 2.1  ม 1 / 1 – 9 
 ท 3.1  ม 1 / 1 – 6 
 ท 4.1  ม 1 / 1 – 6  
 ท 5.1   ม 1 / 1 – 5  
รวมท้ังหมด 35  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ท 22101            ช่ือวิชา ภาษาไทย 3 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2       ภาคเรียนท่ี 1    

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง        จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

ฝกทักษะการอานออกเสียงและการอานในใจ  อานจับใจความสําคัญ   เพื่อสรุปความ  ตีความ 
อธิบาย  ความสามารถวิเคราะหขอเท็จจริงและขอคิดเห็นหรือโตแยงจากเรื่องท่ีอาน  สามารถเลือกอานตาม
ความสนใจ  เพื่อนําไปแกปญหาในชีวิตและมีมารยาทในการอาน  เขียนส่ือสารดวยลายมือท่ีอานงายชัดเจน  
ใชถอยคําท่ีถูกตองเหมาะสมตามระดับภาษา   เขียนบรรยายประสบการณ  เขียนเรียงความ  เขียนขอความ
เขียนแสดงความคิดเห็น  เขียนจดหมายสวนตัว  จดหมายกิจธุระ  เขียนรายงานจากการศึกษาคนควา  เขียน
โครงงาน และมีมารยาทในการเขียน พูดแสดงความรู  ความคิด  วิเคราะหวิจารณ และประเมินคาจากส่ิงท่ี
ไดรับจากการอาน  การฟง  การดู   สามารถนําขอคิดและใชวิจารณญาณในการพูด   มาประยุกตใชใน
การศึกษาคนควาในชีวิตประจําวัน  พูดรายงานอยางเปนระบบ  รูจักใชวาทศิลปในการนําเสนอ  เพื่อส่ือความ
ไดอยางมีมารยาทท้ังการฟงการดูและการพูด   อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย การสรางคําในภาษาไทย
วิเคราะหชนิดและหนาท่ีของคําในประโยค  ความแตกตางของภาษาพูดและภาษาเขียน  แตงบทรอยกรอง
ประเภทกาพยยานี 11 จําแนกและใชสํานวนท่ีเปนคําพังเพย  และสุภาษิต  ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม
ไทย   วิเคราะหตัวละครสําคัญวิถีชีวิตไทยและคุณคาท่ีไดจากวรรณคดี  วรรณกรรม  บทอาขยานพรอมท้ังสรุป
ความรูขอคิดเพื่อนําประยุกตใชในชีวิตจริง 

โดยใชกระบวนการฟงดูและพูด  แสดงความรูความคิดความรูสึกอยางมีวิจารณญาณ  และสรางสรรค
การอานสรางความรูความคิด   

เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ  แกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอานเขียนส่ือสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  

 
------------------------------------------------------------ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท 1.1   ม 2 / 1 – 9  
 ท 2.1  ม 2 / 1 – 9 
 ท 3.1  ม 2 / 1 – 6 
 ท 4.1  ม 2 / 1 – 6  
 ท 5.1   ม 2 / 1 – 5  
รวมท้ังหมด 35  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ท 22102            ช่ือวิชา ภาษาไทย 4 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2       ภาคเรียนท่ี 2    

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง        จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

ฝกทักษะการอานออกเสียงและอานในใจ  อานจับใจความสําคัญ   เพื่อสรุปความ  ตีความ  อธิบาย
ความสามารถวิเคราะหขอเท็จจริงและขอคิดเห็น  หรือขอโตแยง  จากเรื่องท่ีอาน  สามารถเลือกอานตาม
ความสนใจ   เพื่อนําไปแกปญหาในชีวิต  และมีมารยาทในการอาน  เขียนส่ือสารดวยลายมือท่ีอานงายชัดเจน
ใชถอยคําท่ีถูกตองเหมาะสมตามระดับภาษา  เขียนบรรยายประสบการณ  เขียนเรียงความ  เขียนขอความ
เขียนแสดงความคิดเห็น  เขียนจดหมายสวนตัว   จดหมายกิจธุระ  เขียนรายงานจากการศึกษาคนควา  เขียน
โครงงาน  และมีมารยาทในการเขียน   พูดแสดงความรู  ความคิด  วิเคราะห  วิจารณและประเมินคา  จากส่ิง
ท่ีไดรับจากการอานการฟงการดู   สามารถนําขอคิดและใชวิจารณญาณในการพูด  มาประยุคใชในการศึกษา
คนควาในชีวิตประจําวัน  พูดรายงานอยางเปนระบบ   รูจักใชวาทศิลปในการนําเสนอ  เพื่อส่ือความไดอยาง 
มีมารยาททางการฟง  การดู  และการพูด  อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  การสรางคําในภาษาไทย
วิเคราะหชนิดและหนาท่ีของคําในประโยค  ความแตกตางของภาษาพูดและภาษาเขียน  แตงบทรอยกรอง
ประเภทกาพยยานี 11 จําแนกและใชสํานวนท่ีเปนคําพังเพยและสุภาษิต   ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมไทย   
วิเคราะหตัวละครสําคัญวิถีชีวิตไทยและคุณคาท่ีไดจากวรรณคดี  วรรณกรรม  บทอาขยานพรอมท้ังสรุป
ความรูขอคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

โดยใชกระบวนการฟง  ดูและพูดแสดงความรูความคิด  ความรูสึกอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
การอานสรางความรูความคิด 

เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ    แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอานเขียนส่ือสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท 1.1   ม 2 / 1 – 9  
 ท 2.1  ม 2 / 1 – 9 
 ท 3.1  ม 2 / 1 – 6 
 ท 4.1  ม 2 / 1 – 6  
 ท 5.1   ม 2 / 1 – 5  
รวมท้ังหมด 35  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ท 23101            ช่ือวิชา ภาษาไทย 5 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3       ภาคเรียนท่ี 1    

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง        จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

ฝกการอานออกเสียง   บทรอยแกวและรอยกรอง   เขาใจความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย
จับใจความสําคัญและรายละเอียดของส่ิงท่ีอาน   แสดงความคิดเห็นและขอโตแยงเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน  เขียน
กรอบแนวคิด   ผังความคิด   บันทึกยอความ   เขียนรายงาน  จากส่ิงท่ีอานไดวิเคราะหวิจารณอยางมีเหตุผล
ลําดับความอยางมีข้ันตอนและความเปนไปไดของเรื่องท่ีอาน   รวมท้ังประเมินความถูกตองของขอมูลท่ีใช
สนับสนุนจากเรื่องท่ีอาน   เขียนส่ือสาร  ดวยลายมือท่ีอานงายชัดเจน  ใชถอยคําท่ีถูกตองเหมาะสมตามระดับ
ภาษาเขียนชีวประวัติอัตชีวประวัติ   เขียนยอความ  เขียนจดหมายกิจธุระ  เขียนแบบกรอกสมัครงาน  เขียน
วิเคราะหวิจารณและแสดงความรูความคิดหรือขอโตแยงอยางมีเหตุผล   เขียนรายงานการศึกษาคนควาและ
เขียนรายงานพูดแสดงความคิดเห็น  วิเคราะหวิจารณประเมินส่ิงท่ีไดจากการฟงและดูนําขอคิดไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน   พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีไดจากการศึกษาคนควาอยางเปนระบบมีศิลปะในการพูด 
พูดในโอกาสตางๆไดตรงตามวัตถุประสงค   และพูดโนมนาวอยางมีเหตุผลนาเช่ือถือมีมารยาทในการฟงดูและ
พูดเขาใจและใชคําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ   คําทับศัพทและศัพทบัญญัติในภาษาไทย  คําศัพททางวิชาการ
และวิชาชีพวิเคราะหความแตกตางในภาษาพูด  ภาษาเขียน   โครงสรางของประโยคความซับซอนลักษณะ
ภาษาท่ีเปนทางการ  กึ่งทางการ   และไมเปนทางการ   แตงบทรอยกรองประเภทโคลงส่ีสุภาพ   สรุปเนื้อหา
วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอานวิเคราะหตัวละครสําคัญ   วิถีไทยและคุณคาท่ีไดรับจากวรรณคดี  วรรณกรรม
และบทอาขยาน   พรอมท้ังสรุปความรูขอคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

โดยใชกระบวนการฟง  ดู  และพูด   แสดงความรูความคิด  ความรูสึกอยางมีวิจารณญาณและ
สรางสรรค  การอานสรางความรู ความคิด 

เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ   แกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอานเขียนส่ือสารไดอยาง
มีประสิทธิภาพและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท 1.1   ม 3 / 1 – 10  
 ท 2.1  ม 3 / 1 – 10 
 ท 3.1  ม 3 / 1 – 6 
 ท 4.1  ม 3 / 1 – 6  
 ท 5.1   ม 3 / 1 – 4  
รวมท้ังหมด 36  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ท 23102            ช่ือวิชา ภาษาไทย 6 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3       ภาคเรียนท่ี 2    

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง        จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

ฝกการอานออกเสียง   บทรอยแกว  และบทรอยกรอง  เขาใจความหมายโดยตรงและความหมาย
โดยนัย  จับใจความสําคัญ  และรายละเอียดจากส่ิงท่ีอาน  แสดงความคิดเห็นและขอโตแยงเกี่ยวกับเรื่องท่ี
อาน   เขียนกรอบความคิด   ผังความคิด  บันทึกยอความ   เขียนรายงานจากส่ิงท่ีอานได  วิเคราะห  วิจารณ
อยางมีเหตุผล  ลําดับความอยางมีข้ันตอน  และความเปนไปไดของเรื่องท่ีอาน  รวมท้ังประเมินความถูกตอง
ของขอมูลท่ีใชสนับสนุนจากเรื่องท่ีอาน  เขียนส่ือสารดวยลายมือท่ีอานงายชัดเจนใชถอยคําท่ีถูกตองเหมาะสม
ตามระดับภาษา   เขียนชีวประวัติ  อัตชีวประวัติ  เขียนยอความ  จดหมายกิจธุระ  แบบกรอกสมัครงาน  
เขียนวิเคราะหวิจารณและแหลงความรู  ความคิดหรือโตแยงอยางมีเหตุผล   เขียนรายงานการศึกษาคนควา
และรายงานพูดแสดงความคิดเห็น   วิเคราะหวิจารณประเมินส่ิงท่ีไดจากการฟงและดู  นําขอคิดไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีไดจากการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ  มีศิลปะในการพูด
พูดในโอกาสตางๆไดตรงตามวัตถุประสงค   และพูดโนมนาวอยางมีเหตุผลนาเช่ือถือ  มีมารยาทในการฟง  ดู
และพูดเขาใจ  ใชคําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ  คําทับศัพทและศัพทบัญญัติในภาษาไทย  คําศัพททาง
วิชาการและวิชาชีพ  วิเคราะหความแตกตางในภาษาพูดภาษาเขียน  โครงสรางของประโยคความซับซอน
ลักษณะภาษาท่ีเปนทางการ  กึ่งทางการและไมเปนทางการ   แตงบทรอยกรองประเภทโคลงส่ีสุภาพ สรุป
เนื้อหาวรรณคดี  และวรรณกรรมท่ีอาน   วิเคราะหตัวละครสําคัญวิถีไทยและคุณคาท่ีไดรับจากวรรณคดี
วรรณกรรมและบทอาขยาน   พรอมท้ังสรุปความรูขอคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

โดยใชกระบวนการฟง  ดูและพูดแสดงความรู  ความคิด  ความรูสึก  อยางมีวิจารณญาณและ
สรางสรรค  การอานสรางความรูความคิด 

เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน  เขียนส่ือสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  

 

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

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท 1.1   ม 3 / 1 – 10  
 ท 2.1  ม 3 / 1 – 10 
 ท 3.1  ม 3 / 1 – 6 
 ท 4.1  ม 3 / 1 – 6  
 ท 5.1   ม 3 / 1 – 4  
รวมท้ังหมด 36  ตัวช้ีวัด  
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กลุมสาระการเรียนรู 

คณิตศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับประถมศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ค 11101 คณิตศาสตร 1 จํานวน 160 ช่ัวโมง 
ค 12101 คณิตศาสตร 2 จํานวน 160 ช่ัวโมง 
ค 13101 คณิตศาสตร 3 จํานวน 160 ช่ัวโมง 
ค 14101 คณิตศาสตร 4 จํานวน 160 ช่ัวโมง 
ค 15101 คณิตศาสตร 5 จํานวน 160 ช่ัวโมง 
ค 16101 คณิตศาสตร 6 จํานวน 160 ช่ัวโมง 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค 11101            ช่ือวิชา คณิตศาสตร 1 
รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1       เวลาเรียน 160ช่ัวโมง   

************************** 
 
ศึกษา  ทําความเขาใจ วิเคราะหกระบวนการและสามารถนําไปใชเกี่ยวกับ 
จํานวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 การนับทีละ 1 และ ทีละ 10   การอานและการเขียนตัวเลขฮินดู 

อารบิก ตัวเลขไทย แสดงจํานวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 การแสดงจํานวนไมเกิน 20 ในรูปความสัมพันธของ
จํานวนแบบสวนยอย – สวนรวม (part – whole relationship)  การบอกอันดับท่ี  หลัก  คาประจําหลัก  คา
ของเลขโดดในแตละหลัก  และการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปการกระจาย  การเปรียบเทียบจํานวนโดยใช
เครื่องหมาย ≠ ,=  ,<  , >  การเรียงลําดับจํานวน 

แบบรูป  แบบรูปของจํานวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงทีละ 1 และทีละ 10  แบบรูปซ้ําของจํานวน  รูป
เรขาคณิตและรูปอื่นๆ 

การบวก การลบ จํานวนนับ 1 – 100 และ 0    ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ 
การหาผลบวก การหาผลลบ และความสัมพันธของการบวกและการลบ  การแกโจทยปญหาการบวก โจทย
ปญหาการลบ และการสรางโจทยปญหาพรอมท้ังหาคําตอบ 

ความยาว  การวัดความยาวโดยใชหนวยท่ีไมใชหนวยมาตรฐาน การวัดและเปรียบเทียบความยาว
เปนเซนติเมตร เปนเมตร โจทยปญหาการบวกการลบเกี่ยวกับความยาวท่ีมีหนวยเปนเซนติเมตร เปนเมตร 

รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ  ลักษณะของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ทรงกลม  
ทรงกระบอก  กรวย  ลักษณะของรูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม  วงกลมและวงรี 

น้ําหนัก  การวัดน้ําหนักโดยใชหนวยท่ีไมใชมาตรฐาน การวัดและเปรียบเทียบน้ําหนักเปนกิโลกรัม 
เปนขีด โจทยปญหาการบวกการลบเกี่ยวกับน้ําหนักท่ีมีหนวยเปนกิโลกรัม เปนขีด  

การนําเสนอขอมูล  การอานแผนภูมิรูปภาพ 
โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณท่ีใกลตัวผูเรียนไดศึกษา คนควา ฝกทักษะ โดยการ

ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน   
เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การส่ือความหมายทาง

คณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะและกระบวนการท่ีไดไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ
และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  เพื่อใหเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานได
อยางเปนระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีความ
เช่ือมั่นในตนเอง 
----------------------------------------------------------- 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1  ป 1/1 – 5     ค 1.2  ป 1/1 
 ค 2.1  ป 1/1 – 2     ค 2.2  ป 1/1 
 ค 3.1  ป 1/1     รวมท้ังหมด  10 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค 12101            ช่ือวิชา คณิตศาสตร 2 
รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2       เวลาเรียน 160 ช่ัวโมง   

*********************************** 
 
 ศึกษา ฝกทักษะ การคิดคํานวณ และฝกการแกปญหาในสาระตอไปนี ้
 จํานวนนับไมเกิน 1,000 และ 0  การนับทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100  การอานและการ
เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจํานวน  จํานวนคู  จํานวนค่ี  หลักคาประจําหลัก  
คาของเลขโดดในแตละหลัก  และการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบและเรียงลําดับ
จํานวน 

การบวก การลบ การคูณ  การหารจํานวนนับ ไมเกิน 1,000 และ 0  การบวกและการลบ  
ความหมายของการคูณ ความหมายของการหาร  การหาผลคูณ  การหาผลหารและเศษ และความสัมพันธของ
การคูณและการหาร  การบวก ลบ คูณ หารระคน  การแกโจทยปญหาและการสรางโจทยปญหาพรอมท้ังหา
คําตอบ 

แบบรูป แบบรูปของจํานวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงทีละ 2 ทีละ 5 และทีละ 100  แบบรูปซ้ํา 
นับ  
 เวลา  การบอกเวลาเปนนาฬิกา  และนาที (ชวง 5 นาที)  การบอกระยะเวลา  การเปรียบเทียบ
ระยะเวลา  เปนช่ัวโมง เปนนาที  การอานปฏิทิน  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับเวลา 
 น้ําหนัก  การวัดน้ําหนกัเปนกิโลกรัมและกรัม  กิโลกรัมและขีด  การคาดคะเนน้ําหนักเปนกิโลกรัม  
การเปรียบเทียบน้ําหนักโดยใชความสัมพันธ  ระหวางกิโลกรัมกับกรัม  กิโลกรัมกับขีด   การแกโจทยปญหา
เกี่ยวกับน้ําหนักท่ีมีหนวยเปนกิโลกรัมและกรัม  กิโลกรัมและขีด   
 ความยาว  การวัดความยาวเปนเมตรและเซนติเมตร  การคาดคะเนความยาวเปนเมตร  การ
เปรียบเทียบความยาวโดยใชความสัมพันธ  ระหวางเมตรกับเซนติเมตร  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาว
ท่ีมีหนวยเปนเมตรและเซนติเมตร   
 รูปเรขาคณิตสองมิติ  ลักษณะของรูปหลายเหล่ียม  วงกลมและวงรี  และการเขียนรูปเรขาคณิตสอง
มิติโดยใชแบบของรูป 
 ปริมาตรและความจุ  การวัดปรมิาตรและความจุโดยใชหนวยท่ีไมใชหนวยมาตรฐาน  การวัดปริมาตร  
และความจุเปนชอนชา  ชอนโตะ  ถวยตวง ลิตร  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุท่ีมีหนวย
เปนชอนชา  ชอนตะ ถวยตวง ลิตร 
 การนําเสนอขอมูล  การอานแผนภูมิรูปภาพ 
 โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณ   ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป 
รายงาน  
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เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีไดไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ 
และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางาน
อยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเช่ือมั่นในตนเอง  การวัดผลและ
ประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหาและทักษะท่ีตองการวัด 
 
----------------------------------------------------------- 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1    ป. 2/1 – 8  
 ค 2.1   ป. 2/1 - 6   
 ค 2.2   ป. 2/1 
 ค 3.1   ป. 2/1 
รวมท้ังหมด  16 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค 13101            ช่ือวิชา คณิตศาสตร 3 
รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3       เวลาเรียน 160 ช่ัวโมง   

***************************** 
 
การศึกษา   ฝกทักษะการคิดคํานวณ  และการฝกแกปญหาในสาระตอไปนี ้

 จํานวนนับไมเกิน 100,000  และ 0  การอานการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือแสดงจํานวน  หลัก คาประจําหลัก  คาของเลขโดดในแตละหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนใน
รูปกระจาย  การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวน 
 การบวก การลบ การคูณ การหารจํานวนนับ  ไมเกิน 100,000 และ 0 การบวกและการลบ  การ
คูณ  การหารยาวและการหารส้ัน  การบวก ลบ คูณ หารระคน  การแกโจทยปญหาและการสรางโจทยปญหา
พรอมท้ังหาคําตอบ 
 เศษสวน  เศษสวนท่ีมีตัวเศษนอยกวาหรือเทากับตัวสวน  การเปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษสวน 
การบวก การลบเศษสวน  การแกโจทยปญหาการบวกและการลบเศษสวน 
 แบบรูป  แบบรูปของจํานวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงทีละเทาๆกัน 
 เงิน  การบอกจํานวนเงินและเขียนแสดงจํานวนเงินแบบใชจุด การเปรียบเทียบจํานวนเงินและการ
แลกเงิน  การอานและเขียนบันทึกรายรับ – รายจาย  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับเงิน 

เวลา  การบอกเวลาเปนนาฬิกาและนาที  การเขียนบอกเวลาโดยใชมหัพภาค (.) หรือทวิภาค (:) และ
การอาน  การบอกระยะเวลาเปนช่ัวโมงและนาที  การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใชความสัมพันธ ระหวาง
ช่ัวโมงกับนาที  การอานและบันทึกกิจกรรมท่ีระบุเวลา  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา 

ความยาว  การวัดความยาวเปนเซนติเมตร  และมิลลิเมตร  เมตรและเซนติเมตร  การเลือกเครื่องวัด  
ความยาวท่ีเหมาะสม  การคาดคะเนความยาวเปนเมตรและเซนติเมตร  การเปรียบเทียบความยาวโดยใช
ความสัมพันธระหวางหนวยความยาว  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาว 

น้ําหนัก  การเลือกเครื่องช่ังท่ีเหมาะสม  การคาดคะเนน้ําหนักเปนกิโลกรัมและเปนขีด  การ
เปรียบเทียบน้ําหนักโดยใชความสัมพันธระหวางกิโลกรัมกับกรัม  หรือเมตริกตันกับกิโลกรัม  การแกโจทย
ปญหาเกี่ยวกับน้ําหนัก 

รูปเรขาคณิตสองมิติ  รูปท่ีมีแกนสมมาตร 
ปริมาตรและความจุ  การวัดปริมาตรและความจุเปนลิตรและมิลลิลิตร  การเลือกเครื่องตวงท่ี

เหมาะสม  การคาดคะเนปริมาตรและความจุเปนลิตร  การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุโดยใช
ความสัมพันธระหวางลิตรกับมิลลิลิตร  ชอนชา ชอนโตะ  ถวยตวงกับมิลลิลิตร  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรและความจุท่ีมีหนวยเปนลิตรและมิลลิลิตร 

การเก็บรวบรวมขอมูลและการนําเสนอขอมูล  การเก็บรวบรวมขอมูลและจําแนกขอมูล  การอาน
และการเขียน  แผนภูมิรูปภาพ  การอานและการเขียนตารางทางเดียว (one-way table) 
 โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณท่ีใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  การ
ใหเหตุผล  สรุป  รายงาน   
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เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ  การแกปญหา  การใหเหตุผลการส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร  และนําประสบการณดานความรู  ความคิด  ทักษะกระบวนการท่ีไดไปใชในการเรียนรูส่ิง
ตางๆ  และรวมถึงภูมิปญญาทองถ่ินท่ีนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  เห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอ
คณิตศาสตร  สามารถทํางานอยางเปนระบบ  รอบคอบ มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และเช่ือมั่นใน
ตนเอง  การวัดผลและประเมินผล  ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหาและทักษะท่ี
ตองการวัด 
------------------------------------------------------------------ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1    ป  3 / 1 - 11 
ค 1.2    ป  3 / 1 
ค 2.1    ป  3/1 - 13 
ค 2.2    ป  3 / 1 
ค 3.1    ป  3 / 1 - 2 

รวมท้ังหมด  28  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค 14101            ช่ือวิชา คณิตศาสตร 4 
รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4       เวลาเรียน 160 ช่ัวโมง   

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

การศึกษา   ฝกทักษะการคิดคํานวณ  และการฝกแกปญหาในสาระตอไปนี ้
จํานวนนับท่ีมากกวา 100,000 และ 0 การอาน  การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทยและ

ตัวหนังสือแสดงจํานวน  หลักคาประจําหลัก  คาของเลขโดดในหลักตางๆและการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนใน
รูปกระจาย  การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวน  คาประมาณของจํานวนนับและการใชเครื่องหมาย ≈ 

การบวกการลบการคูณการหารจํานวนนับท่ีมากกวา 100,000 และ 0  การประมาณผลลัพธของ
การบวก การลบ การคูณ การหาร  การบวกและการลบ  การคูณและการหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน  
การแกโจทยปญหาและการสรางโจทยปญหาพรอมท้ังหาคําตอบ 

เศษสวน  เศษสวนแท เศษเกิน  จํานวนคละ  ความสัมพันธระหวางจํานวนคละและเศษเกิน  
เศษสวนท่ีเทากัน เศษสวนอยางตํ่า และเศษสวนท่ีเทากับจํานวนนับ  การเปรียบเทียบเรียงลําดับเศษสวนและ
จํานวนคละ  การบวก การลบเศษสวนและจํานวนคละ  การแกโจทยปญหา  การบวกและโจทยปญหา  การ
ลบเศษสวนและจํานวนคละ 

ทศนิยม  การอานและการเขียนทศนิยมไมเกิน 3 ตําแหนง  ตามปริมาณท่ีกําหนด  หลักคาประจํา
หลัก  คาของเลขโดดในแตละหลักของทศนิยม  และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจาย  ทศนิยมท่ี
เทากัน  การเปรียบเทียบและเรียงลําดับทศนิยม  การบวก การลบทศนิยม  การแกโจทยปญหา  การบวก การ
ลบทศนิยมไมเกิน 2 ข้ันตอน 

แบบรูป  แบบรูปของจํานวนท่ีเกิดจากการคูณการหารดวยจํานวนเดียวกัน 
เวลา  การบอกระยะเวลาเปนวินาที  นาที ช่ัวโมง วัน สัปดาห เดือน ป การเปรียบเทียบระยะเวลา

โดยใชความสัมพันธระหวางหนวยเวลา  การอานตารางเวลา  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับเวลา   
รูปเรขาคณิต  การวัดขนาดของมุมโดยใชโพรแทรกเตอร  การสรางมุมเมื่อกําหนดขนาดของมุม  

ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาว
รอบรูปและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ระนาบ จุด เสนตรง รังสี สวนของเสนตรงและสัญลักษณแสดง
เสนตรง  รังสี สวนของเสนตรง  สวนประกอบของมุม  การเรียกช่ือมุม  สัญลักษณแสดงมุม  และชนิดของมุม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ  ชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  การสรางรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
การเก็บรวบรวมขอมูลและการนําเสนอขอมูล  การอานและการเขียนแผนภูมิแทง (ไมรวมการยน

ระยะ)  การอานตารางสองทาง (Two – Way Table) 
 โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณท่ีใกลตัวผูเรียน ใหผูเรียนไดศึกษา คนควา ฝกทักษะ 
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป นําเสนอ  
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เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร และนําทักษะกระบวนการท่ีไดไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยาง
สรางสรรค   เห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานไดอยางเปนระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
------------------------------------------------------------ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1  ป 4 / 1 - 16 
ค 2.1     ป 4 / 1 - 3 
ค 2.2  ป 4 / 1 – 2  
ค 3.1     ป 4 / 1 

รวมท้ังหมด 22 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค 15101            ช่ือวิชา คณิตศาสตร 5 
รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5       เวลาเรียน 160 ช่ัวโมง   

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

การศึกษา   ฝกทักษะการคิดคํานวณ  และการฝกแกปญหา  มีความรู ความเขาใจ บอก อาน เขียน 
สังเกต จําแนก เปรียบเทียบ เรียงลําดับ อธิบาย คิดวิเคราะห ระบุตัวอยาง ตีความ เลือกแสดงวิธีทํา 
กระบวนการกลุม สรุปและนําเสนอ ส่ือสาร พรอมนําไปใชในเรื่องตอไปนี้ 

จํานวนนับและ 0 การบวก การลบ การคูณและการหาร  การแกโจทยปญหาโดยใชบัญญัติไตรยางศ 
ทศนิยม และการบวก  การลบ  การคูณ  การหารทศนิยม  ความสัมพันธระหวางเศษสวนและ

ทศนิยม  คาประมาณของทศนิยมไมเกิน 3 ตําแหนง ท่ีเปนจํานวนเต็ม  ทศนิยม 1 ตําแหนงและ 2 ตําแหนง  
การใชเครื่องหมาย ≈  การประมาณผลลัพธของการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม  การคูณการหาร
ทศนิยม การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับทศนิยม 

เศษสวน และการบวก  การลบ  การคูณ  การหารเศษสวน   
รอยละหรือเปอรเซ็นต  การอานและการเขียนรอยละหรือเปอรเซ็นต  การแกโจทยปญหารอยละ 
ความยาว  ความสัมพันธระหวางหนวยความยาว  เซนติเมตรกับมิลลิเมตร   เมตรกับเซนติเมตร  

กิโลเมตรกับเมตร  โดยใชความรูเรื่องทศนิยม  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวโดยใชความรูเรื่องการ
เปล่ียนหนวยและทศนิยม   

น้ําหนัก  ความสัมพันธระหวางหนวยน้ําหนัก  กิโลกรัม กับกรัม โดยใชความรูเรื่องทศนิยม  การแก
โจทยปญหาเกี่ยวกับน้ําหนักโดยใชความรูเรื่องการเปล่ียนหนวยและทศนิยม   

รูปเรขาคณิต   ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม  พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมดานขนาน และรูปส่ีเหล่ียม
ขนมเปยกปูน  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมดานขนาน และรูป
ส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน  เสนต้ังฉากและสัญลักษณแสดงการต้ังฉาก  เสนขนานและสัญลักษณแสดงการขนาน  
การสรางเสนขนาน  มุมแยง มุมภายในและมุมภายนอกท่ีอยูบนขางเดียวกันของเสนตัดขวาง (Transversal)  

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  ชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียม  การสรางรูปส่ีเหล่ียม  ลักษณะ
และสวนตางๆของปริซึม 

ปริมาตรและความจุ  ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก และความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  
ความสัมพันธระหวาง มิลลิลิตร  ลิตร  ลูกบาศกเซนติเมตร  และลูกบาศกเมตร  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก และความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

การนําเสนอขอมูล  การอานและการเขียนแผนภูมิแทง  การอานกราฟเสน 
 โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณท่ีใกลตัวผูเรียน ใหผูเรียนไดศึกษา คนควา ฝกทักษะ 
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป นําเสนอ 
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เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหา ใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ การ
ส่ือความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอขอมูล เช่ือมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตรและเช่ือมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ ไดอยางสรางสรรค  เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มุงมั่นในการทํางาน และมีความใฝเรียนรู 
 
-------------------------------------------------------------------- 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1     ป. 5 / 1 - 9  
ค 2.1     ป. 5 / 1 - 4 
ค 2.2     ป. 5 / 1 - 4  
ค 3.1     ป. 5 / 1 - 2  

รวมท้ังหมด  19 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค 16101            ช่ือวิชา คณิตศาสตร 6 
รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6       เวลาเรียน 160 ช่ัวโมง   

************************** 
 
 การศึกษา   ฝกทักษะการคิดคํานวณ  และการฝกแกปญหา  มีความรู ความเขาใจ บอก อาน เขียน 
สังเกต จําแนก เปรียบเทียบ เรียงลําดับ อธิบาย คิดวิเคราะห ระบุตัวอยาง ตีความ เลือกแสดงวิธีทํา 
กระบวนการกลุม สรุปและนําเสนอ ส่ือสาร พรอมนําไปใชในเรื่องตอไปนี้ 
 จํานวนนับ และ 0 ตัวประกอบ  จํานวนเฉพาะ  ตัวประกอบเฉพาะ  การแยกตัวประกอบ  ห.ร.ม.  
ค.ร.น.  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ  ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหาร  ความสัมพันธระหวางเศษสวนและทศนิยม  การ
หารทศนิยม  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับทศนิยม (รวมการแลกเงินตางประเทศ) 
 เศษสวน  การบวก การลบ การคูณ การหารเศษสวนและจํานวนคละ  การเปรียบเทียบการ
เรียงลําดับเศษสวนและจํานวนคละ  การบวก การลบ เศษสวนและจํานวนคละ  โดยใชความรูเรื่อง ค.ร.น. 
การบวก การลบ การคูณ การหารระคน  การแกโจทยปญหาของเศษสวนและจํานวนคละ   
 อัตราสวนและรอยละ  อัตราสวน  อัตราสวนท่ีเทากันและมาตรสวน  การแกโจทยปญหาอัตราสวน
และมาตรสวน  การแกโจทยปญหารอยละ   
 แบบรูป  การแกปญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
 ปริมาตรและความจุ  ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบดวยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  การแก
โจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบดวยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 รูปเรขาคณิตสองมิติ สามมิติ  ชนิดและสมบัติของรูปสามเหล่ียม  การสรางรูปสามเหล่ียม  ความยาว
รอบรูปและพื้นท่ีของรูปสามเหล่ียม  มุมภายในของรูปหลายเหล่ียม  ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลาย
เหล่ียม  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม  สวนตาง ๆ ของวงกลม 
การสรางวงกลม  ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีวงกลม  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ี
ของวงกลม   ทรงกลม  ทรงกระบอก กรวย พีระมิด  รูปคล่ีของทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  พีระมิด 
 การนําเสนอขอมูล  การอานแผนภูมิรูปวงกลม 
 โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณท่ีใกลตัวผูเรียนไดศึกษา  คนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรุป  รายงาน   

เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ  การแกปญหา  การใหเหตุผล  การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร  และประสบการณดานความรู  ความคิด  ทักษะกระบวนการท่ีไดไปใชในการ
เรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร  
สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และเช่ือมั่นในตนเอง 
การวัดและการประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหาและทักษะท่ีตองการวัด 
 
----------------------------------------------------------------- 
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รหัสตัวช้ีวัด 
ค 1.1  ป. 6 / 1 – 12   
ค 1.2   ป. 6 / 1 
ค 2.1     ป. 6 / 1 - 3  
ค 2.2     ป. 6 / 1 - 4  
ค 3.1     ป. 6 / 1 

รวมท้ังหมด  21  ตัวช้ีวัด 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ค 21101 คณิตศาสตร 1 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 คาบ) 
ค 21102 คณิตศาสตร 2 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 คาบ) 
ค 22101 คณิตศาสตร 3  จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 คาบ) 
ค 22102 คณิตศาสตร 4 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 คาบ) 
ค 23101 คณิตศาสตร 5 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 คาบ) 
ค 23102 คณิตศาสตร 6 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 คาบ) 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ค 21101            ช่ือวิชา คณิตศาสตร 1 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1       ภาคเรียนท่ี 1     

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง        จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

ศึกษา ทําความเขาใจ  แกปญหาและนําความรูไปประยุกตใชเกี่ยวกับ 
จํานวนตรรกยะ   จํานวนเต็ม  สมบัติของจํานวนเต็ม  ทศนิยมและเศษสวน  จํานวนตรรกยะและ

สมบัติของจํานวนตรรกยะ  เลขยกกําลังท่ีมีเลขช้ีกําลังเปนบวก  การนําความรูเกี่ยวกับจํานวนเต็ม  จํานวน
ตรรกยะ  และเลขยกกําลังไปใชในการแกปญหา 

การสรางทางเรขาคณิต   การสรางพื้นฐานทางเรขาคณิต  การสรางรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชการ
สรางพื้นฐานทางเรขาคณิต   การนําความรูเกี่ยวกับการสรางทางเรขาคณิตไปใชในชีวิตจริง 

เลขยกกําลัง  ความหมายของเลขยกกําลัง  การคูณและการหารเลขยกกําลัง  สัญกรณวิทยาศาสตร 
ทศนิยมและเศษสวน  ทศนิยมและการเรียงทศนิยม  การบวกและการลบ  การคูณและการหาร

ทศนิยม  เศษสวนและการเรียงเศษสวน  การบวกและการลบ  การคูณและการหารเศษสวน  ความสัมพันธ
ระหวางทศนิยมและเศษสวน 

มิติสัมพันธ  หนาตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ  ภาพท่ีไดจากการมองดานหนา  ดานขาง  ดานบนของ
รูปเรขาคณิตสามมิติ  ท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก 
 โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณท่ีใกลตัวผูเรียนไดศึกษา  คนควาโดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  
สรุป  รายงาน   

เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลย ีการแกปญหา การสรุปผล การนําเสนอ
ขอมูล การส่ือสาร การเช่ือมโยง  และการมีความคิดริเริ่มสรางสรรค รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอ
คณิตศาสตรและนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตจริง มีความซื่อสัตย มุงมั่นในการทํางาน และใฝรู 
------------------------------------------------------------- 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1     ม  1 / 1 - 2  
ค 2.2     ม  1 / 1 - 2 

รวมท้ังหมด 4 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ค 21102            ช่ือวิชา คณิตศาสตร 2 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1       ภาคเรียนท่ี 2     

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง        จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

ศึกษา ทําความเขาใจ  แกปญหาและนําความรูไปประยุกตใชเกี่ยวกับ 
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว   การนํา

ความรูเกี่ยวกับการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวไปใชในชีวิตจริง   
สมการเขิงเสนสองตัวแปร  กราฟของความสัมพันธเชิงเสน   สมการเชิงเสนสองตัวแปร  การนํา

ความรูเกี่ยวกับสมการเชิงเสนสองตัวแปรสองตัวแปร  และกราฟของความสัมพนัธเชิงเสนไปใชในชีวิตจริง 
อัตราสวน สัดสวนและรอยละ  อัตราสวนของจํานวนหลาย ๆ จํานวน  สัดสวน  การนําความรู

เกี่ยวกับอัตราสวน  สัดสวน  และรอยละไปใช 
สถิติ  การต้ังคําถามทางสถิติ  การเก็บรวบรวมขอมูล  การนําเสนอขอมูล (แผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิ

แทง  กราฟเสน  แผนภูมิรูปวงกลม)  การแปลความหมายขอมูล  การนําสถิติไปใชในชีวิตจริง  
 โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณท่ีใกลตัวผูเรียนไดศึกษา  คนควาโดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  
สรุป  รายงาน   

เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยี การแกปญหา การสรุปผล การนําเสนอ
ขอมูล การส่ือสาร การเช่ือมโยง  และการมีความคิดริเริ่มสรางสรรค รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอ
คณิตศาสตรและนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตจริง มีความซื่อสัตย มุงมั่นในการทํางาน และใฝรู 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1    ม  1 / 3 
ค 1.3  ม  1 / 1 – 3  
ค 3.1     ม  1 / 1 

รวมท้ังหมด  5 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ค 22101            ช่ือวิชา คณิตศาสตร 3 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2       ภาคเรียนท่ี 1     

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง        จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

ศึกษา ทําความเขาใจ  แกปญหาและนําความรูไปประยุกตใชเกี่ยวกับ 
ทฤษฎีบทปทาโกรัส   ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ  การนําความรูเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส

และบทกลับไปใชในชีวิตจริง 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับจํานวนจริง   จํานวนตรรกยะ  เลขยกกําลังท่ีมีเลขช้ีกําลังเปนจํานวนเต็ม  

การนําความรูเกี่ยวกับจํานวนเต็ม  จํานวนตรรกยะและเลขยกกําลังไปใช   จํานวนอตรรกยะ  จํานวนจริง  
รากท่ีสอง และรากท่ีสามของจํานวนตรรกยะ 

ปริซึมและทรงกระบอก  การหาพื้นท่ีผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก  และการนําความรู
เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวและปริมาตรไปใชในการแกปญหา 

การแปลงทางเรขาคณิต   การเล่ือนขนาน  การสะทอน  การหมุน  การนําความรูเกี่ยวกับการแปลง
ทางเรขาคณิตไปใชในการแกปญหา 

สมบัติของเลขยกกําลัง   การดําเนินการของเลขยกกําลัง  สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกําลัง 
พหุนาม  พหุนาม  การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม  การหารพหุนามดวยเอกนามท่ีมี

ผลหารเปนพหุนาม  
 โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณท่ีใกลตัวผูเรียนไดศึกษา  คนควาโดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  
สรุป  รายงาน   

เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยี การแกปญหาการสรุปผล การนําเสนอ
ขอมูล การส่ือสาร การเช่ือมโยง และการมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  เห็นคุณคาของการนําความรูไปใช
ประโยชนในชีวิตจริง มีความซื่อสัตย มุงมั่นในการทํางาน และใฝรู 
 
--------------------------------------------------------------- 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค  1.1    ม  2 / 1 - 2   
ค  1.2   ม  2/ 1 
ค  2.1   ม  2/ 1 - 2 

 ค  2.2    ม  2 / 3, 5  
  
รวมท้ังหมด  7 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ค 22102           ช่ือวิชา คณิตศาสตร 4 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2       ภาคเรียนท่ี 2     

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง        จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

ศึกษา ทําความเขาใจ  แกปญหาและนําความรูไปประยุกตใชเกี่ยวกับ 
 สถิติ  การนําเสนอและวิเคราะหขอมูล (แผนภาพจุด  แผนภาพตน – ใบ ฮีสโทแกรม  คากลางของ
ขอมูล  การแปลความหมายผลลัพธ  การนําสถิติไปใชในชีวิตจริง 
 ความเทากันทุกประการ  ความเทากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม (ดาน มุม ดาน, มุม ดาน มุม, 
ดาน ดาน ดาน, มุม มุม ดาน, ฉาก ดาน ดาน)  การนําความรูเกี่ยวกับความเทากันทุกประการไปใชในการ
แกปญหา 
 เสนขนาน  สมบัติเกี่ยวกับเสนขนานและรูปสามเหล่ียม (เสนขนานและมุมภายใน  เสนขนานและมุม
แยง  เสนขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน )  เสนขนานและรูปสามเหล่ียม 
 การใหเหตุผลทางเรขาคณิต ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใหเหตุผลทางเรขาคณิต  การสรางและการให
เหตุผลเกี่ยวกับการสราง  การใหเหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียม 
 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  สมบัติการแจกแจง  กําลังสองสมบูรณ  ผลตางของกําลัง
สอง 

โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณท่ีใกลตัวผูเรียนไดศึกษา  คนควาโดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  
สรุป  รายงาน   

เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยี การแกปญหาการสรุปผล การนําเสนอ
ขอมูล การส่ือสาร การเช่ือมโยง และการมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  เห็นคุณคาของการนําความรูไปใช
ประโยชนในชีวิตจริง มีความซื่อสัตย มุงมั่นในการทํางาน และใฝรู 

 

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

รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.2     ม 2 / 2   

 ค 2.2  ม  2 / 1 - 2 ,  ม 2 / 4 

ค  3.1   ม  2 / 1  

รวมท้ังหมด  5  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ค 23101           ช่ือวิชา คณิตศาสตร 5 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3       ภาคเรียนท่ี 1     

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง        จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

ศึกษา ทําความเขาใจ  แกปญหาและนําความรูไปประยุกตใชเกี่ยวกับ 
 อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
การนําความรูเกี่ยวกับการแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวไปใชในการแกปญหา 
 การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีดีกรีสูงกวาสอง  การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีอยูในรูป
ผลบวกและผลตางกําลังสาม  การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีดีกรีสูงกวาสาม 
 สมการกําลังสองตัวแปรเดียว  การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียว  การนําความรูเกี่ยวกับการแก
สมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปใชในการแกปญหา 
 ความคลาย รูปสามเหล่ียมท่ีคลายกัน  การนําความรูเกี่ยวกับความคลายไปใชในการแกปญหา 

กราฟของฟงกช่ันกําลังสอง  กราฟของฟงกช่ันกําลังสอง  การนําความรูเกี่ยวกับฟงกชันกําลังสองไป
ใชในการแกปญหา 

สถิติ  ขอมูลและการวิเคราะหขอมูล (แผนภาพกลอง)  การแปลความหมายผลลัพธ  การนําสถิติไปใช
ในชีวิตจริง 
 โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณท่ีใกลตัวผูเรียนไดศึกษา  คนควาโดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  
สรุป  รายงาน   

เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยี การแกปญหาการสรุปผล การนําเสนอ
ขอมูล การส่ือสาร การเช่ือมโยง และการมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  เห็นคุณคาของการนําความรูไปใช
ประโยชนในชีวิตจริง มีความซื่อสัตย มุงมั่นในการทํางาน และใฝรู 
 
-----------------------------------------------------------------------  

รหัสตัวช้ีวัด                                

 ค 1.2     ม 3 / 1- 2  

ค 1.3     ม 3 / 1 – 2 

ค 2.2     ม 3 / 1  

ค 3.1     ม 3 / 1  

รวมท้ังหมด   6   ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ค 23102           ช่ือวิชา คณิตศาสตร 6 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3       ภาคเรียนท่ี 2     

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง        จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

ศึกษา ทําความเขาใจ  แกปญหาและนําความรูไปประยุกตใชเกี่ยวกับ 
 ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  การแกระบบสมการเชิงเสนสอง
ตัวแปร  การนําความรูเกี่ยวกับการแกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรไปใชในการแกปญหา 
 วงกลม วงกลม  คอรด และเสนสัมผัส  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 
 พีระมิด กรวย และทรงกลม  การหาพื้นท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิด  กรวย  และทรงกลม  การนํา
ความรูเกี่ยวกับพื้นท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิด  กรวย  และทรงกลม  ไปใชในการแกปญหา 
 ความนาจะเปน  เหตุการณจากการทดลองสุม  ความนาจะเปน  การนําความรูเกี่ยวกับความนาจะ
เปนไปใชในชีวิตจริง 
 อัตราสวนตรีโกณมิติ  การนําคาอัตราสวนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา  ไป
ใชในการแกปญหา 
          โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณท่ีใกลตัวผูเรียนไดศึกษา  คนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรปุ  รายงาน   

เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยี การแกปญหาการสรุปผล การนําเสนอ
ขอมูล การส่ือสาร การเช่ือมโยง และการมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  เห็นคุณคาของการนําความรูไปใช
ประโยชนในชีวิตจริง มีความซื่อสัตย มุงมั่นในการทํางาน และใฝรู 
 
--------------------------------------------------------------- 

 

รหัสตัวช้ีวัด                                

           ค  1.3   ม  3 / 3 

 ค  2.1  ม 3 / 1 – 2  

 ค  2.2  ม 3 / 2 – 3  

 ค  3.2    ม 3 / 1 

รวมท้ังหมด   6   ตัวช้ีวัด 
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กลุมสาระการเรียนรู 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับประถมศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 11101 วิทยาศาสตร 1 จํานวน 80 ช่ัวโมง 
ว 12101 วิทยาศาสตร 2 จํานวน 80 ช่ัวโมง 
ว 13101 วิทยาศาสตร 3 จํานวน 80 ช่ัวโมง 
ว 14101 วิทยาศาสตร 4 จํานวน 80 ช่ัวโมง 
ว 15101 วิทยาศาสตร 5 จํานวน 80 ช่ัวโมง 
ว 16101 วิทยาศาสตร 6 จํานวน 80 ช่ัวโมง 
ว 11102 วิทยาการคํานวณ 1 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ว 12102 วิทยาการคํานวณ 2 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ว 13102 วิทยาการคํานวณ 3 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ว 14102 วิทยาการคํานวณ 4 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ว 15102 วิทยาการคํานวณ 5 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ว 16102 วิทยาการคํานวณ 6 จํานวน 40 ช่ัวโมง 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 11101            ช่ือวิชา วิทยาศาสตร 1 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1       เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง   

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

  ระบุช่ือพืชและสัตวท่ีอาศัยอยูในทองถ่ิน พรอมท้ังบอกสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิต
ของสัตวและพืช  บรรยายลักษณะและบอกหนาท่ีของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย  สัตวและพืช  การทํางาน
รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรมตาง ๆ ศึกษา ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ  
อธิบายสมบัติและจัดจําแนกลักษณะหรือสมบัติของวัสดุท่ีใชทําของเลน ของใชในชีวิตประจําวัน ลักษณะ
ภายนอกเฉพาะตัวของหิน ดาวท่ีปรากฏบนทองฟาท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน สาเหตุท่ีมองไมเห็นดาว
สวนใหญในเวลากลางวัน  

โดยการจัดสรางสถานการณใหผูเรียนไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสํารวจ  ตรวจสอบ  
สืบคนขอมูล  อธิบาย 

เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู  ฝกทักษะโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป 
รายงาน เพื่อพัฒนากระบวนการในการใชเทคโนโลยีเพื่อแกปญหา และนําประสบการณดานความรู ความคิด 
ทักษะและกระบวนการท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค เสริมสรางจิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรมและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักคานิยม ๑๒ ประการพรอมท้ังนําไปใชในการประยุกตใชในการพัฒนาภูมิ
ปญญาชาวบานและเทคโนโลยทีองถ่ินของจังหวัดจันทบุรี 
 สาระทองถ่ิน 
 ศึกษาขอมูลวัสดุท่ีใชทําของเลน สืบคนขอมูลลักษณะสภาพแวดลอมในการดํารงชีวิตของสัตวและพืช 
ท่ีอยูในทองถ่ินจังหวัดจันทบุรี แลวนํามารวมกันอภิปรายและสรุป 
 

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

รหัสตัวช้ีวัด 
ว 1.1    ป.1/1 – 2    ว 1.2    ป.1/1 – 2  
ว 2.1    ป.1/1 – 2    ว 2.3    ป.1/1 
ว 3.1    ป.1/1 – 2    ว 3.2    ป.1/1 
 

รวมท้ังหมด  10  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 12101            ช่ือวิชา วิทยาศาสตร 2 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2       เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง   

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

  

ศึกษา เปรียบเทียบ จําแนกเกี่ยวกับปจจัยในการเจริญเติบโตของพืช  กระบวนการสังเคราะหดวยแสง  
ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงท่ีไมมีชีวิต  สมบัติการดูดซึมน้ําของวัสดุ  สมบัติของวัสดุ  ประโยชนของการนําวัสดุมาใชใหม  
การเคล่ือนท่ีของแสง  แหลงกําเนิดแสง  การมองเห็นวัตถุ  สวนประกอบของดิน  ชนิดของดิน  ประโยชนจาก
ดิน  สมบัติของดินในจังหวัดจันทบุรี  และตระหนักเห็นคุณคาของการนําไปใชประโยชน ศึกษา วิเคราะห 
คนหาวิธีการแสดงลําดับข้ันตอนการทํางาน  

โดยการจัดสรางสถานการณใหผูเรียนไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสํารวจ  ตรวจสอบ  
สืบคนขอมูล  อธิบาย 

เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู  ฝกทักษะโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป 
รายงาน เพื่อพัฒนากระบวนการในการใชเทคโนโลยีเพื่อแกปญหา และนําประสบการณดานความรู ความคิด 
ทักษะและกระบวนการท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค เสริมสรางจิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรมและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักคานิยม ๑๒ ประการพรอมท้ังนําไปใชในการประยุกตใชในการพัฒนาภูมิ
ปญญาชาวบานและเทคโนโลยีทองถ่ินของจังหวัดจันทบุรี 

สาระทองถ่ิน 
 ศึกษาการเจริญเติบโตของพืช  ชนิดของดิน  สมบัติของดินในจังหวัดจันทบุรีและรวมกัน อภิปรายและ
สรุป 
 
------------------------------------------------------------------ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว 1.2  ป  2/1 – 3     
 ว 1.3  ป  2/1   
 ว 2.1  ป  2/1 – 4     
 ว 2.3  ป  2/1 – 2    
 ว 3.2  ป  2/1 – 2    
รวมท้ังหมด  12  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 13101            ช่ือวิชา วิทยาศาสตร 3 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3       เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง   

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

 
บรรยายส่ิงท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตโดยใชขอมูลจากท่ีรวบรวมได ตระหนักถึง

ประโยชนของอาหาร น้ําและอากาศโดยการดูแลตนเองและสัตวใหไดรับส่ิงเหลานี้อยางเหมาะสม  สราง
แบบจําลองท่ีบรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตวและเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตวบางชนิด ตระหนักคุณคาของ
ชีวิตสัตวโดยไมทําใหวัฏจักรชีวิตของสัตวเปล่ียนแปลง อธิบายวาวัตถุประกอบกันเปนวัตถุช้ินใหมไดโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ  อธิบายการเปล่ียนแปลงของวัสดุเมื่อทําใหรอนข้ึนหรือทําใหเย็นลงโดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษ ระบุผลของแรงเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ เปรียบเทียบและ
ยกตัวอยางแรงสัมผัสและแรงสัมผัสท่ีมีผลตอการเคล่ือนท่ี จําแนกวัตถุโดยใชการดึงดูดกับแมเหล็กเปนเกณฑ
ระบุข้ัวแมเหล็กและพยากรณผลท่ีเกิดข้ึนระหวางข้ัวแมเหล็กเมื่อนํามาเขาใกลกันจากหลักฐานเชิงประจักษ 
ยกตัวอยางการเปล่ียนพลังงานหนึ่งไปเปนอีกพลังงานหนึ่ง การทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาและระบุแหลง
พลังงานในการผลิตไฟฟาประโยชนของไฟฟาโดยการนําเสนอวิธีการใชอยางประหยัดและปลอดภัย อธิบาย
แบบรูปเสนทาง สาเหตุการเกิดปรากฏการณการข้ึน  การข้ึนและตก  ของดวงอาทิตย การเกิดกลางวัน  
กลางคืน และการกําหนดทิศ 

โดยการจัดสรางสถานการณใหผูเรียนไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสํารวจ  ตรวจสอบ  
สืบคนขอมูล  อธิบาย 

เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู  ฝกทักษะโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป 
รายงาน เพื่อพัฒนากระบวนการในการใชเทคโนโลยีเพื่อแกปญหา และนําประสบการณดานความรู ความคิด 
ทักษะและกระบวนการท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค เสริมสรางจิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรมและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักคานิยม 12 ประการ 

สาระทองถ่ิน 
 ศึกษาสืบคนขอมูลการเจริญเติมโตของตนไมในทองถ่ินจังหวัดจันทบุรี รวมกันอภิปรายและสรุป 
 
-------------------------------------------------------------------- 

รหัสตัวช้ีวัด 
ว 1.2  ป  3/1 – 4     ว 2.1  ป  3/1 – 2  
ว 2.2  ป  3/1 – 4     ว 2.3  ป  3/1 – 3  
ว 3.1  ป  3/1 – 3     ว 3.2  ป  3/1 – 4  
 

รวมท้ังหมด  20  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 14101            ช่ือวิชา วิทยาศาสตร 4 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4      เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง   

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

 

 บรรยายหนาท่ีของราก ลําตนใบ และดอก ของพืชดอก โดยใชขอมูลท่ีรวบรวมได  สามารถจําแนก
ส่ิงมีชีวิตโดยใชความเหมือน และความแตกตางของลักษณะของส่ิงมีชีวิตออกเปนกลุมพืช กลุมสัตวและกลุมท่ี
ไมใชพืชและสัตว จําแนกพืชออกเปนพืชดอกและพืชไมมีดอก โดยใชการมีดอกเปนเกณฑใชขอมูลท่ีผูเรียน
รวบรวมได จําแนกสัตวออกเปนสัตวมีกระดูกสันหลังและไมมีกระดูกสันหลังโดยใชการมีกระดูกสันหลังเปน
เกณฑท่ีผูเรียนรวบรวมได บรรยายลักษณะเฉพาะท่ีสังเกตไดของสัตวมีกระดูกสันหลังในกลุมปลา กลุมสัตว
สะเทินน้ําสะเทินบก กลุมสัตวเล้ือยคลาน กลุมนก และกลุมสัตวเล้ียงลูกดวยนม พรอมยกตัวอยางส่ิงมีชีวิตใน
แตละกลุม เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพดานความแข็งสภาพยืดหยุน การนําความรอนและการนําไฟฟาของ
วัสดุโดยใชหลักฐานเชิงประจักษจากการทดลองและระบุการนําสมบัติเรื่องความแข็งสภาพยืดหยุนการนําความ
รอนและการนําไฟฟาของวัสดุไปใชในชีวิตประจําวัน ผานกระบวนการออกแบบช้ินงาน สามารถแลกเปล่ียน
ความคิดกับผูอื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภายของวัสดุอยางมี เหตุผลจากการทดลอง 
เปรียบเทียบสมสมบัติของสสารท้ัง ๓ สถานะ จากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต มวล การตองการท่ีอยู รูปราง 
และปริมาตรของสสาร สามารถใชเครื่องมือวัดมวล และปริมาตรของสสารท้ัง ๓ สถานะ ระบุผลของแรงโนม
ถวงท่ีมีตอวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ ใชเครื่องช่ังสปริงในการวัดน้ําหนักของวัตถุ บรรยายมวลของวัตถุท่ีมี
ผลตอการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ  จําแนกวัตถุเปนตัวกลางโปรงใส 
ตัวกลางโปรงแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะ กํารมองเห็นส่ิงตาง ๆ ผานวัตถุนั้นเปนเกณฑ 

โดยใชหลักฐานเชิงประจักษสรางแบบจําลองท่ีอธิบายแบบรูป การเปล่ียนแปลงรูปรางปรากฏของดวง
จันทร และพยากรณรูปรางปรากฏของดวงจันทร สรางแบบจําลองแสดงองคประกอบของระบบสุริยะ และ
อธิบายเปรียบเทียบคาบ การโคจรของดาวเคราะหตาง ๆ จากแบบจําลอง  

เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวันใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เขาใจสิทธิและหนาท่ีของตน 
เคารพในสิทธิของผูอื่น แจงผูเกี่ยวของเมื่อพบขอมูล หรือบุคคลท่ีไมเหมาะสม มีความสามารถในการตัดสินใจ  
นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน   มีจิตวิทยาศาสตร  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักคานิยม 12 
ประการ  

สาระทองถ่ิน 
 ศึกษาลักษณะ ใบ ราก และลําตนของตนจัน ตนไมประจําจังหวัดจันทบุรี สืบคนขอมูลลักษณะทาง
พฤกษศาสตร และจัดกลุมโดยใชการมีดอกเปนเกณฑ อภิปรายและสรุป 
------------------------------------------------------------- 
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รหัสตัวช้ีวัด 
 ว  1.2    ป  4/1 
 ว  1.3    ป  4/1 – 4       
 ว  2.1    ป  4/1 – 4       
 ว  2.2    ป  4/1 – 3            
 ว  2.3    ป  4/1 
 ว  3.1    ป  4/1 – 3                 
   
รวมท้ังหมด   16    ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 15101            ช่ือวิชา วิทยาศาสตร 5 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5      เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง   

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

  
บรรยายโครงสรางและลักษณะของส่ิงมีชีวิตท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตซึ่งเปนผลมาจากการปรับตัว

ของส่ิงมีชีวิตในแตละแหลงท่ีอยู อธิบายความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตและความสัมพันธระหวาง
ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไมมีชีวิตเพื่อประโยชนตอการดํารงชีวิต เขียนโซอาหารและระบุบทบาทหนาท่ีของส่ิงส่ิงมีชีวิตท่ี
เปนผูผลิตและผูบริโภคในโซอาหาร ตระหนักในคุณคาของส่ิงแวดลอมท่ีมีตอการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตโดยมี
สวนรวมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมอธิบายลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการถายทอดจากพอแมสูลูกของ พืช 
สัตว และ มนุษย   แสดงความอยากรูอยากเห็นโดยการถามคําถามเกี่ยวกับลักษณะท่ีคลายคลึงกันของตนเอง
กับพอแมอธิบายการเปล่ียนสถานะของสสารเมื่อทําใหสสารรอนข้ึนหรือเย็นลง โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 
อธิบายการละลายของสารในน้ํา โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ วิเคราะหการเปล่ียนแปลงของสารเมื่อเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางเคมี โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ วิเคราะหและระบุการเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับไดและการ
เปล่ียนแปลงท่ีผันกลับไมไดอธิบายวิธีการหาแรงลัพธของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันท่ีกระทําตอวัตถุในกรณี
ท่ีวัตถุอยูนิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอวัตถุท่ีอยูในแนวเดียวกันและแรง
ลัพธท่ีกระทําตอวัตถุ ใชเครื่องช่ังสปริงในการวัดแรงท่ีกระทําตอวัตถุ ระบุผลของแรงเสียดทานท่ีมีตอการ
เปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงท่ีอยูใน
แนวเดียวกนัท่ีกระทําตอวัตถุ อธิบายการไดยินเสียงผานตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ ระบุตัวแปรทดลอง
และอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงตํ่า ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง 
เสียงคอย วัดระดับเสียงโดยใชเครื่องมือวัดระดับเสียง ตระหนักในคุณคาของความรูเรื่องระดับเสียงโดย
เสนอแนะแนวทางในการหลีกเล่ียงและลดมลพิษทางเสียง เปรียบเทียบความแตกตางของดาวเคราะหและดาว
ฤกษจากแบบจําลอง  ใชแผนท่ีดาวระบุตําแหนงและเสนทางการข้ึนและตกของกลุมดาวฤกษบนทองฟาและ
อธิบายแบบรูปเสนทางการข้ึนและตกของกลุมดาวฤกษบนทองฟาในรอบป เปรียบเทียบปริมาณน้ําในแตละ
แหลงและระบุปริมาณน้ําท่ีมนุษยสามารถนํามาใชประโยชนไดจากขอมูลท่ีรวบรวมได ตระหนักถึงคุณคาของ
น้ํา 

โดยนําเสนอแนวทางการใชน้ําอยางประหยัดและการอนุรักษน้ํา   สรางแบบจําลองท่ีอธิบายการ
หมุนเวียนของน้ําในวัฏจักรน้ํา เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง และน้ําคางแข็ง จาก
แบบจําลอง เปรียบเทียบกระบวนการเกิด ฝน หิมะ และลูกเห็บ  

เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวันใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เขาใจสิทธิและหนาท่ีของตน 
เคารพในสิทธิของผูอื่น แจงผูเกี่ยวของเมื่อพบขอมูล หรือบุคคลท่ีไมเหมาะสม มีความสามารถในการตัดสินใจ  
นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน   มีจิตวิทยาศาสตร  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักคานิยม 12 
ประการ  
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สาระทองถ่ิน 

 ศึกษาขอมูลแหลงน้ําท่ีมีอยูในทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรี แลวนํามาสรางแบบจําลอง นําเสนอ อภิปราย

และสรุป 

 

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

รหัสตัวช้ีวัด 
ว 1.1  ป  5/1 – 4  
ว 1.3  ป  5/1 – 2  
ว 2.1  ป  5/1 – 4  
ว 2.2  ป  5/1 – 5  
ว 2.3  ป  5/1 – 5  
ว 3.1  ป  5/1 – 2  
ว 3.2  ป  5/1 – 5  

รวมท้ังหมด  27  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 16101            ช่ือวิชา วิทยาศาสตร 6  

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6      เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง   

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

 

