
1 
 

หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานแมนะ 
 
 วิสัยทัศน 

 โรงเรียนบานแมนะ  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังสําคัญของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดาน
รางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ 
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรู 
และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ   มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี    และมีความรูและทักษะพ้ืนฐานการ
ประกอบอาชีพ  ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
 
ภารกิจ 

๑.  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหนักเรียนทุกคน                                                                                                                
๒.  สงเสริมนักเรียนใหมีทักษะภาษาไทย  
๓.  สงเสริมนักเรียนใหมีความรูพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔.  สงเสริมนักเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรมท่ีดีงาม และมีทักษะการดําเนินชีวิตตาม 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๕.  สงเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยในการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข 
        ๖.  สงเสริมนักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  
        ๗.  ประสานความรวมมือในการจัดการศึกษาจากทุกภาคสวน  

๘. สงเสริมนักเรียนใหมีจิตสํานึกในความเปนไทย และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะมุงทําประโยชน สรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม 

๙. สงเสริมนักเรียน ใหรูเทาทันและมีทักษะในการใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู 
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เปาหมาย 

 ๑.  จัดการศึกษาใหนักเรียนในเขตบริการไดครบทุกคน 
 ๒. นักเรียนไดเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน 
 ๓.  นักเรียนทุกคนมีจิตสํานึกในความเปนไทย อนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น และมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม    
 ๔. นักเรียนทุกคนมีความรู  มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพและ ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกื้อกูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๕.  นักเรียนทุกคนมีความสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
 
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒.  ความสามารถในการคิด 
 ๓.  ความสามารถการแกปญหา 
 ๔.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 ๕.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑.  รักชาต ิ ศาสน   กษัตริย 
๒.  ซื่อสัตยสุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔.  ใฝเรียนรู 
๕.  อยูอยางพอเพียง 
๖.  มุงม่ันในการทํางาน 
๗.  รักความเปนไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

สาระที ่๑    การอาน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ  แกปญหาในการดําเนินชีวิต  

และมีนิสัยรักการอาน 

สาระที ่๒    การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตางๆ   

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

สาระที ่๓    การฟง การด ูและการพูด 

มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ   และพูดแสดงความรู ความคิด   และความรูสึกในโอกาสตาง ๆ    
อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค         

สาระที ่๔    หลักการใชภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย   การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง  
                                 ของภาษา   ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ       
สาระที ่๕  วรรณคดีและวรรณกรรม              
มาตรฐานที ่ ๕.๑   เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็น 
                             คุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง  

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 
สาระที ่ ๑   จํานวนและการดําเนินการ 
มาตรฐาน  ค ๑.๑   เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง 
มาตรฐาน ค  ๑.๒  เขาใจถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวางการ 
                              ดําเนินการตาง ๆ และใชการดําเนินการในการแกปญหา 
มาตรฐาน  ค  ๑.๓   ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา 
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มาตรฐาน  ค  ๑.๔  เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกีย่วกับจํานวนไปใช 
 
สาระที ่ ๒   การวัด 
มาตรฐาน  ค  ๒.๑   เขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด 
มาตรฐาน  ค  ๒.๒   แกปญหาเกี่ยวกับการวัด 
สาระที ่ ๓   เรขาคณิต 
มาตรฐาน  ค  ๓.๑   อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิต ิ
มาตรฐาน  ค  ๓.๒  ใชการนึกภาพ ( visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ(spatial reasoning) 
                              และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต(geometric model)ในการแกปญหา 
 
สาระที ่ ๔   พีชคณิต 
มาตรฐาน  ค  ๔.๒   เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชัน 
มาตรฐาน  ค  ๔.๒   ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร(mathematical  
                               model)  อื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช  
                               แกปญหา 
สาระที ่ ๕   การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
มาตรฐาน  ค  ๕.๑   เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล 
มาตรฐาน  ค  ๕.๒   ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณไดอยาง 
                               สมเหตุสมผล 
มาตรฐาน  ค ๕.๓   ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและแกปญหา 
สาระที่  ๖   ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
มาตรฐาน  ค  ๖.๑   มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล  การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
                              ทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรูตาง ๆ  ทางคณิตศาสตร  
                              และเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

สาระที ่ ๑   ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน  ว  ๑.๑   เขาใจหนวยพื้นฐานของชีวิต ความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของระบบ 
                              ตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตท่ีทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  
                              สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแล 
                              สิ่งมีชีวิต 
 
มาตรฐาน  ว  ๑.๒   เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม    
                              วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพ 
      ท่ีมีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู และ 
      จิตวิทยาศาสตร  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 
สาระที ่ ๒   ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 
มาตรฐาน  ว  ๒.๑   เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น  ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ

ระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ  ในระบบนิเวศ  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน  ว ๒.๒    เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิ่น  ประเทศ
และโลก นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิง่แวดลอมในทองถิ่นอยางย่ังยนื 

 
สาระที ่ ๓   สารและสมบัติของสาร 
 
มาตรฐาน  ว ๓.๑    เขาใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยว

ระหวางอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนํา
ความรูไปใชประโยชน 

 
มาตรฐาน  ว ๓.๒     เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การ

เกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตศาสตร  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  และนําความรูไป
ใชประโยชน 
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สาระที ่ ๔   แรงและการเคลื่อนที ่
มาตรฐาน  ว ๔.๑    เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา  แรงโนมถวง  และแรงนิวเคลียร  มีกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางถูกตองและมีคุณธรรม 
มาตรฐาน  ว ๔.๒    เขาใจลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ของวัตถุในธรรมชาต ิ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ

จิตวิทยาศาสตร   สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
สาระที ่ ๕  พลังงาน    
มาตรฐาน  ว ๕.๑    เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวาง

สารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวติและสิ่งแวดลอม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  
สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

สาระที ่ ๖  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก   
มาตรฐาน   ว ๖.๑   เขาใจกระบวนการตาง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธของกระบวนตาง ๆ  ที่

มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  และสัณฐานของโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนํา ความรูไปใชประโยชน 

สาระที ่ ๗  ดาราศาสตรและอวกาศ 
มาตรฐาน   ว ๗.๑    เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ  กาแล็กซีและเอกภพ  การปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะและผล

ตอสิ่งมีชีวิตบนโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  การสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู
และนําความรูไปใชประโยชน 

สาระที ่ ๘   ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มาตรฐาน   ว ๗.๑   ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู  การแกปญหารูวา

ปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบ  ท่ีแนนอน  สามารถอธิบายและตรวจสอบ
ไดภายใตขอมูลและเคร่ืองมือที่มีอยูในชวงเวลานั้น ๆ  เขาใจวา วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  สังคม
และสิ่งแวดลอม  มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

สาระที ่๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑ รูและเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือและ

ศาสนาอื่น ๆ มีศรัทธาท่ีถูกตอง ยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยูรวมกันอยางเปนสุข 

มาตรฐาน  ส ๑.๒ เขาใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีด ีและธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน
นับถือ 

 

สาระที ่๒    หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ท ๒.๑ เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี  มีคานิยมท่ีดีงาม  และธํารงรักษาประเพณี

และวัฒนธรรมไทย  ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย  และสังคมโลกอยางสันติสุข 

สาระที ่๓    เศรษฐศาสตร 
มาตรฐาน ท ๓.๑     เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค   การใชทรัพยากรท่ีมีอยู

จํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมท้ังเขาใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิต
อยางมีดุลยภาพ   

 
มาตรฐาน ท ๓.๒    เขาใจระบบ  และสถาบันทางเศรษฐกิจ  และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคม

โลก 

สาระที ่๔    ประวัติศาสตร 
มาตรฐาน ท ๔.๑   เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถ ใชวิธีการทาง

ประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ  อยางเปนระบบ 
 
มาตรฐาน ท ๔.๒    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณอยางตอเนื่อง  ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
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มาตรฐาน ท ๔.๓     เขาใจความเปนมาของชาติไทย  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย  มีความรัก ความภูมิใจและธํารงความ
เปนไทย 

สาระที ่ ๕     ภูมิศาสตร 
มาตรฐานที่  ๕.๑     เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  ความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผลตอกันและกันในระบบของ

ธรรมชาต ิ ใชแผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร  ในการคนหา  วิเคราะห  สรุป  และใชขอมูล  ภูมิ
สารสนเทศ  อยางมีประสิทธิภาพ  

 
มาตรฐานที ่ ๕.๒    เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรค 

วัฒนธรรม  มีจิตสํานึก  และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  เพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
สาระที ่ ๑    การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
มาตรฐาน   พ ๑.๑    เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

สาระที ่ ๒  ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน    พ  ๒.๑  เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา  และมีทักษะในการดําเนินชีวิต 

สาระที ่ ๓   การเคลื่อนไหว   การออกกําลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล       

 มาตรฐาน    พ  ๓.๑  เขาใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม  และกีฬา      
 
มาตรฐาน    พ   ๓.๒ รักการออกกําลังกาย  การเลนเกม   และการเลนกีฬา  ปฏิบัติเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ  มีวินัย

เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  มีน้ําใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแขงขันและช่ืนชมใน สุนทรียภาพ 
ของการกีฬา 

 
สาระที ่ ๔    การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปองกันโรค    
มาตรฐาน    พ  ๔.๑   เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ การปองกันโรคและการสราง

เสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
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สาระที ่ ๕    ความปลอดภัยในชีวิต     
มาตรฐาน    พ  ๕.๑  ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ  การใชยา  สารเสพติด และ

ความรุนแรง  
 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
สาระที ่ ๑ ทัศนศิลป 
มาตรฐาน ศ ๑.๑  สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห  

วิพากษ วิจารฯ คุณคางานทัศนศิลป  ถายทอดความรูสึก  ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ช่ืนชม 
และประยุกตใชในชีวติประจําวัน 

มารฐาน ศ ๑.๒  เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางานทัศนศิลปท่ีเปน
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยและสากล 

 
สาระที ่๒ ดนตร ี
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรี ถายทอด

ความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
มาตรฐาน ศ ๒.๒เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรีท่ีเปนมรดก

ทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 
 
สาระที ่๓ นาฏศิลป 
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เขาใจและแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคานาฏศิลปถายทอง

ความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
มาตรฐาน ศ ๓.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคาของนาฏศิลปท่ีเปนมา

ดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
สาระที ่๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑  เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะ การจัดการ ทักษะ

กระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพ่ือการ
ดํารงชีวิตและครอบครัว 

สาระที ่๒ การออกแบบและเทคโนโลย ี
มาตรฐาน ง ๒.๑ เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางสิ่งของเคร่ืองใช หรือวิธีแรตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค เลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต 
สังคม สิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีท่ีย่ังยืน 

สาระที ่๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาตรฐาน ง ๓.๑ เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรูการ

สื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
 
สาระที ่๔ การอาชีพ 
มาตรฐาน ง ๔.๑ เขาใจ มีทักษะที่จําเปน มีแระสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชพีมี

คุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 
 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
สาระที ่๑ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑  เขาใจและตีความเร่ืองท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ  และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยาง

มีและสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต ๑.๓ นําเสนอขอมูลขาวสารความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ โดยการพูดและการเขียน 
สาระที ่๒ ภาษาและวัฒนธรรม     
มาตรฐาน ต ๒.๑ เขาใจความสัมพันธระหวางภาษาวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับ

กาลเทศะ 
มาตรฐาน ต ๒.๒ เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษา

วัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 
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สาระที ่๓ ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและเปน                    
  พ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู แบะเปดโลกทัศนของตน 
สาระที ่๔ ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต ๔.๒ใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และ 
  การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 
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โครงสรางเวลาเรียน 
                   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานแมนะ   กําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนดังนี้ 

กลุมสาระการเรียนรู/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
ó กลุมสาระการเรียนรู  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

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

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
     วิทยาศาสตร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

๑๒๐ 
 

๑๒๐ 
 

๑๒๐ 
 

๑๒๐ 
 

๑๒๐ 
 

๑๒๐ 
 

๑๖๐ 
(๔ นก.) 

๑๖๐ 
(๔ นก.) 

๑๖๐ 
(๔ นก.) 

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

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒นก.) 

    ศิลปะ ๔๐ 
 

๔๐ 
 

๔๐ 
 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒นก.) 

    การงานอาชีพและ 
     เทคโนโลยี 

๔๐ 
 

๔๐ 
 

๔๐ 
 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒นก.) 

    ภาษาตางประเทศ ๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๑๒๐ 
 

๑๒๐ 
 

๑๒๐ 
 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐ 
(๒๑นก.) 

๘๘๐ 
(๒๑ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๑ นก.) 

ó กจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
- แนะแนว 
- ลูกเสือ  เนตรนาร ี
- ชมรม   ชุมนุม 
- กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
(๒๐) 
 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
(๒๐) 
 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
(๒๐) 
 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
(๒๐) 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
(๒๐) 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
(๒๐) 
 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
(๒๐) 
 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
(๒๐) 
 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
(๑๐) 
 

óรายวิชา / กิจกรรมทีเ่พ่ิมเติม      
-  คอมพิวเตอร 
- งานอาชีพ(เลือก) 
- คณิตศาสตร(เลือก) 
- ศิลปะ(ดนตรี)     

๔๐ 
- 
- 
- 
 

๔๐ 
- 
- 
- 
 

๔๐ 
- 
- 
- 
 

๔๐ 
- 
- 
- 
 

๔๐ 
- 
- 
- 
 

๔๐ 
- 
- 
- 
 

๘๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๔๐ 

 

๘๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๔๐ 

 

๘๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๔๐ 

 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไมเกิน  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ป ไมเกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ป 



13 
 

หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

โครงสรางเวลาเรียน 
                   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานแมนะ   กําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนดังนี้ 

กลุมสาระการเรียนรู/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
ó กลุมสาระการเรียนรู  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

๑๒๐ 
 

๑๒๐ 
 

๑๒๐ 
 

๑๒๐ 
 

๑๒๐ 
 

๑๒๐ 
 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    การงานอาชีพและ 
     เทคโนโลยี 

๔๐ 
 

๔๐ 
 

๔๐ 
 

๔๐ ๔๐ ๔๐ 

    ภาษาตางประเทศ ๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๑๒๐ 
 

๑๒๐ 
 

๑๒๐ 
 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
ó กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- แนะแนว 
- ลูกเสือ  เนตรนารี 
- ชมรม   ชุมนุม 
- กิจกรรมเพื่อ

สังคมและ
สาธารณประโยช
น 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

(๒๐) 
 
 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

(๒๐) 
 
 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

(๒๐) 
 
 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

(๒๐) 
 
 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

(๒๐) 
 
 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

(๒๐) 
 
 

óรายวิชา / กิจกรรมที่
เพ่ิมเติม      
-  คอมพิวเตอร 
- ภาษาจีน 

 
 
๔๐ 
๔๐ 

 

 
 

๔๐ 
๔๐ 

 

 
 

๔๐ 
๔๐ 

 

 
 
๔๐ 
๔๐ 

 

 
 

๔๐ 
๔๐ 

 

 
 

๔๐ 
๔๐ 

 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ป 



14 
 

หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

โครงสรางเวลาเรียน 
                   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานแมนะ   กําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนดังนี้ 

กลุมสาระการเรียนรู/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
ó กลุมสาระการเรียนรู  
     ภาษาไทย ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
     คณิตศาสตร ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
     วิทยาศาสตร ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพและ 
     เทคโนโลยี 

๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    ภาษาตางประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ 
ó กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- แนะแนว 
- ลูกเสือ  เนตรนารี 
- ชมรม   ชุมนุม 
-      กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

(๒๐) 
 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

(๒๐) 
 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

(๒๐) 
 

óรายวิชา / กิจกรรมท่ี
เพิ่มเติม      
-       คอมพิวเตอร 

- คณิตศาสตร 
- ดนตรี(เลือก) 
- ภาษาจีน 

-   งานอาชีพ(เลือก) 

 
๒๐๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๘๐ 

 

 
๒๐๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๘๐ 

 

๒๐๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๘๐ 

 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑.๒๐๐ ชั่วโมง / ป 



15 
 

หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

โครงสรางเวลาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    โรงเรียนบานแมนะ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน        ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ ๑ - ๓ 

กลุมสาระการเรียนรู จํานวนชั่วโมง / ป จํานวนชั่วโมง / สัปดาห 
สาระพื้นฐาน 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร 
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ภาษาตางประเทศ 

 
๑๒๐ 
๑๒๐ 
๑๒๐ 
๑๖๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๑๒๐ 

 
๓ 
๓ 
๓ 
๔ 
๒ 
๒ 
๒ 
๓ 

รวม ๘๘๐ ๒๒ 
สาระเพิ่มเติม 

คอมพิวเตอร 
คณิตศาสตร (เลือก) 
งานอาชีพ(เลือก) 
ดนตรี(เลือก) 

                ภาษาจีน 

 
๘๐ 

(๘๐) 
(๘๐) 
(๔๐) 
(๔๐) 

 
๒ 

(๒) 
(๒) 
(๑) 
(๑) 

รวม ๒๐๐ ๕ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมลูกเสือ 
กิจกรรมชมรม 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

 

 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

(๒๐) 

 
๑ 
๑ 
๑ 
- 

 
รวม ๑๒๐ ๓ 

รวมทั้งหมด ๑,๒๐๐ ๓๐ 
 
หมายเหตุ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  นําไปบูรณาการในกิจกรรมลูกเสอืเนตรนารีระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ โรงเรียนจัดใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมโฮมรูมในเวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ 



16 
 

หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

โครงสรางเวลาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบานแมนะ  
ระดับช้ันประถมศึกษา     ช้ันประถมศึกษาปที ่๑ 

 
ช้ันประถมศึกษาปที ่๑ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท ๑๑๑๐๑   ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค ๑๑๑๐๑   คณิตศาสตร ๒๐๐ 
ว ๑๑๑๐๑   วิทยาศาสตร ๘๐ 
ส ๑๑๑๐๑   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๑๑๐๒   ประวัติศาสตร ๔๐ 
ศ ๑๑๑๐๑   ศิลปศึกษา ๔๐ 
พ  ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ง  ๑๑๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ 
ต  ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๔๐ 
  
รายวิชาเพ่ิมเติม  
ง ๑๑๒๐๑  คอมพิวเตอร ๔๐ 
จ ๑๑๒๐๑   ภาษาจีน ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน  
      -  ลูกเสือ / เนตรนารี ๔๐ 
      -  ชุมนุม ๔๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน (๒๐) 
รวมเวลาทั้งส้ิน ๑๐๐๐ 

 
 
 



17 
 

หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

 
โครงสรางเวลาหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบานแมนะ  

ระดับช้ันประถมศึกษา     ช้ันประถมศึกษาปที ่๒ 
 

ช้ันประถมศึกษาปที ่๒ 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท ๑๑๒๐๑   ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค ๑๑๒๐๑   คณิตศาสตร ๒๐๐ 
ว ๑๑๒๐๑   วิทยาศาสตร ๘๐ 
ส ๑๒๑๐๑   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร ๔๐ 
ศ  ๑๒๑๐๑  ศิลปศึกษา ๔๐ 
พ  ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ง  ๑๒๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
ต  ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๔๐ 
  
รายวิชาเพ่ิมเติม  
ง ๑๒๒๐๑  คอมพิวเตอร ๔๐ 
จ ๑๒๒๐๑  ภาษาจีน ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน  
      -  ลูกเสือ / เนตรนารี ๔๐ 
      -  ชุมนุม ๔๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน (๒๐) 
รวมเวลาทั้งส้ิน ๑๐๐๐ 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

โครงสรางเวลาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบานแมนะ  
ระดับช้ันประถมศึกษา     ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 

 
ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท ๑๓๑๐๑    ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค ๑๓๑๐๑    คณิตศาสตร ๒๐๐ 
ว ๑๓๑๐๑   วิทยาศาสตร ๘๐ 
ส ๑๓๑๐๑   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๓๑๐๒   ประวัติศาสตร ๔๐ 
ศ  ๑๓๑๐๑   ศิลปศึกษา ๔๐ 
พ ๑๓๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ง  ๑๓๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
ต  ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  
ง ๑๓๒๐๑  คอมพิวเตอร ๔๐ 
จ  ๑๓๒๐๑ ภาษาจีน ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน  
      -  ลูกเสือ / เนตรนารี ๔๐ 
      -  ชุมนุม ๔๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน (๒๐) 
รวมเวลาทั้งส้ิน ๑๐๐๐ 
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โครงสรางเวลาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบานแมนะ  
ระดับช้ันประถมศึกษา     ช้ันประถมศึกษาปที ่๔ 

 
ช้ันประถมศึกษาปที ่๔ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท ๑๔๑๐๑   ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๔๑๐๑   คณิตศาสตร ๑๖๐ 
ว ๑๔๑๐๑   วิทยาศาสตร ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๑   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๑   ประวัติศาสตร ๔๐ 
ศ  ๑๔๑๐๑  ศิลปศึกษา ๘๐ 
พ  ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ง  ๑๔๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
ต  ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๘๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  
ง ๑๔๒๐๑  คอมพิวเตอร ๔๐ 
จ ๑๔๑๐๑   ภาษาจีน ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน  
      -  ลูกเสือ / เนตรนารี ๔๐ 
      -  ชุมนุม ๔๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน (๒๐) 
รวมเวลาทั้งส้ิน ๑๐๐๐ 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

โครงสรางเวลาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบานแมนะ  
ระดับช้ันประถมศึกษา     ช้ันประถมศึกษาปที ่๕ 

 
ช้ันประถมศึกษาปที ่๕ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท ๑๕๑๐๑   ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๕๑๐๑    คณิตศาสตร ๑๖๐ 
ว ๑๕๑๐๑    วิทยาศาสตร ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๑    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๑    ประวัติศาสตร ๔๐ 
ศ  ๑๕๑๐๑   ศิลปศึกษา ๘๐ 
พ  ๑๕๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ง  ๑๕๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
ต  ๑๕๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๘๐ 
  
รายวิชาเพ่ิมเติม  
ง ๑๕๒๐๑  คอมพิวเตอร ๔๐ 
จ ๑๕๒๐๑  ภาษาจีน ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน  
      -  ลูกเสือ / เนตรนารี ๔๐ 
      -  ชุมนุม ๔๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน (๒๐) 
รวมเวลาทั้งส้ิน ๑๐๐๐ 
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โครงสรางเวลาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบานแมนะ  
ระดับช้ันประถมศึกษา     ช้ันประถมศึกษาปที ่๖ 

 
ช้ันประถมศึกษาปที๖่ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท ๑๖๑๐๑   ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๖๑๐๑   คณิตศาสตร ๑๖๐ 
ว ๑๖๑๐๑   วิทยาศาสตร ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๑    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๑    ประวัติศาสตร ๔๐ 
ศ  ๑๖๑๐๑   ศิลปศึกษา ๘๐ 
พ  ๑๖๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ง  ๑๖๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
ต  ๑๖๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๘๐ 
  
รายวิชาเพ่ิมเติม  
ง ๑๖๒๐๑  คอมพิวเตอร ๔๐ 
จ ๑๖๒๐๑   ภาษาจีน ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน  
      -  ลูกเสือ / เนตรนารี ๔๐ 
      -  ชุมนุม ๔๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน (๒๐) 
รวมเวลาทั้งส้ิน ๑๐๐๐ 
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โครงสรางเวลาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบานแมนะ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน     ช้ันมัธยมศึกษาปท ี๑ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1( ภาคเรียนที ่1 )  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑ ( ภาคเรียนที ่๒ ) 

   รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน
(หนวยกิต/
ชม.) 

จํานวน 
ชั่วโมง / 
สัปดาห 

    รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน
(หนวยกิต/
ชม.) 

จํานวน 
ชั่วโมง / 
สัปดาห 

สาระพื้นฐาน 440   สาระพื้นฐาน 440  
ท ๒๑๑๐๑  ภาษาไทย  ๑ ๑.๕(๖๐) ๓  ท ๒๑๑๐๒  ภาษาไทย  ๒ ๑.๕(๖๐) ๓ 
ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร ๑ ๑.๕(๖๐) ๓  ค ๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร  ๒ ๑.๕(๖๐) ๓ 
ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร  ๑ ๑.๕(๖๐) ๓  ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร ๒ ๑.๕(๖๐) ๓ 
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ๑ 

๑.๕(๖๐) ๓  ส ๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  ๒ 

๑.๕(๖๐) ๓ 

ส ๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร ๐.๕(๒๐) ๑  ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร ๐.๕(๒๐) ๑ 
พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑ 

๐.๕(๒๐) ๑  พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษาและพลศึกษา  
๒ 

๐.๕(๒๐) ๑ 

พ  ๒๑๑๐๒  ยืดหยุน ๐.๕(๒๐) ๑  พ  ๒๑๑๐๔   กระบ่ีกระบอง ๐.๕(๒๐) ๑ 
ศ ๒๑๑๐๑  ทัศนศิลป ๑(๐๔) ๒  ศ ๒๑๑๐๒  ดนตรี นาฎศิลป ๑(๐๔) ๒ 
ง ๒๑๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑(๐๔) ๒  ง๒๑๑๐๒การงานอาชีพ ๑(๐๔) ๒ 
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕(๖๐) ๓  อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕(๖๐) ๓ 
สาระเพิ่มเติม ๑๐๐   สาระเพิ่มเติม ๑๐๐  
ค  ๒๑๒๐๑  คณิตศาสตร ๔๐ ๒  ค  ๒๑๒๐๒  คณิตศาสตร ๔๐ ๒ 
ศ  ๒๑๒๐๑  ศิลปะ ขลุย(เลือก) ๒๐ ๒  ศ  ๒๑๒๐๒  ศิลปะ (วงสตริง) 

(เลือก) 
๒๐ ๒ 

ง   ๒๑๒๐๑ คอมพิวเตอร  1 ๔๐ ๒  ง  ๒๑๒๐๒  คอมพิวเตอร  ๒ ๔๐ ๒ 
ง  ๒๑๒๐..... งานอาชีพ(เลือก) ๔๐ ๒  ง  ๒๑๒๐.......    งานอาชีพ(เลือก) ๔๐ ๒ 
จ ๒๑๒๐๑   ภาษาจีน 1 ๒๐ ๑  จ ๒๑๒๐๒   ภาษาจีน ๒ ๒๐ ๑ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๑  กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๑ 
กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี ๒๐ ๑  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี ๒๐ ๑ 
ชุมนุม ๒๐ ๑  ชุมนุม ๒๐ ๑ 
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กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน 

(๒๐)   กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน 

(๒๐)  

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐   รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐  
โครงสรางเวลาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบานแมนะ  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน     ช้ันมัธยมศึกษาปท๒ี 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๒ ( ภาคเรียนที ่๑ )  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๒ ( ภาคเรียนที ่๒ ) 
   รายวิชา / กิจกรรม เวลา

เรียน
(หนวย
กิต/ชม.) 

จํานวน 
ชั่วโมง / 
สัปดาห 

    รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน
(หนวย
กิต/ชม.) 

จํานวน 
ชั่วโมง 
/ 
สัปดาห 

สาระพื้นฐาน ๔๔0   สาระพื้นฐาน ๔๔0  
ท ๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓ ๑.๕(๖๐) ๓  ท ๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) ๓ 
ค ๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร   ๓ ๑.๕(๖๐) ๓  ค ๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร ๑.๕(๖๐) ๓ 
ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร   ๓ ๑.๕(๖๐) ๓  ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร ๑.๕(๖๐) ๓ 
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ๓ 

๑.๕(๖๐) ๓  ส ๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑.๕(๖๐) ๓ 

ส ๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร ๐.๕(๒๐) ๑  ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร ๐.๕(๒๐) ๑ 
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑(๔๐) ๒  พ ๒๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑(๔๐) ๒ 
พ ๒๒๑๐๓ วอลเลยบอล ๐.๕(๒๐)   พ ๒๒๑๐๔    ตะกรอ ๐.๕(๒๐)  
ศ ๒๒๑๐๑  ศิลปะ ๑(๔๐) ๒  ศ ๒๒๑๐๒  ศิลปะ ๑(๔๐) ๒ 
ง ๒๒๑๐๑   เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐.๕(๒๐) ๒  ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕(๒๐) ๓ 
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๓ ๑.๕(๖๐) ๓  อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๔ ๑.๕(๖๐) ๓ 
สาระเพิ่มเติม    สาระเพิ่มเติม   
ค  ๒๒๒๐๑   คณิตศาสตร ๔๐ ๒  ค  ๒๒๒๐๒  คณิตศาสตร ๔๐ ๒ 
ศ   ๒๒๒๐๑ ศิลปะ (เพลงประสานเสียง  เลือก ) ๒๐ ๑  ศ  ๒๒๒๐๒  ศิลปะ (วงลูกทุง เลือก) ๒๐ ๑ 

ง  ๒๒๒๐๑  คอมพิวเตอร ๔๐ ๒  ง  ๒๒๒๐๒  คอมพิวเตอร ๔๐ ๒ 
ง  ๒๒๒๐....    งานอาชีพ(เลือก) ๔๐ ๒  ง    ๒๒๒๐...   งานอาชีพ(เลือก) ๔๐ ๒ 
จ ๒๒๒๐๑   ภาษาจีน ๓ ๔๐ ๑  จ ๒๒๒๐๒   ภาษาจีน ๔       ๔๐ ๑ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     ๖๐ 

 
  กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน ๖๐  
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กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๑  กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๑ 
กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี ๒๐ ๑  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี ๒๐ ๑ 
ชุมนุม ๒๐ ๑  ชุมนุม ๒๐ ๑ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน (๒๐)   กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน 
(๒๐)  

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐   รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐  
โครงสรางเวลาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบานแมนะ  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน     ช้ันมัธยมศึกษาปท ี๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓( ภาคเรียนที ่๑ )  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓ ( ภาคเรียนที ่๒ ) 

   รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน
(หนวยกิต/
ชม.) 

จํานวน 
ชั่วโมง / 
สัปดาห 

    รายวิชา / กิจกรรม เวลา
เรียน
(หนวย
กิต/ชม.) 

จํานวน 
ชั่วโมง / 
สัปดาห 

สาระพื้นฐาน 440   สาระพื้นฐาน 440  
ท ๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๕ ๑.๕(๖๐) ๓  ท ๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) ๓ 
ค  ๒๓๑๐๑    คณิตศาสตร   ๕ ๑.๕(๖๐) ๓  ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร ๑.๕(๖๐) ๓ 
ว  ๒๓๑๐๑   วิทยาศาสตร  ๕ ๑.๕(๖๐) ๓  ว๒๓๑๐๒วิทยาศาสตร ๑.๕(๖๐) ๓ 
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  ๕ 

๑.๕(๖๐) ๓  ส ๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๑.๕(๖๐) ๓ 

ส ๒๓๑๐๓ ประวัติศาสตร ๐.๕(๒๐) ๑  ส ๒๓๑๐๔ประวัติศาสตร ๐.๕(๒๐) ๑ 
พ ๒๓๑๐๑  สุขศึกษาและพล
ศึกษา  

๑(๔๐) ๒  พ ๒๓๑๐๒ สุขศึกษาและพละ ๑(๔๐) ๒ 

พ  ๒๓๑๐๓   แบคบินตัน ๐.๕(๒๐)   พ  ๒๓๑๐๔   บาสเกตบอล ๐.๕(๒๐)  
ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๑ (๔๐) ๒  ศ ๒๓๑๐๒  ศิลปะ ๑ (๔๐) ๒ 
ง ๒๓๑๐๑ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ (๔๐) ๒  ง ๒๓๑๐๒การงานอาชีพ ๑ (๔๐) ๒ 

อ๒๓๑๐๑ภาษาอังกฤษ  ๕ ๑.๕(๖๐) ๓  อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐) ๓ 
สาระเพิ่มเติม    สาระเพิ่มเติม   
ค  ๒๓๒๐๑   คณิตศาสตร ๔๐ ๒  ค   ๒๓๒๐๒  คณิตศาสตร ๔๐ ๒ 
ศ  ๒๓๒๐๑   ศิลปะ (วงโฟลคซอง) 
เลือแ 

๒๐ ๑  ศ  ๒๓๒๐๒ศิลปะ (วงโยธวาฑิต) 
เลือก 

๒๐ ๑ 

ง   ๒๓๒๐๑   คอมพิวเตอร ๔๐ ๒  ง ๒๓๒๐๒  คอมพิวเตอร ๔๐ ๒ 
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รายวิชาที่เปดสอนในระดับประถมศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปที ่๑ – ๖   โรงเรียนบานแมนะ 
 

สาระการเรียนรูภาษาไทย 
ท.  ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐/ป   น้ําหนัก ๕.0 
ท.  ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐/ป   น้ําหนัก ๕.0 
ท.  ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐/ป   น้ําหนัก ๕.0 
ท.  ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐/ป   น้ําหนัก ๔.0 
ท. ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐/ป   น้ําหนัก ๔.0 
ท.  ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐/ป   น้ําหนัก ๔.0 
 

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ค.  ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร  ๒๐๐/ป   น้ําหนัก ๕.0 
ค.  ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร  ๒๐๐/ป   น้ําหนัก ๕.0 
ค.  ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร  ๒๐๐/ป   น้ําหนัก ๕.0 
ค.  ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร  ๑๖๐/ป   น้ําหนัก ๔.0 
ค.  ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร  ๑๖๐/ป   น้ําหนัก ๔.0 
ค.  ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร  ๑๖๐/ป   น้ําหนัก ๔.0 

 

ง    ๒๓๒๐ ....  งานอาชีพ(เลือก) ๒๐ ๑  ง   ๒๓๒๐.... งานอาชีพ(เลือก) ๔๐ ๒ 
จ 23201 ภาษาจีน 5 ๔๐ ๑  จ 23202 ภาษาจีน 6 ๒๐ ๑ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน         ๖๐ 

 
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ๖๐  

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๑  กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๑ 
กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี ๒๐ ๑  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนาร ี ๒๐ ๑ 
ชุมนุม ๒๐ ๑  ชุมนุม ๒๐ ๑ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน 

(๒๐)   กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน 

(๒๐)  

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐   รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐  
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สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ว.  ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร  ๘๐/ป   น้ําหนัก ๒.๐ 
ว.  ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร  ๘๐/ป   น้ําหนัก ๒.๐ 
ว.  ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร  ๘๐/ป   น้ําหนัก ๒.๐ 
ว.  ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร  ๘๐/ป   น้ําหนัก ๒.๐ 
ว.  ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร  ๘๐/ป   น้ําหนัก ๒.๐ 
ว.  ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร  ๘๐/ป   น้ําหนัก ๒.๐ 
 

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส.   ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐/ป น้ําหนัก ๒.๐ 
ส.  ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐/ป น้ําหนัก ๒.๐ 
ส.  ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐/ป น้ําหนัก ๒.๐ 
ส.  ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐/ป น้ําหนัก ๒.๐ 
ส.  ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐/ป น้ําหนัก ๒.๐ 
ส.  ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐/ป น้ําหนัก ๒.๐ 
ส.  ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร๑  ๔๐/ป   น้ําหนัก ๑.๐ 
ส.  ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร๒  ๔๐/ป   น้ําหนัก ๑.๐ 
ส.  ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร๓  ๔๐/ป   น้ําหนัก ๑.๐ 
ส.  ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร๔  ๔๐/ป   น้ําหนัก ๑.๐ 
ส.  ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร๕  ๔๐/ป   น้ําหนัก ๑.๐ 
ส.  ๑๖๑๐๑ ประวัติศาสตร๖  ๔๐/ป   น้ําหนัก ๑.๐ 
 

สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
พ.  ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐/ป   น้ําหนัก ๒.๐ 
พ.  ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐/ป   น้ําหนัก ๒.๐ 
พ.  ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐/ป   น้ําหนัก ๒.๐ 
พ.   ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐/ป   น้ําหนัก ๒.๐ 
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พ.  ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐/ป   น้ําหนัก ๒.๐ 
พ.  ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐/ป   น้ําหนัก ๒.๐ 
 

สาระการเรียนรูศิลปศึกษา 
ศ. ๑๑๑๐๑ ศิลปศึกษา  ๔๐/ป   น้ําหนัก ๑.๐ 
ศ.  ๑๒๑๐๑ ศิลปศึกษา  ๔๐/ป   น้ําหนัก ๑.๐ 
ศ.  ๑๓๑๐๑ ศิลปศึกษา  ๔๐/ป   น้ําหนัก ๑.๐ 
ศ.  ๑๔๑๐๑ ศิลปศึกษา  ๔๐/ป   น้ําหนัก ๒.๐ 
ศ.  ๑๕๑๐๑ ศิลปศึกษา  ๔๐/ป   น้ําหนัก ๒.๐ 
ศ.  ๑๖๑๐๑ ศิลปศึกษา  ๔๐/ป   น้ําหนัก ๒.๐ 
 

สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ง.  ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐/ป  น้ําหนัก ๑.๐ 
ง.  ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐/ป  น้ําหนัก ๑.๐ 
ง. ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐/ป  น้ําหนัก ๑.๐ 
ง. ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐/ป  น้ําหนัก ๑.๐ 
ง.  ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐/ป  น้ําหนัก ๑.๐ 
ง.  ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐/ป  น้ําหนัก ๑.๐ 
ง.  ๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร   ๔๐/ป  น้ําหนัก ๑.๐ 
ง.  ๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร   ๔๐/ป  น้ําหนัก ๑.๐ 
ง.  ๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร   ๔๐/ป  น้ําหนัก ๑.๐ 
 