ระบุสารอาหารและบอกประโยชนของสารอาหารแตละประเภทจากอาหารท่ีตนเองรับประทานบอก
แนวทางในการเลือกรับประทานอาหารใหไดสารอาหารครบถวนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย รวมท้ัง
ความปลอดภัยตอสุขภาพตระหนักถึงความสําคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรับประทานอาหารท่ีมี
สารอาหารครบถวนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย รวมท้ังความปลอดภัยตอสุขภาพสรางแบบจําลอง
ระบบยอยอาหารและบรรยายหนาท่ีของอวัยวะในระบบยอยอาหาร รวมท้ังอธิบายการยอยอาหารและการดูด
ซึมสารอาหาร    ตระหนักถึงความสําคัญของระบบยอยอาหาร โดยการบอก แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ
ในระบบยอยอาหารใหทํางานเปนปกติอธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยการหยิบออก การรอน 
การใชแมเหล็กดึงดูด  การรินออก การกรอง และการตกตะกอน โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ รวมท้ังระบุวิธี
แกปญหาในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการแยกสาร อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟาซึ่งเกิดจากวัตถุท่ีผานการ
ขัดถูโดยใชหลักฐานเชิงประจักษระบุสวนประกอบและบรรยายหนาท่ีของแตละสวนประกอบของวงจรไฟฟา
อยางงายจากหลักฐานเชิงประจักษ เขียนแผนภาพและตอวงจรไฟฟาอยางงาย ออกแบบการทดลองดวยวิธีท่ี
เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม ตระหนักถึงประโยชนของความรูของ
การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรมโดยบอกประโยชนและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ออกแบบการทดลอง
และทดลองดวยวิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบายการตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนานตระหนักถึง
ประโยชนของความรูของการตอไฟฟาแบบอนุกรม แบบขนาน อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐานเชิง
ประจักษ เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว สรางแบบจําลองท่ีอธิบายการเกิดและ
เปรียบเทียบปรากฏการณสุริยุปราคาและจันทรุปราคา    อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ และการใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันจากขอมูลท่ีรวบรวมได    เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหิน
แปร สรางแบบจําลองท่ีอธิบายการเกิดซากดึกดําบรรพและคาดคะเนสภาพแวดลอมในอดีตของซากดึกดํา
บรรพ การเกิดลมบก ลมทะเล มรสุมรวมท้ังอธิบายผลท่ีมีตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอมจากแบบจําลอง อธิบาย
ผลของมรสุมตอการเกิดฤดูของประเทศไทย จากขอมูลท่ีรวบรวม บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ําทวม 
การกัดเซาะชายฝงดินถลม แผนดินไหว    ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดย
นําเสนอแนวทางในการเฝาระวังและปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย ท่ีอาจเกิดใน
ทองถ่ิน อธิบายการเกิดปรากฏการณเรือนกระจกและผลของปรากฏการณเรือนกระจกตอส่ิงมีชีวิต ตระหนัก
ถึงผลกระทบของปรากฏการณเรือนกระจกโดยนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดกิจกรรมท่ีกอใหเกิดแก็ส
เรือนกระจก  

โดยใชซอฟตแวร หรือส่ือ และตรวจหาขอผิดพลาดและแกไข ใชอินเทอรเน็ตคนหาความรู และ
ประเมินความนาเช่ือถือของขอมูลรวบรวม ประเมิน นําเสนอขอมูลและสารสนเทศ โดยใชซอฟตแวรท่ี
หลากหลาย  

เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวันใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เขาใจสิทธิและหนาท่ีของตน 
เคารพในสิทธิของผูอื่น แจงผูเกี่ยวของเมื่อพบขอมูล หรือบุคคลท่ีไมเหมาะสม 
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สาระทองถ่ิน 
 ศึกษาเรียนรูอาหารและผลไมพื้นเมืองท่ีมีอยูในทองถ่ินภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน ในจังหวัดจันทบุรี แลว
นํามาสรางส่ือเพื่อ นําเสนอ อภิปรายและสรุป 
 

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

รหัสตัวช้ีวัด 

ว 1.2  ป  6/1 – 5  

ว 2.1  ป  6/1 

ว 2.2  ป  6/1 

ว 2.3  ป  6/1 – 8  

ว 3.1  ป  6/1 – 2  

ว 3.2  ป  6/1 – 9  

รวมท้ังหมด  26  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 11102            ช่ือวิชา วิทยาการคํานวณ 1 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

************************************ 
 
ศึกษาและฝกทักษะในการแกปญหาโดยใชข้ันตอนการแกปญหาอยางงาย  การแสดงข้ันตอนการ

แกปญหาโดยการเขียน  บอกเลา  วาดภาพหรือใชสัญลักษณ  การเขียนโปรแกรมอยางงายโดยใชซอฟตแวร
หรือส่ือ  การใชงานอุปกรณเทคโนโลยีเบ้ืองตน  การใชงานซอฟแวรเบ้ืองตน  การสราง  จัดเก็บ  และเรียกใช
ไฟลตามวัตถุประสงค  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย  ขอปฏิบัติในการใชงานและการดูแลรกัษา
อุปกรณ  การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม 

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

รหัสตัวช้ีวัด 
ว 4.2    ป.1/1 – 5     
 

รวมท้ังหมด  5  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 12102            ช่ือวิชา วิทยาการคํานวณ 2 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

ศึกษาและฝกทักษะในการแกปญหาอยางงายโดยใชสัญลักษณหรือขอความ เขียนโปรแกรมอยางงาย 
โดยใชซอฟตแวรหรือส่ือ และตรวจหาขอผิดพลาดของโปรแกรม ใชเทคโนโลยีในการสราง จัดหมวดหมูคนหา 
จัดเก็บ เรียกใชขอมูลตามวัตถุประสงคใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยปฏิบัติตามขอตกลงในการใช
คอมพิวเตอรรวมกัน ดูแลรักษาอุปกรณเบ้ืองตน ใชงานอยางเหมาะสม 
 
---------------------------------------------- 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 4.2    ป.2/1 – 4     
 

รวมท้ังหมด  4  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 13102            ช่ือวิชา วิทยาการคํานวณ 3 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับการใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การอธิบายการทํางาน การ
คาดการณผลลัพธ จากปญหาอยางงายโดยใชภาพหรือสัญญาลักษณ หรือขอความ เขียนโปรแกรมอยางงาย 
โดยใชซอฟตแวร หรือส่ือ และตรวจหําขอผิดพลาดและแกไขโปรแกรม ใชอินเทอรเน็ตคนหาความรู และ
ประเมินความนาเช่ือถือของขอมูลรวบรวม ประเมิน นําเสนอขอมูลและสารสนเทศ โดยใชซอฟตแวรท่ี
หลากหลาย  
 
-------------------------------------- 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 4.2    ป.3/1 – 5     
 

รวมท้ังหมด  5  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 14102            ช่ือวิชา วิทยาการคํานวณ 4 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

 ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับการใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา  การอธิบายการทํางาน  หรือ

การคาดการผลลัพธจากปญหาอยางงาย  การออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงาย  การตรวจหาขอผิดพลาด

ในโปรแกรม  การคนหาขอมูลในอินเตอรเน็ตและการใชคําคน  การประเมินความนาเช่ือถือของขอมูล  การ

รวบรวมขอมูล  การประมวลผลอยางงาย  การวิเคราะหผลและสรางทางเลือก  การนําเสนอขอมูล  การ

ส่ือสารอยางมีมารยาทและรูกาลเทศะ  การปกปองขอมูลสวนตัว 

 

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

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 4.2    ป.4/1 – 5     
 

รวมท้ังหมด  5  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 15102            ช่ือวิชา วิทยาการคํานวณ 5 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

ศึกษาขอมูลท่ีรวบรวมได  ฝกฝนการ ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การอธิบายการทํางาน การ
คาดการณผลลัพธจากปญหาอยางงาย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวร หรือส่ือ และ
ตรวจหาขอผิดพลาดและแกไข ใชอินเทอรเน็ตคนหาความรู และประเมินความนาเช่ือถือของขอมูลรวบรวม 
ประเมิน นําเสนอขอมูลและสารสนเทศ โดยใชซอฟตแวรท่ีหลากหลาย  
 
-------------------------------------- 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 4.2    ป.5/1 – 5     
 

รวมท้ังหมด  5  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 16102            ช่ือวิชา วิทยาการคํานวณ 6 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับการใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา อยางเปนข้ันตอน การอธิบาย

การทํางานแบบวนซ้ํา  และเงื่อนไข  หรือการคาดการผลลัพธจากปญหาอยางงาย  การออกแบบและเขียน

โปรแกรมอยางงาย  การตรวจหาขอผิดพลาดในโปรแกรม  การคนหาขอมูลในอินเตอรเน็ตและการติดตอ 

ส่ือสารในการทํางานรวมกัน  การประเมินความนาเช่ือถือของขอมูล  การรวบรวมขอมูล  การประมวลผล 

อยางงาย  การวิเคราะหผลและสรางทางเลือก  การนําเสนอขอมูล  การส่ือสารอยางมีมารยาทและรูกาลเทศะ  

การปกปองขอมูลสวนตัว 

 

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

 

รหัสตัวช้ีวัด 
ว 4.2    ป.6/1 – 4     
 

รวมท้ังหมด  4  ตัวช้ีวัด 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

 

ว 21101 วิทยาศาสตร 1 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 ช่ัวโมง) 
ว 21102 วิทยาศาสตร 2 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 ช่ัวโมง) 
ว 22101 วิทยาศาสตร 3 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 ช่ัวโมง) 
ว 22102 วิทยาศาสตร 4 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 ช่ัวโมง) 
ว 23101 วิทยาศาสตร 5 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 ช่ัวโมง) 
ว 23102 วิทยาศาสตร 6 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 ช่ัวโมง) 
ว 21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 ช่ัวโมง ) 
ว 21104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 ช่ัวโมง ) 
ว 22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 ช่ัวโมง ) 
ว 22104 การออกแบบและเทคโนโลยี 4 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 ช่ัวโมง ) 
ว 23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 5 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 ช่ัวโมง ) 
ว 23104 การออกแบบและเทคโนโลยี 6 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 ช่ัวโมง ) 
ว 21105 วิทยาการคํานวณ 1 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 ช่ัวโมง ) 
ว 21106 วิทยาการคํานวณ 2 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 ช่ัวโมง) 
ว 22105 วิทยาการคํานวณ 3 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 ช่ัวโมง ) 
ว 22106 วิทยาการคํานวณ 4 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 ช่ัวโมง) 
ว 23105 วิทยาการคํานวณ 5 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 ช่ัวโมง ) 
ว 23106 วิทยาการคํานวณ 6 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 ช่ัวโมง) 

 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ว 21101            ช่ือวิชา วิทยาศาสตร  1 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1        ภาคเรียนท่ี 1    

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง         จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

 ศึกษา เซลล รูปรางและหนาท่ีของโครงสรางตาง ๆภายในเซลล เซลลพืช เซลลสัตว กระบวนการ
ลําเลียงสารเขาออกเซลล การแพรและออสโมซิส การสังเคราะหดวยแสงของพืช การลําเลียงน้ําและอาหาร
ของพืช การสืบพันธุของพืช โครงสรางของดอก การปฏิสนธิของพืชดอก การถายละอองเรณู ธาตุอาหารของ
พืช วิธีการขยายพันธุพืช สมบัติทางกายภาพของสารบริสุทธิ์ สารผสม ธาตุ อะตอมของธาตุและสารประกอบ  
วัสดุอุปกรณ เครื่องมือกลไก ไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการแกปญหา ระบุปญหาหรือความตองการใน
ชีวิตประจําวัน แนวคิดเกี่ยวกับปญหา วิธีการแกปญหา วางแผนและการดําเนินการแกปญหา ทดสอบ 
ประเมินผล ระบุขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนพรอมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและนําเสนอผลการแกปญหาโดย
มุงหวังใหผูเรียนใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู  การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ขอมูลและการอภิปราย อธิบาย วิเคราะห เปรียบเทียบ บรรยาย สรางและใชแบบจําลอง เลือกใชเทคโนโลยี
อยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และส่ิงแวดลอม  
 โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูลท่ีจําเปนนําเสนอแนวทางการแกปญหาใหผูอื่น
เขาใจวางแผนและดําเนินการแกปญหา ทดสอบ ประเมินผล และระบุขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน พรอมท้ังหาแนว
ทางการปรบัปรุงแกไข และนําเสนอผลการแกปญหา ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณเครื่องมือ กลไก 
ไฟฟา หรืออิเล็กทรอนิกสเพื่อแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสมและปลอดภัย  
 เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถ ในการตัดสินใจ 
นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณคาของการอนุรักษทรัพยากร มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม 
คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

สาระทองถ่ิน 
 ศึกษาเรียนรูโครงสรางของพืชการลําเลียงน้ําและอาหารของพืช การสืบพันธุของพืชท่ีมีอยูในทองถ่ิน 
ในจังหวัดจันทบุรี แลวนํามาสรางส่ือเพื่อ นําเสนอ อภิปรายและสรุป 
--------------------------------------------------- 

รหัสตัวช้ีวัด 
 ว  1.2    ม  1/1 – 18     
 ว  2.1    ม  1/1 – 8         
รวมท้ังหมด   26    ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ว 21104            ช่ือวิชา วิทยาศาสตร 2 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1        ภาคเรียนท่ี 2    

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง         จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

ศึกษา สสาร สถานะของสสาร การจัดเรียงอนุภาคของสสารแตละสถานะ ความรอน อุณหภูมิ ความ
รอนกับการเปล่ียนสถานะของสสาร การหดและขยายของสสารเนื่องจากความรอน การถายโอนความรอนการ
นําความรอน การพาความรอน การแผรังสีความรอน ช้ันบรรยากาศ ความดันอากาศ องคประกอบลมฟา
อากาศ สภาพภูมิอากาศในทองถ่ินจันทบุรี พายุ ฝนฟาคะนอง พายุหมุนเขตรอน การพยากรณอากาศ การ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแกปญหาหรืออธิบายการทํางานท่ีพบในชีวิตจริง
โปรแกรมอยางงายเพื่อแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตรรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ประมวลผล 
ประเมินผล นําเสนอขอมูลและสารสนเทศใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยโดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู  การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูลและการอภิปราย อธิบาย 
วิเคราะห เปรียบเทียบ บรรยาย สรางและใชแบบจําลอง หลักฐานเชิงประจัก สารสนเทศ ใชแนวคิดเชิง
คํานวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารในการเรียนรู การทํางาน และการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรม  

เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถ ในการตัดสินใจ 
นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณคาของการอนุรักษทรัพยากรในทองถ่ินมีจิตวิทยาศาสตร 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
สาระทองถ่ิน 
 ศึกษาเรียนรูสภาพภูมิศาสตรทองถ่ิน ในจังหวัดจันทบุรี แลวรวมกัน อภิปรายและสรุป 

 

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

รหัสตัวช้ีวัด 
 ว  2.1    ม.1/9 – 10     
 ว  2.2  ม.1/1 
 ว  2.3  ม.1/1 – 7         
 ว  3.2  ม.1/1 – 7        
รวมท้ังหมด   17    ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ว 22101            ช่ือวิชา วิทยาศาสตร  3 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2        ภาคเรียนท่ี 1    

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง         จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

 

ศึกษาอวัยวะและหนาท่ีของอวัยวะท่ีเกี่ยวของในระบบหายใจอธิบายกลไกการหายใจเขาและออก 
โดยใชแบบจําลอง รวมท้ังอธิบายกระบวนการแลกเปล่ียนแกส ตระหนักถึงความสําคัญของระบบหายใจ โดย
การบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ ในระบบหายใจใหทํางานเปนปกติ ระบุอวัยวะและบรรยายหนาท่ี
ของอวัยวะในระบบขับถายในการกําจัดของเสียทางไต ตระหนักถึงความสําคัญของระบบขับถายในการกําจัด
ของเสียทางไต โดยการบอกแนวทางในการปฏิบัติตนท่ีชวยใหระบบขับถายทําหนาท่ีไดอยางปกติ โดยใช
แบบจําลอง บรรยายโครงสรางและหนาท่ีของหัวใจหลอดเลือด และเลือด อธิบายการทํางานของระบบ
หมุนเวียนเลือด ออกแบบการทดลองและทดลองในการเปรียบเทียบอัตราการเตนของหัวใจขณะปกติและหลัง
ทํากิจกรรม ตระหนักถึงความสําคัญของระบบหมุนเวียนเลือด โดยกํารบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะใน
ระบบหมุนเวียนเลือดใหทํางานเปนปกติ ระบุอวัยวะและบรรยายหนาท่ีของอวัยวะในระบบประสาทสวนกลาง 
ในการควบคุมการทํางานตาง ๆ ของรางกาย ตระหนักถึงความสําคัญของระบบประสาทโดยกํารบอกแนวทาง
ในการดูแลรักษา รวมถึงการปองกันการกระทบ กระเทือนและอันตรายตอสมองและไขสันหลัง อธิบายผลของ
ฮอรโมนเพศชายและเพศหญิงท่ีควบคุมการเปล่ียนแปลงของรางกายเมื่อเขาสูวัยหนุมสาว ตระหนักถึงการ
เปล่ียนแปลงของรางกายเมื่อเขาสูวัยหนุมสาวโดยการดูแลรักษารางกายและจิตใจของตนเองในชวงท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง อธิบายการตกไข การมีประจําเดือนการปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกตจนคลอดเปนทํารก 
เลือกวิธีการคุมกําเนิดท่ีเหมาะสมกับสถานการณท่ีกําหนด ตระหนักถึงผลกระทบของการต้ังครรภกอนวัยอัน
ควร โดยการประพฤติตนใหเหมาะสมอธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแหง การตกผลึก การกล่ันอยาง
งาย โครมาโทกราฟแบบกระดาษ การสกัดดวยตัวทําละลาย โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ  แยกสารโดยการ
ระเหยแหง การตกผลึกการกล่ันอยางงาย โครมาโทกราฟแบบกระดาษ การสกัดดวยตัวทําละลายออกนํา
วิธีการแยกสารไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันโดยบูรณาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร ออกแบบกํารทดลองและทดลองในการอธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทําละลาย
อุณหภูมิ ท่ีมีตอสภาพละลายไดของสารรวมท้ังอธิบายผลของความดันท่ีมีตอสภาพละลายไดของสารโดยใช
สารสนเทศ ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลายในหนวยความเขมขนเปนรอยละ ปริมาตรตอปริมาตร มวลตอ
มวล และมวลตอปริมาตร ตระหนักถึงความสําคัญของการนําความรูเรื่องความเขมขนของสารไปใช โดย
ยกตัวอยางการใชสารละลายในชีวิตประจําวันท่ีอยางถูกตองและปลอดภัย เพื่อแกปญหาหรืออธิบายการ
ทํางานท่ีพบในชีวิตจริงโปรแกรมอยางงายเพื่อแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตรรวบรวมขอมูลปฐม
ภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นําเสนอขอมูลและสารสนเทศใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู  การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล
และการอภิปราย อธิบาย วิเคราะห เปรียบเทียบ บรรยาย สรางและใชแบบจําลอง หลักฐานเชิงประจัก 
สารสนเทศ ใชแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบใชเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู การทํางาน และการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมี
จริยธรรม 

เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถ ในการตัดสินใจ 
นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณคาของการอนุรักษทรัพยากรในทองถ่ินมีจิตวิทยาศาสตร 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

สาระทองถ่ิน 
 ศึกษาเรียนรูการตกผลึกของเกลือท่ีมีอยูตามชายฝง ในจังหวัดจันทบุรี แลวรวมกัน อภิปรายและสรุป 
 
---------------------------------------------------------- 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว  1.2    ม  2/1 – 17     

 ว  2.1    ม  2/1 – 6      

 รวมท้ังหมด   23    ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ว 22104            ช่ือวิชา วิทยาศาสตร 4 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2        ภาคเรียนท่ี 2    

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง         จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

ศึกษาพยากรณการเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีเปนผลของแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุมีคาวัตถุในแนวเดียวกัน
จากหลักฐานเชิงประจักษ เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธท่ีเกิด จากแรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถุใน
แนว เดียวกัน ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธี  ท่ีเหมาะสมในการอธิบายปจจัยท่ีมีผลตอ ความดันของ
ของเหลว วิเคราะหแรงพยุงและการจม การลอยของ   วัตถุในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษเขียน
แผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอวัตถุในของเหลว อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทาน จลนจากหลักฐาน
เชิงประจักษ ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบายปจจัยท่ีมีผลตอขนาดของแรง
เสียดทานเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอื่น ๆ ท่ีกระทําตอวัตถุ ตระหนักถึงประโยชนของความรู
เรื่องแรงเสียดทานโดยวิเคราะหสถานการณปญหาและเสนอแนะวิธีการลด หรือเพิ่มแรงเสียดทานท่ีเปน
ประโยชนตอการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน ออกแบบกํารทดลองและทดลองดวยวิธีท่ีเหมาะสมในการ
อธิบายโมเมนตของแรง เมื่อวัตถุอยูในสภาพสมดุลตอการหมุนและคํานวณโดยใชสมการ M = Fl. เปรียบเทียบ
แหลงของสนามแมเหล็กสนามไฟฟา และสนามโนมถวง และทิศทํางานของแรงท่ีกระทําตอวัตถุท่ีอยูในแตละ
สนามจากขอมูลท่ีรวบรวมได เขียนแผนภาพแสดงแรงแมเหล็กแรงไฟฟาและแรงโนมถวงท่ีกระทําตอวัตถุ 
วิเคราะหความสัมพันธระหวางขนาดของแรงแมเหล็ก แรงไฟฟาและแรงโนมถวงท่ีกระทําตอวัตถุท่ีอยูในสนาม
นั้น ๆ กับระยะหางจากแหลงของสนามถึงวัตถุจากขอมูลท่ีรวบรวมได อธิบายและคํานวณอัตราเร็วและ

ความเร็ว ของการเคล่ือนท่ีของวัตถุโดยใชสมการ  𝑣𝑣 =   𝑠𝑠
𝑡𝑡
  จากหลักฐานเชิงประจักษเขียนแผนภาพแสดง

กํารกระจัดและความเร็ว วิเคราะหสถานการณและคํานวณเกี่ยวกับ  งานและกําลังท่ีเกิดจากแรงท่ีกระทําตอ
วัตถุโดยใชสมการ W =Fs และ P = 𝑊𝑊

𝑇𝑇
   จากขอมูลท่ีรวบรวมไดวิเคราะหหลักการทํางานของเครื่องกลอยางงาย

จากขอมูลท่ีรวบรวมได ตระหนักถึงประโยชนของความรูของเครื่องกลอยางงายโดยบอกประโยชนและการ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ออกแบบและทดลองดวยวิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบายปจจัยท่ีมีผลตอพลังงาน
จลนและพลังงานศักยโนมถวงมีคํ่าคงตัวจากขอมูลท่ีรวบรวมไดแปลความหมายขอมูลและอธิบายการเปล่ียน
พลังงานระหวางพลังงานศักยโนมถวงและพลังงานจลนของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุ วิเคราะหสถานการณ
และอธิบายการเปล่ียน และการถายโอนพลังงานโดยใชกฎการอนุรักษ พลังงานเปรียบเทียบกระบวนการเกิด 
สมบัติ และ การใชประโยชน รวมท้ังอธิบายผลกระทบจาก การใชเช้ือเพลิงซากดึกดําบรรพ จากขอมูล  ท่ี
รวบรวมไดแสดงความตระหนักถึงผลจากการใชเช้ือเพลิงซากดึกดําบรรพโดยนําเสนอแนวทางการใชเช้ือเพลิง
ซากดึกดําบรรพเปรียบเทียบขอดีและขอจํากัดของพลังงานทดแทนแตละประเภทจากการรวบรวมขอมูลและ
นําเสนอแนวทางการใชพลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมในทองถ่ินสรางแบบจําลองท่ีอธิบายโครงสรางภายในโลก
ตามองคประกอบทางเคมี จากขอมูลท่ีรวบรวมไดอธิบายกระบวนการผุพังอยูกับท่ี การกรอนและการสะสมตัว
ของตะกอนจากแบบจําลองรวมท้ังยกตัวอยางผลของกระบวนการดังกลาวท่ีทําใหผิวโลกเกิดการเปล่ียนแปลง
อธิบายลักษณะของช้ันหนาตัดดินและกระบวนการเกิดดิน จากแบบจําลอง รวมท้ังระบุปจจัยท่ีทําใหดินมี
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ลักษณะและสมบัติแตกตางกันตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน โดยใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมและนําเสนอแนว
ทางการใชประโยชนดินจากขอมูลสมบัติของดินอธิบายปจจัยและกระบวนการเกิดแหลงน้ํา ผิวดินและแหลงน้ํา
ใตดินจากแบบจําลอง สรางแบบจําลองท่ีอธิบายการใชน้ํา และนําเสนอแนวทางการใชน้ําอยางยั่งยืนในทองถ่ิน
ของตนเอง สรางแบบจําลองท่ีอธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ําดินถลม หลุมยุบ แผนดินทรุด   

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู  การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล
และการอภิปราย อธิบาย วิเคราะห เปรียบเทียบ บรรยาย สรางและใชแบบจําลอง หลักฐานเชิงประจักษ 
สารสนเทศ ออกแบบกระบวนการท่ีใชแนวคิดเชิงคํานวณ เพื่อใชในการแกปญหา หรือการทํางานท่ีพบ  ใน
ชีวิตจริงออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใชตรรกะ และฟงกชันในการแกปญหา อภิปรายองคประกอบและ
หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการส่ือสาร เพื่อประยุกตใชงาน หรือแกปญหาเบ้ืองตน 
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยมีความรับผิดชอบ สรางและแสดงสิทธิในการเผยแพรผลงาน ในการ
เรียนรู การทํางาน และการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรม 

เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถ ในการตัดสินใจ 
นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณคาของการอนุรักษทรัพยากรในทองถ่ินมีจิตวิทยาศาสตร 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

สาระทองถ่ิน 
 ศึกษากระบวนการเกิดและผลกระทบของดินถลม หลุมยุบ แผนดินทรุด และการอนุรักษดินและน้ํา ท่ี
มีอยูในทองถ่ิน ในจังหวัดจันทบุรี แลวรวมกัน อภิปรายและสรุป 

 

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

รหัสตัวช้ีวัด 
 ว  2.2    ม  2/1 – 15     
 ว  2.3  ม  2/1 – 6     
 ว  3.2  ม  2/1 – 10     
รวมท้ังหมด   31  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ว 23101            ช่ือวิชา วิทยาศาสตร 5 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3        ภาคเรียนท่ี 1    

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง         จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

 
อธิบายปฏิสัมพันธขององคประกอบของ ระบบนิเวศท่ีไดจากการสํารวจ อธิบายรูปแบบความสัมพันธ

ระหวางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตรูปแบบตาง ๆ ในแหลงท่ีอยูเดียวกัน ท่ีไดจากการสํารวจสรางแบบจําลองในการ
อธิบายการถายทอด พลังงานในสายใยอาหาร อธิบายความสัมพันธของผูผลิต ผูบริโภคและผูยอยสลาย
สารอินทรียในระบบนิเวศ อธิบายการสะสมสารพิษในส่ิงมีชีวิตในโซอาหาร ตระหนักถึงความสัมพันธของ
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอมในระบบนิเวศ โดยไมทําลายสมดุลของระบบนิเวศ อธิบายความสัมพันธระหวาง ยีน ดี
เอ็นเอและโครโมโซม โดยใชแบบจําลอง อธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณา
ลักษณะเดียวท่ีแอลลีลเดนขมแอลลีลดอยอยางสมบูรณ   อธิบายการเกิดจีโนไทปและฟโนไทปของลูกและ
คํานวณอัตราสวนการเกิดจีโนไทปและฟโนไทปของรุนลูก อธิบายความแตกตางของการแบงเซลลแบบ ไมโท
ซิสและไมโอซิส บอกไดวาการเปล่ียนแปลงของยีน หรือโครโมโซมอาจทําใหเกิดโรคทางพันธุกรรมพรอมท้ัง
ยกตัวอยางโรคทางพันธุกรรม ตระหนักถึงประโยชนของความรูเรื่องโรคทางพันธุกรรม โดยรูวากอนแตงงาน
ควรปรึกษาแพทยเพื่อตรวจและวินิจฉัยภาวะเส่ียงของลูกท่ีอาจเกิดโรคทางพันธุกรรม อธิบายการใชประโยชน
จากส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและผลกระทบท่ีอาจมีตอมนุษยและส่ิงแวดลอม โดยใชขอมูลท่ีรวบรวมได 
ตระหนักถึงประโยชนและผลกระทบของส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมท่ีอาจมีตอมนุษยและส่ิงแวดลอม โดยการ
เผยแพรความรูท่ีไดจากการโตแยงทางวิทยาศาสตรซึ่งมีขอมูลสนับสนุน เปรียบเทียบความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับชนิดส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศตาง ๆ อธิบายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีตอ
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และตอมนุษย แสดงความตระหนักในคุณคาและความสําคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยมีสวนรวมในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ระบุสมบัติทางกายภาพ
และการใชประโยชนวัสดุประเภทพอลิเมอร เซรามิกส และวัสดุผสม โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และ
สารสนเทศ  ตระหนักถึงคุณคํ่าของการใชวัสดุประเภท  พอลิเมอร เซรามิกส และวัสดุผสม โดยเสนอ แนะ
แนวทางการใชวัสดุอยางประหยัด และคุมคา อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรียงตัวใหมของ
อะตอมเมื่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใชแบบจําลองและสมการขอความ อธิบายกฎทรงมวล โดยใชหลักฐาน 
เชิงประจักษ วิเคราะหปฏิกิริยาดูดความรอน และปฏิกิริยาคายความรอน จากการเปล่ียนแปลง พลังงานความ
รอนของปฏิกิริยา อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็กปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส 
และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดยใช หลักฐานเชิงประจักษ และอธิบาย ปฏิกิริยาการเผาไหม การเกิดฝนกรด 
การสังเคราะหดวยแสง โดยใชสารสนเทศ รวมท้ังเขียนสมการขอความแสดงปฏิกิริยาดังกลาว ระบุประโยชน
และโทษของปฏิกิริยาเคมีท่ีมีตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม และยกตัวอยางวิธีการปองกันและแกปญหาท่ีเกิด
จากปฏิกิริยาเคมีท่ีพบในชีวิตประจําวัน จากการสืบคนขอมูลออกแบบวิธีแกปญหาในชีวิตประจําวันโดยใช
ความรูเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี โดยบูรณาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตรเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร
วิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธของเทคโนโลยีกับ
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ศาสตรอื่น  โดยเฉพาะวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร เพื่อเปนแนวทางการแกปญหาหรอืพัฒนางานระบุปญหา
หรือความตองการของชุมชนหรือทองถ่ิน เพื่อพัฒนางานอําชีพ สรุปกรอบของปญหา รวบรวม วิเคราะหขอมูล
และแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับปญหา โดยคํานึงถึงความถูกตองดานทรัพยสินทางปญญา ออกแบบวิธีการแกปญหา  

โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูลท่ีจําเปนภายใตเงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู 
นําเสนอแนวทางการแกปญหาใหผูอื่นเขาใจดวยเทคนิคหรือวิธีการท่ีหลากหลาย วางแผนข้ันตอนการทํางาน
และดําเนินการแกปญหาอยางเปนข้ันตอนทดสอบ ประเมินผล วิเคราะหและใหเหตุผลของปญหาหรือ
ขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนภายใตกรอบเงื่อนไข พรอมท้ังหําแนวทางการปรับปรุงแกไข และนําเสนอผลการแกปญหา
ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณเครื่องมือ กลไก ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหถูกตองกับลักษณะของ
งาน และปลอดภัย 

เพื่อแกปญหาหรือพัฒนางานในการเรียนรู การทํางาน และการแกปญหาไดอยางมปีระสิทธิภาพ รูเทา
ทัน และมีจริยธรรม เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถ ใน
การตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณคาของการอนุรักษทรัพยากรในทองถ่ินมีจิตวิทยา
ศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

สาระทองถ่ิน 
 ศึกษาเรียนรูระบบนิเวศในโรงเรียนและบริเวณน้ําตกเขาสอยดาวหรือระบบนิเวศท่ีมีอยูในทองถ่ินใน
จังหวัดจันทบุรี แลวรวมกันจัดทําส่ือ นําเสนอ อภิปรายและสรุป 
 

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

 

รหัสตัวช้ีวัด 
 ว  1.1    ม 3/1 – 6        
 ว  1.3    ม 3/1 – 11           
 ว  2.1         ม 3/1 – 8        
รวมท้ังหมด   25    ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ว 23104            ช่ือวิชา วิทยาศาสตร 6 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3        ภาคเรียนท่ี 2    

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง         จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

 

วิเคราะหความสัมพันธระหวางความตางศักย กระแสไฟฟา และความตานทาน และคํานวณปริมาณท่ี
เกี่ยวของโดยใชสมการ  𝑉𝑉 = 𝐼𝐼𝑅𝑅 จากหลักฐานเชิงประจักษ เขียนกราฟความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาและ
ความตางศักยไฟฟา ใชโวลตมิเตอร แอมมิเตอร ในการวัด ปริมาณทางไฟฟา วิเคราะหความตางศักยไฟฟาและ
กระแสไฟฟาในวงจรไฟฟาเมื่อตอตัวตานทานหลายตัว แบบอนุกรมและแบบขนานจากหลักฐานเชิงประจักษ 
เขียนแผนภาพวงจรไฟฟาแสดงการตอตัวตานทานแบบอนุกรมและขนาน บรรยายการทํางานของช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกสอยางงายในวงจรจากขอมูลท่ีรวบรวมได เขียนแผนภาพและตอช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสอยางงาย
ในวงจรไฟฟา อธิบายและคํานวณพลังงานไฟฟาโดยใชสมการ 𝑊𝑊 = 𝑃𝑃𝑡𝑡 รวมท้ังคํานวณคาไฟฟาของ
เครื่องใช ไฟฟาในบาน ตระหนักในคุณคาของการเลือกใช เครื่องใช ไฟฟาโดยนําเสนอแนะวิธีการใช
เครื่องใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัย สรางแบบจําลองท่ีอธิบายการเกิดคล่ืนและบรรยายสวนประกอบ
ของคล่ืน อธิบายคล่ืนแมเหล็กไฟฟาและสเปกตรัม ในการเคล่ือนท่ี มีความถ่ีตอเนื่องเปนชวงกวางมาก 
ตระหนักถึงประโยชนและอันตรายจากคล่ืนแมเหล็กไฟฟาโดยนําเสนอการใชประโยชนในดาน ตาง ๆ และ
อันตรายจากคล่ืน แมเหล็กไฟฟาในชีวิตประจําวัน ออกแบบการทดลอง และดําเนินการทดลองดวยวิธีท่ี
เหมาะสมในการอธิบายกฎการสะทอนของแสง เขียนแผนภาพการเคล่ือนท่ีของแสงแสดงการเกิดภาพจาก
กระจกเงา อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผานตัวกลางโปรงใสท่ีแตกตางกัน และอธิบายการกระจายแสงของ
แสงขาวเมื่อผานปริซึมจากหลักฐานเชิงประจักษ เขียนแผนภาพการเคล่ือนท่ีของแสงแสดงการเกิดภาพจาก
เลนสบาง อธิบายปรากฏการณท่ีเกี่ยวกับแสงและการทํางานของทัศนอุปกรณจากขอมูลท่ีรวบรวมได เขียน
แผนภาพการเคล่ือนท่ีของแสงแสดงการเกิดภาพของทัศนอุปกรณและเลนสตา อธิบายผลของความสวางท่ีมีตอ
ดวงตา  จากขอมูลท่ีไดจากการสืบคน วัดความสวางของแสงโดยใชอุปกรณวัดความสวางของแสง ตระหนักใน
คุณคาของความรูเรื่องความสวางของแสงท่ีมีตอดวงตา  โดยวิเคราะหสถานการณปญหาและเสนอแนะการจัด
ความสวางใหเหมาะสมในการทํากิจกรรมตาง ๆ อธิบายการโคจรของดาวเคราะหรอบดวง  อาทิตยดวยแรง
โนมถวงจากสมการ    

2
21

21 r
mm

GFF
×

==    สรางแบบจําลองท่ีอธิบายการเกิดฤดูและการเคล่ือนท่ีปรากฏของ

ดวงอาทิตย สรางแบบจําลองท่ีอธิบายการเกิดขางข้ึนขางแรม การเปล่ียนแปลงเวลาการข้ึนและตกของดวง
จันทร และการเกิดน้ําข้ึนน้ําลง อธิบายการใชประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ และยกตัวอยางความกาวหนา
ของ โครงการสํารวจอวกาศ จากขอมูลท่ีรวบรวมได   

โดยพัฒนาแอพพลิเคชันท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอื่นอยางสรางสรรค รวบรวมขอมูล ประมวลผล 
ประเมินผลนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงคโดยใชซอฟตแวร หรือบริการบนอินเทอรเน็ตท่ี
หลากหลาย ประเมินความนาเช่ือถือของขอมูลวิเคราะหส่ือและผลกระทบจากการใหขาวสารท่ีผิด เพื่อการใช
งานอยางรูเทาทัน  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยและมีความรับผิดชอบตอสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย
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เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ใชลิขสิทธิ์ของผูอื่นโดยชอบธรรม 
เพื่อแกปญหาหรือพัฒนางานในการเรียนรู การทํางาน และการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทา

ทัน และมีจริยธรรม เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถ ใน
การตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณคาของการอนุรักษทรัพยากรในทองถ่ินมีจิตวิทยา
ศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

สาระทองถ่ิน 
 ศึกษาผลกระทบของขางข้ึนขางแรมท่ีมีตอการประมงชายฝง ในจังหวัดจันทบุรี แลวรวมกัน อภิปราย
และสรุป 

 

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

 

รหัสตัวช้ีวัด 
  ว  2.3     ม.3/1 – 21     
  ว  3.1  ม.3/1 – 4              
รวมท้ังหมด   25  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 21102            ช่ือวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี  1                                                                                                                                   

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1        ภาคเรียนท่ี 1  

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จํานวน 0.5 หนวยกิต 

************************************ 
 
ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงของ 

เทคโนโลยี การทํางานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกตใชความรู ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห 
เปรียบเทียบและเลือกขอมูลท่ีจําเปนเพื่อออกแบบวิธีการแกปญหาในชีวิตประจําวันในดานการเกษตรและ 
อาหาร และสรางช้ินงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมท้ังเลือกใชวัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือในการแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย 

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

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว  4.1  ม  1/1 – 5        
รวมท้ังหมด   5    ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 21105            ช่ือวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี  2                                                                                                                                   

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1        ภาคเรียนท่ี 2  

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จํานวน 0.5 หนวยกิต 

************************************ 
 
ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงของ 

เทคโนโลยี การทํางานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกตใชความรู ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห 
เปรียบเทียบและเลือกขอมูลท่ีจําเปนเพื่อออกแบบวิธีการแกปญหาในชีวิตประจําวันในดานการเกษตรและ 
อาหาร และสรางช้ินงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมท้ังเลือกใชวัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือในการแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย 

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

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว  4.1  ม  1/1 – 5        
รวมท้ังหมด   5    ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 22102            ช่ือวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 3                                                                                                                                    

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2       ภาคเรียนท่ี 1  

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง        จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 คาดการณแนวโนมเทคโนโลยีท่ีจะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลตอการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและวิเคราะหเปรียบเทียบตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนตอชีวิตสังคมและส่ิงแวดลอมระบุปญหาหรือความตองการในชุมชนหรือทองถ่ินสรุปกรอบของปญหา

รวบรวมวิเคราะหขอมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับปญหาออกแบบวิธีการแกปญหาโดยวิเคราะหเปรียบเทียบ

และตัดสินใจเลือกขอมูลท่ีจําเปนภายใตเงินไขและทรัพยากรท่ีมีอยูนําเสนอแนวทางการแกปญหาใหผูอื่นเขาใจ

วางแผนข้ันตอนการทํางานและดําเนินการแกปญหาอยางเปนข้ันตอนทดสอบประเมินผลและอธิบายปญหา

หรือขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนภายใตกรอบเงื่อนไขพรอมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและนําเสนอผลการ

แกปญหาใชความรูและทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณเครื่องมือกลไกไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเพื่อแกปญหาหรือ

พัฒนางานไดอยางถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย 

 

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

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว  4.1  ม  2/1 – 5        

รวมท้ังหมด   5    ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 22105            ช่ือวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 4                                                                                                                                    

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2        ภาคเรียนท่ี 2  

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 คาดการณแนวโนมเทคโนโลยีท่ีจะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลตอการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและวิเคราะหเปรียบเทียบตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนตอชีวิตสังคมและส่ิงแวดลอมระบุปญหาหรือความตองการในชุมชนหรือทองถ่ินสรุปกรอบของปญหา

รวบรวมวิเคราะหขอมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับปญหาออกแบบวิธีการแกปญหาโดยวิเคราะหเปรียบเทียบ

และตัดสินใจเลือกขอมูลท่ีจําเปนภายใตเงินไขและทรัพยากรท่ีมีอยูนําเสนอแนวทางการแกปญหาใหผูอื่นเขาใจ

วางแผนข้ันตอนการทํางานและดําเนินการแกปญหาอยางเปนข้ันตอนทดสอบประเมินผลและอธิบายปญหา

หรือขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนภายใตกรอบเงื่อนไขพรอมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและนําเสนอผลการ

แกปญหาใชความรูและทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณเครื่องมือกลไกไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเพื่อแกปญหาหรือ

พัฒนางานไดอยางถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย 

 

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

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว  4.1  ม  2/1 – 5        

รวมท้ังหมด   5    ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 23102            ช่ือวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 5                                                                                                                                    

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3       ภาคเรียนท่ี 1  

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 
 ศึกษาและวิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  และความสัมพันธ
ของเทคโนโลยีกับศาสนาอื่นๆ  ประยุกตใชความรู  ทักษะและทรัพยากร  โดยวิเคราะหสถานการณเพื่อสรุป
กรอบของปญหา  เปรียบเทียบและเลือกขอมูลท่ีจําเปนโดยคํานึงถึงทรัพยสินทางปญญา  
 เพื่อออกแบบวิธีการแกปญหาในงานอาชีพดานการเกษตร  อาหาร  พลังงานและขนสง   
 โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  รวมท้ังเลือกใช  วัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  กลไก  
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  ในการแกปญหาไดอยางถูกตอง  เหมาะสม  และปลอดภัย 
 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 ว  4.1         ม 3/1 – 5        
รวมท้ังหมด   5    ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 23105            ช่ือวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 6                                                                                                                                    

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3       ภาคเรียนท่ี 2  

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 
 ศึกษาและวิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  และความสัมพันธ
ของเทคโนโลยีกับศาสนาอื่นๆ  ประยุกตใชความรู  ทักษะและทรัพยากร  โดยวิเคราะหสถานการณเพื่อสรุป
กรอบของปญหา  เปรียบเทียบและเลือกขอมูลท่ีจําเปนโดยคํานึงถึงทรัพยสินทางปญญา  
 เพื่อออกแบบวิธีการแกปญหาในงานอาชีพดานการเกษตร  อาหาร  พลังงานและขนสง   
 โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  รวมท้ังเลือกใช  วัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  กลไก  
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  ในการแกปญหาไดอยางถูกตอง  เหมาะสม  และปลอดภัย 
 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 ว  4.1         ม 3/1 – 5        
รวมท้ังหมด   5    ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 21103            ช่ือวิชา วิทยาการคํานวณ 1 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1        ภาคเรียนท่ี 1 

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จํานวน 0.5 หนวยกิต  

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

 

 ศึกษาและฝกทักษะในการแกปญหาโดยใชข้ันตอนการแกปญหาอยางงาย การแสดงข้ันตอนการแก

ปญหาโดยการเขียน บอกเลา วาดภาพ หรือใชสัญลักษณ การเขียนโปรแกรมอยางงายโดยใชซอฟตแวรหรือส่ือ 

การใชงานอุปกรณเทคโนโลยีเบ้ืองตน การใชงานซอฟตแวรเบ้ืองตนการสราง จัดเก็บ และเรียกใชไฟลตาม

วัตถุประสงค การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยขอปฏิบัติในการใชงานและการดูแลรักษาอุปกรณการ

ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม 

 

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

รหัสตัวช้ีวัด 
 ว  4.2  ม.1/1 – 4     
 รวมท้ังหมด   4    ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 21106             ช่ือวิชา วิทยาการคํานวณ 2 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1        ภาคเรียนท่ี 2 

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จํานวน 0.5 หนวยกิต  

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

 

 ศึกษาและฝกทักษะในการแกปญหาโดยใชข้ันตอนการแกปญหาอยางงาย การแสดงข้ันตอนการแก

ปญหาโดยการเขียน บอกเลา วาดภาพ หรือใชสัญลักษณ การเขียนโปรแกรมอยางงายโดยใชซอฟตแวรหรือส่ือ 

การใชงานอุปกรณเทคโนโลยีเบ้ืองตน การใชงานซอฟตแวรเบ้ืองตนการสราง จัดเก็บ และเรียกใชไฟลตาม

วัตถุประสงค การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยขอปฏิบัติในการใชงานและการดูแลรักษาอุปกรณการ

ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม 

 

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

รหัสตัวช้ีวัด 
 ว  4.2  ม.1/1 – 4     
 รวมท้ังหมด   4    ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 22103            ช่ือวิชา วิทยาการคํานวณ 3 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2        ภาคเรียนท่ี 1 

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จํานวน 0.5 หนวยกิต  

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

ศึกษาแนวคิคเชิงนามธรรม  การคัดเลือกคุณลักษณะท่ีจําเปนตอการแกปญหา ข้ันตอนการแกปญหา 
การเขียนรหัสลําลองและผังงาน  การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงายท่ีมีการใชงานตัวแปร เงื่อนไข 
และการวนซ้ํา  เพื่อแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร  การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ  การประมวลผล 

ขอมูล  การสรางทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจซอฟตแวรและบริการบนอินเทอรเน็ตท่ีใชในการจัดการ
ขอมูล  แนวทางการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหปลอดภัย  การจัดการอตัลักษณ  การพิจารณาความ
เหมาะสมของเนื้อหา  ขอตกลงและขอกําหนดการใชส่ือและแหลงขอมูลนําแนวคิดเชิงนามธรรมและข้ันตอน
การแกปญหา ไปประยุกตใชในการเขียนโปรแกรม หรือการแกปญหาในชีวิตจริง รวบรวมขอมูลและสราง
ทางเลือก ในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ปลอดภัย เกิดประโยชนตอการเรียนรู และไมสรางความเสียหายใหแกผูอื่น 

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

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว  4.2  ม  2/1 – 4        
 รวมท้ังหมด   4  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 22106            ช่ือวิชา วิทยาการคํานวณ 4 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2        ภาคเรียนท่ี 2 

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จํานวน 0.5 หนวยกิต  

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

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม  การคัดเลือกคุณลักษณะท่ีจําเปนตอการแกปญหา ข้ันตอนการแกปญหา 
การเขียนรหัสลําลองและผังงาน  การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงายท่ีมีการใชงานตัวแปร เงื่อนไข 
และการวนซ้ํา  เพื่อแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร  การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ  การประมวลผล 

ขอมูล  การสรางทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจซอฟตแวรและบริการบนอินเทอรเน็ตท่ีใชในการจัดการ
ขอมูล  แนวทางการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหปลอดภัย  การจัดการอตัลักษณ  การพิจารณาความ
เหมาะสมของเนื้อหา  ขอตกลงและขอกําหนดการใชส่ือและแหลงขอมูลนําแนวคิดเชิงนามธรรมและข้ันตอน
การแกปญหา ไปประยุกตใชในการเขียนโปรแกรม หรือการแกปญหาในชีวิตจริง รวบรวมขอมูลและสราง
ทางเลือก ในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ปลอดภัย เกิดประโยชนตอการเรียนรู และไมสรางความเสียหายใหแกผูอื่น 

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

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว  4.2  ม  2/1 – 4        
 รวมท้ังหมด   4  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 23103            ช่ือวิชา วิทยาการคํานวณ 5 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3        ภาคเรียนท่ี 1 

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จํานวน 0.5 หนวยกิต  

********************************** 
 
 ศึกษาข้ันตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Internet of Things ( IoT ) การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนา
แอปพลิเคชัน  ขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ  การประมวลผลขอมูล  การสรางทางเลือกและประเมินผล  
ซอฟแวรหรือบริการบนอนิเตอรเน็ตท่ีใชในการจัดการขอมูล  การประเมินความนาเช่ือถือของขอมูล  การ
สืบคนแหลงตนตอของขอมูล  เหตุผลวิบัติ  ผลกระทบจากขาวสารท่ีผิดพลาด  การรูเทาทันส่ือ  กฎหมายท่ี
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร  การใชลิขสิทธิ์ของผูอื่นโดยชอบธรรม 
 โดยรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิ  ประมวลผล  สรางทางเลือก และนําเสนอการตัดสินใจได
อยางมีประสิทธิภาพ  ออกแบบและเขียนโปรแกรม 
 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ อยางสรางสรรค  ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางรูเทาทัน  และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
------------------------------------------ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว 4.2         ม.3/1 – 4     
รวมท้ังหมด   4  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 23106            ช่ือวิชา วิทยาการคํานวณ 6 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3        ภาคเรียนท่ี 2 

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จํานวน 0.5 หนวยกิต  

********************************** 
 
 ศึกษาข้ันตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Internet of Things ( IoT ) การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนา
แอปพลิเคชัน  ขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ  การประมวลผลขอมูล  การสรางทางเลือกและประเมินผล  
ซอฟแวรหรือบริการบนอนิเตอรเน็ตท่ีใชในการจัดการขอมูล  การประเมินความนาเช่ือถือของขอมูล  การ
สืบคนแหลงตนตอของขอมูล  เหตุผลวิบัติ  ผลกระทบจากขาวสารท่ีผิดพลาด  การรูเทาทันส่ือ  กฎหมายท่ี
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร  การใชลิขสิทธิ์ของผูอื่นโดยชอบธรรม 
 โดยรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิ  ประมวลผล  สรางทางเลือก และนําเสนอการตัดสินใจได
อยางมีประสิทธิภาพ  ออกแบบและเขียนโปรแกรม 
 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ อยางสรางสรรค  ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางรูเทาทัน  และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
------------------------------------------ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว 4.2         ม.3/1 – 4     
รวมท้ังหมด   4  ตัวช้ีวัด 
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กลุมสาระการเรียนรู 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ระดับประถมศกึษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ส 11101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 จํานวน 80 ช่ัวโมง 
ส 12101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 จํานวน 80 ช่ัวโมง 
ส 13101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3 จํานวน 80 ช่ัวโมง 
ส 14101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 จํานวน 80 ช่ัวโมง 
ส 15101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5 จํานวน 80 ช่ัวโมง 
ส 16101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6 จํานวน 80 ช่ัวโมง 
ส 11102 ประวัติศาสตร 1 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ส 12102 ประวัติศาสตร 2 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ส 13102 ประวัติศาสตร 3 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ส 14102 ประวัติศาสตร 4 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ส 15102 ประวัติศาสตร 5 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ส 16102 ประวัติศาสตร 6 จํานวน 40 ช่ัวโมง 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ส 11201 การปองกันการทุจริต 1 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ส 12201 การปองกันการทุจริต 2 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ส 13201 การปองกันการทุจริต 3 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ส 14201 การปองกันการทุจริต 4 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ส 15201 การปองกันการทุจริต 5 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ส 16201 การปองกันการทุจริต 6 จํานวน 40 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ส 11101    ช่ือวิชา สังคมศึกษา ศาสนาฯ 1 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1     เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง   

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

 
สังเกต ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล อภิปราย ความหมายความสําคัญ องคประกอบเบ้ืองตนของ

ศาสนา ประโยชน ประวัติ ศาสดาของศาสนาสรุปใจความสําคัญของคัมภีร  ความคิดหลักของศาสนา สรุปหลัก
จริยธรรม การบําเพ็ญประโยชนวิธีปฏิบัติ  การใชภาษาเกี่ยวกับศาสนพิธี พิธีกรรมในวันสําคัญฝกปฏิบัติการ
บริหารจิต  การเจริญปญญาเบ้ืองตน เปรียบเทียบ การทําความดีปฏิบัติตนตามคําแนะนํา รวบรวมข้ันตอน 
ศาสนพิธีลักษณะของการเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยความกลาหาญ 
ความเสียสละ  การเคารพสิทธิและหนาท่ี  วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินการแกปญหาความขัดแยงใน
ครอบครัว กฎ กติกา  ความหมาย ความสําคัญของรัฐธรรมนูญประโยชนของรายรับ-รายจาย ตนทุน
ผลประโยชนท่ีไดรับทรัพยากรในทองถ่ิน ระบบเศรษฐกิจพอเพียงอาชีพของครอบครัวและชุมชน การซื้อขาย
แลกเปล่ียนสินคาและบริการ ในชีวิตประจําวันลักษณะทางกายภาพของบาน โรงเรียน และชุมชน 
องคประกอบของ  แผนผังการเขียนแผนท่ีเบ้ืองตนอยางงาย ทรัพยากรธรรมชาติ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
ผลเสียการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ   ส่ิงแวดลอมทางสังคม การสรางสรรค  ส่ิงแวดลอมการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ และทางสังคม  

โดยใชกระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบคนกระบวนการกลุมและกระบวนการแกปญหา 
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  มี

คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทยมีจิต
สาธารณะ สามารถดําเนนิชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลกสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน
โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 

 

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

 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ส 1.1  ป 1/1 – 4      ส 1.2 ป 1/1 – 3   
ส 2.1  ป 1/1 – 2    ส 2.2 ป 1/1 – 3   
ส 3.1  ป 1/1 – 3      ส 3.2 ป 1/1 
ส 5.1  ป 1/1 – 3      ส 5.2 ป 1/1 – 4   

รวมท้ังหมด  23  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส 12101    ช่ือวิชา สังคมศึกษา ศาสนาฯ 2 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2     เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง   

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

สังเกต ศึกษาคนควา การรวบรวมขอมูล อภิปราย ความหมาย ความสําคัญองคประกอบเบ้ืองตนของ
ศาสนา ประวัติศาสนา ศาสดาของศาสนา คัมภีร และการใชภาษาของศาสนารวบรวมหลักจริยธรรม การ
บําเพ็ญประโยชนตอครอบครัว โรงเรียน และชุมชนหลักปฏิบัติการอยูรวมกันอยางเปนสุข ศาสนพิธี และ
พิธีกรรมในวันสําคัญของศาสนา  การบริหารจิตการเจริญปญญาเบ้ืองตน การทําความดีของบุคคลใน
ครอบครัว และโรงเรียนการปฏิบัติตนตามคําแนะนําเกี่ยวกับศีลธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม การเปน
พลเมืองดี ในสังคมประชาธิปไตย การยอมรับ การเคารพสิทธิ และหนาท่ีของตนเอง เปนสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัวสิทธิของบุคคลท่ีพึงไดรับการคุมครอง การขัดเกลาของสังคม คานิยม ความเช่ือ ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาของทองถ่ิน  ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว บทบาทหนาท่ีของตนเองการแกปญหา
ความขัดแยง ขอตกลง กฎ กติกา ระเบียบในโรงเรียน ความหมายและความสําคัญของรัฐธรรมนูญ ประโยชน
ของรายรับ–รายจายของครอบครัวตัดสินใจเลือกอยางเหมาะสม เศรษฐกิจพอเพียง อาชีพของชุมชน การซื้อ
ขายแลกเปล่ียนสินคาและบริการ ประโยชนของธนาคารภาษีท่ีเกี่ยวของในชีวิตประจําวันลักษณะทางกายภาพ 
องคประกอบของแผนผังแผนท่ี ตําแหนงระยะทิศทาง ทรัพยากรธรรมชาติรูคุณคาของธรรมชาติการสรางสรรค
ส่ิงแวดลอมทางสังคม การเปรียบเทียบประชากรกับส่ิงแวดลอม การฝกสังเกตส่ิงตางๆรอบตัว  

โดยใชกระบวนการสังคม กระบวนการสืบคน กระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหา 
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  มี

คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลกสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน
โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 

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

 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ส 1.1  ป 2/1 – 7  
ส 1.2 ป 2/1 – 2  
ส 2.1 ป 2/1 – 4    ส 2.2 ป 2/1 – 2  
ส 3.1 ป 2/1 – 4   ส 3.2 ป 2/1 – 2 
ส 5.1 ป 2/1 – 4   ส 5.2 ป 2/1 – 3 

รวมท้ังหมด  28 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส 13101    ช่ือวิชา สังคมศึกษา ศาสนาฯ 3 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3     เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง   

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

 
สังเกต ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล อภิปราย แสดงความคิดเห็นสรุปใจความสําคัญความหมาย 

ความสําคัญ องคประกอบของศาสนา ประโยชนประวัติศาสดาของศาสนา ภาษา  ท่ีใชในคัมภีรของศาสนาท่ี
ตนนับถือ หลักจริยธรรมในการพัฒนาตน   การบําเพ็ญประโยชนตอครอบครัวโรงเรียน วิธีปฏิบั ติ
เกี่ยวกับ  ศาสนพิธี พิธีกรรมในวันสําคัญของศาสนา การบริหารจิต การเจริญปญญาสติ สัมปชัญญะ ความ
รําลึกได  ความรูตัว ช่ืนชมการทําความดีของบุคคลในครอบครัว และโรงเรียนศีลธรรม จริยธรรม  คานิยมท่ีดี
งาม การเปนพลเมืองดีในสังคม ประชาธิปไตยการเคารพสิทธิและหนาท่ีของ ตนเอง บทบาทสิทธิ เสรีภาพ 
หนาท่ี สถานภาพสิทธิของบุคคลท่ีพึงไดรับการคุมครอง การขัดเกลาของสังคม คานิยม ความเช่ือ ประเพณี 
การอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญา ของทองถ่ินการสรางความดี การแกปญหาความขัดแยง กฎ กติกา 
ระเบียบในชุมชน ความสําคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ  รายรับ–รายจายผลประโยชนท่ีผูบริโภคไดรับการ
ตัดสินใจเลือกอยางเหมาะสม ระบบเศรษฐกิจพอเพียงอาชีพในชุมชนการแลกเปล่ียน  สินคาและบริการ
ความสําคัญของธนาคาร ภาษีท่ีเกี่ยวของในชีวิตประจําวัน องคประกอบทางกายภาพ ลักษณะ ความเกี่ยวของ
แผนผัง แผนท่ีตําแหนง ระยะทิศทาง เครื่องมือทางภูมิศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ   การพึ่งพาอาศัยกัน 
ส่ิงแวดลอมทางสังคม การอนุรักษ การใชพลังงาน การดูแลรักษาส่ิงแวดลอมการรูจักสังเกตส่ิงตางๆรอบตัว 

โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุมกระบวนการเผชิญสถานการณ
และแกปญหา 

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทยมีจิต
สาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถนําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 

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

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 1.1  ป  3/1 – 7  
ส 1.2  ป  3/1 – 3   
ส 2.1  ป  3/1 – 4.    ส 2.2  ป 3/1 – 3 
ส 3.1  ป  3/1 – 3      ส 3.2  ป 3/1 – 3  
ส 5.1  ป  3/1 – 3 
ส 5.2  ป  3/1 – 6   

รวมท้ังหมด  31 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส 14101    ช่ือวิชา สังคมศึกษา ศาสนาฯ 4 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4     เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง   

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

 
สังเกต ศึกษาคนควา อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมขอมูล สืบคนขอมูลสรุปใจความ

สําคัญเกี่ยวกับความสําคัญทางศาสนา และศาสดาของศาสนาพุทธคัมภีรทางศาสนาท่ีตนนับถือ หลักธรรมของ
ศาสนา การบริหารจิตและเจริญปญญาช่ืนชมการทําความดีของบุคลากรในสังคม แปลความหมายในคัมภีร 
ศาสนาท่ีตนนับถือเสนอแนวทางการกระทําของตนเองและผูอื่นในฐานะพลเมืองดีของสังคม สิทธิเด็กเพื่อ
ปองกันตัวเองและสังคมเปรียบเทียบความแตกตางของวัฒนธรรมในทองถ่ินการยอมรับคุณคาของกันและกัน
การรวมกลุมท้ังภาครัฐและเอกชนช่ืนชมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
การรวมกลุมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาทองถ่ิน อํานาจอธิปไตย ปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจําวัน
วิเคราะห ผูผลิต ผูบริโภค วิธีการของเศรษฐกิจ การหารายได การออม การลงทุนผลผลิตทางดานเศรษฐกิจ 
การตลาด การธนาคาร สถาบันการเงินอื่น ๆภาษีท่ีเกี่ยวของในชีวิตประจําวัน การพึ่งพา การแขงขันทางดาน
เศรษฐกิจ ปรากฏการณตาง ๆใชแผนท่ีและภาพถายระบุลักษณะสําคัญทางกายภาพ แหลงทรัพยากรและส่ิง
ตางๆในจังหวัดของตนเอง ความสัมพันธของส่ิงตางๆท่ีอยูในจังหวัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีสงผลตอการ
ดําเนินชีวิตการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมและผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงนั้นและมีสวนรวมในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมในจังหวัด  

โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะหกระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณ
และแกปญหา 

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลกสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน
โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 

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

 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ส 1.1 ป 4/1 – 8 
ส 1.2 ป 4/1 – 3  
ส 2.1 ป 4/1 – 5     ส 2.2 ป 4/1 – 3 
ส 3.1 ป 4/1 – 3     ส 3.2 ป 4/1 – 2 
ส 5.1 ป 4/1 – 3     ส 5.2 ป 4/1 – 3  

รวมท้ังหมด  30 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส 15101    ช่ือวิชา สังคมศึกษา ศาสนาฯ 5 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5     เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง   

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

สังเกต ศึกษาคนควา วิเคราะห อภิปรายสนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมขอมูลสืบคน
ขอมูล สรุปใจความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตรความสําคัญของศาสนา ศาสดาคัมภีร 
ทางศาสนาท่ีตนนับถือ หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือเพื่อเขาใจในการพัฒนาตนและสังคม ความหมาย การ
บริหารจิตและเจริญปญญา ช่ืนชมการทําความดีของตนเองและบุคคลในสังคม และแนวปฏิบัติในการช่ืน
ชม การทําความดีของบุคคลสําคัญกลุมเพื่อนประโยชนของการบริหารจิตและเจริญปญญาของศาสนาท่ีตนนับ
ถือกระบวนการประชาธิปไตยในการทํางานรวมกันในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน การปฏิบัติตน ตามสิทธิ 
หนาท่ี เสรีภาพในฐานะพลเมืองดีของประเทศการดําเนินชีวิต ความแตกตางของวัฒนธรรมในกลุมคนใน
ภูมิภาคการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขโครงสรางการปกครองประเทศ
ซึ่งมีท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางคนกับการปกครองประเทศ 
ความสําคัญในกฎหมายในชีวิตประจําวัน หนาท่ีของผูผลิต และผูบริโภค ความหมายของระบบสินเช่ือ ผลดี
ผลเสียตอภาวะ การเงินการเลือกของผูบริโภคผลกระทบตอทรัพยากรท่ีมีอยู ระบบสหกรณการบริหารทางดาน
เศรษฐกิ จบทบาทการใช เงิน ในท อง ถ่ินการบริการต างๆ  ของธนาคารและสถาบันการเงิน   ใน
ตางประเทศ  ผูบริโภคผูยืมและนักธุรกิจการจัดหาแหลงรายไดของรัฐ   ความเช่ียวชาญ ชํานาญดานจํานวน
ปริมาณสินคารวมท้ังท่ีผลิตการซื้อมาทางเศรษฐกิจการใชแผนท่ีในทองถ่ินตางๆลักษณะความแตกตาง 
ผลกระทบของส่ิงแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตในภูมิภาคตาง ๆของไทยกับส่ิงแวดลอมทาง
ธรรมชาติ  ผลกระทบจากการกระทําของมนุษยท่ีมีตอส่ิงแวดลอม การอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ  และรักษา
สมดุลในระบบนิเวศน 

โดยใชกระบวนการปฏิบัติกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณ
และแกปญหา 

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทยมีจิต
สาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลกสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน
โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 

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

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 1.1 ป 5/1 – 7      ส 1.2 ป 5/1 – 3    
ส 2.1 ป 5/1 – 4       ส 2.2 ป 5/1 – 3   
ส.3.1 ป 5/1 – 3      ส 3.2 ป 5/1 – 2   
ส 5.1 ป 5/1 – 3      ส 5.2 ป 5/1 – 3   

รวมท้ังหมด  28 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส 16101    ช่ือวิชา สังคมศึกษา ศาสนาฯ 6 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6     เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง   

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

 
สังเกต ศึกษาคนควา วิเคราะห อภิปรายสนทนาซักถามแสดงความคิดเห็นรวบรวมขอมูลสืบคนขอมูล

ความสําคัญหลักธรรมพระรัตนตรัย ไตรสิกขาหลักธรรมโอวาท ๓ การทําความดีของบุคคลในประเทศ การสวด
มนตแผเมตตาของศาสนาท่ีตนนับถือสรุปใจความสําคัญเกี่ยวกับพุทธประวัติต้ังแตปลงอายุสังขารจนถึงสังเวช
นียสถาน ประวัติศาสดา ขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลา ศาสนิกชนตัวอยาง ศาสนพิธีสถานท่ีในศาสน
สถาน ศาสนิกชนท่ีดี ประโยชนของการเขารวมในศาสนพิธี พิธีกรรมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา การ
บริหารจิตและเจริญปญญาวันสําคัญทางศาสนา  การกระทําท่ีแสดงถึงคุณลักษณะของการเปนพลเมืองดีใน
สังคมประชาธิปไตย สิทธิเด็กท่ีพึงไดรับการคุมครองตามสิทธิมนุษยชนบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของ
ตนเองบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม สัญลักษณเอกลักษณ คานิยม ประเพณี วัฒนธรรมในทองถ่ิน
อํานาจอธิปไตยและการมีสวนรวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยกฎหมายในชีวิตประจําวัน  การเลือกใช
ทรัพยากรท่ีมีผลกระทบ ตอส่ิงแวดลอม  การเพิ่มรายไดเงินออมจากการลงทุน สิทธิและการคุมครองผูบริโภค 
เศรษฐกิจพอเพียงระบบสหกรณ การบริหาร  ดานการผลิต และการพึ่งพาทางเศรษฐกิจบทบาทการใชเงินและ
การบริการดานการเงินตางประเทศการจัดเก็บภาษีการกูยืมเงินจากตางประเทศ แผนท่ีชนิดตางๆการกระทําท่ี
สงผลดีและผลเสียตอส่ิงแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรมรวมท้ังผลกระทบจากการท่ีมนุษยเปล่ียนแปลง
ส่ิงแวดลอมในดานบวกและดานลบ การกระทําท่ีมีสวนชวยแกปญหา และเสริมสภาพแวดลอมในทองถ่ิน 

โดยใชกระบวนการปฏิบัติกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณ
และแกปญหา 

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลกสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน
โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 

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

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 1.1 ป 6/1 – 9      ส 1.2 ป 6/1 – 4      
ส 2.1 ป 6/1 – 5       ส 2.2 ป 6/1 – 3    

 ส 3.1 ป 6/1 – 3      ส 3.2 ป 6/1 – 2     
 ส 5.1 ป 6/1 – 2      ส 5.2 ป 6/1 – 3   
รวมท้ังหมด 31 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส 11102    ช่ือวิชา ประวัติศาสตร 1 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1     เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

 
ศึกษาและใชปฏิทินในการบอกวัน เดือน ป ท่ีใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งมีท้ังระบบสุริยคติและจันทรคติ 

คําท่ีแสดงชวงเวลาเพื่อใชเลาเหตุการณปจจุบัน วันนี้ เดือนนี้ ตอนเชา ตอนกลางวันตอนเย็น ตอนคํ่า และ
เรียงลําดับเหตุการณในชีวิตประจําวันตามวันเวลาท่ีเกิดข้ึน โดยใชทักษะการสังเกต การบอกเลา การเช่ือมโยง 
เพื่อใหสามารถใชเวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณในปจจุบันและใชคําแสดงชวงเวลาเรียงลําดับเหตุการณท่ี
เกิดข้ึนไดรูวิธสืีบคนประวัติความเปนมาของตนเองและครอบครัวอยางงายๆโดยสอบถามผูเกี่ยวของและการ
บอกเลาเรื่องราวท่ีสืบคนได โดยใชทักษะการสอบถาม การรวบรวมขอมูล การสรุป  การเลาเรื่องเพื่อฝกทักษะ
พื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตรในการสืบคนเรื่องราวจากแหลงขอมูล(เชนบุคคล)และบอกเลา ขอเท็จจริง
ท่ีคนพบไดอยางนาสนใจศึกษาการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมส่ิงของเครื่องใชหรือการดําเนินชีวิตของ
ตนเองในสมัยปจจุบัน กับสมัยของพอแม ปูยา ตายายท่ีเปนรูปธรรมและใกลตัวผูเรียน เตารีด(การรีดผาดวย
เตาถานกับเตาไฟฟา) หมอหุงขาว(การหุงขาวท่ีเช็ดน้ําดวยฟนหรือถานกับหมอหุงขาวไฟฟา) เกวียนกับรถยนต 
(การเดินทาง) ถนนบานเรือน การใชควายไถนากับรถไถนา รวมท้ังเหตุการณสําคัญของครอบครัวท่ีเกิดข้ึนใน
อดีตท่ีมีผลกระทบตอตนเองในปจจุบัน ( การยายบาน การยายโรงเรียน การเล่ือนช้ันเรียน การไดรับรางวัล 
การสูญเสียบุคคลสําคัญของครอบครัว) 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของสัญลักษณของชาติไทย ไดแก ธงชาติ เพลงชาติ เพลงสรรเสริญ
พระบารมี ภาษาไทย อักษรไทย มารยาทไทย อาหารไทย การแตงกายแบบไทยวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และการปฏิบัติตนไดถูกตองตามกาลเทศะรวมท้ังรูจักสถานท่ีสําคัญซึ่งเปนแหลงวัฒนธรรมใน
ชุมชน ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภัณฑ และส่ิงท่ีเปนความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ท่ีใกลตัวผูเรียนและเห็นเปน
รูปธรรม 
  โดยใชทักษะการสังเกต  การแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  การใชเหตุผล การเปรียบเทียบ การ
แยกแยะ การยกตัวอยาง  การบอกเลา การอธิบายและการปฏิบัติตนอยางถูกตอง 

เพื่อใหเขาใจการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาและความสําคัญของอดีตท่ีมีตอปจจุบันและอนาคต 
สามารถปรับตัวใหเขากับวิถีชีวิตปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ  ท่ังกอใหเกิดความรักและความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย ทองถ่ิน และประเทศชาติภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ตระหนักและเห็น
คุณคาท่ีจะธํารงรักษาและสืบทอดตอไป 

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

รหัสตัวช้ีวัด 
ส 4.1  ป 1/1 – 3  
ส 4.2  ป 1/1 – 2 
ส 4.3  ป 1/1 – 3 

รวมท้ังหมด  8 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส 12102    ช่ือวิชา ประวัติศาสตร 2 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2     เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

 
รูจักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติท่ีปรากฏในปฏิทินท่ีแสดงเหตุการณสําคัญในอดีตและ

ปจจุบัน รวมท้ังการใชคําท่ีแสดงชวงเวลาในอดีต ปจจุบันและอนาคต วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุงนี้ เดือนนี้เดือนกอน 
เดือนหนา, ปนี้ ปกอน ปหนา ในการอธิบายเหตุการณท่ีเกิดข้ึน โดยใชทักษะการสังเกตการสอบถาม เช่ือมโยง 
เรียงลําดับ การเลาเรื่อง การรวบรวมขอมูล การอธิบายเพื่อใหสามารถใชวันเวลาเรียงลําดับเหตุการณสําคัญได
ถูกตอง วาเหตุการณใดเกิดกอนเหตุการณใดเกิดหลังรูวิธีสืบคนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวโดยใชหลักฐาน
ท่ีเกี่ยวของ ไดแก ภาพถาย สูติบัตรทะเบียนบาน เครื่องมือเครื่องใช มาอธิบายเรื่องราวตาง ๆ และวิธีสืบคน
ขอมูลในชุมชนอยางงาย ๆในเรื่องเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในดานตางๆ จากอดีตถึง
ปจจุบันทางดานการประกอบอาชีพ การแตงกาย การส่ือสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชนเขาใจสาเหตุ
และผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีตอวิถีชีวิตของคนในชุมชนสามารถเรียงลําดับเหตุการณท่ีสืบคนไดโดย
ใชเสนเวลา ฝกทักษะการสอบถาม การสังเกตการวิเคราะห การอธิบายอยางมีเหตุมีผล ทําผังความคิดและการ
จัดนิทรรศการเพื่อใหเขาใจวิธีการทางประวัติศาสตรในเรื่องเกี่ยวกับการใชหลักฐานทางประวัติศาสตรสืบคน
เรื่องราวในอดีตและเขาใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามกาลเวลา อยางตอเนื่องมีความเขาใจชุมชนท่ีมีความ
แตกตางและสามารถปรับตัวอยูในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพศึกษา สืบคนประวัติและผลงานของ
บุคคลท่ีทําประโยชนตอทองถ่ินหรือประเทศชาติ ในดานการสรางสรรควัฒนธรรม /การสรางความ
เจริญรุงเรืองและความมั่นคงโดยสังเขปรวมท้ังวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปญญาไทยท่ีภาคภูมิใจและ
ควรอนุรักษไวการทําความเคารพแบบไทย ประเพณีไทย ศิลปะไทย ดนตรีไทย 

โดยใชทักษะการสืบคนการสังเกตการอาน การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห การใชเหตุผล การอธิบาย 
และการนําเสนอ 

เพื่อใหเห็นคุณคาและแบบอยางการกระทําความดีของบรรพบุรุษท่ีไดสรางประโยชนใหทองถ่ินและ
ประเทศ เกดิความรัก และความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย และธํารงความเปน
ไทย 

 

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

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส 4.1  ป 2/1 – 2  
ส 4.2  ป 2/1 – 2  
ส 4.3  ป 2/1 – 2   

รวมท้ังหมด  6 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส 13102    ช่ือวิชา ประวัติศาสตร 3 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3    เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

ศึกษาความหมายและท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในปฏิทิน ไดแก พุทธศักราช คริสตศักราช(ถาเปนชาว
มุสลิม ใหศึกษาฮิจเราะหศักราชดวย) วิธีการเทียบคริสตศักราชกับพุทธศักราชและใชศักราชในการบันทึก
เหตุการณสําคัญท่ีเกี่ยวของกับตนเองและครอบครัว ปเกิดของผูเรียนเหตุการณสําคัญของตนเอง และ
ครอบครัว โดยใชทักษะการเปรียบเทียบ การคํานวณ การเช่ือมโยงการอธิบาย เพื่อใหมีพื้นฐานในการศึกษา
เอกสารท่ีแสดงเหตุการณตามกาลเวลา สามารถเรียงลําดับเหตุการณไดถูกตอง วาเหตุการณใดเกิดกอน
เหตุการณใดเกิดหลังอันเปนทักษะท่ีจําเปนในการศึกษาประวติัศาสตรรูวิธีสืบคนเหตุการณสําคัญของโรงเรียน
และชุมชนโดยใชหลักฐานและแหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของรูปภาพ แผนผังโรงเรียน แผนท่ีชุมชน หองสมุดโรงเรียน 
แหลงโบราณคดี  ประวัติศาสตรในทองถ่ิน สามารถใชเสนเวลา (Timeline) ลําดับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนใน
โรงเรียนและชุมชน โดยใชทักษะการสํารวจ การสังเกต การสอบถามการอาน การฟง การเลาเรื่อง การสรุป
ความเพื่อฝกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตรในการสืบคนเรื่องราวรอบตัวอยางงาย ๆโดยการใช
หลักฐานและแหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของ สามารถนําเสนอเรื่องราวท่ีคนพบไดตามลําดับเวลาศึกษาปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการต้ังถ่ินฐานและพัฒนาการของชุมชนปจจัยท่ีทําใหเกิดวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน ซึ่ง
ประกอบดวย ปจจัยทางภูมิศาสตร( ภูมิประเทศภูมิอากาศ ทรัพยากร) และปจจัยทางสังคม (ความเจริญทาง
เทคโนโลยี เช้ือชาติ ศาสนา ความเช่ือการคมนาคม ความปลอดภัย ) ศึกษาและเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกตางของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง และชุมชนใกลเคียงในเรื่องความ
เช่ือและการนับถือศาสนา อาหาร ภาษาถ่ิน การแตงกาย โดยใชทักษะการอานการสอบถาม การสังเกต การ
สํารวจ การฟง การสรุปความเพื่อใหเกิดความเขาใจและภูมิใจในชุมชนของตนเอง ยอมรับความแตกตางทาง
วัฒนธรรมเขาใจพัฒนาการของชุมชน สามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุขรวมอนุรักษสืบ
สานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทยศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของ
พระมหากษัตริยผูสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร ตามลําดับไดแก พอขุนศรี
อินทราทิตย สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจาอูทอง) สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชและพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป และศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษ
ไทยท่ีมีสวนปกปองประเทศชาติ ไดแก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทาวเทพกระษัตรี ทาวศรีสุนทร ชาวบาน
บางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก ทาวสุรนารี เปนตน  

โดยใชทักษะการอานและสอบถาม การฟง การสรุปความ การเขียน การเลาเรื่อง  
เพื่อใหเขาใจความเปนมาของชาติไทยเกิดความรัก ความภูมิใจและเห็นแบบอยางการเสียสละเพื่อชาติ 

และธํารงความเปนไทย 

-------------------------------------------------- 
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รหัสตัวช้ีวัด 
ส 4.1 ป 3/1 – 3    
ส 4.2 ป 3/1 – 2   
ส 4.3 ป 3/1 – 3 

รวมท้ังหมด  8 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส 14102    ช่ือวิชา ประวัติศาสตร 4 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4    เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

 
ศึกษาความหมาย วิธีการนับ และการใชชวงเวลาเปนทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษเกณฑการแบง

ยุคสมัยในทางประวัติศาสตรของมนุษยชาติท่ีแบงเปนสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร รวมท้ัง
ชวงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตรไทย สมัยกอนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยาสมัยธนบุรี และสมัย
รัตนโกสินทร ตัวอยางการใชชวงเวลาในเอกสารตาง ๆ โดยใชทักษะการอานการสํารวจ การวิเคราะห การ
คํานวณ เพื่อใหใชชวงเวลาในการบอกเลาเรื่องราวไดถูกตองและเขาใจเหตุการณท่ีเกิดข้ึนตามชวงเวลาท่ี
ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตรศึกษาลักษณะสําคัญและเกณฑการจําแนกหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีใช
ในการศึกษาความเปนมาของทองถ่ิน อยางงาย ๆ ตัวอยางของหลักฐานท่ีพบในทองถ่ินท้ัง หลักฐานช้ันตนกับ
ช้ันรอง หลักฐานท่ีเปนลายลักษณอักษรกับไมเปน ลายลักษณอักษร โดยใชทักษะการสํารวจการวิเคราะห การ
ตรวจสอบขอมูล การจําแนก การตีความเพื่อฝกทักษะการสืบคนขอมูลดวยวิธีการทางประวัติศาสตรใช
หลักฐานทางประวัติศาสตรในการศึกษาปจจัย การต้ังถ่ินฐานและพัฒนาการของมนุษยชาติในสมัยกอน
ประวัติศาสตร และสมัยประวัติศาสตรในดินแดนไทยโดยสังเขปการกอต้ังอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย 
ไดแก ทวารวดี ศรีวิชัย ตามพรลิงค เปนตนโดยใชทักษะการสํารวจ การวิเคราะห การตีความ การสรุปความ 
เพื่อใหเขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบัน  ศึกษา
ประวัติศาสตรเปนมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขปในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร พัฒนาการ
ทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญ ไดแก พอขุนศรีอินทราทิตย พอขุน
รามคําแหงมหาราชพระมหาธรรมราชาท่ี ๑ (พระยาลิไทย) และภูมิปญญาไทยในสมัยสุโขทัยท่ีนาภาคภูมิใจ 
ซึ่งเปนผลใหอุทยานประวัติศาสตรในสุโขทัยและศรีสัชนาลัยไดรับการยกยองเปนมรดกโลกโดยใชทักษะการ
อาน การสํารวจ การสืบคนการวิเคราะหการตีความ  

เพื่อเขาใจความเปนมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย รวมท้ังวัฒนธรรมไทยภูมิปญญาไทย และบุคคล
สําคัญในสมัยสุโขทัย เกิดความรักและความภูมิใจในความเปนไทยตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของ
บรรพบุรุษไทยท่ีไดปกปองและสรางสรรคความเจริญใหบานเมือง ตกทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรมสืบตอถึง
ปจจุบัน 

 

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

รหัสตัวช้ีวัด 
ส 4.1 ป 4/1 – 3 
ส 4.2 ป 4/1 – 2 
ส 4.3 ป 4/1 – 3 

รวมท้ังหมด  8 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส 15102    ช่ือวิชา ประวัติศาสตร 5 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5    เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

 
สืบคนความเปนมาของทองถ่ินโดยใชหลักฐานหลากหลาย ดวยการต้ังประเด็นคําถามทาง

ประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวของกับทองถ่ิน ความเปนมาของช่ือหมูบาน ช่ือตําบล ช่ือถนนความเปนมาของสถานท่ี
สําคัญ ความเปนมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในทองถ่ินรูจักแหลงขอมูลหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีอยูใน
ทองถ่ิน สามารถรวบรวมขอมูลจากหลักฐานท่ีเกี่ยวของรูจักวิเคราะหตรวจสอบขอมูลอยางงายๆเขาใจความ
แตกตางระหวางความจริงกับขอเท็จจริงท่ีปรากฏในขอมูลจากหลักฐานตาง ๆ แยกแยะความคิดเห็นกับ
ขอเท็จจริงท่ีอยูในขอมูลได โดยใชทักษะการสังเกตการสอบถาม การสํารวจ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห 
การเช่ือมโยง และการสังเคราะหอยางงาย ๆ เพื่อฝกฝนทักษะวิธีการทางประวัติศาสตรวิเคราะหเหตุการณท่ี
เกิดข้ึนในทองถ่ินอยางเปนระบบ สามารถใชขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพศึกษาการเขามาและอิทธิพล
ของอารยธรรมอินเดีย และจีนในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยสังเขป ไดแก การ
ปกครอง การนับถือศาสนาความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา อาหาร และการแตงกายศึกษาอิทธิพลของ
วัฒนธรรมตางชาติ ท้ังตะวันตกและตะวันออกท่ีมีตอสังคมไทยในปจจุบันโดยสังเขปโดยใชทักษะการอาน การ
สืบคนขอมูล การสังเกตการเปรียบเทียบ การวิเคราะห การเช่ือมโยง เพื่อใหเกิดความเขาใจในวัฒนธรรมไทย
ในสังคมปจจุบันและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีมีท้ังความคลายคลึง 
และความแตกตาง เพื่อใหเกิดการยอมรับในความแตกตางทางวัฒนธรรมและอยูรวมกันไดอยางสันติสุข ศึกษา 
พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรี ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรปจจัยท่ีสงเสริมความ
เจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจโดยสังเขป 
ประวัติและผลงานบุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี ไดแก สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนารายณมหาราช ชาวบานบางระจัน สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชและภูมิปญญาไทยในสมัยอยุธยาและธนบุรี ท่ีนาภาคภูมิใจ ควรคาแกการอนุรักษไวซึ่งเปนผลให
พระนครศรีอยุธยาไดรับการยกยองเปนมรดกโลก ไดแก ทางดาน ศิลปกรรม วรรณกรรมและการคา  

โดยใชทักษะการอาน การสืบคนขอมูล การเช่ือมโยง การวิเคราะห การอธิบายการสรุปความ การ
เรียงความ  

เพื่อใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในความเปนชาติไทยตระหนักและเห็นความสําคัญท่ีจะธํารงรักษา
ความเปนไทยสืบตอไป 

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

รหัสตัวช้ีวัด 
ส 4.1  ป 5/1 – 3   
ส 4.2  ป 5/1 – 2   
ส 4.3  ป 5/1 – 4   

รวมท้ังหมด 9  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส 16102    ช่ือวิชา ประวัติศาสตร 6 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6    เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

 
ศึกษาความหมายและความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตรอยางงาย ๆ และใชวิธีการทาง

ประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราว หรือเหตุการณสําคัญตามลําดับข้ันตอนอยางเปนระบบ ไดแกการต้ัง
ประเด็นศึกษาเรื่องราวท่ีตนสนใจ การสํารวจแหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของ การรวบรวมขอมูลจากหลักฐานท่ี
หลากหลาย การวิเคราะหความนาเช่ือถือของขอมูล การตีความ การเรียบเรียงและนําเสนอความรูท่ีคนพบได
อยางนาสนใจ โดยใชทักษะ การสํารวจ การอาน การเปรียบเทียบการวิเคราะห การสังเคราะห การอธิบาย 
การสรุปความ การเขียนเรียงความ การจัดทําโครงงานและการจัดนิทรรศการ เพื่อฝกทักษะการสืบคน
เหตุการณสําคัญดวยวิธีการทางประวัติศาสตรศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศเพื่อนบานใน
ปจจุบันโดยสังเขปเช่ือมโยง และเปรียบเทียบกับประเทศไทย ศึกษาความเปนมาและความสัมพันธของกลุม
อาเซียนโดยสังเขป โดยใชทักษะการอาน การสํารวจ การเปรียบเทียบการวิเคราะห เพื่อใหเขาใจพัฒนาการ
ของประเทศเพื่อนบานท่ีมีความสัมพันธกับประเทศไทยเกิดความเขาใจอันดีระหวางประเทศ ยอมรับความ
แตกตางทางวัฒนธรรมและอยูรวมกันไดอยางสันติสุขศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาของชาติไทยในสมัย
รัตนโกสินทรในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรปจจัยท่ีสงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการ
ปกครอง พัฒนาการทางดานตาง ๆ โดยสังเขปผลงานของบุคคลสําคัญ ไดแก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและภูมิ 
ปญญาไทยท่ีสําคัญท่ีนาภาคภูมิใจ ควรคาแกการอนุรักษไว  

โดยใชทักษะการอานการสืบคนขอมูล การเช่ือมโยง การวิเคราะห  
เพื่อใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในความเปนชาติไทยตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของ บรรพ

บุรุษท่ีไดปกปองและสรางสรรคความเจริญใหบานเมืองตกทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรมสืบตอถึงปจจุบัน 
 

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

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส 4.1  ป 6/1 – 2   
ส 4.2  ป 6/1 – 2   
ส 4.3  ป 6/1 – 4   

รวมท้ังหมด 8  ตัวช้ีวัด 
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รายวิชาเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส 11201                             ช่ือวิชา การปองกันการทุจริต 1 

รายวิชาเพิ่มเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ
ความ ไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบตอ
สังคมในการ ตอตานการทุจริต  

โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จําแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทําโครงงานกระบวนการ 
เรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน  

เพื่อใหมี ความตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 
------------------------------------------------------------- 

ผลการเรียนรู  

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความละอายและความไมทนตอการทุจริต  

3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

5. สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได  

6. ปฏิบัติตนเปนผูละอายและไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ  

7. ปฏิบัติตนเปนผูท่ี STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

8. ปฏิบัติตนตามหนาท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

9. ตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและปองกันการทุจริต  

รวมท้ังหมด 9 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส 12201                             ช่ือวิชา การปองกันการทุจริต 2 

รายวิชาเพิ่มเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ
ความ ไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบตอ
สังคมในการ ตอตานการทุจริต  

โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จําแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทําโครงงานกระบวนการ 
เรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน  

เพื่อใหมี ความตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 
------------------------------------------------------------- 

ผลการเรียนรู  

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความละอายและความไมทนตอการทุจริต  

3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

5. สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได  

6. ปฏิบัติตนเปนผูละอายและไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ  

7. ปฏิบัติตนเปนผูท่ี STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

8. ปฏิบัติตนตามหนาท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

9. ตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและปองกันการทุจริต  

รวมท้ังหมด 9 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส 13201                             ช่ือวิชา การปองกันการทุจริต 3 

รายวิชาเพิ่มเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ
ความ ไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบตอ
สังคมในการ ตอตานการทุจริต  

โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จําแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทําโครงงานกระบวนการ 
เรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน  

เพื่อใหมี ความตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 
------------------------------------------------------------- 

ผลการเรียนรู  

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความละอายและความไมทนตอการทุจริต  

3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

5. สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได  

6. ปฏิบัติตนเปนผูละอายและไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ  

7. ปฏิบัติตนเปนผูท่ี STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

8. ปฏิบัติตนตามหนาท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

9. ตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและปองกันการทุจริต  

รวมท้ังหมด 9 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส 14201                             ช่ือวิชา การปองกันการทุจริต 4 

รายวิชาเพิ่มเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ
ความ ไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบตอ
สังคมในการ ตอตานการทุจริต  

โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จําแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทําโครงงานกระบวนการ 
เรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน  

เพื่อใหมี ความตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 
------------------------------------------------------------- 

ผลการเรียนรู  

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความละอายและความไมทนตอการทุจริต  

3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

5. สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได  

6. ปฏิบัติตนเปนผูละอายและไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ  

7. ปฏิบัติตนเปนผูท่ี STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

8. ปฏิบัติตนตามหนาท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

9. ตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและปองกันการทุจริต  

รวมท้ังหมด 9 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส 15201                             ช่ือวิชา การปองกันการทุจริต 5 

รายวิชาเพิ่มเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ
ความ ไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบตอ
สังคมในการ ตอตานการทุจริต  

โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จําแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทําโครงงานกระบวนการ 
เรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน  

เพื่อใหมี ความตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 
------------------------------------------------------------- 

ผลการเรียนรู  

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความละอายและความไมทนตอการทุจริต  

3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

5. สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได  

6. ปฏิบัติตนเปนผูละอายและไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ  

7. ปฏิบัติตนเปนผูท่ี STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

8. ปฏิบัติตนตามหนาท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

9. ตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและปองกันการทุจริต  

รวมท้ังหมด 9 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส 16201                              ช่ือวิชา การปองกันการทุจริต 6 

รายวิชาเพิ่มเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ
ความ ไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบตอ
สังคมในการ ตอตานการทุจริต  

โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จําแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทําโครงงานกระบวนการ 
เรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน  

เพื่อใหมี ความตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 
------------------------------------------------------------- 

ผลการเรียนรู  

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความละอายและความไมทนตอการทุจริต  

3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

5. สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได  

6. ปฏิบัติตนเปนผูละอายและไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ  

7. ปฏิบัติตนเปนผูท่ี STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

8. ปฏิบัติตนตามหนาท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

9. ตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและปองกันการทุจริต  

รวมท้ังหมด 9 ผลการเรียนรู 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ส 21101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 คาบ) 
ส 21103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 คาบ) 
ส 22101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 คาบ) 
ส 22103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 คาบ) 
ส 23101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 คาบ) 
ส 23103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 คาบ) 
ส 21102 ประวัติศาสตร 1 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
ส 21104 ประวัติศาสตร 2 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
ส 22102 ประวัติศาสตร 3 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
ส 22104 ประวัติศาสตร 4 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
ส 23102 ประวัติศาสตร 5 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
ส 23104 ประวัติศาสตร 6 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 

 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ส 21201 การปองกันการทุจริต 1 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
ส 21202 การปองกันการทุจริต 2 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
ส 22201 การปองกันการทุจริต 3 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
ส 22202 การปองกันการทุจริต 4 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
ส 23201 การปองกันการทุจริต 5 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
ส 23202 การปองกันการทุจริต 6 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 

 

 
 
 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส 21101         ช่ือวิชา สังคมศึกษา 1 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 1     

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง      จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

 
ศึกษาประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา ท้ังดานพุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวกชาวพุทธ

ตัวอยาง หลักธรรม หนาท่ีและมารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี วิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาเพื่อใหสามารถ
นําไปใชเปนพื้นฐานและแนวทางในการปฏิบัติตนและดํารงชีวิตไดอยางเปนสุขศึกษาแผนท่ี แผนภูมิ กราฟ 
ภาพถายทางอากาศ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ท้ังจากระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและการศึกษา
ภาคสนามตลอดจนเขาใจถึงความสัมพันธดานท่ีต้ังของประเทศไทย กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  และ
ภูมิภาคอื่นของโลก รวมไปถึงลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากรการแบงภูมิภาค 
การต้ังถ่ินฐาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางวัฒนธรรม และปญหาส่ิงแวดลอมซึ่งเปนสวนท่ีพึงตระหนัก
ถึงสภาพปญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางในการแกไข 

โดยใชทักษะการอานการสืบคนขอมูล การเช่ือมโยง การวิเคราะห  
เพื่ออนุรักษโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนเพื่อใหรักการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม มีวิจารณญาณ รูเทาทันสถานการณการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รูจักตน มี
จิตสํานึกในการอนุรักษ ส่ิงแวดลอมภูมิใจในความเปนไทย รักชาติ รักทองถ่ิน และยึดหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือเปนหลัก ในการดําเนินชีวิต ยึดมั่นในการทําความดีและดํารงชีวิตอยาง
มีสติสัมปชัญญะ 

 

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

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส 1.1 ม 1/1 – 11  
ส 1.2 ม 1/1 – 5  
ส 5.1 ม 1/1 – 4  
ส 5.2 ม 1/1 – 3 

รวมท้ังหมด 23 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ส 21103         ช่ือวิชา สังคมศึกษา 2 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2     

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง      จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

 
ศึกษาความหมายและคุณคาของสังคม สถาบันของสังคมบนพื้นฐานของการอยูรวมกันอยางมี 

ความสุข วิเคราะหและเขาใจถึงอํานาจอธิปไตยหลักการประชาธิปไตยอันนํามาสูรูปแบบการจัดระเบียบ 
บานเมืองของไทย คือการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การออกกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับบุคคล และ ครอบครัว 
ตลอดจนสิทธิ เสรีภาพ และหนาท่ีของประชาชนคนไทยใน บทบาทฐานะตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ เปาหมาย และขอบเขตของเศรษฐศาสตร ตลอดจนเรื่องราวทางเศรษฐกิจ การ
ผลิต และบริการ การบริโภค การแลกเปล่ียน ตลาด กลไกราคา เงิน การออม  ธนาคาร และสถาบันการเงิน 
รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในกระบวนการผลิตสินคาหรือ
ผลิตภัณฑ 

โดยใชทักษะการอานการสืบคนขอมูล การเช่ือมโยง การวิเคราะห  
เพื่อสรางความเขาใจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใชประโยชนจากทรัพยากรและการบริโภคอุปโภค

ในสังคมไทยของเรา 
 

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

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส 2.1 ม 1/1 – 4  
ส 2.2 ม 1/1 – 3  
ส 3.1 ม 1/1 – 3  
ส 3.2 ม 1/1 – 4  

รวมท้ังหมด 14 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ส 22101         ช่ือวิชา สังคมศึกษา 3 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 1     

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง      จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

 
ศึกษาความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาวพุทธ

ตัวอยาง หลักธรรม หนาท่ีและมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธีวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาตลอดจนการ
สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแกปญหาและการพัฒนาเพื่อใหสามารถนําไปใชเปนพื้นฐานและไดแนวทางใน
การปฏิบัติตนและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุขศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร และระบบสารสนเทศท้ัง
จากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ และนําเสนอขอมูล ในเรื่อง ท่ีต้ังสัมพันธ 
ลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การแบงภูมิภาค ประชากรและการต้ังถ่ินฐาน กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจลักษณะทาง วัฒนธรรม สถานการณและปญหาส่ิงแวดลอมของทวีปยุโรปและแอฟริกาเพื่อใหเขาใจ
ถึงระบบธรรมชาติและลักษณะประชากรและวัฒนธรรมของทวีปยุโรปและแอฟริกาตลอดจนตระหนักถึง
วิกฤตการณทาง ส่ิงแวดลอมความเปล่ียนแปลงของภาวะประชากรและส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมและเสนอ
แนวทางในการจัดการทรัพยากรและมีสวนรวมในการอนุรักษแกไขปญหา 

โดยใชทักษะการอานการสืบคนขอมูล การเช่ือมโยง การวิเคราะห  
เพื่อนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน เพื่อใหรักการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีวิจารณญาณ

รูเทาทันสถานการณและการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง รูจักตนเองภูมิใจในความ
เปนไทย รักชาติ รักทองถ่ินศรัทธาและรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุขมีคานิยมท่ีดีงาม มีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนยึดหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือเปนหลักในการดําเนินชีวิต มุงมั่นในการทําความดี และสามารถนํา
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

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

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส 1.1 ม 2/1 – 11, 
ส 1.2 ม 2/1 – 5 
ส 5.1 ม 2/1 – 2 
ส 5.2 ม 2/2 – 4 

รวมท้ังหมด 21 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ส 22103         ช่ือวิชา สังคมศึกษา 4 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 2     

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง      จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

 
ศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับตนเอง กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับชุมชน และประเทศ รวมถึงสภานภาพ 

บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนาท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยตลอดจนศึกษาลักษณะการบริหาร
ราชการและการจัดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมท้ัง
แนวทางปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับปจจุบันและการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองโลกท่ี
เคารพในสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเปนมนุษยเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตในฐานะสมาชิกท่ีดีของสังคม 
ประเทศและภูมิภาคศึกษาและวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการลงทุนและการออม ปจจัยการผลิตสินคาและ
บริการแนวทางการพัฒนาการผลิตในทองถ่ินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหตระหนักและเขาใจ
ความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทยใหสอดคลองกับเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค และตระหนักในคุณคาของการนอมนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาชุมชน
และชีวิต ประจําวัน 

โดยใชทักษะการอานการสืบคนขอมูล การเช่ือมโยง การวิเคราะห  
เพื่อใหรักการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีวิจารณญาณรูเทาทันสถานการณและการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง รูจักตนเองภูมิใจในความเปนไทย รักชาติ รักทองถ่ิน 
ศรัทธาและรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขมีคานิยมท่ีดีงาม มี
จิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตน
นับถือเปนหลักในการดําเนินชีวิตมุงมั่นในการทําความดีและสามารถนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

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

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส 2.1  ม 2/1 – 4  
ส 2.2  ม 2/1 – 2 
ส 3.1  ม 2/1 – 4 
ส 3.2  ม 2/1 – 4 

รวมท้ังหมด 14 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ส 23101         ช่ือวิชา สังคมศึกษา 5 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 1    

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง      จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

 
ศึกษาความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาวพุทธ

ตัวอยาง หลักธรรม หนาท่ีและมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธีวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาตลอดจนการ
สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแกปญหาและการพัฒนาเพื่อใหสามารถนําไปใชเปนพื้นฐานและไดแนวทางใน
การปฏิบัติตนและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุขศึกษาการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร ไดแกแผนท่ี 
แผนภูมิ กราฟ ภาพถายทางอากาศภาพจากดาวเทียม และระบบสารสนเทศท้ังจากระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตและการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ ในการรวบรวมวิเคราะหและนําเสนอขอมูล ในเรื่องลักษณะทาง
กายภาพและสังคม ไดแก ท่ีต้ังลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การแบงภูมิภาค ประชากร
และการต้ังถ่ินฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางวัฒนธรรม สถานการณปจจุบันและปญหาส่ิงแวดลอม
ของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใตเพื่อใหเขาใจถึงระบบธรรมชาติและลักษณะประชากรและวัฒนธรรมของ
ทวีปอเมรกิาเหนือและอเมริกาใต ตลอดจนตระหนักถึงวกิฤตการณทางส่ิงแวดลอมความเปล่ียนแปลงของภาวะ
ประชากรและส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมและเสนอแนวทางในการจัดการทรัพยากรและมีสวนรวมในการ
อนุรักษแกไขปญหา 

โดยใชทักษะการอานการสืบคนขอมูล การเช่ือมโยง การวิเคราะห  
เพื่อนําไปสูการพัฒนาโลกอยางยั่งยืน เพื่อใหรักการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มี

วิจารณญาณรูเทาทันสถานการณและการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง รูจักตนเอง
ภูมิใจในความเปนไทย รักชาติ รักทองถ่ินศรัทธาและรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขมีคานิยมท่ีดีงาม มีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  ยึด
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือเปนหลักในการดําเนินชีวิต มุงมั่นในการทําความดี และ
สามารถนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

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

รหัสตัวช้ีวัด 
ส 1.1 ม 3/1 – 10  
ส 1.2 ม 3/1 – 7  
ส 5.1 ม 3/1 – 2 
ส 5.2 ม 3/1 – 4 

รวมท้ังหมด 23 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ส 23103         ช่ือวิชา สังคมศึกษา 6 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 2    

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง      จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

 
ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินของไทย ศึกษาความรูเกี่ยวกับรัฐและระบอบการเมือง

การปกครองท่ีสําคัญของโลกเพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินของไทยตลอดจนศึกษาลักษณะและการใชอํานาจอธิปไตยและการจัดรูปแบบการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขศึกษาความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และกฎหมายตางๆ ท่ี
เยาวชนควรรูรวมท้ังแนวทางปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับปจจุบัน ตามกฎหมายตางๆ 
และการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองโลกท่ีเคารพในสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเปนมนุษย เพื่อใหสามารถ
ดําเนินชีวิตในฐานะสมาชิกท่ีดีของสังคมประเทศ ภูมิภาค และโลก ศึกษาระบบเศรษฐกิจ การผลิตและการ
บริโภค การพัฒนาเศรษฐกิจเศรษฐกิจภูมิภาคและการรวมกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ 
ในภูมิภาคตาง ๆของโลก ตลอดจนระบบเศรษฐกิจของไทย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ปจจุบันซึ่งเนนความสําคัญของแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศไทยกับภูมิภาคตางๆ ในโลกเขาใจความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาและวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจไทยใหสอดคลองกับเศรษฐกิจของโลกและตระหนักในคุณคาของการนอมนําแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาชุมชนประเทศชาติ และชีวิตประจําวัน  

โดยใชทักษะการอานการสืบคนขอมูล การเช่ือมโยง การวิเคราะห  
เพื่อใหรักการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีวิจารณญาณรูเทาทันสถานการณและการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง รูจักตนเองภูมิใจในความเปนไทย รักชาติ รักทองถ่ิน
ศรัทธาและรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขมีคานิยมท่ีดีงามมี
จิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน
นับถือเปนหลักในการดําเนินชีวิต มุงมั่นในการทําความดีและสามารถนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

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

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส 2.1 ม 3/ 1 – 5  
ส 2.2 ม 3/ 1 – 4  
ส 3.1 ม 3/ 1 – 3  
ส 3.2 ม 3/ 1 – 6  

รวมท้ังหมด 18 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ส 21102         ช่ือวิชา ประวัติศาสตร 1 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 1    

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง      จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร หลักฐานทาง

ประวัติศาสตร เกณฑการแบงยุคสมัย การนับศักราช เพื่อใหเกิดทักษะในการศึกษา ตีความและสรางความ
เขาใจในเหตุการณพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศตาง ๆและแหลงอารยธรรมใน 
ประเทศตาง ๆ ใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการกลุม  การฝกปฏิบัติ  การคิดรวบยอด  การสืบคนทาง
เทคโนโลยี 
 เพื่อใหเขาใจในหลักการของการเปรียบศักราช  การนับเวลา  และทันโลกทันเหตุการณในสมัยสังคม
ปจจุบัน  พรอมท้ังนําความรูท่ีไดพัฒนาตนเองและมีความรักชาติไทย  ความสามัคคีในหมูคณะ 

 

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

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส 4.1 ม 1/1 – 3  
ส 4.2 ม 1/1 – 2 

รวมท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ส 21104         ช่ือวิชา ประวัติศาสตร 2 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2    

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง      จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 
ศึกษาเหตุการณต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทยกําเนิดของชนชาติไทยอาณาจักรโบราณ

ในดินแดนประเทศไทย อาณาจักรสุโขทัยชุมชนด้ังเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมไปถึงชวงการรับอิทธิพล
อารยธรรมอินเดีย จีน อิสลามและยุคสมัยแหงการเผชิญหนากับชาติตะวันตก ตลอดจนเรียนรูถึงโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุตํานาน นิทานพื้นบานและวรรณกรรมในสมัยสุโขทัย 
 โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการกลุม  การฝกปฏิบัติ  การคิดรวบยอด  การสืบคนทาง
เทคโนโลยีสมัยใหม 
 เพื่อใหรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร  วิธีการทางประวัติและสามารถนําไปศึกษา
ขอมูลทางประวัติศาสตรไดพรอมท้ังนําไปแกไขปญหาในชีวิตประจําวันได  มีความรักความเปนไทยในชนชาติ
ไทยของตนเองและมีความคิดสรางสรรค  
 

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

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส 4.3  ม 1/ 1 – 3  
รวมท้ังหมด 3 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ส 22102         ช่ือวิชา ประวัติศาสตร 3 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 1    

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง      จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 
ศึกษาวิเคราะห  สืบคน  วิธีการประเมินความนาเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร  ตัวอยาง

ประเมินความนาเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตรไทยท่ีมีอยูในทองถ่ินของตนเอง  ตัวอยางการวิเคราะห
ขอมูลจากเอสารตางๆ ในสมัยอยุธยาและธนบุรี  การแยกแยะระหวางขอมูลกับความคิดเห็น  รวมท้ังความจริง
กับขอเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร  ตัวอยางการตีความขอมูลจากหลักฐานท่ีแสดงเหตุการณสําคัญ
ในสมัยอยุธยาและธนบุรี  ความสําคัญของการวิเคราะหขอมูลและการตีความทางประวัติศาสตร  ท่ีต้ังและ
สถานท่ีทางภูมิศาสตรของภูมิภาคตางๆ ในทวีปเอเชีย  ท่ีมีผลตอพัฒนาการโดยสังเขป  พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองของภูมิเอเชีย  ท่ีต้ังและความสําคัญของแหลงอารยธรรม
ตะวันออกและแหลงมรดกโลกในประเทศตางๆ อิทธิพลของอารยธรรมโบราณท่ีมีตอภูมิภาคเอเชียในปจจุบัน 
 โดยใชกระบวนการสืบคน  กระบวนการกลุม  กระบวนการแกปญหา  เพื่อใหเขาใจเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรเอเชีย  จําเปนตองอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตรเทาท่ีมีอยูและตกทอดมาถึงปจจุบัน  ใน
การศึกษาความเปนมาของประวัติศาสตรเอเชีย   

เพื่อใหเกิดความเขาใจในการพัฒนาความเปนมาของชนชาติตางๆ ในเอเชียไดอยางถูกตองตามความ
เปนจริง  และแหลงอารยธรรมสําคัญของภูมิภาคเอเชีย  ลวนกําเนิดมาจากบริเวณลุมแมน้ํา  อารยธรรมเหลานี้
ลวนเกิดจากการคิดสรางสรรคผลงานอันทรงคุณคา  ซึ่งถือเปนแบบอยางใหแกผลงานรุนหลังในปจจุบัน 
 

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

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส. 4.1  ม 2/1 – 3   
 ส. 4.2  ม 2/1 – 2  
รวมท้ังหมด   5  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ส 22104         ช่ือวิชา ประวัติศาสตร 4 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 2    

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง      จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 
 ศึกษาวิเคราะห  สืบคน  การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา  ปจจัยท่ีสงผลตอความเจริญรุงเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา  พัฒนาการของอาณาจักอยุธยาในดานการเมืองการปกครอง สังคม  เศรษฐกิจและ
ความสัมพันธระหวางประเทศ  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 1  และการกูเอกราช  ภูมิปญญา  และวัฒนธรรม
ไทยสมัยอยุธยา  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2  การกูเอกรราชและสถาปนาอาณาจักรธนบุรี  ภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมสมัยธนบุรี  วีรกรรมและผลงานของบุคคลสําคัญของไทยท่ีมีสวนสรางสรรคชาติไทย 
 โดยใชกระบวนการสืบคน  กระบวนการกลุม  กระบวนการแกปญหา  ความสามัคคี  ความ
เอื้อเฟอเผ่ือแผ 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจและตระหนักในความเพียรพยายามของบรรพบุรุษ  ในการทะนุบํารุงและ
พัฒนาชาติ  เห็นความจําเปนท่ีจะตองรวมมือกันรักชาติและมรดกของชาติ  ปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของ
พลเมืองในสังคมประชาธิปไตย  และยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา 
 

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

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส. 4.3  ม.2/1 – 3   
รวมท้ังหมด 3 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ส 23102         ช่ือวิชา ประวัติศาสตร 5 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 1    

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง      จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 ศึกษาวิเคราะห  สืบคน  เกี่ยวกับข้ันตอนวิธีการทางประวัติศาสตร  เหตุการณ สําคัญในสมัย
รัตนโกสินทร  โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร  ในการศึกษาเรื่องราวตางๆ ท่ีต้ังและสภาพทางภูมิศาสตรของ
ภูมิภาคโลก (ยกเวนเอเชีย) ท่ีมีผลตอการพัฒนาโดยสังเขป  พัฒนาการทางประวัติศาสตรสังคม  เศรษฐกิจ  
การเมืองของภูมิภาคโลก  อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก  ท่ีมีผลตอการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงของ
สังคมโลก  ความรวมมือและความขัดแยงในคริสตศตวรรษท่ี 20  เชน  สงครามโลกครั้งท่ี 1  และสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 สงครามเย็น  องคการความรวมมือระหวางประเทศ 
 โดยใชกระบวนการแกปญหา  กระบวนการกลุม  กระบวนการทํางาน  กระบวนการสืบคนวิธีการทาง
ประวัติศาสตร  กระบวนการสืบคนทางเทคโนโลยีสมัยใหม  กระบวนการคิดวิเคราะห 
 เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรค  มีเหตุผลและตระหนักถึงความสําคัญของวิธีการ  เหตุการณทาง
ประวัติศาสตร  การเมืองภูมิภาคโลก  รวมท้ังความขัดแยงและความรวมมือระหวางประเทศ 
 

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

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส. 4.1  ม 3/1 – 2  
 ส. 4.2  ม .3/1 – 2  
รวมท้ังหมด   4  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ส 23104         ช่ือวิชา ประวัติศาสตร 6 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 2    

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง      จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 
 ศึกษาวิเคราะห  สืบคนเกี่ยวกับความเปนมาของชนชาติไทย  การสถาปนากรุงเทพมหานครเปนราช
ธานี  ปจจัยท่ีสงผลตอความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร  บทบาทของ
พระมหากษัตริยไทยในราชวงศ จักรี  ความเจริญและความมั่นคงของชาติ  พัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร  ทางดานการเมืองการปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจ  และความสัมพันธระหวางประเทศตามชวง
สมัยตางๆ เหตุการณสําคัญสมัยรัตนโกสินทรท่ีมีผลตอการพัฒนาชาติไทย  ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยใน
สมัยรัตนโกสินทรท่ีมีผลตอการพัฒนาชาติไทยจนถึงปจจุบัน  บทบาทของไทยต้ังแตการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองจนถึงปจจุบันในสังคมโลก 
   โดยใชกระบวนการแกปญหา  กระบวนการกลุม  กระบวนการทํางาน  กระบวนการสืบคน  
กระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการฝกปฏิบัติ 

เพื่อใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีเหตุผล  รักประเทศชาติ  รูเทาทันสถานการณ  ภูมิใจใน
ความเปนไทย  ตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรม  อนุรักษวัฒนธรรมไทย 
 

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

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส. 4.3  ม.3/1 – 4   
รวมท้ังหมด   4  ตัวช้ีวัด 
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รายวิชาเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ส 21201         ช่ือวิชา การปองกันการทุจริต 1 

รายวิชาเพิ่มเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 1    

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง      จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ

ความ ไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบตอ
สังคมในการ ตอตานการทุจริต  

โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จําแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทําโครงงานกระบวนการ 
เรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน  

เพื่อใหมี ความตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 
------------------------------------------------------------- 

ผลการเรียนรู  

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความละอายและความไมทนตอการทุจริต  

3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

5. สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได  

6. ปฏิบัติตนเปนผูละอายและไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ  

7. ปฏิบัติตนเปนผูท่ี STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

8. ปฏิบัติตนตามหนาท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

9. ตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและปองกันการทุจริต  

รวมท้ังหมด 9 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ส 21202         ช่ือวิชา การปองกันการทุจริต 2 

รายวิชาเพิ่มเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2    

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง      จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ

ความ ไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบตอ
สังคมในการ ตอตานการทุจริต  

โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จําแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทําโครงงานกระบวนการ 
เรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน  

เพื่อใหมี ความตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 
------------------------------------------------------------- 

ผลการเรียนรู  

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความละอายและความไมทนตอการทุจริต  

3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

5. สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได  

6. ปฏิบัติตนเปนผูละอายและไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ  

7. ปฏิบัติตนเปนผูท่ี STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

8. ปฏิบัติตนตามหนาท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

9. ตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและปองกันการทุจริต  

รวมท้ังหมด 9 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ส 22201         ช่ือวิชา การปองกันการทุจริต 3 

รายวิชาเพิ่มเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 1    

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง      จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ
ความ ไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบตอ
สังคมในการ ตอตานการทุจริต 

โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จําแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทําโครงงานกระบวนการ 
เรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน  

เพื่อใหมี ความตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 
------------------------------------------------------------- 

ผลการเรียนรู  

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความละอายและความไมทนตอการทุจริต  

3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

5. สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได  

6. ปฏิบัติตนเปนผูละอายและไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ  

7. ปฏิบัติตนเปนผูท่ี STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

8. ปฏิบัติตนตามหนาท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

9. ตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและปองกันการทุจริต  

รวมท้ังหมด 9 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ส 22202         ช่ือวิชา การปองกันการทุจริต 4 

รายวิชาเพิ่มเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 2    

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง      จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ

ความ ไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบตอ

สังคมในการ ตอตานการทุจริต  

โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จําแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทําโครงงานกระบวนการ 

เรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน  

เพื่อใหมี ความตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 

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

ผลการเรียนรู  

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความละอายและความไมทนตอการทุจริต  

3. มีความรู ความเขาใจเกีย่วกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

5. สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได  

6. ปฏิบัติตนเปนผูละอายและไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ  

7. ปฏิบัติตนเปนผูท่ี STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

8. ปฏิบัติตนตามหนาท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

9. ตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและปองกันการทุจริต  

รวมท้ังหมด 9 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ส 23201         ช่ือวิชา การปองกันการทุจริต 5 

รายวิชาเพิ่มเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3    ภาคเรียนท่ี 1    

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง      จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ

ความ ไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบตอ
สังคมในการ ตอตานการทุจริต  

โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จําแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทําโครงงานกระบวนการ 
เรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน  

เพื่อใหมี ความตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 
------------------------------------------------------------- 

ผลการเรียนรู  

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความละอายและความไมทนตอการทุจริต  

3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

5. สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได  

6. ปฏิบัติตนเปนผูละอายและไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ  

7. ปฏิบัติตนเปนผูท่ี STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

8. ปฏิบัติตนตามหนาท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

9. ตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและปองกันการทุจริต  

รวมท้ังหมด 9 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ส 23202         ช่ือวิชา การปองกันการทุจริต 6 

รายวิชาเพิ่มเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3    ภาคเรียนท่ี 2    

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง      จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ

ความ ไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบตอ
สังคมในการ ตอตานการทุจริต  

โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จําแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทําโครงงานกระบวนการ 
เรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน  

เพื่อใหมี ความตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 
------------------------------------------------------------- 

ผลการเรียนรู  

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความละอายและความไมทนตอการทุจริต  

3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

5. สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได  

6. ปฏิบัติตนเปนผูละอายและไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ  

7. ปฏิบัติตนเปนผูท่ี STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

8. ปฏิบัติตนตามหนาท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

9. ตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและปองกันการทุจริต  

รวมท้ังหมด 9 ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรยีนรู 
สุขศึกษาพละศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับประถมศกึษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

     
ส 11102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ส 12102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ส 13102 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ส 14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ส 15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ส 16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 จํานวน 40 ช่ัวโมง 

 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา พ 11101     ช่ือวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 1 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1      เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

 
ศึกษาลักษณะและหนาท่ีของอวัยวะภายนอกและภายในชองปาก  วิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก 

เชน หู คอ จมูก ฯลฯ และอวัยวะในชองปาก ( ปาก,ล้ิน,ฟน,เหงือก )สมาชิกในครอบครัวมีความรักความผูกพัน
ตอกัน ส่ิงท่ีช่ืนชอบและภาคภูมิใจในตนเอง คือ จุดเดนและจุดดอยของตนเอง ลักษณะความแตกตางระหวาง
เพศชายและเพศหญิงในดาน รางกาย, อารมณ,ลักษณะนิสัย การปฏิบัติตนตามคําแนะนําและรูอาการเจ็บปวย
ท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง ปวดศีรษะ ตัวรอน มีน้ํามูก ปวดทอง ผ่ืนคัน ( หนังศีรษะ ผิวหนัง ) ฟกชํ้า ฯลฯการปฏิบัติ
ตนตามคําแนะนําเมื่อมีอาการเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนกับตนเองส่ิงท่ีทําใหเกิดอันตรายท่ีบานโรงเรียนและการปองกัน 
สาเหตุและการปองกันอันตรายท่ีเกิดจากการเลนการขอความชวยเหลือจากผูอื่นเมื่อเกิดเหตุรายท่ีบานและ
โรงเรียน หลักการเคล่ือนไหวขณะอยูกับท่ีเคล่ือนท่ีและใชอุปกรณประกอบ การเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ การ
ออกกําลังกาย เลนเกมเบ็ดเตล็ดการเลนเกม ตามคําแนะนํา ตามกฎกติกาขอตกลงในการเลน 

ใชกระบวนการเสาะหาความรู การสํารวจขอมูล การปฏิบัติ การแสดง การบอก ระบุการจัดกลุมฝก
ปฏิบัติกิจกรรมทางกายการเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ มีทักษะการคิด  

เพื่อเห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีทักษะชีวิตท่ีดีรักความเปนไทยมี
น้ําใจนักกีฬามีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
------------------------------------------------------------- 

รหัสตัวช้ีวัด 
พ 1.1  ป 1/ 1 – 2  
พ 2.1  ป 1/ 1 – 3 
พ 3.1  ป 1/ 1 – 2   
พ 3.2  ป 1/ 1 – 2   
พ 4.1  ป 1/ 1 – 3   
พ 5.1  ป 1/ 1 – 3   

รวมท้ังหมด 15 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา พ 12101     ช่ือวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 2 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2      เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

 
ศึกษาลักษณะและหนาท่ีของอวัยวะภายใน ท่ีมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัยวิธีดูแลรักษา

อวัยวะภายใน ธรรมชาติของชีวิตมนุษยต้ังแตเกิดจนตายรูบทบาทหนาท่ีของตนเองและสมาชิกในครอบครัว 
ความสําคัญของเพื่อน พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศความภาคภูมิใจในความเปนเพศหญิงหรือเพศชาย 
ลักษณะของการมีสุขภาพดีเลือกกินอาหารท่ีมีประโยชน การใชของใชและของเลนท่ีมีผลเสียตอสุขภาพ การ
เจ็บปวยการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดข้ึนกับตนเอง ปฏิบัติตามคําแนะนําเมื่อมีอาการเจ็บปวยและบาดเจ็บปฏิบัติตน
ในการปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนทางน้ําและทางบกบอกช่ือยาสามัญประจําบานและใชยาตามคําแนะนํา 
ระบุโทษของสารเสพติดสารอันตรายใกลตัวและวิธีการปองกันปฏิบัติตนตามสัญลักษณ และปายเตือนของ
ส่ิงของหรือสถานท่ีท่ีเปนอันตราย วิธีปองกันอัคคีภัย และแสดงการหนีไฟ หลักการควบคุมการเคล่ือนไหว
เบ้ืองตนเคล่ือนไหวขณะอยูกับท่ี เคล่ือนท่ีและใชอุปกรณประกอบ ประโยชนของการออกกําลังกายเกม
เบ็ดเตล็ด เกมพื้นบาน ตามกฎกติกาขอตกลงในการเลนเกมเปนกลุม 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบการสืบคนขอมูล
บัน ทึกขอมูล การปฏิบัติ การแสดง การจัดกลุมขอมูลและการอภิปรายการปองกันรักษา  

มีทักษะชีวิต เห็นคุณคาความสําคัญในคานิยม มีวินัย รักความเปนไทยมีน้ําใจนักกีฬาและ มีจิต
วิญญาณในการแขงขันโดยการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและดํารงอยูในสังคมอยางมีความสุข 

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

รหัสตัวช้ีวัด 
พ 1.1  ป 2/1 – 3  
พ 2.1  ป 2/1 – 4  
พ 3.1  ป 2/1 – 2  
พ 3.2  ป 2/1 – 2 
พ 4.1  ป 2/1 – 5   
พ 5.1  ป 2/1 – 5   

รวมท้ังหมด 21 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา พ 13101     ช่ือวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 3 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3     เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

 
อธิบายลักษณะการเจริญเติบโตของรางกายมนุษยท่ีมีความแตกตางกันในแตละบุคคลในดานลักษณะ

รูปราง น้ําหนัก สวนสูงการเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑมาตรฐานของเด็กไทยซึ่งมีปจจัยท่ีมีผลตอการ
เจริญเติบโต เชนอาหาร การออกกําลังกาย การพักผอน ความสําคัญของครอบครัวความแตกตางของแตละ
ครอบครัวในดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาวิธีการสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุมเพื่อนมีวิธีหลีกเล่ียง
พฤติกรรมท่ีนําไปสูการลวงละเมิดทางเพศและทักษะปฏิเสธการติดตอการปองกันการแพรกระจายของโรค 
อาหารหลัก 5 หมู เลือกกินอาหารท่ีหลากหลายครบ ๕ หมูในสัดสวนและปริมาณตามธงโภชนาการ การแปรง
ฟนใหสะอาดอยางถูกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบาน โรงเรียนและการเดินทางการขอ
ความชวยเหลือจากบุคคลและแหลงตางๆเม่ือเกิดเหตุรายหรืออุบัติเหตุวิธีปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการ
เลนการควบคุมการเคล่ือนไหวของรางกายขณะอยูกับท่ีเคล่ือนท่ีและใชอุปกรณประกอบอยางมีทิศทาง เลือก
การออกกําลังกาย การละเลนพื้นเมืองดวยตนเองการเลนเกมตามกฎกติกาขอตกลงในการเลนเกมการละเลน
พื้นเมืองและการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายไดตามคําแนะนํา 

โดยใชกระบวนการการสืบคน การอภิปราย การปฏิบัติทักษะควบคุมการเคล่ือนไหวของรางกาย การ
ออกกําลังกายเปนประจําสม่ําเสมอ  

เพื่อเกิดความรูความเขาใจนําไปสูการปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสม มีวินัย มีน้ําใจนักกีฬาและ มีจิต
วิญญาณในการแขงขันรักความเปนไทย เกิดความตระหนักและรูคุณคาของการนําไปใชในชีวิตประจําวันได
อยางปกติสุข 

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

รหัสตัวช้ีวัด 
พ 1.1  ป 3/ 1 – 3  
พ 2.1  ป 3/ 1 – 3  
พ 3.1  ป 3/ 1 – 2  
พ 3.2  ป 3/ 1 – 2  
พ 4.1  ป 3/ 1 – 5  
พ 5.1  ป 3/ 1 – 3  

รวมท้ังหมด 18 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา พ 14101     ช่ือวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 4 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4     เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

 
ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของรางกายและจิตใจ ตามวัยความสําคัญและวิธีดูแลรักษาของ

กลามเนื้อ กระดูกและขอ ท่ีมีผลตอสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ คุณลักษณะของความเปนเพื่อน
และสมาชิกท่ีดีของครอบครัวพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทยวิธีการปฏิเสธการกระทํา
ท่ีเปนอันตรายและไมเหมาะสมในเรื่องเพศ ความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับสุขภาพ สภาวะอารมณ 
ความรูสึกท่ีมีผลตอสุขภาพ การวิเคราะหขอมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพความสําคัญของการใชยา
และใชยาอยางถูกวิธี วิธีปฐมพยาบาลเมื่อไดรับอันตรายจากการใชยาผิดสารเคมี แมลงสัตวกัดตอย และการ
บาดเจ็บจากการเลนกีฬา ผลเสียของการสูบบุหรี่ และการด่ืมสุราท่ีมีตอสุขภาพและการปองกัน หลักการ
วิธีการเคล่ือนไหวรางกายแบบผสมผสานแบบอยูกับท่ีการเคล่ือนไหวรางกายแบบผสมผสานแบบ การ
เคล่ือนไหวรางกายแบบผสมผสานแบบใชอุปกรณการกายบริหารทามือเปลาประกอบจังหวะ การเลน
เลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัดการเลนกีฬาพื้นฐาน การออกกําลังกายเลนเกมตามความชอบของตนเองและ
เลนกีฬาพื้นฐานรวมกับผูอื่นผลพัฒนาการของตนเองการออกกําลังกาย เลนเกม และเลนกีฬาตามตัวอยางและ
แบบปฏิบัติของผูอื่น 

โดยใชกระบวนการการสืบคน การอภิปราย การปฏิบัติ การบอก ระบุ แสดง  
เพื่อเกิดความรูความเขาใจนําไปสูการปฏิบัติ ท่ีถูกตองเหมาะสมเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาใน

การดูแลตนเองและผูอื่น การออกกําลังกายเลนเกมและการเลนกีฬาพื้นฐานท่ีมีตอสุขภาพการสรางเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ วิธีการปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนกีฬาพื้นฐานตามชนิดกีฬาท่ีเลนในการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข 

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

รหัสตัวช้ีวัด 
พ 1.1  ป 4/ 1 – 3  
พ 2.1  ป 4/ 1 – 3   
พ 3.1  ป 4/ 1 – 4   
พ 3.2  ป 4/ 1 – 2 , ป 4/4 
พ 4.1  ป  4/ 1 – 4 
พ 5.1 ป  4/ 1 – 3 

รวมท้ังหมด  20 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา พ 15101     ช่ือวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 5 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5     เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

 
ศึกษา ความสําคัญและวิธีดูแลรักษาระบบยอยอาหารและระบบขับถายใหทํางานตามปกติซึ่งสงผลตอ

สุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ การเปล่ียนแปลงทางเพศ และปฏิบัติตนไดเหมาะสมลักษณะของ
ครอบครัวท่ีอบอุนตามวัฒนธรรมไทย พฤติกรรมท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงคในการแกไขปญหาความ
ขัดแยงในครอบครัวและกลุมเพื่อนความสําคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหงชาติ คนหาขอมูลขาวสาร
เพื่อใชสรางเสริมสุขภาพการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ ปฏิบัติตนในการปองกันโรค ปจจัย 
และผลกระทบท่ีมีอิทธิพลตอการใชสารเสพติด ท่ีมีตอรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาความ
ปลอดภัยจากการใชยาและหลีกเล่ียงสารเสพติด อิทธิพลของส่ือท่ีมีตอพฤติกรรมสุขภาพการปองกันอันตราย
จากการเลนกีฬาวิธีการจัดรูปแบบการเคล่ือนไหวรางกายแบบผสมผสานแบบและปฏิบัติกิจกรรมทางกายท้ัง
แบบอยูกับท่ีเคล่ือนท่ี และใชอุปกรณประกอบตามแบบท่ีกําหนด วิธีการเลนเกมนําไปสูกีฬาและกิจกรรมแบบ
ผลัดการเคล่ือนไหวในเรื่องการรับแรง การใชแรงและความสมดุลทักษะกลไกลท่ีสงผลตอการปฏิบัติกิจกรรม
ทางกายและเลนกีฬาการเลนกีฬาไทยหลักการเขารวมกิจกรรมนันทนาการหลักการและรูปแบบการออกกําลัง
กายการออกกําลังกายและการเลนเกม การละเลนพื้นเมือง วิธีการเลนกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคล
และประเภททีมท่ีเหมาะสมกับวัยอยางสม่ําเสมอการสรางทางเลือกในวิธีปฏิบัติในการเลนกีฬาอยาง
หลากหลายรูกฎกติกาในการเลนเกมกีฬาไทยและกีฬาสากลตามชนิดกีฬาท่ีเลนวิธีการรุกและวิธีการปองกันใน
การเลนกีฬาไทยและกีฬาสากลท่ีเลนสิทธิของตนเองและผูอื่นในการเลนเกมและกีฬาความแตกตางระหวาง 
บุคคลในการเลนเกมและกีฬา 