 
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

อ.  ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๔๐/ป   น้ําหนัก ๑.๐ 
อ.  ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๔๐/ป   น้ําหนัก ๑.๐ 
อ.  ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๔๐/ป   น้ําหนัก ๑.๐ 
อ. ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐/ป   น้ําหนัก ๒.๐ 
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อ. ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐/ป   น้ําหนัก ๒.๐ 
อ.  ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐/ป   น้ําหนัก ๒.๐ 

 
 

สาระการเรียนรูภาษาจีน 
จ.  ๑๑๒๐๑ ภาษาจีน   ๔๐/ป   น้ําหนัก  ๑.๐ 
จ.  ๑๒๒๐๑ ภาษาจีน   ๔๐/ป   น้ําหนัก  ๑.๐ 
จ.  ๑๓๒๐๑ ภาษาจีน   ๔๐/ป   น้ําหนัก  ๑.๐ 
จ.  ๑๔๑๐๑ ภาษาจีน   ๔๐/ป   น้ําหนัก  ๑.๐ 
จ.  ๑๕๑๐๑ ภาษาจีน   ๔๐/ป   น้ําหนัก  ๑.๐ 
จ.  ๑๖๑๐๑ ภาษาจีน   ๔๐/ป   น้ําหนัก  ๑.๐ 

 
 

รายวิชาที่เปดสอนในชวงชั้นที ่3 ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๑ – ๓  
โรงเรียนบานแมนะ 

 
สาระการเรียนรูภาษาไทย 

ท ๒๑๑๐๑  ภาษาไทย   ๑  ๖๐ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑.๕  
ท ๒๑๑๐๒  ภาษาไทย   ๒  ๖๐ ชั่วโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑.๕ 
ท ๒๑๑๐๓  ภาษาไทย   ๓  ๖๐ ชั่วโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑.๕ 
ท ๒๑๑๐๔  ภาษาไทย   ๔  ๖๐ ชั่วโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑.๕ 
ท ๒๑๑๐๕  ภาษาไทย   ๕  ๖๐ ชั่วโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑.๕ 
ท ๒๑๑๐๖  ภาษาไทย   ๖  ๖๐ ชั่วโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑.๕ 

 
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ๑  ๖๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก  ๑.๕ 
ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ๒  ๖๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก  ๑.๕ 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ๓  ๖๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก  ๑.๕ 
ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ๔  ๖๐ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑.๕ 
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ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ๕  ๖๐ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก  ๑.๕ 
ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ๖  ๖๐ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก  ๑.๕ 
ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตรเพ่ิมเติม  ๑  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค น้ําหนัก ๑ 
ค ๒๑๒๐๒ คณิตศาสตรเพ่ิมเติม  ๒  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค น้ําหนัก ๑ 
ค๒๒๒๐๑ คณิตศาสตรเพ่ิมเติม  ๓  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค น้ําหนัก ๑ 
ค ๒๒๒๐๒ คณิตศาสตรเพ่ิมเติม  ๔  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค น้ําหนัก ๑ 
ค ๒๓๒๐๑ คณิตศาสตรเพ่ิมเติม  ๕  ๔๐ชั่วโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 
ค ๒๓๒๐๒ คณิตศาสตรเพ่ิมเติม  ๖  ๔๐ชั่วโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 

 
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร  ๑  ๖๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑.๕ 
ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร  ๒  ๖๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑.๕ 
ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร  ๓  ๖๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑.๕ 
ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร  ๔  ๖๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑.๕ 
ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร  ๕  ๖๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑.๕ 
ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร  ๖  ๖๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑.๕ 
 

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส ๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ ๖๐ ช่ัวโมง / ภาค น้ําหนัก ๑.๕ 
ส๒๑๑๐๒  สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม ๒ ๖๐ ช่ัวโมง / ภาค น้ําหนัก ๑.๕ 
ส ๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม ๓ ๖๐ช่ัวโมง / ภาค น้ําหนัก ๑.๕ 
ส ๒๒๑๐๒  สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม ๔ ๖๐ ช่ัวโมง / ภาค น้ําหนัก ๑.๕ 
ส๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม ๕ ๖๐ ช่ัวโมง / ภาค น้ําหนัก ๑.๕ 
ส  ๒๓๑๐๒  สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม 6 ๖๐ช่ัวโมง / ภาค น้ําหนัก ๑.๕ 
ส ๒๑๑๐๓  ประวัติศาสตร ๑    ๒๐ ช่ัวโมง / ภาคน้ําหนัก ๐.๕ 
ส ๒๑๑๐๔  ประวัติศาสตร ๒   ๒๐ ช่ัวโมง / ภาคน้ําหนัก ๐.๕ 
ส ๒๒๑๐๓  ประวัติศาสตร ๓    ๒๐ ช่ัวโมง / ภาคน้ําหนัก ๐.๕ 
ส ๒๒๑๐๔  ประวัติศาสตร ๔    ๒๐ ช่ัวโมง / ภาคน้ําหนัก ๐.๕ 
ส ๒๓๑๐๓  ประวัติศาสตร ๕    ๒๐ ช่ัวโมง / ภาคน้ําหนัก ๐.๕ 
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ส ๒๓๑๐๔  ประวัติศาสตร ๖    ๒๐ ช่ัวโมง / ภาคน้ําหนัก ๐.๕ 
  

 
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

พ ๒๑๑๐๑  สุขศึกษา ๑  ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค น้ําหนัก ๐.๕ 
พ ๒๑๑๐๒  สุขศึกษา ๒  ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค น้ําหนัก ๐.๕ 
พ ๒๒๑๐๑  สุขศึกษา ๓  ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค น้ําหนัก ๐.๕ 
พ ๒๒๑๐๒  สุขศึกษา ๔  ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค น้ําหนัก ๐.๕ 
พ ๒๓๑๐๑  สุขศึกษา ๕  ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค น้ําหนัก ๐.๕ 
พ ๒๓๑๐๒  สุขศึกษา ๖  ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค น้ําหนัก ๐.๕ 
พ๒๑๑๐๓  ยืดหยุน    ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค น้ําหนัก ๐.๕ 
พ  ๒๑๑๐๔  กระบ่ีกระบอง   ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค น้ําหนัก ๐.๕ 
พ๒๒๑๐๓  วอลเลยบอล   ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค น้ําหนัก ๐.๕ 
พ ๒๒๑๐๔  ตะกรอ    ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค น้ําหนัก ๐.๕ 
พ ๒๓๑๐๓  แบดมินตัน   ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค น้ําหนัก ๐.๕ 
พ๒๓๑๐๔  บาสเกตบอล   ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค น้ําหนัก ๐.๕ 

 
สาระการเรียนรูศิลปะ 

ศ ๒๑๑๐๑ ทัศนศิลป ๑   ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 
ศ ๒๑๑๐๒ ดนตรี  - นาฎศิลป๑  ๔๐ชั่วโมง / ภาค   น้ําหนัก ๑ 
 
 
ศ ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป๒   ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 
ศ ๒๒๑๐๒ ดนตรี  - นาฎศิลป๒  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 
ศ ๒๓๑๐๑ ทัศนศิลป๓   ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 
ศ ๒๓๑๐๒ ดนตรี  - นาฎศิลป๓  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 
ศ ๒๑๒๐๑ ขลุยสากล   ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๐.๕ 
ศ ๒๑๒๐๒ วงดนตรีสตริง   ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๐.๕ 
ศ ๒๒๒๐๑ การรองเพลงประสานเสียง ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๐.๕ 
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ศ ๒๒๒๐๒ วงดนตรีลูกทุง   ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๐.๕ 
ศ ๒๓๒๐๑ วงโฟลคซอง   ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๐.๕ 
ศ ๒๓๒๐๒ วงโยธวาทิต   ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๐.๕ 

 
 

สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ง ๒๑๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ๑   ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 
ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ   ๑  ๔๐ชั่วโมง / ภาค   น้ําหนัก ๑ 
ง ๒๒๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 
ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๒   ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 
ง ๒๓๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๓  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 
ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๓    ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 
ง  ๒๑๒๐๑ คอมพิวเตอร ๑   ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 
ง ๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร ๒   ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 
ง ๒๒๒๐๑ คอมพิวเตอร ๓   ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 
ง ๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร ๔   ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 
ง  ๒๓๒๐๑ คอมพิวเตอร ๕   ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 
ง  ๒๓๒๐๒ คอมพิวเตอร ๖   ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 
ง ๒๐๒๐๑ การเพาะเห็ดอยางงาย  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 
ง ๒๐๒๐๒ การทําขนมอยางงาย  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 
ง ๒๐๒๐๓ งานชางทําอิฐบล็อก  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 
ง ๒๐๒๐๔ งานไฟฟา   ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 
ง ๒๐๒๐๕ งานปลูกดอกไมประดับ  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 
ง ๒๐๒๐๖ งานปลูกพืชผักสวนครัว  ๔๐ชั่วโมง / ภาค   น้ําหนัก ๑ 
ง ๒๐๒๐๗ ........................................  ๔๐ชั่วโมง / ภาค   น้ําหนัก ๑ 
ง ๒๐๒๐๘ ......................................  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 
ง ๒๐๒๐๙ .....................................  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 
ง ๒๐๒๐๑๐ ...................................  ๔๐ชั่วโมง / ภาค   น้ําหนัก ๑ 
ง ๒๐๒๐๑๑ ................................  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑ 
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สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑    ๖๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑.๕ 
อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๒    ๖๐ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑.๕ 
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๓    ๖๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑.๕ 
อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๔    ๖๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑.๕ 
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๕    ๖๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑.๕ 
อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๖    ๖๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๑.๕ 
 

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
จ ๒๑๒๐๑ ภาษาจีน  ๑    ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๐.๕ 
จ ๒๑๒๐๒ ภาษาจีน  ๒    ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๐.๕ 
จ ๒๒๒๐๑ ภาษาจีน  ๓    ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๐.๕ 
จ ๒๒๒๐๒ ภาษาจีน  ๔    ๒๐ชั่วโมง / ภาค   น้ําหนัก ๐.๕ 
จ ๒๓๒๐๑ ภาษาจีน  ๕    ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๐.๕ 
จ ๒๓๒๐๒ ภาษาจีน  ๖    ๒๐ ช่ัวโมง / ภาค  น้ําหนัก ๐.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คําอธิบายรายวิชา  

รายวิชาภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปที ่๑  
รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑        เวลา ๒๐๐ ช่ัวโมง/ป  
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อานออกเสียงคํา คําคลองจอง และขอความสั้น ๆ บอกความหมายของคําและขอความ  
ท่ีอาน ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน เลาเร่ืองยอจากเรื่องท่ีอาน คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน อานหนังสือตาม
สนใจอยางสม่ําเสมอ และนําเสนอเร่ืองท่ีอาน บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณสําคัญท่ีพบเห็นใน
ชีวิตประจําวัน มีมารยาทในการอาน  
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนสื่อสารดวยคําและประโยคงาย ๆ มีมารยาทใน  
การเขียน  

ฟงคําแนะนํา คําสั่งงาย ๆ และปฏิบัติตาม ตอบคําถาม เลาเรื่องที่ฟงและดูท้ังท่ีเปนความรู ความบันเทิง พูด
แสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเร่ืองท่ีฟงและด ูพูดสื่อสารไดตามวัตถุประสงค มีมารยาทในการฟง การด ูการพูด  
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต เลขไทย เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา  
เรียบเรียงคําเปนประโยคงาย ๆ ตอคําคลองจองงาย ๆ  
บอกขอคิดท่ีไดจากการอาน หรือการฟงวรรณกรรมรอยแกว รอยกรองสําหรับเด็ก ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนด
และบทรอยกรองตามความสนใจ  

โดยใชกระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร สรุป วิเคราะหขอมูลจากเร่ืองและสื่อตาง ๆ  
ท่ีอานฟงและดูเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจสามารถสือ่สารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการแยกแยะ ตัดสินใจ
นําไปใชชีวิตประจําวันไดอยางภาคภูมิใจ รักความเปนไทย ชาต ิศาสน กษัตริย ซื่อสัตยมีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยาง
พอเพียง มุงม่ันทํางานและมีจิตสาธารณะ  
 
 
ตัวช้ีวัด ท๑.๑ ป.๑/๑-๘ ท๒.๑ ป.๑/๑-๓ ท๓.๑ ป.๑/๑-๕ ท๔.๑ ป.๑/๑-๔ ท๕.๑ ป.๑/๑-๒  
รวม ๒๒ ตัวช้ีวัด
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาภาษาไทย       ช้ันประถมศึกษาปที ่๒  
รหัสวิชา ท๑๒๑๐๑       เวลา ๒๐๐ ช่ัวโมง/ป  

อานออกเสียงคํา คําคลองจอง ขอความและบทรอยกรองงาย ๆ อธิบายของคําและขอความที่อาน ตั้ง
คําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอาน แสดงความ
คิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องท่ีอาน อานหนังสือตามความสนใจอยางสมํ่าเสมอและนําเสนอเรื่อง
ท่ีอาน  
อานขอเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคําสั่งหรือขอแนะนํา มีมารยาทในการอาน  
คัดลายมือตังบรรจงเต็มบรรทัด เขียนเร่ืองสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ เขียนเร่ืองสั้น ๆ ตามจินตนาการ มี
มารยาทในการเขียน  

ฟงคําแนะนําคําสั่งที่ซับซอนและปฏิบัติตาม เลาเร่ืองท่ีฟงและดูท้ังที่เปนความรูและความบันเทิง
บอกสาระสําคัญของเร่ืองท่ีฟงและด ูตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟงและด ูพูดแสดงความ
คิดเห็นและความรูสึกจากเร่ืองท่ีฟงและด ูพูดสื่อสารไดชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค  

มีมารยาทในการฟง การด ูการพูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย เขียนสะกด
คําและบอกความหมายของคํา เรียบเรียงคําเปนประโยคตรงตามเจตนาของการสื่อสาร บอกลักษณะคําคลอง
จอง เลือกใชภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ  

ระบุขอคิดท่ีไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมสําหรับเด็ก เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน รอง
บทรอยกรองเลนสําหรับเด็กในทองถิ่น ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนดและ บทรอยกรองท่ีมีคุณคาตาม
ความสนใจ  

โดยใชกระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร สรุป วิเคราะหขอมูลจากเร่ืองและสื่อตาง ๆ ท่ีอานฟงและ
ดูเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจสามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการแยกแยะ ตัดสินใจนําไปใช
ชีวิตประจําวันไดอยางภาคภูมิใจ รักความเปนไทย ชาต ิศาสน กษัตริย ซื่อสัตยมีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยาง
พอเพียง มุงม่ันทํางานและมีจิตสาธารณะ  

 
ตัวช้ีวัด 
 ท๑.๑ ป.๒/๑-๘ ท๒.๑ ป.๒/๑-๔ ท๓.๑ ป.๒/๑-๗ ท๔.๑ ป.๒/๑-๕ ท๕.๑ ป.๒/๑-๓  
รวม ๒๗ ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาภาษาไทย       ช้ันประถมศึกษาปที ่๓  
รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑       เวลา ๒๐๐ ช่ัวโมง/ป  

อานออกเสียงคํา ขอความ เร่ืองสั้น ๆ และบทรอยกรองอยางงายไดคลองแคลว อธิบายความหมาย
ของคําและขอความท่ีอาน ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอาน ลําดับเหตุการณและ
คาดคะเนเหตุการณจากเร่ืองท่ีอานโดยรุบุเหตุผลประกอบ สรุปความรูและขอคิดจากเร่ืองท่ีอานเพ่ือนําไปใช
ใน อานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องท่ีอาน  

อานขอเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคําสั่งหรือขอแนะนํา อธิบายความหมายของขอมูลจาก
แผนภาพ แผนท่ี แผนภูม ิมีมารยาทในการอาน  
คัดลายมือตังบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดอยางชัดเจน เขียนบันทึกประจําวัน 
เขียนจดหมายลากครู เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน  
เลารายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองท่ีฟงและดูท้ังท่ีเปนความรูและบันเทิง บอกสาระสําคัญจากการฟง การด ูตั้ง
คําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟงและด ูพูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดูพูด
สื่อสารไดชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค มีมารยาทในการฟง การด ูการพูด  

เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา ระบุชนิดและหนาท่ีของคําในประโยค  
ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคํา แตงประโยคงาย ๆ แตงคําคลองจองและคําขวัญ เลือกใชภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ  
ระบุขอคิดท่ีไดจากการอานฟงวรรณกรรม เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน รูจักเพลงพ้ืนบานและเพลงกลอม
เด็กเพ่ือปลูกฝงความชื่นชมวัฒนธรรมทองถิ่น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีท่ีอาน ทองจําบทอาขยาน
ตามท่ีกําหนดและบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ  

โดยใชกระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร สรุป วิเคราะหขอมูลจากเร่ืองและสื่อตาง ๆ  
ท่ีอานฟงและดูเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจสามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการแยกแยะ 
ตัดสินใจนําไปใชชีวิตประจําวันไดอยางภาคภูมิใจ รักความเปนไทย ชาต ิศาสน กษัตริย ซื่อสัตยมีวินัย ใฝ
เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันทํางานและมีจิตสาธารณะ  
ตัวช้ีวัด  
ท๑.๑ ป.๓/๑-๙ ท๒.๑ ป.๓/๑-๖ ท๓.๑ ป.๓/๑-๖ ท๔.๑ ป.๓/๑-๖ ท๕.๑ ป.๓/๑-๔  
รวม ๓๑ ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปที ่๔  
รหัสวิชา ท๑๔๑๐๑        เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง/ป  

อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง อธิบายความหมายของคํา ประโยคและสํานวน อาน
เร่ืองสั้นตามเวลาท่ีกําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อาน แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น คาดคะเนเหตุการณ
จากเร่ืองท่ีอานโดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรูและขอคิดจากเร่ืองท่ีอานเพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน
อานหนังสือท่ีมีคุณคาตามความสนใจอยางสมํ่าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอาน มีมารยาท
ในการอาน  
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึงบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตองชัดเจน และเหมาะสม เขียน
แผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพความคิดเพ่ือใชพัฒนางานเขียนเขียนยอความจากเร่ืองสั้น  ๆเขียนจด
หมายถึงเพ่ือนและบิดามารดา เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาคนควา เขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
มีมารยาทในการเขียน  

จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟงและด ูพูดสรุปความ ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิง
เหตุผลจากเร่ืองท่ีฟงและด ูรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาคนควาจากการฟง การดูและการสนทนามี
มารยาทในการฟง การด ูและการพูด  
สะกดคําและบอกความหมายของคําในบริบทตาง ๆ ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยคใชพจนานุกรม
คนหาความหมายของคํา แตงประโยคไดถูกตองตามหลักภาษาแตงบทรอยกรองและคําขวัญบอกความหมาย
ของสํานวนเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น  
ระบุขอคิดจากนิทานพ้ืนบานหรือนิทานคติธรรม อธิบายขอคิดจากการอานเพ่ือนําไปใชในชีวิตจริง รอง
เพลงพ้ืนบาน ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนด และบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ  

โดยใชกระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร สรุป วิเคราะหขอมูลจากเร่ืองและสื่อตาง ๆท่ีอานฟงและ
ดูเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจสามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการแยกแยะ ตัดสินใจนําไปใช
ชีวิตประจําวันไดอยางภาคภูมิใจ รักความเปนไทย ชาต ิศาสน กษัตริย ซื่อสัตยมีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยาง
พอเพียง มุงม่ันทํางานและมีจิตสาธารณะ  

 
ตัวช้ีวัด ท๑.๑ ป.๔/๑-๘ ท๒.๑ ป.๔/๑-๘ ท๓.๑ ป.๔/๑-๖ ท๔.๑ ป.๔/๑-๗ ท๕.๑ ป.๔/๑-๔  
รวม ๓๓ ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาภาษาไทย       ช้ันประถมศึกษาปที ่๕  
รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑       เวลา ๑๖๐ ช่ัวโมง  

การอานเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง อธิบายความหมายของคํา ประโยคและ
ขอความท่ีเปนการบรรยาย และการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัยจากเร่ืองท่ีอานอยางหลากหลาย แยก
ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องท่ีอาน วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานเพ่ือนําไปใชใน
การดําเนินชีวิต อานงานเขียนเชิงอธิบาย คําสั่ง ขอแนะนํา และปฏิบัติตาม อานหนังสือท่ีมีคุณคาตามความ
สนใจและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอาน และมีมารยาทในการอาน  
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึงบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง ชัดเจน และเหมาะสม 
เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพความคิดเพ่ือใชพัฒนางานเขียน เขียนยอความจากเรื่องท่ีอาน เขียนจด
หมายถึงผูปกครองและญาต ิเขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็นไดตรงตามเจตนา กรอกแบบรายการตาง 
ๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน  

พูดแสดงความรูความคิดเห็นและความรูสึกจากเร่ืองท่ีฟงและด ูตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล
จากเร่ืองท่ีฟงและดูวิเคราะหความนาเช่ือถือจากเร่ืองท่ีฟงและดูอยางมีเหตุผล พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ี
ศึกษาคนควาจากการฟง การด ูและการสนทนา มีมารยาทในการฟง การด ูและการพูด  
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา เขียน
เรียงความเปนประโยคงาย  ๆตอคําคลองจองงาย ๆ  
สรุปเร่ืองจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอาน ระบุความรูและขอคิดจากการอาน วรรณคด ีและวรรณกรรมท่ี
สามารถนําไปใชในชีวิตจริง อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนด
และบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ  

โดยใชกระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร สรุปวิเคราะหขอมูลจากเรื่องและสื่อตาง ๆ ท่ีอานฟงและ
ดูเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจสามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการแยกแยะ ตัดสินใจนําไปใช
ชีวิตประจําวันไดอยางภาคภูมิใจ รักความเปนไทย ชาต ิศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยาง
พอเพียง มุงม่ันทํางานและมีจิตสาธารณะ  
ตัวช้ีวัด  
ท๑.๑ ป.๕/๑-๘ ท๒.๑ ป.๕/๑-๙ ท๓.๑ ป.๕/๑-๕ ท๔.๑ ป.๕/๑-๗ ท๕.๑ ป.๕/๑-๔ 
รวม ๓๓ ตัวชี้วัด



38 
 

หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

 
คําอธิบายรายวิชา  

รายวิชาภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปที ่๖ 
รหัสวิชา ท๑๖๑๐๑        เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง/ป  

อานออกเสียงบทรอยแกว  บทรอยกรอง  อธิบายความหมายของคํา  ประโยคและขอความท่ีเปน
โวหาร  อานเร่ืองสั้น ๆ อยางหลากหลาย โดยจับเวลาแลวถามเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอาน แยกขอเท็จจริงขอคิดเห็น
จากเร่ืองท่ีอาน  อธิบายการนําความรูและความคิดจากเร่ืองท่ีอานไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต    
อานงานเขียนเชิงอธิบาย  คําสั่ง  ขอแนะนําและปฏิบัติตาม  อธิบายความหมายของขอมูลจากการอานแผนผัง  
แผนท่ีแผนภูมิ  และกราฟ  อานหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณคาที่ไดรับและมีมารยาทในการอาน  
  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึงบรรทัด  เขียนสื่อสาร  เขียนแผนภาพโครงเร่ือง   เขียน
เรียงความ  เขียนยอความเขียนจดหมายสวนตัว  กรอกแบบรายการตาง ๆ เขียนตามจินตนาการและมี
มารยาทในการเขียน 
  พูดแสดงความรูความเขาใจ  ตั้งคําถาม  ถามตอบเชิงเหตุผล  วิเคราะหความนาเช่ือถือ  มีมารยาทใน
การฟงและดู  พูดโนมนาวอยางมีเหตุผลและนาเช่ือถือ  มีมารยาทในการฟง  ดูและพูด 
  วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคํา  ใชคําไดเหมาะสมกับกาลเทศะ  รวบรวม  บอกความหมายของคํา
ภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทย  ระบุลักษณะของประโยค  แตงบทรอยกรอง   วิเคราะหเปรียบเทียบ 
สํานวน  สุภาษิต คําพังเพย 
  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี  วรรณกรรมเลานิทานพ้ืนบานมาประยุกตใชในชีวิตจริง  ทองจํา
บทอาขยานและบทรอยกรองไดอยางมีคุณคา  
  โดยใชกระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร สรุป วิเคราะหขอมูลจากเร่ืองและสื่อตาง ๆ ท่ีอานฟงและ
ดูเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจสามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการแยกแยะ ตัดสินใจนําไปใช
ชีวิตประจําวันไดอยางภาคภูมิใจ รักความเปนไทย ชาต ิศาสน กษัตริย ซื่อสัตยมีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยาง
พอเพียง มุงม่ันทํางานและมีจิตสาธารณะ  
 
ตัวช้ีวัด  
ท๑.๑ ป.๖/๑-๗      ท๒.๑ ป.๖/๑-๙     ท๓.๑ ป.๖/๑-๖  ท๔.๑ ป.๖/๑-๖  
ท๕.๑ ป.๖/๑-๔  
รวม ๒๒ ตัวช้ีวัด
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาภาษาไทย        ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๑ 
รหัสวิชา ท ๒๑๑๐๑  ภาคเรียนที ่๑     เวลา ๖๐ ช่ัวโมง  
 

จับใจความสําคัญจากเร่ืองท่ีอาน ระบุเหตุและผล  และขอเท็จจริงกับขอคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอานระบุ
และอธิบายคําเปรียบเทียบ และคําที่มีหลายความหมายในบริบทตางๆ จากการอาน     อธิบายลักษณะของ
เสียงในภาษาไทย   วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยค     สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ี
อาน  วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมที่อานพรอมยกเหตุผลประกอบ  อธิบายคุณคาของวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอาน 
 อานออกเสียงบทรอยแกว และ บทรอยกรองไดถูกตองเหมาะสมกับเรื่องที่อาน  คัดลายมือตัว
บรรจงคร่ึงบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใชถอยคําถูกตองชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย   เขียนบรรยาย  
ประสบการณโดยระบุสาระสําคัญและรายละเอียดสนับสนุน  เขียนเรียงความ   พูดสรุปใจความสําคัญของ
เร่ืองท่ีฟงและด ูเลาเร่ืองยอจากเร่ืองท่ีฟงและด ูพูดแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคเกี่ยวกับเร่ืองท่ีฟงและด ู  
สรางคําในภาษาไทย  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน  วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรม   ท่ี
อานพรอมยกเหตุผลประกอบ  อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน 
 มีมารยาทในการอาน  การเขียน  การฟง การดู และการพูด  สรุปความรูและขอคิดจากการอานเพื่อ
ประยุกตใชในชีวิตจริง 
 
ตัวช้ีวัด 
  ท ๑.๑    ม๑/๑ , ม๑/๒ ม๑/๓ , ม๑/๔ม.๑/๙  
  ท ๒.๑  ม๑/๑ , ม๑/๒ ม๑/๓ , ม๑/๔ ,ม.๑/๙ 
  ท ๓.๑   ม๑/๑ , ม๑/๒ ม๑/๓ ,ม.๑/๖ 
  ท ๔.๑   ม๑/๑ , ม๑/๒ ม๑/๓ 
  ท ๕.๑    ม๑/๑ , ม๑/๒ ม๑/๓ , ม๑/๕ 

 
 รวม   ๒๑  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

 
 

คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาภาษาไทย        ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๑ 
รหัสวิชา ท ๒๑๑๐๑  ภาคเรียนที ่๒     เวลา ๖๐ ช่ัวโมง  
 

ตีความคํายากในเอกสารวิชาการ โดยพิจารณาจากบริบท  ระบุขอสังเกตและความสมเหตุสมผล
ของงานเขียนประเภทชักจูง โนมนาวใจ   วิเคราะหคุณคาท่ีไดรับจากการอานงานเขียนอยางหลากหลายเพ่ือ
นําไปใชแกปญหาในชีวิต  ประเมินความนาเชื่อถือของสื่อ ท่ีมีเนื้อหาโนมนาวใจ    วิเคราะหความแตกตาง
ของภาษาพูดและภาษาเขียน   จําแนกและใชสํานวนท่ีเปนคําพังเพยและสุภาษิต  สรุปความรูและขอคิดจาก
การอานเพ่ือประยุกตใชในชีวิตจริง 

ปฏิบัติตามคูมือแนะนําวิธีการใชงาน ของเคร่ืองมือหรือเครื่องใชในระดับท่ียาก   เขียนยอความจาก
เร่ืองท่ีอาน เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อท่ีไดรับ เขียนจดหมายสวนตัวและจดหมายกิจธุระ 
เขียนรายงานการศึกษาคนควาและโครงงาน  พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาคนควาจากการฟง  การด ู 
และการสนทนา    แตงบทรอยกรอง 
ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ 
  มีมารยาทในการอาน  การเขียน  การฟง การดู และการพูด  สรุปความรูและขอคิดจากการอานเพื่อ
ประยุกตใชในชีวิตจริง 

 
ตัวช้ีวัด 
  ท ๑.๑    ม๑/๕ , ม๑/๖ , ม๑/๗ , ม๑/๘ , ม๑/๙  
  ท ๒.๑  ม๑/๕ , ม๑/๖ , ม๑/๗ , ม๑/๘ , ม๑/๙  
  ท ๓.๑   ม๑/๔ , ม๑/๕ , ม๑/๖, 
  ท ๔.๑   ม๑/๔ , ม๑/๕ , ม๑/๖  
  ท ๕.๑    ม๑/๔ , ม๑/๕ 

 
 รวม   ๑๘   ตัวชี้วัด 
 
 



41 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาภาษาไทย        ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๒ 
รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๑  ภาคเรียนที ่๑     เวลา ๖๐ ช่ัวโมง  

 
 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะ จับใจความสําคัญ สรุปความ และ
อธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อาน เขียนผังความคิดจากบทเรียนท่ีอาน วิเคราะหขอมูล จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอาน  คัดลายมือตัวบรรจงคร่ึงบรรทัด เขียนบรรยาย เขียนพรรณนา เขียนเรียงความ 
เขียนยอความ จากเร่ืองท่ีอาน เขียนจดหมายธุรกิจ  พูดสรุปใจความสําคัญของเร่ืองท่ีฟงและดู วิเคราะห
ขอเท็จจริงขอคิดเห็น และความนาเช่ือถือของขาวสารจากสื่อตางๆ วิเคราะหวิจารณเร่ืองท่ีฟงและดูอยางมี
เหตุผล สรางคําในภาษาไทย ไดแกคําสมาส วิเคราะหโครงสรางของประโยคท้ัง ๓ ใชคําราชาศัพทได
ถูกตอง สรุปเนื้อหา วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมทองถิ่นท่ีอานพรอมยกเหตุผลประกอบ 
ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ มีมารยาทในการอาน การฟง 
การดู การพูดและการเขียน 
 โดยใชกระบวนการอาน การเขียน การพูด การคิดวิเคราะห การปฏิบัต ิและกระบวนการกลุม และ
หลักการอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง ทักษะการอานจับใจความสรุปความ อธิบายวิเคราะห
ความ ทักษะการฟง การพูด การเลาเร่ือง การแสดงความคิดเห็น การพูดวิเคราะหขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
หลักการใชคําและประโยค หลักการคัดลายมือ หลักการเขียนสื่อสาร ไดแกการเขียนเรียงความ ยอความ 
จดหมาย สามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตประจําวัน มีจิตสาธารณะ              มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ท ๑.๑  ม.๒/๑,๒/๒,๒/๓,๒/๕,๒/๘ 
 ท ๒.๑ ม.๒/๑,๒/๒,๒/๓,๒/๔,๒/๖,๒/๘ 
 ท ๓/๑ ม.๒/๑,๒/๒,๒/๓,๒/๖ 
 ท ๔/๑ ม.๒/๑,๒/๒,๒/๔ 

ท ๕/๑ ม.๒/๑,๒/๒ ,๒/๕    
 รวม ๒๑  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาภาษาไทย        ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๒ 
รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๒  ภาคเรียนที ่๒     เวลา ๖๐ ช่ัวโมง  

 
 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะ อภิปรายแสดงความคิดเห็นและ
โตแยง ระบุขอสังเกตการชวนเช่ือ การโนมนาวหรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน ประเมินคาหรือ
แนวความคิดท่ีไดจากการอาน  คัดลายมือตัวบรรจงคร่ึงบรรทัด เขียนรายงานจากการศึกษาคนควา เขียน
วิเคราะหวิจารณ แสดงความรูความคิดเห็นหรือโตแยงจากเรื่องท่ีอาน พูดในโอกาสตางๆ พูดรายงานเร่ือง
หรือประเด็นจากการศึกษาคนควา แตงบทรอยกรองประเภทกลอนสุภาพ รวบรวมและอธิบายความหมาย
ของคําภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทย อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน สรุปความรูและ
ขอคิดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมพรอมยกเหตุผลประกอบ   มีมารยาทในการอาน การฟง การดู 
การพูดและการเขียน  
 โดยใชกระบวนการอาน การเขียน การพูด การคิดวิเคราะห การปฏิบัต ิ และกระบวนการกลุม 
หลักการอานออกเสียงและการอานในใจบทรอยแกว บทรอยกรอง ทักษะการอานจับใจความสรุปความ 
อธิบายวิเคราะหความ ทักษะการฟง การพูด การเลาเรื่อง การเขียนรายงาน การแตงบทกลอน หลักการพูด
และเขียนคําในภาษาตางประเทศ  สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตประจําวัน มีจิต
สาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ท ๑.๑  ม.๒/๔,  ม.๒/๖,   ม.๒/๗  
 ท ๒.๑ ม.๒/๕, ม.๒/๗  
 ท ๓/๑ ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม .๒/๖ 
 ท ๔/๑ ม.๒/๓, ม..๒/๕  
 ท ๕/๑ ม.๒/๓, ม.๒/๔      
รวม ๑๒ ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาภาษาไทย        ช้ันมัธยมศึกษาปที๓่ 
รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๑  ภาคเรียนที ่๑     เวลา ๖๐ ช่ัวโมง  

 
ศึกษาหลักการอาน  การฟง  การพูด   การดู   ท้ังการอานออกเสียงรอยแกว  รอยกรอง   การอาน

ทํานองเสนาะ  การจับใจความ   การวิเคราะห วิจารณ  เปรียบเทียบ  ตีความ  และการสรุป  ในลักษณะ
แผนผังความคิด   หลักการคัดลายมือ  การเขียนในโอกาสตางๆ  การยอความ  การเขียนอัตชีวประวัติและ
ชีวประวัต ิ  ตลอดจนการเขียนแสดงความคิดเห็น  การประเมินเร่ืองจากการฟง  การอาน การดู โดยนําเสนอ
ในรูปแบบการพูด หรือ เขียนอธิบาย สนับสนุน โตแยง  พูดรายงานจากการศึกษาคนควาและใชถอยคําได
ถูกตองตามระดับภาษา   จําแนกคําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ  คําทับศัพท  ศัพทบัญญัติ  คําศัพททางวิชาการ  
ศัพทวิชาชีพ และการแตงโคลงสี่สุภาพ  ศึกษาวรรณคดี  วรรณกรรม  ประเพณี      ภูมิปญญาทองถิ่น  
ทองจําและบอกคุณคา บทอาขยานท่ีกําหนดและบทรอยกรองตามความสนใจ  เพ่ือจับใจความสําคัญ  
วิเคราะห วิจารณ  ตีความ  แสดงความคิดเห็น  บอกขอคิด  เห็นคุณคาของสิ่งท่ีไดศึกษา  และนําไปใชอางอิง
อยางถูกตองเหมาะสม  อีกท้ังนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและเห็นคุณคาของภาษาไทย โดยใช
กระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการปฏิบัต ิ   กระบวนการสืบคน  กระบวนการกลุม  มีมารยาทในการ
การฟง การดู  การพูด  การใชภาษาไทย  และมีนิสยัรักการอาน                    
 
ตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑  ม๓/๑, ม๓/๒, ม๓/๓, ม๓/๔, ม๓/๕, ม๓/๙, ม๓/๑๐    
ท ๒.๑  ม ๓/๑, ม ๓/๒, ม ๓/๓,ม ๓/๔ ,ม ๓/๖, ม๑/๑๐     
ท ๓.๑  ม ๓/๑, ม ๓/๒, ม ๓/๓, ม ๓/๔, ฯลฯ        

  ท ๔.๑ ม ๓/๑, ม ๓/๓, ม๓/๔, ม ๓/๕, ม ๓/๖      
  ท ๕.๑  ม ๓/๑, ม ๓/๒, ม๓/๓, ม๓/๔   ฯลฯ      
รวม ๒๖ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาภาษาไทย        ช้ันมัธยมศึกษาปที๓่ 
รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๒  ภาคเรียนที ่๒     เวลา ๖๐ ช่ัวโมง  

 
ศึกษาหลักการอาน  การฟง  การพูด   การดู   ท้ังการอานออกเสียงรอยแกว  รอยกรอง   การอาน

ทํานองเสนาะ  การจับใจความ   การวิเคราะหวิจารณ  เปรียบเทียบ  ตีความ  และสรุป ในลักษณะแผนผัง
ความคิด   การคัดลายมือ  การเขียนในโอกาสตาง ๆ  การยอความ การเขียนจดหมายกิจธุระ   การเขียน
อัตชีวประวัติและชีวประวัต ิ  ตลอดจนการเขียนแสดงความคิดเห็น  การประเมินเรื่องจากการฟง  การอาน 
การดู โดยนําเสนอในรูปแบบการพูด หรือเขียนอธิบาย   พูดโนมนาวใจ  สนับสนุน โตแยง  จากสื่อตางๆ  
การกรอกใบสมัครงาน การเขียนรายงาน โครงงาน   และมีทัศนคติท่ีดีตอการเขียน  พูดรายงานจาก
การศึกษาคนควาและใชถอยคําไดถูกตองตามระดับภาษา   วิเคราะหโครงสรางประโยคความรวม  ประโยค
ซับซอนและการแตงโคลงสี่สุภาพ  ศึกษาวรรณคด ี วรรณกรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น  ตํานานในระดับท่ียาก
ย่ิงขึ้น  งานเขียนเชิงสรางสรรค และหนังสืออานนอกเวลา  ประเมินคุณคาสรุปออกมาในรูปหนังสือเลมเล็ก 
ทองจําและบอกคุณคา บทอาขยานท่ีกําหนดและบทรอยกรองตามความสนใจ  เพ่ือจับใจความสําคัญ  
วิเคราะห วิจารณ  ตีความ  แสดงความคิดเห็น  บอกขอคิด  เห็นคุณคาของสิ่งท่ีไดศึกษา  และนําไปใชอางอิง
อยางถูกตองเหมาะสม  อีกท้ังนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและเห็นคุณคาของภาษาไทย  โดยใช
กระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการปฏิบัต ิ   กระบวนการสืบคน  กระบวนการกลุม  มีมารยาทในการ
การฟง การดู  การพูด  การใชภาษาไทย  และมีนิสัยรักการอาน                    

 
ตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑ ม๓/๑, ม๓/๖, ม๓/๗, ม๓/๘,  ม๓/๙, ม๓/๑๐   
ท๒.๑, ม๓/๒, ม๓//๓, ม๓//๕, ม๓//๗, ม๓//๘ ม๓//๙, ม๓/๑๐ 
ท๓.๑  ม๓/๒, ม๓/๔  , ม๓/๕  , ม๓/๖                                                      
ท๔.๑   ม๓/๒  , ม๓/๖       
ท๕.๑  ม๓/๑, ม๓/๒  , ม๓/๓  , ม๓/๔   
รวม ๒๓ ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาคณิตศาสตร       ช้ันประถมศึกษาปที ่๑  
รหัสวิชา ค ๑๑๑๐๑       เวลา ๒๐๐ ช่ัวโมง/ป  
จํานนวนและการดําเนินการ 
 เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทยแสดงปริมาณสิ่งของหรือจํานวนนับ, การนับเพ่ิมทีละ 
๑ ทีละ ๒  การนับลดทีละ ๑ , ตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย 
 เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับ , หลักแตละคาของเลขโดดในแตละหลัก การใชเคร่ืองหมาย 
=  > < ≠  ,  บวก ลบ และ บวก ลบ ระคน ,  ความหมายของการบวก  การลบ  การใชเคร่ืองหมา +  
เคร่ืองหมาย  - การบวก – การลบท่ีไมมีการทด , การกระจาย  การบวก  ลบระคน , วิเคราะหและหาคําตอบ
ของโจทยปญหา  การบวก  การลบ  การบวก ลบระคนของจํานวนนับไมเกินหนึง่รอยและศูนย  , การสราง
โจทยปญหาการบวก  การลบ 
การวัด 
 บอกความยาว น้ําหนัก  ปริมาตร  ความจ ุ โดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมารตฐานการเปรีบยเทียบ
ความยาว (สูงกวา  เตี้ยกวา   ยาวกวา   สั้นกวา   ยาวเทากัน   สูงเทากัน)  การเปรียบเทียบน้ําหนัก (หนักกวา  
เบากวา  หนักเทากัน)  ปริมาตรและความจ ุ (มากกวา   นอยกวา  เทากัน  จุมากกวา  จุนอยกวา  จุเทากัน)    
การวัดความยาว  การช่ัง  การตวงโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน  ,  ชวงเวลาในแตละวัน  จํานวนวัน
และช่ือวันในแตละสัปดาห  (กลางวัน   กลางคืน  เชา สาย บาย เท่ียง เย็น) 
เรขาคณิต 
 จําแนกรูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม  รูปวงรี  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติวาเปนรูป
สามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม  รูปวงรี   
พีชคณิต 
 บอกจํานวนและความสัมพันธในรูปแบบของจํานวนท่ีเพิ่มขึ้นทีละ ๑  ทีละ ๒  และลดลงทีละ ๑  
รูปและความสัมพันธในรูปแบบของรูปท่ีมีรูปราง  ขนาดหรือสีท่ีสัมพันธกันอยางใดอยางหนึ่ง 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 ใชวิธีการท่ีหลากหลาย  ใชความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ให
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสมใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการ
สื่อสาร  การสื่อความหมายและการนําเสนอไดอยางถูกตอง  เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในทางคณิตศาสตรและ
เช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
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ตัวช้ีวัด  
ค.๑.๑ ป๑/๑-๒   ค.๑.๒ ป ๑/๑-๒    ค.๒.๑ ป ๑/๒-๒     ค.๓.๑ ป๑/๑      ค.๔.๑ ป๑/๑-๒    
 ต.๖.๑ ป๑/๑-๖   
รวม ๑๕ ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาคณิตศาสตร       ช้ันประถมศึกษาปที ่๒ 
รหัสวิชา ค ๑๒๑๐๑       เวลา ๒๐๐ ช่ัวโมง/ป  
จํานวนและการดําเนินการ 
 เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทยแสดงปริมาณสิ่งของหรือจํานวนนับ, การนับเพ่ิมทีละ 
๕ ทีละ ๑๐  และทีละ ๑๐๐  การนับลดทีละ ๒  ทีละ ๑๐  ทีละ ๑๐๐ ,  จํานวนคู  จํานวนคี่ , หลักและคาโดด
ของตัวเลขในแตละหลัก  การใช ๐ เพื่อยึดตําแหนงของหลัก ,  ตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย 
 เปรียบเทียบจํานวนนับโดยใชเครื่องหมาย =  > < ≠  , เรียงลําดับจํานวนไมเกินหาจํานวน ,การบวก 
ลบ   คูณหาร และ บวก ลบ   หารระคน ,  ความหมายของการคูณ  การใชเครื่องหมาย  ×  การคูณจํานวนไม
เหินสองหลัก ,  การหาร   การใชเคร่ืองหมาย  ÷  การหารท่ีตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก  , วิเคราะหและหา
คําตอบโจทยปญหาและโจทยปญหาระคน , การสรางโจทยปญหาการลบ  การบวก  การคูณ  การหาร  
จํานวนนับไมเกินหนึ่งพันและศูนย 
การวัด 
 บอกความยาวเปนเมตร และเซนติเมตร , น้ําหนักเปนกิโลกรัมและขีด, ปริมาตรและความจุเปนลิตร
, จํานวนจากเงินเหรียญและธนบัตรชนิดตาง ๆ  และคาเงินของเงินเหรียญและธนบัตร,  เวลาบนหนาปด
นาฬิกา (ชวง ๕ นาที)  เวลาเปนนาฬิกากับเวลาเปนนาที (ชวง ๕ นาที)  วัน เดือน ป จากปฏิทิน  เดือนและ
อันดับท่ีของเดือน 
 การวัดความยาว(เมตร,เซนติเมตร),  การชั่งน้ําหนัก (กิโลกรัม  ขีด), เปรียบเทียบความยาว ,  
น้ําหนักในหนวยเดียวกัน,  ปริมาตรและความจ ุ(ลิตร), คาของเงินเหรียญและธนบัตร  
 แกปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  การช่ัง การตวง  และเงิน 
 แกโจทยปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว (บวก  ลบ  )  การชั่ง (บวก ลบ) การตวง(บวก  ลบ  คูณ  
หาร)  เงิน(บวก ลบ  หนวยเปนบาท)  
เรขาคณิต 
 บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติวาเปนรูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม  รูปวงรี  ทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม  หรือทรงกระบอกจําแนกรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก, รูปวงกลม
กับทรงกลม, รู๔ปเรขาคณิตสองมิติกบัรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชแบบของรูปเรขาคณิตสามเหลี่ยม  รูป
สี่เหลี่ยม  รูปวงกลม และรูปวงรี   
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พีชคณิต 
 บอกจํานวนและความสัมพันธในรูปแบบของจํานวนท่ีเพิ่มขึ้นทีละ ๕  ทีละ ๑๐  ทีละ ๑๐๐  และ
ลดลงทีละ ๒  ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐  รูปและความสัมพันธในรูปแบบของรูปท่ีมีรูปราง  ขนาดหรือสีท่ีสัมพันธ
กันอยางใดอยางหนึ่ง 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 ใชวิธีการท่ีหลากหลาย  ใชความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ให
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสมใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการ
สื่อสาร  การสื่อความหมายและการนําเสนอไดอยางถูกตอง  เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในทางคณิตศาสตรและ
เช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 
ตัวช้ีวัด 
 ค.๑.๑ ป๑/๑-๒   ค.๑.๒ ป ๑/๑-๒    ค.๒.๑ ป ๒/๑     ค.๒.๒ ป๒/๑      ค.๓.๑ ป๒/๑-๓    ค.๓.๒ /๑   
รวม ๑๕ ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาคณิตศาสตร       ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 
รหัสวิชา ค ๑๓๑๐๑       เวลา ๒๐๐ ช่ัวโมง/ป  
จํานวนและการดําเนินการ 
 เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทยแสดงปริมาณสิ่งของหรือจํานวนนับ , ตัวเลขแสดง
จํานวนในรูปกระจาย, การนับเพ่ิมทีละ ๓ ทีละ ๔  และทีละ ๒๕ และทีละ ๕๐  การนับลดทีละ๓  ทีละ ๔  ที
ละ ๒๕ และทีละ ๕๐  
 เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับโดยใชเครื่องหมาย =  > < ≠  , หลักและคาของเลขโดในแต
ละหลัก,  การใช ๐  เพ่ือยึดตําแหนงของหลัก, การเรียงลําดับจํานวนไมเกินหาจํานวน 
 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ  คูณ หาร ระคน ของจํานวนนับไมเกิน หนึ่งแสนการคูณจํานวนห
นี่งหลักและจํานวนไมเกินส่ีหลัก 
 วิเคราะหและแสดงคําตอบ  ของโจทยปญหา  การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  โจทยปญหา
ระคนของการบวก  ลบ  คูณ  หารระคนของจํานวนนับไมเกินหนึ่งแสนและศูนย , การสรางโจทยปญหาการ
บวก  การลบ  การคูณ  การหาร 
การวัด 
 บอกความยาวเปนเมตร และเซนติเมตรและมิลลิเมตร , น้ําหนักเปนกิโลกรัมและขีด, ปริมาตรและ
ความจุเปนลิตร  มิลลิลิตร,  บอกเวลาบนหนาปดนาฬิกา (ชวง ๕ นาที) โดยใชจุด เลือกเคร่ืองมือวัดความยาว 
(ไมเมตร   ไมบรรทัด   สายวัดตัว   สายวัดชนิดตลับ) , เคร่ืองช่ัง (เคร่ืองช่ังสปริง  เคร่ืองช่ังน้ําหนักตัว  
เคร่ืองช่ังสองแขน  เคร่ืองช่ังแบบตุมถวง) , เคร่ีองตวง (ถัง  ลิตร ชอนตวง  กระบอกตวง   ถวยตวง  เครือ่ง
ตวงน้ํามันเช้ือเพลิง  และหยอดเคร่ือง) 
 เปรียบเทียบความยาว(เมตร,เซนติเมตร),  การช่ังน้ําหนัก (กิโลกรัม   กรัม  ขีดปริมาตรและความจุ
ของภาชนะในหนวยเดียวกัน 
 การคาดคะเนความยาว (เมตร  เซนติเมตร) ,  คาดคะเนน้ําหนัก (กิโลกรัม) การคาดคะเนปริมาตร
สิ่งของและความจุของภาชนะ (ลิตร) 
 การวัดความยาว ( เมตร  เซนติเมตร  มิลลิเมตร  )  ,  การตวง (ลิตร  มิลลิลิตร) บอกความสัมพันธ
ของหนวยการวัดความยาว (มิลลิลิเมตรกับเซนติเมตร  และ เมตร) , หนวยการช่ัง (กิโลกรัมกับขีด  ขีดกับ
กรัม  กิโลกรัมกับกรัม) ,  ความสัมพันธของหนวยเวลา (นาทีกับชั่วโมง  ช่ัวโมงกับวัน  วันกับสัปดาห  วัน
กับเดือน  เดือนกับป  วันกับป) 
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อานและเขียน  เวลา (ชวงเวลา ๕ นาที) โดยใชจุด , จํานวนเงินโดยใชจุด , บันทึกรายรับรายจาย
บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณท่ีระบุเวลา 
 แกปญหาและแกโจทยปญหา  เกี่ยวกับการวัดความยาว  การชั่ง  การตวง  เงิน  และเวลา 
 (บวก  ลบ) 
เรขาคณิต 
 บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเปนสวนประกอบของสิ่งของท่ีมีลักษณะเปนรูปเรขาคณิตสาม
มิติรูปวงกลม    รูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม   รูปหาเหลี่ยม    รูปหกเหลี่ยม   รูปแปดเหลี่ยม  รูปวงกลม  รูป
วงรี  รูปเรขาคณิต ที่อยูในสิ่งแวดลอมรอบตัว ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชแบบของรูปเรขาคณิต,รูป
เรขาคณิตสองมิติท่ีกําหนดใหในเบบตาง ๆ  
 
พีชคณิต 
 บอกจํานวนและความสัมพันธในรูปแบบของจํานวนท่ีเพิ่มขึ้นทีละ ๓  ทีละ ๑๔  ทีละ ๒๕  ทีละ 
๕๐  และลดลงทีละ ๓  ทีละ ๑๔  ทีละ ๒๕  ทีละ ๕๐  และแบบรูปซ้ํา , แบบรูปของรูปท่ีมีรูปราง  ขนาด  
หรือสิ่งท่ีสัมพันธกันสองลักษณะ 
การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
 รวบรวมและจําแนกขอมูล  เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมใกลตัวท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน, อาน
ขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทงอยางงาย 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 ใชวิธีการท่ีหลากหลาย  ใชความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ให
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสมใชภาษาและสัญลกัษณทางคณิตศาสตรในการ
สื่อสาร  การสื่อความหมายและการนําเสนอไดอยางถูกตอง  เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในทางคณิตศาสตรและ
เช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 
ตัวช้ีวัด  
ค.๑.๑ ป๓/๑-๒   ค.๑.๒ ป ๓/๑-๒    ค.๒.๑ ป ๓/๑-๖     ค.๒.๒ ป๓/๑      ค.๓.๑ ป๓/๑-๓    
 ค.๓.ป ๓/๑-๒    ค.๓.๑.ป ๓/๑-๒    ค.๔.๑.ป ๓/๑-๒    ค.๕.๑.ป ๓/๑-๒    ค.๖.๑.ป ๓/๑-๒     
รวม ๒๖ ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาคณิตศาสตร       ช้ันประถมศึกษาปที ่๔ 
รหัสวิชา ค ๑๔๑๐๑       เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง/ป  
จํานวนและการดําเนินการ 
 เขียนและอาน  ตัวเลขฮินดูอารบิก   ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ  ศูนย เศษสวน 
และทศนิยมหนึ่งตําแหนง , การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย 
 เปรียบเทียบและเรียงลําดับ จํานวนนับและศูนย  เศษสวน  และทศนิยมหนึ่งตําแหนง 
  หลักและคาของเลขโดดในแตละหลัก  ของจํานวนนับ  และการใช ๐  เพื่อยึดตําแหนงของหลัก 
  บวก ลบ คูณ หาร และ บวก ลบ คูณ หารระคน  จํานวนนับและศูนย , การคูณหนึ่งหลักกับจํานวน
มากกวาสี่หลัก ,  การคูณจํานวนมากกวาหนึ่งหลักกับจํานวนมากกวาสองหลักการหารท่ีตัวหารไมเกินสาม
หลัก , การเฉลี่ย 
 วิเคราะหและแสดงวิธีหาคําตอบ  ของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของจํานนนับและศูนย ,  
โจทยปญหาหารบวก  การลบ ,  โจทยปญหาหารคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนมากกวาสี่หลัก ,  โจทย
ปญหาหารคูณจํานนมากกวาหนึ่งหลักกับจํานวนมากกวาสองหลัก , การหารท่ีตัวหารไมเกินสามหลัก , การ
บวก  ลบ  คูณ  หารระคนและการสรางโจทยปญหาหารบวก  การลบ  การคูณ  การหาร 
 การวัด 
 บอกความสัมพันธของหนวยการวัดความยาว  (เซนติเมตรกับมิลลิเมตร   เมตรกับเซนติเมตร  
กิโลกรัมกับเมตร   วากับเมตร) , น้ําหนักปริมาตรหรือความจ ุ, หนวยการชั่ง   (กรัมกับกิโลกรัม   กิโลกรัม
กับเมตริกตัน   ขดีกับกรัม) ,  หนวยการตวง (มิลลิลิตรกับลูกบาศกเซนติเมตรมิลลิลิตรกับลิตร   ลูกบากศ
เซนติเมตรกับลิตร)  และหนวยเวลา  (วินาทีกับนาที    นาทีกับชั่วโมง   ช่ัวโมงกับวัน   วันกับสัปดาห   วัน
กับเดือน   สัปดาหกับป  เดือนกับป  )  
 หาพ้ืนท่ี  ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  เปนตารางหนวยและตารางเซนติเมตร 
 บอกเวลาบนหนาปดนาฬิกา  เปนนาฬิกาและนาที  อานและเขียนเวลาโดยใชจุด  และบอก
ระยะเวลา 
 คาดคะเน  ความยาว (เมตร  เซนติเมตร  )  น้ําหนัก  (กิโลกรัม   ขีด )  ปริมาตรหรือความจ ุ (ลิตร) 
 แกโจทยปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  การชั่ง  การตวง  เงินและเวลา 
 อานและเขียน  บันทึกรายรับรายจาย , บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณที่ระบุเวลาและการอาน
ตารางเวลา 
 เรขาคณิต 
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 บอกลักษณะชนิดของมุม   ชื่อมุม  สวนประกอบของมุม  และเขียนสัญลักษณแทนมุม , เสนตรง
หรือสวนของเสนตรงคูใดขนานกัน  พรอมท้ังใชสัญลักษณแสดงการขนาน , สวนประกอบของรูปวงกลม 
(จุดศูนยกลาง   รัศมี  เสนผานศูนยกลาง และเสนรอบวงหรือเสนรอบรูปวงกลม) , รูปใดหรือวาสวนใดของ
สิ่งของมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและจําแนกไดวาเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผา  , รูป
เรขาคณิตสองมิติรูปใดเปนรูปท่ีมีแกนสมมาตรและบอกจํานวนแกนสมมาตร  การประดิษฐลวดลายโดยใช
รูปเรขาคณิต 
 
พีชคณิต 
 บอกจํานวนและรูปแบบความสัมพันธในรูปแบบของจํานวนท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเทากัน , แบบ
รูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ สถิติและความนาจะเปนเบ้ืองตน  รวบรวมและจําแนกขอมูล , อานขอมูล
จากแผนภูมิรูปภาพ   แผนภิแทงและตาราง , เขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทง 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 ใชวิธีการท่ีหลากหลาย  ใชความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ให
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสมใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการ
สื่อสาร  การสื่อความหมายและการนําเสนอไดอยางถูกตอง  เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในทางคณิตศาสตรและ
เช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ  ความคดิริเริ่มสรางสรรค 
 
ตัวช้ีวัด 
 ค.๑.๑ ป๔/๑-๓              ค.๑.๒ ป ๔/๑-๓           ค.๒.๑ ป ๔/๑-๔           ค.๒.๒ ป๔/๑ - ๓       
 ค.๓.๑ป ๔/๑                 ค.๔.๑.ป ๔/๑-๒            ค.๕.๑.ป ๔/๑-๓           ค.๖.๑.ป ๖/๑-๖     
รวม ๒๗ ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาคณิตศาสตร       ช้ันประถมศึกษาปที ่๕ 
รหัสวิชา ค ๑๕๑๐๑       เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง/ป  
จํานวนและการดําเนินการ 
 ความหมายเขียนและอาน  เศษสวน  จํานวนคละ และทศนิยมไมเกินสองตําแหนง,  เศษสวนแท  
เศษเกิน  เศษสวนท่ีเทากับจํานนนับ,  การเขียนจํานวนนับในรูปเศษสวน , การเขียนเศษเกินในรูปจํานวน
คละและการเขียนจํานวนคละในรูปเศษเกิน , เศษสวนท่ีเทากัน , เศษสวนอยางต่ํา , การเขียนทศนิยมในรูป
กระจาย , เขียนเศษสวนในรูปทศนิยมและรอยละ ,  การเขียนเศษสวนท่ีตัวสวนเปนตัวประกอบของ ๑๐  
และ  ๑๐๐  ในรูปทศนิยมและรอยละ 
 เปรียบเทียบและเรียงลําดับ เศษสวนและทศนิยมไมเกินสองตําแหนง , หลัก  คาประจําหลักและคา
ของเลขโดดในแตละหลักของจํานวนนับ  และทศนิยมไมเกินสองตําแหนง ,  การเปรียบเทียบและ
เรียงลําดับเศษสวนท่ีตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหูคูณของตัวสวนอีกตัวหนึ่ง 
 บวก  ลบ  คูณ หาร  และ บวก  ลบ  คณู หารระคน  ของทศนิยมท่ีคําตอบเปนทศนิยมไมเกินสอง
การบวกและการลบทศนิยมไมเกินสองตําแหนง , การคูณทศนิยมไมเกินสองตําแหนงกับจํานวนนับ  การ
คูณทศนิยมหนึ่งตําแหนงกับทศนิยมหนึ่งตําแหนง 
 วิเคราะหและแสดงวิธีหาคําตอบ  ของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของจํานวนนับเศษสวน
ทศนิยมและรอยละ,  การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  เละ การบวก  ลบ  คูณ   หารระคนของจํานวนนับ 
, โจทยปญหาท่ีใชบัญญัติไตรยางศ , โจทยปญหาการบวก  การลบ  การคูณ ทศนิยม  โจทยปญหารอยละใน
สถานการณตาง ๆ  รวมถึงโจทยปญหารอยละเกี่ยวกับการหากําไร  ขาดทุน  การลดราคาและการหาราคาขาย 
 สรางโจทยปญหาเกี่ยวกับ  จํานวนนับ , การบวก  การลบ  การคูร  การหารเศษสวน , การบวก  ลบ  
คูณระคนของเศษสวนและจํานวนนับ ,  คาประมาณใกลเคียง  จํานวนเตมสิบ  เตมรอยและเต็มพันของง
จํานวนนับและนําไปใชได 
การวัด 
 บอกความสัมพันธของหนวยการวัด ปริมาตรหรือความจ ุหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม  รูป
สามเหลี่ยม  ,  หาพ้ืนท่ี ของรูปสี่เหลียมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม , วัดขนาดของมุม,  หาปริมาตรหรือความ
จุของ  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก , แกปญหาเกี่ยวกับพื้นท่ี  ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยสมมุมฉากและรูป
สามเหลี่ยมมุมฉาก 
  
เรขาคณิต 
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 บอกลักษณะและจําแนกรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดตาง ๆ ทรงกลม  ทรงกระบอก กรวย  ปริซึม  
พีระมิด,  ความสัมพันธและจําแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  รูปสี่เหลี่ยมผืนผา   รูปสี่เหลี่ยม
ขนมเปยกปูน  รูปสี่เหลี่ยมดานขนาน  รูปสี่เหลีย่มคางหมู  รูปสี่เหลี่ยมรูปวาว 
สวนประกออบความสัมพันธ  เเละจําแนกรูปสามเหลี่ยมชนิดตาง ๆ , รูปสามเหลี่ยมแบงตามลักษณะของ
ดาน  รูปสามเหลี่ยมแบงตามลักษณะของมุม  สวนประกอบรูปสามาเหลี่ยม  มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม 
  สรางมุมโดยใชโพรแทรกเตอร , สรางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  รูปสามเหลี่ยม  และรูปวงกลม  สรางเสน
ขนานโดยใชไมฉาก  
 
พีชคณิต 
 บอกจํานวนและรูปแบบความสัมพันธในรูปแบบของจํานวนท่ีกําหนดให 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 ใชวิธีการท่ีหลากหลาย  ใชความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ให
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสมใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการ
สื่อสาร  การสื่อความหมายและการนําเสนอไดอยางถูกตอง  เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในทางคณิตศาสตรและ
เช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 
ตัวช้ีวัด 
 ค.๑.๑ ป๕/๑-๓              ค.๑.๒ ป ๕/๑-๓           ค.๑.๓ ป ๕/๑           ค.๒.๑ ป๕/๑ - ๕          
ค.๒.๒ ป๕/๑    ค.๓.๑ป ๕/๑-๓             ค.๓/๒.ป ๕/๑-๓            ค.๔.๑.ป ๕/๑         ค.๕.๑.ป ๕/๑-๒           
ค.๖.๑.ป ๕/๑-๖     
รวม ๒๗ ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาคณิตศาสตร       ช้ันประถมศึกษาปที ่๖ 
รหัสวิชา ค ๑๖๑๐๑       เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง/ป  
จํานวนและการดําเนินการ 
 เขียนและทศนิยมไมเกินสามตําแหนง , การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย , การเขียนทศนิยมไมเกิน
สามตําแหนงในรูปเศษสวน , การเขียนเศษสวนท่ีตัวสวนเปนตัวประกอบของ ๑๐,๑๐๐,๑๐๐๐ ในรูปทศนิยม 
 เปรียบเทียบและเรียงลําดับ เศษสวนและทศนิยมไมเกินสามตําแหนง , หลัก  คาประจําหลักและคา
ของเลขโดดในแตละหลักของของทศนิยมสามตําแหนง 

วิเคราะหและแสดงวิธีหาคําตอบ โจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของจํานวนนับเศษสวน  
จํานวนคละ  ทศนิยม  และรอยละ 
  การสรางโจทยปญหาหารคูณ  การหาร  แลการคูณ  หารระคนของทศนิยม ,  โจทยปญหารอยละใน
สถานการณตาง ๆ   รวมถึงโจทยปญหารอยละเกี่ยวกับการหากําไร  ขาดทุน  การลดราคา  การหาราคาขาย  
การหาราคาทุน  และดอกเบ้ีย 
  บอกคาประมาณใกลเคียงจํานวนเต็ม  หลักตาง ๆ ของจํานวนเต็มหม่ืน  เต็มแสนและเต็มลานนับ
และนําไปใชได , คาประมาณของทศนิยมไมเกินสามตําแหนง , สมบัติการสลับที่การเปลี่ยนหมู ,  แจกแจง
การบวก  การคูณการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน , ห.ร.ม.  และค.ร.ม. จํานวนนับ , ตัวประกอบ  จํานวนเฉพาะ  
การวัด 
 อธิบายสนทางหรือบอกตําแหนงของสิ่ง ตางๆ  โดยระบุทิศทางและระยะทางจรริง  จากรูปภาพ
แผนท่ี  และแผนผัง  ทิศการบอกตําแหนง โดยใชทิศทางมาตราสวน  การอานแผนผัง , หาพ้ืนท่ีของรูป
สี่เหลี่ยมโดยใชความยาวของดานและสมบัตขิองเสนทแยงมุม  หาความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูป วงกลม 
, แกปญหาเกี่ยวกับพ้ืนท่ี  ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม , คาดคะเนพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม , 
โจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป  พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนท่ีของรูปวงกลม , ปริมาตรและความจุ
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก , เขียนแผนผังแสดงตําแหนงของสิ่งตาง ๆ และแผนผังแสดงเสนทางการเดินทาง
และ  การเขียนแผนผังโดยสังเขป 
  
 
 
เรขาคณิต 
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 บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองงมิติท่ีเปนสวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ (ทรงสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก  ทรงกลม   ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม   พีระมิด) ,  สมบัติของเสนทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ  
,  คุณสมบัติของเสนตรงท่ีขนานกันโดยอาศัยมุมแยงและและอาศัยผลบวกของขนาดของมุมภายในที่อยูบน
ขางเดียวกันของเสนตัดเปน ๑๘๐  องศา ม , ประดิษฐทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก   ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  
และพีระมิด  จากรูปคลี่หรือรูปเรขาคณิตสองมิติ , สรางรูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ    
 
พีชคณิต 
 แกปญหาเกี่ยวกับรูป , เขียนสมการจากสถานการณหรือปญหา และแกสมการพรอมท้ัง ตรวจ
คําตอบ , สมการเชิงเสนท่ีมีตัวไมทราบคาหนึ่งตัว , การแกสมการโดยใชสมบัติของการเทากันเกี่ยวกับการ
บวก  การลบ  การคูณ หรือการหาร , การแกโจทยปญหาดวยสมการ 
วิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
 อานขอมูลจากกราฟเสน  และแผนภูมิรูป วงกลม เขียนแผนภูมิทาเปรียบเทียบและกราฟเสน , 
อธิบายเหตุการณโดยใชคําวา  เกิดขึ้นอยางแนนอน  อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได  ไมเกิดขึ้นอยางแนนอน , 
คาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 ใชวิธีการท่ีหลากหลาย  ใชความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ให
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสมใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการ
สื่อสาร  การสื่อความหมายและการนําเสนอไดอยางถูกตอง  เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในทางคณิตศาสตรและ
เช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ตัวช้ีวัด 
 ค.๑.๑ ป๖/๑-๓              ค.๑.๒ ป ๖/๑-๒           ค.๑.๓ ป ๖/๑-๒           ค.๑.๔ ป๖/๑ - ๒         ค.๒.๑ ป๖/๑-
๓   ค.๒.๒ป ๖/๑-๓             ค.๓/๑.ป ๖/๑-๓            ค.๓.๒.ป ๖/๑ - ๒       ค.๔.๑.ป ๖/๑            ค.๔.๑.ป ๖/
๑ค.๕.๑.ป ๖/๑ – ๒          ค.๔.๒.ป ๖/๑              ค.๖.๑.ป ๖/๑ - ๖     
รวม ๒๗ ตัวช้ีวดั
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ๑     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
รหัสวิชา ค ๒๑๑๐๑           ภาคเรียนที ่๑     เวลา ๖๐ ชั่วโมง  
      ศึกษา วิเคราะห สมบัติเกี่ยวกับจํานวนนับ ไดแก ตัวหารรวมมากและตัวคูณรวมนอย ไปใชใน 
การแกปญหา ระบุหรือยกตัวอยางและเปรียบเทียบจํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ ศูนย เขาใจการ 
บวก ลบ คูณ หารจํานวนเต็ม และนําความรูและสมบัติเกี่ยวกับจํานวนเต็มไปใชแกปญหา ตระหนัก 
ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ อธิบายผลท่ีเกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ การหาร และ 
บอกความสัมพันธของการบวกกับการลบ การคูณกับการหารของจํานวนเต็ม เขาใจเกี่ยวกับ 
เลขยกกําลังท่ีมีเลขช้ีกําลังเปนจํานวนเต็ม และเขียนแสดงจํานวนใหอยูในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร  
(scientific notation) อธิบายผลท่ีเกิดขึ้นจากการยกกําลังของจํานวนเต็ม คูณและหารเลขยกกําลังท่ีมี 
ฐานเดียวกัน และเลขช้ีกําลังเปนจํานวนเต็ม สรางและบอกขั้นตอนการสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต  
สรางรูปเรขาคณิตอยางงาย โดยใชการสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต และบอกขั้นตอนการสรางโดย 
ไมเนนการพิสูจน สืบเสาะ สังเกต และคาดการณเกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต 
 โดยใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร คือ ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา ใชความรู  
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง 
เหมาะสม แสดงเหตุผลโดยการอางอิงความรู ขอมูล หรือขอเท็จจริง หรือสรางแผนภาพ ใชภาษา 
และสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอไดอยางถูกตอง  
และชัดเจน เช่ือมโยงความรูเนื้อหาตาง ๆ ในคณิตศาสตร และนําความรู หลักการ กระบวนการทาง 
คณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับศาสตรอื่น ๆ นําความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนคณิตศาสตรไป 
ประยุกตในการเรยีนรูสิ่งตาง ๆ และในการดํารงชีวิต มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 เพ่ือใหเกิดความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย โดยทํางานอยางเปนระบบ เปนระเบียบ 
เรียบรอยและสงงานตรงเวลา มีวินัยในการเขาเรียน มีมารยาทท่ีดีในการอยูรวมกับผูอื่น มีน้ําใจ  
ชอบชวยเหลือและแบงปนผูอื่น มีพฤติกรรมใฝเรียนใฝรู รูจักคิดวิเคราะห เปนคนมีเหตุผล และมี 
เจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 
ตัวช้ีวัด 
                ค ๑.๑   ม.๑/๑     ม.๑/๒        ค ๑.๒   ม.๑/๑     ม.๑/๓     ม.๑/๔       
                ค ๑.๔   ม.๑/๑          ค ๓.๑   ม.๑/๑      ม.๑/๒    ม.๑/๓       
                ค ๖.๑   ม.๑/๑     ม.๑/๒      ม.๑/๓     ม.๑/๔      ม.๑/๕     ม.๑/๖      
รวม    ๑๕    ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ๒     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
รหัสวิชา ค ๒๑๑๐๒           ภาคเรียนที ่๒     เวลา ๖๐ ชั่วโมง  
 

ศึกษา วิเคราะหและอธิบายผลท่ีเกิดขึ้นจากการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  และบอก 
ความสัมพันธของการบวกกับการลบการคูณกับการหารของเศษสวนและทศนิยม อธิบายลักษณะ
ของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพท่ีกําหนดให ระบุภาพสองมิติท่ีไดจากการมองดานหนา (front  
view) ดานขาง (side view)  หรือ ดานบน (top  view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีกําหนดให  
วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของแบบรูปท่ีกําหนดให  อานและแปลความหมายของกราฟบน
ระนาบในระบบพิกัดฉากท่ีกําหนดให สามารถสรางรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชการสรางพ้ืนฐานทาง
เรขาคณิต  และบอกขั้นตอนการสรางโดยไมเนนการพิสูจน  วาดหรือประดิษฐรูปเรขาคณิตสามมิติ
ท่ีประกอบขึ้นจากลูกบาศก  เม่ือกําหนดภาพสองมิติท่ีไดจากการมองดานหนา  ดานขาง และ
ดานบนให  แกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวอยางงาย   เขียนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวจาก
สถานการณ หรือปญหาอยางงาย  แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวอยางงาย  พรอม
ท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ สามารถเขียนกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉากแสดง
ความเกี่ยวของของปริมาณสองชุดท่ีกําหนดให  อธิบายพรอมใหเหตุผลไดวาเหตุการณท่ีกําหนดให
เหตุการณใดจะมีโอกาสเกิดขึ้นไดมากกวากัน    

โดยใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร คือ ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา ใชความรู 
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม แสดงเหตุผลโดยการอางอิงความรู ขอมูล หรือขอเท็จจริง หรือสรางแผนภาพ ใชภาษา
และสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอไดอยางถูกตอง 
และชัดเจน เช่ือมโยงความรูเนื้อหาตาง ๆ ในคณิตศาสตร และนําความรู หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับศาสตรอื่น ๆ นําความรูและทักษะท่ีไดจากการเรยีนคณิตศาสตรไป
ประยุกตในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และในการดํารงชีวิต มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
                  เพ่ือใหเกิดความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย โดยทํางานอยางเปนระบบ เปน 
ระเบียบเรียบรอยและสงงานตรงเวลา มีวินัยในการเขาเรียน มีมารยาทท่ีดีในการอยูรวมกับผูอื่น มี 
น้ําใจชอบชวยเหลือและแบงปนผูอื่น มีพฤติกรรมใฝเรียนใฝรู รูจักคิดวิเคราะห เปนคนมีเหตุผล 
และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 
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ตัวช้ีวัด 
               ค ๑.๑   ม.๑/๑      ค ๑.๒   ม.๑/๒    ค ๑.๓   ม.๑/๑     ม.๑/๒     ค ๓.๑   ม.๑/๔    ม.๑/๕    
ม.๑/๖       ค ๔.๑   ม.๑/๑  ค ๔.๒   ม.๑/๑     ม.๑/๒      ม.๑/๓     ม.๑/๔      ม.๑/๕ ค ๕.๒   ม.๑/๑ 
ค ๖.๑   ม.๑/๑     ม.๑/๒      ม.๑/๓     ม.๑/๔      ม.๑/๕     ม.๑/๖      
รวม    ๒๐    ตัวช้ีวัด   
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ๓     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
รหัสวิชา ค ๒๒๑๐๑           ภาคเรียนที ่๑     เวลา ๖๐ ชั่วโมง  
 