โดยใชกระบวนการการสืบคน การอภิปราย การปฏิบัติ การบอก ระบุ แสดง  
เพื่อเกิดความรูความเขาใจนําไปสูการปฏิบัติการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพท่ีถูกตองเหมาะสม

เกิดความตระหนักและเห็นคุณคาในการดูแลเพื่อพัฒนาตนเองและผูอื่น มีวินัย รักความเปนไทยใฝเรียนรู มีจิต
สาธารณะ การนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข 
 
------------------------------------------------------------- 

รหัสตัวช้ีวัด  
พ 1.1  ป 5/ 1 – 2  
พ 2.1  ป 5 / 1 – 4 
พ 3.1  ป 5/ 1 – 6   
พ 3.2  ป 5/ 1 – 5 
พ 4.1  ป 5/ 1 – 4   
พ 5.1  ป 5/ 1 – 5  

รวมท้ังหมด 26 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา พ 16101     ช่ือวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 6 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6     เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

 
ศึกษาความสําคัญและวิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจท่ีมีผลตอ

สุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการใหทํางานเปนปกติความสําคัญของการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับ
ผูอื่น พฤติกรรมเส่ียงท่ีนําไปสูการมีเพศสัมพันธการติดเช้ือเอดส และการต้ังครรภกอนวัยอันควร ความสําคัญ
และแกไขปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอสุขภาพส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอสุขภาพผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาดของ
โรคและเสนอแนวทางการปองกันโรคติดตอสําคัญท่ีพบในประเทศไทย พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความ 
รับผิดชอบตอสุขภาพของสวนรวมความรุนแรงของภัยธรรมชาติท่ีมีตอรางกาย จิตใจ และสังคมการปฏิบัติตน
เพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ สาเหตุของการติดสารเสพติดและชักชวนใหผูอื่นหลีกเล่ียงสารเสพติด 
หลักการ รูปแบบ การจําแนกการเคล่ือนไหวรางกายโดยอาศัยกลไกการทํางานประสานกันของระบบตาง ๆ ใน
รางกายสงผลใหรางกายของคนเราเคล่ือนท่ีไปในทิศทางท่ีตองการเพื่อใหเกิดการพัฒนาท้ังทางดานสมรรถภาพ
ทางกาย อารมณ สังคมและจิตใจ ในการออกกําลังกาย กิจกรรมนันทนาการ การเลนเกมการเลนกีฬาไทย 
กีฬาสากล ท้ังประเภทบุคคลและประเภททีม และรูกฎ กติกามารยาทในการเลนประเภทนั้นๆ 

โดยใชกระบวนการการสืบคน การอภิปราย การปฏิบัติ  
เพื่อเกิดความรูความเขาใจนําไปสูการปฏิบัติการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพท่ีถูกตองเหมาะสม

เกิดความตระหนักและเห็นคุณคาในการดูแลตนเองและผูอื่น ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน เลนกีฬาท่ีตนเอง
ช่ืนชอบ ดวยความสามัคคีและมีน้ําใจนักกีฬา มีวินัย คํานึงถึงความปลอดภัย รักความเปนไทย การนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข 

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

รหัสตัวช้ีวัด 
พ 1.1  ป  6/1 – 2  
พ 2.1  ป  6/1 – 2 
พ 3.1  ป  6/1 – 6  
พ 3.2  ป  6/1 – 6   
พ 4.1  ป  6/1 – 4  
พ 5.1  ป  6/1 – 3  

รวมท้ังหมด 23 ตัวช้ีวัด 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

พ 21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
พ 21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
พ 22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
พ 22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
พ 23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
พ 23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ส 21101          ช่ือวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 1 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 1    

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง       จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 
           ศึกษา อธิบาย วิเคราะห เกี่ยวกับระบบประสาท ระบบตอมไรทอ ภาวะการเจริญเติบโตตามเกณฑ
มาตรฐาน และพัฒนาการของวัยรุน วิธีการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง ทางรางกาย จิตใจ อารมณ และ
พัฒนาการทางเพศ        ดูแลรักษาระบบประสาท และ ระบบตอมไรทอ ทักษะการปฏิเสธการถูกลวงละเมิด
ทางเพศ สามารถนําความรูไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ี
เหมาะสม 

เพิ่มพูนความสามารถ ของตนเอง ตามหลักการเคล่ือนไหว เขาใจและรูจักการใชทักษะกลไกและ
ทักษะพื้นฐานท่ีนําไปสูการพัฒนาทักษะการเลนกีฬาไทย  กีฬาสากล ประเภทบุคคลและทีม โดยใชทักษะ
พื้นฐานตามชนิดกีฬา  รวมกิจกรรมนันทนาการ และนําหลักความรูท่ีไดรับไปเช่ือมโยงสัมพันธกับวิชา  สราง
เสริม  ปรับปรุงสมรรถภาพทางกายมาใชในการฝกปฏิบัติเห็นคุณคาในการออกกําลังกาย นําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางยั่งยืน 

โดยใชกระบวนการ สรางความรูความเขาใจ คิดวิเคราะหและอธิบาย การคิดริเริ่มสรางสรรค การ
ทํางานเปนกลุม การสรางงานตามความถนัด ความสนใจ การเรียนรูดวยตนเอง การสืบคนขอมูล    การ
อภิปรายและการสรางเสริมคุณลักษณะ อันพึงประสงค 

เพื่อใหเกิด  การพัฒนาพฤติกรรมดานความรู เจตคติ  คุณธรรม  คานิยม  และการปฏิบัติเกี่ยวกับ     
สุขภาพควบคูไปดวยกัน ผูเรียนใชกิจกรรมการเคล่ือนไหว  การออกกําลังกาย  การเลนเกมและกีฬา  เปน
เครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมท้ังดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ   สังคม   สติปญญา  รวมท้ังสมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพและกีฬา    
                 
------------------------------------------------------------- 

รหัสตัวช้ีวัด    
พ 1.1  ม 1/1 – 4   
พ 2.1  ม 1/1 – 2   
พ 3.1  ม 1/1 – 3  
พ 3.2  ม 1/1 – 6              

รวมท้ังหมด 15 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ส 21102          ช่ือวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 2 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2    

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง       จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 
          ศึกษา อธิบาย วิเคราะห เกี่ยวกับ หลักการเลือกอาหารและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัย    รูวิธี                 
การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน ลักษณะสารเสพติดและวิธีการปองกันการติดสารเสพติด เลือกกินอาหารท่ีเหมาะสม                                                                                                                        
กับวัยและควบคุมน้ําหนักตนเองใหอยูในเกณฑมาตรฐาน แสดงวิธีการเคล่ือนยายผูปวย มีทักษะการชักชวน
ผูอื่นใหลด ละเลิก สารเสพติด เพื่อนําความรูไปในชีวิตประจําวัน    

ศึกษาวิเคราะหความสําคัญของการออกกําลังกาย  การเลนกีฬา รูปแบบการเลน ความแตกตางของ
วิธีการเลน   เลือกออกกําลังกาย และเลนกีฬาตามความถนัด  มีความสามารถประเมินการเลนของตนเอง และ
ผูอื่นยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกา มีการวางแผน  การออกกําลังกายการเลนอยางมีระบบ สรางเสริม
ปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย  รวมมือในการเลนกีฬาและการทํางานเปนทีมอยางสนุกสนานพรอมท้ังเห็น
ความสําคัญในการเลนกีฬาสากลและกีฬาพื้นบานจนเปนวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 

โดยใชกระบวนการ สรางความรูความเขาใจ คิดวิเคราะหและอธิบาย การคิดริเริ่มสรางสรรค การ
ทํางาน   เปนกลุม การสรางงานตามความถนัด ความสนใจ การเรียนรูดวยตนเอง การสืบคนขอมูล    การ
อภิปรายและการสรางเสริมคุณลักษณะ อันพึงประสงค 

เพื่อใหเกิด  การพัฒนาพฤติกรรมดานความรู เจตคติ  คุณธรรม  คานิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับ       
สุขภาพควบคูไปดวยกัน ผูเรียนใชกิจกรรมการเคล่ือนไหว  การออกกําลังกาย  การเลนเกมและกีฬา  เปน
เครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมท้ังดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ   สังคม   สติปญญา  รวมท้ังสมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพและกีฬา    

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

รหัสตัวช้ีวัด  
พ 3.1  ม 1/1 – 3  
พ 3.2  ม 1/1 – 6  
พ 4.1  ม 1/1 – 3   
พ 5.1  ม 1/1 – 4                   

รวมท้ังหมด 16 ตัวช้ีวัด                          
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ส 22101          ช่ือวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 3 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 1    

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง       จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 
ศึกษา  วิเคราะห  เกี่ยวกับ การเปล่ียนแปลงทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ สังคมและสติปญญา 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการเจริญเติมโต และพัฒนาการดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ สังคมและสติปญญา ใน
วัยรุน วิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอเจตคติในเรื่องเพศ   ปญหาท่ีมีผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ
ในวัยเรียน  ปญหาการต้ังครรภท่ีไมพึงประสงค รูจักโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  และหลีกเล่ียงปองกันจาก
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ   เชน โรคเอดส และการต้ังครรภโดยไมพึ่งประสงค ความเสมอภาคทางเพศ และ  
การวางตัวกับเพศตรงขามท่ีเหมาะสม นําผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคล่ือนไหวใน  
การเลนกีฬาจากแหลงขอมูลท่ี หลากหลายมาสรุปเปนวิธีที  เหมาะสมในบริบทของตนเอง เลนกีฬาไทยและ
กีฬาสากล ท้ังประเภทบุคคลและทีมไดอยางละ 1 ชนิด   เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคล่ือนไหว
ท่ีสงผลตอ การเลนกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจําวันรวมกิจกรรมนันทนาการอยางนอย กิจกรรม และนํา
ความรูและ  หลักการท่ีไดไปปรับใชใน ชีวิตประจําวันอยางเปนระบบอธิบายสาเหตุการเปล่ียนแปลงทาง กาย 
จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาท่ีเกิดจากการออกกําลังกาย และเลนกีฬาเปนประจําจนเปนวิถีชีวิต เลือก
เขารวมกิจกรรม การออกกําลังกาย  เลนกีฬาตาม  ความถนัดและความสนใจพรอมท้ังวิเคราะหความแตกตาง
ระหวางบุคคล เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองมีวินัย  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  และขอตกลงในการเลน
กีฬาท่ีเลือก 

โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห  การสืบคนขอมูล  การอภิปราย  การสรุปองคความรู  กระบวนการ
กลุม  ทักษะการแกปญหา  ทักษะปฏิเสธ  ทักษะการตอรอง  และทักษะปฏิบัติ 

เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ    วางแผนการรุกและการปองกันใน  การเลนกีฬาท่ีเลือกและนําไปใช
ใน การเลนอยางเปนระบบรวมมือในการเลนกีฬา  และ การทํางานเปนทีมอยางสนุกสนานวิเคราะห
เปรียบเทียบและยอมรับ ความแตกตางระหวางวิธีการเลน กีฬาของตนเองกับผูอื่น 
 
------------------------------------------------------------- 

รหัสตัวช้ีวัด 
 พ 1.1   ม 2/ 1 – 2  
 พ 2.1   ม 2/ 1 – 4 
 พ 3.1   ม 2/ 1 – 4 
 พ 3.2   ม 2/ 1 – 3 
รวมท้ังหมด    13   รหัสตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ส 22102          ช่ือวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 4 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 2    

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง       จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 
ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการเลือกใชบริการทางสุขภาพ  ผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมีตอสุขภาพ  

ความเจริญกาวหนาทางการแพทยท่ีมีผลตอสุขภาพ  ความสมดุลระหวางสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ลักษณะ
อาการเบ้ืองตนของผูมีปญหาสุขภาพจิต  การจัดการกับอารมณและความเครียด  เกณฑและการพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย  วิธีการ  ปจจัยและแหลงชวยเหลือฟนฟูผูติดสารเสพติด  การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง
และสถานการณเส่ียง  ทักษะชีวิตในการปองกันตนเอง และหลีกเล่ียงสถานการณคับขัน  ท่ีอาจนําไปสู
อันตราย  การนําประสบการณจากการรวมกิจกรรมนันทนาการไปใชในชีวิตประจําวัน  การเปล่ียนแปลงทาง
กาย  จิตใจ  อารมณ  สังคมและสติปญญาท่ีเกิดจากการออกกําลังกายและเลนกีฬา  วิเคราะหความแตกตาง
ระหวางบุคคลเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตนเอง  วินัยในการฝก  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ขอตกลง  กลวิธี
การรุก  และการปองกันในการเลนกีฬาเปนทีม    การพัฒนาวิธีการเลนกีฬาท่ีเหมาะสมกับตนเอง  การสราง
แรงจูงใจและความมุงมั่นในการเลนและแขงขันกีฬา 

โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห  การสืบคนขอมูล  การอภิปราย  การสรุปองคความรู  กระบวนการ
กลุม  ทักษะการแกปญหา  ทักษะปฏิเสธ  ทักษะการตอรอง  และทักษะปฏิบัติ 

เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ    วางแผนการรุกและการปองกันใน  การเลนกีฬาท่ีเลือกและนําไปใช
ใน การเลนอยางเปนระบบรวมมือในการเลนกีฬา  และ การทํางานเปนทีมอยางสนุกสนานวิเคราะห
เปรียบเทียบและยอมรับ ความแตกตางระหวางวิธีการเลน กีฬาของตนเองกับผูอื่น 
 
------------------------------------------------------------- 

รหัสตัวช้ีวัด 
 พ 3.2  ม 2/4 – 5  
 พ 4.1  ม 2/1 – 7   
 พ 5.1   ม 2/1 – 3    
รวมท้ังหมด    12   ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ส 23101          ช่ือวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 5 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 1    

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง       จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 
 ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคมและสติปญญา  ในแต
ละวัย  อิทธิพลและความคาดหวังของสังคม  ท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงของวัยรุน ส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลตอการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุน  อนามัยแมและเด็ก  การวางแผนครอบครัว ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการ
ต้ังครรภ  สาเหตุและแนวทางการปองกันแกไขความขัดแยงในครอบครัว ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคและ
วิธีการเลนกีฬาไทย  และกีฬาสากลท่ีเหมาะสมกับตนเองและทีม  การนําหลักการความรูของทักษะการ
เคล่ือนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม  และการเลนกีฬาไปใชในการเสริมสรางสุขภาพ  การจัดกิจกรรม
นันทนาการแกผูอื่น  มารยาทในการเลนและดูกีฬา  การออกกําลังกายและการเลนกีฬาประเภทบุคคลและ
ประเภททีมการนํากฎ กติกา ขอตกลงและประสบการณจากการออกกําลังกายและการเลนกีฬามาประยุกตใช
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  การประยุกตใชกลวิธีการรุกและการปองกันในการเลนกีฬาไดตาม
สถานการณของการเลน ผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองท่ีเกิดจากการออกกําลังกายและเลนกีฬาเปนประจํา 
 โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห  การเปรียบเทียบ  การสืบคนขอมูล  การอภิปราย  การสรุปองค
ความรู  กระบวนการกลุม  และทักษะปฏิบัติ 
 เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพพลานามัย  ทักษะใน
การดําเนินชีวิต  รักการออกกําลังกาย  ช่ืนชมและมีสุนทรียภาพทางกีฬามีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นใน
คานิยมท่ีดีงาม มีความรับผิดชอบ มีวินัย  ใฝเรียนรู  มีน้ําใจนักกีฬา  นําไปใชปฏิบัติในการดําเนินชีวิตและเปน
แนวทางการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   
 
------------------------------------------------------------- 

รหัสตัวช้ีวัด 
 พ 1.1   ม 3/ 1 – 3  
 พ 2.1  ม 3/ 1 – 3   
 พ 3.1  ม 3/ 1 – 5  
รวมท้ังหมด   11   ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ส 23102          ช่ือวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 6 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 2    

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง       จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 
ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยตางๆ  โรคท่ีเปนสาเหตุสําคัญของการเจ็บปวย  

และการตายของคนไทย  ปญหาสุขภาพในชุมชนและแนวทางการแกไขปญหา  การวางแผนและจัดเวลาใน
การออกกําลังกาย  การพักผอนและการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบ
ตางๆ  และการพัฒนาสมรรถภาพตามความแตกตางระหวางบุคคล  ปจจัยและพฤติกรรมเส่ียงท่ีมีผลตอ
สุขภาพและแนวทางการปองกันปญหาและผลกระทบจากการใชความรุนแรงวิธีหลีกเล่ียงความรุนแรง  
อิทธิพลของส่ือตอพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  ความสัมพันธของการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลตอ
สุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ  วิธีการชวยฟนคืนชีพ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเลนกีฬาไทย  
และกีฬาสากลท่ีเหมาะสมกับตนเองและทีม  การนําหลักการความรูของทักษะการเคล่ือนไหว  กิจกรรมทาง
กาย  การเลนเกม  และการเลนกีฬาไปใชในการเสริมสรางสุขภาพ  การจัดกิจกรรมนันทนาการแกผูอื่น  
มารยาทในการเลนและดูกีฬา  การออกกําลังกายและการเลนกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีม  การนํากฎ  
กติกา  ขอตกลงและประสบการณจากการออกกําลังกายและการเลนกีฬามาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง  การประยุกตใชกลวิธีการรุกและการปองกันในการเลนกีฬาไดตามสถานการณของการเลนผล
การพัฒนาสุขภาพของตนเองท่ีเกิดจากการออกกําลังกายและเลนกีฬาเปนประจํา 

โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห  การแกปญหา  การสืบคนขอมูล  การอภิปราย  การสรุปองค
ความรู  กระบวนการกลุม  และทักษะปฏิบัติ 

เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพพลานามัย  ทักษะใน
การดําเนินชีวิต  รักการออกกําลังกาย  ช่ืนชมและมีสุนทรียภาพทางกีฬา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ยึดมั่นใน
คานิยมท่ีดีงาม  มีความรับผิดชอบ  มีวินัย  ใฝเรียนรู  มีน้ําใจนักกีฬา  นําไปใชปฏิบัติในการดําเนินชีวิตและ
เปนแนวทางการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   
 
------------------------------------------------------------- 

รหัสตัวช้ีวัด 
 พ 4.1   ม  3/ 1 – 5  
 พ 5.1   ม  3/ 1 – 5 
รวมท้ังหมด    10   ตัวช้ีวัด 
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กลุมสาระการเรยีนรู 
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ระดับประถมศกึษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

     
ศ 11102 ศิลปะ 1 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ศ 12102 ศิลปะ 2 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ศ 13102 ศิลปะ 3 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ศ 14101 ศิลปะ 4 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ศ 15101 ศิลปะ 5 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ศ 16101 ศิลปะ 6 จํานวน 40 ช่ัวโมง 

 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ศ 11101       ช่ือวิชา ศิลปะ 1 

รายวิชาพื้นฐาน         กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

 
ศึกษา สังเกต อภิปราย และฝกปฏิบัติเกี่ยวกับงานศิลปะส่ิงท่ีอยูรอบตัว รูปรางธรรมชาติและความ

งามของส่ิงแวดลอม การกําเนิดเสียงจากธรรมชาติ   แหลงกําเนิดเสียง,สีสันของเสียงระดับเสียงดัง เบา 
(dynamic), อัตราความเร็วของจังหวะเพลงท่ีใชในชีวิตประจําวัน(Tempo  การเลียนแบบ คน สัตว ส่ิงของ 
การใชภาษาทาทาง การประดิษฐทาประกอบเพลง การแสดงประกอบเพลงท่ีเกี่ยวของกับธรรมชาติ สัตว การ
เปนผูชมท่ีดี การละเลนของเด็กไทยและทองถ่ินวิธีการเลน กติกา การแสดงนาฏศิลปโดยใชทักษะการฝก
ปฏิบัติ สังเกต ถายทอดงานศิลปะละเลือกใชวัสดุ อุปกรณแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานทางศิลปะ ทักษะ
ทางดนตรี อานบทกลอนประกอบจังหวะรองเพลงประกอบจังหวะ ฝกรองเพลง เคาะประกอบจังหวะ 
เคล่ือนไหวประกอบบทเพลงเพลงกลอมเด็กเพลงประกอบการละเลน เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ท่ีมา
ของเพลงในทองถ่ินความนาสนใจของบทเพลงทองถ่ิน ฝกปฏิบัติทักษะทางนาฏศิลป การเคล่ือนไหวลักษณะ
ตางๆการเลียนแบบธรรมชาติ ในทองถ่ินของตน ทักษะเคล่ือนไหวรางกายเลียนแบบธรรมชาติ คน สัตว 
ส่ิงของฝกปฏิบัติภาษาทา ประดิษฐทาทางประกอบเพลงไทยส้ันๆและเพลงพื้นเมืองปฏิบัติตามได 

โดยฝกสรางสรรคงานทัศนศิลปฝกใชทัศนธาตุจากธรรมชาติส่ิงแวดลอมเพื่อถายทอดความรูสึก 
ความคิด จินตนาการ เหตุการณประสบการณในชีวิตจริงและวัฒนธรรมประเพณีในทองถ่ินมีสวนรวมใน
กิจกรรมศิลปะ ดนตรีและบทเพลงสามารถเคล่ือนไหวทาทางอารมณใหสอดคลองกับบทเพลงสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันและโอกาสพิเศษไดมีความช่ืนชมและสนุกสนานในกิจกรรมดนตรี ฝกปฏิบัติและแสดง
นาฏศิลปไทย พื้นบานฝกเคล่ือนไหวแสดงทาทางประกอบเพลงตามรูปแบบทางนาฏศิลป ปฏิบัติตนเปนผูชม
และผูแสดงท่ีดี 

เพื่อใหมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทํากิจกรรมทางศิลปะ ปฏิบัติตนเปนผูชมท่ีดีเห็นคุณคา
ของดนตรี นาฏศิลปไทยและทองถ่ิน มีความช่ืนชอบเห็นความสําคัญและประโยชนของดนตรีนาฏศิลปตอการ
ดําเนินชีวิตของคนในทองถ่ิน ช่ืนชมการแสดงพื้นเมืองมีความกลาแสดงออก 
 
------------------------------------------------------------- 

รหัสตัวช้ีวัด 
ศ. 1.1  ป.1/1 - 5 
ศ. 1.2  ป.1/1 
ศ. 2.1  ป.1/1 – 5 
ศ 2.2  ป.1/1 – 2 
ศ. 3.1  ป.1/1 – 3  
ศ. 3.2  ป.1/1 – 2  

รวมท้ังหมด 18 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ศ 12101       ช่ือวิชา ศิลปะ 2 

รายวิชาพื้นฐาน         กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

ศึกษา รูปราง รูปทรง ตามทัศนธาตุของส่ิงแวดลอมในธรรมชาติ  ทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุ
อุปกรณในการสรางงานทัศนศิลป ๓ มิติ การวาดภาพ งานปนและงานพิมพภาพ งานปะติด ความสําคัญและ
การสรางงานทัศนศิลปในทองถ่ินศึกษาแหลงกําเนิดของเสียงท่ีไดยิน เสียงเครื่องดนตรี เสียงมนุษย ฝกจําแนก
สียง สูง - ตํ่า ดัง – เบายาว - ส้ัน การเคล่ือนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง การเลนเครื่องดนตรีประกอบ
เพลง  การขับรองเพลงงายๆ ความหมายและความสําคัญของเพลงปลุกใจ เพลงสอนใจเพลงท่ีเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมท่ีมาของบทเพลงทองถ่ิน และความนาสนใจของบทเพลงในทองถ่ินลักษณะของเสียงรองในบท
เพลงลักษณะของเสียงดนตรีท่ีใชในบทเพลงศึกษาฝกปฏิบัติการเคล่ือนไหวอยางมีรูปแบบ การนั่ง,การยืน,การ
เดิน การประดิษฐทาจากการเคล่ือนไหวอยางมีรูปแบบ หลักวิธีการปฏิบัตินาฏศิลปการฝกภาษาทาส่ือ
ความหมายแทนอากัปกิริยา การฝกนาฏศัพทในสวนลําตัว การใชภาษาทาและนาฏศัพทประกอบจังหวะ
มารยาทในการชมการแสดงการเขาชมหรือมีสวนรวมในการแสดง ท่ีมาวิธีการกติกาของการละเลนพื้นบาน 
ระบุการเลนพื้นบานท่ีชอบและภาคภูมิใจฝกสรางสรรคงานทัศนศิลป โดยใชทัศนธาตุจากส่ิงแวดลอมใน
ธรรมชาติฝกทักษะทางดนตรี เลนเครื่องดนตรีประกอบเพลง การขับรองเพลงงายๆความหมายและ
ความสําคัญของเพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ เพลงท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมท่ีมาของบทเพลงทองถ่ิน และความ
นาสนใจของบทเพลงในทองถ่ินลักษณะของเสียงรองในบทเพลงลักษณะของเสียงดนตรีท่ีใชในบทเพลงฝก
ปฏิบัติการเคล่ือนไหวอยางมีรูปแบบ การนั่ง,การยืน,การเดิน การประดิษฐทาจากการเคล่ือนไหวอยางมี
รูปแบบ หลักวิธีการปฏิบัตินาฏศิลปการฝกภาษาทาส่ือความหมายแทนอากัปกิริยา การฝกนาฏศัพทในสวน
ลําตัวการใชภาษาทาและนาฏศัพทประกอบจังหวะมารยาทในการชมการแสดงการเขาชมหรือมีสวนรวมในการ
แสดง ท่ีมา วิธีการกติกาของการละเลนพื้นบาน ระบุการเลนพื้นบานท่ีชอบและภาคภูมิใจ 

โดยฝกสรางสรรคงานทัศนศิลปฝกใชทัศนธาตุจากธรรมชาติส่ิงแวดลอมเพื่อถายทอดความรูสึก 
ความคิด จินตนาการ เหตุการณประสบการณในชีวิตจริงและวัฒนธรรมประเพณีในทองถ่ินมีสวนรวมใน
กิจกรรมศิลปะ ดนตรีและบทเพลงสามารถเคล่ือนไหวทาทางอารมณใหสอดคลองกับบทเพลงสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันและโอกาสพิเศษไดมีความช่ืนชมและสนุกสนานในกิจกรรมดนตรี ฝกปฏิบัติและแสดง
นาฏศิลปไทย พื้นบานฝกเคล่ือนไหวแสดงทาทางประกอบเพลงตามรูปแบบทางนาฏศิลป ปฏิบัติตนเปนผูชม
และผูแสดงท่ีดี 

เพื่อใหเกิดความช่ืนชมและเห็นคุณคาของงานศิลปะ และการใชวัสดุ อุปกรณอยางประหยัดพอเพียง 
และคุมคา ปฏิบัติตนเปนผูชมท่ีดี ช่ืนชมเห็นคุณคาของการแสดงนาฏศิลปไทยการละเลนพื้นบาน 
------------------------------------------------------------- 

รหัสตัวช้ีวัด 
ศ. 1.1  ป. 2/1 – 8  ศ.1.2   ป. 2/1 – 2   ศ. 2.1  ป. 2/1 – 5 
ศ ๒.๒  ป. 2/1 – 2  ศ 3.1  ป.2/1 – 5   ศ  3.2  ป. 2/1 – 3  

รวมท้ังหมด 19  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ศ 13101       ช่ือวิชา ศิลปะ 3 

รายวิชาพื้นฐาน         กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

 
ศึกษา รูปราง รูปทรง จําแนกและจัดกลุมภาพตามทัศนธาตุของส่ิงตางๆ ในธรรมชาติส่ิงแวดลอม

และงานทัศนศิลป มีทักษะพื้นฐานการใชวัสดุอุปกรณในการสรางงานการวาดภาพระบายสีงานปน การพิมพ
ภาพ ภาพปะติด และการสรางงานทัศนศิลปในทองถ่ินแสดงความคิดเห็น เหตุผลวิธีการในการปรับปรุงผลงาน 
รูประวัติความเปนมาของงานทัศนศิลปในทองถ่ินศึกษาลักษณะของเครื่องดนตรีท่ี เห็นและไดยินใน
ชีวิตประจําวัน ลักษณะเสียงสูง- ตํ่า ดัง-เบาท่ีมีความเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและบทบาทหนาท่ีของบทเพลง
ท่ีใชในชีวิตประจําวันศึกษาความเปนมาความสําคัญของการแสดงนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพื้นบานประเภท
ลักษณะและเอกลักษณของการแสดงนาฏศิลป หลักการชมการแสดงและเขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป
กับการบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 

โดยฝกสรางสรรคงานทัศนศิลปฝกใชทัศนธาตุจากธรรมชาติส่ิงแวดลอมเพื่อถายทอดความรูสึก 
ความคิด จินตนาการ เหตุการณประสบการณในชีวิตจริงและวัฒนธรรมประเพณีในทองถ่ินมีสวนรวมใน
กิจกรรมศิลปะ ดนตรีและบทเพลงสามารถเคล่ือนไหวทาทางอารมณใหสอดคลองกับบทเพลงสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันและโอกาสพิเศษไดมีความช่ืนชมและสนุกสนานในกิจกรรมดนตรี ฝกปฏิบัติและแสดง
นาฏศิลปไทย พื้นบานฝกเคล่ือนไหวแสดงทาทางประกอบเพลงตามรูปแบบทางนาฏศิลป ปฏิบัติตนเปนผูชม
และผูแสดงท่ีดี 

เพื่อใหเกิดความตระหนัก ช่ืนชม เห็นคุณคาของงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป มีความรูความเขาใจ มี
ทักษะในการสรางสรรคงานทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลปและการละเลนพื้นบาน สามารถนํากิจกรรมศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลปไปใชในโอกาสตางๆ เพื่อความเพลิดเพลินแกตนเองและผูอื่นได 
 
------------------------------------------------------------- 

รหัสตัวช้ีวัด 
ศ 1.1  ป 3/1 , ป 3/10 
ศ 1.2  ป 3/1 – 2  
ศ 2.1  ป 3/1 – 2 
ศ 2.2  ป 3/1 – 2 
ศ 3.1  ป 3/1 – 5 
ศ 3.2  ป 3/1 – 3 

รวมท้ังหมด 16 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ศ 14101       ช่ือวิชา ศิลปะ 4 

รายวิชาพื้นฐาน         กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

ศึกษาเปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปราง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และงานทัศนศิลป 
ถายทอดความคิด ความรูสึก ความประทับใจผานงานทัศนศิลปของตนเองและบุคคลอื่นการอภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็นท่ีมีตออารมณของมนุษย เหตุการณและงานเฉลิมฉลองของ
วัฒนธรรมในทองถ่ิน จําแนกทัศนธาตุของส่ิงตาง ๆในธรรมชาติส่ิงแวดลอมและงานทัศนศิลปโดยเนนเรื่องเสน 
สี รูปราง รูปทรงพื้นผิว และพื้นท่ีวางฝกทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรคงานพิมพภาพ งานวาด
ภาพระบายสีบรรยายลักษณะของภาพโดยเนนเรื่องการจัดระยะความลึก น้ําหนักแสงเงาในภาพ และงาน
ทัศนศิลปท่ีมาจากวัฒนธรรมตางๆวาดภาพระบายสี โดยใชสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็น ถายทอดความรูสึก
และจินตนาการเลือกใชวรรณะสีเพื่อถายทอดอารมณ ความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป ศึกษาโครงสรางของ
บทเพลง ความหมายจําแนกประเภทของเครือ่งดนตรี ระบุทิศทางการเคล่ือนท่ีข้ึนลงงายๆ ของทํานอง 
รูปแบบจังหวะและความเร็ว ของจังหวะในเพลงท่ีฟง เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรีการสืบทอดงานทาง
ดนตรีท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธของวิถีชีวิตไทยท่ีสะทอนในดนตรีและเพลงทองถ่ินการอนุรักษสงเสริม
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากลศึกษาทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลปและการละครท่ีใชส่ือ
ความหมาย อารมณ หลักและวิธีการปฏิบัติการเคล่ือนไหวในจังหวะตางๆ ตามความคิดของตน การแสดง
นาฏศิลปเปนคูและหมู รําวงมาตรฐานระบํา เลาส่ิงท่ีช่ืนชอบในการแสดงโดยเนนจุดสําคัญของเรื่องและ
ลักษณะเดนของตัวละครอธิบายประวัติความเปนมาของนาฏศิลป หรือชุดการแสดงอยางงายๆใชภาษาทาและ
นาฏยศัพทถายทอดเรื่องราว อธิบายประวัติความเปนมาของนาฏศิลป  

โดยใชทักษะทางศิลปะ เลือกใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรคไดอยางเหมาะสม ฝกปฏิบัติอานเขียนโนต
ดนตรีไทยและสากล รองเพลง ใชชวงเสียงท่ีเหมาะสมกับตนเองบอกความหมายและสัญลักษณทางดนตรี 
โครงสรางโนตเพลงไทยใชและเก็บเครื่องดนตรีอยางถูกตองและปลอดภัย ระบุวาดนตรีสามารถใชในการส่ือ
เรื่องราวบอกแหลงท่ีมาและความสัมพันธของวิถีชีวิตไทย ความสําคัญในการอนุรักษสงเสริมวัฒนธรรมทาง
ดนตรีท่ีสะทอนในดนตรี เพลงทองถ่ินและโอกาสในการบรรเลงดนตรีฝกปฏิบัติภาษาทาและนาฏยศัพทหรือ
ศัพททางการละครงายๆ ในการถายทอดเรื่องราวประดิษฐทาทางหรือทารําประกอบจังหวะพื้นเมือง ชุดการ
แสดงอยางงายๆเปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลปกบัการแสดงท่ีมาจากวฒันธรรมอื่น 

เพื่อสามารถบอกความรูสึกในการรับรูความงามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความงามของทัศน
ธาตุทางทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป นําเสนอผลงานของตนเองและกลุม อภิปราย เปรียบเทียบผลงานนําความรู
และวิธีการทางทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลปไปใชในชีวิตประจําวันสืบทอดงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ท่ีเปน
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
------------------------------------------------------------- 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ 1.1 ป 4/1 – 9   ศ 1.2 ป 4/1 – 2  ศ 2.1 ป 4/1 – 7  
ศ 2.2 ป 4/1 – 2   ศ 3.1 ป 4/1 – 5   ศ 3.2 ป 4/1 – 4  

รวมท้ังหมด 29 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ศ 15101       ช่ือวิชา ศิลปะ 5 

รายวิชาพื้นฐาน         กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

 
ศึกษา เกี่ยวกับ ท่ีปรากฏในส่ิงแวดลอม และสรางสรรคงานทัศนศิลป ส่ือความคิด จินตนาการ 

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปท่ีสรางสรรคดวยวัสดุอุปกรณและวิธีการท่ีตางกันใชความรู 
เทคนิค วิธีการ และวัสดุอุปกรณประเภทตางๆ จากแหลงการเรียนรูหรือนิทรรศการแสดงออกถึงความรูสึก 
ความคิดเห็น ประโยชนและคุณคาของงานทัศนศิลปท่ีมีผลตอชีวิตของคนในสังคม สรางสรรคงานปนจาก ดิน
น้ํามัน หรือดินเหนียว งานพิมพภาพโดยเนนการถายทอดจินตนาการ ศิลปะ และการจัดวางตําแหนงของส่ิง
ตางๆ ในภาพศึกษาจังหวะ ทํานอง องคประกอบดนตรีในเพลงท่ีใชในการส่ืออารมณจําแนกลักษณะของเสียง
ขับรองและเครื่องดนตรี ท่ีอยูในวงดนตรีประเภทตางๆ การอานเขียนโนตดนตรีไทย ดนตรีสากล 5 ระดับเสียง 
รองเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลท่ีเหมาะสมกับวัย ดนสดงายๆโดยใชประโยคเพลงแบบถาม
ตอบ ใชเครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทํานองรวมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการศึกษาความรู
พื้นฐานทางนาฏศิลป การบรรยายองคประกอบของนาฏศิลปการประดิษฐทาทางประกอบเพลงหรือเรื่องราว
ตามความคิด องคประกอบของละครบอกท่ีมาของการแสดงนาฏศิลป ประโยชนท่ีไดรับจากการชมการแสดง 

โดยใชทักษะทางศิลปะ เลือกเทคนิค วิธีการ วัสดุอุปกรณในการสรางสรรคอยางเหมาะสมใช
กระบวนการคิดวิเคราะห การอภิปราย การฝกปฏิบัติ การแสดงออกตามจินตนาการเพื่อส่ือความคิด
จินตนาการ ความรูสึกประทับใจและเห็นคุณคา อธิบายความสัมพันธระหวางดนตรี นาฏศิลปกับประเพณีใน
วัฒนธรรมตาง ๆ ใหสัมพันธกัน  

เพื่อนําไปสรางสรรคระหวางดนตรีนาฏศิลปกับประเพณีในวัฒนธรรมทองถ่ิน เห็นคุณคาของดนตรี
ท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีตางกันเพื่อนําความรูและหลักการทางดานนาฏศิลปมาใชบูรณาการกับกลุมสาระการ
เรียนรูอื่นๆและชีวิตประจําวันสัมพันธกับการแสดงนาฏศิลปพื้นบานท่ีสะทอนถึงวัฒนธรรมและประเพณี 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 
 
------------------------------------------------------------- 

รหัสตัวช้ีวัด 
ศ 1.1  ป 5/1 – 7   
ศ 1.2  ป 5/1 – 2 
ศ 2.1  ป 5/1 – 7   
ศ 2.2  ป 5/1 – 2   
ศ 3.1  ป 5/1 – 6   
ศ 3.2  ป 5/1 – 2   

รวมท้ังหมด 26 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ศ 16101       ช่ือวิชา ศิลปะ 6 

รายวิชาพื้นฐาน         กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

ศึกษา สรางสรรคงานทัศนศิลป ส่ือความคิด ถายทอดจินตนาการ ใชสีคูตรงขาม แสงเงา น้ําหนักงาน
ปน รูปแบบ เทคนิค และวิธีการตางๆ แสดงเปนแผนภาพ แผนผัง ภาพประกอบอธิบายหลักการจัดขนาด 
สัดสวน ความสมดุลในการสรางงานทัศนศิลป จากรูปแบบ 2 มิติ เปน 3 มิติบทบาทของงานทัศนศิลปท่ี
สะทอนชีวิตและสังคม อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของความเช่ือความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลตองานทัศนศิลปใน
ทองถ่ินอันเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาไทยและสากล ศึกษาวิเคราะหองคประกอบ
ดนตรี เพลงท่ีฟงและศัพทสังคีตจําแนกประเภทเครื่องดนตรี ใชเครื่องดนตรีและเครื่องดนตรีท่ีมาจาก
วัฒนธรรมตาง ๆ อานเขียนโนตไทยและโนตสากล รองเพลง ดนสดสรางสรรครูปแบบจังหวะและทํานองดวย
เครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตางๆสืบทอดดนตรีไทย จําแนกดนตรีท่ีมาจากยุคสมัยท่ี
ตางกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรีในทองถ่ินบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอบทเพลง 
ความไพเราะของเสียงดนตรีศึกษาพื้นฐานความรู ความเขาใจ นาฏศิลปเบ้ืองตนแสดงออกอยางอิสระในการ
ประดิษฐทาทางประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลงพื้นเมืองหรือทองถ่ินการแสดงนาฏศิลปและละครสรางสรรค 
การใชเรื่องแตง จินตนาการ ประสบการณ ละครสรางสรรคระบํา ฟอน รําวงมาตรฐาน  การอธิบาย
ความสัมพันธระหวางนาฏศิลปและการละครกับส่ิงท่ีประสบในชีวิตประจําวันใชหลักสุนทรีทางนาฏศิลป  
การบอกความหมาย ความเปนมาความสําคัญพรอมท้ังระบุประโยชนท่ีไดรับจากการแสดงหรือการชมการ
แสดงนาฏศิลปสรางสรรคการเคล่ือนไหวและการถายทอดลีลา อารมณส่ิงท่ีมีความสําคัญตอการแสดงนาฏศิลป
และละครระบุประโยชนท่ีไดรับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลปและละคร 

โดยใชทักษะกระบวนการทางศิลปะดนตรี นาฏศิลป สังเกต ทดลองฝกปฏิบัติโดยเลียนแบบตาม
รูปแบบท่ีกําหนดใหและฝกเปล่ียนรูปแบบ คิดวิเคราะห คิดสรางสรรคงานกระบวนการกลุมและรายบุคคล 
บอกความรูสึกท่ีเกิดจากจัดการแสดงทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 

เพื่อถายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ ใหเกิดความรู ความเขาใจเพื่อใหเห็น
คุณคาของการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวันสัมพันธกับวิถีชีวิตพื้นบาน ศิลปะ 
ดนตรีและการแสดงนาฏศิลปพื้นบานท่ีสะทอนถึงวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและ
สากล 
------------------------------------------------------------- 

รหัสตัวช้ีวัด 
ศ 1.1  ป  6/1 – 7      ศ 1.2  ป  6/1 – 3   
ศ 2.1  ป  6/1 – 6      ศ 2.2  ป  6/1 – 3   
ศ 3.1  ป  6/1 – 6       ศ 3.2  ป  6/1 – 2   

รวมท้ังหมด 27 ตัวช้ีวัด 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ 21101 ศิลปะ 1 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
ศ 21102 ศิลปะ 2 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
ศ 22101 ศิลปะ 3 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
ศ 22102 ศิลปะ 4 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
ศ 23101 ศิลปะ 5 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
ศ 23102 ศิลปะ 6 จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ศ 21101            ช่ือวิชาศิลปะ 1 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1       ภาคเรียนท่ี 1   

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 
ศึกษาความแตกตางและความคลายคลึงกันของทัศนธาตุในงานทัศนศิลปและส่ิงแวดลอม ความเปน

เอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลปของ
ชาติและของทองถ่ิน และงานทัศนศิลปภาคตางๆ ในประเทศไทย   ศึกษาเครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี 
เสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรีในบทเพลงจากวัฒนธรรมตางๆ การรองและการบรรเลงเครื่องดนตรี
ประกอบการรอง วงดนตรีพื้นเมืองวงดนตรีไทย วงดนตรีสากล การถายทอดอารมณของบทเพลง การนําเสนอ
บทเพลงท่ีตนสนใจการประเมินคุณภาพของบทเพลง การใชและบํารุงรักษาเครื่องดนตรีของตนบทบาทและ
อิทธิพลของดนตรี องคประกอบของดนตรีในแตละวัฒนธรรม 

การฝกทักษะทางดนตรี การสังเกต ทดลอง ฝกปฏิบัติตามทีละข้ันตอนจากงายไปหายาก และฝก
ปฏิบัติซ้ําๆ จนสามารถอาน เขียน รองโนตไทยและโนตสากลเปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรี 
ท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีตางกันรองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดวยบทเพลง ท่ี
หลากหลายรูปแบบจัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตาง ๆแสดงความคิดเห็นท่ีมี
ตออารมณของบทเพลงท่ีมีความเร็วของจังหวะ และความดัง - เบา แตกตางกันเปรียบเทียบอารมณ ความรูสึก
ในการ ฟงดนตรีแตละประเภท นําเสนอตัวอยางเพลงท่ีตนเองช่ืนชอบและอภิปรายลักษณะเดนท่ีทําใหงานนั้น
นาช่ืนชม ใชเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงท่ีฟง ใชและบํารุงรักษาเครื่องดนตรี อยาง
ระมัดระวังและรับผิดชอบสามารถอธิบายบทบาทความสัมพันธและอิทธิพลของดนตรีท่ีมีตอสังคมไทยระบุ
ความหลากหลายขององคประกอบดนตรีในวัฒนธรรมตางกันไดเพื่อถายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับ
เหตุการณตางๆ ใหเกิดความรู ความเขาใจ  ใชกระบวนการสังเกต การลองปฏิบัติ ปฏิบัติจริงและการใช
จินตนาการสรางสรรคงานศิลป 

โดยใชกระบวนการ การฝกปฏิบัติตามแบบ ฝกปฏิบัติดวยตนเอง  และฝกการใชความคิดสรางสรรค 
เพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่องทัศนธาตุ การออกแบบ การวาดภาพและช่ืนชอบในงานทัศนศิลป 

เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวันสัมพันธกับวิถีชีวิตพื้นบาน 
ศิลปะ ดนตรีและการแสดงนาฏศิลปพื้นบานท่ีสะทอนถึงวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญา
ไทยและสากล 
------------------------------------------------------------- 

รหัสตัวช้ีวัด 
ศ 1.1  ม 1/1 – 3       ศ 1.2  ม 1/1 – 2  
ศ. 2.1  ม 1/1 – 9     ศ. 2.2  ม 1/1 – 2  

รวมท้ังหมด 16 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ศ 21102            ช่ือวิชาศิลปะ 2 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1       ภาคเรียนท่ี 2   

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 
ศึกษาเอกภาพความกลมกลืนของเรื่องราวในการปน งานส่ือผสม การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ งาน

กราฟก ความแตกตางของงานทัศนศิลปในวัฒนธรรมไทยและสากลและการประเมินงานทัศนศิลป 
ศึกษาการปฏิบัติของผูแสดงและผูชม ประวัตินักแสดงท่ีช่ืนชอบการพัฒนารูปแบบของการแสดง

อิทธิพลของนักแสดงท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูชมนาฏยศัพทหรือศัพททางการละคร ในการแสดงภาษาทา 
และการตีบททาทางเคล่ือนไหวท่ีแสดงส่ือทางอารมณ ระบําเบ็ดเตล็ด รําวงมาตรฐานรูปแบบการแสดง
นาฏศิลปบทบาทและหนาท่ีของฝายตางๆ ในการจัดการแสดงการสรางสรรคกิจกรรมการแสดงท่ีสนใจ โดย
แบงฝายและหนาท่ีใหชัดเจน หลักในการชมการแสดงประเภทของละครไทยในแตละยุคสมัย ปจจัยท่ีมีผลตอ
การเปล่ียนแปลงของนาฏศิลปนาฏศิลปพื้นบาน ละครไทย และละครพื้นบานโดยใชกระบวนการ การฝก
ปฏิบัติตามแบบ ฝกปฏิบัติดวยตนเองและฝกการใชความคิดสรางสรรค ในการใชนาฏยศัพทหรือศัพททางการ
ละครในการแสดงแสดงนาฏศิลปและละครในรูปแบบงายๆ ใชทักษะการทํางานเปนกลุมในกระบวนการผลิต
การแสดงใชเกณฑงายๆ ท่ีกําหนดใหในการพิจารณาคุณภาพการแสดงท่ีชมโดยเนนเรื่องการใชเสียงการแสดง
ทาและการเคล่ือนไหวระบุปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป นาฏศิลปพื้นบาน ละครไทยและ
ละครพื้นบานสามารถบรรยายประเภทของละครไทย ในแตละยุคสมัยไดศึกษาเครื่องหมายและสัญลักษณทาง
ดนตรี เสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรีในบทเพลงจากวัฒนธรรมตางๆ การรองและการบรรเลงเครื่องดนตรี
ประกอบการรอง วงดนตรีพื้นเมืองวงดนตรีไทย วงดนตรีสากล การถายทอดอารมณของบทเพลง การนําเสนอ
บทเพลงท่ีตนสนใจการประเมินคุณภาพของบทเพลง การใชและบํารุงรักษาเครื่องดนตรีของตนบทบาทและ
อิทธิพลของดนตรี องคประกอบของดนตรีในแตละวัฒนธรรม 

การฝกทักษะทางดนตรี การสังเกต ทดลอง ฝกปฏิบัติตามทีละข้ันตอนจากงายไปหายาก และฝก
ปฏิบัติซ้ําๆ จนสามารถอาน เขียน รองโนตไทยและโนตสากลเปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรี 
ท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีตางกันรองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดวยบทเพลง ท่ี
หลากหลายรูปแบบจัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตาง ๆแสดงความคิดเห็นท่ีมี
ตออารมณของบทเพลงท่ีมีความเร็วของจังหวะ และความดัง - เบา แตกตางกันเปรียบเทียบอารมณ ความรูสึก
ในการ ฟงดนตรีแตละประเภท นําเสนอตัวอยางเพลงท่ีตนเองช่ืนชอบและอภิปรายลักษณะเดนท่ีทําใหงานนั้น
นาช่ืนชม ใชเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงท่ีฟง ใชและบํารุงรักษาเครื่องดนตรี อยาง
ระมัดระวังและรับผิดชอบสามารถอธิบายบทบาทความสัมพันธและอิทธิพลของดนตรีท่ีมีตอสังคมไทย 
ระบุความหลากหลายขององคประกอบดนตรีในวัฒนธรรมตางกันไดเพื่อถายทอดความคิดหรือเรื่องราว
เกี่ยวกับเหตุการณตางๆ ใหเกิดความรู ความเขาใจ  การใชจินตนาการและการประเมินผลงาน 
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โดยใชกระบวนการ การฝกปฏิบัติตามแบบ ฝกปฏิบัติดวยตนเอง  และฝกการใชความคิดสรางสรรค 
เพื่อใหเห็นคุณคาของการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวันสัมพันธกับวิถี

ชีวิตพื้นบาน ศิลปะ ดนตรีและการแสดงนาฏศิลปพื้นบานท่ีสะทอนถึงวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปญญา
ทองถ่ินภูมิปญญาไทยและสากล   มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานปน หรือส่ือผสม การออกแบบ งานกราฟก
สามารถประเมินงานทัศนศิลปเพื่อปรับปรุงงานของตนเองและผูอื่นไดและเห็นคุณคาของงานทัศนศิลป 

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

รหัสตัวช้ีวัด 
ศ 1.1 ม 1/4 – 6 
ศ 1.2 ม 1/3 
ศ 3.1  ม 1/1 – 5 
ศ 3.2  ม 1/1 – 2 

รวมท้ังหมด 11 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ศ 22101            ช่ือวิชาศิลปะ 3 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2       ภาคเรียนท่ี 1   

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 
ศึกษารูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป  ความเหมือนและความแตกตางของรูปแบบ

การใชวัสดุอุปกรณในงานทัศนศิลปของศิลปนเทคนิคในการวาดภาพส่ือความหมายวัฒนธรรมท่ีสะทอนในงาน
ทัศนศิลปของไทยในแตละยุคสมัยและในปจจุบัน 

ศึกษาองคประกอบของดนตรีจากแหลงวัฒนธรรมตางๆ เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตร ี ปจจัย
ในการสรางสรรคบทเพลง เทคนิคการรองและบรรเลงดนตรีการบรรยายอารมณและความรูสึกในบทเพลง การ
ประเมินความสามารถทางดนตรี อาชีพทางดานดนตรีบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง ดนตรีในวัฒนธรรม
ตางประเทศเหตุการณประวัติศาสตรกับการเปล่ียนแปลง ทางดนตรีในประเทศไทย 

การฝกทักษะทางดนตรี การสังเกต ทดลอง ฝกปฏิบัติตามทีละข้ันตอนจากงายไปหายาก และฝก
ปฏิบัติซ้ําๆจนสามารถเปรียบเทียบการใชองคประกอบดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตางกัน อาน เขียนรองโนตไทย
และโนตสากลท่ีมีเครื่องหมายแปลงเสียง ระบุปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรคงานดนตรีรองเพลง 
และเลนดนตรีเด่ียวและรวมวง บรรยายอารมณของเพลงและความรูสึกท่ีมีตอบทเพลงท่ีฟง 
ประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝกปฏิบัติ ระบุงานอาชีพตางๆท่ีเกี่ยวของกับ
ดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง บรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศ
ตางๆ สามารถบรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณในประวัติศาสตรท่ีมีตอรูปแบบของดนตรีใน
ประเทศไทยได  ท้ังใชกระบวนการพูด อภิปราย บรรยาย การวาดภาพการประเมินและวิจารณงานศิลป 

โดยใชกระบวนการ การฝกปฏิบัติตามแบบ ฝกปฏิบัติดวยตนเอง  และฝกการใชความคิดสรางสรรค 
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจรูปแบบแนวคิด เทคนิคในการวาดการประเมินและวิจารณงานศิลป 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไขงาน และปลูกจิตสํานึกใหช่ืนชอบงานทัศนศิลป 
 
------------------------------------------------------------- 

รหัสตัวช้ีวัด 
ศ 1.1  ม  2/1 – 4 
ศ 1.2  ม  2/1 – 2 
ศ 2.1  ม  2/1 – 7 
ศ 2.2  ม  2/1 – 7 

รวมท้ังหมด 20 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ศ 22102            ช่ือวิชาศิลปะ 4 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2       ภาคเรียนท่ี 2   

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 
ศึกษาเอกภาพความกลมกลืนของเรื่องราวในการปน งานส่ือผสมการออกแบบรูปภาพสัญลักษณ งาน

กราฟกความแตกตางของงานทัศนศิลปในวัฒนธรรมไทยและสากล การประเมินงานทัศนศิลป 
ศึกษาศิลปะแขนงอื่นๆ กับการแสดง หลักและวิธีการสรางสรรคการแสดงโดยใชองคประกอบ

นาฏศิลป และการละครหลัก และวิธีการวิเคราะหการแสดง วิธีการวิเคราะห  วิจารณการแสดงนาฏศิลป และ
การละครรําวงมาตรฐาน ความสัมพันธของนาฏศิลปหรือการละครกับสาระการเรียนรูอื่นๆ นาฏศิลปพื้นเมือง 
รูปแบบการแสดงประเภทตางๆการละครสมัยตางๆ 

การอธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆ กับการแสดงสรางสรรคการแสดงโดยใชองคประกอบ
นาฏศิลปและการละคร วิเคราะหการแสดงของตนเองและผูอื่นโดยใชนาฏยศัพทหรือศัพททางการละคร ท่ี
เหมาะสม เสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดงเช่ือมโยงการเรียนรูระหวางนาฏศิลปและการละครกับสาระ
การเรียนรูอื่นๆสามารถเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของ การแสดงนาฏศิลปจากวัฒนธรรมตางๆระบุหรือแสดง
นาฏศิลป นาฏศิลปพื้นบาน ละครไทย ละครพื้นบานหรือมหรสพอื่นท่ีเคยนิยมกันในอดีต สามารถอธิบาย
อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีผลตอเนื้อหาของละครไดเพื่อถายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ 
ใหเกิดความรู ความเขาใจ  และใชกระบวนการสังเกต การลองทํา การปฏิบัติจริง และ การใชจินตนาการ เพื่อ
สรางสรรคงานศิลป และ การประเมินผลงาน 

โดยใชกระบวนการ การฝกปฏิบัติตามแบบ ฝกปฏิบัติดวยตนเอง  และฝกการใชความคิดสรางสรรค 
เพื่อใหเห็นคุณคาของการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวันสัมพันธกับวิถี

ชีวิตพื้นบาน ศิลปะ ดนตรีและการแสดงนาฏศิลปพื้นบานท่ีสะทอนถึงวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล  ใหมีความรูความเขาใจงานปน หรือส่ือผสม การออกแบบทัศนศิลปเพื่อ
ปรับปรุงงานของตนเองและผูอื่นไดรูปภาพ งานกราฟก สามารถประเมินงานทัศนศิลปได 

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

รหัสตัวช้ีวัด 
ศ 1.1  ม 2/4 – 6 
ศ 1.2    ม 2/3  
ศ 3.1  ม 2/1 – 5 
ศ 3.2    ม 2/1 – 5 

รวมท้ังหมด 14 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ศ 23101            ช่ือวิชาศิลปะ 5 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3       ภาคเรียนท่ี 1   

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

 
ศึกษาทัศนธาตุ หลักการออกแบบในส่ิงแวดลอมและงานทัศนศิลป  เทคนิควิธีการในการสรางงาน

ทัศนศิลปวิธีการใชทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสรางงานทัศนศิลปการสรางงานทัศนศิลปท้ังไทยและ
สากล การใชหลักการออกแบบในการสรางงานส่ือผสมการสรางงานทัศนศิลปแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติเพื่อ
ถายทอดประสบการณ และจินตนาการศึกษางานทัศนศิลปกับการสะทอนคุณคาของวัฒนธรรม 

ศึกษาการเปรียบเทียบองคประกอบในงานศิลปะ  เทคนิคและการแสดงออกในการขับรองและบรรเลง
ดนตรีเด่ียวและรวมวง อัตราจังหวะการประพันธเพลงในอัตราจังหวะ การเลือกใชองคประกอบในการ
สรางสรรคบทเพลงการเปรียบเทียบความแตกตางของบทเพลง อิทธิพลของดนตรี การจัดการแสดงดนตรีใน
วาระตางๆประวัติดนตรีไทยยุคสมัยตางๆ ประวัติดนตรีตะวันตกยุคสมัยตางๆปจจัยท่ีทําใหงานดนตรีไดรับการ
ยอมรับ  โดยการใชกระบวนการฝกทักษะทางดนตรี การสังเกต ทดลอง ฝกปฏิบัติตามทีละข้ันตอนจากงายไป
หายาก และฝกปฏิบัติซ้ําๆจนสามารถเปรียบเทียบองคประกอบท่ีใชในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น รองเพลง 
เลนดนตรเีด่ียวและรวมวง โดยเนนเทคนิคการรอง การเลน การแสดงออก และคุณภาพสียง แตงเพลงส้ันๆ 
จังหวะงายๆ อธิบายเหตุผลในการเลือกใชองคประกอบดนตรีในการสรางสรรค งานดนตรีของตนเอง 
เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง งานดนตรีของตนเองและผูอื่น   อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีท่ีมีตอ
บุคคลและสังคม สามารถนําเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระ การเรียนรูอื่น
ในกลุมศิลปะได 

โดยใชกระบวนการ การฝกปฏิบัติตามแบบ ฝกปฏิบัติดวยตนเองและฝกการใชความคิดสรางสรรค 
เพื่อถายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ ใหเกิดความรู ความเขาใจเพื่อใหเห็น

คุณคาของการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวันสัมพันธกับวิถีชีวิตพื้นบาน ศิลปะ 
ดนตรีและการแสดงนาฏศิลปพื้นบานท่ีสะทอนถึงวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและ
สากล   มีความรูความเขาใจในหลักการ เทคนิคและการออกแบบ ช่ืนชอบในงานทัศนศิลป 

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

รหัสตัวช้ีวัด 
ศ 1.1  ม 3/1 – 6  
ศ 1.2  ม 3/1  
ศ 2.1  ม 3/1 – 7   
ศ 2.2  ม 3/1 – 2   

รวมท้ังหมด 16 ตัวช้ีวัด 

189 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ศ 23102            ช่ือวิชาศิลปะ 6 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3       ภาคเรียนท่ี 2   

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

ศึกษา การประยุกตใชทัศนธาตุและหลักการออกแบบสรางงานทัศนศิลปการวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา 
และคุณคาในงานทัศนศิลป การใชเทคนิคเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายสรางงานทัศนศิลปเพื่อส่ือความหมาย 
การประกอบอาชีพทางทัศนศิลปการจัดนิทรรศการและเปรียบเทียบความแตกตางของงานทัศนศิลปในแตละ
ยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล 

ศึกษา องคประกอบของบทละคร ภาษาทาหรือภาษาทางนาฏศิลป รูปแบบการแสดงการประดิษฐทา
รําและทาทางประกอบการแสดง องคประกอบนาฏศิลปวิธีการเลือกการแสดงละครกับชีวิตการออกแบบและ
สรางสรรคอุปกรณและเครื่องแตงกายเพื่อการแสดงนาฏศิลปความสําคัญและบทบาทของนาฏศิลป และการ
ละครในชีวิตประจําวันการอนุรักษนาฏศิลปโดยใชกระบวนการ การฝกปฏิบัติตามแบบ ฝกปฏิบัติดวยตนเอง 
และฝกการใชความคิดสรางสรรค ในการแสดงความคิดเห็นในการอนุรักษอธิบายความสําคัญและบทบาทของ
นาฏศิลปและการละครในชีวิตประจําวันออกแบบและสรางสรรคอุปกรณและเครื่องแตงกายเพื่อแสดง
นาฏศิลปและละครท่ีมาจากวัฒนธรรมตางๆนําเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงท่ีสามารถนําไปปรับใช
ในชีวิตประจําวันรวมจัดงานการแสดงในบทบาทหนาท่ีตางๆสามารถวิจารณเปรียบเทียบงานนาฏศิลปท่ีมีความ
แตกตางกัน โดยใชความรูเรื่ององคประกอบนาฏศิลป มีทักษะในการแปลความและการส่ือสารผานการแสดง 
มีทักษะในการใชความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดงใชนาฏยศัพทหรือศัพททางการละครท่ีเหมาะสม 
บรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผูคนในชีวิตประจําวันและในการแสดงระบุโครงสรางของบท
ละคร 

โดยใชกระบวนการ การฝกปฏิบัติตามแบบ ฝกปฏิบัติดวยตนเองและฝกการใชความคิดสรางสรรค 
เพื่อถายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ ใหเกิดความรู ความเขาใจ  การวิเคราะห 

อภิปราย การออกแบบงานเพื่อให เห็นคุณคาของการนําความรู ไปใชให เกิดประโยชนในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันสัมพันธกับวิถีชีวิตพื้นบาน ศิลปะ ดนตรีและการแสดงนาฏศิลปพื้นบานท่ีสะทอนถึงวัฒนธรรม
และประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล  มีความรูและเขาใจเรื่องทัศนธาตุ หลักการออกแบบ 
เทคนิคท่ีหลากหลายการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการของงานทัศนศิลปของชาติและทองถ่ินแตละยุคสมัยเห็น
คุณคางานทัศนศิลปท่ีสะทอนวัฒนธรรมและสามารถเปรียบเทียบงานทัศนศิลปท่ีมาจากยุคสมัยและวัฒนธรรม
ตางๆ 
------------------------------------------------------------- 

รหัสตัวช้ีวัด 
ศ 1.1  ม 3/7 – 11    ศ 1.2 ม  3/2  
ศ  3.1  ม 3/1 – 7       ศ 3.2  ม  3/1 – 3 

รวมท้ังหมด 16 ตัวช้ีวัด 
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กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

     
ง 11101 การงานอาชีพ 1 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ง 12101 การงานอาชีพ 2 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ง 13101 การงานอาชีพ 3 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ง 14101 การงานอาชีพ 4 จํานวน 80 ช่ัวโมง 
ง 15101 การงานอาชีพ 5 จํานวน 80 ช่ัวโมง 
ง 16101 การงานอาชีพ 6 จํานวน 80 ช่ัวโมง 

 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

     
ง 14201 ทักษะอาชีพ 1 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ง 15201 ทักษะอาชีพ 2 จํานวน 40 ช่ัวโมง 
ง 16201 ทักษะอาชีพ 3 จํานวน 40 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง 11101             ช่ือวิชา การงานอาชีพ 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1        เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