ศึกษา  วิเคราะห  ระบุ  ยกตัวอยาง  เปรียบเทียบ  อธิบาย  สืบเสาะ สังเกต  และคาดการณ
เกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน  รอยละและการนําไปใช   การวัดความยาว  พ้ืนท่ี  และการนําไปใช  
การเลือกใชหนวยการวัดเกี่ยวกับความยาวและพ้ืนท่ี   การคาดคะเนเวลา  ระยะทาง  พ้ืนท่ี  ปริมาตร  
และน้ําหนัก  และ        การนําไปใช  แผนภูมิรูปวงกลม   การเลื่อนขนาน  การสะทอน  การหมุน
และการนําไปใช  การเลื่อนขนาน    การสะทอน และการหมุนรูปเรขาคณิตบนระนาบในระบบ
พิกัดฉาก ดานและมุมคู ท่ีมีขนาดเทากันของรูปสามเหลี่ยมสองรูปท่ีเทากันทุกประการ   รูป
สามเหลี่ยมสองรูปท่ีมีความสัมพันธกันแบบ ดาน-มุม-ดาน,   มุม-ดาน-มุม, ดาน-ดาน-ดาน  และมุม-
มุม-ดาน  สมบัติของเสนขนาน  การใชสมบัติเกี่ยวกับความเทากัน   ทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
และสมบัติของเสนขนานในการใหเหตุผลและแกปญหา   โอกาสของเหตุการณ  

โดยใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา  ใชความรู  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี  ในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม    ใหเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  การ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน  เช่ือมโยงความรูตาง ๆ 
ในคณิตศาสตร และนําความรู  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับศาสตรอื่น ๆ    
รวมท้ังนําประสบการณท่ีไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ   ประยุกตใชในชีวิตประจําวันและทองถิ่น
อยางสรางสรรค    

มีสมรรถนะในดานการคิดวิเคราะห   การใชทักษะชีวิตและการใชเทคโนโลยี  รักชาติ  
ศาสน  กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มีระเบียบวินัย  ใฝเรียนรู   อยูอยางพอเพียง  สามารถทํางานอยางเปน
ระบบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ   มีความเช่ือม่ันในตนเอง  และมุงม่ันใน
การทํางาน  พรอมท้ัง  ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร    
 

ค ๑.๑ (ม.๒/๔)  ค ๒.๑ (ม.๒/๑,  ม.๒/๒, ม.๒/๓)  ค ๒.๒(ม.๒/๑)   
  ค ๓.๒ (ม.๒/๑, ม.๒/๓, ม.๒/๔)  ค ๔.๒ (ม.๒/๒) ค ๕.๑(ม.๒/๑)   
ค ๕.๒ (ม.๒/๑)   ค ๖.๑ (ม.๒/๑ – ม.๒/๖) 
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ๔     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
รหัสวิชา ค ๒๒๑๐๒           ภาคเรียนที ่๒     เวลา ๖๐ ชั่วโมง  
 

ศึกษา  วิเคราะห  ระบุ  ยกตัวอยาง  เปรียบเทียบ  อธิบาย  สืบเสาะ สังเกต และคาดการณ
เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ  และการนําไปใช   เศษสวนและทศนิยมซ้ํา   จํานวน
ตรรกยะและจํานวนอตรรกยะ   การหารากท่ีสองและรากท่ีสามของจํานวนเต็มโดยการแยกตัว
ประกอบและนําไปใช   รากท่ีสองและรากท่ีสามของจํานวนจริงและการนําไปใช    โจทยปญหา
เกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวและการนําไปใช    ดานและมุมคูท่ีมีขนาดเทากันของรูป
สามเหลี่ยมสองรูปท่ีเทากันทุกประการ    รูปสามเหลี่ยมสองรูปท่ีมีความสัมพันธกันแบบ ดาน-มุม-
ดาน,   มุม-ดาน-มุม, ดาน-ดาน-ดาน  และ             มุม-มุม-ดาน  สมบัติของเสนขนาน  การใชสมบัติ
เกี่ยวกับความเทากัน   ทุกประการของรูปสามเหลี่ยมและสมบัติของเสนขนานในการใหเหตุผลและ
แกปญหา    

โดยใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา  ใชความรู  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี  ในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม    ใหเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  การ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน  เช่ือมโยงความรูตาง ๆ 
ในคณิตศาสตร และนําความรู  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับศาสตรอื่น ๆ   
รวมท้ังนําประสบการณท่ีไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ  ประยุกตใชในชีวิตประจําวันและทองถิ่น
อยางสรางสรรค    

มีสมรรถนะในดานการคิดวิเคราะห   การใชทักษะชีวิตและการใชเทคโนโลยี  รักชาต ิ 
ศาสน  กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มีระเบียบวินัย  ใฝเรียนรู   อยูอยางพอเพียง  สามารถทํางานอยางเปน
ระบบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ   มีความเช่ือม่ันในตนเอง  และมุงม่ันใน
การทํางาน  พรอมท้ัง  ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร    

 
มาตรฐาน ค ๑.๑ ( ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓) มาตรฐาน ค ๑.๒ (ม.๒/๑, ม.๒/๒) มาตรฐาน ค ๑.๓ (ม.๒/
๑) มาตรฐาน ค ๑.๔  (ม.๒/๑)  มาตรฐาน  ค ๓.๒ ( ม.๒/๑,ม.๒/๒)  มาตรฐาน ค ๔.๒  (ม.๒/๑) 
มาตรฐาน ค ๖.๑ (ม.๒/๑ – ม.๒/๖) 
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ๕     ชั้นมัธยมศึกษาปที๓่ 
รหัสวิชา ค ๒๓๑๐๑           ภาคเรียนที ่๑     เวลา ๖๐ ชั่วโมง  
 
 จํานวนและการดําเนินการ 
 พ้ืนที่ผิวและปริมาตร  ลักษณะและสมบัติของปริซึม  พีระมิด  ทรงกระบอก  กรวย  และ
ทรงกลม  พ้ืนท่ีผิวของปริซึม และทรงกระบอก ปริมาตรของปริซึม  ทรงกระบอก พีระมิด  กรวย  
และทรงกลม การเปรียบเทียบหนวยความจุหรือหนวยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือตางระบบ  การ
เลือกใชหนวยการวัดเกี่ยวกับความจุหรือปริมาตร การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด การใชความรู
เกี่ยวกับพ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีผิว  และปริมาตรในการแกปญหา     

กราฟ  กราฟแสดงความเกี่ยวของระหวางปริมาณสองชุดท่ีมีความสัมพันธเชิงเสน  กราฟ
ของสมการเชิงเสนสองตัวแปร  กราฟอื่น ๆ 

ระบบสมการเชิงเสน  ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร และการนําไปใช 
ความคลาย  สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคลายและการนําไปใช     

 โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันท่ีใกลตัวใหผูเรียนไดใชวิธีการ
ท่ีหลากหลายแกปญหา  ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการ
แกปญหาในสถานการณ ตางๆ ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลอยางเหมาะสม ใช
ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนออยาง
ถูกตอง และชัดเจน เช่ือมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตร  และนําความรู หลักการ กระบานการทาง
คณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับศาสตรอื่นๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ี
ดีตอคณิตศาสตร  สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเช่ือม่ันในตนเอง 
 วัดและประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเปนจริง ใหสอดคลองกับเนื้อหา
และทักษะท่ีตองการวัด 
ตัวชี้วัด  
 ค ๒.๑ ม๑/๑ , ค ๒.๑ ม๑/๒ , ค ๒.๑ ม๑/๓ , ค ๒.๑ ม๑/๔ , ค ๒.๒ ม๑/๑ , ค ๓.๑ ม๑/๑ , ค ๓.๒ 
ม๑/๑  , ค ๔.๒ ม๑/๒ , ค ๔.๒ ม๑/๓ , ค ๔.๒ ม๑/๔ , ค ๔.๒ ม๑/๕  ,  ค ๖.๑ ม๑/๑ , ค๖.๑ ม๑/๒ ,  
ค๖.๑ ม๑/๓ , ค๖.๑ ม๑/๔ , ค๖.๑ ม๑/๕ , ค ๖.๑ ม๑/๖   
รวม ๑๗ ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ๖     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
รหัสวิชา ค ๒๓๑๐๒           ภาคเรียนที ่๒     เวลา ๖๐ ชั่วโมง  
 
 ศึกษา ฝกทักษะ/กระบวนการในทักษะตอไปนี ้
 พ้ืนที่ผิวและปริมาตร  ลักษณะและสมบัติของปริซึม  พีระมิด  ทรงกระบอก  กรวย  และ
ทรงกลม  พ้ืนท่ีผิวของปริซึม และทรงกระบอก ปริมาตรของปริซึม  ทรงกระบอก พีระมิด  กรวย  
และทรงกลม การเปรียบเทียบหนวยความจุหรือหนวยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือตางระบบ  การ
เลือกใชหนวยการวัดเกี่ยวกับความจุหรือปริมาตร การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด การใชความรู
เกี่ยวกับพ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีผิว  และปริมาตรในการแกปญหา     

กราฟ  กราฟแสดงความเกี่ยวของระหวางปริมาณสองชุดท่ีมีความสัมพันธเชิงเสน  กราฟ
ของสมการเชิงเสนสองตัวแปร  กราฟอื่น ๆ 

ระบบสมการเชิงเสน  ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร และการนําไปใช 
ความคลาย  สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคลายและการนําไปใช     

 โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันท่ีใกลตัวใหผูเรียนไดใชวิธีการ
ท่ีหลากหลายแกปญหา  ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการ
แกปญหาในสถานการณ ตางๆ ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลอยางเหมาะสม ใช
ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนออยาง
ถูกตอง และชัดเจน เช่ือมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตร  และนําความรู หลักการ กระบานการทาง
คณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับศาสตรอื่นๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ี
ดีตอคณิตศาสตร  สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเช่ือม่ันในตนเอง 
 วัดและประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเปนจริง ใหสอดคลองกับเนื้อหา
และทักษะท่ีตองการวัด 
ตัวชี้วัด  ค ๒.๑ ม๑/๑ , ค ๒.๑ ม๑/๒ , ค ๒.๑ ม๑/๓ , ค ๒.๑ ม๑/๔ , ค ๒.๒ ม๑/๑ , ค ๓.๑ ม๑/๑ , ค 
๓.๒ ม๑/๑  , ค ๔.๒ ม๑/๒ , ค ๔.๒ ม๑/๓ , ค ๔.๒ ม๑/๔ , ค ๔.๒ ม๑/๕  ,  ค ๖.๑ ม๑/๑ , ค๖.๑ 
ม๑/๒ ,  ค๖.๑ ม๑/๓ , ค๖.๑ ม๑/๔ , ค๖.๑ ม๑/๕ , ค ๖.๑ ม๑/๖  รวม ๑๗ ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ๑     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
รหัสวิชา ค ๒๑๒๐๑           ภาคเรียนที ่๑     เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
 
        ศึกษา วิเคราะห การอานและเขียนตัวเลขโรมัน บอกคาของเลขโดดในตัวเลขฐานตาง ๆ ท่ี 
กําหนดให เขียนตัวเลขท่ีกําหนดใหเปนตัวเลขฐานตาง ๆ ใชความรูเกี่ยวกับจํานวนเต็มและ 
เลขยกกําลังในการแกปญหา ใชการสรางพ้ืนฐานสรางรูปท่ีซับซอนขึ้น  
 โดยใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร คือ ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา ใชความรู  
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง 
เหมาะสม แสดงเหตุผลโดยการอางอิงความรู ขอมูล หรือขอเท็จจริง หรือสรางแผนภาพ ใชภาษา 
และสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอไดอยางถูกตอง  
และชัดเจน เช่ือมโยงความรูเนื้อหาตาง ๆ ในคณิตศาสตร และนําความรู หลักการ กระบวนการทาง 
คณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับศาสตรอื่น ๆ นําความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนคณิตศาสตรไป 
ประยุกตในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และในการดํารงชีวิต มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 เพ่ือใหเกิดความรับผิดชอบ มุมานะพยายาม ทํางานอยางเปนระบบ ทํางานเปนระเบียบเรียบรอย 
สงงานตรงเวลา ใฝเรียนใฝรู มีความเช่ือม่ันในตนเอง กลาคิดและกลาแสดงออก 
 
รหัสผลการเรียนรู 
                ค ๑.๑   ม.๑/๑     ม.๑/๒      ม.๑/๓      
                ค ๑.๒   ม.๑/๑         
                ค ๓.๑   ม.๑/๑ 
                ค ๖.๑   ม.๑/๑     ม.๑/๒       ม.๑/๓       ม.๑/๔       ม.๑/๕       ม.๑/๖  
รวม    ๑๑   รหัสผลการเรียนรู 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ๒     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
รหัสวิชา ค ๒๑๒๐๒           ภาคเรียนที ่๒     เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
 
        ศึกษา วิเคราะห เกี่ยวกับการสังเกต สรางขอความคาดการณ และใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
อยางงาย การหาผลบวก และผลลบของเอกนามและพหุนาม การหาผลคูณ และผลหารของเอกนาม 
และพหุนามอยางงาย ใชความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรแกปญหาตาง ๆ และ 
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได 
 โดยใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร คือ ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา ใชความรู  
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง 
เหมาะสม แสดงเหตุผลโดยการอางอิงความรู ขอมูล หรือขอเท็จจริง หรือสรางแผนภาพ ใชภาษา 
และสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอไดอยางถูกตอง  
และชัดเจน เช่ือมโยงความรูเนื้อหาตาง ๆ ในคณิตศาสตร และนําความรู หลักการ กระบวนการทาง 
คณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับศาสตรอื่น ๆ นําความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนคณิตศาสตรไป 
ประยุกตในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และในการดํารงชีวิต มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 เพ่ือใหเกิดความรับผิดชอบ มุมานะพยายาม ทํางานอยางเปนระบบ ทํางานเปนระเบียบเรียบรอย 
สงงานตรงเวลา ใฝเรียนใฝรู มีความเช่ือม่ันในตนเอง กลาคิดและกลาแสดงออก 
 
รหัสผลการเรียนรู 
                ค ๔.๒   ม.๑/๑    ม.๑/๒      
                ค ๖.๑   ม.๑/๑     ม.๑/๒       ม.๑/๓       ม.๑/๔       ม.๑/๕       ม.๑/๖  
รวม    ๘   รหัสผลการเรียนรู 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ๓     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
รหัสวิชา ค ๒๒๒๐๑           ภาคเรียนที ่๑     เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
           นําความรูเกี่ยวกับการคูณและหารของจํานวนท่ีเขียนอยูในรูปเลขยกกําลังท่ีมีเลขช้ีกําลังเปน 
จํานวนเต็มโดยใชบทนิยาม   การคํานวณและใชเลขยกกําลังในการเขียนแสดงจํานวนท่ีมีคานอย  ๆ 
หรือ มากๆ ในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร(scientific notation)  อัตราสวนและรอยละแกปญหาหรือ 
สถานการณตางๆ   การเลื่อนขนาน การสะทอน และการหมุนในการสรางสรรคงานศิลปะ หรือ 
ออกแบบ  การบวก ลบ คูณ และหารพหุนาม  การบวก ลบ คูณ และหารเศษสวนของพหุนามท่ี         
พหุนามมีดีกรีไมเกินหนึ่ง 
 โดยอาศัยทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร คือ ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา ใชความรู  
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง 
เหมาะสม แสดงเหตุผลโดยการอางอิงความรู ขอมูล หรือขอเท็จจริง หรือสรางแผนภาพ ใชภาษา 
และสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอไดอยางถูกตอง  
และชัดเจน เช่ือมโยงความรูเนื้อหาตาง ๆ ในคณิตศาสตร และนําความรู หลักการ กระบวนการทาง 
คณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 มีวินัยในตนเอง  มีพฤติกรรมใฝเรียนใฝรู   มุงม่ันในการทํางาน  มีความซื่อสัตยสุจริต  อยูอยาง 
พอเพียง และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 
 
รหัสผลการเรยีนรู 
                ค ๑.๑   ม.๒/๑     ม.๒/๒     ม.๒/๓      
                ค ๓.๒   ม.๒/๑         
                ค ๔.๑   ม.๒/๑     ม.๒/๒ 
                ค ๖.๑   ม.๒/๑     ม.๒/๒      ม.๒/๓     ม.๒/๔      ม.๒/๕     ม.๒/๖      
รวม    ๑๒    รหัสผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา 

รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ๔     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
รหัสวิชา ค ๒๒๒๐๒           ภาคเรียนที่ ๒     เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
           นําความรูเกี่ยวกับเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  การแกสมการกําลังสอง 
ตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบ  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียว  
โดยใชการแยกตัวประกอบ  การเขียนสมการแสดงการแปรผันระหวางปริมาณสองปริมาณใดๆท่ี 
แปรผันตอกัน  การแกปญหาหรือสถานการณท่ีกําหนดโดยใชความรูเกี่ยวกับการแปรผัน 
 โดยอาศัยทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร คือ ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา ใชความรู  
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง 
เหมาะสม แสดงเหตุผลโดยการอางอิงความรู ขอมูล หรือขอเท็จจริง หรือสรางแผนภาพ ใชภาษา 
และสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอไดอยางถูกตอง  
และชัดเจน เช่ือมโยงความรูเนื้อหาตาง ๆ ในคณิตศาสตร และนําความรู หลักการ กระบวนการทาง 
คณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 มีวินัยในตนเอง  มีพฤติกรรมใฝเรียนใฝรู   มุงม่ันในการทํางาน  มีความซื่อสัตยสุจริต  และมี 
เจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 
 
รหัสผลการเรียนรู 
                ค ๔.๑   ม ๒/๑      
                ค ๔.๒   ม ๒/๑     ม ๒/๒      ม ๒/๓     ม ๒/๔      
                ค ๖.๑   ม ๒/๑     ม ๒/๒      ม ๒/๓     ม ๒/๔      ม ๒/๕     ม ๒/๖      
รวม    ๑๑    รหัสผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ๕     ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๓ 
รหัสวิชา ค ๒๓๒๐๑           ภาคเรียนที ่๑     เวลา ๔๐ ชั่วโมง  

ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณ  และฝกการแกปญหาในเร่ือง  การหาพื้นท่ีผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอก   หาปริมาตรของปริซึม  ทรงกระบอก พีระมิด  กรวย และทรงกลม      เปรียบเทียบหนวย
ความจุ หรือหนวยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือตางระบบ  เลือกใชหนวยการวัด   ใชการคาดคะเนเกี่ยวกับ
การวัดในสถานการณตาง ๆ ใชความรูเกี่ยวกับพ้ืนท่ี   พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรในการแกปญหาในสถานการณ 
ตาง  ๆ อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม  พีระมิด  ทรงกระบอก  กรวย  และทรงกลม  ใชสมบัติของรูป
สามเหลี่ยมคลายในการใหเหตุผลและการแกปญหา      เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวของระหวางปริมาณสอง
ชุดท่ีมีความสัมพันธเชิงเสน   เขียนกราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปร    อานและแปลความหมาย  กราฟของ
ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร และกราฟอื่น ๆ      แกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  และนําไปใช
แกปญหา  พรอมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ    

โดยใชวิธีการท่ีหลากหลายในการแกปญหา ใชความรู ทักษะ/ กระบวนการทาง     คณิตศาสตร 
และเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  แสดงเหตุผลโดยการอางอิง ความรู ขอมูล หรือ
ขอเท็จจริง หรือสรางแผนภาพ  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย 
และการนําเสนอไดอยางถูกตอง และชัดเจน   เชื่อมโยงความรูเนื้อหา    ตาง ๆ  ในคณิตศาสตร และนําความรู 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับศาสตรอื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค   

เพ่ือใหเกิดการนําประสบการณดานความรู  ความคิด  ทักษะกระบวนการท่ีไดไปใชในการเรียนรู
สิ่งตางๆ  และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร  
สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และเช่ือมั่นในตนเอง 
 
รหัสตัวชี้วัด 
                ค ๒.๑   ม. ๓/๑     ม. ๓/๒      ม. ๓/๓     ม. ๓/๔      
                ค ๒.๒   ม. ๓/๑      
                ค ๓.๑   ม. ๓/๑ 
                ค ๓.๒   ม. ๓/๑      
                ค ๔.๒   ม. ๓/๒     ม. ๓/๓      ม. ๓/๔     ม. ๓/๕ 
                ค ๖.๑   ม. ๓/๑     ม. ๓/๒      ม. ๓/๓     ม. ๓/๔   ม. ๓/๕     ม. ๓/๖      
  รวม    ๑๗    ตัวช้ีว ั
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ๖     ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๒ 
รหัสวิชา ค ๒๓๒๐๒           ภาคเรียนที ่๒     เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
 

ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณ  และฝกการแกปญหาในเร่ือง   อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 พรอมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ  กําหนดประเด็น และเขียนขอคําถามเกี่ยวกับ 
ปญหาหรือสถานการณตาง ๆ  รวมท้ังกําหนดวิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสม  
หาคาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของขอมูลทีไ่มไดแจกแจงความถี่ และเลือกใชได 
อยางเหมาะสม นําเสนอขอมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสม อาน แปลความหมาย  และวิเคราะหขอมูลท่ี 
ไดจากการนําเสนอ หาความนาจะเปนของเหตุการณจากการทดลองสุมท่ีผลแตละตัวมีโอกาส 
เกิดขึ้นเทา ๆ กัน และใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล ใช 
ความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนประกอบการตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ  ตลอดจนอภิปราย 
ถึงความคลาดเคลื่อนท่ีอาจเกิดขึ้นไดจากการนําเสนอขอมูลทางสถิติ 

โดยใชวิธีการท่ีหลากหลายในการแกปญหา ใชความรู ทักษะ/ กระบวนการทาง     คณิตศาสตร 
และเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  แสดงเหตุผลโดยการอางอิง ความรู ขอมูล หรือ
ขอเท็จจริง หรือสรางแผนภาพ  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย 
และการนําเสนอไดอยางถูกตอง และชัดเจน   เชื่อมโยงความรูเนื้อหา    ตาง ๆ  ในคณิตศาสตร และนําความรู 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับศาสตรอืน่ ๆ  และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค   

เพ่ือใหเกิดการนําประสบการณดานความรู  ความคิด  ทักษะกระบวนการท่ีไดไปใชในการเรียนรู
สิ่งตางๆ  และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร  
สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และเช่ือมั่นในตนเอง 
รหัสตัวชี้วัด 
                ค ๔.๒   ม. ๓/๑              ค ๕.๑   ม. ๓/๑     ม. ๓/๒     ม. ๓/๓      ม. ๓/๔ 
                ค ๕.๒   ม. ๓/๑      
                ค ๕.๓   ม. ๓/๑     ม. ๓/๒       
                ค ๖.๑   ม. ๓/๑     ม. ๓/๒      ม. ๓/๓     ม. ๓/๔   ม. ๓/๕     ม. ๓/๖      
  รวม    ๑๔   ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาวิทยาศาสตร        ช้ันประถมศึกษาปที ่๑ 
รหัสวิชา ว ๑๑๑๐๑        เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ป  
 

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางสิ่งมีชีวติกับสิ่งไมมีชีวิต สังเกต อธิบายลักษณะหนาท่ีของ
โครงสรางภายนอกของพืชและสัตว ลักษณะหนาท่ีและความสําคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษยตลอดจน
การดูแลรักษาสุขภาพ ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิตในทองถิ่น และนํามาจัดจําแนกโดยใชลักษณะภายนอกเปน
เกณฑ การจําแนกสิ่งมีชีวิตในทองถิ่น และการนําไปใชประโยชน ลักษณะสมบัติของวัสดุที่ใชทําของเลน 
ของใชในชีวิตประจําวัน ทดลอง อธิบายการดึง การผลักวัตถ ุองคประกอบและสมบัติของดิน การใช
ประโยชนจากดินในทองถิ่น ระบุในทองฟามีดวงอาทิตย ดวงจันทรและดวงดาว  

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรสบืเสาะหาความรู สํารวจ ตรวจสอบการสืบคนขอมูลและ
อภิปรายเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ 
นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม  

 
ตัวช้ีวัด  
ว๑.๑ ป.๑/๑-๓ ว๑.๒ป.๑/๑ ว๓.๑ ป.๑/๑-๒ ว๔.๑ ป.๑/๑ ว๖.๑ ป.๑/๑ ว๗.๑ ป.๑/๑ ว๘.๑ ป.๑/๑-๗  
รวม ๑๖ ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาวิทยาศาสตร        ช้ันประถมศึกษาปที่๒ 
รหัสวิชา ว๑๒๑๐๑        เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ป  
 

ศึกษาวิเคราะห ปจจัยท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตของพืชและปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและการ
เจริญเติบของพืชและสัตว การดูแลพืชและสัตว การตอบสนองตอสิ่งเราของพืชและสัตว การตอบสนองตอ
สิ่งเราของมนุษย ปจจัยที่สําคัญตอการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย ประโยชนของพืชและสัตว
ในทองถิ่นท่ีมตีอมนุษย ชนิดและสมบัติของวัสดุที่นํามาทําเปนของเลน ของใชในชีวิตประจําวัน การ
เลือกใชวัสดุและสิ่งของตาง ๆ อยางเหมาะสมและปลอดภัย สมบัติของแมเหล็กและการนําแมเหล็กไปใช
ประโยชน การเกิดและสมบัติของแรงทางไฟฟา พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรร่ี การเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ไฟฟาเปนพลังงานอื่น และการใชประโยชนอยางคุมคา สมบัติและประเภทของดิน การนําไปใชประโยชน 
ความสําคัญของดวงอาทิตยท่ีเปนแหลงพลังงานของโลก  
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร สืบเสาะ หาความรู สํารวจ ตรวจสอบ สืบคนขอมูลและอภิปรายเพ่ือให
เกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูมีความสามารถในการตัดสินใจนําความรูไปใช
ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม  
 
ตัวช้ีวัด  
ว๑.๑ ป.๒/๑-๕ ว๑.๒ป.๒/๑ ว๓.๑ ป.๒/๑-๒ ว๔.๑ ป.๒/๑-๓ ว๕.๑ป๒/๑-๒ ว๖.๑ ป.๒/๑ ว๗.๑ 
 ป.๒/๑ ว๘.๑ ป.๒/๑-๘  
รวม ๒๓ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาวิทยาศาสตร        ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 
รหัสวิชา ว๑๓๑๐๑        เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ป  

ศึกษาวิเคราะห ลักษณะของสิ่งมีชีวิตใกลตัว การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การดํารงพันธุ  
ของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมตาง ๆ ทรัพยากรธรรมชาต ิและการใช
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น ชนิดสมบัติและประโยชนของวัสดุที่เปนสวนประกอบของเลน ของใช  
การเปลี่ยนแปลงรูปราง ลักษณะของวัสดุเม่ือถูกทําใหรอนขึ้นหรือเย็นลง ประโยชนและอันตรายท่ีเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุที่เปนของเลนของใช แรงมีผลตอการเปลี่ยนแปลง และการเคลื่อนท่ีของวัสด ุ
แรงโนมถวงคือแรงดึงดูดของโลกท่ีกระทําตอวัตถ ุแหลงพลังงานไฟฟาในธรรมชาต ิความสําคัญของ
พลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน แหลงนํ้าและประโยชนแหลงนํ้าในทองถิ่น สมบัติบางประการของนํ้า 
ความจําเปนของนํ้าตอชีวิต ดวงอาทิตย โลก ดวงจันทร ดวงดาว ปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น  

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล 
บันทึก จัดกลุมขอมูล และการอภิปรายเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สื่อสารสิ่งท่ี
เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีจิต
วิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม  
 
ตัวช้ีวัด  
ว๑.๒ป.๓/๑-๔ ว๒.๑ ป.๓/๑ ว๒.๒ ป.๓/๑-๓ ว๓.๑ ป๓/๑-๒ ว ๓.๒ ป๓/๑-๒ ว๔.๑ ป.๓/๑-๒ ว๕.๑ป๓/๑-
๒ ว๖.๑ ป.๓/๑ ว๗.๑ ป.๑/๑ ว๘.๑ ป.๓/๑-๘  
รวม ๒๘ ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาวิทยาศาสตร        ช้ันประถมศึกษาปที ่๔ 
รหัสวิชา ว๑๔๑๐๑        เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ป  

ศึกษาวิเคราะห โครงสรางและหนาท่ีของโครงสรางสวนตาง ๆ ของพืช ปจจัยบางประการที่จําเปน
ตอการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชตอสภาพแวดลอม พฤติกรรมของสัตวท่ีตอบสนองตอ
สภาพแวดลอมและการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร การเคลื่อนที่ของแสง จากแหลงกําเนิด การเคลื่อนที่ผาน
ตัวกลาง การสะทอง การหักเหของแสง การเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟาของเซลสุริยะและ
การนําความรูไปใชประโยชนการเกิดดินจากหินท่ีผุพังผสมซากพืชและสัตว ชนิดและสมบัติของดินท่ีใช
ปลูกพืชในทองถิ่น ลักษณะของระบบสุริยะ  

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล 
บันทึก จัดกลุมขอมูล และการอภิปรายเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สื่อสารสิ่งท่ี
เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันมี
จิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม  
 
ตัวช้ีวัด  
ว๑.๑ป.๔/๑-๔ ว๕.๑ป๔/๑-๖ ว๖.๑ ป.๔/๑-๒ ว๗.๑ ป.๔/๑ ว๘.๑ ป.๔/๑-๘  
รวม ๒๑ ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาวิทยาศาสตร        ช้ันประถมศึกษาปที ่๕ 
รหัสวิชา ว๑๕๑๐๑        เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ป  

ศึกษาวิเคราะห ดอก สวนประกอบของดอก หนาที่ท่ีเกี่ยวของกบัการสืบพันธุ การสืบพันธุและการ
ขยายพันธุของพืช วัฎจักรชีวิตของพืชดอก การสืบพันธุและการขยายพันธุของสัตว วัฎจักรชีวิตของสัตว
และการนําไปใชประโยชน การถายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแตละกลุม การจําแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช
ลักษณะภายในและภายนอกในเกณฑท่ีปรากฏท่ีมีรายละเอียดมากขึ้นเปนเกณฑ สมบัติของวัสด ุความ
ยืดหยุน ความแข็ง ความเหนียว การนําความรอน การนําไฟฟา และความหนาแนน การนําวัสดุตาง ๆ มาใช
ทําเคร่ืองใชตามสมบัติของวัสดุนั้น แรงลัพธความดันของของเหลวทําใหวัตถุจมหรือลอย แรงเสียดทานเปน
แรงตานการเคลื่อนท่ีของวัตถ ุแรงเสียดทานจากสถานการณในชีวิตประจําวัน เสียงสูง ตํ่า ที่เกิดขึ้นอยูกับ
ความถี่ในการสั่นของแหลงกําเนิด เสียงดังมีพลังงานมากกวาเสียงเบา เสียงดังมาก ๆ และฟงเปนเวลานาน ๆ 
จะเปนอันตรายตอห ูผลของปรากฏการณ การเกิดเมฆ หมอก นํ้าคาง ฝน ลูกเห็บ วฎัจักรนํ้า อุณหภูมิ 
ความชื้น ความดันของบรรยากาศ การเกิดลม การใชประโยชนจากพลังงานลม ปราฎการณขึ้น ตก ของ
ดวงดาว ทิศ แผนท่ีดาว ทําใหมนุษยไดเรียนรูเกี่ยวกับวัตถุในทองฟา โดยใช                   กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล บันทึก จัดกลุมขอมูล และการ
อภิปรายเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันมีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม 
คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม  

 
ตัวช้ีวัด  

ว๑.๑ป.๕/๑-๕ ว๑.๒ป๕/๑-๕ ว๓.๑ ป.๕/๑-๒ ว๔.๑ ป.๕/๑-๔ ว๔.๒ ป.๕/๑ ว๕.๑ ป.๕/๑-๔ ว๖.๑ 
ป.๕/๑-๔ ว๗.๑ ป.๕/๑ ว๘.๑ ป.๕/๑-๘  
รวม ๓๔ ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาวิทยาศาสตร        ช้ันประถมศึกษาปที ่๖ 
รหัสวิชา ว๑๖๑๐๑        เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ป  

ศึกษาวิเคราะห การเจริญเติบโตของมนุษยจากวัยแรกเกิดถึงวัยผูใหญ การทํางานรวมกันของระบบ
ตาง ๆ ของรางกายมนุษย ความจําเปนท่ีรางกายตองการสารอาหารที่ไดสัดสวนเหมาะสมกับเพศและวัย  

ผลของการไดรับสารอาหารบางชนิดท่ีมีผลตอการทํางานของระบบในรางกาย ความสัมพันธของ
กลุมสิ่งมีชีวิตในแหลงท่ีอยูตาง ๆ กับสิ่งมีชีวิตในรูปแบบโซอาหาร และสายใยอาหาร ความสัมพันธระหวาง
สภาพแวดลอมกับการดํารงชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติในแตละทองถิ่น ผลของการเพ่ิมของประชากรมนุษย
ตอการใชทรัพยากรธรรมชาต ิและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมโดยธรรมชาติและโดยมนุษย การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น สมบัติของสาร การจําแนกสาร การแยกสารบางชนิดท่ีผสม
กันออกจากกัน สารและการใชสารในชีวิตประจําวัน สมบัติของสารและการเปลี่ยนแปลงของสาร การตอ
วงจรไฟฟาอยางงาย ประกอบดวย แหลงกําเนดิไฟฟา อุปกรณไฟฟา ตัวนําไฟฟาและฉนวนไฟฟา การตอ
วงจรไฟฟาแบบอนุกรม และแบบขนาน การนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน แมเหล็กไฟฟา 
อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ การนําความรอน การพาความรอน การแผรังสีความรอนเปนการถายโอนความ
รอน ประโยชนของการถายโอนความรอน สมบัติของการดูดกลืนและการคายความรอนของวัตถ ุการนํา
ความรูไปใชประโยชน ความรอนทําใหวัตถุขยายตัว การนําความรูเร่ืองการขยายตัวของวัตถุเม่ือไดรับความ
รอนไปใชประโยชน การจําแนกประเภทของหิน การเปลี่ยนแปลงของหินและธรณีพิบัติภัยท่ีมีผลตอมนุษย
และสภาพแวดลอมในทองถิ่น ฤดูกาล ขางขึ้น ขางแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา ความกาวหนาของ
เทคโนโลย ีอวกาศ การสํารวจขอมูลของวัตถุทองฟา ทําใหเรียนรูเกี่ยวกับระบบสุริยะท้ังในและนอกระบบ
สุริยะเพ่ิมขึ้นอีกมากมาย  
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล บันทึก 
จัดกลุมขอมูล และการอภิปรายเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู 
มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันมีจิตวิทยา
ศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม  
ตัวช้ีวัด  
ว๑.๑ป.๖/๑-๓ ว๒.๑ ป๖/๑-๓ ว๒.๒ ป.๖/๑-๕ ว๓.๑ ป.๖/๑-๕ ว๓.๒ ป.๖/๑-๓ ว๕.๑ ป.๖/๑-๕ ว๖.๑ ป.๖/
๑-๓ ว๗.๑ ป.๖/๑ ว๗.๒ ป.๖/๑ ว๘.๑ ป.๖/๑-๘  
รวม ๓๗ ตัวชี้วัด
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาวิชาวิทยาศาสตร  ๑       ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ ๑   
รหัสวิชา  ว ๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที ่๑    จํานวน  ๖๐  ช่ัวโมง/ป  
 

เขาใจ  และวิเคราะห  รูปราง  ลักษณะของเซลลของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวและเซลลของสิ่งมีชีวิต
หลายเซลล  สวนประกอบสําคัญของเซลลพืชและเซลลสัตว  หนาท่ีของสวนประกอบที่สําคัญของเซลลพืช
และเซลลสัตว  กระบวนการสารผานเซลล  โดยการแพรและออสโมซิส  ปจจัยบางประการท่ีจําเปนตอการ
สังเคราะหดวยแสงของพืช และอธิบายวาแสง  ผลท่ีไดจากการสังเคราะหดวยแสงของพืช  ความสําคัญของ
กระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืชตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  โครงสรางท่ีเกี่ยวกับระบบลําเลียงน้ํา
และอาหารของพืช  โครงสรางท่ีเกี่ยวกับระบบลําเลียงน้ําและอาหารของพืช  โครงสรางของดอกที่เกี่ยวของ
กับการสืบพันธุของพืช  กระบวนการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืชดอกและ  การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ
ของพืช โดยใชสวนตางๆ ของพืชเพ่ือชวยในการขยายพันธุ  การตอบสนองของพืชตอแสง น้ํา และการ
สัมผัส  หลักการและผลของการใชเทคโนโลยี ชีวภาพในการขยายพันธุ  ปรับปรุงพันธุ เพิ่มผลผลิตของพืช
และนําความรูไปใชประโยชน  องคประกอบ และจําแนกสารเปนกลุมโดยใชเนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเปน
เกณฑ และอธิบายสมบัติของสารในแตละกลุม  สมบัติความเปนกรด  เบส ของสารละลาย  คา pH ของ
สารละลาย  วิธีเตรียมสารละลายท่ีมีความเขมขนเปนรอยละ และอภิปรายการนําความรูเกี่ยวกับสารละลาย
ไปใชประโยชน  การเปลี่ยนแปลงสมบัต ิ  มวลและพลังงานของสาร เม่ือสารเปลี่ยนสถานะและเกิดการ
ละลาย  ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนสถานะ และการละลายของสาร   

โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการกลุม  กระบวน
ทางการคิด  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