************************************ 
 
บอกวิธีการทํางานเพื่อชวยเหลือตนเองเปนการลงมือทํางานท่ีมุงเนน  การฝกทํางานอยางสม่ําเสมอใน 

การใชวัสดุอุปกรณเครื่องมืองายๆและการทํางานอยางปลอดภัย  พรอมท้ังทํางานอยางกระตือรือรนและตรง
ตอเวลา 

โดยใชกระบวนการกลุมการคิดและทักษะในการใชอุปกรณตางๆในการทํางาน 
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ใฝเรียนรู มีความรับผิดชอบกระตือรือรน ตรงตอเวลา มีวินัย ทํางาน

อยางปลอดภัยเห็นคุณคาการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
 
-------------------------------------------- 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ง 1.1    ป 1 / 1 – 3  
  
รวมท้ังหมด  3  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง 12101             ช่ือวิชา การงานอาชีพ 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2        เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

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

บอกวิธีการและประโยชนการทํางานเพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัว   การใชวัสดุอุปกรณและ
เครื่องมือในการทํางานอยางเหมาะสมกับงาน   รูจักประหยัด   ทํางานเพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัว
อยางปลอดภัย  จนเกิดเปนนิสัย 

โดยใชกระบวนการกลุมการคิดและทักษะในการใชอุปกรณตางๆ 
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการทํางานเพื่อชวยเหลือตนเองและนําความรูทักษะไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน  
 
-------------------------------------------- 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ง 1.1    ป 2 / 1 – 3  
  
รวมท้ังหมด  3 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง 13101             ช่ือวิชา การงานอาชีพ 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3        เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   

************************************ 
 
อธิบายวิธีการและประโยชนการทํางานเพื่อชวยเหลือตนเองครอบครัวและสวนรวม  เปนการใชเวลา

วางใหเกิดประโยชนใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือตรงกับลักษณะงานทํางานอยางเปนข้ันตอนตามกระบวนการ
ทํางานดวยความสะอาดความรอบคอบและอนุรักษส่ิงแวดลอม 

โดยใชกระบวนการกลุมการคิดและทักษะในการใชอุปกรณตางๆ 
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการทํางานเพื่อชวยเหลือตนเองและนําความรูทักษะไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน ท้ังเสริมสรางใหเกิดคุณธรรมและลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางาน 

-------------------------------------------- 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ง 1.1    ป 3 / 1 – 3  
   
รวมท้ังหมด  3 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง 14101             ช่ือวิชา การงานอาชีพ 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4        เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง   

************************************ 
 
บอกความหมายและความสําคัญของอาชีพ  อธิบายเหตุผลในการทํางานใหบรรลุเปาหมายทํางาน

บรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางเปนข้ันตอนดวยความขยันอดทนรับผิดชอบและซื่อสัตยปฏิบัติตนอยางมีมารยาท
ในการทํางานใชพลังงานและทรัพยากรในการทํางานอยางประหยัดและคุมคา 

โดยใชกระบวนการกลุมการคิดและทักษะในการใชอุปกรณตางๆ 
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการทํางานเพื่อชวยเหลือตนเองและนําความรูทักษะไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน และมีคุณธรรมในการทํางาน 
 

-------------------------------------------- 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ง 1.1    ป 4 / 1 – 4  
 ง 2.1    ป 4 / 1  
รวมท้ังหมด  5 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง 15101             ช่ือวิชา การงานอาชีพ 

 รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5        เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง   

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

อธิบายผลการทํางานแตละข้ันตอนถูกตองตามกระบวนการทํางาน  มี ทักษะในการจัดระบบงาน และ
ระบบคน  เพื่อใหการทํางานประสบความสําเร็จตามเปาหมายและ มีประสิทธิภาพ   อยางเปนระบบประณีต
และมีความคิดสรางสรรคปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวมีจิตสํานึกในการใช
พลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา   สํารวจขอมูลท่ีเกี่ยวกับอาชีพตางๆในชุมชนระบุความ
แตกตางของอาชีพ และคุณลักษณะเฉพาะของแตละอาชีพ 

โดยใชกระบวนการกลุมการคิดและทักษะในการใชอุปกรณตางๆ 
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการทํางานเพื่อชวยเหลือตนเองและนําความรูทักษะไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

-------------------------------------------- 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ง 1.1    ป 5 / 1 – 4   

ง 2.1    ป 5 / 1 – 2  
   
รวมท้ังหมด  6 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง 16101             ช่ือวิชา การงานอาชีพ 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6        เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง   

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

ฝกการทํางานและการปรับปรุงการทํางานแตละข้ันตอนตามลําดับท่ีวางแผนไว  มีการจัดการในการ
ทํางานและพัฒนาทักษะรวมกัน  อยางสรางสรรค บันทึกรายรับ –รายจายของหองเรียน และการจัดเก็บ
เอกสารการเงินฝกจัดการในการทํางานและทักษะการทํางานรวมกัน การติดต้ัง ประกอบของใชในบานการ
ประดิษฐของใช ของตกแตงใหสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนในโอกาสตาง ๆ มารยาทในการทํางานกับสมาชิก
ในครอบครัวและผูอื่น การมีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด  คุมคา  มีการประเมินผล
การทํางานทุกข้ันตอนต้ังแต กอนการทํางาน  ขณะท่ีทํางาน และเมื่องานเสร็จแลว  สํารวจตนเองความสนใจ 
เพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ ศึกษาคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 

โดยใชทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหาทักษะการทํางาน
รวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู การออกแบบ การสราง และเลือกวิธีการ 

เพื่อใหไดองคความรู ทักษะกระบวนการ และความชํานาญใหมีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการ
ทํางาน มีมารยาทในการทํางาน เห็นคุณคาของการแกปญหา การทํางาน และอาชีพมีคุณธรรมและเจตคติท่ีดี
ตอการประกอบอาชีพ เชน ความซื่อสัตยความขยัน อดทน ความยุติธรรมและความรับผิดชอบ 

 
-------------------------------------------- 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง 1.1  ป 6/1 – 3  
ง 2.1  ป 6/1 – 2 

รวมท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด 
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รายวิชาเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 14201                         ช่ือวิชา ทักษะอาชีพ 1 

รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4         เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง    

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

 ศึกษา วิเคราะห เหตุผลในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย โดยทํางานตามเปาหมายท่ีวางไวอยางเปน

ข้ันตอน กระบวนการทํางาน ดวยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย เขาใจและปฏิบัติงานโดยใช

พลังงาน ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางาน บอกความหมายและ

ความสําคัญของอาชีพ 

 โดยใชกระบวนการทํางาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการทํางานกลุม  

 เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและเห็นคุณคาของการทํางาน และ

นําความรู ท่ีเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และ

คานิยมท่ีเหมาะสม และมีจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

 
----------------------------------------------- 
ผลการเรียนรู   

1.  อธิบายความหมายและความสําคัญของอาชีพ 
2.  มีทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเปนข้ันตอน 
3.  ผลงาน  หรือผลท่ีไดรับจากการทํางานมีประสิทธิภาพ   
4.  มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตอยางตอเนื่อง  

รวมท้ังหมด    4    ผลการเรียนรู    
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 15201                         ช่ือวิชา ทักษะอาชีพ 2 

รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5         เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง    

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

ศึกษา วิเคราะห อธิบายเหตุผลในการทํางานแตละข้ันตอนถูกตองตามกระบวนการทํางาน ใชทักษะ

การจัดการในการทํางานอยางเปนระบบ ประณีต และมีความคิดสรางสรรค ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการ

ทํางานกับสมาชิกในครอบครัว มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา สํารวจ 

คนหา รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ ในชุมชน ระบุความแตกตางของอาชีพ 

โดยใชกระบวนการทํางาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการทํางาน

กลุม 

 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและเห็นคุณคาของการทํางาน และนําความรู

ท่ีเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ี

เหมาะสม และมีจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

----------------------------------------------- 
ผลการเรียนรู   

1.  สํารวจขอมูลสารสนเทศของอาชีพในชุมชน 
2.  มีทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามอาชีพท่ีถนัดของแตละบุคคล อยางเปนข้ันตอน 
3.  ผลงาน  หรือผลท่ีไดรับจากการทํางานมีประสิทธิภาพ   
4.  มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตอยางตอเนื่อง  

รวมท้ังหมด    4    ผลการเรียนรู    
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 16201                         ช่ือวิชา ทักษะอาชีพ  3 

รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6         เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง    

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

 ศึกษาแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละข้ันตอน การจัดการในการทํางานและการ

ทํางานรวมกับครอบครัวและผูอื่นอยางมีมารยาท สํารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ  ความรู

ความสามารถและคุณธรรมท่ีสัมพันธกับอาชีพท่ีสนใจ  อธิบาย  อภิปราย  ปฏิบัติ  สราง  รวบรวม  เลือก  ใช  

เก็บรักษา  นําเสนอ  สํารวจ  ระบุ   

 โดยใชทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางาน

รวมกัน ทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน  

ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ในการดํารงชีวิต ใชทักษะท่ีจําเปน ใชประสบการณ เห็นแนวทางในอาชีพ 

 เพื่อใหมีคุณธรรม และมีลักษณะนิสัยในการทํางาน มีความคิดสรางสรรค  มีจิตสํานึกความรับผิดชอบ  

ประหยัดในการใชพลังงาน  ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว 

 
----------------------------------------------- 
ผลการเรียนรู   

1.  พัฒนาตนเองใหมีทักษะความสามารถเฉพาะดานในอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
2.  มีทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามอาชีพท่ีถนัดของแตละบุคคล อยางเปนข้ันตอน 
3.  ผลงาน  หรือผลท่ีไดรับจากการทํางานมีประสิทธิภาพ   
4.  มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตอยางตอเนื่อง  

รวมท้ังหมด    4    ผลการเรียนรู    
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 21101 การงานอาชีพ 1 จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 21102 การงานอาชีพ 2 จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 22101 การงานอาชีพ 3 จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 22102 การงานอาชีพ 4 จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 23101 การงานอาชีพ 5 จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 23102 การงานอาชีพ 6 จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ง 20201 การปลูกไมดอกไมประดับ จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20202 การปลูกผักปลอดสารพิษ จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20203 การปลูกผักออแกนิกส จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20204 การปลูกเมลอน จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20205 การปลูกสตรอเบอรรี่ จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20206 การปลูกผักไฮโดรโปนิกสเชิงพาณิชย จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20207 การปลูกสมุนไพรพ้ืนบาน จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20208 การปลูกลําไย จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20209 การปลูกมะนาวในกระถางซีเมนต จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20210 การเพาะเห็ดนางฟา จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20211 การเพาะเห็ดฟาง จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20212 การเพาะถั่วงอกเชิงพานิชย จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20213 การเพาะเมล็ดทานตะวันงอกเชิงพานิชย จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20214 การเล้ียงกบในบอซีเมนต จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20215 การเล้ียงปลาดุกในบอซีเมนต จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20216 การเล้ียงปลาในบอธรรมชาติ จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20217 การเล้ียงจิ้งหรีด จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20218 การเล้ียงสุกร จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20219 การเล้ียงไกพันธุไข จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20220 การเล้ียงไกพันธุเนื้อ จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20221 การเล้ียงไกพ้ืนเมืองเพ่ือการคา จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20222 การจัดสวนหยอม จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20223 การทําน้ําหมักชีวภาพ จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 



 
 

ง 20224 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20225 อิฐตัวหนอน 1 จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20226 อิฐตัวหนอน 2 จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20227 ชางไม จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20228 ชางปูกระเบื้องพ้ืนฐาน จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20229 ชางซอมคอมพิวเตอร จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20230 ชางเช่ือมโลหะพ้ืนฐาน จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20231 ชางซอมรถจักรยานยนต จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20232 ชางซอมรถจักรยาน จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20233 ชางไฟฟาพ้ืนฐาน จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20234 ชางประปา จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20235 ชางกอสรางพ้ืนฐาน จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20236 ชางปนอิฐบล็อก จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20237 ชางเคาะพนสี จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20238 การบริการรานอาหาร จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20239 ขนมไทย จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20240 ธุรกิจขายปลีก จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20241 เครื่องด่ืมสมุนไพร จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20242 ชางตัดผมชายเบื้องตน จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20243 การประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาติ จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20244 การประดิษฐช้ินงานดวยใบตอง จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20245 การประดิษฐช้ินงานดวยวัสดุธรรมชาติ จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20246 การประดิษฐของที่ระลึก จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20247 การแกะสลักผักผลไม 1 จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20248 การแกะสลักผักผลไม 2 จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20249 อาหารจานเดียว จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20250 สลัดเพ่ือสุขภาพ จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20251 เฉากวยนมสด จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20252 น้ําผลไมเมนูสุขภาพ จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20253 การแปรรูปอาหาร จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20254 เบเกอรรี่เพ่ือการคา 1 จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20255 เบเกอรรี่เพ่ือการคา 2 จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20256 การจัดตกแตงอาคารสถานท่ีในงานพิธีตาง ๆ จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20257 อาหารญี่ปุนประเภทซูชิ 1 จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 



 
 

ง 20258 อาหารญี่ปุนประเภทซูชิ 2 จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20259 วุนแฟนซ ี จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20260 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20261 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการทองเท่ียว จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20262 ภาษาอังกฤษดานอาหารและโภชนาการ จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20263 ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานอินเตอรเน็ต จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20264 ถักเชือกแฟช่ัน จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20265 การประดิษฐของใชจากเศษวัสดุ จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20266 การวาดภาพดวยสีโปสเตอร จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20267 ศิลปสรางสรรค จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20268 จิตรกรรมไทย จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20269 จิตรกรรมสากล จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20270 การวาดภาพบนวัสดุธรรมชาติ จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20271 คอมพิวเตอรเทคนิค จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
ง 20272 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
ง 20273 การออกแบบเว็บไซต จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
ง 20274 โปรแกรมสรางงานกราฟฟก จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
ง 20275 โปรแกรมสรางโมเดล 3 มิติ จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
ง 20276 โปรแกรมสรางงานแอนิเมช่ัน จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
ง 20277 โปรแกรมตัดตอ VDO จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
ง 20278 การผลิตงานดนตรีดวยคอมพิวเตอร จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 คาบ) 
ง 20279 การปฏิบัติเครื่องสายสากล(กีตาร) จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20280 การปฏิบัติเครื่องลมไม(แซกโซโฟน) จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20281 การปฏิบัติเครื่องล่ิมนิ้ว(คียบอรด) จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20282 การปฏิบัติเครื่องกระทบ(กลองชุด) จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20283 การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20284 การปฏิบัติเครื่องทองเหลือง จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20285 การปฏิบัติเครื่องดนตรีพ้ืนบานอีสาน จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20286 การปฏิบัติเครื่องดนตรีกลองยาว จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20287 ระบํารําฟอน 1 จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20288 ระบํารําฟอน 2 จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20289 การจัดดอกไมแหง จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20290 การจัดดอกไมสด จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20291 การรีไซเคิลขยะ จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 



 
 

ง 20292 การจักสานไมไผ จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20293 ยุวมัคคุเทศก จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20294 กีฬาฟุตบอล จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20295 กีฬามวยไทย จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20296 กีฬาวอลเลยบอล จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20297 กีฬาเทเบิลเทนนิส จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20298 กีฬาแบดมินตัน จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 
ง 20299 กีฬาเซปกตะกรอ จํานวน 1.0 หนวยกิต (40 คาบ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 21101                     ช่ือวิชา การงานอาชีพ 1 

รายวิชาพื้นฐาน                     กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1          ภาคเรียนท่ี 1   

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

******************************** 
ศึกษา สังเกต ฝกฝน วิเคราะหข้ันตอนการวางแผนการทํางาน  การใชอุปกรณอํานวย    ความสะดวก

ในการทํางานบานและการจัดตกแตงบาน ใชกระบวนการกลุมในการทํางาน การเตรียม  ประกอบ  จัดแตง  

และบริการอาหาร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีในทองถ่ิน การประดิษฐ  ซอมแซม เครื่องมือเครื่องใช  

ประดิษฐของใช  ของตกแตงจากเศษวัสดุทองถ่ิน และแนวทางในการเลือกอาชีพ 

โดยใชกระบวนการทํางาน กระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหา การฝกปฏิบัติ การอภิปราย และ
การแสวงหาความรู เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถทํางานตามลําดับข้ันตอนท่ีวางแผน  ใช
กระบวนการกลุมเปนวิธีการทํางาน มีการแกปญหา 

เพื่อใหเกิดความคิดหาวิธีแกปญหาตาง ๆ  เพื่อใหมีนิสัยในการทํางานท่ีดี  เปนผูมีความซื่อสัตย  มี
ความเสียสละเปนลักษณะนิสัยในการทํางาน  มีความประหยัด  เห็นความสําคัญในการสรางอาชีพ  โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

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

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง 1.1   ม.1/1 – 3  
รวมท้ังหมด  3  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 21102                         ช่ือวิชา การงานอาชีพ 2 

รายวิชาพื้นฐาน                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1          ภาคเรียนท่ี 2   

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

 
ศึกษา สังเกต ฝกฝน และอธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ  การตัดสินใจเลือกอาชีพ หลักการ คุณคา 

ประโยชนของการเลือกอาชีพสุจริตตลอดจนการเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ คุณสมบัติท่ีจําเปนสําหรับ

การมีงานทํา การมีรายไดจากอาชีพ การเตรียมความพรอม ความสําคัญของการสรางอาชีพ 

โดยใชกระบวนการทํางาน การจัดการ การทํางานรวมกัน กระบวนการแกปญหา การฝกปฏบัิติ การ

อภิปราย และการแสวงหาความรู  สามารถทําตามข้ันตอนกระบวนการทํางาน กระบวนการตัดสินใจในการ

เลือกอาชีพ  

เพื่อใหเขาใจแนวทางการเลือกอาชีพ มีเจคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพ และเห็นความสําคัญของการ

ประกอบอาชีพ มีคุณลักษณะท่ีดีตอการประกอบอาชีพเห็นคุณคาของการทํางาน มีมารยาทในการทํางานนํา

ความรูความเขาใจไปประยุกตใชในการทํางานในชีวิตประจําวันได   มีเจตคติท่ีดีตอการทํางานและประกอบ

อาชีพสุจริต 

 

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

รหัสตัวช้ีวัด 
  ง 2.1  ม 1/1 – 3  

รวมท้ังหมด 3  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 22101             ช่ือวิชา การงานอาชีพ 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2         ภาคเรียนท่ี 1   

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

******************************** 
ศึกษา สังเกต วิเคราะห การแสวงหาความรูประกอบดวย การศึกษา คนควา สังเกต สํารวจ และ

บันทึกเพื่อใชในการพัฒนาการทํางาน  การจัดตกแตง ดูแลรักษาบานและสวน  การจัดการผลผลิต การเตรียม 

ประกอบ จัดตกแตงและบริการเครื่องด่ืมโดยใชวัตถุดิบท่ีมีในทองถ่ิน การเล้ียงสัตวท่ีนิยมเล้ียงในทองถ่ิน การ

ประดิษฐของใช ของตกแตงจากวัสดุในโรงเรียนหรือทองถ่ิน การติดตอส่ือสารใชบริการกับหนวยงานอื่น ๆ 

และการจัดประสบการณอาชีพ 

โดยใชกระบวนการทํางาน กระบวนการแกปญหา  การฝกปฏิบัติ การอภิปราย และการแสวงหา

ความรู วิเคราะหสรางทางเลือก ประเมินทางเลือกใหเกดิทักษะการแสวงหาความรู นําไปสูการเสริมสรางอาชีพ 

ใหเกิดความคิด ความเขาใจสามารถถายทอดความคิดและส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู   มีทักษะในการใชเครื่องมือ 

เครื่องใช ในการทํางานเห็นคุณคาของการทํางาน มีความคิดสรางสรรค ทํางานเปนข้ันตอน  

เพื่อใหมีจิตสํานึกในการทํางานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานอยางประหยัดและคุมคา ซึ่งเปน

คุณธรรมในการทํางานท่ีทุกคนควรมี 

 

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

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง 1.1   ม 2/1 – 3 

   

รวมท้ังหมด  3  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 22102             ช่ือวิชา การงานอาชีพ 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2          ภาคเรียนท่ี 2   

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษา วิเคราะห  สังเกต ฝกฝน อธิบายกระบวนการเทคโนโลยีสรางส่ิงของเครื่องใชตามกระบวนการ

เทคโนโลยีอยางปลอดภัย ออกแบบโดยถายทอดความคิดนําไปสูการสรางตนแบบของส่ิงของเครื่องใชท่ีตอง

อาศัยความรูจากกลไก ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส  กระบวนการแกปญหาสนองความตองการในงานท่ีผลิต     ท่ีใช

ในการสรางส่ิงของเครื่องใช  การเลือกใชพลังงานหมุนเวียน และการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีไมมีผลกระทบกับ

ส่ิงแวดลอม และใชกระบวนการเลือกอาชีพ เปนการสรางประสบการณอาชีพ เพื่อการเตรียมตัวเขาสูอาชีพ  

การหางาน  การเตรียมความพรอม เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรค 4 ลักษณะ ความคิดริเริ่ม  ความ

คลองแคลวในการคิด  ความยืดหยุนในการคิด และความคิดละเอียดลออ อธิบายการเสริมสรางประสบการณ

อาชีพ มีทักษะพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับการประกอบอาชีพท่ีสนใจ  

โดยใชกระบวนการทํางาน  กระบวนการเทคโนโลยี  กระบวนการแกปญหา  การฝกปฏิบัติ มีทักษะ

ในการใชเครื่องมือ เครื่องใชในการทํางาน   

เพื่อเห็นคุณคาของการทํางาน ทํางานเปนข้ันตอนและเกิดทักษะกระบวนการท่ีจําเปนตอการประกอบ

อาชีพ มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพ 

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

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง 2.1  ม 2/1 – 3  

รวมท้ังหมด  3 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 23101             ช่ือวิชา การงานอาชีพ 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3         ภาคเรียนท่ี 1   

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษา   สังเกต ฝกฝน และอภิปรายเกี่ยวกับข้ันตอนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ  ปฏิบัติตาม

กระบวนการทํางาน  ทํางานเสร็จตามเปาหมายท่ีวางไว เชน การซัก ตาก พับ เก็บเส้ือผา  การใชทักษะในการ

ทํางานรวมกันอยางมีคุณธรรม  การเตรียม ประกอบอาหารประเภทสํารับ  การประดิษฐบรรจุภัณฑจากวัสดุ

ธรรมชาติท่ีมีอยูในทองถ่ิน  ทักษะการจัดการ การจัดระบบงาน  และระบบคนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย

อยางมีประสิทธิภาพ  อธิบายระดับของเทคโนโลยีแบงตามความรูท่ีใชเปน ๓ ระดับ คือ ระดับพื้นบานหรือ

พื้นฐาน ระดับกลางและระดับสูง 

โดยใชกระบวนการทํางาน  การจัดการ  การทํางานรวมกัน  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการ

เทคโนโลยี  การฝกปฏิบัติ การอภิปราย และการแสวงหาความรู สามารถทํางานตามข้ันตอนกระบวนการ

ทํางาน มีทักษะการจัดการการทํางานอยางมีระบบ   

เพื่อเห็นคุณคาของการทํางาน ทํางานเปนข้ันตอนและเกิดทักษะกระบวนการท่ีจําเปนตอการประกอบ

อาชีพ นําความรูความเขาใจไปประยุกตใชในการทํางานในชีวิตประจําวันได  ใชทรัพยากรอยางประหยัดและ

คุมคา มีเจตคติท่ีดีตอการเลือกใชเทคโนโลยี 

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

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง 1.1   ม 3/1 – 3 

รวมท้ังหมด  3  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 23102             ช่ือวิชา การงานอาชีพ 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3         ภาคเรียนท่ี 2   

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษา   สังเกต  ฝกฝน การหางานดวยวิธีท่ีหลากหลายวิเคราะหแนวทางเขาสูอาชีพ   ประเมิน

ทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความรูความถนัดและความสนใจของตนเอง การหางานหรือ

ตําแหนงท่ีวาง ส่ือ ส่ิงพิมพ  ส่ืออิเล็กทรอนิกสแนวทางเขาสูอาชีพ คุณสมบัติท่ีจําเปน ความมั่นคง อภิปราย

การหางานดวยวิธีท่ีหลากหลาย  วิเคราะหแนวทางเขาสูอาชีพ การประเมินทางเลือก การประเมินทางเลือก

อาชีพตามแนวทางการประเมิน รูปแบบการประเมิน  เกณฑการประเมิน 

โดยใชกระบวนการทํางาน  การจัดการ  การทํางานรวมกัน  กระบวนการแกปญหา  การฝกปฏิบัติ 

การอภิปราย และการแสวงหาความรู สามารถทํางานตามข้ันตอนกระบวนการทํางาน มีทักษะการจัดการการ

ทํางานอยางมีระบบ   

เพื่อเห็นคุณคาของการทํางาน ทํางานเปนข้ันตอนและเกิดทักษะกระบวนการท่ีจําเปนตอการประกอบ

อาชีพ นําความรูความเขาใจไปประยุกตใชในการทํางานในชีวิตประจําวันได  ใชทรัพยากรอยางประหยัดและ

คุมคา มีคุณธรรมจริยธรรม และลักษณะนิสัยการทํางานท่ีเหมาะสม รักการทํางาน มีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน

และอาชีพสุจริต 

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

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง 2.1    ม 3/1 – 3  

รวมท้ังหมด  3 ตัวช้ีวัด 
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รายวิชาเพิ่มเติม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20201            ช่ือวิชา การปลูกไมดอกไมประดับ 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาความหมายความสําคัญและประโยชนของไมดอกไมประดับ  ประเภทไมดอกไมประดับ  พันธุ
และลักษณะประจําพันธุของไมดอกไมประดับ   การขยายพันธุ   การเตรียมดิน  วัสดุอุปกรณท่ีใชในการปลูก
การปลูก  การบํารุงดูแลรักษาในแปลงปลูกและในภาชนะ   การปองกันโรคและการกําจัดศัตรูของไมดอกไม
ประดับ 
  ปฏิบัติงาน  วิเคราะหขอมูลความตองการของตลาด  เลือกปลูกไมดอกไมประดับอยางนอย 2 ชนิด 
เตรียมดิน  ขยายพันธุไมดอกไมประดับ  พรอมปลูกและบํารุงดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยวผลผลิต  การจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว 

เพื่อใหนักเรียนมีวินัยใฝเรียนรูอยูอยางพอเพียงมุงมั่นในการทํางาน  ตระหนักในคุณคาของพลังงาน
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

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

 
ผลการเรียนรู 
  1. บอกความหมาย  วิเคราะหความสําคัญ และประโยชนของไมดอกไมประดับ 

2. จําแนกประเภท  ยกตัวอยาง ของไมดอกไมประดับ 

3. อธิบายลักษณะประจําพันธุ  วิเคราะหความแตกตางของลักษณะไมดอกไมประดับแตละพันธุ 
4. ปลูกไมดอกไมประดับไดอยางนอย 2 ชนิด พรอมกับการดูแลบํารุงรักษา 
5. การเก็บเกี่ยว จําหนาย และสามารถทําบัญชีงบดุลในการดําเนินงานและกําหนดราคาไดอยาง 
   ถูกตอง และเหมาะสม 
6. สรุปผลและอภิปรายผลในการดําเนินการ 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20202            ช่ือวิชา การปลูกผักปลอดสารพิษ 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหการตลาดของผักปลอดสารพิษ  จําแนกประเภทของผัก  ปจจัย
ท่ีเกี่ยวของกับการผลิตผักปลอดสารพิษ  การปลูกและการดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว  การเพิ่มมูลคาของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว  การจัดจําหนาย  การทําบัญชี 

โดยใชกระบวนการสรางความรูความเขาใจ  กระบวนการทํางาน  การฝกปฏิบัติ  การบริหารจัดการ
การวางแผน ดําเนินการตามแผนและการเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการผลิตผักปลอดสารพิษ  เกิดทักษะในการทํางาน  สามารถเรยีนรู
และปฏิบัติงานอยางมีความสุข  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา   
มีความรับผิดชอบ  ขยัน  ประหยัด  มีความมุงมั่นอดทน  มีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน  สามารถนําความรูและ 
ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชควบคูกับเทคโนโลยี  เพื่อพัฒนางานอยางเหมาะสมและมี และมีประสิทธิภาพ 

 

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

 

ผลการเรียนรู 
1.  อธิบายความหมายและความสําคัญของพืชผักปลอดสารพิษ 

2.  วิเคราะหปญหาในการผลิตการจําแนกพืชผัก 

3.  การตลาดและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิต 

4.  ปฏิบัติการปลูก  การบํารุงรักษาและการเก็บเกี่ยว 

5.  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการเพิ่มมูลคา ในการจําหนาย 

6.  สามารถทําบัญชีงบดุลในการดําเนินงานและกาํหนดราคาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
7.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20203            ช่ือวิชา การปลูกผักออแกนิกส 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหการตลาดของผักออแกนิกส  จําแนกประเภทของผัก  ปจจัยท่ี
เกี่ยวของกับการผลิตผักออแกนิกส การปลูกและการดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
การเพิ่มมูลคาของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว  การจัดจําหนาย  การทําบัญชี 

โดยใชกระบวนการสรางความรูความเขาใจ  กระบวนการทํางาน  การฝกปฏิบัติ  การบริหารจัดการ
การวางแผน ดําเนินการตามแผนและการเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการผลิตผักออแกนิกส เกิดทักษะในการทํางาน  สามารถเรียนรูและ
ปฏิบัติงานอยางมีความสุข  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา   
มีความรับผิดชอบ  ขยัน  ประหยัด  มีความมุงมั่นอดทน  มีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน  สามารถนําความรูและ 
ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชควบคูกับเทคโนโลยี  เพื่อพัฒนางานอยางเหมาะสมและมี และมีประสิทธิภาพ 

 

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

 

ผลการเรียนรู 
1.  อธิบายความหมายและความสําคัญของพืชผักออแกนิกส 
2.  วิเคราะหปญหาในการผลิตการจําแนกพืชผักออแกนิกส 
3.  การตลาดและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิต 

4.  ปฏิบัติการปลูก  การบํารุงรักษาและการเก็บเกี่ยว 

5.  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการเพิ่มมูลคา ในการจําหนาย 

6.  สามารถทําบัญชีงบดุลในการดําเนินงานและกาํหนดราคาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
7.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20204             ช่ือวิชา การปลูกเมลอน 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับการผลิต  สภาพแวดลอมท่ีสําคัญตอการเจริญเติบโต  และผลผลิตของเมลอน  เมล็ด
พันธุและการขยายพันธุ  ระบบและวิธีการปลูก  การดูแลบํารุงรักษา  การปองกันการกําจัดศัตรูพืช  การเก็บ
เกี่ยวและการจัดการหลังเก็บเกี่ยว  การตลาด  การผลิตโดยไมใชดินทางรูปแบบการปลูกในปจจุบัน  พรอมกับ
การไดเขาชมและศึกษาเพิ่มเติมในแหลงเรียนรู 

โดยใชกระบวนการสรางความรูความเขาใจ  กระบวนการทํางาน  การฝกปฏิบัติ  การบริหารจัดการ
การวางแผน ดําเนินการตามแผนและการเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการผลิตเมลอน เกิดทักษะในการทํางาน  สามารถเรียนรูและ
ปฏิบัติงานอยางมีความสุข  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา   
มีความรับผิดชอบ  ขยัน  ประหยัด  มีความมุงมั่นอดทน  มีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน  สามารถนําความรูและ 
ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชควบคูกับเทคโนโลยี  เพื่อพัฒนางานอยางเหมาะสมและมี และมีประสิทธิภาพ 

 

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

 
ผลการเรียนรู 

1.  บอกประวัติความเปนมา สายพันธุของเมลอน 
2.  วิเคราะหการตลาดและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิต 

3.  ปฏิบัติการปลูก  การบํารุงรักษาและการเก็บเกี่ยว 

4.  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการเพิ่มมูลคา ในการจําหนาย 

5.  สามารถทําบัญชีงบดุลในการดําเนินงานและกาํหนดราคาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
6.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20205            ช่ือวิชา การปลูกสตรอเบอร่ี 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับสตรอเบอรี่และการปลูกสตรอเบอรี่  สภาพแวดลอมท่ีสําคัญตอการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของสตรอเบอรี ่ เมล็ดพันธุและการขยายพันธุ  ระบบและวิธีการปลูก  การดูแลรักษา   การปองกัน
กําจัดศัตรูพืช  การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังเก็บเกี่ยว  การตลาดและการผลิตโดยไมใชดิน  ท้ังรูปแบบ 
การปลูกในปจจุบัน  การไดเขาชมและศึกษาเพิ่มเติมในแหลงเรียนรู 

โดยใชกระบวนการสรางความรูความเขาใจ  กระบวนการทํางาน  การฝกปฏิบัติ  การบริหารจัดการ
การวางแผน ดําเนินการตามแผนและการเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปลูกสตรอเบอรี ่เกิดทักษะในการทํางาน  สามารถเรียนรูและ
ปฏิบัติงานอยางมีความสุข  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา   
มีความรับผิดชอบ  ขยัน  ประหยัด  มีความมุงมั่นอดทน  มีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน  สามารถนําความรูและ 
ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชควบคูกับเทคโนโลยี  เพื่อพัฒนางานอยางเหมาะสมและมี และมีประสิทธิภาพ 

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

 
ผลการเรียนรู 

1.  บอกประวัติความเปนมา สายพันธุของสตรอเบอรี ่
2.  วิเคราะหการตลาดและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิต 

3.  ปฏิบัติการปลูก  การบํารุงรักษาและการเก็บเกี่ยว 

4.  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการเพิ่มมูลคา ในการจําหนาย 

5. สามารถทําบัญชีงบดุลในการดําเนินงานและกําหนดราคาไดอยางถูกตอง และ 
6.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20206           ช่ือวิชา การปลูกผักไฮโดรโปนิกสเชิงพาณิชย 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห นําเสนอเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชน  คุณคาทางอาหาร
ข้ันตอนวิธีการในการเพาะปลูกพืชผักไฮโดรโปนิกสเชิงพาณิชย  การดูแลบํารุงรักษา  การเก็บเกี่ยวผลผลิตและ
การจําหนาย  การจดบันทึกการปฏิบัติงาน  การทําบัญชีรายรับรายจายและประเมินผล 

โดยใชทักษะกระบวนการทํางานอยางมีข้ันตอน  ทักษะกระบวนการคิด  การแกปญหา  การแสวงหา
ความรู  การใชเทคโนโลย ี การพัฒนาทักษะชีวิต   

มีนิสัยรักการทํางาน  มุงมั่นในการทํางาน  มีระเบียบวินัย   มีความรอบคอบ  ใฝเรียนรู   มีความ
อดทน  เสียสละ  เอือ้เฟอเผ่ือแผ  อยูอยางพอเพียงและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ  เห็นคุณคาในอาชีพสุจริตและ
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  
 

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

 
ผลการเรียนรู 

1.  บอกความสําคัญ และประโยชนการปลูกผักไฮโดรโปนิกสเชิงพาณิชย 
2.  วิเคราะหการตลาดและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิต 

3.  ปฏิบัติการปลูก  การบํารุงรักษาและการเก็บเกี่ยว 

4.  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการเพิ่มมูลคา ในการจําหนาย 

5.  สามารถทําบัญชีงบดุลในการดําเนินงานและกาํหนดราคาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
6.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20207               ช่ือวิชา การปลูกพืชสมุนไพรพื้นบาน 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษา  อธิบายความหมายของพืชสมุนไพร  ลักษณะทางพฤกษศาสตร  ชนิดและพันธุของพืชสมุนไพร
ประโยชน  ปจจัยท่ีมีผลตอการสรางสารออกฤทธิ์  สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการปลูก  วิธีการปลูก  การ
บํารุงดูแลรักษา  และการเก็บเกี่ยวผลผลิต  การจําหนาย  ท้ังไดศึกษาและเขาชมในแหลงเรียนรูท่ีเกี่ยวของ 

โดยใชทักษะกระบวนการทํางานอยางมีข้ันตอน  ทักษะกระบวนการคิด  การแกปญหา  การแสวงหา
ความรู  การใชเทคโนโลย ี การพัฒนาทักษะชีวิต   

มีนิสัยรักการทํางาน  มุงมั่นในการทํางาน  มีระเบียบวินัย   มีความรอบคอบ  ใฝเรียนรู   มีความ
อดทน  เสียสละ  เอือ้เฟอเผ่ือแผ  อยูอยางพอเพียงและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ  เห็นคุณคาในอาชีพสุจริตและ
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  
 

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

 
ผลการเรียนรู 

1.  บอกความสําคัญ และประโยชนการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบาน 
2.  วิเคราะหการตลาดและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิต 

3.  ปฏิบัติการปลูก  การบํารุงรักษาและการเก็บเกี่ยว 

4.  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการเพิ่มมูลคา ในการจําหนาย 

5.  สามารถทําบัญชีงบดุลในการดําเนินงานและกาํหนดราคาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
6.  นําความรูไปใชประกอบอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20208                     ช่ือวิชา การปลูกลําไย 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษา  อธิบายความสําคัญของลําไยในรูปแบบของไมผลทางเศรษฐกิจ   ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ของลําไย  พันธุและการจําแนกพันธุ  การขยายพันธุ  การปลูก  การดูแลรักษา  การปฏิบัติการหลังการเก็บ
เกี่ยว  การแปรรูป  การจัดจําหนาย  ท้ังไดศึกษาและเขาชมในแหลงเรียนรูท่ีเกี่ยวของ 

โดยใชทักษะกระบวนการทํางานอยางมีข้ันตอน  ทักษะกระบวนการคิด  การแกปญหา  การแสวงหา
ความรู  การใชเทคโนโลย ี การพัฒนาทักษะชีวิต   

มีนิสัยรักการทํางาน  มุงมั่นในการทํางาน  มีระเบียบวินัย   มีความรอบคอบ  ใฝเรียนรู   มีความ
อดทน  เสียสละ  เอือ้เฟอเผ่ือแผ  อยูอยางพอเพียงและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ  เห็นคุณคาในอาชีพสุจริตและ
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  
 

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

 
ผลการเรียนรู 

1.  บอกความสําคัญ และประโยชนการปลูกลําไย 
2.  วิเคราะหการตลาดและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิต 

3.  ปฏิบัติการปลูก  การบํารุงรักษาและการเก็บเกี่ยว 

4.  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการเพิ่มมูลคา ในการจําหนาย 

5.  สามารถทําบัญชีงบดุลในการดําเนินงานและกาํหนดราคาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
6.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20209           ช่ือวิชา การปลูกมะนาวในกระถางซีเมนต 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

******************************** 
 
ศึกษา  อธิบายความสําคัญของการปลูกมะนาวในกระถางซีเมนต   รูปแบบของพืชผลทางเศรษฐกิจ   

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของมะนาว  พันธุและการจําแนกพันธุ  การขยายพันธุ  การปลูก  การดูแลรักษา  
การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว  การแปรรูป  การจัดจําหนาย  ท้ังไดศึกษาและเขาชมในแหลงเรียนรูท่ี
เกี่ยวของ 

โดยใชทักษะกระบวนการทํางานอยางมีข้ันตอน  ทักษะกระบวนการคิด  การแกปญหา  การแสวงหา
ความรู  การใชเทคโนโลย ี การพัฒนาทักษะชีวิต   

มีนิสัยรักการทํางาน  มุงมั่นในการทํางาน  มีระเบียบวินัย   มีความรอบคอบ  ใฝเรียนรู   มีความ
อดทน  เสียสละ  เอือ้เฟอเผ่ือแผ  อยูอยางพอเพียงและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ  เห็นคุณคาในอาชีพสุจริตและ
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  
 

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

 
ผลการเรียนรู 

1.  บอกความสําคัญ และประโยชนการปลูกมะนาวในกระถางซีเมนต 
2.  วิเคราะหการตลาดและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิต 

3.  ปฏิบัติการปลูก  การบํารุงรักษาและการเก็บเกี่ยว 

4.  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการเพิ่มมูลคา ในการจําหนาย 

5.  สามารถทําบัญชีงบดุลในการดําเนินงานและกาํหนดราคาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
6.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20210            ช่ือวิชา การเพาะเห็ดนางฟา 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาวิเคราะหชองทางการตัดสินใจการเลือกประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟา   ความสําคัญ
ประโยชนของการเพาะเห็ดนางฟา  ข้ันตอนและวธิีการวางแผนการผลิต   การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การสราง
โรงเรือน  การเพาะเล้ียงเช้ือเห็ด   วิธีการดูแลรักษาการปองกันและกําจัดศัตรูพืช   การเก็บเกี่ยวผลผลิต
รวมท้ังการจัดการตลาด  การทําบัญชี  ท้ังการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพการเพาะเห็ด
นางฟา 

โดยใชกระบวนการมีสวนรวมดานการปฏิบัติ   การทํางานอยางมีข้ันตอน  ทักษะกระบวนการคิด  
การแกปญหา  การแสวงหาความรู  และการใชเทคโนโลย ีบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใหผูเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของการเพาะเห็ดนางฟา  ปลูกฝงใหผูเรียนมีความ
รับผิดชอบซื่อสัตย  ใฝเรียนรู  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพสุจริต  

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

 
ผลการเรียนรู 

1.  บอกความสําคัญ และประโยชนการเพาะเห็ดนางฟา 
2.  วิเคราะหการตลาดและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิต 

3.  ปฏิบัติการปลูก  การบํารุงรักษาและการเก็บเกี่ยว 

4.  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการเพิ่มมูลคา ในการจําหนาย 

5.  สามารถทําบัญชีงบดุลในการดําเนินงานและกาํหนดราคาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
6.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20211             ช่ือวิชา การเพาะเห็ดฟาง 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาวิเคราะหชองทางการตัดสินใจการเลือกประกอบอาชีพการเพาะเห็ดฟาง   ความสําคัญ
ประโยชนของการเพาะเห็ดฟาง  ข้ันตอนและวิธีการวางแผนการผลิต   การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การสราง
โรงเรือน  การเพาะเล้ียงเช้ือเห็ด   วิธีการดูแลรักษาการปองกันและกําจัดศัตรูพืช   การเก็บเกี่ยวผลผลิต
รวมท้ังการจัดการตลาด  การทําบัญชี  ท้ังการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพการเพาะเห็ด
ฟาง 

โดยใชกระบวนการมีสวนรวมดานการปฏิบัติ   การทํางานอยางมีข้ันตอน  ทักษะกระบวนการคิด  
การแกปญหา  การแสวงหาความรู  และการใชเทคโนโลย ีบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใหผูเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของการเพาะเห็ดฟาง  ปลูกฝงใหผูเรียนมีความ
รับผิดชอบซื่อสัตย  ใฝเรียนรู  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพสุจริต  

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

 
ผลการเรียนรู 

1.  บอกความสําคัญ และประโยชนการเพาะเห็ดฟาง 
2.  วิเคราะหการตลาดและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิต 

3.  ปฏิบัติการปลูก  การบํารุงรักษาและการเก็บเกี่ยว 

4.  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการเพิ่มมูลคา ในการจําหนาย 

5.  สามารถทําบัญชีงบดุลในการดําเนินงานและกาํหนดราคาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
6.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20212            ช่ือวิชา การเพาะถ่ัวงอกเชิงพาณิชย 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับการเพาะถ่ัวงอก ข้ันตอนการเพาะถ่ัวงอก ประเภทของวัสดุท่ีใชเพาะถ่ัวงอก การเก็บเกี่ยว
ผลผลิต และการจําหนายถ่ัวงอก   

โดยฝกปฏิบัติการเพาะถ่ัวงอก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวถ่ัวงอก และการจําหนายถ่ัวงอก กระบวนการ
ทํางานเปนกลุม ทักษะการปฏิบัติ การคิดวเิคราะห การตัดสินใจ การแกปญหาในการทํางานอยางมีเหตุผล  

เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ มีทักษะในการทํางาน เรียนรูดวยการปฏิบัติจริง มีนิสัยรักการ 
ทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบ รอบคอบ อดทน มีความรับผิดชอบ สามารถนําความรูทักษะและ
กระบวนการในการเรียนรูไปใชใหเกิดประโยชน นํามาเปนแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ   มีจรรยา 
บรรณและจิตสํานึกท่ีดีในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต 

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

 
ผลการเรียนรู 

1.  บอกความสําคัญและประโยชนของการเพาะถ่ัวงอกได 
2.  บอกวิธีการเพาะถ่ัวงอกแบบหลากหลายได 
3.  สามารถเพาะถ่ัวงอกเพื่อจําหนายได 
4.  สามารถทําบัญชีงบดุลในการดําเนินงานและกาํหนดราคาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
5.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20213          ช่ือวิชา การเพาะเมล็ดทานตะวันงอกเชิงพาณิชย 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดทานตะวันงอกเชิงพาณิชย   ข้ันตอนการเพาะ ประเภทของวัสดุท่ีใชเพาะ 
การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการจําหนายเมล็ดทานตะวันงอก   

โดยฝกปฏิบัติการเพาะเมล็ดทานตะวันงอก  การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจําหนาย 
กระบวนการทํางานเปนกลุม ทักษะการปฏิบัติ การคิดวิเคราะห การตัดสินใจ การแกปญหาในการทํางานอยาง
มีเหตุผล  

เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ มีทักษะในการทํางาน เรียนรูดวยการปฏิบัติจริง มีนิสัยรักการ 
ทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบ รอบคอบ อดทน มีความรับผิดชอบ สามารถนําความรูทักษะและ
กระบวนการในการเรียนรูไปใชใหเกิดประโยชน นํามาเปนแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ   มีจรรยา 
บรรณและจิตสํานึกท่ีดีในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต 

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

 
ผลการเรียนรู 

1.  บอกความสําคัญและประโยชนของการเพาะเมล็ดทานตะวันงอกเชิงพาณิชยได 
2.  บอกวิธีการเพาะเมล็ดทานตะวันงอกแบบหลากหลายได 
3.  สามารถเพาะเมล็ดทานตะวันงอกเพื่อจําหนายได 
4.  สามารถทําบัญชีงบดุลในการดําเนินงานและกาํหนดราคาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม  
5.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20214            ช่ือวิชา การเลี้ยงกบในบอซีเมนต 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษา  สํารวจ  วิเคราะหถึงความสําคัญและความตองการกบของตลาด ประโยชนของการเล้ียงกบ 
ในบอซีเมนต  การคัดเลือกชนิดและพันธุของกบ  การเลือกสถานท่ีการเตรียมบอเล้ียง  ชนิดของอาหาร  การ
เล้ียงดู  การปองกนัโรคและศัตร ู ระยะเวลาการเล้ียง การคํานวณคาใชจาย  การจัดจําหนาย  จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน  การทําบัญชีรายรับ-รายจาย  และประเมินผล 

โดยใชทักษะกระบวนการคิด  การฝกปฏิบัติ   การแกปญหา  การแสวงหาความรู   มีความสามารถ
ทํางานตามข้ันตอน   ใชอุปกรณและเครื่องมือไดอยางคลองแคลวปลอดภัย   

เพื่อนําความรู  ความคิด ความเขาใจไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  มีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน  มี
คุณธรรมท่ีสัมพันธกับอาชีพ  เชน  ความซื่อสัตย  ขยัน  อดทน  รับผิดชอบ  มีจิตสํานึกในการใชกระบวนการ
คิด  การฝกปฏิบัติ  การแกปญหาและการแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสม 

 

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

 

ผลการเรียนรู 
1.  อธิบายประโยชนของการเล้ียงกบในบอซีเมนต 
2.  มีทักษะการคนควาหาความรูท่ีหลากหลาย  รอบดาน  เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการเล้ียงกบ 

3.  อธิบายข้ันตอนและเลือกใชอุปกรณในการสรางบอเล้ียงกบไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 4.  มีทักษะในการเล้ียง ดูแล ปองกันโรคและศัตรูของกบไดอยางเหมาะสม 
5.  สามารถทําบัญชีงบดุลในการดําเนินงานและกาํหนดราคาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
6.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 
     คุณลักษณะของตน 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20215            ช่ือวิชา การเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

******************************** 
 
ศึกษา  สํารวจ  วิเคราะหถึงความสําคัญและความตองการปลาดุกของตลาด ประโยชนของการเล้ียง

ปลาดุกในบอซีเมนต  การคัดเลือกชนิดและพันธุปลาดุก  การเลือกสถานท่ีการเตรียมบอเล้ียง  ชนิดของอาหาร  
การเล้ียงดู  การปองกนัโรคและศัตร ู ระยะเวลาการเล้ียง การคํานวณคาใชจาย  การจัดจําหนาย  จดบันทึก
การปฏิบัติงาน  การทําบัญชีรายรับ-รายจาย  และประเมินผล 

โดยใชทักษะกระบวนการคิด  การฝกปฏิบัติ   การแกปญหา  การแสวงหาความรู   มีความสามารถ
ทํางานตามข้ันตอน   ใชอุปกรณและเครื่องมือไดอยางคลองแคลวปลอดภัย   

เพื่อนําความรู  ความคิด ความเขาใจไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  มีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน  มี
คุณธรรมท่ีสัมพันธกับอาชีพ  เชน  ความซื่อสัตย  ขยัน  อดทน  รับผิดชอบ  มีจิตสํานึกในการใชกระบวนการ
คิด  การฝกปฏิบัติ  การแกปญหาและการแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสม 

 

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

 

ผลการเรียนรู 
1.  อธิบายประโยชนของการเล้ียงปลาดุกในบอซีเมนต 
2.  มีทักษะการคนควาหาความรูท่ีหลากหลาย  รอบดาน  เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการเล้ียงปลาดุก 

3.  อธิบายข้ันตอนและเลือกใชอุปกรณในการสรางบอเล้ียงปลาดุกไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 4.  มีทักษะในการเล้ียง ดูแล ปองกันโรคของปลาดุกไดอยางเหมาะสม 
5.  สามารถทําบัญชีงบดุลในการดําเนินงานและกาํหนดราคาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
6.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 
     คุณลักษณะของตน 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 

231 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20216            ช่ือวิชา การเลี้ยงปลาในบอธรรมชาติ 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

******************************** 
 
ศึกษา  สํารวจ  วิเคราะหถึงความสําคัญและความตองการปลาชนิดตาง ๆ ของตลาด ประโยชนของ

การเล้ียงปลาในบอธรรมชาติ  การคัดเลือกชนิดและพันธุปลาท่ีเหมาะสมกับสถานท่ีเล้ียง   ชนิดของอาหาร  
การเล้ียงดู  การปองกันโรคและศัตรู  ระยะเวลาการเล้ียง การคํานวณคาใชจาย  การจัดจําหนาย จดบันทึก
การปฏิบัติงาน  การทําบัญชีรายรับ-รายจาย  และประเมินผล 

โดยใชทักษะกระบวนการคิด  การฝกปฏิบัติ   การแกปญหา  การแสวงหาความรู   มีความสามารถ
ทํางานตามข้ันตอน   ใชอุปกรณและเครื่องมือไดอยางคลองแคลวปลอดภัย   

เพื่อนําความรู  ความคิด ความเขาใจไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  มีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน  มี
คุณธรรมท่ีสัมพันธกับอาชีพ  เชน  ความซื่อสัตย  ขยัน  อดทน  รับผิดชอบ  มีจิตสํานึกในการใชกระบวนการ
คิด  การฝกปฏิบัติ  การแกปญหาและการแสวงหาความรูบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 

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

 

ผลการเรียนรู 
1.  อธิบายประโยชนของการเล้ียงปลาในบอธรรมชาติ 

2.  มีทักษะการคนควาหาความรูท่ีหลากหลาย  รอบดาน  เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการเล้ียงปลา 

 3.  มีทักษะในการเล้ียง ดูแล ปองกันโรคของปลาไดอยางเหมาะสม 
4.  สามารถทําบัญชีงบดุลในการดําเนินงานและกาํหนดราคาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
5.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 
     คุณลักษณะของตน 

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20217             ช่ือวิชา การเลี้ยงจ้ิงหรีด 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

******************************** 
 
ศึกษา  สํารวจ  วิเคราะหถึงความสําคัญและความตองการจ้ิงหรีดของตลาด ประโยชนของการเล้ียง

จ้ิงหรีด  การเลือกสถานท่ีการเตรียมโรงเรือน  ชนิดของอาหาร  การเล้ียงดู  การปองกันโรคและศัตร ู 
ระยะเวลาการเล้ียง การคํานวณคาใชจาย  การจัดจําหนาย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  การทําบัญชีรายรับ-
รายจาย  และประเมินผล 

โดยใชทักษะกระบวนการคิด  การฝกปฏิบัติ   การแกปญหา  การแสวงหาความรู   มีความสามารถ
ทํางานตามข้ันตอน   ใชอุปกรณและเครื่องมือไดอยางคลองแคลวปลอดภัย   

เพื่อนําความรู  ความคิด ความเขาใจไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  มีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน  มี
คุณธรรมท่ีสัมพันธกับอาชีพ  เชน  ความซื่อสัตย  ขยัน  อดทน  รับผิดชอบ  มีจิตสํานึกในการใชกระบวนการ
คิด  การฝกปฏิบัติ  การแกปญหาและการแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสม 

 

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

 

ผลการเรียนรู 
1.  อธิบายประโยชนของการเล้ียงจ้ิงหรีด 

2.  มีทักษะการคนควาหาความรูท่ีหลากหลาย  รอบดาน  เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการเล้ียงจ้ิงหรีด 

3.  อธิบายข้ันตอนและเลือกใชอุปกรณในการสรางโรงเรือนไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 4.  มีทักษะในการเล้ียง ดูแล ไดอยางเหมาะสม 
5.  สามารถทําบัญชีงบดุลในการดําเนินงานและกาํหนดราคาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
6.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 
     คุณลักษณะของตน 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20218               ช่ือวิชา การเลี้ยงสุกร 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษา  สํารวจ  วิเคราะหถึงความสําคัญและความตองการเนื้อหมูของตลาด ประโยชนของการเล้ียง
สุกร  การเลือกสถานท่ีการเตรียมโรงเรือน  ชนิดของอาหาร  การเล้ียงดู  การปองกันโรคและศัตร ู ระยะเวลา
การเล้ียง การคํานวณคาใชจาย  การจัดจําหนาย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  การทําบัญชีรายรับ-รายจาย  และ
ประเมินผล 

โดยใชทักษะกระบวนการคิด  การฝกปฏิบัติ   การแกปญหา  การแสวงหาความรู   มีความสามารถ
ทํางานตามข้ันตอน   ใชอุปกรณและเครื่องมือไดอยางคลองแคลวปลอดภัย   

เพื่อนําความรู  ความคิด ความเขาใจไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  มีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน  มี
คุณธรรมท่ีสัมพันธกับอาชีพ  เชน  ความซื่อสัตย  ขยัน  อดทน  รับผิดชอบ  มีจิตสํานึกในการใชกระบวนการ
คิด  การฝกปฏิบัติ  การแกปญหาและการแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสม 

 

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

 

ผลการเรียนรู 
1.  อธิบายประโยชนของการเล้ียงสุกร 

2.  มีทักษะการคนควาหาความรูท่ีหลากหลาย  รอบดาน  เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการเล้ียงสุกร 

3.  อธิบายข้ันตอนและเลือกใชอุปกรณในการสรางโรงเรือนไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 4.  มีทักษะในการเล้ียง ดูแล และปองกันโรคไดอยางเหมาะสม 
5.  สามารถทําบัญชีงบดุลในการดําเนินงานและกาํหนดราคาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
6.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 
     คุณลักษณะของตน 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20219                 ช่ือวิชา การเลี้ยงไกพันธุไข 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

******************************** 
 
ศึกษา  สํารวจ  วิเคราะหถึงความสําคัญและความตองการไกพนัธุไขของตลาด ประโยชนของการเล้ียง

ไกพันธุไข  การเลือกสถานท่ีการเตรียมโรงเรือน  ชนิดของอาหาร  การเล้ียงดู  การปองกนัโรคและศัตรขูองไก  
ระยะเวลาการเล้ียง การคํานวณคาใชจาย  การจัดจําหนาย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  การทําบัญชีรายรับ-
รายจาย  และประเมินผล 

โดยใชทักษะกระบวนการคิด  การฝกปฏิบัติ   การแกปญหา  การแสวงหาความรู   มีความสามารถ
ทํางานตามข้ันตอน   ใชอุปกรณและเครื่องมือไดอยางคลองแคลวปลอดภัย   

เพื่อนําความรู  ความคิด ความเขาใจไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  มีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน  มี
คุณธรรมท่ีสัมพันธกับอาชีพ  เชน  ความซื่อสัตย  ขยัน  อดทน  รับผิดชอบ  มีจิตสํานึกในการใชกระบวนการ
คิด  การฝกปฏิบัติ  การแกปญหาและการแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสม 

 

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

 

ผลการเรียนรู 
1.  อธิบายประโยชนของการเล้ียงไกพันธุไข 
2.  มีทักษะการคนควาหาความรูท่ีหลากหลาย รอบดาน เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการเล้ียงไกพันธุไข 
3.  อธิบายข้ันตอนและเลือกใชอุปกรณในการสรางโรงเรือนไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 4.  มีทักษะในการเล้ียง ดูแล และปองกันโรคไดอยางเหมาะสม 
5.  สามารถทําบัญชีงบดุลในการดําเนินงานและกาํหนดราคาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
6.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 
     คุณลักษณะของตน 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20220             ช่ือวิชา การเลี้ยงไกพันธุเนื้อ 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษา  สํารวจ  วิเคราะหถึงความสําคัญและความตองการไกพนัธุเนื้อของตลาด ประโยชนของการ
เล้ียงไกพันธุเนื้อ  การเลือกสถานท่ีการเตรียมโรงเรือน  ชนิดของอาหาร  การเล้ียงดู  การปองกนัโรคและศัตรู
ของไก  ระยะเวลาการเล้ียง การคํานวณคาใชจาย  การจัดจําหนาย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  การทําบัญชี
รายรับ-รายจาย  และประเมินผล 

โดยใชทักษะกระบวนการคิด  การฝกปฏิบัติ   การแกปญหา  การแสวงหาความรู   มีความสามารถ
ทํางานตามข้ันตอน   ใชอุปกรณและเครื่องมือไดอยางคลองแคลวปลอดภัย   

เพื่อนําความรู  ความคิด ความเขาใจไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  มีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน  มี
คุณธรรมท่ีสัมพันธกับอาชีพ  เชน  ความซื่อสัตย  ขยัน  อดทน  รับผิดชอบ  มีจิตสํานึกในการใชกระบวนการ
คิด  การฝกปฏิบัติ  การแกปญหาและการแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสม 

 

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

 

ผลการเรียนรู 
1.  อธิบายประโยชนของการเล้ียงไกพันธุเนื้อ 

2.  มีทักษะการคนควาหาความรูท่ีหลากหลายรอบดาน เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการเล้ียงไกพันธุเนือ้ 

3.  อธิบายข้ันตอนและเลือกใชอุปกรณในการสรางโรงเรือนไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 4.  มีทักษะในการเล้ียง ดูแล และปองกันโรคไดอยางเหมาะสม 
5.  สามารถทําบัญชีงบดุลในการดําเนินงานและกาํหนดราคาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
6.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 
     คุณลักษณะของตน 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20221           ช่ือวิชา การเลี้ยงไกพื้นเมืองเพื่อการคา 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษา  สํารวจ  วิเคราะหถึงความสําคัญและความตองการไกพนัธุพื้นเมืองของตลาด ประโยชนของ
การเล้ียงไกพันธุพื้นเมือง  การเลือกสถานท่ีการเตรียมโรงเรือน  ชนิดของอาหาร  การเล้ียงดู  การปองกันโรค
และศัตรูของไก  ระยะเวลาการเล้ียง การคํานวณคาใชจาย  การจัดจําหนาย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  การทํา
บัญชีรายรับ-รายจาย  และประเมินผล 

โดยใชทักษะกระบวนการคิด  การฝกปฏิบัติ   การแกปญหา  การแสวงหาความรู   มีความสามารถ
ทํางานตามข้ันตอน   ใชอุปกรณและเครื่องมือไดอยางคลองแคลวปลอดภัย   

เพื่อนําความรู  ความคิด ความเขาใจไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  มีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน  มี
คุณธรรมท่ีสัมพันธกับอาชีพ  เชน  ความซื่อสัตย  ขยัน  อดทน  รับผิดชอบ  มีจิตสํานึกในการใชกระบวนการ
คิด  การฝกปฏิบัติ  การแกปญหาและการแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสม 

 

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

 

ผลการเรียนรู 
1.  อธิบายประโยชนของการเล้ียงไกพันธุพื้นเมือง 

2.  มีทักษะการคนควาหาความรูท่ีหลากหลายรอบดาน เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการเล้ียงไกพันธุ 
     พื้นเมือง 

3.  อธิบายข้ันตอนและเลือกใชอุปกรณในการสรางโรงเรือนไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 4.  มีทักษะในการเล้ียง ดูแล และปองกันโรคไดอยางเหมาะสม 
5.  สามารถทําบัญชีงบดุลในการดําเนินงานและกาํหนดราคาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม  
6.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 
     คุณลักษณะของตน 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20222                  ช่ือวิชา การจัดสวนหยอม 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษา ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดสวน  หลักการออกแบบจัดสวน การจัดตกแตงสวน สํารวจและ
วิเคราะหขอมูลพื้นฐานการจัดสวนในทองถ่ิน  ออกแบบจัดสวนจากเคาโครงสวนเดิมในพื้นท่ีกําหนดไดอยางมี
ความคิดสรางสรรค  ถายทอดแบบแปลนสวนเปนภาพรางสองมิติ มีความคิดสรางสรรค ในการเลือกและใชวัสดุ
อุปกรณจัดสวนท่ีเหมาะสมกับแบบและสภาพพื้นท่ี ปฏิบัติงานจัดสวนในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ   บํารุงรักษา 
ประเมินผลการปฏิบัติงานและเผยแพรสูสาธารณชนไดอยางเหมาะสม  
           โดยใชกระบวนการทํางาน การจัดการ  การทํางานรวมกัน การแกปญหาในการทํางาน  การใช
เทคโนโลยีเพื่ออํานวยความสะดวกและรวดเร็วในการทํางาน  
           เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถสรางผลงานอยางสรางสรรค มีทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการ
ทํางาน ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ ใชพลังงาน ทรัพยากรในการทํางานอยาง
คุมคาและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

 
------------------------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1.  อธิบายความเปนมาของการจัดสวนไดอยางถูกตอง 
2.  อธิบายประเภท  ชนิดและรูปแบบของสวนไดอยางถูกตอง 
3.  อธิบายชนิดของพันธุไมและวิธีการเลือกใชพันธุไมในการจัดสวนไดอยางถูกตอง 
4.  อธิบายชนิดของวัสดุอุปกรณการจัดสวนไดอยางถูกตอง 
5.  อธิบายวิธีการออกแบบจัดสวนไดอยางถูกตอง 
6.  ออกแบบและดําเนินการจัดสวนในพื้นท่ีท่ีกําหนดใหไดอยางเหมาะสม 
7.  คํานวณคาใชจายและประเมินราคาการจัดสวนไดอยางถูกตอง 
8.  ดูแล บํารุง รักษาสวนไดอยางเหมาะสม 
9.  ปฏิบัติงานปรับปรุงสวนเกาไดอยางเหมาะสม 
10. ใชกระบวนการกลุมปรับปรุงสวนเกาในชุมชนไดอยางเหมาะสม 
11. ประเมินผลงานการจัดสวนและการนําเสนอผลงานการจัดสวนไดอยางเหมาะสม 
12. การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 
     คุณลักษณะของตน 

รวมท้ังหมด 12 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20223            ช่ือวิชา การทําน้ําหมักชีวภาพ 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

******************************** 
 
ศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการผลิตน้ําหมักชีวภาพ ปฏิบัติการใชเครื่องมือเครื่องใช และวิธีทําน้ํา

หมักชีวภาพ จากการสาธิตและแหลงเรียนรูของครูภูมิปญญา การคนควาทางอินเทอรเน็ต การทดลองปฏิบัติ
ในการทําน้ําหมักชีวภาพ และการนําน้ําหมักไปใชประโยชนในการเกษตรหรือในชีวิตประจําวัน 
  โดยการใชกระบวนการเรียนการสอนโดย วิธีสอนแบบแบงกลุมทํางาน ฝกการใชเครื่องมือเครื่องใช 
และวิธีทําน้ําหมักชีวภาพ ชมการสาธิตและแหลงเรียนรูของครูภูมิปญญา การคนควาทางอินเทอรเน็ต  
การทดลองปฏิบัติในการทําน้ําหมักชีวภาพ  

เพื่อใหนักเรียนรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการผลิตน้ําหมักชีวภาพ ปฏิบัติการใชเครื่องมือเครื่องใช และวิธี
ทําน้ําหมักชีวภาพ จากการสาธิตและแหลงเรียนรูของครูภูมิปญญา การคนควาทางอินเทอรเน็ต การทดลอง
ปฏิบัติโดยโครงงานในการทําน้ําหมักชีวภาพ และการนําน้ําหมักไปใชในการเกษตรหรือในชีวิตประจําวัน 

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

 
ผลการเรียนรู 

1.  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการผลิตน้ําหมักชีวภาพ 
2.  สามารถสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการผลิตน้ําหมักชีวภาพจากส่ือ/แหลงเรียนรู/ภูมิปญญาได 
3.  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวัสดุ-อุปกรณท่ีใชในการผลิตน้ําหมักชีวภาพได 
4.  นําน้ําหมักชีวภาพไปทดลองใชกับพืช หรือใชกับงานอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมได 
5.  จัดทําโครงงานการผลิตน้ําหมักชีวภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 
6.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 
     คุณลักษณะของตน 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20224           ช่ือวิชา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษา สํารวจ วิเคราะห อภิปรายและสรุปผล ความหมายความสําคัญของการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรในทองถ่ิน  หลักการแปรรูปอาหารตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โครงงานการแปรรูป
อาหาร การออกแบบบรรจุภัณฑ การจําหนายผลผลิต โดยใชกระบวนการสํารวจ คิดวิเคราะห คิดแกปญหา 
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการทํางาน การแกปญหา การปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีใน
ทองถ่ิน การทําบรรจุภัณฑ และการจําหนาย 
 โดยการใชกระบวนการสํารวจ คิดวิเคราะห คิดแกปญหา ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ
ทํางาน การแกปญหา  การปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีในทองถ่ิน การทําบรรจุภัณฑ และการ
จําหนายผลผลิต 
 เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะการแปรรูปอาหารได ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางาน ใชพลังงาน ทรัพยากรในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ 
ส่ิงแวดลอม 
 
------------------------------------------------------------------------- 
 

ผลการเรียนรู 
1. บอกความหมายความสําคัญของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได 
2. ปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในทองถ่ินดวยวิธีการท่ีเหมาะสมได 
3. จัดทําบรรจุภัณฑผลิตภัณฑท่ีไดจากการแปรรูปไดอยางเหมาะสม สวยงาม 
4. สามารถจําหนายผลิตภัณฑท่ีไดจากการแปรรูปได 
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางาน ใชพลังงาน ทรัพยากรในการทํางานอยาง 
    คุมคาและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ ส่ิงแวดลอม 
6. สามารถทําบัญชีงบดุลในการดําเนินงานและกําหนดราคาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม  
7.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 
     คุณลักษณะของตน 

รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20225             ช่ือวิชา อิฐตัวหนอน 1 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับชนิดและประเภทของปูนซีเมนต เครื่องมือวัสดุอุปกรณในในงานชางทําอิฐ    ความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  ลําดับข้ันตอนหลักวิธีการ การผสมของมวลรวม การทําบัญชีรายรับ – รายจาย 
 โดยวิเคราะหขอมูลความตองการของตลาดงานอิฐตัวหนอน  ปฏิบัติงาน  ฝกทักษะเกี่ยวกับการผสม
ปูน แบบตาง ๆ การอัดอิฐโดยใชเครื่อง  การบม การเก็บ การปูพื้นโดยใชอิฐตัวหนอน สํารวจแหลงวัสดุและ
แหลงบริการในทองถ่ิน คํานวยคาใชจาย กําหนดคาบริการ ทําบัญชีรายรับ – รายจาย 
 เพื่อใหมีความรูความเขาใจและ มีทักษะมีเจตคติท่ีดีตออาชีพงานทําอิฐตัวหนอน สามารถ อัดอิฐตัว
หนอน ไดถูกตองตามลําดับข้ันตอนการทํางาน มีความรับผิดชอบ  ปรับปรุงแกไขขอบกพรองและพัฒนางานให
เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของสังคม ตระหนักในความสําคัญของการทํางาน และสามารถใหบริการ
ได 
 
------------------------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1.  อธิบายประวัติความเปนมาของงานปูนได 
2.  รูและเขาใจความหมายความสําคัญของความปลอดภัยในการทํางาน 
3.  รูจักเครื่องมืออุปกรณและสามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับงาน 
4.  รูและเขาใจความหมายความสําคัญของการทําอิฐตัวหนอน 
5.  อธิบายความหมายความสําคัญของการทําอิฐตัวหนอนไดอยางถูกตอง 
6.  มีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงาน การจัดการของงานอิฐตัวหนอน 
7.  สามารถทําบัญชีงบดุลในการดําเนินงานและกาํหนดราคาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
8.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 
     คุณลักษณะของตน 

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20226             ช่ือวิชา อิฐตัวหนอน 2 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับชนิดและประเภทของปูนซีเมนต เครื่องมือวัสดุอุปกรณในในงานชางทําอิฐ    ความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  ลําดับข้ันตอนหลักวิธีการ การผสมของมวลรวม การออกแบบลักษณะของอิฐตัว
หนอน  การสรางช้ินงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และการทําบัญชีรายรับ – รายจาย 
 โดยวิเคราะหขอมูลความตองการของตลาดงานอิฐตัวหนอน  ปฏิบัติงาน  ฝกทักษะเกี่ยวกับการผสม
ปูน แบบตาง ๆ การอัดอิฐโดยใชเครื่อง  การบม การเก็บ การปูพื้นโดยใชอิฐตัวหนอน สํารวจแหลงวัสดุและ
แหลงบริการในทองถ่ิน คํานวยคาใชจาย กําหนดคาบริการ ทําบัญชีรายรับ – รายจาย 
 เพื่อใหมีความรูความเขาใจและ มีทักษะมีเจตคติท่ีดีตออาชีพงานทําอิฐตัวหนอน สามารถ อัดอิฐตัว
หนอน ไดถูกตองตามลําดับข้ันตอนการทํางาน มีความรับผิดชอบ  ปรับปรุงแกไขขอบกพรองและพัฒนางานให
เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของสังคม ตระหนักในความสําคัญของการทํางาน และสามารถใหบริการ
ไดอยางเหมาะสม 
 
------------------------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1.  รูและเขาใจความหมายความสําคัญของความปลอดภัยในการทํางาน 
2.  รูจักเครื่องมืออุปกรณและสามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับงาน 
3.  รูและเขาใจความหมายความสําคัญของการทําอิฐตัวหนอน 
4.  ออกแบบอิฐตัวหนอนไดหลากหลายและมีความคิดสรางสรรค 
5.  มีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงาน การจัดการของงานอิฐตัวหนอน 
6.  สามารถทําบัญชีงบดุลในการดําเนินงานและกาํหนดราคาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
7.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 
     คุณลักษณะของตน 

รวมท้ังหมด  7 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20227              ช่ือวิชา ชางไม 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาลักษณะ ชนิด ขนาดของช้ินงานท่ีทําดวยไมท่ีนิยมในทองถ่ิน  เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ  ความ
ปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน  การอานแบบ  เทคนิคการทําเครื่องเรือน  วิธีการกะ วัด การตัด การไส การเพาะ 
การเจาะ  การบาก การเขาปากไม การประกอบและตกแตงช้ินงาน 

โดยการปฏิบัติงานฝกทักษะเกี่ยวกับการอาน กะ วัด ตัด ไส เพลาะ เจาะ บาก เขาปากไม ประกอบ
ตกแตงช้ินงาน ผลิตช้ินงานตามแบบท่ีกําหนด  บริการผลิตเครื่องเรือนอยางงาย สํารวจแหลงวัสดุและแหลง
บริการในทองถ่ิน คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาจัดจําหนาย ทําบัญชีรายรับ - จาย 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจ  และตระหนักในความสําคัญของการทํางาน  มีทักษะในการใหบริการ
ผลิตเครื่องเรือนดวยไมไดอยางเหมาะสม  ท้ังการจําหนายดวยราคาท่ีเหมาะสมและซื่อสัตย 
 
------------------------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนออกแบบและอานแบบและหนาท่ีของเครื่องมือเขียนแบบ 
    เบ้ืองตนได                               
2. อธิบายชนิดและหนาท่ีของเครื่องมือเขียนแบบเบ้ืองตนได                                
3. เลือกใชและบํารุงรักษาเครื่องมือในงานเขียนแบบได 
4. สามารถผลิตช้ินงานท่ีมีคุณภาพและสรางสรรค 
5. สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาท่ีเหมาะสม 
6.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 
     คุณลักษณะของตน 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

243 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20228            ช่ือวิชา ชางปูกระเบื้องพื้นฐาน 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาสมบัติและลักษณะการใชงานของกระเบ้ืองเคลือบ  และกระเบ้ืองดินเผา  การเลือกวัสดุ ปู
กระเบ้ืองแบบตางๆ  และการเก็บรักษา กฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน  สาเหตุของอุบัติเหตุ  การ
ปองกันอบัุติเหตุจากการปฏิบัติงาน  การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนตางๆ  การปฐมพยาบาลเบ้ืองตนและ
กฎแหงความปลอดภัย ท้ังมีความรูความสามารถในการบํารุงรักษาเครื่องมือในการปูกระเบ้ือง 

โดยการปฏิบัติงานฝกทักษะเกี่ยวกับการเลือกใชกระเบ้ืองและวัสดุไดอยางเหมาะสม  การทํางานอยาง
ปลอดภัย ปูกระเบ้ืองในพื้นท่ีท่ีกําหนด  สํารวจแหลงวัสดุและแหลงบริการในทองถ่ิน คํานวณคาใชจาย กําหนด
ราคาจัดจําหนาย ทําบัญชีรายรับ - จาย 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจ  และตระหนักในความสําคัญของการทํางาน  มีทักษะในการใหบริการปู
กระเบ้ืองไดอยางเหมาะสม  ท้ังการคิดคาบริการดวยราคาท่ีเหมาะสมและสรางงานดวยความซื่อสัตย 

 
------------------------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1. มีความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติและวิธีการใชวัสดุอุปกรณในการปูกระเบ้ือง  
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย และสามารถปองกันอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานได 
3. ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานของตนและคนอื่น  
4. สามารถบํารุงรักษาเครื่องมือในการปูกระเบ้ืองได 
5. สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาท่ีเหมาะสม 
6. การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 

คุณลักษณะของตน 
รวมท้ังหมด  6   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20229            ช่ือวิชา ชางซอมคอมพิวเตอร 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  ประเภท  ขนาดของคอมพิวเตอร ระบบของคอมพิวเตอร สวนประกอบ
และหนาท่ีของคอมพิวเตอร ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณท่ีใชในคอมพิวเตอร  ข้ันตอนการประกอบเครื่อง การติดต้ัง 
CPU การติดต้ังแรม การติดต้ังเมนบอรด และอุปกรณอื่นๆ  ท่ีจําเปนในการใชงาน   การตรวจสอบเบ้ืองตน
หลังจากประกอบเครื่อง  การต้ังคาในไบออส  การติดต้ังระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows  การติดต้ัง 
Diver และโปรแกรม Utility  ตางๆ 

โดยการปฏิบัติงาน  ฝกทักษะเกี่ยวกับข้ันตอนการประกอบเครื่อง การติดต้ัง CPU การติดต้ังแรม การ
ติดต้ังเมนบอรด และอุปกรณอื่นๆ  ท่ีจําเปนในการใชงาน   การตรวจสอบเบ้ืองตนหลังจากประกอบเครื่อง   
การต้ังคาในไบออส  การติดต้ังระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows  การติดต้ัง Diver และโปรแกรม 
Utility  ตางๆ  สํารวจแหลงวัสดุและแหลงบริการในทองถ่ิน คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาจัดจําหนาย ทําบัญชี
รายรับ - จาย 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจ  มีทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซอมคอมพิวเตอร  ตระหนักใน
ความสําคัญของการทํางาน สามารถใหบริการไดอยางเหมาะสมและดวยความซื่อสัตยตออาชีพ 
---------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1.  มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  ความหมาย  ประเภท  ขนาดและระบบของ 
               คอมพิวเตอร 

2.  มีความรูเกี่ยวกับสวนประกอบ และ หนาท่ีของอุปกรณท่ีใชในคอมพิวเตอร  
3.  มีความรูความเขาใจหลักการประกอบอุปกรณคอมพิวเตอร 
4.  สามารถประกอบอุปกรณคอมพวิเตอร ตรวจสอบความของอุปกรณหลังการประกอบได 
5.  สามารถเซตคาและต้ังคาไบออสของอุปกรณคอมพิวเตอรได 
6.  มีความรูเกี่ยวกับข้ันตอนการติดต้ังระบบปฏิบัติการ Windows XP  และติดต้ังซอฟตแวร 

               ประยุกต 
7. สามารถตรวจสอบแกไขขอบกพรองหลังจากการติดต้ังระบบ  (System Software)  และ 

               (Application Software)  
8. สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาการใหบริการอยางเหมาะสม 
9.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 
     คุณลักษณะของตน 

รวมท้ังหมด 9 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20230            ช่ือวิชา ชางเช่ือมโลหะพื้นฐาน 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบ้ืองตนของกระบวนการเช่ือมและโลหะแผน  หลักความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน การเลือกใชวัสดุ เครื่องมืออุปกรณงานเช่ือม ทาเช่ือม รอยตอท่ีใชงานเช่ือมและการแลน
ประสาน  การประกอบติดต้ังเครื่องมืออุปกรณงานเช่ือมแกส การแลนประสาน ( Brazing ) และเช่ือมไฟฟา 
การเริ่มตนอารก การเช่ือมเดินแนว ตอมุม ตอตัวที เครื่องจักรและเครื่องมือท่ีใชในงานโลหะแผน  การเขียน
แบบแผนคล่ี การถายแบบ การเขาขอบ การทําตะเข็บ การย้ําหมุด การบัดกรี (Soldering) การข้ึนรูปดวยการ
พับ ตัด มวน เคาะ และประกอบช้ินงาน 

โดยการปฏิบัติงาน  ฝกทักษะเกี่ยวกับ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การเลือกใชวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ 
งานเช่ือม ทาเช่ือม การประกอบติดต้ังเครื่องมือ  การเขียนแบบแผนคล่ี การถายแบบ การเขาขอบ การทําตะเข็บ 
การย้ําหมุด การบัดกรี (Soldering) การข้ึนรปูและประกอบช้ินงาน   สํารวจแหลงวัสดุและแหลงบริการในทองถ่ิน 
คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาจัดจําหนาย ทําบัญชีรายรับ - จาย 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจ  มีทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเช่ือมโลหะพื้นฐาน   ตระหนักใน
ความสําคัญของการทํางาน สามารถใหบริการไดอยางเหมาะสมและดวยความซื่อสัตยตออาชีพ 
 
--------------------------------------------------------- 
ผลการเรียนรู 

1. รูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการเช่ือมแกส การเช่ือมไฟฟาและงานโลหะแผน 
2. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเช่ือมแกส เช่ือมไฟฟาและการใชเครื่องมือ อุปกรณในงานเช่ือม 
3. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานข้ึนรูปโลหะแผน รูปทรงเลขาคณิตและใชเครื่องมือ อุปกรณโลหะ 
   แผน 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เปนระเบียบ  
    สะอาด  ตรงตอเวลามีความซื่อสัตย  รับผิดชอบและรักษาสภาพแวดลอม 
5. สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาการใหบริการอยางเหมาะสม 
6.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 
     คุณลักษณะของตน 

รวมท้ังหมด 6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20231            ช่ือวิชา ชางซอมจักรยานยนต 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาวิเคราะห การประกอบอาชีพซอมรถจักรยานยนต ข้ันตอนการซอมรถจักรยานยนต การจัดการ
การผลิต กระบวนการตลาด  

โดยมีการแลกเปล่ียนการเรียนรูซึ่งกนัและกัน ฝกการซอม รถจักรยานยนต  
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ  มีทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซอมจักรยานยนต ตระหนักใน

ความสําคัญของการทํางาน สามารถใหบริการไดอยางเหมาะสมและดวยความซื่อสัตยตออาชีพ 
 

--------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1.   อธิบายข้ันตอนการซอมรถจักรยานยนตได   
2.   ซอมรถจักรยานยนตได    
3.   สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาการใหบริการอยางเหมาะสม 
4. การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 

               คุณลักษณะของตน 
รวมท้ังหมด 4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20232            ช่ือวิชา ชางซอมจักรยาน 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาวิเคราะห การประกอบอาชีพซอมรถจักรยาน ข้ันตอนการซอมรถจักรยาน การจัดการ การ
ผลิต กระบวนการตลาด มีการแลกเปลีย่นการเรียนรูซ่ึงกันและกัน ฝกการซอมรถจักรยาน  

โดยมีการแลกเปล่ียนการเรียนรูซึ่งกนัและกัน ฝกการซอม รถจักรยานยนต  
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ  มีทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซอมจักรยานยนต ตระหนักใน

ความสําคัญของการทํางาน สามารถใหบริการไดอยางเหมาะสมและดวยความซื่อสัตยตออาชีพ 
 
--------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1.   อธิบายข้ันตอนการซอมรถจักรยานได   
2.   จัดการการผลิต กระบวนการตลาดในการประกอบอาชีพซอมรถจักรยานได  
3.   ซอมรถจักรยานได    
4.   สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาการใหบริการอยางเหมาะสม 
5.   การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 

                คุณลักษณะของตน 
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20233            ช่ือวิชา ชางไฟฟาพื้นฐาน 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

******************************** 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟาเบ้ืองตนเครื่องมือวัดไฟฟาการอานแบบความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงานวัสดุ
อุปกรณและแหลงกําเนิดไฟฟา เครื่องมือในการถอดประกอบวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับอุปกรณไฟฟา 
 โดยฝกปฏิบัติทักษะเกี่ยวกับการทํางานของเครื่องใชไฟฟาภายในบาน อานแบบและปฏิบัติตามแบบ
ท่ีกําหนดซอมแซมเหตุขัดของงานซอมบํารุง คํานวณคาใชจายและกําหนดราคาคาบริการ 
 เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการซอมบํารุงเครื่องใชไฟฟาในบานแบบตางๆสามารถ
เลือกวัสดุอุปกรณไดเหมาะสมกับงานสามารถอานแบบและปฏิบัติงานตามแบบไดสามารถซอมแซมเหตุขัดของ
ของเครื่องใชไฟฟาได 
 
--------------------------------------------------------- 
 

ผลการเรียนรู 
 1.  บอกความหมายความสําคัญของทฤษฎีอิเล็คตรอน หนวยวัดปริมาณของไฟฟา 
 2.  อธิบายปฏิบัติการเกี่ยวกับงานไฟฟา ไดอยางถูกตองปลอดภัย 
 3.  บอกอันตรายและการปฐมพยาบาลชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ 
 4.  ปฏิบัติการซอมบํารุงเครื่องใชไฟฟาไดเหมาะสม 

5.  สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาการใหบริการอยางเหมาะสม 
6.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 
    คุณลักษณะของตน 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20234             ช่ือวิชา ชางประปา 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

******************************** 
 
ศึกษาเกี่ยวความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับงานประปาพื้นฐาน เครื่องมือท่ีใชในงานประปา อุปกรณท่ีใชในงาน

ประปา ระบบการสงน้ําประปา ระบบการกรองน้ําประปา การซอมบํารุงระบบน้ําประปาพื้นฐาน  
โดยใชกระบวนการปฏิบัติงาน   กระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการแสวงหาความรู

ดวยตนเอง  การบันทึก   ทักษะกระบวนการแกปญหา   ทักษะการทํางานรวมกัน   กระบวนการทํางานกลุม
และกระบวนการจัดการ   

เพื่อใหมีนิสัยในการทํางานท่ีเสียสละ   มีคุณธรรม   เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน   ตัดสินใจอยางมีเหตุผลและถูกตอง   มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางคุมคา 

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

 
ผลการเรียนรู 

1.  อธิบายหนาท่ีการใชงานของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณในงานประปาได      
2.  บอกคุณสมบัติและเลือกใชเครื่องมือของวัสดุท่ีใชในงานประปา 
3.  ซอมบํารุงระบบน้ําประปาพื้นฐานได   
4.  สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาการใหบริการอยางเหมาะสม 
5.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 
    คุณลักษณะของตน 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20235            ช่ือวิชา ชางกอสรางพื้นฐาน 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานกอสรางอาคาร งานตกแตง งานโครงสรางไม  เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก และ
ช้ินสวน สําเร็จรูป งานสี งานสุขาภิบาล 

โดยใชกระบวนการปฏิบัติงาน   กระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง  การบันทึก   ทักษะกระบวนการแกปญหา   ทักษะการทํางานรวมกัน   กระบวนการทํางานกลุม
และกระบวนการจัดการ   

เพื่อใหมีนิสัยในการทํางานท่ีเสียสละ   มีคุณธรรม   เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน   ตัดสินใจอยางมีเหตุผลและถูกตอง   มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางคุมคา 
 
--------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการกอสรางอาคาร  
2. เตรียมความพรอมของรางกาย วสัดุ เครื่องมือและอุปกรณในงานกอสราง  
3. ปฏิบัติงานกอสรางอาคาร งานตกแตงและงานสุขาภิบาล 
4. สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาการใหบริการอยางเหมาะสม 
5.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 

               คุณลักษณะของตน 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20236            ช่ือวิชา ชางปนอิฐบลอ็ก 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของอิฐบล็อก คุณสมบัติ ประเภทของอิฐบล็อกชนิดตางๆ  และ
สามารถอธิบายข้ันตอนการทําอิฐบล็อกตัวหนอน ฝกปฏิบัติการการทําอิฐบล็อกตัวหนอน 

โดยใชกระบวนการปฏิบัติงาน   กระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง  การบันทึก   ทักษะกระบวนการแกปญหา   ทักษะการทํางานรวมกัน   กระบวนการทํางานกลุม
และกระบวนการจัดการ   

เพื่อใหผูเรียนเปนผูท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  รักชาติ  ศาสตร  กษัตริย  ซื่อสัตย  สุจริต  มีวินัย
ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการทํางาน  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ 

 
--------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายประวัติความเปนมาและประโยชนของอฐิบล็อกได 
2. อธิบายข้ันตอนและปฏิบัติการทําอิฐบล็อกได 
3. สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาการใหบริการอยางเหมาะสม 
4.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 

               คุณลักษณะของตน 
รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20237             ช่ือวิชา ชางเคาะพนส ี

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาการตัดแผนโลหะ คุณสมบัติของแผนโลหะในการยืดหดตัว  การเคาะข้ึนรูปแผนโลหะใหเปน
รูปทรงตางๆ  การเคาะช้ินสวนตัวถังรถยนต  การอานแบบ  ถอดแบบ  การข้ึนรูปช้ินงานจริง และข้ันตอนใน
การเตรียมผิวงาน  เครื่องมืออุปกรณในการเตรียมผิวงาน  การเตรียมพื้นลาง  การโปสี  การขัดแตง การพนสี
พื้น  การชิลเลอรตัวถัง  การพนสีงานแบบตางๆ  เทคนิคการพนสี  ลําดับการพนสีและการวิเคราะหปญหาท่ี
เกิดจากการพนสีและแกไขได 

โดยฝกปฏิบัติการตัดแผนโลหะ การเคาะข้ึนรูปแผนโลหะในรูปทรงตางๆ การอานแบบถอดแบบ เพื่อ
การข้ึนรปูงานจริง การเตรียมผิวงาน การโปสี  การขัดแตง  การพนสีพื้น 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของแผนโลหะ  การเคาะข้ึนรูปแผนโลหะการเตรียมผิว
งานในการพนสีรถ  เทคนิคการพนสี  มีนิสัยในการทํางานท่ีเสียสละ   มีคุณธรรม   เห็นคุณคาของการนํา
ความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน   ตัดสินใจอยางมีเหตุผลและถูกตอง   มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางคุมคา 

 
--------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1. เขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของแผนโลหะ   
2. การเคาะข้ึนรูปแผนโลหะ  
3. การเตรียมผิวงานในการพนสีรถ  การพนสี 
4. สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาการใหบริการอยางเหมาะสม 
5.  การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 

               คุณลักษณะของตน 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20238            ช่ือวิชา การบริการรานอาหาร 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

******************************** 
 
ศึกษาความรูในการประกอบอาหารและการบริการไดอยางเหมาะสมกับโอกาสตางๆ การฝกการ

ปฏิบัติ  ข้ันตอนการทํางานอยางมีระบบ ฝกทักษะการเสิรฟอาหารและเครื่องด่ืม การจัดรายการอาหารในงาน
จัดเล้ียงตามโอกาส คิดตนทุนกําไรพรอมจัดจําหนาย 
 การใชกระบวนการทํางาน กระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหา การฝกปฏิบัติ การแสวงหา
ความรู ความเขาใจ และใชวัตถุดิบท่ีมีในทองถ่ิน สามารถทํางานตามข้ันตอนท่ีวางแผนไว ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย  ใฝรูใฝเรียน  กระตือรือรน 
มีความมุงมั่นในการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและนําทักษะปฏิบัติงานไปใช 
ในชีวิตประจําวันได 
 
--------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1. ประกอบอาหารประเภทตางๆ ได 

2. ออกแบบอาหารไดเหมาะสมกับโอกาสตางๆ 

3. สามารถนําวัตถุดิบท่ีมีในทองถ่ินมาใชในการทําอาหารได 

4. วางแผนการประกอบอาหาร  ตามลําดับข้ันตอนท่ีกําหนดไดอยางถูกตองและมีทักษะ 

5. สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาการใหบริการอยางเหมาะสม 
6. การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 

คุณลักษณะของตน 
รวมท้ังหมด  6   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20239              ช่ือวิชา ขนมไทย 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาใหเกิดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ ความรูท่ัวไปในการทําขนมไทย  การเลือกใชอุปกรณ
เครื่องใชท่ัวไป และเครื่องใชโดยเฉพาะขนมแตละชนิด เครื่องปรุงขนมชนิดท่ีเปนของแหงและของสด  เทคนิค
การทําขนมชนิดตางๆ การบรรจุ วิธีการเก็บรักษาขนมไทยไวไดนานและถูกสุขลักษณะ 
 โดยปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องใช ในการทําขนมไทยแตละชนิด  ทําขนมไทยประเภท
ตางๆ บรรจุและเก็บ  คํานวณคาใชจาย  กําหนดราคาหรือคาบริการ จัดจําหนาย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  
ทําบัญชีรายรับ-รายจาย และประเมินผล 
 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการทําขนมไทย  ตระหนักและเห็นคุณคาของการ
ทํางานและมีนิสัยรักงาน 
--------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับขนมไทยและภาคภูมิใจในความเปนคนไทย 
 2. อธิบายหลักในการเลือกวัตถุดิบ  และการเลือกใชวัสดุอุปกรณไดอยางถูกตอง 
 3. ทําอาหารขนมไทยประเภทตาง ๆ ตามความชอบและความถนัดได 

4. สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาการใหบริการอยางเหมาะสม 
5. การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 

               คุณลักษณะของตน 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20240             ช่ือวิชา ธุรกิจขายปลีก 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายความสําคัญ และความเปนมาของธุรกิจคาปลีก ประเภทของ 
ธุรกิจคาปลีก โครงสรางของธุรกิจคาปลีก  ลักษณะงานของธุรกิจคาปลีกแตละประเภท บทบาท หนาท่ีและ 
ความรับผิดชอบในแตละหนวยงาน ความสําคัญของลูกคา กระบวนการบริการลูกคา การขาย การใหบริการ
เพื่อสราง ความพึงพอใจแกลูกคา การดูแลรักษาความสะอาด สุขอนามัยและความปลอดภัย ประเภท ของ 
เอกสารท่ีใชในธุรกิจคาปลีก 
 การใชกระบวนการทํางาน กระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหา การฝกปฏิบัติ การแสวงหา
ความรู ความเขาใจ ความสามารถทํางานตามข้ันตอนท่ีวางแผนไว ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย  ใฝรูใฝเรียน  กระตือรือรน มีความ
มุงม่ันในการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและนําทักษะปฏิบัติงานไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 
 
--------------------------------------------------- 

 
ผลการเรียนรู 

1. รูความหมายความสําคัญ และประเภท ของธุรกจิคาปลีก  
2. เขาใจหลักการพื้นฐานของการดําเนนิงานธรุกจิคาปลีก  
3. รูประเภทของเอกสารท่ีใชในธุรกิจคาปลีกท่ีฝกปฏิบัติ  
4. เขาใจโครงสรางของงานและลักษณะงานของธรุกิจคาปลีกท่ีฝกปฏิบัติ  
5. มีความรูความเขาใจพฤติกรรมกระบวนการการบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีกแตละประเภท  
6. มีทักษะและประสบการณในงานธุรกจิคาปลีกท่ีฝกปฏิบัติ  
7. มีทัศนคติท่ีดีตอธุรกิจคาปลีกและกิจนิสัยท่ีดี ตอการใหบริการในธุรกิจคาปลีก 

รวมท้ังหมด  7 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20241             ช่ือวิชา เคร่ืองด่ืมสมุนไพร 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาวิเคราะหสมุนไพรในทองถ่ิน  การผลิตเครื่องด่ืมสมุนไพร  การเลือกใช  เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ
การคํานวณราคา  จําหนายและการวางแผนการจัดการ  

โดยการฝกทักษะการช่ังตวง  เตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ  เครื่องใช  ใหถูกตอง  การวางแผนการ
ทํางาน  ทําบัญชีรับ – จาย  จดบันทึกการปฏิบัติงานและประเมินผลโดยใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการทําเครื่องด่ืมสมุนไพร  นําไปใชในการดําเนินชีวิตได
อยางมีความสุข  มีคุณธรรมจริยธรรม  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู
และมีจิตสาธารณะ 

 
---------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู  

1.  อธิบายความหมาย  ความสําคัญ  สรรพคุณทางยาและประโยชนของพืชสมุนไพรได  
2.  สํารวจและอธิบายของสมุนไพรในทองถ่ินได  
3.  วางแผนการทํางานผลิตเครื่องด่ืมสมุนไพรได  
4.  เลือกใชเก็บรักษาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการผลิตเครื่องด่ืมสมุนไพรได  
5.  ผลิตเครื่องด่ืมสมุนไพรตามแผนการทํางาน  
6.  สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาการใหบริการอยางเหมาะสม 
7. การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 

               คุณลักษณะของตน 
รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20242             ช่ือวิชา ตัดผมชายเบื้องตน 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูพื้นฐานในการตัดและซอยผม  ตัดผมซอยทรงมาตรฐานและทรงสมัย
นิยม  ศึกษาโครงสรางของรูปศีรษะ  ใบหนา  และลักษณะของเสนผม  การใชวัสดุเครื่องมือและอุปกรณใน
การตัดและซอยผม  หลักการและเทคนิคการตัดและซอยผมทรงมาตรฐานทรงสมัยนิยม  การตัดและการซอย
ทรงมาตรฐานและทรงสมัยนิยม 
 โดยปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องใช ในการตัดผมชายท้ังทรงมาตรฐานและทรงสมัยนิยม 
คํานวณคาใชจาย  กําหนดราคาหรือคาบริการ  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ทําบัญชีรายรับ-รายจาย และ
ประเมินผล 
 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการตัดผมชายทรงมาตรฐานและทรงสมัยนิยม  
ตระหนักและเห็นคุณคาของการทํางานและมีนิสัยรักงาน 
 
-------------------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พื้นฐานในการตัดและซอยผมการตัดและซอยผมทรงมาตรฐานและ 
ทรงสมัยนิยมโครงสรางรูปศีรษะใบหนาและลักษณะของเสนผมหลักการและเทคนิคการตัดและ
ซอยผม  

2. เลือกใชวัสดุเครื่องมือและอุปกรณสําหรับตัดและซอยผมทรงมาตรฐานและทรงสมัยนิยม  
3. ตัดและซอยผมทรงมาตรฐานและทรงสมัยนิยม ดวยความประณีต 
4. สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาการใหบริการอยางเหมาะสม 
5. การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 

คุณลักษณะของตน 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20243           ช่ือวิชา การประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ กระบวนการ การออกแบบเกี่ยวกับการประดิษฐกระทงจากวัสดุ
ธรรมชาติ การเตรียมวัสดุอุปกรณในการประดิษฐ การเก็บรักษาช้ินงาน และการประยุกตใชในการประกอบ
อาชีพ  

โดยใชกระบวนการฝกปฏิบัติ  การประดิษฐกระทงตามข้ันตอน คือ การศึกษารายละเอียด การ
วางแผนการทํางาน การจัดเตรียมอุปกรณ และการลงมือปฏิบัติตามข้ันตอน ประยุกตปรับเปล่ียนแนวคิด 
การ ประดิษฐ ใชทักษะกระบวนการทํางานกลุม และการแกปญหาทักษะ  

เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ และเกิดทักษะในการประดิษฐกระทง สามารถประยุกตใชเพื่อ 
ดํารงชีวิตและเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ หรือการสรางรายไดระหวางเรียน มีความซื่อสัตยเสียสละ
ยุติธรรม ประหยัด ขยันอดทน มีความรับผิดชอบและตรงเวลา มีความประณีตมีเหตุผล มีวินัยในการทํางาน  
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู  

1. ผูเรียนมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับงานประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 
2. ผูเรียนมีความสามารถในการเลือกใชวัสดุอุปกรณในการประดิษฐกระทงไดอยางถูกตองและ  
   ปลอดภัย  
3. ผูเรียนมีทักษะในการประดิษฐกระทงท่ีใชในโอกาสตางๆของไทย 
4. ผูเรียนปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอยประณีต รอบคอบ สะอาดและปลอดภัยมี  
   ลักษณะอันเปนเอกลักษณประจําชาติ 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20244           ช่ือวิชา การประดิษฐช้ินงานดวยใบตอง 

รายวิชาเพิ่มเติม      กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับงานประดิษฐใบตอง  การใชและการบํารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ เลือกใบตองและวัสดุตกแตง  เตรียมวัสดุอุปกรณ   ฝกปฏิบัติวิธีพับใบตองแบบตางๆ 
ขันหมากเบ็ง  บายสีสูขวัญกระทงลอย  ภาชนะใสอาหาร    คํานวณคาใชจาย  กําหนดราคาหรือคาบริการ  
จัดจําหนาย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ทําบัญชีบันทึกรายรับ  รายจาย  และประเมินผล 
 โดยใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติงาน  ทักษะการปฏิบัติ  การคิดวิเคราะหการคิดคํานวณ
คาใชจายตนทุนการผลิต การจดบันทึกการปฏิบัติงาน  ทําบัญชีบันทึกรายรับ     
 เพื่อใหรูจักเสียสละเปนคนละเอียดประณีต  มีความรับผิดชอบ  ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัดและอดออม
และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 
--------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1.  บอกศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับงานประดิษฐใบตอง ได 
2.  สามารถเลือกใบตองและวัสดุตกแตง  พับใบตองแบบตางๆได 
3.  ใชและบํารุงรักษา  เครื่องมือ   อุปกรณท่ีใชในงานประดิษฐใบตองไดถูกวิธ ี
4.  ใชกระบวนการกลุมในการทํางานดวยความเสียสละ  ความรับผิดชอบ  ขยัน  ซื่อสัตย 
    ประหยัดและอดออม  มีเหตุผล 
5. ประดิษฐใบตองตกแตงตามแบบท่ีกําหนดได  
6. สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาการใหบริการอยางเหมาะสม 
7. การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 

              คุณลักษณะของตน 
รวมท้ังหมด      7      ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20245           ช่ือวิชา การประดิษฐช้ินงานดวยวัสดุธรรมชาติ 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

******************************** 
 
 ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ แหลงวัสดุ ท้ังท่ีเปนธรรมชาติและสังเคราะห คุณสมบัติวัสดุในทองถ่ิน 
เครื่องมือและอุปกรณ การออกแบบใหตรงตามความตองการของตลาด วิธีการผลิต เชน ตัด ถัก ผูก พัน สาน 
ฟน ฯลฯ การบรรจุหีบหอ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
            โดยปฏิบัติงานสํารวจผลิตภัณฑและแหลงวัสดุทองถ่ิน และหรือวัสดุสังเคราะห ออกแบบผลิตภัณฑ
ใหเหมาะสมกับวัสดุทองถ่ิน เตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ ผลิตช้ินงานดวยวิธีตาง ๆ ตกแตงอยางสวยงาม
จนสําเร็จ ทําบัญชีรายรับ-รายจาย กําหนดราคา และจัดจําหนาย 
             เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับการเลือกวัสดุ สามารถจัดทําผลิตภัณฑตามข้ันตอน
และจําหนายได 
 

--------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1. มีทักษะการจัดการ การแกปญหา  ความคิดสรางสรรค  การแสวงหาความรูเพื่อพัฒนา 
    ประสิทธิภาพในการทํางาน   
2. วิเคราะหและเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชีวิตประจําวันอยางสรางสรรคดีตอสังคมและ 
    ส่ิงแวดลอม 
3. สรางสรรคผลงานท่ีมีคุณภาพ และใชวัสดุอยางคุมคาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
4. สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาการใหบริการอยางเหมาะสม 
5. การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 

              คุณลักษณะของตน 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20246            ช่ือวิชา การประดิษฐของท่ีระลึก 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาความหมายการประดิษฐดวยมือ  หลักการออกแบบ  ข้ันตอนการทํางานและวิธีการประดิษฐ
ช้ินงานแบบตางๆ  การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ  เลือกวัสดุอุปกรณ  ประดิษฐของท่ีระลึกแบบตางๆ   
คํานวณคาใชจาย  กําหนดราคาคาบริการ  จัดจําหนาย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ทําบัญชีบันทึกรายรับ  
รายจาย  และประเมินผล   
 โดยใชกระบวนการกลุมในการทํางานปฏิบัติงาน  การสํารวจ   การออกแบบ  เตรียมเครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ  ผลิตช้ินงานดวยวิธีการตางๆ   
 เพื่อพัฒนาทักษะในการทํางานมีความรับผิดชอบ  ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัดและอดออม 
 
--------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1. บอกความสําคัญ  และโอกาสการใชของท่ีระลึก 
2. เขาใจวิธีการข้ันตอนในการใชงาน  การเก็บ  บํารุงรักษา  วัสดุ  อุปกรณท่ีใชในงานประดิษฐ 
3. ใชกระบวนการกลุมในการทํางานดวยความเสียสละ  ความรับผิดชอบ  ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัดและ 
    อดออม มีเหตุผล 
4. บอกความหมายความสําคัญ  ประโยชน  ของการออกแบบของท่ีระลึก 
5. สรางผลงานตามแบบท่ีกําหนด 
6. สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาของท่ีระลึกไดอยางเหมาะสม 
7. การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 

              คุณลักษณะของตน 
รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20247            ช่ือวิชา การแกะสลักผักผลไม 1 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

******************************** 
 
ศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและประวัติความเปนมา วิเคราะหประโยชนและคุณคา การเลือกใชและ

บํารุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ  เทคนิควิธีการแกะสลักผัก  ผลไม  รูปแบบตางๆ  การปอกควานผลไม  
โดยใชการเรียนรูแบบปฏิบัติจริง  กระบวนการการทํางาน กระบวนการสืบคน กระบวนการคิด

วิเคราะห 
เพื่อพัฒนาทักษะการะบวนการคิด การแกปญหา การคิดริเริ่มสรางสรรค  และนําประสบการณดาน

ความรู  ความคิด  ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ ตลอดท้ังการบูรณาการกับสาระทองถ่ินอยางสรางสรรค  รวมท้ัง
เห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาการงานอาชีพ ทํางานอยางเปนระบบ  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ   
ใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา และอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
  
------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1. บอกความหมายความสําคัญของการแกะสลักได 
2. ออกแบบงานและแกะสลักผักและผลไมรูปแบบตาง ๆ  ได 
3. จัดผักและผลไมแบบตางๆ ได 
4. สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาช้ินงานไดอยางเหมาะสม 
5. การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 
     คุณลักษณะของตน 

รวมท้ังหมด   5   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20248            ช่ือวิชา การแกะสลักผักผลไม 2 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาความหมาย ประวัติ ความสําคัญ ประโยชนของการแกะสลักผักและผลไม  หลักการและวิธีการ
แกะสลักผักและผลไม  การเตรียมเครื่องมือเครื่องใช  วัสดุอุปกรณท่ีใชในการแกะสลักผักและผลไม การเลือก
วัตถุดิบในการแกะสลัก  การแกะสลักรูปทรงพื้นฐาน การแกะสลักเปนดอกไมนานาชนิด  การแกะสลักเปน
ใบไมตางๆ  การเก็บรักษาช้ินงาการคํานวณคาใชจาย  และประเมินผลการแกะสลัก  สามารถนําวิธีการ
แกะสลักไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

โดยใชกระบวนการการทํางาน กระบวนการสืบคน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห 
 เพื่อพัฒนาทักษะการะบวนการคิด การแกปญหา การคิดริเริ่มสรางสรรค  และนําประสบการณดาน
ความรู  ความคิด  ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ ตลอดท้ังการบูรณาการกับสาระทองถ่ินอยางสรางสรรค  รวมท้ัง
เห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาการงานอาชีพ ทํางานอยางเปนระบบ  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ   
ใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา และอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
 
-------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1.  บอกความหมาย ความสําคัญ ประโยชน  ของการแกะสลักผักและผลไม 
2.  มีความรูความเขาใจหลักและวิธีการแกะสลักผักและผลไม 
3.  อธิบายวัสดุอุปกรณ การดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องใชใน การแกะสลักผักและผลไม 
4.  บอกหลักการเลือกผักและผลไมมาใชในการแกะสลัก 
5.  สามารถคํานวณคาใชจายและประเมินผลการแกะสลักได 
6.  สามารถแกะสลักและประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20249             ช่ือวิชา อาหารจานเดียว 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทําอาหารจานเดียว การเลือกซื้อ เตรียม ใชวัตถุดิบ เครื่องมือ
อุปกรณ เทคนิคการทําอาหารจานเดียว อยางถูกสุขลักษณะการจัดตกแตง การเก็บรักษา การคิดคํานวณ
ตนทุน และการกําหนดราคา จําหนาย 

โดยฝกการเลือกซื้ออาหารสด อาหารแหง  การใชอุปกรณเครื่องใชใหเหมาะสมกับอาหารชนิดตางๆ  
การเก็บรักษาอาหารไดอยางถูกวิธี คํานวณคาใชจาย  กําหนดราคาหรือคาบริการ  จัดจําหนาย  จดบันทึก 
การปฏิบัติงาน  ทําบัญชีรายรับ  รายจาย  และการประเมินผล 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับการทําอาหารจานเดียว  และการจัดจําหนายได 
 
--------------------------------------------------------- 

 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายหลักในการประกอบอาหารจานเดียวได 
2. อธิบายการเลือกซื้ออาหารสด- อาหารแหงและวัสดุอุปกรณไดอยางถูกตอง 
3. ประกอบอาหารจานเดียวท่ีหลากหลายได 
4. สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาของท่ีระลึกไดอยางเหมาะสม 
5. การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 

              คุณลักษณะของตน 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20250             ช่ือวิชา สลัดเพื่อสุขภาพ 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับข้ันตอนการเตรียม  การใชและการเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช  วิธีการ
ข้ันตอนการทําสลัดเพื่อสุขภาพ  การจัดตกแตง  การแกปญหาอุปสรรค  การจัดจําหนายทําบัญชีรายรับ
รายจาย การออกแบบบรรจุภัณฑและการจัดจําหนายผลผลิต การจัดจําหนายผลิตภัณฑปฏิบัติการทําการสลัด
เพื่อสุขภาพ  การเตรียมวัสดุอุปกรณ  วิธีการข้ันตอนการทําสลัดเพื่อสุขภาพ 

โดยฝกการใชอุปกรณเครื่องใชใหเหมาะสม การเก็บรักษาไดอยางถูกวิธี คํานวณคาใชจาย  กําหนด
ราคาหรือคาบริการ  จัดจําหนาย  จดบันทึก  การปฏิบัติงาน  ทําบัญชีรายรับ  รายจาย  และการประเมินผล 

เพื่อแกปญหาการทํางานอยางมีเหตุผล  มีความรับผิดชอบ  ใฝรูใฝเรียน  มีวินัย  มีความมุงมั่นในการ
ทํางาน  รักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
-------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู  

1 ประวัติความเปนมาความหมายความสําคัญและประโยชนของการทําสลัดเพื่อสุขภาพ  
2 เลือกใชวัสดุอุปกรณและการบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการทําสลัดเพื่อสุขภาพเทคนิคและ 
   วิธีการทําสลัดเพื่อสุขภาพ  
3 ทําบัญชีรายรับรายจายกําหนดราคาทุนและการกําหนดราคาของการทําสลัดเพื่อสุขภาพ  
4 การฝกปฏิบัติการทําสลัดเพื่อสุขภาพชนิดตางๆไดตามข้ันตอนและการแกปญหาระหวางการทํางาน 
   ทํางานตามบทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  
5. ประณีตขยันซื่อสัตยประหยัดและอดออม  
6 การออกแบบบรรจุภัณฑและการตกแตงจําหนายสลัดเพื่อสุขภาพ 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20251                     ช่ือวิชา เฉากวยนมสด 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ประโยชน ความรูพื้นฐานการทําเฉากวยนมสด 
ประโยชนทางโภชนาการ การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  ศึกษาและลงมือปฏิบัติตามข้ันตอน การเตรียมวัตถุดิบ 
ข้ันตอนการทําการบรรจุและชองทางการตลาดวัสดุอุปกรณสวนผสม 

โดยฝกการเลือกซื้อวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณเครื่องใชใหเหมาะสมกับ  การเก็บรักษาวัตถุดิบไดอยางถูก
วิธี คํานวณคาใชจาย  กําหนดราคาหรือคาบริการ  จัดจําหนาย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ทําบัญชีรายรับ  
รายจาย  และการประเมินผล 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับการทําเฉากวยนมสด  และการจัดจําหนายได 
 
---------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของการน้ําเฉากวยนมสด 

2. เลือกซื้อวัตถุดิบ วัสดุ-อุปกรณไดอยางเหมาะสม 

3. ปฏิบัติข้ันตอนการทําเฉากวยนมสดอยางอรอยและถูกสุขอนามัย 
4. สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาของท่ีระลึกไดอยางเหมาะสม 
5. การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 

              คุณลักษณะของตน 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20252            ช่ือวิชา น้ําผลไมเมนูสุขภาพ 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

******************************** 
ศึกษาวิเคราะหน้ําผลไมเมนูสุขภาพในทองถ่ิน  การผลิตเครื่องด่ืมประเภทน้ําผลไมเมนูสุขภาพ  การ

เลือกใช  เก็บรักษาวัสดุอุปกรณการคํานวณราคา  จําหนายและการวางแผนการจัดการ  
โดยการฝกทักษะการช่ังตวง  เตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ  เครื่องใช  ใหถูกตอง  การวางแผนการ

ทํางาน  ทําบัญชีรับ – จาย  จดบันทึกการปฏิบัติงานและประเมินผลโดยใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา 
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการทําเครื่องด่ืมประเภทน้ําผลไมเมนูสุขภาพ  นําไปใชใน

การดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข  มีคุณธรรมจริยธรรม  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ความซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย ใฝเรียนรูและมีจิตสาธารณะ 

 
---------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู  

1.  อธิบายความหมาย  ความสําคัญ  สรรพคุณทางยาและประโยชนของผลไมได  
2.  สํารวจและอธิบายประเภทของผลไมในทองถ่ินได  
3.  วางแผนการทํางานการผลิตเครื่องด่ืมประเภทน้ําผลไมเมนูสุขภาพ  ได  
4.  เลือกใชและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการผลิตเครื่องด่ืมประเภทน้ําผลไมเมนูสุขภาพได  
5.  ผลิตเครื่องด่ืมประเภทน้ําผลไมเมนูสุขภาพตามแผนการทํางาน  
6.  สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาการใหบริการอยางเหมาะสม 
7. การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 

               คุณลักษณะของตน 
รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20253             ช่ือวิชา การแปรรูปอาหาร 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

******************************** 
 
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการนําผลผลิตทางการเกษตรชนิดตาง ๆ แปรรูปเปนอาหาร โดยใชขอมูลจาก

อินเตอรเน็ต  หองสมุด  สอบถามผูรูหรือภูมิปญญาทองถ่ิน  เลือกชนิดของผลผลิตทางการเกษตรท่ีมี ใน
ทองถ่ินแปรรูปเปนอาหารอยางหลากหลาย   

โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล การคิดวิเคราะห สังเคราะหขอมูลและจดบันทึกฝกปฏิบัติการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีในทองถ่ิน เพื่อ  

เพื่อฝกทักษะในการปฏิบัติงานรูจัก   สามารถพึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ มีความขยันหมั่นเพียร มี
ความอดทน รับผิดชอบ มีนิสัยรักการทํางาน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีเจตคติ
ท่ีดีตออาชีพสุจริต  
 
------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู  

1. ใชอนิเตอรเน็ตในการสืบคนขอมูลได  
2. แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีในทองถ่ินได  
3. ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและพึง่พาตนเองได  
4. มีลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางาน  
5. ใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20254            ช่ือวิชา เบเกอรร่ีเพือ่การคา 1 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาความรูท่ัวไปในการทําเบเกอรรี่เพื่อการคา  การเลือกใชอุปกรณเครื่องใชในการทําเบเกอรรี่ 
การเลือกซื้อและการเก็บรักษาเครื่องปรุงสดและแหง    เทคนิคการทําเบเกอรรี่ชนดิตาง ๆ วิธีการเก็บรักษา
อาหารไวไดนานและถูกสุขลักษณะ 

โดยการเลือกซื้อวัตถุดิบ  การใชอุปกรณเครื่องใชใหเหมาะสมกับชนิดของเบเกอรรี่ประเภทตางๆ  
การเก็บรักษาอาหารไดอยางถูกวิธี  คํานวณคาใชจาย  กําหนดราคาหรือคาบริการ  จัดจําหนาย  จดบันทึก 
การปฏิบัติงาน  ทําบัญชีรายรับ  รายจาย  และการประเมินผล 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับการทําเบเกอรรี่ และการจัดจําหนายได 
 

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

ผลการเรียนรู 
1. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการทําเบเกอรรี่ชนิดตาง ๆ เพื่อการคา 
2. อธิบายหลักในการเลือกวัตถุดิบ  และการเลือกใชวัสดุอุปกรณไดอยางถูกตอง 
3. ทําเบเกอรรี่ชนิดตาง ๆ ตามความชอบ ความถนัดและตามความตองการของตลาดได 
4. สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาการใหบริการอยางเหมาะสม 
5. การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 
    คุณลักษณะของตน 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

270 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20255            ช่ือวิชา เบเกอรร่ีเพือ่การคา 2 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาความรูท่ัวไปในการทําเบเกอรรี่เพื่อการคา  การเลือกใชอุปกรณเครื่องใชในการทําเบเกอรรี่ 
การเลือกซื้อและการเก็บรักษาเครื่องปรุงสดและแหง    เทคนิคการทําเบเกอรรี่ชนดิตาง ๆ วิธีการเก็บรักษา
อาหารไวไดนานและถูกสุขลักษณะ  ท้ังมีการพัฒนา ปรับปรุง ฝมือในการทําและนําวัตถุดิบท่ีมีช่ือในชุมชน  
มานําเสนอใหผูบริโภคไดรับประทานอยางสรางสรรค  เชน ขนมปงไสหมูชะมวง  ไสลําไย ฯลฯ 

โดยการเลือกซื้อวัตถุดิบ  การใชอุปกรณเครื่องใชใหเหมาะสมกับชนิดของเบเกอรรี่ประเภทตางๆ  
การเก็บรักษาอาหารไดอยางถูกวิธี  คํานวณคาใชจาย  กําหนดราคาหรือคาบรกิาร  จัดจําหนาย  จดบันทึก 
การปฏิบัติงาน  ทําบัญชีรายรับ  รายจาย  และการประเมินผล 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะ มีความคิดสรางสรรคและพัฒนารสชาติของเบเกอรรีใ่หเปนท่ี
ตองการของผูบริโภคมากข้ึน และการจัดจําหนายอยางซื่อสัตยและยุติธรรม 

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

 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายหลักในการเลือกวัตถุดิบ  และการเลือกใชวัสดุอุปกรณไดอยางถูกตอง 
2. มีความคิดสรางสรรคในการนําวัตถุดิบในชุมชนมาเปนสวนประกอบของเบเกอรรี ่
3. ทําเบเกอรรี่ชนิดตาง ๆ ตามความชอบ ความถนัดและตามความตองการของตลาดได 
4. สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาการใหบริการอยางเหมาะสม 
5. การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกบั 
    คุณลักษณะของตน 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20256          ช่ือวิชา การจัดตกแตงอาคารสถานท่ีในงานพิธีตางๆ 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของหลักการตกแตงสถานท่ี รูปแบบการผูกและจับจีบผา 
การออกแบบการวิเคราะห การเลือกวัสดุ อุปกรณ ผูกและจับจีบผารูปแบบตางๆ การเก็บรักษาวัสดุ 
อุปกรณ การพัฒนารูปแบบการผูกและจับจีบผา การคํานวณตนทุนและกําหนดราคาบริการ 

โดยใชกระบวนการฝกปฏิบัติการจับผา ผูกผา การจัดสถานท่ี การสืบคนขอมูล การคิดวิเคราะห 
สังเคราะหขอมูลและจดบันทึกการปฏิบัติงาน  

เพื่อฝกทักษะในการปฏิบัติงาน  สามารถพึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ มีความขยันหมั่นเพียร มีความ
อดทน รับผิดชอบ มีนิสัยรักการทํางาน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีเจตคติท่ีดี
ตออาชีพสุจริต  
 
--------------------------------------------------- 

 
ผลการเรียนรู 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการตกแตงสถานท่ี รูปแบบ การออกแบบ การวิเคราะห การเลือกวัสดุ 
อุปกรณ การผูกและจับจีบผา การคํานวณตนทุน กําหนดราคาบริการ 

2. สามารถผูกและจับจีบผารูปแบบตางๆ ตามลักษณะงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ ขยัน อดทน  
   ประณีต สะอาด ปลอดภัยและมีความคิดสรางสรรค 
4. สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาการใหบริการอยางเหมาะสม 
5. การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกบั 
    คุณลักษณะของตน 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20257            ช่ือวิชา อาหารญ่ีปุนประเภทซูชิ 1 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาความรูท่ัวไปในการทําอาหารญี่ปุนประเภทซูชิ  การเลือกใชอุปกรณเครื่องใชในการทําอาหาร
ญี่ปุนประเภทซูชิ  การเลือกซื้อและการเก็บรักษาเครื่องปรุงสดและแหง    เทคนิคการทําอาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิ  ชนดิตาง ๆ วิธีการเก็บรักษาอาหารไวไดนานและถูกสุขลักษณะ 

โดยการเลือกซื้อวัตถุดิบ  การใชอุปกรณเครื่องใชใหเหมาะสมกับชนิดของทําอาหารญี่ปุนประเภทซูชิ  
ประเภทตางๆ  การเก็บรักษาอาหารไดอยางถูกวิธี คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาหรือคาบริการ จัดจําหนาย  
จดบันทึก  การปฏิบัติงาน  ทําบัญชีรายรับ  รายจาย  และการประเมินผล 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับการทําอาหารญี่ปุนประเภทซูชิ  และการจัดจําหนาย
ได 

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

 
ผลการเรียนรู 

1. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการทําอาหารญี่ปุนประเภทซูชิชนิดตาง ๆ  
2. อธิบายหลักในการเลือกวัตถุดิบ  และการเลือกใชวัสดุอุปกรณไดอยางถูกตอง 
3. ทําอาหารญี่ปุนประเภทซูชิ  ชนิดตาง ๆ ตามความชอบ ความถนัดและตามความตองการของ 
    ตลาดได 
4. สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาการใหบริการอยางเหมาะสม 
5. การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 
   คุณลักษณะของตน 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20258            ช่ือวิชา อาหารญ่ีปุนประเภทซูชิ 2 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาความรูท่ัวไปในการทําอาหารญี่ปุนประเภทซูชิ   การเลือกใชอุปกรณเครื่องใชในการทําอาหาร
ญี่ปุนประเภทซูชิ   การเลือกซื้อและการเก็บรักษาเครื่องปรุงสดและแหง    เทคนิคการทําอาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิ  ชนดิตาง ๆ วิธีการเก็บรักษาอาหารไวไดนานและถูกสุขลักษณะ  ท้ังมีการพัฒนา ปรับปรุง ฝมือ
ในการทําและนําวัตถุดิบท่ีมีช่ือในชุมชน มานําเสนอใหผูบริโภคไดรับประทานอยางสรางสรรค  เชน ไสหมู
ชะมวง  ไสน้ําพริกมะขาม  ฯลฯ 

โดยการเลือกซื้อวัตถุดิบ  การใชอุปกรณเครื่องใชใหเหมาะสมกับชนิดของอาหารญี่ปุนประเภทซูชิ
ประเภทตางๆ การเก็บรักษาอาหารไดอยางถูกวิธี คํานวณคาใชจาย  กําหนดราคาหรือคาบริการ  จัดจําหนาย  
จดบันทึก  การปฏิบัติงาน  ทําบัญชีรายรับ  รายจาย  และการประเมินผล 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะ มีความคิดสรางสรรคและพัฒนารสชาติของอาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิใหเปนท่ีตองการของผูบริโภคมากข้ึน และการจัดจําหนายอยางซื่อสัตยและยุติธรรม 

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

 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายหลักในการเลือกวัตถุดิบ  และการเลือกใชวัสดุอุปกรณไดอยางถูกตอง 
2. มีความคิดสรางสรรคในการนําวัตถุดิบในชุมชนมาเปนสวนประกอบของอาหารญี่ปุนประเภทซูชิ 
3. ทําอาหารญี่ปุนประเภทซูชิชนิดตาง ๆ ตามความชอบ ความถนัดและความตองการของตลาดได 
4. สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาการใหบริการอยางเหมาะสม 
5. การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 
    คุณลักษณะของตน 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

274 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20259                  ช่ือวิชา วุนแฟนซี 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ความรูพื้นฐานการทําวุนแฟนซ ี ประโยชน 
ทางโภชนาการ การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  ศึกษาและลงมือปฏิบัติตามข้ันตอน  คือ การเตรียมวัสดุ  ข้ันตอน
การทํา  การบรรจุ 

โดยการเลือกซื้อวัตถุดิบ  การใชอุปกรณเครื่องใชใหเหมาะสมกับชนิดของทําวุนแฟนซี  ประเภท
ตางๆ  การเก็บรักษาอาหารไดอยางถูกวิธี คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาหรือคาบริการ จัดจําหนาย  จด  การ
บันทึกปฏิบัติงาน  ทําบัญชีรายรับ  รายจาย  และการประเมินผล 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับการทําวุนแฟนซ ี และการจัดจําหนายได 
 

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

ผลการเรียนรู 
1. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการทําวุนแฟนซชีนิดตาง ๆ  
2. อธิบายหลักในการเลือกวัตถุดิบ  และการเลือกใชวัสดุอุปกรณไดอยางถูกตอง 
3. ทําวุนแฟนซ ี ชนิดตาง ๆ ตามความชอบ ความถนัดและตามความตองการของตลาดได 
4. สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาการใหบริการอยางเหมาะสม 
5. การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 
    คุณลักษณะของตน 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20260          ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ฝกทักษะการส่ือสารโดยใชคําศัพท สํานวนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ท่ีเกี่ยวของ มีความสามารถ 
แสดงความคิดเห็น ความตองการของงาน เสนอความชวยเหลือ และบริการแกผูอื่น ใหขอมูล อธิบายเขียน
แบบฟอรมการรับสมัครงาน เขียนจดหมายสมัครงาน เสนอความคิดเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ กิจกรรม สินคา
หรือบริการในทองถ่ินของตน ใชภาษาและทาทางในการส่ือสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคลและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา  

โดยการคนควาจากสาระอื่นท่ีเกี่ยวของเปนภาษาอังกฤษ 
เพื่อเห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาอังกฤษในการเขาสูสังคมและอาชีพเกี่ยวกับประสบการณ  

การใชภาษา  
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1. สามารถออกเสียงคําศัพทไดถูกตอง 
2. จับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีฟงและอานไดถูกตอง 
3. พูดใหขอมูลเกี่ยวกับสถานการณและประสบการณตางๆได 
4. เขียนสรุปใจความสําคัญจากเรื่องราวท่ีอานได 
5. ใชภาษาองักฤษส่ือสารตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20261          ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทองเท่ียว 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ฝกการใชภาษาอังกฤษส่ือสาร ( ฟง-พูด-อาน-เขียน ) ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ส่ิงแวดลอม อาหาร เครื่องด่ืม เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อของ ลมฟา
อากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทองเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

โดยการคนควาจากสาระอื่นท่ีเกี่ยวของเปนภาษาอังกฤษ 
เพื่อเห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาอังกฤษในการเขาสูสังคมและอาชีพเกี่ยวกับประสบการณ  

การใชภาษา  
 

------------------------------------------------ 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1.  สามารถออกเสียงคําศัพทไดถูกตอง 
2.  จับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีฟงและอานไดถูกตอง 
3.  พูดใหขอมูลเกี่ยวกับสถานการณและประสบการณตางๆได 
4.  เขียนสรุปใจความสําคัญจากเรื่องราวท่ีอานได 
5.  ใชภาษาองักฤษส่ือสารตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม 

รวม  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20262          ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษดานอาหารและโภชนาการ 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

เขาใจและปฏิบัติตามคําส่ัง  คําแนะนําและคําช้ีแจงงายๆท่ีฟงและอานประโยค ขอความท่ีเกี่ยวของ
กับการทําอาหาร มีทักษะการส่ือสารในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันและเรื่องใกลตัว  ใชภาษาน้ําเสียง 
กิริยาทาทางตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