มีจิตวิทยาศาสตร  มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีเหมาะสม 
รหัสตัวชี้วัด 
ว๑.๑  ม.๑/๑ – ๑๓ 
ว๓.๑  ม๑/๑ – ๔ 
ว๓.๒  ม๑/๑ – ๓ 
ว๘.๑  ม๑/๑ - ๙ 
รวม  ๒๙  ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาวิชาวิทยาศาสตร  ๒       ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ ๑   
รหัสวิชา  ว ๒๑๑๐๒ ภาคเรียนที ่๒    จํานวน  ๖๐  ช่ัวโมง/ป  

เขาใจ  และวิเคราะห  การละลายของสาร  ปริมาณสเกลาร ปริมาณเวกเตอร  ระยะทาง การกระจัด 
อัตราเร็วและความเร็ว ในการเคลื่อนท่ีของวัตถ ุ อุณหภูมิและการวัดอุณหภูม ิ การถายโอนความรอน  การ
ดูดกลืน การคายความรอน โดยการแผรังส ีสมดุลความรอนและผลของความรอนตอการขยายตัวของสาร  
การแบงช้ันบรรยากาศท่ีปกคลุมผิวโลก  ความสัมพันธระหวาง  อุณหภูมิ  ความช้ืนและความกดอากาศที่มีผล
ตอปรากฏการณทางลมฟาอากาศ  การเกิดปรากฏการณทางลมฟาอากาศท่ีมีผลตอมนุษย  ความหมายขอมูล
จากการพยากรณอากาศ  ผลของลมฟาอากาศตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม  ปจจัยทาง
ธรรมชาติและการกระทํา  ของมนุษยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิของโลก รูโหวโอโซน  และฝน
กรด  ผลของภาวะโลกรอน รูโหวโอโซน  และฝนกรด ที่มีตอสิ่งมีชีวิต  และนําความรูไปใชประโยชน 

โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการกลุม  กระบวน
ทางการคิด  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

มีจิตวิทยาศาสตร  มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ว๔.๑  ม๑/๑ – ๒ 
ว๕.๑  ม๑/๑ – ๔ 
ว๖.๑  ม๑/๑ - ๗ 
ว๘.๑  ม๑/๑ – ๙ 
รวม  ๒๒  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 

 
 



78 
 

หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาวิชาวิทยาศาสตร ๓     ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ ๒   
รหัสวิชา  ว ๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที ่๑    จํานวน  ๖๐  ช่ัวโมง/ป  
 

ศึกษาวิเคราะห ทดลองและสืบคนขอมูล โครงสรางและหนาท่ี ของระบบตาง ๆ ของมนุษยและ
สัตว  พฤติกรรมของมนุษยและสัตวที่ตอบสนองตอสิ่งเรา หลักการและผลของการใชเทคโนโลยีชีวภาพ  
อาหาร ความสําคัญของอาหารตอเพศและวัย  สารในสิ่งเสพติด ธาตุและสารประกอบ การแยกสาร การ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน และผลของปฏิกิริยาเคมีตอชีวิตและสิ่งแวดลอม การใช
สารเคมี โดยใชกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล
และการอภิปราย เพ่ือใหเกิดความรู ความคิดความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 
  รหัสตัวช้ีวัด 
 ว ๑.๑ ม.๒/๑-๖  ,   ว ๓.๑  ม ๒/๑-๓   ,  ว ๓.๒  ม. ๒/๑-๔  ,  ว ๘.๑  ม.๒/๑-๙ 
รวม ๒๒ ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาวิชาวิทยาศาสตร  ๔     ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ ๒   
รหัสวิชา  ว ๒๒๑๐๒ ภาคเรียนที ่๒    จํานวน  ๖๐  ช่ัวโมง/ป  

 
ศึกษาวิเคราะห ทดลองและสืบคนขอมูล การหาขนาดของแรง แรงลัพธ  การสะทอนและการหักเห

ของแสง การเกิดภาพจากกระจกเงาและเลนส เลเซอรและเสนใยนําแสง ความสวางและการมองเห็น การ
ดูดกลืนแสงสี การมองเห็นสีของวัตถุโครงสรางและองคประกอบของโลก การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก  
สมบัติของดิน หิน แร ปโตรเลียม 
 ถานหิน หินน้ํามัน แหลงน้ํา การอนุรักษแหลงน้ําในทองถิ่น โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การ
สืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพ่ือใหเกิดความรู ความคิดความ
เขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิต
วิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
  รหัสตัวช้ีวัด 
 ว ๕.๑ ม.๒/๑-๓  ,   ว ๖.๑  ม ๒/๑-๑๐   ,  ว ๘.๑  ม.๒/๑-๙  
รวม ๒๔ ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาวิชาวิทยาศาสตร ๕     ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ ๓   
รหัสวิชา  ว ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที ่๑    จํานวน  ๖๐  ช่ัวโมง/ป 
  

ศึกษา  วิเคราะห  โครโมโซม  สารพันธุกรรม  กระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
ลักษณะทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซม  ประโยชนของการใชความรูทาง
พันธุกรรม  ความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่นและผลท่ีมีตอมนุษย  สัตว  พืช  และสิ่งแวดลอม  ระบบ
นิเวศในทองถิ่น  ความสัมพันธขององคประกอบในระบบนิเวศ  การถายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูป
ของโซอาหารและสายใยอาหาร  วัฏจักรน้ํา  วัฏจักรคารบอน  ประชากรและการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
ประชากร  ปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น  การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การมีสวนรวมในการดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถิ่น  การทําโครงงาน
วิทยาศาสตร 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  การสํารวจตรวจสอบ  การสืบคน
ขอมูลและการอภิปราย  

เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  สามารถสื่อสารสิ่งท่ี
เรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  
คุณธรรม  และคานิยมท่ีเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ว ๑.๒ ม.๓/๑ - ๖ 
ว ๒.๑ ม.๓/๑ - ๔ 
ว ๒.๒ ม.๓/๑ - ๖ 
ว ๘.๑ ม.๓/๑ – ๙ 
รวม  ๒๕  ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาวิชาวิทยาศาสตร  ๖     ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ ๓   
รหัสวิชา  ว ๒๓๑๐๒ ภาคเรียนที ่๒    จํานวน  ๖๐  ช่ัวโมง/ป  
 
 

ศึกษา  วิเคราะห  ความเรงและผลของแรงลัพธที่ทําตอวัตถุ  แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา  แรงพยุง
ของของเหลวท่ีกระทําตอวัตถุ  แรงเสียดทาน  โมเมนตของแรง  การเคลื่อนท่ีของวัตถุที่เปนแนวตรงและ
แนวโคง  พลังงานจลน  พลังงานศักยโนมถวง  กฎการอนุรักษพลังงาน  ความสัมพันธระหวางความตาง
ศักยไฟฟา  กระแสไฟฟา  ความตานทาน  การคํานวณพลังงานไฟฟาของเครื่องใชไฟฟา  การตอวงจรไฟฟา
ในบาน  สมบัติเบ้ืองตนของช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสบางชนิด  เชน  ตัวตานทาน  ไดโอด  ทรานซิสเตอร  การ
ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนท่ีมีทรานซิสเตอร ๑ ตัว  ความสัมพันธระหวางดวงอาทิตย  โลก  ดวง
จันทร  และดาวเคราะหอื่นๆ  และผลท่ีเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตบนโลก  องคประกอบของเอกภพ  
กาแล็กซี ่ และระบบสุริยะ  กลุมดาวฤกษและการใชประโยชน  เทคโนโลยีอวกาศท่ีใชสํารวจอวกาศ วัตถุ
ทองฟา  สภาวะอากาศ  ทรัพยากรธรรมชาต ิ การเกษตร  และการสื่อสาร  การทําโครงงานวิทยาศาสตร   

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูล
และการอภิปราย   

เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  สามารถสื่อสารสิ่งท่ี
เรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  
คุณธรรม  และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ว ๔.๑ ม.๓/๑ – ๓ 
ว ๔.๒ ม.๓/๑ – ๓ 
ว ๕.๑ ม.๓/๑ – ๕ 
ว ๗.๑ ม.๓/๑ – ๓ 
ว ๗.๒ ม.๓/๑ 
ว ๘.๑ ม.๓/๑ – ๙ 
รวม  ๒๔  ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     ช้ันประถมศึกษาปที ่๑ 
รหสัวิชา ส๑๑๑๐๑        เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ป 

ศึกษา  เกี่ยวกับประวัติความเปนมา ความสําคัญ ศาสนา หลักธรรมของพุทธศาสนา พุทธประวัต ิ
พระรัตนตรัย พุทธศาสนาสุภาษิต วันสําคัญ ประวัติสาวก ชาดก ฝกสวดมนต แผเมตตา การปฏิบัติตนเปน
ของศาสนิกชนและศาสนาอื่น บุคคลตัวอยางในทองถิ่น ประเทศ ปฏิบัติตนตามหลักธรรม เพ่ืออยูรวมกัน
อยางสันติสุข 

 ศึกษา  ปฏิบัติตน เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ยกตัวอยางความดีของตนเองและผูอื่น โครงสราง
บทบาทหนาท่ีของสมาชิก มีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 ศึกษา  สํารวจ  เปรียบเทียบ สิ้นคาและบริการท่ีใชอยูในชวีิตประจําวัน เชน  ดินสอ  สมุด  กระดาษ  
เสื้อผา  การไดมาโดยใชเงินซื้อ หรือไดมาโดยการบริจาค  หรือไดมาโดยการแลกเปลี่ยนสิ้นคาหรือบริการ 
การใชประโยชนจากสินคาและบริการใหคุมคา มีการวางแผนการใชเงิน การประหยัดเก็บออม การทํางาน
อยางสุจริต เพ่ือใหครอบครัวและสังคมอยูไดอยางเปนสุข 

ศึกษา  สํารวจ  สิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิและท่ีมนุษยสรางขึ้น ระบุความสัมพันธ 
ตําแหนง ระยะทิศทางของท่ีตั้ง แผนผังสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวในหองเรียน สังเกตการณเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ บอกสิ่งท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติท่ีสงผลตอมนุษย เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมท่ีอยูรอบตัว ท่ีอยูอาศัย อาหาร เคร่ืองแตงกาย และมีสวนรวมในการจัดระเบียบสางแวดลอม
ท่ีบานและช้ันเรียน  

เพ่ือใหเกิดความรู  ความความเขาใจ ความคิด และปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี นําหลักธรรมทางศาสนา
และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชในการ ดํารงชีวิต อยูในสังคมรวมกันอยางสันติสุข  เคารพใน
สิทธิของความเปนมนุษย  เห็นคุณคา ชื่นชม  วัฒนธรรมประเพณีไทย  อนุรักษ สืบสานภูมิปญญาไทย  ภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
ตัวช้ีวัด 
ส ๑.๑ ป.๑/๑-๔    ส ๑.๒ ป.๑/๑-๓     ส ๒.๑ ป.๑/๑-๒    ส ๒.๒ ป.๑/๑ -๓     ส ๓.๑ ป.๑/๑ -๓      ส ๓.๒ 
ป.๑/๑    ส ๔.๑ ป.๑/๑ -๓   ส ๔.๒ ป.๑/๑-๒    ส ๔.๓ ป.๑/๑-๓    ส ๕.๑ ป.๑/๑-๕      
ส ๕.๒ ป.๑/๑ -๓   
รวม ๓๒ ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     ช้ันประถมศึกษาปที ่๒  
รหัสวิชา ส๑๒๑๐๑        เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ป 

 ศึกษา สรุปความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ พุทธประวัติตั้งแตประสูติ
จนถึงการออกผนวชหรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามที่กําหนด ความหมาย ความสําคัญ และเคารพพระ
รัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ี
กําหนด ช่ือศาสนา ศาสดา และความสําคัญของคัมภีรของศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น  ๆบอก ที่มาของ
รายไดและรายจายของตนเองและครอบครัว อธิบายความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย การแลกเปลี่ยน
สินคาและบริการโดยวิธีตาง ๆ อธิบาย ปฏิบัตตินตอสาวกในศาสนพิธ ีพิธีกรรม และวันสําคัญทางศาสนา 
ของศาสนาท่ีตนนับถือ มารยาทไทย ขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบและหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
อยางเหมาะสม ๓. แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความเช่ือและการปฏิบัติของบุคคลอื่นท่ีแตกตาง
กันโดยปราศจากอคต ิความสัมพันธของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวในฐานะเปนสวนหนึ่งของชุมชน 
             ระบุผูมีบทบาท อํานาจในการตัดสินใจในโรงเรียน และชุมชน ระบุสิ่งตาง  ๆท่ีเปนธรรมชาติกับท่ี
มนุษยสรางขึ้น ซึ่งปรากฏระหวางโรงเรียนกับบาน ทรัพยากรท่ีนํามาผลิตสินคาและบริการท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน บันทึกรายรับรายจายของตนเอง สรุปผลดีของการใชจายท่ีเหมาะสมกับรายไดและการออม 
ระบุตําแหนงอยางงายและลักษณะทางกายภาพของสิ่งตาง  ๆท่ีปรากฏในลูกโลก แผนท่ี แผนผัง และ
ภาพถาย ความสัมพันธของปรากฏการณระหวางโลก ดวงอาทิตยและดวงจันทรความสัมพันธของฤดูกาล
กับการดําเนินชีวิตของมนุษย แยกแยะและใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวไมหมดไปและท่ีใชแลวหมดไป
ไดอยางคุมคา เห็นคุณคา ชื่นชมการสวดมนต แผเมตตา มีสติท่ีเปนพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธ-ศาสนา 
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ตามท่ีกําหนด แบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิด
จากประวัติสาวก ชาดก/เร่ืองเลาและศาสนิกชนตัวอยางตามท่ีกําหนด การทําความดีของตนเอง บุคคลใน
ครอบครัวและในโรงเรียน ตามหลักศาสนา ความสําคัญและคุณคาของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและทาง
สังคมและการมีสวนรวมในการฟนฟูปรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและชุมชน  
ตัวช้ีวัด  
ส ๑.๑ ป. ๒/๑ -๗ ส ๑.๒ ป. ๒/๑ -๒ ส๒.๑ ป.๒/๑-๔ ส๒.๒ ป.๑/๑ -๒  
ส๓.๑ ป.๒/๑-๔ ส๓.๒ ป.๒/๑-๒ ส๕.๑ ป. ๒/๑ -๓ ส๕.๒ ป.๒/๑-๔  
รวม ๒๘ ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     ช้ันประถมศึกษาปที ่๓  
รหัสวิชา ส๑๓๑๐๑        เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ป  

บอกความหมาย ความสําคัญของพระไตรปฎก หรือคัมภีรของศาสนาท่ีตนนับถือ บอกพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตของตนเอง และผูอื่นที่อยูในกระแสวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย อธิบายความสําคัญขอ
วันหยุดราชการท่ีสําคัญ สินคาและบริการท่ีรัฐจัดหาและใหบริการแกประชาชน ความสําคัญของภาษีและ
บทบาทของประชาชนในการเสียภาษ ีใชแผนท่ี แผนผัง และภาพถายในการหาขอมูลทางภูมิศาสตรใน
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เขียนแผนผังงายๆ เพ่ือแสดงตําแหนงท่ีตั้งของสถานท่ีสําคัญในบริเวณ
โรงเรียนและชุมชน บอกความสัมพันธของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน เปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในชุมชนจากอดีตถึงปจจุบัน อธิบายการพ่ึงพาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความตองการพื้นฐานของมนุษยและการประกอบอาชีพ มลพิษและการ
กอใหเกิดมลพิษโดยมนุษย ความแตกตางของเมืองและชนบท  

อธิบายความสําคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะท่ีเปนรากฐานสําคัญของ
วัฒนธรรมไทย บอกช่ือ ความสําคัญและปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมตอ ศาสนวัตถ ุศาสนสถาน และศาสน
บุคคลของศาสนาอื่นๆ  

แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด สรุปพุทธประวัติตั้งแตการบําเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน 
หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือตามท่ีกําหนด ยกตัวอยางบุคคลซึ่งมีผลงานท่ีเปนประโยชนแกชุมชนและ
ทองถิ่นของตน ระบุบทบาทหนาท่ีของสมาชิกของชุมชนในการมีสวนรวมในกจิกรรมตาง ๆ ตาม
กระบวนการประชาธิปไตย วิเคราะหความแตกตางของกระบวนการการตัดสินใจในช้ันเรียน/โรงเรียนและ
ชุมชนโดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง การเปลี่ยนแปลงในช้ันเรียน/โรงเรียน
และชุมชนท่ีเปนผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุม จําแนกความตองการและความจําเปนในการใช
สินคาและบริการในการดํารง ชีวิต วิเคราะหการใชจายของตนเอง อธิบายไดวาทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดมีผล
ตอการผลิตและบริโภคสินคาและบริการ เหตุผลการแขงขันทางการคา ท่ีมีผลทําใหราคาสินคาลดลง  

เห็นคุณคา ช่ืนชม แบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เร่ืองเลาและศาสนิก
ชนตัวอยาง ตามที่กําหนด สวดมนต แผเมตตา มีสติท่ีเปนพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีกําหนด เห็นคุณคา การปฏิบัติตนตอสาวก ศาสนสถาน 
ศาสนวัตถ ุศาสนพิธีพิธีกรรม ของศาสนาท่ีตนนับถือ วันสําคัญทางศาสนา ตามที่กําหนดไดอยางเหมาะสม 
แสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ  
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สรุปประโยชนและปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและทองถิ่น ตระหนักถึง
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในชุมชน  
ตัวช้ีวัด  
ส ๑.๑ ป. ๓/๑ -๗ ส ๑.๒ ป. ๓/๑ -๓ ส๒.๑ ป.๓/๑-๔ ส๒.๒ ป.๓/๑ -๓  
ส๓.๑ ป.๓/๑-๓ ส๓.๒ ป.๓/๑-๓ ส๕.๑ ป. ๓/๑ -๓ ส๕.๒ ป.๓/๑-๕  
รวม ๓๑ ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     ช้ันประถมศึกษาปที ่๔  
รหัสวิชา ส๑๔๑๐๑        เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ป  

บอก อธิบาย ระบุ ยกตัวอยาง เสนอวิธีการ วิเคราะห อภิปราย หรือสรุปความสําคัญ ประวัติศาสนา 
ศาสดา หลักธรรมทางศาสนา ท่ีตนนับถือ สิทธิพ้ืนฐานท่ีเด็กทุกคน พึงไดรับตามกฎหมาย ความแตกตาง 
ทางวัฒนธรรม ของกลุมคนในทองถิ่น การอยูรวมกันอยางสันติสุข ในชีวิตประจําวัน อํานาจอธิปไตยและ
ความสําคัญ ของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหนาท่ีของพลเมือง กระบวนการเลือกตั้ง ความสําคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อ สินคา และบริการ สิทธิพ้ืนฐานของผูบริโภค  
            หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมัพันธทางเศรษฐกิจ หนาท่ีเบ้ืองตนของเงิน แหลงทรัพยากร
และสิ่งตาง ๆ ในจังหวัด สภาพแวดลอมทางกายภาพ ของชุมชน ท่ีสงผลตอการดําเนินชีวิต ของคนใน
จังหวัด การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น  
แสดงตนมีสวนรวมหรือปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ บํารุงรักษา ศาสนสถาน ศาสนพิธ ี
พิธีกรรมและวันสําคัญทางศาสนา เปนพลเมืองด ีตามวิถีประชาธิปไตย ในฐานะสมาชิกท่ีดีของชุมชน เปน
ผูนําผูตามที่ด ีอนุรักษสิ่งแวดลอมในจังหวัด ใชแผนท่ีและภาพถาย ระบุลักษณะสําคัญทางกายภาพของ
จังหวัด ใชแผนท่ีอธิบายความสัมพันธ ของสิ่งตาง ๆท่ีมีอยูในจังหวัด  
ช่ืนชมการทําความตีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ตามหลักศาสนา พรอมท้ังบอกแนว
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิต เห็นคุณคาของการพัฒนา จิต ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ และมีมารยาท
ของความเปนศาสนิกชนที่ดตีามท่ีกําหนด  
 
ตัวช้ีวัด  
ส ๑.๑ ป. ๔/๑ -๘ ส ๑.๒ ป. ๔/๑ -๓ ส๒.๑ ป.๔/๑-๕ ส๒.๒ ป.๔/๑ -๓  
ส๓.๑ ป.๔/๑-๓ ส๓.๒ ป.๔/๑-๒ ส๕.๑ ป. ๔/๑ -๓ ส๕.๒ ป.๔/๑-๓  
รวม ๓๐ ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     ช้ันประถมศึกษาปที ่๕  
รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑        เวลา ๘๐ ชั่วโมง/ป  

ระบุ อธิบาย วิเคราะห จําแนก สรุปความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ใน
ฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย พุทธประวัติตั้งแตเสด็จกรุงกบิลพัสดุจนถึง
พุทธกิจสําคัญ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามท่ีกําหนด องคประกอบ และความสําคัญของพระไตรปฎก 
หรือคัมภีรของศาสนาท่ีตนนับถือ โครงสราง อํานาจ หนาที่และความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่น 
ประโยชนท่ีชุมชน จะไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น บทบาทหนาท่ี และวิธีการเขาดํารงตําแหนง
ของผูบริหารทองถิ่น ปจจัยการผลิตสินคาและบริการหลักการสําคัญและประโยชนของสหกรณ บทบาท
หนาท่ีเบ้ืองตนของธนาคาร ผลดีและผลเสียของการกูยืม รูตําแหนง (พิกัดภูมิศาสตร ละติจูด ลองจิจูด) ระยะ 
ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง ลักษณะภูมิลักษณที่สําคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนที ่ความสัมพันธของ
ลกัษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลตอ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการยายถิ่นของประชากรในภูมิภาค อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่
กอใหเกิดวิถีชีวิตและการสรางสรรควัฒนธรรมในภูมิภาค  

แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด เพ่ือการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดลอม 
จัดพิธีกรรมตามศาสนาท่ีตนนับถืออยางเรียบงาย มีประโยชน และปฏิบัติตนถูกตอง  
๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธ ีพิธีกรรม และวันสําคัญทางศาสนา ตามท่ีกําหนด และอภิปรายประโยชนท่ีไดรับ
จากการเขารวมกิจกรรม มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ด ีตามท่ีกําหนด ยกตัวอยางและปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหนาที่ในฐานะพลเมืองด ีเสนอวิธีการปกปองคุมครองตนเองหรือ
ผูอื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก ประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทํากิจกรรมตาง ๆ 
ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน นําเสนอตัวอยางท่ีสะทอนใหเห็นผลจากการรักษาและการทําลาย
สภาพแวดลอม และเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพแวดลอมในภูมิภาค มีสวนรวมในการอนุรักษและ
เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน  
เห็นคุณคา ของการประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลา
และศาสนิกชนตัวอยาง ตามท่ีกําหนด การสวดมนตแผเมตตามีสติที่เปนพ้ืนฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีกําหนด และวัฒนธรรมไทยที่
มีผลตอการดําเนินชีวิตในสังคมไทย 
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ตัวช้ีวัด  
ส ๑.๑ ป. ๕/๑ -๗ ส ๑.๒ ป. ๕/๑ -๓ ส๒.๑ ป.๕/๑-๔ ส๒.๒ ป.๕/๑ -๓  
ส๓.๑ ป.๕/๑-๓ ส๓.๒ ป.๕/๑-๒ ส๕.๑ ป. ๕/๑ -๓ ส๕.๒ ป.๕/๑-๓  
รวม ๒๘ ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ช้ันประถมศึกษาปที ่๖  
รหัสวิชา ส๑๖๑๐๑        เวลา ๘๐ ชั่วโมง/ป  

บอกอธิบายอภิปรายสรุป วิเคราะหเปรียบเทียบความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเปน
ศาสนาประจําชาต ิหรือความสําคัญของศาสนาที่ตนนับถือ พุทธประวัติตั้งแตปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนีย
สถาน หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด ความสําคัญของการเคารพพระรัตนตรัย การปฏิบัติตาม
ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด
และ หลักธรรมสําคัญของศาสนาอื่น  ๆโดยสังเขป ลักษณะสําคัญของศาสนพิธีพิธีกรรมของศาสนาอื่น  ๆ
และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมเม่ือตองเขารวมพิธี  
ความรูเกี่ยวกับสถานท่ีตางๆในศาสนสถาน และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม ประโยชนของการเขารวมใน 
ศาสนพิธ ีพิธีกรรม และกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา ตามท่ีกําหนด และปฏิบัติตนไดถูกตอง การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธํารงรักษาวัฒนธรรม อันดีงาม  
คุณคาทางวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันระหวางกลุมคนในสังคมไทย บทบาท หนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและรัฐบาล การใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย บทบาทของผูผลิตท่ีมีความ
รับผิดชอบและผูบริโภคท่ีรูเทาทัน วิธีและประโยชนของการใชทรัพยากรอยางย่ังยืน  
ความสัมพันธระหวางผูผลิต ผูบริโภค ธนาคาร และรัฐบาล ลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณทาง
ธรรมชาติของประเทศและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดลอมทางสังคมในประเทศ  
การแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปจจุบัน และผลท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้น  

เคารพพระรัตนตรัย บอกแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติตาม หลักธรรมไตรสิกขาและ
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา และหลักธรรม ศาสนพิธ ีพิธีกรรมกิจกรรมในวันสําคัญ ของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ หรือศาสนาอื่นๆ ตามที่กําหนดไดอยางเหมาะสม เม่ือตองเขารวมพิธ ีเพ่ือแกปญหาอบายมุขและ สิ่งเสพ
ติด มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนท่ีด ีแสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือเปนศาสนิกชนของศาสนาท่ีตน
นับถือ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของครอบครัวและชุมชน แสดงออกถึงมารยาทไทยได
เหมาะสมถูกกาลเทศะ ติดตามขอมูล ขาวสาร เหตุการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน เลือกรับและใชขอมูล 
ขาวสารในการเรียนรูไดเหมาะสม มีสวนรวมในกิจกรรมตาง  ๆท่ีสงเสริม ประชาธิปไตยในทองถิ่นและ
ประเทศ ยกตัวอยางการรวมกลุมทาง
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เศรษฐกิจภายในทองถิ่น ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร (แผนที่ ภาพถายชนิดตาง ๆ) ระบุลักษณะ
สําคญัทางกายภาพและสังคมของประเทศ จัดทําแผนการใชทรัพยากรในชุมชน  

เห็นคุณคา ช่ืนชม การประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เร่ืองเลา และศาสนิกชนตัวอยางตามท่ีกําหนด การทําความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา การสวด
มนตแผเมตตา และบริหารจิตเจริญปญญา การมีสติที่เปนพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ตามท่ีกําหนด  

 
ตัวช้ีวัด  
ส ๑.๑ ป. ๖/๑ -๙ ส ๑.๒ ป. ๖/๑ -๔ ส๒.๑ ป.๖/๑-๕ ส๒.๒ ป.๖/๑ -๓  
ส๓.๑ ป.๖/๑-๓ ส๓.๒ ป.๖/๑-๒ ส๕.๑ ป. ๖/๑ -๒ ส๕.๒ ป.๖/๑-๓  
รวม ๓๑ ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชา ประวัติศาสตร ๑       ช้ันประถมศึกษาปที ่๑ 
รหัสวิชา ส๒๑๑๐๒        เวลา ๔๐ ชั่วโมง  

ศึกษาและใชปฏิทินในการบอกวัน  เดือน  ป  ท่ีใช  ในชีวิตประจําวัน  ซึ่งมีท้ัง             ระบบสุริยคติ
และจันทรคต ิ คําท่ีแสดงชวงเวลาเพ่ือใชเลาเหตุการณปจจุบัน  วันนี ้ เดือนนี้  ตอนเชา  ตอนกลางวัน  ตอน
เยน  ตอนค่ํา  และเรียงลําดับเหตุการณในชีวิตประจําวันตามวันเวลาท่ีเกิดขึ้น  โดยใชทักษะการสังเกต   
การบอกเลา  การเช่ือมโยง  เพ่ือใหสามารถใชเวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณในปจจุบัน  และใชคําแสดง
ชวงเวลาเรียงลําดับเหตุการณท่ีเกิดขึ้นได 
 รูวิธีสืบคนประวัติความเปนมาของตนเองและครอบครัวอยางงายๆโดยสอบถามผูเกี่ยวของและการ
บอกเลาเร่ืองราวที่สืบคนได  โดยใชทักษะการสอบถาม  การรวบรวมขอมูล  การสรุปความ   
การเลาเรื่อง  จากผูเกี่ยวของ  เพ่ือฝกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตรในการสืบคนเร่ืองราว  จาก
แหลงขอมูล  จากบุคคลและบอกเลาขอเท็จจริงที่คนพบไดอยางนาสนใจ 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมสิ่งของเครื่องใชหรือการดําเนินชีวิตของตนเองในสมัย
ปจจุบัน  กับสมัยของพอแม  ปูยา  ตายายท่ีเปนรูปธรรมและใกลตัว   ผูเรียน  เชน  เตารีด  (การรีดผาดวยเตา
ถานกับเตาไฟฟา)  หมอหุงขาว  (การหุงขาวท่ีเช็ดน้ําดวยฟนหรือถานกับหมอหุงขาวไฟฟา)  เกวียนกับ
รถยนต   
(การเดินทาง)  ถนน บานเรือน  การใชควายไถนากับรถไถนา  รวมท้ังเหตุการณสําคัญของครอบครัวท่ี
เกิดขึ้นในอดีตท่ีมีผลกระทบตอตนเองในปจจุบัน  เชน  การยายบาน  การยายโรงเรียน  การลื่นชั้นเรียน  การ
ไดรับรางวัล  การสูญเสียบุคคลสําคัญของครอบครัว  โดยใชทักษะการสังเกต  การใชเหตุผล  การ
เปรียบเทียบ  การแยกแยะ  การยกตัวอยาง 
และการบอกเลาเพ่ือใหเขาใจการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและความสําคัญของอดีตท่ีมีตอปจจุบันและ
อนาคตสามาปรับตัวใหเขากับวิถีชีวิตปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของสัญลักษณของชาติไทย  ไดแก  ธงชาติ  เพลงชาต ิ
เพลงสรรเสริญบารมี  ภาษาไทย  อักษรไทย  มารยาทไทย  อาหารไทย  การแตงกายแบบไทย  วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  และการปฏิบัติตนไดถูกตองตามกาลเทศะ  รวมท้ังรูจักสถานท่ีสําคัญซึ่ง
เปนแหลงวัฒนธรรมในชุมชน  ศาสนสถาน  ตลาด  พิพิธภัณฑและสิ่งท่ีเปนความภาคภูมิใจในทองถิ่น  ท่ี
ใกลตัวผูเรียนและเหน็เปนรูปธรรม  โดยใชทักษะการสังเกต  การแสดง  ความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  การ
อธิบาย  การปฏิบัติตนอยางถูกตอง 
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เพ่ือกอใหเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเปนไทย ทองถิ่นและประเทศชาต ิภูมิใจในสถาบันชาต ิ
ศาสนา และพระมหากษัตริย ตระหนักและเห็นคุณคาที่จะธํารงรักษาและสืบทอดตอไป 
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑  ป.๑/๑-๓    ส ๔.๒  ป.๑/๑-๒   ส ๔.๓  ป.๑/๑-๓   
รวม ๘ ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชา ประวัติศาสตร ๒       ช้ันประถมศึกษาปที ่๒ 
รหัสวิชา ส๒๑๑๐๒        เวลา ๔๐ ชั่วโมง  

รูจักวันเวลาตามระบบ สุริยคติและจันทรคติท่ีปรากฏในปฏิทินท่ีแสดงเหตุการณสําคัญในอดีตและ
ปจจุบัน  รวมท้ัง  การใชคําท่ีแสดงชวงเวลาในอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต  วันนี ้ เมื่อวานนี้  พรุงนี้,  
เดือนนี้  เดือนกอน  เดือนหนา, ปนี้  ปกอน  ปหนา  ในการอธิบายเหตุการณท่ีเกิดขึ้นโดยใชทักษะการ
สังเกต  การสอบถาม  เชื่อมโยง  เรียงลําดับ  การเลาเร่ือง  การรวบรวมขอมูล  การอธิบายเพ่ือใหสามารถใช
วันเวลาเรียงลําดับเหตุการณสําคัญไดถูกตอง  วาเหตุการณใดเกิดกอน  เหตุการณใดเกิดหลัง 
รูวิธีสืบคนเหตุการณที่เกิดขึ้นในครอบครัวโดยใชหลักฐานท่ีเกี่ยวของ  ไดแก  ภาพถาย  สูติบัตร  ทะเบียน
บาน  เครื่องมือเคร่ืองใช  มาอธิบายเรื่องราวตางๆ  และวิธีสืบคนขอมูลในชุมชนอยางงายๆในเร่ืองเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในดานตางๆจากอดีตถึงปจจุบัน  ไดแก  การประกอบอาชีพ  
การแตงกาย  การสือ่สาร  ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชนเขาใจสาเหตุและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีตอวิถีของคนในชุมชน  สามารถเรียงลําดับเหตุการณท่ีสืบคนไดโดยใชเสนเวลา  ฝกทักษะ
การสอบถาม  การสังเกต  การวิเคราะห  การอธิบาย  อยางมีเหตุผล  ทําผังความคิดและจัดนิทรรศการ  
เพ่ือใหเขาใจวิธีการทางประวัติศาสตรเรื่องการใชหลักฐานทางประวัติศาสตรสืบคนเร่ืองราวในอดีต  เขาใจ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามกาลเวลาอยางตอเนื่อง  มีความเขาใจชุมชนที่มีความแตกตางและสามารถ
ปรับตัวใชชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ศึกษาสืบคนประวัติและผลงานของบุคคลท่ีทําประโยชนตอทองถิ่นหรือประเทศชาติในดานการ
สรางสรรควัฒนธรรม / การสรางความเจริญรุงเรืองและความม่ันคงโดยสังเขป  รวมท้ังวัฒนธรรมไทย  
ประเพณีไทย  และภูมิปญญาไทยท่ีภาคภูมิใจและควรอนุรักษไว  ไดแก  การทําความเคารพแบบไทย  
ประเพณีไทย  ศิลปะไทย  ดนตรีไทย  โดยใชทักษะ  การสืบคน  การสังเกต  การอาน  การรวบรวมขอมูล  
การวิเคราะห การใชเหตุผล  การอธิบาย  และการนําเสนอ  

 เพื่อใหเห็นคุณคาและแบบอยางการกระทําความดีของบรรพบุรุษท่ีไดสรางประโยชนใหทองถิ่น
และประเทศ  เกิดความรัก  และความภาคภูมิใจในความเปนไทย  วัฒนธรรมไทย  ภูมิปญญาไทย  และธํารง
ความเปนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทยทองถิ่นและประเทศชาติ  ภูมิใจในสถาบันชาต ิ ศาสนา  และ  
พระมหากษัตริย  ตระหนักและเห็นคุณคาท่ีจะธํารงรักษาและสืบทอดตอไป 
ตัวช้ีวัด 
ส๔.๑  ป.๒/๑-๒  ส๔.๑  ป.๒/๑-๒  ส๔.๓  ป.๒/๑-๒ 
รวม  ๖  ตัวช้ี 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชา ประวัติศาสตร ๓       ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 
รหัสวิชา ส๓๑๑๐๒        เวลา ๔๐ ชั่วโมง  

 ศึกษาความหมายและท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในปฏิทิน  ไดแก  พุทธศักราช  คริสตศักราช
(ถาเปนชาวมุสลิม  ใหศึกษาฮิจเราะหศักราชดวย)  วิธีการเทียบคริสตศักราชกับพุทธศักราช  และ  ใชศักราช
ในการบันทึกเหตุการณ  สําคัญท่ีเกี่ยวของกับตนเองและครอบครัว  เชนปเกิดของผูเรียนเหตุการณสําคัญ
ของตนเองและครอบครัว  โดยใชทักษะการเปรียบเทียบ  การคํานวณ การเช่ือมโยง  การอธิบาย  เพ่ือใหมี
พ้ืนฐานในการศึกษาเอกสารท่ีแสดงเหตุการณตามกาลเวลา  เขาใจลําดับเหตุการณไดถูกตอง  ซึ่งเปนทักษะ
ท่ีจําเปนในการศึกษาประวัติศาสตร   

รูวิธีสืบคนเหตุการณสําคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใชหลักฐานและแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ  
เชน  รูปภาพ  แผนผังโรงเรียน  แผนท่ีชุมชน  หองสมุดโรงเรยีน  แหลงโบราณคดี  ประวัติศาสตรใน
ทองถิ่น  สามารถใชเสนเวลา(Timeline) ลําดับเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน โดยใชทักษะการ
สํารวจการสังเกต การสอบถาม การอาน การฟง การเลาเร่ือง การสรุปความ เพ่ือฝกทักษะพ้ืนฐานของวิธีการ
ทางประวัติศาสตรในการสืบคนเร่ืองราวรอบตัวอยางงายๆโดยการใชหลักฐานและแหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
สามารถนํานําเสนอเร่ืองราวท่ีคนพบไดตามลําดับเวลา 

ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน  ปจจัยท่ีทําใหเกิดวัฒนธรรมและ
ประเพณีในชุมชน  ซึ่งประกอบดวย  ปจจัย  ทางภูมิศาสตร(ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ทรัพยากร)และปจจัย
ทางสังคม(ความเจริญทางเทคโนโลยี  เช้ือชาติ  สาสนา  ความเช่ือ  การคมนาคม  ความปลอดภัย)ศึกษาและ
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง  ทางลักษณะของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ
ชุมชนตนเอง  และชุมชนใกลเคียง  ในเร่ืองความเช่ือดานอาหาร  ภาษาถิ่น  การแตงกาย  โดยใชทักษะการ
อาน   การสอบถาม  การสังเกต  การสํารวจ  การฟง  การสรุปความ  เพ่ือใหเกิดความเขาใจและภูมิใจใน
ชุมชนของตนเองยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม  เขาใจพัฒนาการของชุมชน  สามารถดําเนินชีวิตอยู
รวมกันอยางสันติสุข  รวมอนุรักษสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมไทย 

ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริยผูสถาปนาอาณาจักร
สุโขทัย  อยุธยา  ธนบุรี  และรัตนโกสินทร  ตามลําดับ  ไดแก  พอขุนศรีอินทราทิตย  สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 
๑  (พระอูทอง)  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชและสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ศึกษาพระราช
ประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป และศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมีสวนปกปองประเทศชาติ 
เชน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทาวเทพกษัตรี – ทาวศรีสุนทร ชาวบานบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก ทาว
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สุรนาร ีเปนตน โดยใชทักษะการอาน และสอบถาม การฟง การสรุปความ การเขียน การเลาเรื่อง เพ่ือใหเขา
ใจความเปนมาของชาติไทย เกิดความรัก ความภูมิใจและเห็นแบบอยาง การเสียสละเพ่ือชาต ิและธํารงความ
เปนไทย 
 
ตัวช้ีวัด 
ส๔.๑  ป.๓/๑-๒  , ส๔.๒ ป.๓/๑-๓ ส๔.๓ ป.๓/๑-๓ 
รวม  ๘  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชา ประวัติศาสตร ๔       ช้ันประถมศึกษาปที่๔ 
รหัสวิชา ส๑๔๑๐๒        เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
 ศึกษาความหมาย  วิธีการนบั  และการใชชวงเวลาเปน  ทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษเกณฑ
การแบงยุคสมัยในทางประวัติศาสตรของมนุษยชาติท่ีแบงเปนสมัยกอนประวัติศาสตร  และสมัย
ประวัติศาสตร  รวมท้ังชวงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตรไทย  สมัยกอนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา  
สมัยธนบุรี  และสมัยรัตนโกสินทร  ตัวอยางการใชชวงเวลาในการบอกเลาเรื่องราวไดถูกตอง  และเขาใจ
เหตุการณที่เกิดขึ้นตามชวงเวลาที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร 
 ศึกษาลักษณะสําคัญ  และเกณฑการจําแนกหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีใชในการศึกษาความ
เปนมาของทองถิ่น  อยางงายๆตวัอยางของหลักฐานท่ีพบในทองถิ่นท้ังหลักฐานช้ันตน  ชั้นรอง  หลักฐานท่ี
เปนลายลักษณอักษรกับไมเปนลายลักษณอักษร  โดยใชทักษะ  การสํารวจ  การวิเคราะห  การตรวจสอบ
ขอมูล  การจําแนก  การตีความ  เพ่ือฝกทักษะการสืบคนขอมูลดวยวิธีการทางประวัติศาสตร 
 ใชหลักฐานทางประวัติศาสตรในการศึกษาปจจัยการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษยชาติใน
สมัยกอนประวัติศาสตร  และสมัยประวัติศาสตรในดินแดนไทยโดยสังเขป  การกอตั้งอาณาจักรโบราณใน
ดินแดนไทย  เชน  ทวารวด ี ศรีวิชัย  ตามพรลิงค  เปนตน  โดยใชทักษะ  การสํารวจ  การวิเคราะห  การ
ตีความ  สรุปความ  เพื่อใหไดเขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง  จากอดีต
จนถึงปจจุบัน 
 ศึกษาประวัติศาสตรเปนมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนา
อาณาจักร  พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  ประวัตแิละผลงานของบุคคลสําคัญ  ไดแก  พอ
ขุนศรีอินทราทิตย  พอขุนรามคําแหงมหาราช  พระมหาธรรมราชาท่ี  ๑  
(พระยาลิไทย)และภูมิปญญาไทยในสมัยสุโขทัยท่ีนาภาคภูมิใจ  ซึ่งทําใหอุทยานประวัติศาสตรในสุโขทัย
และศรีสัชนาลัย  ไดรับการยกยองเปนมรดกโลก  โดยใชทักษะการอาน  การสํารวจ            การสืบคน  การ
วิเคราะหการตีความ  เพ่ือเขาใจความเปนมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย  รวมท้ังวัฒนธรรมไทย  ภูมิปญญา
ไทย  และบุคคลสําคัญในสมัยสุโขทัย  เกิดความรักและความภูมิใจในความเปนไทยตระหนักถึงความ
พากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยท่ีปกปอง  และสรางสรรคความเจริญใหบานเมือง  ตกทอดเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมสืบตอถึงปจจุบันพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณีย
กิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
โดยสังเขป  และศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมีสวนปกปองประเทศชาติเชนสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชทาวเทพกระษัตรี-ทาวศรีสุนทร  ชาวบานบางระจัน  พระยาพิชัยดาบหัก  ทาวสุรนารี  เปนตน   โดย
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ใชทักษะการอาน  และสอบถาม  การฟง  การสรุปความ  การเขียน  การเลาเรื่อง  เพื่อใหเขาใจความเปนมา
ของชาติไทย  เกิดความรัก  ความภูมิใจและเห็นแบบอยาง  การเสียสละเพ่ือชาติ  และธํารงความเปนไทย 
 
ตัวช้ีวัด 
ส๔.๑  ป.๔/๑-๓  ส๔.๒  ป.๔/๑-๒  ส๔.๓  ป.๔/๑-๓ 
รวม  ๘  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชา ประวัติศาสตร ๕       ช้ันประถมศึกษาปที ่๕ 
รหสัวิชา ส๑๕๑๐๒        เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
 สืบคนความเปนมาของทองถิ่นโดยใชหลักฐานหลากหลาย  ดวยการตั้งประเด็นคําถามทาง
ประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับทองถิ่น  ความเปนมาของช่ือหมูบาน  ช่ือตําบล  ชื่อถนน  ความเปนมาของ
สถานท่ีสําคัญ  ความเปนมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในทองถิ่น  รูจักแหลงขอมูลหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรที่อยูในทองถิ่น  สามารถรวบรวมขอมูลจากหลักฐานท่ีเกี่ยวของ  วิเคราะห  ตรวจสอบขอมูล  
เขาใจความแตกตางระหวางความจริงกับขอเท็จจริงท่ีปรากฏในขอมูลจากหลักฐานตางๆแยกแยะความ
คิดเห็นกับขอเท็จจริงท่ีอยูในขอมูลได  โดยใชทักษะการสังเกต  การสอบถาม  การสํารวจ  การเปรียบเทียบ  
การวิเคราะห  การเชื่อมโยง  และการสังเคราะหอยางงายๆเพ่ือฝกฝนทักษะกระบวนการใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในทองถิ่นอยางเปนระบบ  สามมารถใชขอมูลขาวสารไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  
 ศึกษาการเขามาและอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย   และจีน  ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตโดยสังเขป  เชน  การปกครอง  การนับถือศาสนา  ความเชื่อ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภาษา  
อาหาร  และการแตงกาย  ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาต ิ ทั้งตะวันตกและตะวันออกท่ีมีตอสังคมไทย
ในปจจุบันโดยสังเขป  โดยใชทักษะการอาน  การสืบคนขอมูล  การสังเกต  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห  
การเช่ือมโยง  เพ่ือใหเกิดความเขาใจในวัฒนธรรมไทยในสังคมปจจุบัน  และวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือน
บานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีมีท้ังความคลายคลึงและความแตกตาง  เพ่ือใหเกิดการยอมรับใน
ความแตกตางทางวัฒนธรรมและอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 
 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุร ี ในเร่ืองเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรปจจัยท่ี
สงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  และ
เศรษฐกิจโดยสังเขป  อธิบายประวัติศาสตรและผลงานบุคคลในสมัยอยุธยาและธนบุรีเชน  สมเด็จรามาธิบดี
ท่ี ๑  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระนารายณมหาราช  ชาวบาน
บางระจัน  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  และอธิบาย  ภูมิปญญาไทยในสมัยอยุธยา  และธนบุรี  
โดยสังเขป  เชน  ศิลปกรรม  วรรณกรรม  และการคา  โดยใชทักษะ  การอาน  การสืบคนขอมูล  การ
เช่ือมโยง  การวิเคราะห  เพ่ือใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย  ตระหนักและเห็น
ความสําคัญที่จะธํารงรักษาตอไป 
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ตัวช้ีวัด 
ส๔.๑  ป.๕/๑-๓  ส๔.๒  ป.๕/๑-๒  ส๔.๓  ป.๕/๑-๔  รวม  ๙  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชา ประวัติศาสตร ๖       ช้ันประถมศึกษาปที ่๖ 
รหัสวิชา ส๑๖๑๐๒        เวลา ๒๐ ชั่วโมง  
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตรอยางงายๆใชวิธีการ
ทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราว หรือเหตุการณสําคัญตามขั้นตอนอยางเปนระบบ  ไดแก  การตั้ง
ประเด็นศึกษาเรื่องราวท่ีตนสนใจ  การสํารวจแหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของ  การรวบรวมขอมูล  การเรียบเรียงและ
นําเสนอความรูท่ีไดคนพบอยางนาสนใจ  โดยใชทักษะการอาน  การสืบคน  การสํารวจ  การวิเคราะห  การ
สังเคราะห  การอธิบาย  การเขียนเรียงความ  การจัดทําโครงงานและ  การจัดนิทรรศการ  เพื่อฝกทักษะการ
สืบคนเหตุการณสําคัญดวยวิธีการทางประวัติศาสตร 
 ศึกษาสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองของประเทศเพ่ือนบานในปจจบุันโดยสังเขป
เช่ือมโยงและเปรียบเทียบกับประเทศไทย  ศึกษาความเปนมา  และความสัมพันธของกลุมอาเซียน
โดยสังเขปโดยใชทักษะการอาน  การสํารวจ  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห  เพ่ือใหเขาใจพัฒนาการของ
ประเทศเพ่ือนบานที่มีความสัมพันธกับประเทศไทย  เกิดความเขาใจอันดรีะหวางประเทศ  ยอมรับความ
แตกตางทางวัฒนธรรม  และอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 
 ศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาของชาติไทย  ในสมัยรัตนโกสินทร  ในเรื่อง
เกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ  และการปกครอง  
พัฒนาการทางดานตางๆโดยสังเขปผลงานของบุคคลสําคัญไดแก  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช  สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและภูมิปญญา
ไทยท่ีสําคัญท่ีนาภาคภูมิใจ  ควรคาแกการอนุรักษไว  โดยใชทักษะการอาน  การสืบคนขอมูล  การเช่ือมโยง  
การวิเคราะห   เพ่ือใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในความเปนชาติไทยตระหนักถึงความพากเพียรพยายาม
ของบรรพบุรุษท่ีไดปกปอง  และสรางสรรคความเจริญใหบานเมืองตกทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรมสืบตอ
ถึงปจจุบัน 
 
ตัวช้ีวัด 
ส๔.๑  ป.๖/๑-๓  ส๔.๒  ป.๖/๑-๒  ส๔.๓  ป.๖/๑-๔ 
รวม  ๘  ตัวช้ีวัด 
 
 
 



101 
 

หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

 
คําอธิบายรายวิชา    

รายวิชาสังคมศึกษา ๑     ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๑                  
รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๑    ภาคเรียนที ่๑    จํานวน ๖๐  ชั่วโมง/ป  

 
ศึกษา วิเคราะหฝกปฏิบัติ สรางความคิดรวบยอด  นําภูมิปญญาทองถิ่น สภาพปญหาชีวิต สภาพ

ปญหาแวดลอม เขามาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ตระหนักและเห็น
คุณคาในเรื่องตอไปนี ้

  การเผยแผพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนเองนับถือในประเทศไทย ความสําคัญของ
พระพุทธศาสนาตอสังคมไทย  พระพุทธประวัติ พุทธสาวก สาวิกา พระรัตนตรัย อริยสัจ ๔ พุทธสาสน
สุภาษิต การสวดมนต การบริหารจิตและเจริญปญญา หลักธรรม บุคคลตัวอยางในทองถิ่นท่ีปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี และประพฤติปฏิบัติตน และวิถีดําเนินชีวิตประจําวัน  
              ศึกษา วิเคราะห ปฏิบัติตนตามกฎหมายคุมครองสิทธิของบุคคลประโยชนของการปฏิบัตตินตาม
กฎหมาย บทบาทหนาท่ีของเยาวชนที่มีตอสังคม การเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่นหลักการและ
เจตนารมณ โครงสรางสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน  การถวงดุลอํานาจ
อธิปไตย การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และหนาที่ของพลเมือง ความ
คลายคลึงและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยกับวันธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตและปจจัยในการสรางความสัมพันธท่ีดีหรืออาจนําไปสูความเขาใจผิดตอกัน  เพื่อเปนสมาชิกท่ีดีและ
สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเปนสุข 

ศึกษา และเลือกใช เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนท่ี กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ)  ใน 
การสืบคนขอมูลเพ่ือวิเคราะหลักษณะทางกายภาพ  และสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย  อธิบายเสนแบงเวลาและเปรียบเทียบ วัน  เวลาของประเทศไทยกับทวีปตาง  ๆ วิเคราะห
เช่ือมโยง สาเหตุ และแนวทางปองกันภัยธรรมชาติและการระวังภัยท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยและทวีปเอเชีย  
ออสเตรเลีย  โอเชียเนีย  วิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาต ิประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย    วิเคราะหความรวมมือของประเทศตางๆที่มีผล
ตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย   
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย   สํารวจและอธิบายทําเลท่ีตั้งทางเศรษฐกิจ สังคมในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอ
เชียเนีย  โดยใชแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย วิเคราะหปจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลตอการเลื่อนไหลของ
ความคิด  เทคโนโลยี  สินคา  และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ 
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โอเชียเนีย 
 
 โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการสืบคน จากแหลงเรียนรู  กระบวนการพัฒนาคานิยม  
กระบวนการแกปญหา   กระบวนการเพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัด
ดังตอไปนี ้  
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส ๑. ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓,  
ส ๒.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔,  ส.๒.๒  ม. ๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
ส. ๕.๑ ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓, ส. ๕.๒ ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ , ม. ๑/๔ 
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คําอธิบายรายวิชา    
รายวิชาสังคมศึกษา ๒      ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๑                  
รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๒       ภาคเรียนที ่๒    จํานวน ๖๐  ชั่วโมง/ป   
 

ศึกษา วิเคราะหฝกปฏิบัติ สรางความคิดรวบยอด  นําภูมิปญญาทองถิ่น สภาพปญหาชีวิต สภาพ
ปญหาแวดลอม เขามาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ตระหนักและเห็น
คุณคาในเรื่องตอไปนี ้

การบําเพ็ญประโยชนตอศาสนสถาน จริยวัตรของสาวก เพื่อเปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัต ิ
วิถีชีวิตของพระสงฆ บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผพระศาสนา และการปฏิบัติตนอยางเหมาะสม 
 ศึกษา วิเคราะห อภิปราย สรุปความสําคัญของเวลาในการศึกษาประวตัิศาสตร ความสัมพันธ และ
ความสําคัญของอดีตที่มีตออนาคต การแบงยุคสมัย การเทียบศักราช ประวัติศาสตรไทย ความหมายและ
ความสําคัญทางประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร นําวิธีการทางประวัติศาสตรไปใชศึกษาเร่ืองราว
ของประวัติศาสตรไทยที่มีอยูในทองถิ่น และเหตุการณสําคัญในสมัยสุโขทัย เร่ืองราวกอนประวัติศาสตร
ไทย รัฐโบราณในดินแดนไทย เชน ศรีวิชัย ตามพรลิงค ทวารวด ีรัฐไทยในดินแดนไทย เชน ลานนา 
นครศรีธรรมราช สพุรรณภูม ิพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย อิทธิพลของวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
สมัยสุโขทัย และสังคมไทยในปจจุบัน 
            ศึกษา วิเคราะห อภิปราย เกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน ความหมาย
ของคําวาทรัพยากรมีจํากัดกับความตองมีไมจํากัด ความขาดแคลนการเลือกและคาเสียโอกาส ความหมาย
และความสําคัญของการบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ หลักการในการบริโภคท่ีดี ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการบริโภค คานิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของคนในสังคมปจจุบัน รวมท้ังผลดีและ
ผลเสียพฤติกรรม ความหมายและความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความเปนมาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รวมท้ังโครงการตามพระราชดําริ หลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต ความสําคัญ คุณคาและ
ประโยชนของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอสังคมไทย 
 ความหมาย ประเภทและความสําคัญของสถาบันการเงินท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจ บทบาทหนาท่ีและ
ความสําคัญของธนาคารกลาง การหารายได รายจาย การออม การลงทุน ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวาง
ผูผลิต ผูบริโภคและสถาบันการเงิน ยกตัวอยางท่ีสะทอนใหเห็นการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน การแขงขันกัน
ทางเศรษฐกิจในประเทศ ปญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศและเสนอแนวทางแกไข ความหมายและกฎอุป
สงค อุปทาน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดอุปสงคและอุปทาน ความหมายและความสําคัญของทรัพยสิน
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ทางปญญา กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ตัวอยางการละเมิดแหงทรัพยสินทางปญญา
แตละประเภท 
 
 โดยใชกระบวนการสืบคน กระบวนการศึกษาคนควา สํารวจ กระบวนการทางจริยธรรม 
กระบวนการพัฒนา คานิยม กระบวนการแกปญหา กระบวนการคิดวิเคราะห การเปรียบเทียบ  การนําเสนอ  
การอภิปราย  นําหลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชในการ ดํารงชีวิตอยูใน
สังคมรวมกันอยางสันติสุข   กระบวนการเพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัด
ดังตอไปนี ้  
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส ๑.๑  ม ๑/๑๐ ม. ๑/๑๑ 
ส ๔.๑ ม.๑/๑ , ส ๔.๑  ม.๑/๒ , ส ๔.๑  ม. ๑/๓ ส ๔.๒  ม.๑/๑ , ส ๔.๒  ม.๑/๒  
ส ๔.๓ ม.๑/๑ , ส ๔.๓ ม.๑/๒  , 
 ส ๔.๓ ส ๓.๑ ม.๑/๑, ส ๓.๑ ม.๑/๒, ส ๓.๑ ม.๑/๒, ส ๓.๑ ม.๑/๒, ส ๓.๑ ม.๑/๓,  
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คําอธิบายรายวิชา    
รายวิชาสังคมศึกษา ๓      ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๒                  
รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๑       ภาคเรียนที ่๑    จํานวน ๖๐  ชั่วโมง/ป 
 
    ศึกษา   วิเคราะห   อภิปราย  สรุป   การเผยแพรพระพุทธศาสนาท่ีตนนับถือสูประเทศเพ่ือนบาน      
ศาสนาท่ีตนนับถือ        ท่ีชวยเสริมสรางความเขาใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน  ในฐานท่ีเปนรากฐาน
วัฒนธรรม  เอกลักษณของชาติและมรดกของชาติ    การพัฒนาชุมชนการจัดระเบียบสังคม   พุทธประวัต ิ 
ชาดก   พระไตรปฎก  หลักธรรม   อริยสัจ  ๔  แลวนําไปใชเปนหลักในการดําเนินชีวิตและนําไปพัฒนาเพ่ือ
แกปญหาของชุมชนและสังคม 
       ศึกษา  วิเคราะห   ปฏิบัติตามกฎหมาย สถานภาพ  บทบาทสิทธิเสรีภาพหนาท่ี ที่เกี่ยวของกับ
ตนเองและครอบครัวชุมชนและประเทศในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยความสัมพันธของสถาบัน
ทางสังคมความคลายคลึงความแตกตางของวัฒนธรมไทยและภูมิภาคเอเซีย 
     ศึกษาความหมาย  และความสําคัญ  การบริหารจัดการ   การลงทุน   การออมเงิน   ภาคครัวเรือน  ศึกษา  
วิเคราะหปจจัยการผลิตสินคาและการบริการที่มีอิทธิพลตอการผลิตสินคาและบริการเพื่อตระหนักถึงแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาในทองถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวปฏิบัต ิ
       ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ   ประเมินคา  วิเคราะหความแตกตาง และตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรในลักษณะตางๆอยางงายๆ     อธิบายและระบุความสําคัญของแหลงอารยธรรมโบราณใน
ภูมิภาคเอเชีย  พัฒนาทางสังคมและการเมืองของภูมิภาคเอเซีย(ยกเวนเอเชียตะวันออกเฉียงใต) 
       ศึกษา   วิเคราะห  และเลือกใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรท่ีแสดงลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป  
วิเคราะหการกอเกิดสิง่แวดลอมใหมทางสังคม   สํารวจ  อภิปราย  ประเด็นปญหา ระบุแนวทางการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปยุโรปและผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรับ 
       โดยใชกระบวนการสืบคน   กระบวนการขัดเกลาทางสังคม    กระบวนการทางจริยธรรม  
กระบวนการพัฒนาคานิยม  กระบวนการประชาธิปไตย    กระบวนการแกปญหากระบวนการคิดวิเคราะห  
วิธีการทางประวัติศาสตร   กระบวนการทาง ภูมิศาสตร     เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ    ความคิด    และ
ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีนําหลักธรรมทางศาสนา  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชในการ
ดํารงชีวิต  อยูในสังคมรวมกนัอยางสันติสุข   เคารพในสิทธิของความเปนมนุษยเห็นคุณคา  ช่ืนชม  
วัฒนธรรมประเพณีไทย   อนุรักษ   สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นภูมิปญญาไทย 
 
ตัวช้ีวัด 
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ส ๑.๑ ม. ๒/๑ , ส ๑.๑ ม.๒/๒ , ส ๑.๑ ม.๒/๓ , ส ๑.๑ ม. ๒/๔ , ส ๑.๑ ม.๒/๕ , ส ๑.๑ ม.๒/๖ , ส ๑.๑ ม.๒/
๗ 
ส ๑.๑ ม. ๒/๘ , ส ๑.๑ ม. ๒/๙ ,ส ๑.๑ ม. ๒/๑๐ , ส ๑.๑ ม.๒/๑๑ , ส ๒.๑ ม. ๒/๑ , ส ๒.๑ ม. ๒/๒ , ส ๓.๑ 
ม.๒/๑ 
ส ๓.๑ ม. ๒/๒ , ส ๓.๑ ม. ๒/๓ , ส ๓.๑ ม. ๒/๔ , ส ๔.๑ ม. ๒/๑ , ส ๔.๑ ม. ๒/๒ , ส ๔.๒ ม. ๒/๓ , ส ๔.๓ 
ม.๒/๑ 
ส ๔.๓ ม.๒/๒ , ส ๔.๓ ม. ๒/๓ , ส ๕.๑ ม. ๒/๑ ,ส ๕.๑ ม. ๒/๒ , ส ๕.๒ ม. ๒/๑ , ส ๕.๒ ม. ๒/๒ , ส 
๕.๒ ม. ๒/๑ 
ส ๕.๒ ม. ๒/๔  
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา    
รายวิชาสังคมศึกษา ๔      ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๒                  
รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๒       ภาคเรียนที ่๒    จํานวน ๖๐  ชั่วโมง/ป   

ศึกษา   วิเคราะห   อธิบาย   การปฏิบัตตินอยางเหมาะสมตอบุคลตางๆ   ตามหลักศาสนาท่ีตนนับ
ถือ  มรรยาทของความเปน   ศาสนิกชนท่ีด ี   ศาสนพิธ ี วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา    พิธีกรรมแนว
ปฏิบัติของศาสนาอื่นๆเพ่ือนําไปสูการยอมรับและเขาใจซึ่งกันและกัน    
        อธิบาย  คนควา   วิเคราะห   ตัดสินใจเลือกกระบวนการในการตรากฎหมาย     ขอมูลขาวสาร  
เหตุการณและการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของไทย 
       ศึกษา   วิเคราะห   ระบบสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ   ถึงความสัมพันธทางเศรษฐกิจตอการรวมมือ
ทางเศรษฐกิจในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจในสังคมโลก 
        ศึกษา   วิเคราะห  การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  ดานการเมือง  
การปกครอง  สังคมเศรษฐกิจและความสัมพันธระหวางประเทศการเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี ๑    คร้ังท่ี ๒     
การกูเอกราช     และการสถาปนากรุงธนบุร ี  วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย   มีความรัก  ความภูมิใจ  ธํารง
ความเปนไทย 
      ศึกษา   วิเคราะห  และเลือกใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรท่ีแสดงลักษณะทางกายภาพของทวีป
แอฟริกา  วิเคราะหการกอเกิดสิ่งแวดลอมใหมทางสังคม   สํารวจ  อภิปราย  ประเด็นปญหา ระบุแนวทาง
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในทวีปยุแอฟริกาและผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรับ 
   โดยใชกระบวนการสืบคน   กระบวนการขัดเกลาทางสังคม    กระบวนการทางจริยธรรม  
กระบวนการพัฒนาคานิยม  กระบวนการประชาธิปไตย    กระบวนการแกปญหากระบวนการคิดวิเคราะห  
วิธีการทางประวัติศาสตร   กระบวนการทาง ภูมิศาสตร     เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ    ความคิด    และ
ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีนําหลักธรรมทางศาสนา  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชในการ
ดํารงชีวิต  อยูในสังคมรวมกันอยางสันติสุข   เคารพในสิทธิของความ 
เปนมนุษยเห็นคุณคา  ช่ืนชม  วัฒนธรรมประเพณีไทย   อนุรักษ   สืบสานไทย   ภมูิปญญาทองถิ่น 
ภูมิปญญาไทย 
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มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส.๑.๒ ม. ๒/๑ , ส. ๑.๒ ม.๒/๒,ส.๑.๑ ม. ๒/๓ , ส. ๑.๒ ม. ๒/๔ , ส .๑.๒ ม. ๒/๕ , ส .๒.๒ ม.๒/๑ , ส .
๒.๒ ม. ๒/๒  
ส .๓.๒ ม. ๒/๑ , ส .๓.๒ ม. ๒/๒ , ส .๓.๒ ม. ๒/๓ , ส .๓.๒ ม. ๒/๔ , ส .๔.๒ ม. ๒/๑ , ส .๔.๒ ม. ๒/๒ ,
ส .๕.๑ ม. ๒/๑ ส .๕.๑ ม. ๒/๒ , ส. ๕.๒ ม. ๒/๑ , ส. ๕.๒ ม. ๒/๒ , ส .๕.๒ ม. ๒/๑ , ส .๕.๒ ม. ๒/๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา    
รายวิชาสังคมศึกษา ๕      ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๓                 
รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๑       ภาคเรียนที ่๑    จํานวน ๖๐  ชั่วโมง/ป  

ศึกษา วเิคราะห การใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร  แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคม และวิเคราะห
ความสัมพันธของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต   การกอเกิดสิ่งแวดลอมใหมทางสังคม   ระบุแนวทาง
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต    สํารวจ อภิปราย
ประเด็นปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในทวีปอมริกาเหนือและอเมริกาใต   วิเคราะหเหตุและผลกระทบ
ตอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตที่สงผลตอประเทศไทย 
  ศึกษา อภิปราย สรุป พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคในโลก วิเคราะห
เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร ผลของการเปลี่ยนแปลง ปญหาความขัดแยง ปจจัยที่สงผลตอความ
ม่ันคงของไทยสมัยรัตนโกสินทร บทบาทของไทยสมัยประชาธิปไตย ตลอดจนวิเคราะหภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร     
  ศึกษา อธิบายระบบเศรษฐกิจ  บทบาทหนาท่ี นโยบายของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ  
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ และผลกระทบท่ีเกิดจากระบบเศรษฐกิจ  วิเคราะหความสัมพันธแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ  รวมท้ังการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่นตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส ๕.๑ ม.๓/๑, ส ๕.๑ ม.๓/๒, ส ๕.๒  ม.๓/๑, ส ๕.๒ ม.๓/๒, ส ๕.๒  ม.๓/๓, ส ๕.๒  ม.๓/๔, ส๔.๑ ม ๓/
๑,   
ส๔.๑ ม ๓/๒, ส๔.๒ ม ๓/๑, ส๔.๒ ม ๓/๒, ส๔.๓ ม ๓/๑, ส๔.๓ ม ๓/๒, ส๔.๓ ม ๓/๓, ส๔.๓ ม ๓/๔, 
ส ๓.๑ ม.๓/๑,ส ๓.๑ ม.๓/๒, ส ๓.๑ ม.๓/๓, ส ๓.๒ ม.๓/๑ ,ส ๓.๒ ม.๓/๒, ส ๓.๒ ม.๓/๓, ส ๓.๒ ม.๓/๔, 
ส ๓.๒ ม.๓/๕, ส ๓.๒ ม.๓/๖ (รวม ๒๓  ตัวชี้วัด) 
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คําอธิบายรายวิชา    
รายวิชาสังคมศึกษา ๖      ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๓                  
รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๒       ภาคเรียนที ่๒    จํานวน ๖๐  ชั่วโมง/ป  

ศึกษา วิเคราะห อภิปราย สรุป ความสําคัญของการเผยแผพระพทุธศาสนา และ 
การวิเคราะหพุทธประวัต ิ  หลักธรรม  นําหลักธรรม   พิธีกรรมทางศาสนา  ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ไปประพฤติปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง    และการอยูรวมกันอยางสันติสุข   ตลอดจนเห็นคุณคาของการ
กระทําความดี   บําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสวนรวม 
  ศึกษา วิเคราะห อภิปราย สรุป ระบอบการปกครองแบบตาง ๆ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน อํานาจหนาท่ี บทบาทของรัฐบาล  การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  ตลอดจนวิเคราะหปญหาความขัดแยงทางการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความเช่ือ เสนอแนวทางความรวมมือในการลดความขัดแยง สรางความ
สมานฉันทโดยสงเสริมการดํารงชีวิตใหมีความสุข ยึดม่ันในหลักขันติธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไมประพฤติผิดกฎหมายอาญา กฎหมายแพง มีทักษะในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี รวมท้ังการ
อนุรักษวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่นและการเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม  

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ส ๑.๑ ม.๓/๑, ส ๑.๑ ม.๓/๒, ส ๑.๑ ม.๓/๓, ส ๑.๑ ม.๓/๔, ส ๑.๑ ม.๓/๕, ส ๑.๑ ม.๓/๖,  ส ๑.๑ ม.๓/๗, ส ๑.๑ 
ม.๓/๘, ส ๑.๑ ม.๓/๙, ส ๑.๑ ม.๓/๑๐, ส๑.๒  ม.๓/๑, ส๑.๒  ม.๓/๒, ส๑.๒  ม.๓/๓, ส๑.๒  ม.๓/๔, ส๑.๒  ม.
๓/๕, ส๑.๒  ม.๓/๖, ส๑.๒  ม.๓/๗, ส ๒.๑ ม.๓/๑, ส ๒.๑ ม.๓/๒, ส ๒.๑ ม.๓/๓, ส ๒.๑ ม.๓/๔, ส ๒.๑ ม.๓/
๕,  ส๒.๒ ม.๓/๑, ส๒.๒ ม.๓/๒, ส๒.๒ ม.๓/๓, ส๒.๒ ม.๓/๔ (รวม ๒๖ ตัวช้ีวัด) 
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คําอธิบายรายวิชา    
รายวิชาประวัติศาสตร ๑      ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๑                
รหัสวิชา  ส  ๒๑๑๐๓       ภาคเรียนที ่๑    จํานวน ๒๐  ช่ัวโมง 
  รูและวิเคราะหความสําคัญของเวลา และยุคสมัยประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตร
มาวิเคราะหเหตุการณตางๆอยางเปนระบบ และเขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันใน
ดานความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรูอยางตอเนื่อง วิธีการนับศักราชในระบบตางๆ การ
แบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร  ความสําคัญ  และขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร  ประเภทของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร  แหลงท่ีมาของหลักฐานทางประวัติศาสตร  การกอเกิดและพัฒนาการของอารย
ธรรมในดินแดนของประเทศไทย  ประวัติศาสตรในยุคกอนสมัยสุโขทัย  วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยสุโขทัย
จนถึงสมัยรัตนโกสินทร ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแตละยุคสมัย  ปจจัยทางภูมิศาสตรท่ีมีผลตอการ
พัฒนาการทางประวัติศาสตรและการดําเนินชีวิตของคนในสมัยกอนสุโขทัย  ผลงานของบุคคลสําคัญของ
ไทยและตางประเทศ  ในยุคกอนสุโขทัยที่แสดงถึงภูมิปญญาในดานการเมือง  เศรษฐกิจ   สังคมและ
วัฒนธรรม   ศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การดํารงชีวิตของประชากรไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตในอดีตและปจจุบัน 
   โดยใชกระบวนการอธิบาย ารบรรยาย การอภิปราย การสอบถามการสัมภาษณ การสาธิต   การ
สืบคน การแสดงบทบาทสมมุต ิการใชสถานการณจําลอง กระบวนการกลุม การใชแหลงเรียนรู การใช
เทคโนโลยี การบูรณาการ การเรียนรูโดยโครงงาน การปฏิบัติจริง การนําเสนอในรูปแบบ     ตาง  ๆ
   เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในศาสนา  การปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจําวันมีสวนรวมในกิจกรรม
ท่ีสงเสริมประชาธิปไตย ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ในประเทศ  ใชทรัพยากรอยางย่ังยืน    เขาใจเร่ืองราว
สําคัญในอดีต ศรัทธา  ยึดม่ันและมีสวนรวมในพิธีกรรมทางศาสนา   มีคุณธรรม  จริยธรรม      คานิยม   เช่ือม่ัน รัก ภูมิใจ 
และมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีในทองถิ่น ตระหนักในสถานภาพ บทบาท สิทธ ิหนาที ่
ในฐานะพลเมืองดีของทองถิ่น จังหวัด และประเทศ  เห็นคุณคาของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและนําไป
ประยุกต ใชในชีวิตประจําวัน     
 
ส ๔.๑ ม.๑/๑-๓, ส ๔.๒ ม.๑/๑-๒, ส ๔.๓ ม.๑/๑-๓ 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา    
รายวิชาประวัติศาสตร ๒      ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๑                
รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๔       ภาคเรียนที๒่    จํานวน ๒๐  ช่ัวโมง  
 รูและวิเคราะหพัฒนาการทางประวัติศาสตรของไทยในสมัยสุโขทัย ดานการเมือง การปกครอง สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยสุโขทัย  เขาใจปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอวิถีการดําเนินชีวิตคน
ในสมัยสุโขทัย  ตระหนักในความสรางสรรคของอารยธรรม  ที่มีผลตอภูมิปญญาทองถิ่น ในอดีตถึงปจจุบัน
มีสวนรวมในการเสนอแนวทางการอนุรักษภูมิปญญาตลอดจนนําเสนอผลงานการอนุรักษวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทย เห็นคุณคา ความสําคัญผลงานท่ีเกิดจากการสรางสรรคอารยธรรมไทย  และเขาใจพัฒนาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในคาความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดขึ้นได 
   โดยใชกระบวนการอธิบาย การบรรยาย การอภิปราย การสอบถาม การสัมภาษณ การสาธิต   การ
สืบคน การแสดงบทบาทสมมุต ิการใชสถานการณจําลอง กระบวนการกลุม การใชแหลงเรียนรู      การใช
เทคโนโลยี การบูรณาการ การเรียนรูโดยโครงงาน การปฏิบัติจริง การนําเสนอในรูปแบบตาง  ๆ
   เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในศาสนา การปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจําวัน มีสวนรวมในกิจกรรม
ท่ีสงเสริมประชาธิปไตย ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ในประเทศ   ใชทรัพยากรอยางยั่งยืน    เขาใจเร่ืองราว
สําคัญในอดีต  ศรัทธา   ยึดม่ันและมีสวนรวมในพิธีกรรมทางศาสนา   มีคุณธรรม  จริยธรรม      คานิยม   เช่ือมั่น รัก ภูมิใจ 
และมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีในทองถิ่น ตระหนักในสถานภาพ บทบาท สิทธ ิหนาที ่
ในฐานะพลเมืองดีของทองถิ่น จังหวัด และประเทศ เห็นคุณคาของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและนําไป
ประยุกต ใชในชีวิตประจําวัน     
       