โดยฝกทักษะทางภาษาใหผูเรียนไดฟง และปฏิบัติใหสัมพันธกับส่ือท่ีไมใชความเรียง ( non –text   
information)  เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของเจาของภาษากับของไทย นําเสนอดวยการพูด 
การเขียนการทําอาหารไทยและอาหารฝรั่ง  

เพื่อเรยีนรูมารยาททางสังคม และเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีของเจาของภาษา  มีความรักใน
ความเปนไทย รักการอาน มีนิสัยใฝรูใฝเรียน รักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
------------------------------------------------------ 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1.  ออกเสียงและใชคําศัพทไดถูกตอง  เหมาะสม 
2.  ออกเสียงและเขาใจประโยคไดถูกตอง 
3.  ใชไวยากรณทางภาษาไดอยางเหมาะสม 
4.  เขาใจวิธีการทําอาหารไดถูกตอง 
5.  ประกอบอาหารไทยและอาหารฝรั่งไดอยางถูกตองตามวัฒนธรรมประเพณี 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20263         ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานอนิเตอรเนต็ 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

 

การสืบคนขอมูลภาษาอังกฤษทางอินเทอรเน็ต อานและแปลขอความในส่ือสารสนเทศรูปแบบตางๆ 

ขอบขาย ความสําคัญของภาษาอังกฤษท่ีมีตอการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร 

คําศัพทภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา ศัพทเฉพาะทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร การอาน

และแปลขอความในส่ือสารสนเทศรูปแบบตางๆ ฝกปฏิบัติการอานและแปลขอความในส่ือสารสนเทศรูปแบบ

ตางๆ  

โดยการคนควาอยางอิสระจากแหลงเรียนรูในโรงเรียน เชน หองสมุด หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
และผูรูท่ีเกี่ยวของทุกคน 

เพื่อเห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาอังกฤษในการเขาสูสังคมและอาชีพและสามารถเกี่ยวกับ
ประสบการณ  การใชภาษา  

 
------------------------------------------------ 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1.  สามารถออกเสียงคําศัพทไดถูกตอง 
2.  จับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีฟงและอานไดถูกตอง 
3.  พูดใหขอมูลเกี่ยวกับสถานการณและประสบการณตางๆได 
4.  ใชภาษาองักฤษส่ือสารตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม 

รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20264                    ช่ือวิชา ถักเชือกแฟช่ัน 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของเครื่องประดับ  ทรัพยากรธรรมชาติและ 
การอนุรักษ  หลักการออกแบบพื้นฐานผลิตภัณฑเครื่องประดับกับบุคลิกภาพ  ทักษะพื้นฐานในการถัก การถัก
เชือกเทียน 3 แบบ คือ ลวดลายการถักเชือก 1 เสน กับแกนกลาง  ลวดลายการถักเชือก 2 เสน กับแกนกลาง 
ลายถักกรอบวัสดุ   และการรอย  การถักและการรอยลูกปดดวยเสนลวด และเม็ด Stopper จากวัสดุ
ธรรมชาติ ลูกปด และงานเกามาแกไข ไดแก  สรอยคอ  สรอยขอมือ  ตางหู  

โดยฝกปฏิบัติการทําผลิตภัณฑเครื่องประดับเหมาะกับบุคลิกภาพ  การตลาดของธุรกิจเครื่องประดับ  
วิถีเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกตใชในการทําผลิตภัณฑเครื่องประดับ  และศึกษาดูงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
จากเครื่องประดับ 

เพื่อฝกทักษะในการปฏิบัติงาน  สามารถพึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ มีความขยันหมั่นเพียร มีความ
อดทน รับผิดชอบ มีนิสัยรักการทํางาน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีเจตคติท่ีดี
ตออาชีพสุจริต  

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

 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. รูจักวัสดุอุปกรณ และการใชเครื่องมือในการผลิตเครื่องประดับได 
2. สามารถผลิต และซอมแซมผลิตภัณฑเครื่องประดับได 
3. สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาการใหบริการอยางเหมาะสม 
4. การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 

คุณลักษณะของตน 
รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20265           ช่ือวิชา การประดิษฐของใชจากเศษวัสดุ 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

******************************** 
 
 ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑของใชท่ีทําจากเศษวัสดุ  คุณสมบัติของเศษวัสดุตาง ๆ ท่ีมีในทองถ่ิน 
เครื่องมือและอุปกรณ การออกแบบใหตรงตามความตองการของตลาด วิธีการผลิต เชน ตัด ถัก ผูก พัน สาน  
ฟน ฯลฯ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
            โดยปฏิบัติงานสํารวจผลิตภัณฑและแหลงท่ีมีเศษวัสดุ ออกแบบผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับเศษวัสดุท่ี
มีในทองถ่ิน เตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ ผลิตช้ินงานดวยวิธีตาง ๆ ตกแตงจนสําเร็จสวยงาม  ทําบัญชี
รายรับ-รายจาย กําหนดราคา และจัดจําหนาย 
             เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับการเลือกเศษวัสดุ สามารถจัดทําผลิตภัณฑตาม
ข้ันตอนและจําหนายได 
 

--------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1. มีทักษะการจัดการ การแกปญหา  ความคิดสรางสรรค  การแสวงหาความรูเพื่อพัฒนา 
    ประสิทธิภาพในการทํางาน   
2. วิเคราะหและเลือกใชเศษวัสดุมาทําช้ินงานอยางสรางสรรคดีตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
3. สรางสรรคผลงานท่ีมีคุณภาพ และใชเศษวัสดุอยางคุมคาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
4. สามารถจัดทําบัญชีงบดุลการดําเนินงานและกําหนดราคาการใหบริการอยางเหมาะสม 
5. การนําความรูไปใชประกอบอาชีพและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ 

              คุณลักษณะของตน 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20266            ช่ือวิชา การวาดภาพดวยสีโปสเตอร 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

การวาดภาพดวยสีโปสเตอร  ศึกษาสมบัติของสีโปสเตอรและเทคนิคการวาดภาพดวยสีโปสเตอรการ
ใชและการเก็บรักษาอุปกรณวาดภาพ  การรางภาพดวยวิธีการรางภาพชนิดตางๆ เชน การรางภาพจาก
โครงสรางภายนอก  การรางภาพ วาดโครงสรางภายใน  การรางภาพแบบซายและขวาเหมือนกัน การรางภาพ
โดยใชหลักทรรศนะวิทยา  ศึกษาวิธีการจัดภาพ 

โดยใชหลักการจัดภาพทางจิตรกรรม  ปฏิบัติกิจกรรมวาดภาพคน  สัตว  ส่ิงของ  ทิวทัศน  ดอกไม 
เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาของผลงานวาดภาพโดยสีโปสเตอร  ท่ีมีตออารมณและความรูสึกท่ีดีของผูวาด 

และผูดู  มีความภูมิใจในผลงานภาพวาดสีโปสเตอรของตนเอง 
 
------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู  

1. รูและเขาใจและบอกความหมายขององคประกอบศิลปได  
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวาดภาพสีโปสเตอรและสรางงานจิตรกรรมสีโปสเตอรได  
3. วิธีการใชวิธีการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณสีโปสเตอรและฝกปฏิบัติระบายสีโปสเตอรรูปแบบตางๆได  
4. สามารถวิเคราะหวิพากษวิจารณงานจิตรกรรมไดถูกตองและมีเหตุผลนําเสนอผลงานดวยแฟม 
   สะสมงาน 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20267             ช่ือวิชา ศิลปสรางสรรค 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาการสรางสรรคงานทัศนศิลป  โดยคิดสรางภาพในจิตใจกอนท่ีจะสรางสรรคออกมาเปนผลงาน
ศิลปะโดยมีพื้นฐาน มาจากการไดสัมผัส รับรู  ธรรมชาติและสภาพแวดลอมจนเกิดแรงบันดาลใจในการ
สรางสรรคงานศิลปะ การคิดริเริ่มในส่ิงท่ีแปลกใหม เพื่อสนองความตองการของตนเองและสังคม ดังนั้น การ
ริเริ่มสรางสรรคจึงเปนการกระทําใหกาวหนาแปลกจากเดิม ดีข้ึน งดงามยิ่งข้ึน หรือมีคุณคายิ่งข้ึน  

โดยการออกแบบ ตลอดจนการเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคในเรื่องการใฝเรียนรู  มุงมั่นในการ
ทํางาน จิตสาธารณะ มีวินัย รักความเปนไทย การมี ความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีความภูมิใจดานงานศิลปะ  

เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ และมี ทักษะพื้นฐานในการสรางสรรค งานทัศนศิลป ลักษณะ
ของงานจิตรกรรมและงานทัศนศิลปประเภทอื่นๆ ประยุกตการใชวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับเรื่องราว  
 
------------------------------------------------------ 
 
ผลการเรียนรู  

1. อธิบายถึงประโยชนของการสรางสรรคงานทัศนศิลปชนิดตางๆ ได  
2. อธิบายหลักวิธีการใชวัสดุอุปกรณอยางสรางสรรค  
3. สามารถสรางสรรคงานทัศนศิลป  
4. สามารถนําความรูเกี่ยวกับการสรางสรรคงานทัศนศิลปพื้นฐานไปใชใหเกิดประโยชนได  
5. สามารถวิจารณและบรรยายงานศิลปสรางสรรคได  

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20268             ช่ือวิชา จิตรกรรมไทย 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาประวัติความเปนมาของงานจิตรกรรมไทย  ท้ังรูปแบบวิธีการ  วัสดุอุปกรณ และเทคนิคการใช
สรางสรรคงานจิตรกรรมไทย  ฝกปฏิบัติการรางภาพการใชสีในงานจิตรกรรมไทย  สรางสรรคผลงาน 
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี และ ประยุกตผลงานจิตรกรรมไทยกับงานอื่นๆ  การอนุรักษผลงานจิตรกรรมไทย   

โดยการออกแบบ ตลอดจนการเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคในเรื่องการใฝเรียนรู  มุงมั่นในการ
ทํางาน จิตสาธารณะ มีวินัย รักความเปนไทย การมี ความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีความภูมิใจดานงานศิลปะ  

เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ และมี ทักษะพื้นฐานในการสรางสรรค งานทัศนศิลป ลักษณะ
ของงานจิตรกรรมและงานทัศนศิลปประเภทอื่นๆ ประยุกตการใชวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับเรื่องราว  
 
--------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1. รูประวัติความเปนมาของงานจิตรกรรมไทย 
2. เขาใจลักษณะงานจิตรกรรมไทยประเภทตางๆ 
3. เขาใจการใชวัสดุอุปกรณในการสรางงานจิตรกรรมไทย 
4. เขาใจการรางภาพไทยการใชสีในงานจิตรกรรมไทย 
5. มีสวนรวมในการอนุรักษผลงานจิตรกรรมไทย 
6. สรางสรรคงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี 
7. ประยุกตใชผลงานจิตรกรรมไทยกับงานดานอื่นๆ ไดอยางเหมาะสม 

รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20269             ช่ือวิชา จิตรกรรมสากล 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

******************************** 
 
ศึกษาประวัติความเปนมาของงานจิตรกรรมสากล  ท้ังรูปแบบวิธีการ  วัสดุอุปกรณ และเทคนิคการใช

สรางสรรคงานจิตรกรรม  ศึกษาทฤษฎีสี  การจัดภาพ  ฝกปฏิบัติสรางสรรคผลงาน จิตรกรรมสากลตาม
เทคนิคของวัสดุชนิดตาง ๆ  เพื่อใหมีความรูมีทักษะ  เห็นคุณคาความงาม และประโยชนของงานจิตรกรรม 

โดยการออกแบบ ตลอดจนการเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคในเรื่องการใฝเรียนรู  มุงมั่นในการ
ทํางาน จิตสาธารณะ มีวินัย รักความเปนไทย การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีความภูมิใจดานงานศิลปะ  

เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ และมีทักษะพื้นฐานในการสรางสรรค งานทัศนศิลป ลักษณะ
ของงานจิตรกรรมและงานทัศนศิลปประเภทอื่นๆ ประยุกตการใชวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับเรื่องราว  
 
---------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1. รูประวัติความเปนมาของงานจิตรกรรมสากล 
2. เขาใจลักษณะงานจิตรกรรมสากล 
3. เขาใจการใชวัสดุอุปกรณในการสรางงานจิตรกรรมสากล 
4. เขาใจหลักการและเทคนิคการการสรางสรรคงานจิตรกรรมสากล  
5. เขาใจหลักการใชสีและทฤษฎีสี 
6. เขาใจหลักการจัดภาพ 
7. มีทักษะในการสรางสรรคงานจิตรกรรมสากลตามเทคนิคของวัสดุชนิดตางๆ 

รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20270          ช่ือวิชา การวาดภาพบนวัสดุธรรมชาติ 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

การวาดภาพบนวัสดุธรรมชาติ  ศึกษาสมบัติของวัสดุธรรมชาติ และเทคนิคการวาดภาพ การใชและ
การเก็บรักษาอุปกรณ  วาดภาพ  การรางภาพดวยวิธีการรางภาพชนิดตางๆ เชน การรางภาพจากโครงสราง
ภายนอก  การรางภาพ วาดโครงสรางภายใน การรางภาพแบบซายและขวาเหมือนกัน  การรางภาพโดยใช
หลักทรรศนะวิทยา ศึกษาวิธีการจัดภาพ 

โดยใชหลักการจัดภาพทางจิตรกรรม  ปฏิบัติกิจกรรมวาดภาพคน สัตว ส่ิงของ ทิวทัศน ดอกไม 
เพื่อใหผูเรียนเล็งเห็นคุณคาของผลงานวาดภาพบนวัสดุธรรมชาติ ท่ีมีตออารมณและความรูสึกท่ีดีของ

ผูวาดและผูดู  มีความภูมิใจในผลงานภาพวาดของตนเอง 
 
------------------------------------------- 
ผลการเรียนรู  

1. รูและเขาใจและบอกความหมายขององคประกอบศิลปได  
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวาดภาพบนวัสดุธรรมชาติและสรางผลงานไดอยางเหมาะสม  
3. วิธีการใชวิธีการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ และฝกปฏิบัติการวาดภาพรูปแบบตางๆได  
4. สามารถวิเคราะหวิพากษวิจารณงานจิตรกรรมไดถูกตองและมีเหตุผล   นําเสนอผลงานดวยแฟม 
   สะสมงาน 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20271            ช่ือวิชา คอมพิวเตอรเทคนิค 

 รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จํานวน 0.5 หนวยกิต 

******************************** 
 
ศึกษาการติดต้ังชุดคอมพิวเตอร การตอสายอุปกรณชนิดตางๆ เขากับตัวเครื่องและฮารดแวร

คอมพิวเตอร ติดต้ังระบบปฏิบัติการลงบนเครื่อง โปรแกรมออฟฟศ และโปรแกรมตางๆ เขาใจชนิดไวรัส
คอมพิวเตอรและวิธีปองกันไวรัสคอมพิวเตอร 

โดยการใชกระบวนการกลุมติดต้ังชุดคอมพิวเตอร ตอสายอุปกรณชนิดตางๆ เขากับตัวเครื่อง
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการจัดการ กระบวนการแกปญหา วิเคราะหอาการผิดปกติของ
ฮารดแวรคอมพิวเตอร ติดต้ังระบบปฏิบัติการลงบนเครื่อง ติดต้ังโปรแกรมไมโครซอฟทออฟฟศ และ 
โปรแกรมตางๆ กระบวนการฝกปฏิบัติกําจัดและปองกันไวรัสคอมพิวเตอร และติดต้ังโปรแกรมปองกันไวรัส
คอมพิวเตอร 

เพื่อใหพัฒนาผูเรียนใหมีนิสัยรักการทํางาน รักการคนควา มีความรับผิดชอบ ทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม และใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา จนสามารถนําทักษะปฏิบัติงานไป
ใชในชีวิตประจําวันได 
 
------------------------------------------------------ 
ผลการเรียนรู 

1. นักเรียนประกอบและติดต้ังชุดคอมพิวเตอร ตอสายอุปกรณตางๆ เขากับตัวเครื่อง 
2. นักเรียนวิเคราะหและจัดการปญหาอาการผิดปกติของฮารดแวรคอมพิวเตอร 
3. นักเรียนติดต้ังระบบปฏิบัติการลงบนเครื่อง อยางมีคุณธรรม 
4. นักเรียนติดต้ังโปรแกรมออฟฟศ และโปรแกรมตางๆ 
5. นักเรียนกําจัดและปองกันไวรัสคอมพิวเตอร 
6. นักเรียนติดต้ังโปรแกรมปองกนัไวรัสคอมพิวเตอรและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร 
7. นักเรียนติดต้ังโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา อยางมีคุณธรรม 
8. นักเรียนวิเคราะหและจัดการปญหาอาการผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20272         ช่ือวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน ความเปนมาของภาษาซี หลักการเขียน Flowchat การติดต้ัง
และลบโปรแกรม Dev  C++  สวนประกอบของโปรแกรม Dev  C++  เมนูคําส่ังของโปรแกรม Dev  C++
คําส่ังเบ้ืองตนของภาษาซี  การเขียนโปรแกรมแสดงผลขอความ  การเขียนโปรแกรมคํานวณ การเขียน
โปรแกรมเปรียบเทียบ การเขียนโปรแกรมวนรอบ 

โดยใชกระบวนการสรางความรู ความเขาใจ  การคิด  การวิเคราะห การอธิบาย การอภิปราย การ
นําเสนอ  การสืบคนขอมูล การฝกทักษะ การปฏิบัติงาน  การแกปญหา  การทํางานกลุม  การเสริมสรางเจต
คติ และกระบวนการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค 

เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแกปญหาการทํางาน  และการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
มีคุณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สรางสรรคผลงานในการดํารงชีวิต  ใชทรัพยากร และ
ส่ิงแวดลอมอยางคุมคาถูกวิธี 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1.อธิบาย หลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน  ความเปนมาของภาษาซ ี
2.อธิบาย หลักการเขียน Flowchat ได 
3.อธิบาย ติดต้ัง ลบ โปรแกรม Dev  C++ 
4.อธิบาย สวนประกอบของโปรแกรม Dev  C++ เมนูคําส่ังของโปรแกรม Dev  C++ 
5.อธิบาย บอก คําส่ังเบ้ืองตนของภาษาซ ี
6.เขียนโปรแกรมแสดงผลขอความ 
7.เขียนโปรแกรมคํานวณ 
8.เขียนโปรแกรมเปรียบเทียบ 
9.เขียนโปรแกรมวนรอบ 

รวมท้ังหมด  9   ผลการเรียนรู   
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20273           ช่ือวิชา การออกแบบเว็บไซต 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จํานวน 0.5 หนวยกิต 

******************************** 
 
ศึกษาความรูเบ้ืองตนของการใชงาน Internet , Webpage และ Website ความรูพื้นฐานของ

องคประกอบของ Website ท่ีดี จุดประสงคของการสราง Website หลักการสราง Webpage ศึกษาการใช
งาน โปรแกรม Macromedia Dream weaver ข้ันพื้นฐาน ศึกษาเกี่ยวกับแถบเครื่องมือหลัก สวนประกอบ
ของโปรแกรม การสราง Webpage อยางงาย การใสขอความ การใสสีขอความ พื้นหลัง การแทรกรูปภาพ 
การแทรกตาราง การใสสีใหกับตาราง การ Link เบ้ืองตน เชน Link ภายใน หนาเดียวกัน 
 โดยการฝกปฏิบัติโปรแกรมใหผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนใหนักเรียนคนควา และฝกปฏิบัติงาน และ
แกไขปญหาดวยตนเอง แบงปนความรู สรางองคความรูใหม และรูจักท่ีจะคิดออกแบบและสรางสรรคงานใน
ฉบับของตน วิเคราะหแนวทางสูอาชีพประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความถนัดและ
ความสนใจของตนเอง 

เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับโปรแกรม Macromedia Dream weaver โดยนําความรู
ในการสรางงานไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางมีความสุข มีความคิดสรางสรรคใช Internet อยางมี
จริยธรรม คุณธรรม และมีจิตสํานึก และความรับผิดชอบ 

 
------------------------------------------------------ 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายข้ันตอนการใชงาน Macromedia Dream weaver ได 
2. มีความรูความเขาใจ และสามารถอธิบายหลักการของ Macromedia Dream weaver ได 
3. สามารถออกแบบโครงงานโดยใชโปรแกรม Macromedia Dream weaver ได 
4. สามารถประยุกตโปรแกรมท่ีเรียนรูสรางผลงานท่ีใชในชีวิตประจําวันได 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20274           ช่ือวิชา โปรแกรมสรางงานกราฟฟก 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

ศึกษาคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรในงานกราฟก การเขียนรูปการวาดรูปดวยโปรแกรมวาดภาพ  
และรูปกราฟกพื้นฐานสรางภาพโดยใชคําส่ังพื้นฐาน  จากโปรแกรมกราฟก สรางภาพ วาดภาพ เก็บภาพ เรียก
ภาพมาแกไขระบายสี สําเนาภาพ ขยายและลดขนาดภาพ รูปแบบตัวอักษร พิมพงานเห็นความสําคัญและ
คุณคาของการตกแตงภาพการนําความรูเรื่องทฤษฎีสี การจัด องคประกอบภาพมาประยุกตใชในการสรางภาพ
ใหม  อุปกรณเครื่องมือตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ท่ีเขามาชวยเสริมการทํางาน   ท้ังทางดานงานกราฟก     
 โดยใชกระบวนการการทํางาน กระบวนการสืบคน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห   
 เพื่อใหมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย  ใฝรูใฝเรียน  กระตือรือรน 
มีความมุงมั่นในการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและนําทักษะปฏิบัติงานไปใช 
ในชีวิตประจําวันได 
 
---------------------------------------------------- 
ผลการเรียนรู  

1 บอกความหมายและความสําคัญของงานกราฟกได  
2 บอกลักษณะของโหมดสีและจิตวิทยาเกี่ยวกับสีได  
3. บอกลักษณะขององคประกอบของคอมพิวเตอรและจําแนกชนิดของซอฟตแวรท่ีใชในงานกราฟก 
ได  
4 บอกประเภทและองคประกอบของการออกแบบงานกราฟกได 
5. ออกแบบงานกราฟกไดอยางสรางสรรคและมีจินตนาการ 
6. บอกสวนประกอบหลักการสรางงานกราฟกดวยโปรแกรม Photoshop ไดถูกตอง  
7. สรางงานกราฟกดวยโปรแกรม Photoshop ได  
8. บอก หลักการออกแบบส่ือส่ิงพิมพโฆษณาได  
9. ใชเครื่องมือตางๆของโปรแกรม Photoshop สรางงานกราฟกได  
10.บอกหลักการออกแบบโปสเตอรโฆษณาได  
11. ใชเครื่องมือตางๆของโปรแกรม Photoshop ออกแบบโปสเตอรโฆษณาได  
12. บอกสวนประกอบของโปรแกรมFlash ไดถูกตอง  
13.บอกการสรางงานกราฟกและเครื่องมือตางๆของโปรแกรม Flash ได  
14. สรางงานกราฟกและเครื่องมือตางๆของโปรแกรมFlash ได  
15. บอกหลักการทํางานของ symbol และInstance ได  
16. ปฏิบัติการสรางวัตถุใหเปน symbol และInstanceได  
17. บอกหลักการทํางานของ Frame layer และtimeline ได  
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18. สรางงานกราฟกและควบคุมงานผาน Frame layer และทํารายได  
19. บอกประเภทของ Movie ไฟลท่ีสรางดวยโปรแกรมFlash ได  
20. บอกหลักการสราง และสรางMovie ไฟลแบบ Frame by Frame , Motion Tween และแบบ 

Shape Tween ได  
21. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเกี่ยวกับการสรางงาน Movie ไฟลแนบตางๆ 

รวมท้ังหมด 21 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20275           ช่ือวิชา โปรแกรมสรางโมเดล 3 มิติ 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

ศึกษาหลักการสรางภาพคอมพิวเตอรกราฟฟก  กําหนดการเคล่ือนไหวใหกับวัตถุ การแกไขการสราง
กราฟพัฒนางานเพื่อนําเสนอ การนําเสนองาน การใชสี การตกแตงรูปภาพ การเช่ือมขอมูล หลักการส่ือหลาย
มิติ  งานประยุกตทางดานการศึกษา ปฏิบัติการสรางงานนําเสนอแบบส่ือประสม และการใชโปรแกรมนําเสนอ
แบบส่ือประสม เพื่อนําเสนองานตางๆ เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถใชเทคโนโลยีแบบส่ือประสมใน
การนําเสนองานตางๆได 
 ฝกปฏิบัติงาน 3D เปนส่ือมัลติมีเดียท่ีใชกับส่ือตางๆ ในปจจุบัน เชน กราฟฟก ส่ือส่ิงพิมพ การตูน 
ภาพยนตร โฆษณา เกม ฯลฯ เพราะเปนงานท่ีสรางไดหลากหลายรูปแบบ เปนการสรางข้ึนมาเพื่อเลียนแบบ
ความเปนจริง (ธรรมชาติ) และสรางข้ึนจากจินตนาการหรือใชความคิดสรางสรรค (นอกเหนือธรรมชาติ) การ
สรางงานแอนิเมช่ัน ควรทําความเขาใจ ศึกษาถึงลักษณะของงาน 3D และฝกใชโปรแกรมในการออกแบบ
ควบคูกันไปเพื่อจะชวยใหเราสามารถสรางส่ือมัลติมีเดีย แอนิเมช่ัน 3D ไดงายยิ่งข้ึน  
 เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในการออกแบบอยางถูกวิธี สามารถนําความรูดานออกแบบไป
ใชไดอยางมีคุณภาพ สรางสรรค และมีจิตสํานึก ความรับผิดชอบ ปฏิบัติการทํางานดวยโปรแกรม 3D 
Animation การสรางภาพ 2 มิติและ 3 มิติ แอนิเมช่ัน การออกแบบการตูน การออกแบบส่ือตาง ๆ เพื่อ
นําไปใชงานส่ือมัลติมีเดีย แอนิเมช่ันข้ันสูงตอไป 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1. ใหมีความรูพื้นฐานกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ  
2. ใหมีความเขาใจและมีทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑได 
3. ใหมีทักษะในการวางแผน และการรวบรวมขอมูลสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ 
4. ใหสามารถออกแบบและเลือกใชเทคโนโลยีไดอยางสรางสรรค 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20276           ช่ือวิชา สรางงานแอนิเมช่ัน 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

ศึกษาหลักการทํางานของแอนนิเมชัน ข้ันตอนการเตรียมงานสําหรับทําแอนิเมชัน ข้ันตอนในการผลิต
งานสําหรับทําแอนิเมชัน สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการสรางสรรคงานแอนิเมชัน 

โดยการปฏิบัติการสรางงานแอนิเมชันสองมิติ หรือสามมิติอยางสากล โดยการออกแบบสรางสรรค
ตามจินตนาการไดอยางเหมาะสมในรูปแบบของมัลติมีเดีย ท่ีเกี่ยวกับภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว และการนํา
โปรแกรมมาประยุกตในการสรางช้ินงาน และนําเสนอผลงาน รูจักแกปญหา อธิบายวิเคราะห และทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหพัฒนาผูเรียนใหใชคอมพิวเตอรสรางสรรคผลงานไดอยางถูกวิธี ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล สามารถนําเสนอผลงานไดอยางมืออาชีพ สามารถนําความรูและทักษะการสรางแอนิเมชัน
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีจิตสํานึกท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม รวมถึงใชทรัพยากรอยาง
ประหยัดคุมคาและมีคุณธรรม 
 
------------------------------------------------------ 
ผลการเรียนรู 

1. นักเรียนอธิบายหลักการสรางแอนิเมชัน 
2. นักเรียนอธิบายข้ันตอนการเตรียมงานสําหรับทําแอนิเมชัน 
3. นักเรียนปฏิบัติการสรางสรรคงานแอนิเมชันสองมิติ อยางมีคุณธรรมโดยไมลอกเลียนผลงานของคน

อื่น 
4. นักเรียนปฏิบัติการสรางสรรคงานแอนิเมชันสามมิติ อยางมีคุณธรรมโดยไมลอกเลียนผลงานของคน

อื่น 
5. นักเรียนทําโครงงานการสรางสรรคงานแอนิเมชัน 

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20277           ช่ือวิชา โปรแกรมตัดตอ VDO 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จํานวน 0.5  หนวยกิต 

******************************** 
 
ศึกษาและวิเคราะหหลักการลงโปรแกรม Ulead Video Studio สวนประกอบหนาจอ เครื่องมือ

ตางๆของโปรแกรม Ulead Video Studio เบ้ืองตน การปรับและเรียกใชโปรแกรม เกี่ยวกับ ภาพ เสียง ระบบ 
การเลือกและปรับแตง VDO ภาพนิ่ง ลงในแถบเครื่องมือ การตัดตอและแกไขไฟล VDO  เลือกและแทรกเพลง
ตัดตอปรับเสียงเพลง การใชเครื่องมือในการเปล่ียนภาพ การสรางไฟล VDO จากภาพนิ่ง การใส Effect การ
ใสขอความ Title การบันทึกเสียงบรรยาย การใชและกําหนดหัวเรื่อง จบเรื่อง การบันทึก VDO เปน 
VCD/DVD 

โดยปฏิบัติงานฝกทักษะการตัดตอ VDO การบันทึก VDO เปน VCD/DVD   
 เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับหลักการตัดตอ VDO สามารถใหบริการ  มีเจตคติท่ีดี
ตองาน  มีความซื่อสัตยขยัน อดทน  มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบในการทํางาน 
 
------------------------------------------------------ 
ผลการเรียนรู 
 1. นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโปรแกรม Ulead Video Studio สวนประกอบหนาจอ      
              เครื่องมือตางๆของโปรแกรมเบ้ืองตน 

2. นักเรียนสามารถเลือกและแทรกเพลง ตัดตอ ปรับเสียงเพลงได 
3. นักเรียนสามารถใชเครื่องมือในการเปล่ียนภาพ การสรางไฟล วีดีโอจากภาพนิ่งได 
4. นักเรียนสามารถใส Effect ใหกับวีดีโอ ดวย Transition ได 
5. นักเรียนสามารถใสขอความ Title ได 
6. นักเรียนสามารถบันทึกเสียงบรรยายกําหนดหัวเรื่อง จบเรื่อง ได 
7. นักเรียนสามารถบันทึก VDO เปน VCD/DVD เพื่อนําไปใชได 

รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20278           ช่ือวิชา การผลิตงานดนตรีดวยคอมพวิเตอร 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง         จํานวน 0.5 หนวยกิต 

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

ศึกษาความรูความเขาใจในเรื่อง  การใชเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับงานดนตรี  การสรางสรรคงานดนตรีใน

รูปแบบตาง ๆ เชน ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรสวนประกอบหลัก (Hardware) ระบบปฏิบัติการ 

(Operating System) การบันทึกโนตและจัดระบบเสียงเครื่องดนตรี  โดยใชโปรแกรมดนตรีพื้นฐานเบ้ืองตน   

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการบันทึกเสียงและการตัดตอเสียงดนตรี   ดวยโปรแกรมดนตรีแบบตางๆ ตาม

เทคโนโลยีดนตรีท่ีทันสมัย ศึกษาการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานดนตรี  ปจจัยในการสรางสรรค

ผลงานดนตรีในแตละวัฒนธรรม  เครื่องหมายและ สัญลักษณทางดนตรี  เทคนิคการนําเสนอผลงานดนตรี  

การถายทอดบทเพลงดวยการบันทึกเสียงเครื่องดนตรี เด่ียวและรวมวง  การสรางสรรคงานดนตรีดวยเสียง

สังเคราะห  (midi)  การบันทึกโนตดนตรีดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  การใชโปรแกรมการผสมเสียง  การ

นําเสนอผลงานดนตรีรวมกับส่ือผสมประเภทตาง 
 โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล  โดยเนนการฝกปฏิบัติการผลิตดนตรีดวย
เครื่องคอมพิวเตอรเปนสําคัญ  และการอภิปรายพรอมกับการนําเสนอผลงานทักษะดานดนตรีและการทํา
กิจกรรมดนตรี 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ มีความสามารถดานดนตรีท้ังดานความรู  ความคิดและทักษะการฝก
ปฏิบัติดานดนตรีดวยคอมพิวเตอร    มีสุนทรียภาพดานดนตรี  ฝกฝนอยางมีระบบ และสามารถนําความรูมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 
--------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1. บันทึกโนตและจัดระบบเสียงเครื่องดนตรี  โดยใชโปรแกรมดนตรีพื้นฐานเบ้ืองตน    

2. บันทึกเสียงและการตัดตอเสียงดนตรี   โปรแกรมดนตรีแบบตางๆ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร   

3. ถายทอดบทเพลงดวยการบันทึกเสียงเครื่องดนตรี เด่ียวและรวมวง   

4. สรางสรรคงานดนตรีดวยเสียงสังเคราะห  (midi)  และนําเสนอผลงานดนตรีรวมกับส่ือผสม

ประเภทตาง 
รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20279           ช่ือวิชา การปฏิบัติเคร่ืองสายสากล(กีตาร) 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

 
ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง  องคประกอบของกีตาร ประวัติ วิวัฒนาการและ

สวนประกอบของกีตารประเภทตางๆ การบํารุงรักษา พรอมท้ังฝกปฏิบัติบันไดเสียง Chord แบบฝกหัดและ
บทเพลง รวมท้ังวิธีการสอนทักษะกีตารเบ้ืองตนโดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง เทคนิค การถายทอด
อารมณ 

โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล  โดยเนนการฝกปฏิบัติการเลนดนตรีเปน
สําคัญ  และการอภิปรายพรอมกับการนําเสนอผลงานทักษะดานดนตรีและการทํากิจกรรมดนตร ี

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ มีความสามารถดานดนตรีท้ังดานความรู  ความคิดและทักษะการฝก
ปฏิบัติดานดนตรี    มีสุนทรียภาพดานดนตรี  ฝกฝนอยางมีระบบ และสามารถนําความรูมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 
------------------------------------------------------------------ 
 
ผลการเรียนรู 

1.   ผูเรียนมีความรูความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีเครื่องสายสากล(กีตาร) 
2.   ผูเรียนรูจักเครื่องดนตรีสากลและอุปกรณของเครื่องดนตรีเครื่องสายสากล(กีตาร) 
3.   ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องเครื่องสายสากล(กีตาร) 
4.   ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับจังหวะการบรรเลงเครื่อง เครื่องสายสากล(กีตาร) 
5.   มีทักษะการปฏิบัติการบรรเลงเครื่องดนตรเีครื่องสายสากล(กีตาร)ตามความถนัด 
6.   มีอุปนิสัยเปนนักดนตรี มีสุนทรียภาพดานดนตรี 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20280           ช่ือวิชา การปฏิบัติเคร่ืองลมไม(แซกโซโฟน) 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับดนตรีสากล การบํารุงรักษาเครื่องดนตรี  เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีสากลตามความถนัด ตามหลักการสุนทรียศาสตรของดนตรี  ปฏิบัติเครื่องดนตรีจริงโดยรวมบรรเลงเปน
กลุม 
 โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล  โดยเนนการฝกปฏิบัติการเลนดนตรีเปน
สําคัญ  และการอภิปรายพรอมกับการนําเสนอผลงานทักษะดานดนตรีและการทํากิจกรรมดนตร ี

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ มีความสามารถดานดนตรีท้ังดานความรู  ความคิดและทักษะการฝก
ปฏิบัติดานดนตรี    มีสุนทรียภาพดานดนตรี  ฝกฝนอยางมีระบบ และสามารถนําความรูมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 
----------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1.   ผูเรียนมีความรูความสามารถในการบรรเลงเครื่องลมไม(แซกโซโฟน) 
2.   ผูเรียนรูจักเครื่องดนตรีสากลและอุปกรณของเครื่องลมไม(แซกโซโฟน) 
3.   ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องลมไม(แซกโซโฟน) 
4.   ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับจังหวะการบรรเลงเครื่องลมไม(แซกโซโฟน) 
5.   มีทักษะการปฏิบัติการบรรเลงเครื่องเครื่องลมไม(แซกโซโฟน)ตามความถนัด 
6.   มีอุปนิสัยเปนนักดนตรี มีสุนทรียภาพดานดนตรี 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20281           ช่ือวิชา การปฏิบัติเคร่ืองลิ่มนิ้ว(คียบอรด) 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาหาความรูความเขาใจในเรื่อง  เครื่องดนตรีประเภทคียบอรด  ทานั่งและการวางมือ   เทคนิค
การบรรเลง  การฝกการไลบันไดเสียงชนิดเมเจอร  ชนิดไมเนอร  และชนิดโครมาติก  การฝกการเลนคอรดใน
บันไดเสียงชนิดเมเจอรและชนิดไมเนอร  แบบปดและแบบกระจายการบรรเลงเพลงบทเพลงในอัตราจังหวะ  
2/4  3/4  4/4  2/2  และ  6/8   ท่ีเทียบเทาระดับเกรด  1 – 2  ตาม มาตรฐานสากลจากการอานโนตใน
กุญแจซอลและกุญแจฟา  และปฏิบัติตามเครื่องหมายและศัพท สังคีตท่ีกําหนด    การเลนคียบอรด
ประกอบการขับรอง  และการบรรเลงรวมกับเครื่องดนตรีประเภทตาง ๆ   การบํารุงรักษาเครื่องดนตร ี
 โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล  โดยเนนการฝกปฏิบัติการเลนดนตรีเปน
สําคัญ  และการอภิปรายพรอมกับการนําเสนอผลงานทักษะดานดนตรีและการทํากิจกรรมดนตรี 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ มีความสามารถดานดนตรีท้ังดานความรู  ความคิดและทักษะการฝก
ปฏิบัติดานดนตรี    มีสุนทรียภาพดานดนตรี  ฝกฝนอยางมีระบบ และสามารถนําความรูมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 
----------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1.   ผูเรียนมีความรูความสามารถในการบรรเลงเครื่องล่ิมนิ้ว(คียบอรด) 
2.   ผูเรียนรูจักเครื่องดนตรีสากลและอุปกรณของเครื่องล่ิมนิ้ว(คียบอรด) 
3.   ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องล่ิมนิ้ว(คียบอรด) 
4.   ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับจังหวะการบรรเลงเครื่องล่ิมนิ้ว(คียบอรด) 
5.   มีทักษะการปฏิบัติการบรรเลงเครื่องเครื่องล่ิมนิ้ว(คียบอรด) ตามความถนัด 
6.   มีอุปนิสัยเปนนักดนตรี มีสุนทรียภาพดานดนตรี 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20282          ช่ือวิชา การปฏิบัติเคร่ืองกระทบ(กลองชุด) 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

******************************** 
 
ศึกษาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับดนตรีสากล การบํารุงรักษาเครื่องดนตรี  เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติเครื่อง

ดนตรีสากลตามความถนัด ตามหลักการสุนทรียศาสตรของดนตรี  ปฏิบัติเครื่องดนตรีจริงโดยรวมบรรเลงเปน
กลุม 
 โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล  โดยเนนการฝกปฏิบัติการเลนดนตรีเปน
สําคัญ  และการอภิปรายพรอมกับการนําเสนอผลงานทักษะดานดนตรีและการทํากิจกรรมดนตร ี

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ มีความสามารถดานดนตรีท้ังดานความรู  ความคิดและทักษะการฝก
ปฏิบัติดานดนตรี    มีสุนทรียภาพดานดนตรี  ฝกฝนอยางมีระบบ และสามารถนําความรูมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 
------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1. ผูเรียนมีความรูความสามารถในการบรรเลงเครื่องกระทบ(กลองชุด) 
2. ผูเรียนรูจักเครื่องดนตรีสากลและอุปกรณของเครื่องกระทบ(กลองชุด) 
3. ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องกระทบ(กลองชุด) 
4. ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับจังหวะการบรรเลงเครื่องกระทบ(กลองชุด) 
5. มีทักษะการปฏิบัติการบรรเลงเครื่องกระทบ(กลองชุด)ตามความถนัด 
6. มีอุปนิสัยเปนนักดนตรี มีสุนทรียภาพดานดนตรี 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20283            ช่ือวิชา การปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทย 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย เชน ขิม ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญ 
ฆองวงเล็ก ซออู ซอดวง ขลุยเพียงออ ขลุยหลีบ ทานั่งในการปฏิบัติเครื่องดนตรี การใชการดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรี ประวัติความเปนมาของบทเพลงท่ีบรรเลงและประเภทวงดนตรีไทยปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย เชน ขิม 
ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก ซออู ซอดวง ขลุยเพียงออ ขลุยหลีบ ฯลฯ ไดอยางนอย 1 ช้ิน 
สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย ไดอยางไพเราะ ถูกทํานอง จังหวะและอารมณเพลง  
 โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล  โดยเนนการฝกปฏิบัติการเลนดนตรีเปน
สําคัญ  และการอภิปรายพรอมกับการนําเสนอผลงานทักษะดานดนตรีและการทํากิจกรรมดนตร ี

เพื่อใหมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปญหาการใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี มี
ความรู ความเขาใจในการสรางสรรคผลงานดาน ดนตรี โดยคํานึงถึงความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน รัก
ชาติ ศาสน กษัตริย ใฝรูใฝเรียน อยูอยางพอเพียงมีความซื่อสัตยสุจริต มุงมันในการทํางาน มีจิตสาธารณะ ตอ
การสรางสรรคงานดนตรี เห็นคุณคาและรักความเปนไทย 
 
------------------------------------------ 
 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายลักษณะของวงดนตรีไทยประเภทตางๆได 
2. อธิบายวิธีการนั่งและจับเครื่องดนตรีไทยท่ีถนัดขณะบรรเลงได 
3. อธิบายวิธีใชและดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยท่ีถนัดได 
4. สามารถปฏิบัติเทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยท่ีถนัดได 
5. อธิบายประวัติความเปนมาของเพลงท่ีบรรเลงและปฏิบัติเครื่องดนตรีตามบทเพลงท่ีมอบหมาย 

             ไดอยางนอย 1 เพลง 
 

รวมท้ังหมด  5 ผลการเรียนรู  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20284            ช่ือวิชา การปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับดนตรีสากล การบํารุงรักษาเครื่องดนตรี  เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีสากลตามความถนัด ตามหลักการสุนทรียศาสตรของดนตรี  ปฏิบัติเครื่องดนตรีจริงโดยรวมบรรเลงเปน
กลุม 
 โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล  โดยเนนการฝกปฏิบัติการเลนดนตรีเปน
สําคัญ  และการอภิปรายพรอมกับการนําเสนอผลงานทักษะดานดนตรีและการทํากิจกรรมดนตร ี

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ มีความสามารถดานดนตรีท้ังดานความรู  ความคิดและทักษะการฝก
ปฏิบัติดานดนตรี    มีสุนทรียภาพดานดนตรี  ฝกฝนอยางมีระบบ และสามารถนําความรูมาประยุกตใชใน
ชีวติประจําวันอยางสรางสรรค  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 
--------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1. สามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีแตละประเภท 
2. รูจักเครื่องดนตรีสากลและอุปกรณของเครื่องดนตรีสากลแตละประเภท 
3. มีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลแตละประเภท 
4. มีความรูเกี่ยวกับจังหวะการบรรเลงเครื่องดนตรีสากลแตละประเภท  
5. บรรเลงเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 
6. ไมมีอุปนิสัยเปนนักดนตรี มีสุนทรียภาพดานดนตรี 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20285          ช่ือวิชา การปฏิบัติเคร่ืองตนตรีพื้นบานอีสาน 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพยี 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาความเปนมาของดนตรีพื้นบานอีสาน (โปงลาง)  สวนประกอบของเครื่องดนตรี วิธีการทําเครื่อง
ดนตรี  วิธีการตีเครื่องดนตรี วิธีการใชเครื่องดนตรี ศัพทเฉพาะทางดนตรี องคประกอบทางดนตรีดานจังหวะ
และทํานอง  การอานและขับรองโนตตามทํานองลาย  หลักการฟง  และการวิเคราะหระดับเสียง จังหวะ
ทํานองของดนตรี  การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม  ศึกษาเครื่องดนตรีชนิดตาง ๆ  ท่ีใชในการผสมวงดนตรี
พื้นบานอีสาน (โปรงลาง)  หลักการผสมวงดนตรีพื้นบานอีสาน   วิธีการใชและการเก็บรักษาเครื่องดนตรีโปรง
ลาง     หลักการฟ งความไพเราะของเสียงดนตรีพื้ นบ านอีสาน (โปงลาง ) กับการแสดงนาฏ ศิลป
พื้นบาน   ความสัมพันธระหวางดนตรีพื้นบานอีสาน (โปงลาง)กับชีวิตความเปนอยูของมนุษย   ความสําคัญ
และประโยชนของการอนุรักษศิลปะดนตรีพื้นบานอีสาน (โปงลาง) ในฐานะท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิ
ปญญาไทย 

 โดยการฝกปฏิบัติจริงจากผูรู  หรือภูมิปญญาทองถ่ิน  ท้ังสามารถสืบคนขอมูลจากเทคโนโลยีท่ี
หลากหลาย 
 เพื่อใหนักเรียนไดปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  ท้ังสามารถพัฒนาศักยภาพ
ทางดานดนตรีไปในแนวทางท่ีเหมาะสมของแตละบุคคล 
 
------------------------------------------------------ 
 
ผลการเรียนรู 

1. บอกสวนประกอบของเครื่องดนตรี การเลนเครื่องดนตร ีศัพทเฉพาะทางดนตร ี 
2. เลนดนตร ีตามจังหวะและทํานอง  การอานและขับรองโนตตามทํานองลาย   
3. วิเคราะหระดับเสียง จังหวะทํานองของดนตร ี  
4. ระบุความสัมพันธระหวางดนตรีพื้นบานอีสาน (โปงลาง)กับชีวิตความเปนอยูของมนุษย    
5. อนุรักษศิลปะดนตรีพื้นบานอีสาน (โปงลาง) ในฐานะท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน  และภูมิปญญาไทย 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20286          ช่ือวิชา การปฏิบัติเคร่ืองตนตรีกลองยาว 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

 
มีความรูความเขาใจประวัติความเปนมา ประเภทและสวนประกอบของกลองยาว ปฏิบัติกลอง 

ยาว  โดยการเลือกผสมผสานองคประกอบ หลักการ เทคนิค จังหวะสามัญ จังหวะกลอง และวิธีการตีกลอง
ยาว เบ้ืองตน   และพัฒนาทักษะทางดนตรีใหไดผลตามตองการ  การฝกปฏิบัติอานโนตและรองโนตตามเสียง
กลอง การปฏิบัติรองเพลงกระทุงกับการตีกลอง ทารําประกอบเพลงในการเลนกลองยาว  การแตงกายท่ีใชใน
การเลนวงกลองยาวและบํารุงรักษากลองยาวดวยความระมัดระวัง ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ สรางสรรค
บทเพลงกลองยาว ในจังหวะตางๆ  

โดยศึกษาเรียนรูทฤษฎี  องคความรูเกี่ยวกับการเลนกลองยาว  การฝกปฏิบัติวิธีการตี  การกําหนด
จังหวะ  และการเลนผสมวงกลองยาว  การเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรูและทักษะการเลนกลองยาวจาก
แหลงเรียนรู 

เพื่อใหเปนประโยชนในการเรียนรูดานทฤษฎีและการปฏิบัติการดานดนตรี  องคความรูเกี่ยวกับการ
เลนกลองยาว ชีวิตประจําวัน และบูรณาการกับสาระการเรียนรูอื่น ๆ อยางเห็นคุณคา และช่ืนชมแสดงความ
คิดเห็น วิเคราะห วิจารณองคประกอบและความไพเราะของผลงานดนตรี ตามหลักการทางดนตร ี
 
--------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1. บอกสวนประกอบของเครื่องดนตรกีลองยาว การเลนเครื่องดนตร ีศัพทเฉพาะทางดนตร ี 
2. เลนดนตร ีตามจังหวะและทํานองของดนตรีกลองยาว   
3. แตงกายไดเหมาะสมกับการเลนดนตรีกลองยาว   
4. ระบุความสัมพันธระหวางดนตรีกลองยาวกับชีวิตความเปนอยูของมนุษย    
5. อนุรักษศิลปะวัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบานอีสาน (โปงลาง) ในฐานะท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน  และ

ภูมิปญญาไทย 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20287            ช่ือวิชา ระบํารําฟอน 1 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

 ศึกษา ประวัติความเปนมาของนาฏศิลป  หลักการจัดการแสดงนาฏศิลปในโอกาสตางๆใน
ชีวิตประจําวันหลักการแตงหนา แตงผมและแตงกายเพื่อการแสดงหลักการประดิษฐทารํา ตามรูปแบบของการ
แสดงนาฏศิลปไทย 

มีทักษะทางดานนาฏศิลป การแตงหนา แตงผมและแตงกาย เพื่อการแสดงนาฏศิลปและสามารถนํา
ทักษะการแสดงระบํา รํา ฟอน การแสดงพื้นเมือง มาประดิษฐสรางสรรคผลงานการแสดงทารําเพลงตางๆท่ี
ศึกษาจากส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวันมาประยุกต ตามแบบนาฏศิลปไทยนําเสนอผลงานในโอกาสตางๆ 
วิจารณและประเมินคุณภาพการแสดงผลงานตามหลักการการสรางเกณฑประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
แสดงโดยใชกระบวนการกระบวนการสาธิต  สืบคนขอมูล การฝกปฏิบัติ  กระบวนการกลุม    การสรางสรรค
ผลงาน และการแสดงผลงาน 

เพื่อใหนักเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับวิชาอื่นและชีวิตประจําวัน    มี คุณธรรม
จริยธรรม  รักความเปนไทย  มีความสามารถในการตัดสินใจ  มุงมั่นในการทํางาน   วิพากย  วิจารณคุณคา
และประโยชนดานการแสดง  สืบสาน  ช่ืนชมความงาม  อนุรักษ  เห็นคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมท้ังท่ีเปน
ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทยและสากล 
-------------------------------------------------- 

ผลการเรียนรู 
1. ศึกษาประวัติความเปนมาของฟอนมาลัย 
2.   รูหลักการจัดการแสดงนาฏศิลปในโอกาสตางๆได 
3.   ปฏิบัติการแตงหนา แตงผมและแตงกายเพื่อการแสดงได 
4.   สามารถปฏิบัติทารําฟอนมาลัยได 
5.   สามารถรูหลักการประดิษฐทารําได 
6.  มีความรูความเขาใจ ช่ืนชมเห็นคุณคาและรวมสืบสานวัฒนธรรมไทย 

รวมท้ังหมด  6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20288            ช่ือวิชา ระบํารําฟอน 2 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

  ศึกษาประวัติความเปนมา   องคประกอบ  และวิวัฒนาการของนาฏศิลปต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
บทบาทของบุคคลสําคัญในวงการของนาฏศิลปของประเทศไทยในยุคสมัยตาง ๆ   รูปแบบของ  การ
แสดง  ระบํา  รํา  ฟอน  การแสดงพื้นเมือง    เทคนิคการสรางความคิดริเริ่มประดิษฐทารําท่ีเปนคูและหมู 
การนําเสนอผลงานสรางสรรคการแสดงละครรูปแบบตางๆ ท่ีช่ืนชอบในโอกาสตาง ๆ  วิเคราะหแกนของการ
แสดงนาฏศิลปและการละคร ท่ีตองการส่ือความหมายในการแสดง   หลักการชมและการวิจารณการแสดง
นาฏศิลปและละครสรางสรรค    การสรางเกณฑประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการแสดง 

 โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล  กระบวนการกลุม    กระบวนการสาธิต  การฝกปฏิบัติ  การ
ทดสอบและการแสดงผลงาน 
           เพื่อใหนักเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับวิชาอื่นและชีวิตประจําวัน    มีคุณธรรม
จริยธรรม  รักความเปนไทย  มีความสามารถในการตัดสินใจ  มุงมั่นในการทํางาน   วิพากย  วิจารณคุณคา
ดานการแสดง  สืบสาน  ช่ืนชมความงาม  อนุรักษ  เห็นคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมท้ังท่ีเปนภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทยและสากล 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 

1.  นักเรียนสามารถรูถึงประวัตินาฏศิลปพื้นเมืองได 
2.  นักเรียนสามารถรูภาษาทา และการรําแตละภาคได 
3.  นักเรียนสามารถเคล่ือนไหวท่ีแสดงส่ืออารมณได 
4.  นักเรียนสามารถเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลปพื้นเมืองได 
5.  ปฏิบัติเพลงระบําไก, เพลงกลองยาว, เพลงชุมนุมเผาไทย 

รวมท้ังหมด  5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20289            ช่ือวิชา การจัดดอกไมแหง 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

******************************** 
 
ศึกษา   วิเคราะห   ศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับงานดอกไมแหง   รูปแบบและการออกแบบ

จัดดอกไมแบบไทยและสากล การเลือกดอกไมและเลือกใช อุปกรณชนิดตาง ๆ  ท่ีใชในงานดอกไมแหง   
วิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการ ปฏิบัติงานท่ีถูกตอง  ฝกปฏิบัติงานดอกไมแหง  ตาม 
เทศกาลงานวันสําคัญ 

โดยใชทักษะการแสวงหาความรู   การจัดการ   การทํางาน รวมกันบนพื้นฐานความพอเพียง     
เห็นคุณคาของงาน   มีคุณธรรม   จริยธรรม   เจตคติและลักษณะนิสัยใน การทํางานท่ีดี    สามารถ

นําผลงานไปใชในโอกาสตาง ๆ  ได   
 
------------------------------------------------ 

 
ผลการเรียนรู   

1.  ศึกษาศิลปะและวฒันธรรมท่ีเกี่ยวของกับงานดอกไมแหง   
2.  เลือกดอกไม  ใบไม  วัสดุท่ีใชในงานดอกไมแหงได   
3.  ใชและบํารุงรักษาอุปกรณงานดอกไมแหงไดถูกตอง   
4.  ปฏิบัติงานดอกไมแหงชนิดตาง ๆ  เชน  มาลัย   ชอดอกไม  แจกันดอกไม   
5.  นําความรูไปใชในโอกาสตาง ๆ  ไดเหมาะสม   

รวมท้ังหมด    5    ผลการเรียนรู    
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20290            ช่ือวิชา การจัดดอกไมสด 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษา   วิเคราะห   ศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับงานดอกไมสด   รูปแบบและการออกแบบจัด
ดอกไมแบบไทยและสากล การเลือกดอกไมและเลือกใช อุปกรณชนิดตาง ๆ  ท่ีใชในงานดอกไมสด   วิธีการ
บํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการ ปฏิบัติงานท่ีถูกตอง  ฝกปฏิบัติงานดอกไมสดชนิดตาง ๆ ตาม
เทศกาลงานสําคัญ   

โดยใชทักษะการแสวงหาความรู   การจัดการ   การทํางาน รวมกันบนพื้นฐานความพอเพียง     
เห็นคุณคาของงาน   มีคุณธรรม   จริยธรรม   เจตคติและลักษณะนิสัยใน การทํางานท่ีดี    สามารถ

นําผลงานไปใชในโอกาสตาง ๆ  ได   
 

-------------------------------------------------- 
ผลการเรียนรู   

1.  ศึกษาศิลปะและวฒันธรรมท่ีเกี่ยวของกับงานดอกไมสด   
2.  เลือกดอกไม  ใบไม  วัสดุท่ีใชในงานดอกไมสดได   
3.  ใชและบํารุงรักษาอุปกรณงานดอกไมสดไดถูกตอง   
4.  ปฏิบัติงานดอกไมสดชนิดตาง ๆ  เชน  มาลัย   ชอดอกไม  แจกันดอกไม   
5.  นําความรูไปใชในโอกาสตาง ๆ  ไดเหมาะสม   

รวมท้ังหมด    5    ผลการเรียนรู    
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20291            ช่ือวิชา การรีไซเคิลขยะ 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

มีความรู เขาใจ ยอมรับ เห็นคุณคาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพและมีภูมิคุมกันการดําเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนอยางมีความสุข     

โดยใชทักษะการแสวงหาความรู   การจัดการ   การทํางาน รวมกันบนพื้นฐานความพอเพียง     
เพื่อใหมีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติทีดี มีทักษะในการดูแลและสรางเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพทีดี

ปฏิบัติจน เปนกิจนิสัย หลีกเล่ียงพฤติกรรมเสียงตอสุขภาพ ตลอดจนสงเสริมสุขภาพพลานามัยและ
สภาพแวดลอมทีดี ในชุมชน   
 
------------------------------------------------  
 
ผลการเรียนรู 

1. บอกความหมาย ประเภทของขยะมูลฝอย  ระบุความสําคัญของการคัดแยก และการจัดการขยะ
มูลฝอยได  

2. มีความรู ความเขาใจในแนวทาง การปองกันปญหาส่ิงแวดลอมดานขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
3. อธิบายวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอย ดวยหลักการ 3R แยกภาชนะสําหรับใส ขยะมูลฝอยแตละ

ประเภทได   
4.  ปฏิบัติการในการคัดแยกขยะ และรณรงคการบริหารจัดการขยะอยางยั่งยืนท้ังท่ีบานและโรงเรียน  

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

308 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20292            ช่ือวิชา การจักสานไมไผ 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาและปฏิบัติการเลือกใชเครื่องมือ  วัสดุ อุปกรณในการจักสานไมไผ  การออกแบบ และการ
ประดิษฐผลิตภัณฑ ไมไผ  การคิดคํานวณราคาและกําหนดราคาขาย   

โดยใชกระบวนการปฏิบัติจริง  การมีสวนรวม  การเรียนรูแบบโครงงาน   
เพื่อปลูกฝงให นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตออาชีพการจักสานไมไผ  มีความรับผิดชอบ  มีความรอบคอบ  

ขยันหมั่นเพียร และสามารถนําไปประกอบอาชีพและใชในชีวิตประจําวันได  
 
--------------------------------------------------- 
ผลการเรียนรู    

1.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจักสาน   
2.  เพื่อใหมีความเขาใจ เลือกใชเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณในการจักสาน   
3.  เพื่อใหมีความรู  มีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑไมไผ   
4.  เพื่อให มีทักษะในการจักสานไมไผในรูปแบบตาง ๆ    
5.  เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับการคํานวณราคาตนทุนและกําหนดราคาขาย   
6.  เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน   
7.  เพื่อใหนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ   

รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20293            ช่ือวิชา ยุวมัคคุเทศก 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา บทบาทหนาท่ีคุณลักษณะ 
มารยาท และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก รูปแบบการนําเท่ียว ตลอดจนการฝกประสบการณเกี่ยวกับการเปน 
มัคคุเทศกอาสา โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห การส่ือสาร กระบวนการสืบคนขอมูลจากการเรียนรูตางๆ         
การจัดการเรียนรู  

โดยใชกระบวนการกลุม การบวนการปฏิบัติ การใชทักษะ 
เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู ความเขาใจ และเห็นคุณคาของอาชีพมัคคุเทศกและมีสวนรวมในการ

อนุรักษและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม ทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการมีสวนรวมใน
การเชิญชวนใหนักทองเท่ียวหันมา สนใจเท่ียวในทองถ่ินและประเทศไทยมากยิ่งข้ึน เพื่อเปนการสรางรายได
ใหกับประชาชนในจังหวัดจันทบุรี   และท่ีสําคัญเพื่อใหคนรุนหลังไดเรียนรูตอไป   
 
-------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู 
 1. อธิบายความหมายและความสําคัญของการทองเท่ียวได  
 2. อธิบายความสําคัญของการศึกษาดานประวัติศาสตรและภูมิศาสตรทองถ่ินได  
 3. ตอบคําถามเกี่ยวกับประวัติศาสตรและภูมิศาสตรของทองถ่ินได  
 4. สนทนาโตตอบเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวของจังหวัดจันทบุรีได  
 5. มีความรูคําศัพทเกี่ยวกับการทองเท่ียวและสามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง  
 6. มีทักษะการแนะนําการทองเท่ียวของจังหวัดจันทบุรีได 
รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20294            ช่ือวิชา กีฬาฟุตบอล 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาความรู และความเขาใจประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาฟุตบอล ความรูท่ัวไป 
เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ทักษะการเลนฟุตบอล หลักการรุก หลักการรับ การเลนเปนทีมแบบตางๆ ระเบียบ 
ขอบังคับ กติกาท่ีควรทราบ คําศัพทเฉพาะท่ีใชในการเลนกีฬาฟุตบอล และการทดสอบ สมรรถภาพทางกาย 
เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการเลนกีฬาฟุตบอล ท้ังประวัติความเปนมาและประโยชนของ กีฬาฟุตบอล ทักษะ
การเลนฟุตบอล ทักษะการรุก ทักษะการรับ ทักษะการเลนเปนทีมแบบตางๆ ระเบียบขอบังคับ กติกาท่ีควร
ทราบ คําศัพทเฉพาะท่ีใชในการเลนกีฬาฟุตบอล และการทดสอบ สมรรถภาพทางกายและสามารถอธิบายถึง
ประวัติความเปนมาของกีฬาฟุตบอลได  

โดยใชกระบวนการเลนและดูกีฬาฟุตบอล การบวนการปฏิบัติ การใชทักษะการเลนฟุตบอลอยาง
ถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย   

เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติท่ีถูกตองในการเปนผูเลน และผูดูกีฬา มีคุณลักษณะ อันพึงประสงคและ
เหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกําลังกาย ตามความถนัดและความสนใจ และนําทักษะกีฬาฟุตบอลไปใชใน
การออกกําลังกายเพื่อพัฒนา บุคลิกภาพและสมรรถภาพตอไป   

 
-------------------------------------------------------- 
 
ผลการเรียนรู  

1. อธิบายประวติัความเปนมา วิวฒันาการและประโยชนของกีฬาฟุตบอลได  
2. มีทักษะในการเลนและการเคล่ือนไหวในกีฬาฟุตบอล  
3. เคล่ือนไหวและเคล่ือนท่ีพื้นฐานของรางกายและในกีฬาฟุตบอลไดถูกตอง     
4. รูข้ันตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเปนฝายรุก-ฝายรับไดอยางถูกตองและเหมาะสม  
5. รู เขาใจ และปฏิบัติการเลนเปนทีมแบบตางๆ ได  
6. รู เขาใจ และปฏิบัติตามกติกาการแขงขันกฬีาฟุตบอลไดอยางถูกตอง  
7. รู เขาใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตอง   

รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20295            ช่ือวิชา กีฬามวยไทย 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีใชในศิลปะมวยไทยคือ การชก
หมัดตรง การชกหมัดอัพเปอรคัต การหลบหลีก การปองกันตนเอง การเคล่ือนท่ีในมวยไทยการเตะ การถีบได
สรางเสรมิสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองเห็นคุณคาของการออกกําลังกายและการเขารวมกิจกรรม
กีฬาชนิดตางๆเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัดแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และช่ืนชม
ในสุนทรียภาพของ การออกกําลังกายและการเลนกีฬาเห็นคุณคาของการนําประสบการณท่ีไดรับจากกิจกรรม
การแขงขันกีฬาไปใชในการดํารงชีวิต   

โดยใชกระบวนการเลนและดูกีฬามวยไทย การบวนการปฏิบัติ การใชทักษะทางกีฬามวยไทยอยาง
ถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย   

เพื่อใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง มีเจตคติและคานิยมท่ีดีในเรื่องศิลปะมวยไทย แสดงทักษะการชก
หมัดตรง การชกหมัดอัพเปอรคัต การหลบหลีก การปองกันตนเอง เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการ
เลนอยางเครงครัดแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเลนกีฬา
ได 

 
------------------------------------------------ 
 
ผลการเรียนรู 

1.เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูศิลปะประจําชาติ  และเกิดความภูมิใจในความเปนไทย 
2.เพื่อใหนักเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
3.เพื่อเปนการเรียนรูศิลปะการปองกันตัวและตอตานยาเสพติด  โดยใชการออกกําลังกายเปนส่ือ 

รวมท้ังหมด    3   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20296            ช่ือวิชา กีฬาวอลเลยบอล 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

******************************** 
ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาประเภทวอลเลยบอล  ฝกทักษะการบริหารรางกาย 

การเคล่ือนไหวข้ันพื้นฐาน และการเลนกีฬาตามลําดับข้ันตอน โดยใชกระบวนการทางพลศึกษา เพื่อใหมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา และกีฬาประเภทวอลเลยบอล มีทักษะในการเลนกีฬา มี
คุณธรรมเห็นคุณคาของกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 โดยใชทักษะกระบวนการฝกปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรูความเขาใจ กระบวนการกลุม กระบวนการ
สรางความตระหนัก กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปราย กระบวนการคิดวิเคราะห 
และทักษะการมีสวนรวม 
 เพื่อใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน ซื่อสัตยสุจริต รักความเปน
ไทย อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
------------------------------------------------ 
ผลการเรียนรู  

1. อธิบาย สรุปประวัติความเปนมาของกีฬาวอลเลยบอลได 
2. อธิบายกฎกติกาการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลไดอยางถูกตอง 
3. อธิบายหนาท่ีของการตัดสิน และผูตัดสินกีฬาได 
4. ปฏิบัติหนาท่ีผูตัดสิน ผูชวยตัดสิน  เปนผูเลนและผูชมท่ีดีได 
5. เขียนโครงการจัดการแขงขัน บอกรูปแบบของการแขงขัน และการจัดการแขงขันได 
6. จัดการแขงขันแบบพบกันหมดได 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20297            ช่ือวิชา กีฬาเทเบิลแทนนสิ 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

******************************** 
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติและประโยชนของกีฬาเทเบิลเทนนิส การสงเสริม รางกายในการ

เลนกีฬาเทเบิลเทนนิส ทักษะเบ้ืองตนในการเลนเทเบิลเทนนิส การตีลูก การสงลูก การตบลูก การตีลูกหยอด 
การตีลูกพรอม กติกาการแขงขัน การเลนเทเบิลเทนนิสเพื่อการแขงขัน  และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส  ท้ังทักษะพื้นฐานในการเลนกีฬา เทเบิลเทนนิส ทักษะ
การสงเสริมรางกายในการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส ทักษะเบ้ืองตนในการเลน เทเบิลเทนนิส ทักษะการตีลูก 
ทักษะการสงลูก ทักษะการตบลูก ทักษะการตีลูกหยอด ทักษะการตี ลูกพรอม กติกาการแขงขัน ทักษะการ
เลนเทเบิลเทนนิสเพื่อการแขงขัน  และการทดสอบ สมรรถภาพทางกาย   
 โดยใชทักษะกระบวนการฝกปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรูความเขาใจ กระบวนการกลุม กระบวนการ
สรางความตระหนัก กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปราย กระบวนการคิดวิเคราะห 
และทักษะการมีสวนรวม 

เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติท่ีถูกตองและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกําลังกาย ตามความถนัดและ
ความสนใจ และนําทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสไปใชในการออกกําลังกาย เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพ
ตอไป   

 
---------------------------------------------------------------------- 
ผลการเรียนรู   

1.  อธิบายความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิสได    
2.  มีทักษะในการเลนและการเคล่ือนไหวในกีฬาเทเบิลเทนนิส    
3.  รูข้ันตอนและสามารถปฏิบัติ เมื่อเปนฝายรุกไดอยางถูกตองและเหมาะสม   
4.  รูข้ันตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเปนฝายรับไดอยางถูกตองและเหมาะสม   
5.  รู เขาใจ และปฏิบัติตามกติกาการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิสไดอยางถูกตอง   
6.  รู เขาใจ และมีทักษะในการเลนเทเบิลเทนนิสเพื่อการแขงขัน   
7.  รู เขาใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตอง  

รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20298            ช่ือวิชา กีฬาแบดมินตัน 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

******************************** 
ศึกษาความหมาย ประวัติความเปนมา ความสําคัญ  ประโยชนของกีฬาแบดมินตันกฎ  กติกา  

มารยาทของผูเลนและผูชม  การเลนเด่ียว  การเลนเปนทีม การปองกันอันตรายและวิธีปฐมพยาบาลอัน
เนื่องมาจากการเลนกีฬาแบดมินตัน การเลนกีฬาแบดมินตันเพื่อการออกกําลังกายการแขงขันภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  ปฏิบัติทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน การตีและการรับลูกโดง การตีและรับลูกหยอด 
การตีและรับลูกดาด การตีแลรับลูกตบ การสงลูกยาว การสงลูกส้ัน รูและเขาใจกติกาเบ้ืองตน  ของการแขงขัน
แบดมินตันประเภทเด่ียว ประเภทคู ประเภทคูผสม มีมารยาทในการดูแลการเลน มีน้ําใจนักกีฬา  และรูจัก
การรักษาอุปกรณการเลน สามารถนําทักษะการเลนแบดมินตันไปใชในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของ
ตนเองได 
 โดยใชกระบวนการทักษะปฏิบัติ การเรียนรู ความเขาใจ กระบวนการกลุม และการมีสวนรวม 
 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝเรียนรู มีความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นในการทํางาน รักความเปน
ไทย อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
------------------------------------------ 
ผลการเรียนรู 

1. นักเรียนสามารถบอกประวัติความเปนมาและความรูท่ัวไปของกีฬาแบดมินตันได 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการจับไมและการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน 
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการตีและการรับลูกโยนได 
4. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการตีและการรับลูกหยอดได 
5. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการตีและการรับลูกดาดได 
6. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการตีและการรับลูกตบได 
7. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการสงลูกยาวได 
8. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการสงลูกส้ันได 
9. นักเรียนสามารถบอก กฎ กติกา และมารยาท การเลนเบ้ืองตนได 
10. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการแขงขันแบดมินตันประเภทตางๆได 
11. นักเรียนสามารถใชทักษะกีฬาแบดมินตันพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองได 

รวมท้ังหมด 11  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ง 20299            ช่ือวิชา กีฬาเซปกตะกรอ 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาประเภทตะกรอ ฝกทักษะการบริหารรางกาย การ
เคล่ือนไหวข้ันพื้นฐาน และการเลนกีฬาตามลําดับข้ันตอน โดยใชกระบวนการทางพลศึกษา เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา และกีฬาประเภทตะกรอ มีทักษะในการเลนกีฬา มีคุณธรรมเห็นคุณคา
ของกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

โดยใชทักษะกระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการเรียนรูความเขาใจ กระบวนการกลุม กระบวนการ
สรางความตระหนัก กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปรายกระบวนการคิดวิเคราะห 
และทักษะการมีสวนรวม 
   เพื่อใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน ซื่อสัตยสุจริต รักความ
เปนไทย อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
---------------------------------------------------------- 
ผลการเรียนรู  

1. สรุปประวัติความเปนมาของกีฬาเซปคตะกรอได 
2. สามารถเคล่ือนไหวในทาเบ้ืองตนของกีฬาเซปคตะกรอได 
3. สามารถรับและสงลูกแบบตางๆ และเตะตะกรอลูกพื้นฐานได 
4. สามารถเตะลูกขางเทาดานใน และลูกขางเทาดานนอกถูกตองและเลนลูกโตคูได 
5. สามารถเตะลูกหลังเทาและเลนลูกโตคูได 
6. สามารถเตะลูกโหมง และเลนลูกโตคูได 
7. สามารถเดาะลูกเขาไดอยางถูกตองและเลนลูกพลิกแพลงได 
8. สามารถเลนลูกดวยศีรษะไดอยางถูกตองและเลนพลิกแพลงได 
9. อธิบายกฎ กติกาการแขงขันเซปคตะกรอไดอยางถูกตอง 
10. สามารถเลนทีมไดอยางถูกตองตามกติกาการแขงขัน 

รวมท้ังหมด 10 ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับประถมศกึษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

อ 11101 ภาษาอังกฤษ 1 จํานวน 120 ช่ัวโมง 
อ 12101 ภาษาอังกฤษ 2 จํานวน 120 ช่ัวโมง 
อ 13101 ภาษาอังกฤษ 3 จํานวน 120 ช่ัวโมง 
อ 14101 ภาษาอังกฤษ 4 จํานวน 120 ช่ัวโมง 
อ 15101 ภาษาอังกฤษ 5 จํานวน 120 ช่ัวโมง 
อ 16101 ภาษาอังกฤษ 6 จํานวน 120 ช่ัวโมง 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ 11101             ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษ 1 

รายวิชาพื้นฐาน         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1        เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง   

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

เขาใจคําส่ังคําขอรองภาษาทาทางและประโยคงายๆในสถานการณใกลตัวประโยคคําส่ังท่ีใชพูดใน
หองเรียนคําขอรองเชนคําขอรองท่ีใชพูดในหองเรียนภาษาทาทางการทักทายการกลาวคําอําลาการแนะนํา
ตนเองประโยคงายๆในสถานการณใกลตัวการกลาวขอบคุณการพูดขออนุญาตการพูดแทรกอยางสุภาพการ
บอกตําแหนงส่ิงของตางๆอานออกเสียงตัวอักษรคําศัพทบทสนทนาและรองเพลงภาษาตางประเทศไดเขาใจคํา
กลุมคําและประโยคโดยถายโอนเปนภาพหรือสัญลักษณงายๆคําศัพทตางๆเชนสัตวส่ิงของจํานวนนับ 1-20 วัน
ในสัปดาหช่ือสีกลุมคําตางๆเชนคํากลาวขอบคุณประโยคแนะนําช่ือตนเองเขาใจและตอบคําถามเกี่ยวกับบท
สนทนาเรื่องส้ันหรือนิทานฝกการออกเสียงและสําเนียงของประโยคใหใกลเคียงกับเจาของภาษาเขาใจสํานวน
งายๆรูจักขนบธรรมเนียมประเพณีในวัฒนธรรมของเจาของภาษาการพูดประโยคสุภาพการขออนุญาตตางๆ
บอกความแตกตางของคําศัพทระหวางภาษาตางประเทศกับภาษาไทยเทียบคําศัพทระหวางเจาของภาษากับ
ภาษาไทยใชประโยชนของการรูภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูและความบันเทิงจากรายการโทรทัศน
ทํากิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมการเลนเกมทางภาษาการรองเพลงบอกคําและกลุมคําภาษาตางประเทศท่ี
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆช่ือเรียกอวัยวะในรางกายกลุมสาระวิทยาศาสตรการลําดับญาติกลุม
สาระสังคมศึกษาพูดคําศัพทของคําและกลุมคําท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ  

โดยใชทักษะทางภาษาท่ีเนนการฟงและพูดในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารถูกตองตามกาลเทศะและ
แสดงบทบาทสมมุติอยางงายๆ 

เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษมีวินัยใฝเรียนรูมุงมั่นในการทํางานและรักการ
อานและสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม  

 
------------------------------------------------- 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ต  1.1  ป 1 / 1 – 3  
 ต  1.2  ป 1 / 1 – 4 
 ต  1.3  ป 1 / 1  
 ต  2.1   ป 1 / 1 – 3  
 ต  3.1    ป  1 / 1  
 ต  4.1   ป 1 / 1 – 2  
รวมท้ังหมด  14  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ 12101             ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษ 2 

รายวิชาพื้นฐาน         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2        เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง   

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

ศึกษาคําส่ังคําขอรองงายๆท่ีใชในหองเรียน  ตัวอักษรเสียงตัวอักษรหลัก  การอานออกเสียง บท
สนทนาท่ีใชในการทักทายกลาวลาขอบคุณขอโทษประโยคและขอความท่ีใชในการแนะนําตนเองคํากลุมคํา
ประโยคและความหมายเกี่ยวกับตนเองครอบครัวโรงเรียนส่ิงแวดลอมใกลตัวอาหารเครื่องด่ืมและนันทนาการ
บทอานเกี่ยวกับเรื่องใกลตัวนิทานท่ีมีภาพประกอบศัพทและสํานวนแสดงความตองการของตนเองการขอและ
ใหขอมูลงายๆเกี่ยวกับตนเองเชนช่ืออายุรูปรางสวนสูงส่ิงตางๆใกลตัวเชนสีขนาดจํานวนสถานท่ีท่ีอยูของ
ส่ิงของวัฒนธรรมของเจาของภาษาเชนการใชสีหนาทาทางประกอบการพูดขณะแนะนําตนเองการสัมผัสมือกัน
แสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธคําศัพทเกี่ยวกับเทศกาลสําคัญของเจาของภาษาเชนวันคริสตมาสวันข้ึนปใหม  
วันวาเลนไทมกิจกรรมทางภาษาเชนการเลนเกมนิทานประกอบทาทาง 

โดยใชทักษะทางภาษาท่ีเนนการฟงและพูดในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารถูกตองตามกาลเทศะและ
แสดงบทบาทสมมุติอยางงายๆ 

เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษมีวินัยใฝเรียนรูมุงมั่นในการทํางานและรักการ
อานและสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม  

 
------------------------------------------------- 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ต  1.1  ป 2 / 1 – 4  
 ต  1.2  ป 2 / 1 – 4 
 ต  1.3  ป 2 / 1  
 ต  2.1   ป 2 / 1 – 3  
 ต  2.2  ป 2 / 1 
 ต  3.1    ป  2 / 1  
 ต  4.1   ป 2 / 1  
 ต  4.2  ป  2 / 1 
รวมท้ังหมด  16 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ 13101             ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษ 3 

รายวิชาพื้นฐาน         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3       เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง   

************************************ 
 
ศึกษาคําส่ังคําขอรองท่ีใชในหองเรียนตัวอักษรเสียงตัวอักษรหลักการอานออกเสียงบทสนทนาท่ีใชใน

การทักทายกลาวลาขอบคุณขอโทษตามมารยาททางสังคมประโยชนและขอความท่ีใชในการแนะนําตนเองภาค
ตางๆคํากลุมคําและความหมายเกี่ยวกับตนเองครอบครัวโรงเรียนส่ิงแวดลอมใกลตัวอาหารเครื่องด่ืมและ
นันทนาการแผนภูมิแผนภาพแผนผังชีวิตความเปนอยูบทอานเกี่ยวกับเรื่องใกลตัวนิทานท่ีมีภาพประกอบ
คําศัพทและสํานวนท่ีใชในการแสดงความตองการของตนเองการขอและใหขอมูลงายๆเกี่ยวกับตนเองเชนช่ือ
อายุรูปรางสวนสูงส่ิงตางๆใกลตัวเชนสีขนาดจํานวนสถานท่ีของส่ิงของวัฒนธรรมของเจาของภาษาเชนการใชสี
หนาทาทางประกอบการพูดขณะแนะนําตนเองการสัมผัสมือกันแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธคําศัพท
เกี่ยวกับเทศกาลและวันสําคัญของเจาของภาษาวัฒนธรรมของเจาของภาษาและกิจกรรมทางภาษาเชนการ
เลนเกมนิทานประกอบทาทาง 

โดยใชทักษะทางภาษาท่ีเนนการฟงและพูดในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารถูกตองตามกาลเทศะและ
แสดงบทบาทสมมุติอยางงายๆ 

เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษมีวินัยใฝเรียนรูมุงมั่นในการทํางานและรักการ
อานและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม  

 
------------------------------------------------- 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ต  1.1  ป 3 / 1 – 4  
 ต  1.2  ป 3 / 1 – 5 
 ต  1.3  ป 3 / 1 – 2  
 ต  2.1   ป 3 / 1 – 3  
 ต  2.2  ป 3 / 1 
 ต  3.1    ป  3 / 1  
 ต  4.1   ป 3 / 1  
 ต  4.2  ป  3 / 1 
รวมท้ังหมด  18  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ 14101             ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษ 4 

รายวิชาพื้นฐาน         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4        เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง   

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

ศึกษาคําส่ังคํารองขอท่ีใชในหองเรียนคําแนะนําคําศัพทสํานวนท่ีแสดงความตองการการขอความ
ชวยเหลือและการตอบรับในสถานการณตางๆบทสนทนาท่ีใชในการทักทายกลาวลาขอโทษขอบคุณการพูด
แทรกอยางสุภาพตามมารยาททางสังคมประโยคและขอความท่ีใชในการแนะนําตนเองเพื่อนและบุคคลใกลตัว
หลักการอานออกเสียงคํากลุมคําประโยคขอความงายๆเกี่ยวกับตนเองเพื่อนครอบครัวโรงเรียนอาหาร
เครื่องด่ืมเวลาวางลมฟาอากาศนันทนาการสุขภาพสวัสดิการการซื้อขายกิจวัตรประจําวันและส่ิงแวดลอม
เทศกาลวันสําคัญงานฉลองและชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษาความเหมือนและความแตกตางระหวาง
วัฒนธรรมของเจาของภาษาและของประเทศไทย 

โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษาในการฟงฟงการพูดการอานและการเขียนปฏิบัติตามคําส่ัง
คําแนะนําบอกความหมายของภาพและสัญลักษณ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของ
ภาษาตางประเทศกับภาษาไทยใชภาษาตางประเทศในการสืบคนรวบรวมนําเสนอขอมูลเขารวมกิจกรรมทาง
ภาษาและแสดงบทบาทสมมุติ 

เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษไฟเรียนรูรักการอานมุงมั่นในการทํางานมีวินัยในตนเอง
และรักความเปนไทยมีมารยาททางสังคมวัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษาและของคนไทย  

 
------------------------------------------------- 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ต  1.1  ป 4 / 1 – 4  
 ต  1.2  ป 4 / 1 – 5 
 ต  1.3  ป 4 / 1 – 3  
 ต  2.1   ป 4 / 1 – 3  
 ต  2.2  ป 4 / 1 – 2  
 ต  3.1    ป  4 / 1  
 ต  4.1   ป 4 / 1  
 ต  4.2  ป  4 / 1 
รวมท้ังหมด  20 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ 15101             ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษ 5 

รายวิชาพื้นฐาน         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5        เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง   

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

ศึกษาคําส่ังคําขอรองท่ีใชในหองเรียนคําแนะนําคําขออนุญาตศัพทและสํานวนท่ีแสดงความตองการ
การขอความชวยเหลือการตอบรับและปฏิเสธในสถานการณตางๆบทสนทนาท่ีใชในการทักทายกลาวลา
ขอบคุณขอโทษการพูดแทรกอยางสุภาพตามมารยาททางสังคมประโยคและขอความท่ีใชในการแนะนําตนเอง
เพื่อและบุคคลใกลตัวหลักการอานออกเสียงกลุมคําประโยคบทกลอนขอความงายๆเกี่ยวกับตนเองเพื่อน
ครอบครัวโรงเรียนอาหารเครื่องด่ืมเวลาวางลมฟาอากาศนันทนาการสุขภาพสวัสดิการการซื้อขายกิจวัตร
ประจําวันและส่ิงแวดลอมเทศกาลวันสําคัญงานฉลองและชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษาความเหมือนและ
ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษาและของคนไทย 

โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษาการฟงการพูดการอานและการเขียนปฏิบัติตามคําส่ังคําแนะนํา
บอกความหมายของภาพและสัญลักษณเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของภาษาไทยกับ
ภาษาตางประเทศใชภาษาตางประเทศในการสืบคนรวบรวมนําเสนอขอมูลเขารวมกิจกรรมทางภาษาและ
แสดงบทบาทสมมุติ 

เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษใฝเรียนรูมุงมั่นในการทํางานมีวินัยในตนเองและรักความ
เปนไทยมีมารยาททางสังคมวัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษาและของคนไทย  

 
------------------------------------------------- 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ต  1.1  ป 5 / 1 – 4  
 ต  1.2  ป 5 / 1 – 5 
 ต  1.3  ป 5 / 1 – 3  
 ต  2.1   ป 5 / 1 – 3  
 ต  2.2  ป 5 / 1 – 2  
 ต  3.1    ป  5 / 1  
 ต  4.1   ป 5 / 1  
 ต  4.2  ป  5 / 1 
รวมท้ังหมด  20  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ 16101             ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษ 6 

รายวิชาพื้นฐาน         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6        เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง   

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

ศึกษาคําส่ังคําขอรองท่ีใชในหองเรียนคําแนะนําคําขออนุญาตคําช้ีแจงศัพทและสํานวนเซตแสดงความ
ตองการการขอความชวยเหลือการตอบรับและปฏิเสธในสถานการณตางๆบทสนทนาท่ีใชในการทักทายกลาว
ลาขอบคุณขอโทษการชมเชยการพูดแทรกอยางสุภาพตามมารยาททางสังคมประโยคและขอความท่ีใชในการ
แนะนําตนเองเพื่อนและบุคคลใกลตัวการจับใจความสําคัญหลักการอานออกเสียงคํากลุมคําประโยคนิทาน
เรื่องเลาขอความงายๆเกี่ยวกับตนเองเพื่อนครอบครัวโรงเรียนอาหารเครื่องด่ืมเวลาวางลมฟาอากาศ
นันทนาการสุขภาพสวัสดิการการซื้อขายกิจวัตรประจําวันแผนผังแผนภูมิตารางเครื่องหมายวรรคตอนและ
ส่ิงแวดลอมเทศกาลวันสําคัญงานฉลองและชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษาความเหมือนและความแตกตาง
ระหวางวัฒนาทําของเจาของภาษาและของคนไทย 

โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษาการฟงการพูดการอานและการเขียนปฏิบัติตามคําส่ังคําแนะนํา
บอกความหมายของภาพและสัญลักษณเปรยีบเทียบความเหมือนและความแตกตางของภาษาตางประเทศกับ
ภาษาไทยใชภาษาตางประเทศในการสืบคนรวบรวมนําเสนอขอมูลเขารวมกิจกรรมทางภาษาและแสดงบทบาท
สมมุติ 

เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษใฝเรียนรูมุงมั่นในการทํางานมีวินัยในตนเองและรักความ
เปนไทยมีมารยาททางสังคมวัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษาและของคนไทย  

 
------------------------------------------------- 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ต  1.1  ป 6 / 1 – 4  
 ต  1.2  ป 6 / 1 – 5 
 ต  1.3  ป 6 / 1 - 3 
 ต  2.1   ป 6 / 1 – 3  
 ต  2.2  ป 6 / 1 – 2   
 ต  3.1    ป  6 / 1   
 ต  4.1   ป 6 / 1  
 ต  4.2  ป  6 / 1 
รวมท้ังหมด  20   ตัวช้ีวัด 
 
 
 

 

325 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 คาบ) 
อ 21102 ภาษาอังกฤษ 2 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 คาบ) 
อ 22101 ภาษาอังกฤษ 3 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 คาบ) 
อ 22102 ภาษาอังกฤษ 4 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 คาบ) 
อ 23101 ภาษาอังกฤษ 5 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 คาบ) 
อ 23102 ภาษาอังกฤษ 6 จํานวน 1.5 หนวยกิต (60 คาบ) 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา อ 21101             ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษ 1 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1         ภาคเรียนท่ี 1   

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง         จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

ศึกษาคําแนะนําขอความขอมูลบทอานเรื่องราวส้ันๆท้ังท่ีเปนความเรียงและไมใชความเรียงมารยาท
ทางสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของเจาของภาษาโครงสรางประโยคขอความขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่นสถานการณจริงบทบาทสมมุติตลอดจนขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ 

โดยใชทักษะกระบวนการฟงการพูดเขียนอธิบายแสดงความคิดเห็นคนควาสืบคนนําเสนอขอมูล  โดย
ใชโครงสรางประโยคนําเสนอเรื่องราวส้ันๆขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นสถานการณจริง
ตลอดจนการแสดงบทบาทสมมุติ 

เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษก็เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมสามารถใช
ภาษาเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติมและเช่ือมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น  

 
------------------------------------------------- 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ต  1.1  ม  1 / 1,   ม 1 / 3 – 4  
 ต  1.2  ม  1 / 1 – 2,  ม 1 / 4 – 5 
 ต  1.3  ม  1 / 1 – 3   
 ต  2.1   ม  1 / 1 – 3  
 ต  2.2  ม  1 / 1 
 ต  3.1    ม  1 / 1  
 ต  4.1   ม  1 / 1  
 ต  4.2  ม  1 / 1 
รวมท้ังหมด  17 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา อ 21102             ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษ 2 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1         ภาคเรียนท่ี 2   

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง         จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

ศึกษาคําแนะนําขอความขอมูลบทอานเรื่องราวส้ันๆท้ังท่ีเปนความเรียงและไมใชความเรียงมารยาท
ทางสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของเจาของภาษาโครงสรางประโยคขอความขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่นสถานการณจริงบทบาทสมมุติตลอดจนขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ 

โดยใชทักษะกระบวนการฟงการพูดเขียนอธิบายแสดงความคิดเห็นครอบครัวควาสืบคนนําเสนอ
ขอมูลโดยใชโครงสรางประโยคนําเสนอเรื่องราวส้ันๆขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นสถานการณ
จริงตลอดจนการแสดงบทบาทสมมุติ 

เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมสามารถใชภาษา
เปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติมและเช่ือมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น  
 
------------------------------------------------- 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ต  1.1  ม  1 / 1,   ม 1 / 3 – 4  
 ต  1.2  ม  1 / 1 – 2,  ม 1 / 4 – 5 
 ต  1.3  ม 1 / 1 – 3  
 ต  2.1   ม 1 / 1 – 3  
 ต  2.2  ม 1 / 1 
 ต  3.1    ม  1 / 1  
 ต  4.1   ม 1 / 1  
 ต  4.2  ม  1 / 1 
รวมท้ังหมด  17 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา อ 22101             ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษ 3 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2         ภาคเรียนท่ี 1   

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง         จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

ศึกษาภาษาในการส่ือสารโดยใชเทคโนโลยีในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลในการเรียนการ
ปฏิบัติงานการสมัครงานขอและใหขอมูลความชวยเหลือและบริการผูอื่นถาย  โอนขอมูลท่ีไดฟงและอานอาน
ออกเสียงคําวลีสํานวนงายๆประโยคคําส่ังคําขอรองคําแนะนําคําอธิบายขอความขอมูลบทอานเรื่องราวส้ันๆท้ัง
ท่ีเปนความเรียงและไมใชความเรียงจากส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกสแลวถายโอนเปนถอยคําของตนเองใน
รูปแบบตางๆสรุปแสดงความคิดเห็นความตองการความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณของตนเองขาวสาร
เหตุการณสําคัญตางๆในชีวิตประจําวันทองถ่ินและสังคมประสบการณสวนตัวการศึกษาการทํางานเทคโนโลยี
งานประเพณีวันสําคัญของชาติศาสนาวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

โดยใชทักษะกระบวนการฟงการพูดการอานและการเขียนอธิบายแสดงความคิดเห็นคนควาสืบคน
นําเสนอขอมูลแสดงบทบาทสมมุติอยางงายๆ 

เพื่อใหเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 3 ใชภาษาเปนเครื่องมือ
แสวงหาความรูเพิ่มเติมและเช่ือมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

 
------------------------------------------------- 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ต  1.1  ม  2 / 3  
 ต  1.2  ม  2 / 1 – 3,  ม 2 / 5 
 ต  1.3  ม 2 / 2 – 3  
 ต  2.1   ม 2 / 1  
 ต  2.2  ม 2 / 2 
 ต  3.1    ม  2 / 1  
 ต  4.1   ม 2 / 1  
 ต  4.2  ม  2 / 2 
รวมท้ังหมด  12 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา อ 22102             ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษ 4 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2         ภาคเรียนท่ี 2   

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง         จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

ศึกษาภาษาในการส่ือสารโดยใชเทคโนโลยีในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลในการเรียนการ
ปฏิบัติงานการสมัครงานขอและใหขอมูลความชวยเหลือและบริการผูอื่นถายโอนขอมูลท่ีไดฟงและอานอาน
ออกเสียงคําวลีสํานวนงายๆประโยคคําส่ังคําขอรองคําแนะนําคําอธิบายขอความขอมูลบทอานเรื่องราวส้ันๆท้ัง
ท่ีเปนความเรียงและไมใชความเรียงจะส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกสแลวถายโอนเปนถอยคําของตนเองใน
รูปแบบตางๆสรุปแสดงความคิดเห็นความตองการความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณของตนเองขาวสาร
เหตุการณสําคัญตางๆในชีวิตประจําวันทองถ่ินและสังคมประสบการณสวนตัวการศึกษาการทํางานเทคโนโลยี
งานประเพณีวันสําคัญของชาติศาสนาวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

โดยใชทักษะกระบวนการฟงกนัพูดการอานการเขียนอธิบายแสดงความคิดเห็นสืบคนคนควานําเสนอ
ขอมูลแสดงบทบาทสมมุติอยางงาย 

เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมสามารถใชภาษา
เปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติมและเช่ือมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น  
 
------------------------------------------------- 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ต  1.1  ม 2 / 1 , ม 2 / 3  
 ต  1.2  ม 2 / 1 – 3,  ม 2 / 5 
 ต  1.3  ม 2 / 3  
 ต  2.1   ม 2 / 1  
 ต  2.2  ม 2 / 2 
 ต  3.1    ม  2 / 1  
 ต  4.1   ม 2 / 1  
 ต  4.2  ม  2 / 2 
รวมท้ังหมด  12 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา อ 23101             ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษ 5 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3         ภาคเรียนท่ี 1   

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง         จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

ศึกษาภาษาในการส่ือสารโดยใชเทคโนโลยีในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลในการเรียนการ
ปฏิบัติงานการสมัครงานขอและใหขอมูลความชวยเหลือและบริการผูอื่นถายโอนขอมูลท่ีไดฟงและอานอาน
ออกเสียงคําวลีสํานวนงายๆประโยคคําส่ังคําขอรองคําแนะนําคําอธิบายขอความท่ีซับซอนขอมูลบทอาน
เรื่องราวส้ันๆทางท่ีเปนความเรียงและไมใชความเรียงจากส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกสและถายโอนเปน
ถอยคําของตนเองในรูปแบบตางๆสรุปแสดงความคิดเห็นความตองการความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณของ
ตนเองบทเพลงบทกวีบทละครส้ันเปรียบเทียบขอมูลขาวสารเหตุการณสําคัญตางๆในชีวิตประจําวันทองถ่ิน
และสังคมประสบการณสวนตัวการศึกษาการทํางานเทคโนโลยีงานประเพณีวันเสารคันของชาติศาสนา
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

โดยใชทักษะกระบวนการฟงการพูดการอานและการเขียนอธิบายแสดงความคิดเห็นสืบคนคนควา
นําเสนอขอมูลแสดงบทบาทสมมุติอยางงาย 

เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมสามารถใชภาษา
เปนเครื่องมือในการศึกษาตอแสวงหาความรูเพิ่มเติมและเช่ือมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น  

 
------------------------------------------------- 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ต  1.1  ม 3 / 1 – 4  
 ต  1.2  ม 3 / 1 – 5 
 ต  1.3  ม 3 / 1 – 3  
 ต  2.1   ม 3 / 1 – 3  
 ต  2.2  ม 3 / 1 – 2  
 ต  3.1    ม 3 / 1  
 ต  4.1   ม 3 / 1  
 ต  4.2  ม 3 / 1 – 2  
รวมท้ังหมด  21   ตัวช้ีวัด 
 
 

 
 

332 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา อ 23102             ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษ 6 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3         ภาคเรียนท่ี 2   

เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง         จํานวน 1.5 หนวยกิต 

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

ศึกษาภาษาในการส่ือสารโดยใชเทคโนโลยีในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลในการเรียนการ
ปฏิบัติงานการสมัครงานขอและใหขอมูลความชวยเหลือและบริการผูอื่นถายโอนขอมูลท่ีไดฟงและอานอาน
ออกเสียงคําวลีสํานวนงายๆประโยคคําส่ังคําขอรองคําแนะนําคําอธิบายขอความท่ีซับซอนขอมูลบทอาน
เรื่องราวส้ันๆท้ังท่ีเปนความเรียงและไมใชความเรียงจากส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกสแลวถายโอนเปน
ถอยคําของตนเองในรูปแบบตางๆสรุปแสดงความคิดเห็นความตองการความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณของ
ตนเองบทเพลงบทกวีบทละครส้ัน 7 เทียบขอมูลขาวสารเหตุการณสําคัญตางๆในชีวิตประจําวันทองถ่ินและ
สังคมประสบการณสวนตัวการศึกษาการทํางานเทคโนโลยีงานประเพณีวันสําคัญของชาติศาสนาวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

โดยใชทักษะกระบวนการฟงการพูดการอานการเขียนอธิบายแสดงความคิดเห็นสืบคนคนควานําเสนอ
ขอมูลแสดงบทบาทสมมติุอยางงาย 

เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมสามารถใชภาษา
เปนเครื่องมือในการศึกษาตอแสวงหาความรูเพิ่มเติมและเช่ือมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ  

 
------------------------------------------------- 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ต  1.1  ม 3 / 1 – 4  
 ต  1.2  ม 3 / 1 – 5 
 ต  1.3  ม 3 / 1 – 3  
 ต  2.1   ม 3 / 2   
 ต  2.2  ม 3 / 1 – 2  
 ต  3.1    ม 3 / 1  
 ต  4.1   ม 3 / 1  
 ต  4.2  ม 3 / 1 
รวมท้ังหมด  18  ตัวช้ีวัด 
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ตอนท่ี 4 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนท่ี 4 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมท่ีมุงเนนใหผูเรียน  ไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอยางรอบ

ดาน   เพื่อความเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางรางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคม  เสริมสรางตนเองใหเปน 
ผูมีศีลธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม   สามารถ
จัดการตนเองไดและอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข  โรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห)
ดําเนินงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ดังนี้ 

1 กําหนดตัวช้ีวัดคุณลักษณะและความสามารถในการรวมกิจกรรม  โดยมุงเนนใหผูเรียน ไดพัฒนา
ตนเอง ตามศักยภาพความถนัด ความสนใจ  วุฒิภาวะของผูเรียน สอดคลองกับลักษณะของกิจกรรมนั้นๆดวย
การทํางานเปนกลุม  เนนทักษะการอยูรวมกัน  และการมีจิตสาธารณะ 

2 กําหนดเวลาใหสอดคลองกับโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาและเหมาะสมกับลักษณะของ
กิจกรรม  ท้ังนี้เวลาเรียนสําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 ปละ 120 ช่ัวโมง  มัธยมศึกษาปท่ี 
1 - 3 ปละ 120 ช่ัวโมง  เปนเวลาสําหรับปฏบัิติกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน 

3 ออกแบบแผนการดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับตัวช้ีวัด 
4 จัดกิจกรรมการพัฒนาใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดอยางหลากหลาย  นาสนใจ  โดยเนนเวลาการเขารวม

กิจกรรม  พฤติกรรมการปฏิบัติ  และผลงาน  ช้ินงาน มีสวนรวม ในการประเมิน เชน  ครู  ผูปกครอง  เพื่อน
นักเรียน 

5 ทุกฝายมีสวนรวมในการประเมิน เชน คร ู ผูปกครอง และเพื่อนนักเรียน 
6 สถานศึกษามีการประเมินผลเปนระยะ ๆ เพื่อรวบรวมขอมูลและพัฒนาอยางตอเนื่อง   
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห) แบงออกเปน 3 

ลักษณะดังนี้  
1 กิจกรรมแนะแนว 
2 กิจกรรมนักเรียน 
3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

 
กิจกรรมแนะแนว 

เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนานักเรียนใหสอดคลองกับความสามารถ  ความถนัดและความสนใจ
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ดวยกระบวนการทางจิตวิทยาการแนะแนว  ใหสอดคลองครอบคลุม
ดานการศึกษา  อาชีพ  สวนตัวและสังคม  กิจกรรมสําคัญในการพัฒนาไดแก  กิจกรรมการรูจักเขาใจและเห็น
คุณคาในตนเองและผูอื่น  กิจกรรมการปรับตัวและดํารงชีวิต  กิจกรรมแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ
กิจกรรมการตัดสินใจและแกปญหา  เปนตน  โดยจัดใหระดับประถมศึกษา  นักเรียนทุกคนตองเขารวม
กิจกรรมแนะแนว 40 ช่ัวโมงตอปการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนนักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมแนะ
แนว 20 คาบตอ 1 ภาคเรียน( 40 คาบตอป) 
 
 



 
 

แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว  
1. สํารวจสภาพปญหา  ความตองการและความสนใจของผูเรียน  เพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนด

แนวทางและแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว 
2. ศึกษาวิสัยทัศนของโรงเรียนและวิเคราะหขอมูลของผูเรียน  ท่ีไดจากฐานขอมูลผูเรียนรายบุคคล

หรือการสํารวจ  เพื่อทราบปญหา  ความตองการและความสนใจ  เพื่อนําไปกําหนดสาระและรายละเอียดของ
กิจกรรมแนะแนว 

3. กําหนดสัดสวนสาระของกิจกรรมดานการศึกษาการงานและอาชีพ  รวมท้ังชีวิตและสังคม  ใหได
สัดสวนเหมาะสม  โดยยึดสภาพปญหาความตองการและความสนใจ  ตลอดจนธรรมชาติของผูเรียนเปนหลัก
ท้ังนี้ครูและผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม 

4. กําหนดแผนปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวโดยระดับประถมศึกษาจัดเปนรายประดับมัธยมศึกษาจัดเปน
รายภาคเมื่อกําหนดสัดสวนของกิจกรรมในแตละดานแลวจึงกําหนดวาแตละกิจกรรมใชเวลาจํานวนกี่ช่ัวโมงกี่
คราบพรอมกําหนดรายละเอียดแตละดานอยางชัดเจนเพื่อจัดทําเปนรายละเอียดของแตละกิจกรรมตอไป 

5. จัดทํารายละเอียดของแตละแผนการจัดการกิจกรรมเริ่มต้ังแตการกําหนดช่ือกิจกรรมระบุ 
จุดประสงคเวลาเนื้อหาสาระวิธีดําเนินกิจกรรมส่ืออุปกรณการดําเนินการประเมินผล 

6. ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนววัดและประเมินผลทุก และสรุปรายงาน 
7. นักเรียนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 ของและปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีครูมอบหมายถาไม

ผานใหปฏิบัติกิจกรรมซ้ําหรือปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มเติมและมีช้ินงาน ผลงานคุณลักษณะตามท่ีครูผูจัดกิจกรรม
มอบหมายคือไมตํ่ากวารอยละ 80 
 
กิจกรรมนักเรียน 

เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมีระเบียบวินัยความเปนผูนําตามผูตามท่ีดีความ
รับผิดชอบการทํางานรวมกันการรูจักแกปญหาการตัดสินใจท่ีเหมาะสมควรมีเหตุผลการชวยเหลือแบงปนกัน 
เพื่ออาทรและสมานฉันทโดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถความถนัดและความสนใจของผูเรียนใหผูเรียนได
ปฏิบัติดวยตนเองในทุกข้ันตอนไดแกการศึกษาวิเคราะหวางแผนปฏิบัติตามแผนประเมินและปรับปรุงการ
ทํางานเนนการทํางานรวมกันเปนกลุมตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียนบริบทของ
สถานศึกษาและทองถ่ินกิจกรรมนักเรียนประกอบดวย  

1 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดผูบําเพ็ญประโยชน  
2 กิจกรรมชุมนุม 

 ลูกเสือ – เนตรนาร ี
ลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดผูบําเพ็ญประโยชนเปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัยความเปน

ผูนําผูตามท่ีดีมีความรับผิดชอบการทํางานรวมกันการรูจักแกปญหาการตัดสินใจท่ีเหมาะสมความมีเหตุผล
ชวยเหลือแบงปนการประนีประนอมเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเจริญเติบโตเปนผูใหญท่ีมีความสมบูรณพรอม
ทางดานรางกายจิตใจอารมณสังคมและสติปญญาเปนตนโรงเรียนบานตาเรืองจัดใหในระดับประถมศึกษา
นักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีป 4 ช่ัวโมงตอปการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
นักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 20 คาบตอภาคเรียน 

แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนบานตาเรืองได
ดําเนินการจัดกิจกรรมตามวิถีลูกเสือ Scout เม็ดตอดซึ่งมีองคประกอบ 7 ประการคือ 
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1.  คําปฏิญาณและกฎถือเปนหลักเกณฑท่ีลูกเสือทุกคนใหคํามั่นสัญญาวาจะปฏิบัติตามกฎของ 
ลูกเสือมีไวใหลูกเสือเปนหลักในการปฏิบัติยึดถือไมไดหามทําหรือบังคับใหทําแตถาทําก็จะเกิดผลดีตอตัวเอง
เปนคนดีไดรับการยกยองวาเปนผูมีเกียรติเช่ือถือได 

2. เรียนรูจากการกระทําเปนการพัฒนาสวนบุคคลความสําเร็จหรือไมสําเร็จของผลงานอยูท่ีการ 
กระทําของตนเองทําใหมีความรูท่ีชัดเจนและสามารถแกปญหาตางๆดวยตนเองไดและทาทายความสามารถ
ของตนเอง 

3 ระบบหมูเปนรากฐานอันแทจริงของลูกเสือเปนพื้นฐานในการอยูรวมกันการยอมรับซึ่งกันและกัน
การแบงปนหนาท่ีความรับผิดชอบการชวยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งถือเปนการเรียนรูการใชประชาธิปไตยเบ้ืองตน 

4 การใชสัญลักษณรวมกันฝกใหมีความเปนหนึ่งเดียวในการเปนสมาชิกลูกเสือเนตรนารีดวยการใช
สัญลักษณรวมกันไดแกเครื่องแบบเครื่องหมายการทําความเคารพรหัสคําปฏิญาณกฎและคติพจนคําขวัญเปน
ตนซึ่งวิธีการนี้จะชวยใหผูเรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคการลูกเสือแหงโลกซึ่งมี
สมาชิกอยูท่ัวโลกและเปนองคกรท่ีมีจํานวนสมาชิกมากท่ีสุดในโลก 

5 การศึกษาธรรมชาติคือส่ิงสําคัญอันหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือธรรมชาติอันแจมใสในชนบทปาเขาปา
ละเมาะและพุมไมเปนท่ีปรารถนาอยางยิ่งในการไปทํากิจกรรมกับธรรมชาติการปนเขาต้ังคายพักแรมในสุด
สัปดาหหรือตามวาระของการอยูคายพักแรม 

6 ความกาวหนาในการเขารวมกิจกรรมกิจกรรมตางๆท่ีโรงเรียนจัดใหเด็กทํามีความกาวหนาและ
ดึงดูดความสนใจสรางใหเกิดความกระตือรือรนอยากท่ีจะทําและมีวัตถุประสงคในการจัดแตละอยางสัมพันธ
กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเองมีเกมการเลนท่ีสนุกสนานมีการแขงขันกันซึ่งเปนส่ิงดึงดูดและเปนการ
จูงใจท่ีดี 

7 การสนับสนุนโดยผูใหญผูใหญเปนผูช้ีแนะหนทางท่ีถูกตองใหแกเด็กเพื่อใหเขาเกิดความมั่นใจในการ
ตัดสินใจกระทําส่ิงใดลงไปอาจจะนําไปสูหนทางท่ีดีไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและดีท่ีสุด 
 

การประเมินผลกิจกรรมลูกเสือเนตรนาร ี
เปนกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการดานตางๆของผูเรียนซึ่งตองพิจารณาความรู

ตามทฤษฎีความประพฤติการเขารวมกิจกรรมท่ีเนนทักษะและการปฏิบัติตางๆโดยวิธีการประเมิน ท่ี
หลากหลายและการประเมินตามสภาพจริงโดยแบงออกเปน 2 สวนคือ 

1. กิจกรรมบังคับเปนการประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนใหผานเกณฑการตัดสินเล่ือน
ช้ันหรือจบหลักสูตรโดยการเขารวมกิจกรรมและผานการปฏิบัติกิจกรรมมีช้ินงานและคุณลักษณะไมตํ่ากวารอย
ละ 80 

2. วิชาพิเศษการประเมินผลวิชาพิเศษในแตละวิชาใชวิธีการทดสอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตาม
หลักเกณฑในขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ 
 

กิจกรรมชุมนุม 
นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคนตองเขารวมกิจกรรมชุมนุม 40 ช่ัวโมงตอปการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนนักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมชุมนุม 20 คาบตอภาคเรียนเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและ
พัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับความสามารถความถนัดและความสนใจโดยเนนใหผูเรียนปฏิบัติดวยตนเองต้ังแต
การศึกษาวิเคราะหวางแผนปฏิบัติตามแผนประเมินและปรับปรุงการทํางานเนนการทํางานรวมกันเปนกลุม

337 



 
 

กิจกรรมสําคัญในการพัฒนาไดแกชุมนุมหรือชมรมตางๆท่ีสถานศึกษากําหนดข้ึนตามความเหมาะสมและ
สอดคลองกับวุฒิ ภาวะของผูเรียนและบริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน 
 

แนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุม  
1 ประชุมคณะครูฝายวิชาการเพื่อกําหนดกิจกรรมชุมนุมท่ีเหมาะสมและมีความหลากหลายไดแก

ชุมนุมสรางเสริมปญญาชุมนุมหองสมุดชุมนุมภาษาอังกฤษชุมนุมคอมพิวเตอรชุมนุมศิลปะชุมนุมงานประดิษฐ
ชุมนุมดนตรีชุมนุมกีฬาชุมนุมอนุรักษส่ิงแวดลอมหรืออื่นๆ 

2 กําหนดเวลาในการเขารวมกจิกรรมชุมนุม  
3 มีคณะครูประจําชุมนุมอยางนอยชุมนุมละ 2 คน  
4 แตละชุมนุมมีผลงานท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรค 
5 การประเมินผลเปนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการทางดานตางๆ ซึ่งนอกจากพิจารณา

ความรูตามทฤษฎีแลวยังตองพิจารณาความประพฤติพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมท่ีเนนทักษะและการปฏิบัติ
ตางๆโดยวิธีการประเมินท่ีหลากหลายและการประเมินตามสภาพจริงมีช้ินงานและคุณลักษณะตามเกณฑท่ี
กําหนดคือไมตํ่ากวารอยละ 80 
 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนานักเรียนใหไดทําประโยชนตามความสามารถความถนัดและความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบชวยขัดเกลาจิตใจของผูเรียนใหมีความเมตตากรุณา
ความดีงามความเสียสละตอสังคมมีจิตสาธารณะทําประโยชนตอครอบครัวชุมชนและสังคมเพื่อชวยสรางสรรค
สังคมใหอยูรวมกันอยางมีความสุข กิจกรรมสําคัญไดแกกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนกิจกรรมสรางสรรคสังคม
กิจกรรมดํารงรักษาสืบสานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคมเปน
ตนนักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
 
แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
 

การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนสามารถเลือกจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมไดท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียนดังนี้  

1.  จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการใน 8 กลุมสาระการเรียนรูและประสบการณของผูเรียนโดย
ผูเรียนสามารถจัดกิจกรรมตามองคความรูท่ีไดจากการเรียนรูและประสบการณซึ่งสามารถจัดกิจกรรมไดท้ัง
ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 

2.  จัดกิจกรรมลักษณะโครงการครูจัดกิจกรรมลักษณะโครงการโครงงานหรือกิจกรรมหมายถึง
กจิกรรมท่ีผูเรียนนําเสนอการจัดกิจกรรมตอโรงเรียนเพื่อขอความเห็นชอบในการจัดทําโครงการโครงงานหรือ
กิจกรรมซึ่งมีระยะเวลาเริ่มตนและส้ินสุดท่ีชัดเจนโดยสามารถจัดกิจกรรมไดท้ังภายในโรงเรียนและภายนอก
โรงเรียน 

3.  จัดกิจกรรมรวมกับองคกรอื่นๆหมายถึงกิจกรรมท่ีผูเรียนอาสาสมัครเขารวมกิจกรรมกับหนวยงาน
หรือองคกรอื่นๆท่ีจัดกิจกรรมในลักษณะเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนโดยผูเรียนสามารถเลือกเขารวม
กิจกรรมไดดังนี้คือรวมกับหนวยงานอื่นท่ีเขามาจากจัดกิจกรรมในโรงเรียนหรือรวมกับหนวยงานอื่นท่ีจัด
กิจกรรมภายนอกโรงเรียน 
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4.  การประเมินผลกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมและผานการ
ประเมินกิจกรรมไมตํ่ากวารอยละ 80 ในกรณีท่ีผูเรียนไมผานครูท่ีปรึกษาตองใหผูเรียนซอมเสริมการทํา
กิจกรรมใหครบรอยละ 80 
 
แนวทางการประเมินผล 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมี 2 ลักษณะ  
1. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้  

1.1 ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดไว  
1.2 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานช้ินงานของผูเรียนตาม 

เกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดดวยวิธีการท่ีหลากหลายและใชการประเมินตามสภาพจริง 
1.3 ผูเรียนท่ีมีเวลาการเขารวมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานช้ินงานของผูเรียนตาม 

เกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดเปนผูผานการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมินไปบันทึกในระเบียน
แสดงผลการเรียน 

1.4 ผูเรียนท่ีมีผลการประเมินไมผานเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรมหรือเกณฑการปฏิบัติ 
กิจกรรมและผลงานช้ินงานของผูเรียนหรือท้ัง 2 เกณฑถือวาไมผานการประเมินผลกจิกรรมพัฒนาผูเรียนผูสอน
ตองดําเนินการซอมเสริมและประเมินจนผานท้ังนี้ควรดําเนินการใหเสร็จส้ินในปการศึกษานั้นยกเวนมีเหตุ
สุดวิสัยใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา 

2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อการตัดสิน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนการ
ประเมินการผานเปนรายปรายภาคเพื่อสรุปผลการผานในแตละกิจกรรมสรุปผลรวมเพื่อเล่ือนช้ันและประมวล
ผลรวมในปสุดทายเพื่อการจบแตละระดับการศึกษาโดยการดําเนินการดังกลาวมีแนวปฏิบัติดังนี ้

2.1 กําหนดใหผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ 
ผูเรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 

2.2 ผูรับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคล 
ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดเกณฑการจบแตละระดับการศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนดนั้นผูเรียนจะตองผาน
กิจกรรม 3 กิจกรรมสําคัญดังนี้คือกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนไดแกกิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาด
ผูบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมชุมนุมหรือชมรมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

2.3 นําเสนอผลการประเมินตอคณะอนุกรรมการกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา 
ผูเรียนเพื่อใหความเห็นชอบ 

2.4 เสนอผูบริหารสถานศึกษาพจิารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผาน 
เกณฑการจบแตละระดับการศึกษา 
 
เกณฑการตัดสิน  

ผูเรียนจะตองไดรับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานเกณฑตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดย
กําหนดเกณฑในการประเมินอยางเหมาะสมดังนี้ 

1.  กําหนดคุณภาพหรือเกณฑในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดไว 2 
ระดับคือผานและไมผาน 
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2.  กําหนดประเด็นการประเมินใหสอดคลองตามจุดประสงคในแตละกิจกรรมและกําหนดเกณฑการ
ผานการประเมินดังนี้  

2.1 เกณฑการตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม ผานหมายถึงผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรม 
ครบตามเกณฑและปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดไมผานหมายถึง
ผูเรียนมีเวลาเขารวมไมครบตามเกณฑหรือไมผานการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนตามเกณฑท่ี
สถานศึกษากําหนด 

2.2 เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายปรายภาคผานหมายถึง ผูเรียน 
มีผลการประเมินระดับภายในกิจกรรมสําคัญท้ัง 3 กิจกรรมคือกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ไมผานหมายถึงผูเรียนมีผลการประเมินระดับไมผานในกิจกรรมสําคัญ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ใน 3 กิจกรรมคือกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน 

2.3 เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อจบระดับการศึกษาผาน 
หมายถึงผูเรียนมีผลการประเมินระดับผานทุกช้ันปในระดับการศึกษานั้นไมผานหมายถึงผูเรียนมีผลการ
ประเมินระดับไมผานบางช้ันเรียนในระดับปการศึกษานั้น 
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ตอนท่ี 5 
เกณฑการจบการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนท่ี 5 
เกณฑการจบการศึกษา 

 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดเกณฑสําหรับการจบการศึกษาเปน 2 ระดับคือระดับ

ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 
เกณฑการ จบระดับประถมศึกษา 

1. ผูเรียนมีรายวิชาพื้นฐานและรายวิชากิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด  

2.   ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
3.   ผูเรียนมีผลการประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียนในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ี 

สถานศึกษากําหนด  
4. ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ี 

สถานศึกษากําหนด  
5.  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามท่ี 

สถานศึกษากําหนด 
 
เกณฑการ จบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

1.  ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมโดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 66 หนวยกิตและรายวิชาเพิ่มเติม
11 หนวยกิต 

2.  ผูเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 66 
หนวยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต 

3.  ผูเรียนมีผลการประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียนในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ี
สถานศึกษากําหนด  

4.  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ี
สถานศึกษากําหนด  

5.  ผู เรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารอางอิง 
 

กระทรวงศึกษาธิการ.  ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
 และเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย,  2552.   
-------------------------.  ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง 
 พุทธศักราช 2560 ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย,  2560. 
-------------------------. ตัวช้ีวัดและสาระ เรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตร
 แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตร 
 แหงประเทศไทย, 2552.  
-------------------------. ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

( ภาษาอังกฤษ )  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย,  2552. 

-------------------------. ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางสาระภูมิศาสตร (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  
 2560 )  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู.  มปท. ,  มปป. 
-------------------------. ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับ 
 ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551.  
 กรุงเทพฯ :  โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย,  2560. 
-------------------------. ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูศิลปะตามหลักสูตร 
 แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตร 
 แหงประเทศไทย,  2552.  
-------------------------. ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและ 
 วัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
 ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย,  2552.  
-------------------------. ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมชน 
สหกรณ การเกษตรแหงประเทศไทย,  2552.  

-------------------------. แนวทาง การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพทุธศักราช  
 2551.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย,  2552. 
-------------------------. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย,  2552.  
-------------------------. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย,  2552.  
-------------------------. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพท่ี 
 ชุมชนและองคกรการเกษตรแหงประเทศไทย,   2560. 
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คําส่ังโรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห) 
ท่ี  ................./ 2563 

 เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรโรงเรียนบานตาเรือง(ตํารวจชายแดนสงเคราะห) 
     ปการศึกษา  2563  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
                        (ฉบับปรับปรุง 2560) 

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

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดออกคําส่ัง สพฐ. 1239/2560  เรื่องการใชมาตรบานการเรียนรุและ

ตัวช้ีวัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 2560)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  

ลงวันท่ี  7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อใหการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม  สภาพแวดลอม  และความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนการเสริมสราง

ศักยภาพของคนในชาติ  ท้ังเปนการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสูมาตรฐานระดับสากลสอดคลองกับ

ประเทศไทย  4.0  โลกในศตวรรษท่ี 21  และใหทัดเทียมกับนานาชาติ  ผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขันและ

ดํารงชีวิตอยางสรางสรรคในประชาคมโลก  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กําหนดใหโรงเรียนเริ่มใช

หลักสูตรนี้ในปการศึกษา 2561 ในช้ันประถมศึกษาปท่ี 1,4 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ในปการศึกษา 2562  

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1, 2, 4, 5  และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1, 2  และจะครบทุกระดับช้ันในปการศึกษา 2563 

นั้น 

 เพื่อใหโรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห)  สามารถใชหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 
2563  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
ไดทันกําหนดในปการศึกษา 2563  จึงขอแตงต้ังคณะทํางานกลุมตาง ๆ ดังนี้ 
  

1. คณะกรรมการอํานวยการ 
     ประกอบดวย  

1) นายคมกริช  อันทรง ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเรืองฯ ประธานคณะกรรมการ 
2) นายสมชาย  แผนพงษศิลป รองผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเรืองฯ รองประธานคณะกรรมการ 
3) นางสุภานี  เมืองซอง หัวหนาฝายบริหารงบประมาณฯ กรรมการ 
4) นางยุวณีย  สงวนทรัพย หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป กรรมการ 
5) นางสาวขนิษฐา  พีรพล หัวหนาฝายบริหารบุคคล กรรมการ 
6) นายกรวิก อัครวงศพาณิชย หัวหนาฝายกิจการนักเรียน กรรมการ 
7) นางสมบูรณ  แผนพงษศิลป     หัวหนาฝายบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
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 มีหนาท่ี  
1 ศึกษามาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

สาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมฉบับปรับปรุง 2560 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551  

2 ศึกษาการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และแนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตร  

3 แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาฝายตางๆ  
4 อํานวยความสะดวกและแนะนําในการดําเนินการจัดทําใหแกคณะกรรมการฝายตางๆ 
 

2 คณะกรรมการดําเนินงาน  
         2.1 คณะกรรมการจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรแกนกลางหลักสูตร 
ทองถ่ินวิสัยทัศนเปาหมายจุดเนนของสถานศึกษาและความตองการของทองถ่ิน 
             ประกอบดวย  

1) นางสมบูรณ  แผนพงษศิลป ประธานคณะกรรมการ 
2) นางจุฑารตัน  คุมอิ่ม กรรมการ 
3) นางกาญจนา  สมตุย กรรมการ 
4) นางปราณี  ประสิทธิผล กรรมการ 
5) นางสาวขนิษฐา  พีรพล กรรมการ 
6) นางไพลิน  คุมทอง กรรมการ 
7) นางญาณิศา  เบ็ญจกิจ กรรมการและเลขานุการ 

 
    มีหนาท่ี  

1. กําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  
2. รวบรวมขอมูลจากคณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรประจํากลุมสาระ  ศึกษา 

วิเคราะห หาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับบริบทของโรงเรยีน  ชุมชน  สังคม  กฎหมาย   แนวโนมการจัดการศึกษา
และนโยบายรัฐบาล  มาจัดทํารางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานตาเรือง(ตํารวจชายแดนสงเคราะห)
พุทธศักราช 2562 (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551  

3. นํารางหลักสูตรเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนบานตาเรือง(ตํารวจชายแดนสงเคราะห ) 

2.2 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมาตรฐานการเรียนรูตัวช้ีวัดคําอธิบายรายวิชาการและ 
การวัดประเมินผล 
 

 
 

 1) สาระการเรียนรูภาษาไทย    ประกอบดวย 
  (1) นางนางสาวกัญปณัสม  อภัยพันธ ประธานคณะกรรมการ 
  (2) นางสุปราณี  รอบคอบ กรรมการ 
  (3) นางนงพร  ผิวพรรณ กรรมการและเลขานุการ 
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มีหนาท่ี  
1. ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของบริบทของโรงเรียน  ชุมชน  สังคม  กฎหมาย  แนวโนมการจัด
การศึกษาและนโยบายรัฐบาลและนํามาจัดทําเปนหลักสูตรของกลุมสาระ  

      2 ใหมีการบูรณาการหลักสูตรทองถ่ินอาเซียน   การบูรณาการหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  เขาไวในหลักสูตรของกลุมสาระ  
 

 2) สาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ประกอบดวย 
  (1) นางวรรณิดา  ทองมี ประธานคณะกรรมการ 
  (2) นางสุพรรณี  ศรีจักร กรรมการ 
  (3) นางไพลิน  คุมทอง กรรมการ 
  (4) นางสมบูรณ  แผนพงษศิลป กรรมการและเลขานุการ 
 3)  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ประกอบดวย 
  (1) นางสุภานี  เมืองซอง ประธานคณะกรรมการ 
  (2) นางสาวขนิษฐา  พีรพล กรรมการ 
  (3) นางสาวนิธินันท  ประภาโชค กรรมการ 
  (4) นางกันทิมา  เชิงไชย กรรมการและเลขานุการ 
 4)  สาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบดวย 
  (1) นางดวงพร  จันทรประดิษฐ ประธานคณะกรรมการ 
  (2) นางกาญจนา  สมตุย กรรมการ 
  (3) นายฐานะศักด์ิ  เพ็ชร กรรมการ 
  (4) นางขนิษฐา  พรตเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
 5)  สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  ประกอบดวย 
  (1) นายกรวกิ  อัครวงศพาณิชย ประธานคณะกรรมการ 
  (2) นางกรองทอง  พยัคฆสังข กรรมการและเลขานุการ 
 6)  สาระการเรียนรูศิลปะ  ประกอบดวย 
  (1) นางศุภรัตน   บุบผาหอม ประธานคณะกรรมการ 
  (2) นางจุฑารตัน  คุมอิ่ม กรรมการและเลขานุการ 
 7)  สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี ประกอบดวย 
  (1) นางยุวณีย  สงวนทรัพย ประธานคณะกรรมการ 
  (2) นายเกียรติศักด์ิ  บุญจันทร กรรมการ 
  (3) นายนะที  ราชนิรัมย กรรมการและเลขานุการ 
 8) สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ประกอบดวย 
  (1) นางญาณิศา  เบ็ญจกิจ ประธานคณะกรรมการ 
  (2) นางสาวอรพรรณ  ทวมประเสริฐ กรรมการ 
  (3) นางสาวมณีรัตน  ชัยสิน กรรมการและเลขานุการ 
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      3 นัดหมายจัดประชุมคณะกรรมการ คณะทํางาน  เพื่อแบงหนาท่ีรับผิดชอบ    
จัดทําขอมูลเปนไฟล  ใหโรงเรียนและนําสง  ท่ีประธานคณะกรรมการดําเนินการ  

2.3 คณะกรรมการจัดทําเกณฑการจบการศึกษา 
        ประกอบดวย  

(1)  นางสุภานี  เมืองซอง   ประธานคณะกรรมการ  
(2)  นางปราณี  ประสิทธิผล  กรรมการ 
(3)  นายเกียรติศักด์ิ  บุญจันทร  กรรมการ  
(4)  นางสาวกัญปณัสม  อภัยพันธ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  

1 ศึกษาเอกสารการประชุมปฏิบัติการสรางความเขาใจเรื่องการนํามาตรฐาน 
การเรียนรูและตัวช้ีวัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมฉบับปรับปรุงพทุธศักราช 2560 สูการปฏิบัติ  

2 ศึกษาแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สามประชุมกําหนดหลักเกณฑการจบการศึกษาเปนรายชวงช้ัน 4 ประกาศ
หลักเกณฑการจบการศึกษาเปนรายชวงช้ัน  

  3.  คณะกรรมการจัดพิมพและทํารูปเลม 
ประกอบดวย 
1)  นางสมบูรณ  แผนพงษศิลป   ประธานคณะกรรมการ  
2)  นายอานนท   แกวเขียว   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี 
1 จัดพิมพขอมูล  พิสูจนอักษร  ทําสําเนาและเขาเลมเอกสาร  
2 นําไฟลขอมูลลงในระบบ  Internet  Website ของโรงเรียน 
 
ท้ังนี้ใหผูท่ีไดรับคําส่ังแตงต้ังดําเนินงานตามภาระงานดวยความต้ังใจ ใหสําเร็จลุลวงไป 

ดวยดี   
 
   ส่ัง ณ วันท่ี 23 เดือน เมษายน   พ.ศ. 2563 
 
 
    ลงช่ือ................................................. 
            ( นายคมกริช   อันทรง ) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเรือง ฯ 
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ท้ังนี้ใหคณะกรรมการทุกฝายมุงมั่นและต้ังใจในการปฏิบัติงานใหลุลวง  แลวเสร็จ  ภายใน 

15 พฤษภาคม 2562   
 

ส่ัง ณ วันท่ี 5 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2562 
 

 
(นายคมกริช  อันทรง) 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเรืองฯ 
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