ตัวช้ีวัด 

ส ๔.๑ ม.๑/๑-๓, ส ๔.๒ ม.๑/๑-๒, ส ๔.๓ ม.๑/๑-๓ 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา    
รายวิชาประวัติศาสตร ๓      ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๒                
รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๓       ภาคเรียนที ่๑    จํานวน ๒๐  ช่ัวโมง  
  ศึกษาวิธีการนับศักราชในระบบตาง ๆ การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร  ความสําคัญ  และขั้นตอน
ของวิธีการทางประวัติศาสตร  ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร  แหลงท่ีมาของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร  การกอเกิดและพัฒนาการของอารยธรรมในดินแดนของประเทศไทย  ประวัติศาสตรในยุค
สมัยอยุธยา  วิถีชีวิตของคนไทย ในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร   ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปในแตละยุค
สมัยปจจัยทางภูมิศาสตรท่ีมีผลตอการพัฒนาการทางประวัติศาสตรและการดําเนินชีวิตของคนในสมัยกอน
อยุธยา  ผลงานของบุคคลสําคัญของไทยและตางประเทศ  ในยุคสมัยอยุธยาท่ีแสดงถึงภมิูปญญาในดาน
การเมือง  เศรษฐกิจ   สังคมและวัฒนธรรม   ศึกษาการตั้งถิ่นฐาน   การดํารงชีวิตของประชากรไทย และ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในอดีตและปจจุบัน  ตระหนักถึงเห็นคุณคาและความสําคัญ
ผลงานท่ีเกิดจากการสรางสรรคอารยธรรมไทย 
   โดยใชกระบวนการอธิบาย  การบรรยาย การอภิปราย การสอบถาม การสัมภาษณ การสาธิต   การ
สืบคน การแสดงบทบาทสมมุต ิการใชสถานการณจําลอง กระบวนการกลุม การใชแหลงเรียนรู      การใช
เทคโนโลยี การบูรณาการ การเรียนรูโดยโครงงาน การปฏิบัติจริง การนําเสนอในรูปแบบตาง  ๆ
    เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจในศาสนา  การปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจําวัน มีสวนรวมในกิจกรรม
ท่ีสงเสริมประชาธิปไตย ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ในประเทศ   ใชทรัพยากรอยางยั่งยืน    เขาใจเร่ืองราว
สําคัญในอดีต ศรัทธา   ยึดม่ันและมีสวนรวมในพิธีกรรมทางศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม      คานิยม   เช่ือม่ัน รัก ภูมิใจ 
และมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีในทองถิ่น ตระหนักในสถานภาพ บทบาท  สิทธิ หนาท่ี 
ในฐานะพลเมืองดีของทองถิ่น จังหวัด และประเทศ เห็นคุณคาของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและนําไป
ประยุกต ใชในชีวิตประจําวัน     
 
ตัวช้ีวดั 
ส ๔.๑ ม.๑/๑-๓, ส ๔.๒ ม.๑/๑-๒, ส ๔.๓ ม.๑/๑-๓ 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา    
รายวิชาประวัติศาสตร ๔      ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๒                
รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๔      ภาคเรียนที ่๒    จํานวน ๒๐  ช่ัวโมง  
  ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรของไทยในสมัยอยุธยา ดานการเมือง การปกครอง สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยอยุธยา  เขาใจปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอวิถีการดําเนินชีวิตคน
ในสมัยอยุธยา  ตระหนักในความสรางสรรคของอารยธรรม ท่ีมีผลตอภูมิปญญาทองถิ่น 
ในอดีตถึงปจจุบันมีสวนรวมในการเสนอแนวทางการอนุรักษภูมิปญญาตลอดจนนําเสนอผลงาพัฒนาการ
ของไทยอยุธยา และธนบุรี ในดานตางๆ ปจจัยท่ีสงผลตอความม่ันคงและความเจริญรุงเรืองของอยุธยา ระบุ
ภูมิปญญา และวัฒนธรรมไทยอยุธยาและธนบุรีและอิทธิพลของภูมิปญญาดังกลาวตอการพัฒนา 
               โดยใชกระบวนการอธิบาย การบรรยาย การอภิปราย การสอบถาม การสัมภาษณ  การสาธิต   การ
สืบคน การแสดงบทบาทสมมุต ิการใชสถานการณจําลอง กระบวนการกลุม การใชแหลงเรียนรู      การใช
เทคโนโลยี การบูรณาการ การเรียนรูโดยโครงงาน การปฏิบัติจริง การนําเสนอในรูปแบบ    ตาง ๆ  
   เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในศาสนา  การปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจําวัน มีสวนรวมในกิจกรรม
ท่ีสงเสริมประชาธิปไตย ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ในประเทศ   ใชทรัพยากรอยางยั่งยืน    เขาใจเร่ืองราว
สําคัญในอดีต ศรัทธา  ยึดม่ันและมีสวนรวมในพิธีกรรมทางศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม      คานิยม   เช่ือม่ัน รัก ภูมิใจ 
และมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีในทองถิ่น ตระหนักในสถานภาพ บทบาท สิทธ ิหนาที ่
ในฐานะพลเมืองดีของทองถิ่น จังหวัด  และประเทศ เห็นคุณคาของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและนําไป
ประยุกต ใชในชีวิตประจําวัน     

 
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑ ม.๑/๑-๓, ส ๔.๒ ม.๑/๑-๒, ส ๔.๓ ม.๑/๑-๓ 
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คําอธิบายรายวิชา    
รายวิชาประวัติศาสตร ๕      ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๓                
รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๓       ภาคเรียนที ่๑    จํานวน ๒๐  ช่ัวโมง  
 รูและวิเคราะหเรื่องราวเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร  
การแยกแยะขอมูลความคิดเห็น การตีความทางประวัติศาสตร  อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของภูมิภาคเอเชีย  อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคตาง ๆ ในโลก
โดยสังเขป  วิเคราะหผลของการเปลี่ยนแปลงท่ีนําไปสูความรวมมือ และความขัดแยงในคริสตศตวรรษที ่
๒๐  เชน สงครามโลก  ครั้งท่ี ๑  สงครามโลก  คร้ังที่ ๒  สงครามเย็น  องคกรความรวมมือระหวางประเทศ 
ใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเร่ืองราวตาง ๆ ท่ีตนสนใจ  วิเคราะหเหตุการณสําคัญในสมัย
รัตนโกสินทร  โดยใชวิธีการทางประวตัิศาสตร 
   *  ประวัติความเปนมาจังจังหวัดเชียงใหม  
   *  ประวัติศาสตรทองถิ่น 
   โดยใชกระบวนการอธิบาย การบรรยาย การอภิปราย การสอบถาม การสัมภาษณ การสาธิต   การ
สืบคน การแสดงบทบาทสมมุต ิการใชสถานการณจําลอง  กระบวนการกลุม การใชแหลงเรียนรู      การใช
เทคโนโลยี การบูรณาการ การเรียนรูโดยโครงงาน การปฏิบัติจริง การนําเสนอในรูปแบบ ตาง ๆ  
   เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจในศาสนา  การปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจําวัน มีสวนรวมในกิจกรรม
ท่ีสงเสริมประชาธิปไตย ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ในประเทศ  ใชทรัพยากรอยางย่ังยืน    เขาใจเร่ืองราว
สําคัญในอดีต ศรัทธา  ยึดม่ันและมีสวนรวมในพิธีกรรมทางศาสนา   มีคุณธรรม จริยธรรม      คานิยม   เช่ือม่ัน รัก ภูมิใจ 
และมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีในทองถิ่นตระหนักในสถานภาพ บทบาท  สิทธิ หนาที ่
ในฐานะพลเมืองดีของทองถิ่น จังหวัด  และประเทศ  เห็นคุณคาของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและนําไป
ประยุกต ใชในชีวิตประจําวัน  
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑ ม.๑/๑-๒, ส ๔.๒ ม.๑/๑-๒, ส ๔.๓ ม.๑/๑-๔ 
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คําอธิบายรายวิชา    
รายวิชาประวัติศาสตร ๖      ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๓                
รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๓       ภาคเรียนที ่๒    จํานวน ๒๐  ช่ัวโมง  
 
  รูและวิเคราะหพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทรในดานตาง ๆ การสถาปนากรุงเทพมหานคร 
เปนราชธานีของไทย  ปจจัยท่ีสงผลตอความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร  
วิเคราะหบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย  พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทรทางดานการเมือง 
การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธระหวางประเทศตามชวงสมัยตาง ๆ การทําสนธิสัญญาเบาว
ริงในสมัยรัชกาลท่ี ๔  สมัยรัชกาลท่ี ๕  การเขารวมสงครามโลกคร้ังที ่๑ และคร้ังที่ ๒ โดยวิเคราะหสาเหตุ 
ปจจัยตาง ๆ  ระบุภมูิปญญาไทยและวัฒนธรรมไทย สมัยรัตนโกสินทร  และ อิทธิพล ตอการพัฒนาชาติไทย  
บทบาทของพระมหากษัตริยไทยในราชวงศจักรีในการสรางสรรค  ความเจริญและความม่ันคงของ
ประเทศชาติ   การควบคุมกําลังคนและศิลปวัฒนธรรมไทย  การเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังที่ ๑ คร้ังท่ี ๒  การกู
เอกราชและการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี  วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย  ผลงานของบุคคลสําคัญของไทยท่ีมี
สวนสรางสรรคชาติไทย  เชน สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒             พระสุริโยทัย  พระนเรศวรมหาราช พระเจา
ตากสินมหาราช  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 
   *  ปจจัยทางภูมิศาสตรท่ีมีผลกระทบตอทองถิ่น 
   *  ปจจัยและผลกระทบตอภูมิปญญาในทองถิ่น 
   โดยใชกระบวนการอธิบาย การบรรยาย การอภิปราย การสอบถาม การสัมภาษณ การสาธิต การ
สืบคน  การแสดงบทบาทสมมุต ิการใชสถานการณจําลอง กระบวนการกลุม การใชแหลงเรียนรู การใช
เทคโนโลยี การบูรณาการ การเรียนรูโดยโครงงาน การปฏิบัติจริง การนําเสนอในรูปแบบตาง  ๆ
   เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในศาสนา การปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจําวัน มีสวนรวมในกิจกรรม
ท่ีสงเสริมประชาธิปไตย ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ในประเทศ  ใชทรัพยากรอยางย่ังยืน    เขาใจเร่ืองราว
สําคัญในอดีต ศรัทธา   ยึดม่ันและมีสวนรวมในพิธีกรรมทางศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม      คานิยม   เช่ือม่ัน รัก  ภูมิใจ  
และมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีในทองถิ่น ตระหนักในสถานภาพ บทบาท สิทธ ิหนาที ่
ในฐานะพลเมืองดีของทองถิ่น จังหวัด และประเทศ เห็นคุณคาของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและนําไป
ประยุกต ใชในชีวิตประจําวัน  
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑ ม.๑/๑-๒, ส ๔.๒ ม.๑/๑-๒, ส ๔.๓ ม.๑/๑-๔  
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คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา       ช้ันประถมศึกษาปที ่๑รหัส

วิชา พ๑๑๑๐๑        เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ป 
 

สังเกต  ศึกษา  อภิปรายถึงความหมาย  ความสําคัญของธรรมชาต ิ การเจริญเติบโต  พัฒนาการ
หนาท่ีของอวัยวะตาง ๆ    ลักษณะความแตกตางระหวางเพศชายหญิง  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตน  
ครอบครัว  และหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว           พฤติกรรมทางวัฒนธรรมไทย  พฤติกรรมทางสุขภาพ
มีสุขนิสัยท่ีดี     ในการรับประทานอาหาร  สุขนิสัยในการขับถาย  การบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน  อารมณ  
และการดูแลสุขภาพ  การเกิดอุบัติเหตุ  การดูแลสุขภาพของตนเอง 
สามารถหลีกเลี่ยงและอุบัติเหตุ  สามารถอธิบาย       และบอกผลของการรับประทานอาหาร  การขับถายการ
พักผอน  สิ่งแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอสุขภาพ   โรคติดตอและการปองกัน  มีทักษะในการดูแลสุขภาพ  
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน       รูจักและเลือกอาหารที่มีประโยชน  หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑที่เสี่ยงตอ
สุขภาพ  การเกิดอุบัติเหต ุ และการปองกันอุบัติเหต ุ สามารถอธิบายความหมายความสําคัญตอการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน  การใชยา  ปฏิบัติชวยเหลือดูแลตนเองจากอุบัติเหตุไดอยางถูกตอง 
 ศึกษา  อภิปราย  ความหมายความสําคัญในการออกกําลังกาย  การเคลื่อนไหวรางกาย   
การเลนเกมกิจกรรมทางกาย  ฝกปฏิบัติตามระเบียบ  กฎ  กติกา  ในการเลนเปนกลุม  ฝกปฏบัิติในการออก
กําลังกาย  การเคลื่อนไหว  การเลนเกม 

 เพ่ือใหผูเรียนรักการเรียนรูในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา      ใหมีสุขภาพดี  ดูแลเอาใจใสสุขภาพ
ตนเอง  รักครอบครัว  รักการออกกําลังกาย มีระเบียบวินัย     เคารพสิทธิผูอื่น  มีน้ําใจเปนนักกีฬา  รูจัก
เสียสละ  สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข  แนะนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสม  ใชวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเปนพื้นฐานในการเรียนรูวิชาอื่น  ๆ
รหัสตัวชี้วัด 
      พ ๑.๑     ป๑/๑  ป๑/๒ 
      พ  ๒.๑    ป๑/๑  ป๑/๒ ป๑/๓  
       พ  ๓.๑   ป๑/๑  ป๑/๒   
      พ ๓.๒     ป๑/๑  ป๑/๒   
      พ ๔.๑     ป๑/๑  ป๑/๒  ป๑/๓ 
      พ ๕.๑     ป๑/๑  ป๑/๒   ป๑/๓ 
รวม ๑๕ ตัวบงช้ี 
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                                                                      คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา       ช้ันประถมศึกษาปที ่๒ 
รหัสวิชา พ๑๒๑๐๑        เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ป 
  อธิบายลักษณะและหนาท่ีของอวัยวะภายใน  การดูแลรักษาอวัยวะภายใน  อธิบายธรรมชาติของ
ชีวิตมนุษย   ระบุบทบาทหนาท่ีของตนเองและสมาชิกในครอบครัว   ระบุความสําคัญของเพ่ือน   
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศ  อธิบายความภาคภูมิใจในความเปนเพศหญิงหรือเพศชาย   ควบคุมการ
เคลื่อนไหวรางกายขณะอยูกับท่ี  เคลื่อนที่และใชอุปกรณประกอบเลนเกมเบ็ดเตล็ดและเขารวมกิจกรรมทาง
กายท่ีวิธีเลนอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องตนท้ังแบบอยูกับท่ี  เคลื่อนท่ีและใชอุปกรณประกอบ  ออกกําลังกาย
และเลนเกมไดดวยตนเองอยางสนุกสานาน   ปฏิบัติตามกฎกติกา  และขอตกลงในการเลนเกมเปนกลุม  
บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี  เลือกกินอาหารท่ีมีประโยชน    ระบุของใชและของเลนท่ีมีผลเสียตอ
สุขภาพ   อธิบายอาการและวิธีปองกัน  การเจ็บปวย  การบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึ้น  ปฏิบัติตามคําแนะนําเม่ือมี
อาการเจ็บปวยและบาดเจ็บ   ปฏิบัติตนในการปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นทางน้ําและทางบก  บอกช่ือยา
สามัญประจําบานและใชยาตามคําแนะนํา   ระบุโทษของสารเสพติด  สารอันตรายใกลตัวและวิธีปองกัน    
ปฏิบัติตนตามสัญลักษณและปายเตือนของสิ่งของหรือสถานท่ีท่ีเปนอันตราย   อธิบายสาเหตุ    อันตราย  วิธี
ปองกันอัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ 
  เห็นคุณคาของตนเอง   ครอบครัว  มีทักษะในการดําเนินชีวิต   ทักษะการเคลื่อนไหว  ทักษะในการ
เสริมสรางสุขภาพการปองกันโรค   รักการออกกําลังกาย  มีวินัย  มีน้ําใจเปนนักกีฬา  ช่ืนชมในสุนทรียภาพ
การกีฬา 
 
ตัวช้ีวัด 
 พ๑.๑ ป.๒/๑-๓     พ๒.๑ ป.๒/๑-๔     พ๓.๑ ป.๒/๑-๒      พ๓.๒ ป.๒/๑-๒      พ๔.๑ ป.๒/๑-๕     พ๕.๑ 
ป.๒/๑-๕  
รวม ๒๑  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา     ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 
รหัสวิชา พ ๑๓๑๐๑       เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ป 
  อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของรางกายมนุษย  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับ
เกณฑมาตรฐาน   ระบุปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต  อธิบายความสําคัญและความแตกตางของครอบครัว
ท่ีมีตอตนเอว   อธิบายวิธีสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุมเพื่อน 
บอกวิธีเลีย่งพฤติกรรมที่นําไปสูการถูกลวงละเมิดทางเพศ   ควบคุมการเคลื่อนไหวรางกายท่ีใชทักษะการ
เคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด  เลือกออกกําลังกาย  การละเลนพ้ืนเมืองและเลนเกม
ท่ีเหมาะสมกับจุดเดน   จุดดอยและขอจํากัดของตนเอง  ปฏิบัติตามกฏกติกาขอตกลงของการออกกําลังกาย    
การเลนเกมการละเลนพ้ืนเมืองไดดวยตนเอง   อธิบายการติดตอและวิธีการปองกันการแพรกระจายของโรค  
จําแนกอาหารหลัก ๕ หมู  เลือกกินอาหารท่ีหลายครบ ๕ หมูในสัดสวนท่ีเหมาะสม  แสดงการแปรงฟนท่ี
สะอาดอยางถูกวิธ ี   เสริมสรางสมรรถภาพทางกายไดตามคําแนะนํา   ปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุภายในบาน  โรงเรียนและการเดินทางแสดงวิธีการขอความชวยเหลือจากบุคคลและแหลงอื่น ๆ 
เม่ือเกิดเหตุรายหรืออุบัติเหตุตาง ๆ แสดงวิธีปฐมพยาบาลเม่ือบาดเจ็บจากการเลน 
  เห็นคุณคาของตนเอง   ครอบครัว  มีทักษะในการดําเนินชีวิต   ทักษะการเคลื่อนไหว  ทักษะในการ
เสริมสรางสุขภาพการปองกันโรค   รักการออกกําลังกาย  มีวินัย  มีน้ําใจเปนนักกีฬา  ช่ืนชมในสุนทรียภาพ
การกีฬา 
 
ตัวช้ีวัด 
 พ๑.๑ ป.๓/๑-๓     พ๒.๑ ป.๓/๑-๓     พ๓.๑ ป.๓/๑-๒      พ๓.๒ ป.๓/๑-๒      พ๔.๑ ป.๓/๑-๕     พ๕.๑ ป.
๓/๑-๓  
รวม ๑๘  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา       ช้ันประถมศึกษาปที ่๔  
รหัสวิชา พ๑๔๑๐๑        เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ป 
  อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของรางกายและจิตใจตามวัย ความสําคัญของกลามเนื้อ 
กระดูกและขอท่ีมีผลตอสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ วิธีดูแลกลามเนื้อ กระดูกและขอใหทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของความเปนเพ่ือนและสมาชิกท่ีดีของครอบครัว แสดงพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการปฏิเสธการกระทําท่ีเปนอันตรายและไมเหมาะสมใน
เร่ืองเพศ ควบคุมตนเองเม่ือใชทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานไดท้ังแบบอยูกับท่ี เคลื่อนท่ีและ
ใชอุปกรณประกอบ กายบริหารทามือเปลาประกอบจังหวะ เลนเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด เลน
กีฬาพ้ืนฐานอยางนอย ๑ ชนิด ออกกําลังกาย เลนเกมและกีฬาท่ีตนเองชอบ วิเคราะหผล  พัฒนาการของ
ตนเองตามตัวอยางและแบบปฏิบัติของผูอื่นปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลน 
  กีฬาพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาท่ีเลน อธิบายความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสุขภาพ สภาวะอารมณ 
ความรูสึกที่มีผลตอสุขภาพ วิเคราะหขอมูลบนฉลากอาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพเพ่ือการเลือกบริโภค 
ทดสอบและปรับปรงุสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย อธิบายความสําคัญของ
การใชยาและใชยาอยางถูกวิธ ีแสดงวิธีปฐมพยาบาลเม่ือไดรับอันตรายจากการใชยาผิด สารเคมี แมลงสัตว
กัดตอยและการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา วิเคราะหผลเสียของการสูบบุหร่ีและการดื่มสุราท่ีมีผลตอสุขภาพ
และการปองกัน เห็นคุณคาของตนเอง ครอบครัว มีทักษะในการดําเนินชีวิต ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะใน
การเสริมสรางสุขภาพการปองกันโรค รักการออกกําลังกาย มีวินัยมีนํ้าใจเปนนักกีฬา ช่ืนชมในสุนทรียภาพ
การกีฬา  
 
ตัวช้ีวัด  
พ๑.๑ ป.๔/๑-๓ พ๒.๑ ป.๔/๑-๓ พ๓.๑ ป.๔/๑-๔ พ๓.๒ ป.๔/๑-๒ พ๔.๑ ป.๔/๑-๔ พ๕.๑ ป.๔/๑-๓  
รวม ๑๙ ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา       ช้ันประถมศึกษาปที ่๕  
รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑       เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ป  

อธิบายความสําคัญของระบบยอยอาหารและระบบขับถายท่ีมีผลตอสุขภาพการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ วิธีดูแลระบบยอยอาหารและระบบขับถายใหทํางานปกต ิการเปลี่ยนแปลงทางเพศและปฏิบัติตน
ไดเหมาะสม ความสําคัญของการมีครอบครัวท่ีอบอุนตามวัฒนธรรมไทย ระบุพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและ
ไมพึงประสงคในการแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัวและกลุมเพ่ือน จัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบ
ผสมผสานและควบคุมตนเองเม่ือใชทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบท่ีกําหนด เลนเกมนําไปสูกีฬาท่ีเลือกและ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด ควบคุมการเคลื่อนไหวในเร่ืองการรับแรง การใชแรง และความสมดุล 
แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเลนกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภท
ทีมอยางละ ๑ ชนิด อธิบายหลักการและเขารวมกิจกรรมนันทนาการอยางนอย ๑ กิจกรรม ออกกําลังกาย
อยางมีรูปแบบ เลนเกมที่ใชทักษะการคิดและตัดสินใจ เลนกีฬาท่ีตนเองชอบอยางสม่ําเสมอโดยใชทางเลือก
ในวิธีปฏิบัติของตนเองอยางหลากหลายและมีนํ้าใจนักกีฬา ปฏิบัติตนตามกติกา การเลนเกมกีฬาไทยและ
กีฬาสากล แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหงชาติ คนหาขอมูลขาวสาร
เพ่ือใชสรางเสริมสุขภาพ วิเคราะหสื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑสุขภาพอยางมี
เหตุผล ปฏิบัติตนในการปองกันโรคท่ีพบบอยในชีวิตประจําวัน ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย
ตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชสารเสพติด ผลกระทบของการ
ใชยาและสารเสพติดที่มีผลตอรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจาก
การใชยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด อิทธิพลของสื่อท่ีมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ ปฏิบัติตนเพ่ือปองกัน
อันตรายจากการเลนกีฬา  

เห็นคุณคาของตนเอง ครอบครัว มีทักษะในการดําเนินชีวิต ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะในการ
เสริมสรางสุขภาพการปองกันโรค รักการออกกําลังกาย มีวินัยมีนํ้าใจเปนนักกีฬา ชื่นชมในสุนทรียภาพการ
กีฬา  
 
ตัวช้ีวัด  
พ.๑.๑ ป.๕/๑-๒ พ.๒.๑ ป.๕/๑-๓ พ.๓.๑ ป.๕/๑-๖ พ.๓.๒ ป.๕/๑-๔ พ.๔.๑ ป.๕/๑-๕ พ.๕.๑ ป.๕/๑-๕  
รวม ๒๕ ตัวช้ีวัด
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา      ช้ันประถมศึกษาปที ่๖  
รหัสวิชา พ๑๖๑๐๑       เวลา ๘๐/ป  
 

ศึกษาวิเคราะห การเจริญเติบโตของมนุษยจากวัยแรกเกิดถึงวัยผูใหญ การทํางานรวมกันของระบบ
ตาง ๆ ของรางกายมนุษย ความจําเปนท่ีรางกายตองการสารอาหารที่ไดสัดสวนเหมาะสมกับเพศและวัย ผล
ของการไดรับสารอาหารบางชนิดที่มีผลตอการทํางานของระบบในรางกาย ความสัมพันธของกลุมสิ่งมีชีวิต
ในแหลงท่ีอยูตาง ๆ กับสิ่งมีชีวิตในรูปแบบโซอาหาร และสายใยอาหาร ความสัมพันธระหวาง
สภาพแวดลอมกับการดํารงชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติในแตละทองถิ่น ผลของการเพ่ิมของประชากรมนุษย
ตอการใชทรัพยากรธรรมชาต ิและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมโดยธรรมชาติและโดยมนุษย การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น สมบัติของสาร การจําแนกสาร การแยกสารบางชนิดท่ีผสม
กันออกจากกัน สารและการใชสารในชีวิตประจําวัน สมบัติของสารและการเปลี่ยนแปลงของสาร การตอ
วงจรไฟฟาอยางงาย ประกอบดวย แหลงกําเนิดไฟฟา อุปกรณไฟฟา ตัวนําไฟฟาและฉนวนไฟฟา การตอ
วงจรไฟฟาแบบอนุกรม และแบบขนาน การนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน แมเหล็กไฟฟา 
อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ การนําความรอน การพาความรอน การแผรังสีความรอนเปนการถายโอนความ
รอน ประโยชนของการถายโอนความรอน สมบัติของการดูดกลนืและการคายความรอนของวัตถ ุการนํา
ความรูไปใชประโยชน ความรอนทําใหวัตถุขยายตัว  
   การนําความรูเรื่องการขยายตัวของวัตถุเม่ือไดรับความรอนไปใชประโยชน การจําแนกประเภท
ของหิน การเปลี่ยนแปลงของหินและธรณีพิบัติภัยท่ีมีผลตอมนุษยและสภาพแวดลอมในทองถิ่น ฤดกูาล 
ขางขึ้น ขางแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา ความกาวหนาของเทคโนโลยี อวกาศ การสํารวจขอมูลของวัตถุ
ทองฟา ทําใหเรียนรูเกี่ยวกับระบบสุริยะทั้งในและนอกระบบสุริยะเพ่ิมขึ้นอีกมากมาย  

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล 
บันทึก จัดกลุมขอมูล และการอภิปรายเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สื่อสารสิ่งท่ี
เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันมี
จิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม  
ตัวช้ีวัด   
ว๑.๑ป.๖/๑-๓ ว๒.๑ ป๖/๑-๓ ว๒.๒ ป.๖/๑-๕ ว๓.๑ ป.๖/๑-๕ ว๓.๒ ป.๖/๑-๓ ว๕.๑ ป.๖/๑-๕ ว๖.๑ ป.๖/
๑-๓ ว๗.๑ ป.๖/๑ ว๗.๒ ป.๖/๑ ว๘.๑ ป.๖/๑-๘
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา     ช้ัน มัธยมศึกษาปที ่ ๑  
รหัสวิชา พ๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที ่ ๑    เวลา ๒๐ช่ัวโมง/ภาค  
 
 ศึกษาเพ่ือเกิดความรูความเขาใจของระบบประสาทและระบบตอมไรทอ    การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุน    การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศ    มีทักษะการปฏิเสธเพ่ือปองกันการถูกลวง
ละเมิดทางเพศ 
 โดยใชกระบวนการสืบคน การอภิปราย   การสรางความคิดรวบยอด  การตั้งคําถาม การคิด
วิเคราะหสังเคราะห   การฝกปฏิบัต ิ   กระบวนการกลุม  

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ    สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู    ความสามารถในการตัดสินใจ นํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน   มีคุณธรรมจริยธรรม    คานิยม    และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
  
ตัวช้ีวัด 
พ ๑.๑ ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/.๓,ม.๑/๔  พ ๒.๑ ม.๑/๑,ม.๑/๒ 
รวม  ๖  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา     ช้ัน มัธยมศึกษาปที ่ ๑  
รหัสวิชา พ๒๑๑๐๒ ภาคเรียนที ่ ๒    เวลา ๒๐ช่ัวโมง/ภาค 
 
 ศึกษาเพ่ือเกิดความรู    ความเขาใจ    และปฏิบัติตนในการเลือกกินอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย เพื่อ
ปองกันการเกิดภาวะทางโภชนาการที่มีผลกระทบตอสุขภาพ  มีภาวะการเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน   
มีสมรรถภาพทางกายท่ีดี    รูวิธีการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนยายผูปวยอยางปลอดภัย อธิบายลักษณะ
อาการ    ความสัมพันธ    และการปองกันการใชสารเสพติด 
 โดยใชกระบวนการสืบคน       การอภิปราย      การสรางความคิดรวบยอด     การตั้งคําถาม การคิด
วิเคราะหสังเคราะห   การฝกปฏิบัต ิ   กระบวนการกลุม  

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ     สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู   ความสามารถในการตัดสินใจ นํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน    มีคุณธรรมจริยธรรม    คานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 
ตัวช้ีวัด 
พ ๔.๑ ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/.๓,ม.๑/๔  พ ๕.๑ ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓,ม.๑/๔ 
รวม  ๘  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา     ช้ัน มัธยมศึกษาปที ่ ๒  
รหัสวิชา พ๒๒๑๐๑   ภาคเรียนที ่ ๑    เวลา ๒๐ช่ัวโมง/ภาค 

 
 
 ศึกษาเพ่ือเกิดความรูความเขาใจการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางดานรางกาย      อารมณ จิตใจ    
สังคม    และสติปญญาในวัยรุน    วิเคราะหปจจัย    ปญหา     และผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธใน
วัยเรียน    การปองกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธ   โรคเอดส และการตั้งครรภท่ีไม
พึงประสงค      เห็นความสําคัญของความเสมอภาคทางเพศ      และการวางตัวไดอยางเหมาะสม 
 โดยใชกระบวนการสืบคน       การอภิปราย      การสรางความคดิรวบยอด     การตั้งคําถาม การคิด
วิเคราะหสังเคราะห   การฝกปฏิบัต ิ   กระบวนการกลุม  

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ    สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู    ความสามารถในการตัดสินใจ นํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน   มีคุณธรรมจริยธรรม    คานิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

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



126 
 

หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา     ช้ัน มัธยมศึกษาปที ่ ๒  
รหัสวิชา พ๒๒๑๐๒ ภาคเรียนที ่ ๒    เวลา ๒๐ช่ัวโมง/ภาค 
 
 ศึกษาเพ่ือเกิดความรู    ความเขาใจ    ในการเลือกใชบริการทางสุขภาพ         ผลกระทบของ
เทคโนโลยีท่ีมีผลตอสุขภาพ   และความเจริญกาวหนาทางการแพทย   วิเคราะหความสมดุลระหวางสุขภาพ
ทางกาย  และสุขภาพจิต   ศึกษาวิธีการ  ปจจัย   และแหลงท่ีชวยเหลือ  ฟนฟู   ผูติดยาเสพติด หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมและสถานการณเสี่ยง      และสามารถปองกันตนเองในสถานการณคับขันท่ีอาจนําไปสูอันตราย 
 โดยใชกระบวนการสืบคน       การอภิปราย      การสรางความคิดรวบยอด     การตั้งคําถาม การคิด
วิเคราะหสังเคราะห   การฝกปฏิบัต ิ   กระบวนการกลุม  

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ     สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู   ความสามารถในการตัดสินใจ นํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน    มีคุณธรรมจริยธรรม    คานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 
ตัวช้ีวัด 
พ ๔.๑ ม.๒/๑,ม.๒/๒,ม.๒/๓,ม.๒/๔,ม.๒/๕  พ ๕.๑ ม.๒/๑,ม.๒/๒,ม.๒/๓ 
รวม  ๘  ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา     ช้ัน มัธยมศึกษาปที ่ ๓ 
รหัสวิชา พ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที ่ ๑    เวลา ๒๐ช่ัวโมง/ภาค 
 
 
 ศึกษาเพ่ือเกิดความรู  ความเขาใจการเปลี่ยนแปลงทางดาน  รางกาย  จิตใจ  อารมณ   สังคมและ
สติปญญาในแตละวัย     วิเคราะหสื่อโฆษณา     และความคาดหวังของสังคมที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต    
และพัฒนาการของวัยรุน    ศึกษาวิเคราะหวิธีการปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ  
วิเคราะหปจจัย   สาเหตุ    และการปองกันแกไข    ผลกระทบตอการตั้งครรภ     และความขัดแยงใน
ครอบครัว 
 โดยใชกระบวนการสบืคน       การอภิปราย      การสรางความคิดรวบยอด     การตั้งคําถาม การคิด
วิเคราะหสังเคราะห   การฝกปฏิบัต ิ   กระบวนการกลุม  

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ    สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู    ความสามารถในการตัดสินใจ นํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน   มีคุณธรรมจริยธรรม    คานิยม   และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 
ตัวช้ีวัด 
พ ๑.๑ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓  พ ๒.๑ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓ 
รวม  ๖  ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา     ช้ัน มัธยมศึกษาปที ่ ๓ 
รหัสวิชา พ๒๓๑๐๒ ภาคเรียนที ่ ๒    เวลา ๒๐ช่ัวโมง/ภาค 
 
 ศึกษาเพ่ือเกิดความรู    ความเขาใจเกี่ยวกับอาหารตามวัยตางๆ   โดยคํานึงถึงความประหยัดและ
คุณคาทางโภชนาการ    การปองกันโรคติดตอ   และโรคไมติดตอ    ท่ีเปนสาเหตุสําคัญของการเจ็บปวยและ
การตายของคนไทย       สามารถรวบรวมขอมูล     และแนวทางแกไขปญหาสุขภาพในชุมชน   การวางแผน
การออกกําลังกายและการพักผอน   การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  วิเคราะหปจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงท่ีมี
ผลตอสุขภาพและแนวทางปองกัน   ศึกษาปญหา  หลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดจากความรุนแรง    สื่อ     
เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีมีผลตอสุขภาพ         และการเกิดอุบัติเหตุ มีทักษะการชวยฟนคืนชีพอยางถูกวิธ ี
 โดยใชกระบวนการสืบคน       การอภิปราย      การสรางความคิดรวบยอด     การตั้งคําถาม การคิด
วิเคราะหสังเคราะห   การฝกปฏิบัต ิ   กระบวนการกลุม  

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ    สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู    ความสามารถในการตัดสินใจ นํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน   มีคุณธรรมจริยธรรม    คานิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
  

 
ตัวช้ีวัด 
พ ๔.๑ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔,ม.๓/๕  พ ๕.๑ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔,ม.๓/๕ 
รวม  ๑๐  ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 
รายวิชา   ยืดหยุน                                                                          ช้ัน มัธยมศึกษาปที ่ ๑ 
รหัสวิชา  พ๒๑๑๐๓  ภาคเรียนที ่  ๑           เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง/ภาค   
 
                              ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬายืดหยุนประโยชนของการเลนกีฬายืดหยุน ใหมีสวน
รวมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหาร การออกกําลังกายดวยกิจกรรมยืดหยุน  ทักษะการมวนตัว ทักษะ
การทรงตัว ทักษะการตอตัว ทักษะการเหวี่ยงตัวและการสปริงตัว การเลนเปนทีมและอื่นๆอยางถูกตอง 
ปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจนํากิจกรรมพลศึกษาอื่นๆ ท่ีมีคุณคาเทาเทียมกับยืดหยุน แทนตามความ
เหมาะสม  พรอมกับใหเรียนรูการปองกันการแกไข  การสรงเสริมสุขภาพ เพื่อใหรูหลักและวิธีการออก
กําลังกายท่ีถูกตอง มีทักษะ  มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย  เห็นคุณคา และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 
รายวิชา   กระบี่กระบอง      ช้ัน มัธยมศึกษาปที ่๑ 
รหัสวิชา  พ๒๑๑๐๔   ภาคเรียนที ่ ๒            เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง/ภาค   
 ศึกษาประวัติความเปนมาของกระบี่กระบอง  ประโยชนของการเลนกระบ่ีกระบอง และใหมีสวน
รวมปฏิบัตจิริงในกิจกรรมการบริหาร การออกกําลังกายดวยกิจกรรมกีฬากระบ่ีกระบอง ทักษะการถวาย
บังคม การขึ้นพรหม  การรํากระบ่ี ท้ัง 12 ทาไมรํา ทักษะไมตีทาตางๆ  ทักษะไมตีในขนาดเปนผูเลนฝายรับ
และฝายรุก    และอื่นๆอยางถูกตอง ปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจนํากิจกรรมพลศึกษาอื่นๆ ท่ีมีคุณคา
เทาเทียมกับกีฬากระบี่กระบองแทนตามความเหมาะสม  พรอมกับใหเรียนรูการปองกันการแกไข  การสรง
เสริมสุขภาพ เพื่อใหรูหลักและวิธีการออกกําลังกายท่ีถูกตอง มีทักษะ  มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มี
ระเบียบวินัย  เห็นคุณคา และนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 
รายวิชา   วอลเลยบอล      ช้ัน มัธยมศึกษาปที ่๒ 
รหัสวิชา  พ ๒๒๑๐๓   ภาคเรียนที ่ ๑           เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง/ภาค   

 
ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬาวอลเลยบอล   ประโยชนกีฬาวอลเลยบอล และใหมีสวนรวม

ปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหาร การออกกําลังกายดวยกิจกรรมกีฬาวอลเลยบอล  มีทักษะการเคลื่อนท่ี  
การเลนลูกสองมือลาง  การเลนลูกสองมือบน     ทักษะในการตบลูกบอล ทักษะการสกัดกั้นลูกบอล   ทักษะ
การเสิรฟ   รูปแบบ  เทคนิค การเลนประเภททีม  กฎ กติกาการแขงขันและอื่นๆอยางถูกตอง ปลอดภยัและ
สนุกสนาน หรืออาจนํากิจกรรมพลศึกษาอื่นๆ ที่มีคุณคาเทาเทียมกับกีฬาวอลเลยบอล แทนตามความ
เหมาะสม  พรอมกับใหเรียนรูการปองกันการแกไข  การสรงเสริมสุขภาพ เพื่อใหรูหลักและวิธีการออก
กําลังกายท่ีถูกตอง มีทักษะ  มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย  เห็นคุณคา และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 
รายวิชา   ตะกรอ       ช้ัน มัธยมศึกษาปที ่๒ 
รหัสวิชา  พ ๒๒๑๐๔   ภาคเรียนที ่ ๒           เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง/ภาค   
 
 ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬาเซปกตะกรอ ประโยชนของการเลนกีฬาใหมีสวนรวมและ
ปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหาร การออกกําลังกายดวยกิจกรรมกีฬาเซปกตะกรอ  มีทักษะการเคลื่อนท่ี  
การบังคับทิศทางลูก  การเลนลูกขางเทาดานใน   ดานนอก   หลังเทา   เลนดวยศีรษะ เลนลูกดวยเขา  การ
เสิรฟ  การรับลูก   รูปแบบ เทคนิค การเลนประเภททีม  กฎ กติกาการแขงขันและอื่นๆอยางถูกตอง 
ปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจนํากิจกรรมพลศึกษาอื่น  ๆท่ีมีคุณคาเทาเทียมกับกีฬาเซปกตะกรอ แทน
ตามความเหมาะสม  พรอมกับใหเรียนรูการปองกันการแกไข  การสรงเสริมสุขภาพ เพ่ือใหรูหลักและ
วิธีการออกกําลังกายที่ถูกตอง มีทักษะ  มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย  เห็นคุณคา และ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 
รายวิชา   แบดมินตัน      ช้ัน มัธยมศึกษาปที ่๓ 
รหัสวิชา  พ ๒๓๑๐๓   ภาคเรียนที ่ ๑          เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง/ภาค   
                ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬาแบดมินตัน ใหมีสวนรวมและปฏิบัติจริงในกิจ-
กรรมการบริหาร การออกกําลังกายดวยกิจกรรมกีฬาวอลเลยบอล  มีทักษะการเคลื่อนท่ี  การบังคับทิศทาง
ลูก  การสงลูกเขาเลน  การตีหนามือ  การตีลูกหลังมือ  การตบลูก  การตีลูกหมุน  การตีลูกตัด  รูปแบบระบบ
การเลนแบดมินตัน  เทคนิค การเลนประเภทเดียว  เทคนิคการเลนประเภทคู กติกาการแขงขันและอื่นๆอยาง
ถูกตอง ปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจนํากิจกรรมพลศึกษาอื่นๆ ที่มีคุณคาเทาเทียมกับกีฬาแบดมินตัน 
แทนตามความเหมาะสม  พรอมกับใหเรียนรูการปองกันการแกไข  การสรงเสริมสุขภาพ เพื่อใหรูหลักและ
วิธีการออกกําลังกายที่ถูกตอง มีทักษะ  มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย  เห็นคุณคา และ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 
รายวิชา   บาสเกตบอล      ช้ัน มัธยมศึกษาปที ่๓ 
รหัสวิชา  พ ๒๓๑๐๔   ภาคเรียนที ่ ๒          เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง/ภาค   
 
 ศึกษาประวัติความเปนมาของบาสเกตบอล ใหมีสวนรวมและปฏิบัติจริงในกิจ-กรรมการบริหาร 
การออกกําลังกายดวยกิจกรรมบาสเกตบอลในเรื่องการสงลูก  การรับลูก  การเลี้ยงลูก  การยิงประต ูการรับ
ลูกกระดอนจากแปนแบบตางๆ  วิธีการเลนในแบบตางๆ ทั้งในขนาดเปนผูเลนฝายรับและฝายรุก       การ
เลนเปนทีมและอื่นๆอยางถูกตอง ปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจนํากิจกรรมพลศึกษาอื่นๆ ท่ีมีคุณคาเทา
เทียมกับมาบาสเกตบอล แทนตามความเหมาะสม  พรอมกับใหเรียนรูการปองกันการแกไข  การสรงเสริม
สุขภาพ เพ่ือใหรูหลักและวิธีการออกกําลังกายท่ีถูกตอง มีทักษะ  มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มี
ระเบียบวินัย  เห็นคุณคา และนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชา ศิลปะ         ช้ันประถมศึกษาปที ่๑  
รหัสวิชา ศ๑๑๑๐๑        เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ป  
ทัศนศิลป 
 อภิปราย   บอกรูปราง  ลักษณะ  ขนาดของสิ่งตาง ๆ รอบตัว  ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น  
ความรูสึกที่มีตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ฝกทักษะการใชวัสด ุ อุปกรณ  ดินเหนียว ดินน้ํามัน   ดินน้ํามัน   ดินสอสี  พูกัน  กระดาษ  สีเทียน  
สีน้ํามัน  สรางงานทัศนศิลป   ทดลองการใชสีน้ําโปสเตอร  สีเทียน  สีจากธรรมชาติท่ีมีในทองถิ่นวาดภาพ
ระบายสีตามความรูสึกตนเอง ระบุงานทัศนศิลปในชีวิตประจําวัน 
ดนตร ี
 ศึกษาวิเคราะหการกําเนิดของเสียง  บอกลักษณะของเสียงดัง -  เบา และความชา – เร็วของจังหวะ 
ทองบทกลอน  รองเพลงงายๆ   เขารวมกิจกรรมดนตรี  การรองเพลง  การเคาะจังหวะ  การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง   บอกเพลงท่ีใชในชีวิตประจําวัน    บทเพลงกลอมเด็ก   บทเพลงประกอบการละเลน  เลา  
ระบุท่ีมาของบทเพลงในทองถิ่น   ความนาสนใจของบทเพลงในทองถิ่น 
นาฏศิลป 
 เลียนแบบการเคลื่อนไหว   ลักษณะตาง ๆ ของธรรมชาต ิ คน  สัตว  สิ่งของแสดงทาทางงาย ๆ  โดย
ใชภาทา  แสดงประกอบเพลงท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติสัตว  การเปนผูชมท่ีด ี

ระบุ  บอก เลน การละเลนของเด็กไทย  การแสดงนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญา
ทองถิ่น  ภูมิปญญาไทย  ช่ืนชมและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
ตัวช้ีวัด  
ศ ๑.๑ ป. ๑/๑ -๔  ศ ๑.๒ ป. ๑/๑   ศ๒.๑ ป.๑/๑-๕   ศ๒.๒ ป.๑/๑ -๒  
ศ๓.๑ ป.๑/๑-๓   ศ๓.๒ ป.๑/๑-๒     
รวม   ๑๘  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชา ศิลปะ         ช้ันประถมศึกษาปที ่๒ 
รหัสวิชา ศ๑๒๑๐๑        เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ป  
ทัศนศิลป 
 ระบุ   บรรยาย  รูปราง  รูปทรงท่ีพบในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   ทัศนธาตุและงานทัศนศิลปเร่ือง
เสน  สี  รูปราง  รูปทรง  เรื่องราว  เลือกสรางงานทัศนศิลปตาง ๆ โดยใช  เลน  เชน งานวาด  งานปนและ
งานพิมพภาพ  รูปแบบงานโครงสรางเคลื่อนไหว 
  ฝกทักษะการใชวัสด ุ อุปกรณ  สรางงานทัศนศิลป  ๓ มิต ิ สรางภาพ ปะติดโดยการติดหรือ ฉีก
กระดาษ   วาดภาพเพ่ือถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนและเพ่ือนบาน 
  บอกความสําคัญของงานทัศนศิลปท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน   อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป
ประเภทตาง ๆ ในทองถิ่น  โดยเนนถึงวิธีการสรางงานและวัสดุอุปรณท่ีใช 
ดนตร ี
 จําแนกแหลงกําเนิดของเสียงท่ีไดยิน   คุณสมบัติของสียงสูง – ต่ํา , ดัง  - เบา ,     ยาว – สั้น  , ของ
ดนตรี  สิ่งตาง ๆ ท่ีกอกําเนิดเสียงท่ีตางกัน  ลักษณะของเสยีงดัง  - เบาและความชา – เร็ว ของจังหวะ  ความ
เกี่ยวของของเพลงที่ใชในชีวิตประจําวัน  เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวรางกายใหสอดคลองกับเนื้อหาของ
เพลง 
นาฏศิลป 
 บอกความหมายและความสําคัญของเพลงปลุกใจ  เพลงสอนใจ  ความสัมพันธของเสียงรองเสียง
เคร่ืองดนตรีในเพลงทองถิน่โดยใชคํางาย ๆ ระบุมารยาทในการชมการแสดง  เลนการละเลน 
  เคลื่อนไหวขณะอยูกับท่ีและเคลื่อนท่ีอยางมีรูปแบบ   การเคลื่อนไหวท่ีสะทอนอารมณของตนเอง
อยางอิสระ   ทาทางเพ่ือสื่อความหมายแทนคําพูด   ทาทางประกอบจังหวะอยางสรางสรรค  ใชภาษาทาทาง
นาฏยศัพทประกอบจังหวะ  แสดงและเขารวมกิจกรรมทางดนตรีของทองถิ่นในโอกาสพิเศษ  การละเลน
พ้ืนบาน  เชื่อมโยงการละเลนพื้นบานกับการดํารงชีวิตของคนไทย  ระบุสิ่งที่ช่ืนชอบและภาคภูมิใจใน
การละเลนพ้ืนบาน 
ตัวช้ีวัด  
ศ ๑.๑ ป. ๒/๑ -๘  ศ ๑.๒ ป. ๒/๑ - ๒  ศ๒.๑ ป.๒/๑-๕    
ศ๒.๒ ป.๒/๑ -๒  ศ๓.๑ ป.๒/๑ - ๕  ศ๓.๒ ป.๒/๑-๓     
รวม   ๒๕  ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชา ศิลปะ        ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 
รหัสวิชา ศ๑๓๑๐๑       เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ป  
ทัศนศิลป 
 บรรยาย  รูปราง  รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดลอม   และงานทัศนศิลป  ระบุ วัสด ุ อุปกรณท่ีใช
สรางผลงานเม่ือชมงานทัศนศิลป   บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสรางงานทัศนศิลป  โดยเนนถึงเทคนิค
และวัสด ุ  อุปกรณ 
  จําแนกทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลปโดยเนนเร่ือง เสน สี 
รูปราง รูปทรง และพ้ืนผิว 
  มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุอุปกรณสรางสรรคงานปน  วาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว  
ถายทอดความคิดความรูสึกจากเหตุการณชีวิตจริง โดยใชเสน  รูปราง รูปทรง สี และพ้ืนผิว 
  ระบุสิ่งท่ีช่ืนชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลปของตนเอง   ระบุและจัดกลุมของภาพตาง ๆ 
ท่ีมีในบานและโรงเรียน 
  เลาถึงท่ีมาของงานทัศนศิลปในทองถิ่นอธิบายเกี่ยววับวัสดุ  อุปกรณและวิธีการสรางงานทัศนศิลป
ในทองถิ่น 
ดนตร ี
 ระบุรูปรางลักษณะของเครื่องดนตรี  ท่ีเห็นและไดยินในชีวิตประจําวัน    ลักษณะเดนและ
เอกลักษณของดนตรีในทองถิ่น   ความสําคัญและประโยชนของดนตรีตอการดําเนินชีวิตของคนในทอถิ่น
ใชรูปภาพหรือสัญลักษณแทนเสียงและจังหวะเคาะ 
  บอกบทบาทหนาท่ีของเพลงท่ีไดยิน  ขับรองและบรรเลงดนตรีงาย ๆ เคลื่อนไหวทาทางสอดคลอง
กับอารมณของเพลงท่ีฟง  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี  เสียงขับรองของตนเองและผูอืน่ นําดนตรี
ไปใชในชีวิตประจําวันหรือโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
นาฏศิลป 
 สรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ รําวงมาตรฐาน  เพลงพระราชนิพนธสถานการณสั้น ๆ  
สถานการณที่กําหนด  แสดงทาทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏยศิลป  

บทบาทหนาท่ีของผูแสดงและผูชม  มีสวนรวมในกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย  บอก
ประโยชนของการแสดงนาฏศิลปในชีวิตประจําวัน 
  เลาการแสดงนาฏศิลปท่ีเคยเห็นในทองถิ่น  ระบุสิ่งที่เปนลักษณะเดนและเอกลักษณของการแสดง
นาฏศิลป  อธิบายความสําคัญของการแสดงนาฏศิลป 
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ตัวช้ีวัด  
ศ ๑.๑ ป. ๓/๑ -๑๐  ศ ๑.๒ ป. ๓/๑ - ๒  ศ๒.๑ ป.๓/๑-๗    
ศ๒.๒ ป.๓/๑ -๒  ศ๓.๑ ป.๓/๑ - ๕  ศ๓.๒ ป.๓/๑-๓     
รวม   ๒๙  ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชา ศิลปะ        ช้ันประถมศึกษาปที ่๔ 
รหัสวิชา ศ๑๔๑๐๑       เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ป  
ทัศนศิลป 
 เปรียบเทียบลักษณะของรูปราง  รูปทรงในธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลปความคิด  
ความรูสึกที่ถายทอดผานงานทัศนศิลปของตนเองและบุคคลอื่น  ๆ
  อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็นท่ีมีตออารมณของมนุษยเหตุการณและ
งานเฉลืมฉลองของวัฒนธรรมในทองถิ่น 
   จําแนกทัศนธาตุของสิง่ตาง ๆ มนธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป  โดยเนนเร่ือง เสน สี  
รูปราง  รูปทรงพ้ืนผิว  และพื้นท่ีวาง  
  ฝกทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสด ุ อุปกรณสรางสรรคงานพิมพภาพ  งานวาดภาพระบายสีบรรยาย
ลักษณะของภาพโดยเนนเร่ืองการจัดระยะ  ความลึก  น้ําหนัก  แสงเงานในภาพและงานทัศนศิลปท่ีมาจาก
วัฒนธรรมตาง ๆ  
  วาดภาพระบายส ีโดยใชสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็น  ถายทอดความรูสึกและจินตนาการเลือกใช
วรรณะสีเพื่อถายทอดอารมณ   ความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป 
ดนตร ี
 บอกประโยชนเพลงอยางงาย  จําแนกประเภทของเคร่ืองดนตรีท่ีใชในเพลงท่ีฟง  ระบุทิศทางการ
เคลื่อนท่ีขึ้น – ลงอยางงายๆ ของทํานองรูปแบบจังหวะและความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟงอานเขียนโนต
ดนตรีไทยและสากล  รองเพลงโดยใชชวงเสียงท่ีเหมาะสมกับตนเอง  ใชและเก็บเคร่ืองดนตรีอยางถูกตอง
และปลอดภัย   ระบุวาดนตรีสามารถใชในการสือ่สารเร่ืองราว 
  บอกแหลงท่ีมาและความสัมพันธของวิถีชีวิตไทยม่ีสะทอนในดนตรี  เพลงทองถิ่นและโอกาสใน
การบรรเลงดนตร ี ระบุความสําคัญในการอนุรักษสงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี 
นาฏศิลป 
 ระบุทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลปและการละครท่ีใชสื่อความหมายและอารมณ  ใชภาษาทาและนาฏย
ศัพทหรือศัพททางการละครงาย ๆ ในการถายทอดเรื่องราว  แสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะตาง ๆ ตาม
ความคิดของตน  การประดิษฐทาทางหรือทารําประกอบจังหวะพ้ืนเมือง  แสดงนาฏศิลปเปนคู และหมู  รํา
วงมาตรฐาน  ระบํา  เลาสิ่งท่ีช่ืนชอบในการแสดงโดยเนนจุดสําคัญของเร่ืองและลักษณะเดนของตัวละคร 
 
  อธิบายประวัติความเปนมาของนาฏศิลปหรือชุดการแสดงอยางงาย ๆ เปรียบเทียบการแสดงท่ีมา
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จากวัฒนธรรมอื่น ๆ    อธิบายความสําคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและแสดงนาฏศิลป   ระบุ
เหตุผลท่ีควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป 

 
ตัวช้ีวัด  
ศ ๑.๑ ป. ๔/๑ -๑๐  ศ ๑.๒ ป. ๔/๑ - ๒  ศ๒.๑ ป.๔/๑-๗    
ศ๒.๒ ป.๔/๑ -๒  ศ๓.๑ ป.๔/๑ - ๕  ศ๓.๒ ป.๔/๑-๔     
รวม   ๒๙  ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชา ศิลปะ        ช้ันประถมศึกษาปที ่๕ 
รหัสวิชา ศ๑๕๑๐๑       เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ป  
ทัศนศิลป 
  บรรยายเกี่ยวกับจังหวะตําแหนงของสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปท่ีสรางสรรคดวยวัสดุอุปกรณและวิธีการท่ีตางกัน  วาดภาพ
โดยใชเทคนิคของแสงเงา  น้ําหนักและวรรณะส,ี ระบุลักษณรูปแบบของงานทัศนศิลปในแหลงเรียนรูหรือ
นิทรรศการ   ประโยชนและคุณคาของงานทัศนศิลปการสื่อความหมายในงานทัศนศิลปของตนเอง , บอก
วิธีการปรับปรุงงานใหดีขึ้น , อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลปท่ีสะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ่น 
  สรางสรรคงานปนจาก  ดินน้ํามัน  หรือดินเหนียว  โดยเนนการถายทอดจินตนาการ  ศิลปะ,งาน
พิมพภาพ โดยเนนการจัดวางตําแหนงของสิ่งตาง ๆ ในภาพ 
ดนตร ี
 ระบุองคประกอบดนตรีในเพลงท่ีใชในการสื่ออารมณ   จําแนกลักษณะของเสียงขับรองและเครื่อง
ดนตรีท่ีอยูในวงประเภทตาง ๆ อานเขียนโนตดนตรีไทยและสากล  ๕ ระดับเสียงรองเพลงไทยหรือเพลง
สากลที่เหมาะสมกับวัย  ดนสดงายๆ ดดยใชประโยคเพลงแบบถามตอบ   ใชเคร่ืองดนตรีกับประเพณีใน
วัฒนธรรมตาง ๆ  อธิบายคุณคาของดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีตาง กัน 
นาฏศิลป 
 บรรยายองคประกอบนาฏศิลป  แสดงทาทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวความคิดของตน   แสดง
นาฏศิลป  โดยเนนการใชภาษาทาทางและนาฏยศัพทในการสื่อความหมายและการแสดงออก   มีสวนรวม
ในกลุมกับการเขียนเคาโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ  
  เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลปชุดตาง ๆ การแสดงประเภทตาง  ๆ  ของไทยในแตละทองถิ่น  บอก 
ระบุหรือแสดงนาฏศิลป  นาฏศิลปพ้ืนบานท่ีสะทองถึงวัฒนธรรมและประเพณีประโยชนท่ีไดรับจากการชม
การแสดง 
ตัวช้ีวัด  
ศ ๑.๑ ป. ๕/๑ -๗  ศ ๑.๒ ป. ๕/๑ - ๒  ศ๒.๑ ป.๕/๑-๗    
ศ๒.๒ ป.๕/๑ -๒  ศ๓.๑ ป.๕/๑ - ๓  ศ๓.๒ ป.๕/๑ - ๒     
รวม   ๒๓  ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชา ศิลปะ        ช้ันประถมศึกษาปที ่๖ 
รหัสวิชา ศ๑๖๑๐๑       เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ป  
 
ทัศนศิลป 
 ระบุคูสีตรงขาม  อธิบายหลักการจัดขนาดสัดสวนความสมดุลในการสรางงานทัศนศิลปบรรยาย
บทบาททของงานทัศนศิลปท่ีสะทองชีวิตและสังคม   ระบุและบรรยายอิทธิพลตอการสรางงานทัศนศิลป
ของบุคคล 
  สรางงานทัศนศิลปจากรูปแบบ ๒ มิติเปน ๓ มิติโดยใชหลักการของแสงเงาและน้ําหนัก  งานปน
โดยใชหลักการเพิ่มลด  งานทัศนศิลปโดยใชหลักการของรูปและพ้ืนท่ีวาง  ใชสีคูตรงขาม   หลักการจัด
ขนาดสัดสวนและความสมดุล  สรางงานทัศนศิลปเปนแผนภาพแผนผังและภาพประกอบ  เพ่ือถายทอด
ความคิดหรือเร่ืองราวเกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ  
  อภิปรายเกี่ยวกับการใชสีคูตรงขามในการถายทอดความคิดและอารมณ  อิทธิพลของความเช่ือ
ความศรัทธาในศาสนาที่มีผลตองานทัศนศิลปในทองถิ่น 
ดนตร ี
 บรรยายเพลงท่ีฟง  โดยอาศัยองคประกอบดนตรีและศัพทสังคีต  ความรูสึกท่ีมีตอดนตรีจําแนก
ประเภทและบทบาทหนาท่ีเครื่องดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตาง ๆ ดนตรีท่ีมาจากยุค
สมัยตางกัน  อานเขียนโนตไทยและโนตสากลทํานองงาย ๆ ใชเคร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลง  
ดนสดท่ีมีจังหวะและทํานองงาย ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทํานองจังหวะการประสานเสียงและคุณภาพ
ของเสียงเพลงที่ฟง 
  อธิบายเรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร  อภิปรายอิทธิพลของวัฒนะรรมตอดนตรีใน
ทองถิ่น 
นาฏศิลป 
 สรางสรรคการเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเนนการถายทอดลีลาหรืออารมณ  ออกแบบเครคื่อง
แตงกายหรืออุปกรณประกอบการแสดงอยางงาย  ๆ แสดงนาฏศิลปและละครอยางงาย ๆ  บรรยายความรู
ของตนเองท่ีมีตอนาฏศิลปและการละครอยางสรางสรรค  แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง 
  อธิบายความสัมพันธระหวางนาฏศิลปและการละครกับสิ่งท่ีประสบในชีวิตประจําวันสิ่งท่ีมี
ความสําคัญตอการแสดงนาฏศิลปและละคร  ระบุประโยชนท่ีไดรับจากการแสดงหรือการชมการแสดง
นาฏศิลปและละคร 
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ตัวช้ีวัด  
ศ ๑.๑ ป. ๖/๑ -๗  ศ ๑.๒ ป. ๖/๑ - ๓  ศ๒.๑ ป.๖/๑-๖    
ศ๒.๒ ป.๖/๑ -๓  ศ๓.๑ ป.๖/๑ – ๖   ศ๓.๒ ป.๖/๑ - ๒     
รวม   ๒๗  ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



144 
 

หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ศิลปะ  ทัศนศิลป๑      ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๑      
รหัสวิชา ศ ๒๑๑๐๑  ภาคเรียนที ่๑     เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  /ภาค  
                     ศึกษา วิเคราะห ความแตกตางและความคลายคลึงกันของงานทัศนศิลป  และสิ่งแวดลอมโดยใช
ความรูเร่ืองทัศนธาต ุโดยเนนความเปนเอกภาพความกลมกลืน และความสมดุลทัศนียภาพงานปนหรือสื่อผสม
ท่ีสื่อเปนเร่ืองราว ๓ มิตงิานออกแบบวิธีการและเกณฑการประเมินงานทัศนศิลปรูปแบบงานทัศนศิลปของ
ชาติและของทองถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปจจุบันลักษณะงานทัศนศิลปของภาคตาง ๆ ในประเทศไทย 
เขาใจจุดประสงคในการสรางสรรคงานทัศนศิลปของวัฒนธรรมไทยและสากลอิทธิพลของนักแสดงช่ือดัง 
ท่ีมีผลตอการโนมนาวอารมณหรือความคิดของผูชม มีความเขาใจนาฏยศัพทหรือศัพททางการละครในการ
แสดง รูปแบบนาฏศิลปและละครงายๆ ผลิตการแสดงการพิจารณาคุณภาพการแสดงท่ีชมโดยเนนเรื่องการใช
เสียง การแสดงทา  และการเคลือ่นไหว ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป  นาฏศิลปพ้ืนบาน 
ละครไทยและละครพ้ืนบาน ประเภทของละครไทยในแตละยุคสมัย 
  โดยใชทักษะกระบวนการคือ การคิดแยกแยะความแตกตางและความคลายคลึงกันของงาน
ทัศนศิลปสิ่งแวดลอม และหลักการออกแบบ ดวยการลงมือปฏิบัต ิงานปนหรือสื่อผสมปฏิบัติการออกแบบ
รูปภาพ สัญลักษณ หรือกราฟก การประเมินงานเพื่อปรับปรุงงานทัศนศิลป ของตนเองและผูอื่น ระบุ
รูปแบบงานทัศนศิลปของชาติและของทองถิ่น ดวยการเปรียบเทียบงานทัศนศิลปของภาคตาง ๆ ในประเทศ
ไทยโดยคํานึงถึงจุดประสงคในการสรางสรรคงานทัศนศิลป ในดานนาฏศิลปมีการระบุอิทธิพลของ
นักแสดงท่ีมีผลตอการโนมนาวอารมณหรือความคิดของผูชมดวยการลงมือปฏิบัติทารําตามนาฏยศัพทหรือ
ศัพททางการละครโดยปฏิบัติการแสดงนาฏศิลปและละครในรูปแบบงาย ๆ  การใชทักษะการทํางานเปนกลุม 
ในการผลิตการแสดง ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลปไทย ในแตละยุคสมัย 
 เพ่ือใหเกิดความใฝเรียนรูกลาแสดงความคิดเห็นใชความยุติธรรมในการแสดงความคิดเห็นคิด
กวางไกลและคิดรอบครอบกลาพูดและกลาแสดงความคิดเห็น รูจักการวางแผนการทํางานรับผิดชอบตอ
งานท่ีไดรับมอบหมาย กลาคิดสรางสรรคกลาแสดงออกรูรักความเปนไทย มีจิตท่ีเปนสาธารณะ 
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รหัสตัวชี้วัด 
 ศ ๑.๑   ม.๑/๑     ม.๑/๒      ม.๑/๓     ม.๑/๔     ม.๑/๕      ม.๑/๖       
                  ศ ๑.๒   ม.๑/๑     ม.๑/๒      ม.๑/๓       
                ศ ๓.๑   ม.๑/๑     ม.๑/๒      ม.๑/๓     ม.๑/๔     ม.๑/๕       
                ศ ๓.๒   ม.๑/๑     ม.๑/๒       
                 
รวม    ๑๖    ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ศิลปะ  ดนตร-ีนาฎศิลป  ๑      ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๑      
รหัสวิชา ศ ๒๑๑๐๒  ภาคเรียนที ่๒      เวลา ๒๐ ช่ัวโมง  /ภาค  

 
ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับการอาน เขียน รองโนตไทย และโนตสากล เสียงรองและเสียง

เคร่ืองดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีตางกันรองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดวยบท
เพลงท่ีหลากหลายประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตาง ๆ อารมณของบทเพลง
อารมณ ความรูสึกในการ ฟงดนตรีนําเสนอตัวอยางเพลงที่ช่ืนชอบ และเขาใจลักษณะเดนเกณฑสําหรับ
ประเมินคุณภาพ งานดนตรีหรือเพลงที่ฟงการใชและบํารุงรักษาเคร่ืองดนตรี อยางระมัดระวังและ
รับผิดชอบ 

 ดวยการปฏิบัติการอาน เขียน รองโนตไทย และโนตสากล วเิคราะหเสียงรองและเสียงเครื่องดนตรี
ท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีตางกัน ปฏิบัติการขับรองเพลงและใชเคร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงจัด
ประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตาง ๆวิเคราะหอารมณของบทเพลงท่ีมีความเร็ว
ของจังหวะ และความดัง เบา แตกตางกันวิเคราะหอารมณ ความรูสึกในการ ฟงดนตรีแตละประเภทขับรอง
เพลงท่ีช่ืนชอบ และวิเคราะหลักษณะเดนประเมินคุณภาพ งานดนตรีหรือเพลงท่ีฟง รวมทั้งรูจักใชและ
บํารุงรักษาเคร่ืองดนตรี อยางระมัดระวังและรับผิดชอบ 
  โดยทําอยางตั้งใจ กลาคิด กลาแสดงออก คิดรอบคอบ กลาแสดงความคิดเห็น มีใจยุติธรรมรูจักชื่น
ชมเห็นคุณคา 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ศ ๒.๑       ม ๑/๑ – ม๑/๗ 
 ศ ๒.๒      ม ๑/๑   ม ๑/๒ 
รวม ๙ ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ทัศนศิลป ๒                     ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๒      
 รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑     ภาคเรียนที ่๑         เวลา ๔๐ ชั่วโมง  / ภาค   

 
           ศึกษา วิเคราะหดานทัศนศิลปโดยใชทัศนธาตุในดานรูปแบบ และแนวคิดของงานทัศนศิลปความ
เหมือนและความแตกตางของรูปแบบการใชวัสดุอุปกรณในงานทัศนศิลปเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อ
ความหมายและเรื่องราวการวาดภาพ การวิจารณงานทัศนศิลปการนําผลการวิจารณไปปรับปรุงแกไขและ
พัฒนางาน สามารถวาดภาพคนใหไดความอารมณและบุคลิกภาพ เขาใจการออกแบบโฆษณา การสะทอน
ของวัฒนธรรมงานในทัศนศิลปปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลปของไทยในแตละยุคสมัย นํา
แนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลปท่ีมาจากวัฒนธรรมไทยและสากล สวนดานนาฏศิลปศึกษาการบูรณา
การศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง สรางสรรคการแสดงโดยใชองคประกอบนาฏศิลปและการละครการใช
นาฏยศัพทในการแสดง การเช่ือมโยงการเรียนรูระหวางนาฏศิลปและการละครกับสาระการเรียนรูอื่น ๆการ
แสดงนาฏศิลป นาฏศิลปพื้นบาน ละครไทย ละครพ้ืนบาน หรือมหรสพอื่นท่ีเคยนิยมกันในอดีต อิทธิพล
ของวัฒนธรรมท่ีมีผลตอเนื้อหาของละคร 
  โดยใชทักษะกระบวนการคือ คิดวิเคราะหรูปแบบแนวคิดของงานทัศนศิลปแยกแยะความเหมือน
และความแตกตางการใชวัสดุอุปกรณ การลงมือปฏิบัติจริงดวยเทคนิคท่ีหลากหลายประเมินวิจารณงาน
ทัศนศิลปอยางมีเกณฑคิดสรางสรรคพัฒนางานอยางเปนลําดับขั้นตอน ดานการสะทอนถึงวัฒนธรรม
ปจจุบันการวิเคราะหแนวคิดและเนื้อหาของงานทัศนศิลปของไทยในแตละยุคสมัยท่ีมาจากวัฒนธรรมไทย
และสากลในดานนาฏศิลปมีการลงมือปฏิบัติงานอยางเปนลําดับขั้นตอนในการบูรณาการศิลปะแขนงอื่น ๆ  
กับการแสดง คิดสรางสรรควิเคราะหการแสดงการใชทักษะการทํางานเปนกลุม ในกระบวนการผลิตการ
แสดงการใชเกณฑงาย ๆ  มากําหนดคุณภาพการแสดงท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป  พื้นบาน 
ละครไทย ละครพื้นบาน และตอเนื้อหาของละคร 
 เพ่ือใหเกิดรับผิดชอบกับงานท่ีไดรับมอบหมาย ซื่อสัตยและยุติธรรม ความตั้งใจและอดทนรักใน
ความเปนไทยเห็นคุณคาของศิลปะไทยใฝเรียนใฝรูกลาแสดงออกและมีความรอบคอบในการคิด กลาคิด
สรางสรรค รูจักการสังเกตไตรตรอง  
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

ตัวช้ีวัด 
                ศ ๑.๑   ม.๑/๑     ม.๑/๒      ม.๑/๓     ม.๑/๔     ม.๑/๕      ม.๑/๖       
                  ศ ๑.๒   ม.๑/๑     ม.๑/๒      ม.๑/๓       
                ศ ๓.๑   ม.๑/๑     ม.๑/๒      ม.๑/๓     ม.๑/๔     ม.๑/๕       
                ศ ๓.๒   ม.๑/๑     ม.๑/๒       
รวม    ๑๖    ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ดนตรี - นาฏศิลป  ๒                    ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๒      
 รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๒        ภาคเรียนที ่๒      เวลา ๔๐ ชั่วโมง  / ภาค    

 
ศึกษาวิเคราะหสุนทรียะเปนความงามความไพเราะที่เกิดขึ้นจากการรับรูของดนตรีตามกลุมสังคม 

ท่ีมาของดนตรีและเครื่องดนตรีแตละทองถิ่นรวมท้ังประวัติความเปนมา ของดนตรีไทย ดนตรีพื้นบาน และ
เพลงพ้ืนเมือง อันเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมาตลอดระยะเวลาการเติบโตของสังคมไทยและความ
เปนเอกลักษณท่ีแสดงถึงความเปนชาติและทองถิ่น วิวัฒนาการดนตรีและแนวเพลงไทยเดิมไทยสากล และ
เพลงสากลของแตละยุคสมัย 

โดยมีทักษะในทําความเขาใจดวยการวิเคราะห  วิพากษ  วิจารณ  คุณคา  ถายทอดความรูสึก  
ความคิดตอดนตรียุคสมัยดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบาน และเพลงพ้ืนเมือง การแสดงออกทางดนตรีอยางสราง 
สรรค   ทําความเขาใจสัญลักษณ สื่อ รูปภาพ รูปแบบ เครื่องหมายความสัมพันธระหวางดนตรี
ประวัติศาสตร  และวัฒนธรรมเห็นคุณคาของดนตรีท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิ
ปญญาไทย 
      เพื่อใหเกิดรูรักในงานศิลปะทางดนตรี มีรับผิดชอบกับงานท่ีไดรับมอบหมาย ซื่อสัตยมีวินัย   ใฝ
เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน   และมีจิตสาธารณะ  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
                 ศ ๒.๑    ม.๑/๑ - ม.๑/๙     
 ศ ๒.๒    ม.๒/๑      ม.๒/๒      
รวม    ๕   ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ทัศนศิลป ๓                     ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๓      
 รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑         ภาคเรียนที ่๑     เวลา ๔ ๐ชั่วโมง  / ภาค   

 
 

           ศึกษาหลักการออกแบบในสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลปเทคนิควิธีการของศิลปนในการสรางงาน
ทัศนศิลปวิธีการใชทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสรางงานทัศนศิลป การสรางงานทัศนศิลปทั้งไทย
และสากล การใชหลักการออกแบบในการสรางงานสื่อผสม การสรางงานทัศนศิลปแบบ  2 มิต ิและ 3 มิต ิเพ่ือ
ถายทอดประสบการณ และจินตนาการ การประยุกตใชทัศนธาตุและหลักการออกแบบสรางงานทัศนศิลป 
การวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และคุณคาในงานทัศนศิลป 
การใชเทคนิค วิธีการท่ีหลากหลายสรางงานทัศนศิลปเพ่ือสื่อความหมาย การประกอบอาชีพทางทัศนศิลป 
การจัดนิทรรศการงานทัศนศิลปกับการสะทอนคุณคาของวัฒนธรรมความแตกตางของงานทัศนศิลปในแต
ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล รวมท้ังองคประกอบของบทละครภาษาทาหรือภาษาทางนาฏศิลป
รูปแบบการแสดงการประดิษฐทารําและทาทางประกอบการแสดง 
องคประกอบนาฏศิลป วิธีการเลือกการแสดงนําเสนอละครกับชีวิต การออกแบบและสรางสรรคอุปกรณ
และเคร่ืองแตงกายเพ่ือการแสดงนาฏศิลป ความสําคัญและบทบาทของนาฏศิลป  และการละครใน
ชีวิตประจําวัน และการอนุรักษนาฏศิลป 
  โดยใชทักษะกระบวนการคือ คิดวิเคราะหสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลปท่ีเลือกโดยใชความรูทัศน
ธาต ุและหลักการออกแบบหลักการทํางานทัศนศิลปของศิลปนรวมกับใชทักษะการลงมือปฏิบัติจริงคิด
สรางสรรค รูจักแยกแยะคิดวิจารณ บูรณาการระหวางทัศนศิลปและนาฏศิลปไดอยางเหมาะสม 
 เพ่ือใหเกิดรับผิดชอบกับงานท่ีไดรับมอบหมาย มีความซื่อสัตยและยุติธรรม มีความตั้งใจรูจัก
อดทนรักษในความเปนไทยเห็นในคุณคาของศิลปะไทยใฝเรียนใฝรูกลาแสดงออกและมีความรอบคอบใน
การ คิด รูจักการสังเกตไตรตรองและคิดอยางสรางสรรค  
ตัวช้ีวัด 
                ศ ๑.๑   ม.๑/๑   -  ม.๑/๑  
                 ศ ๑.๒   ม.๑/๑     ม.๑/๒       
                ศ ๓.๑   ม.๑/๑     ม.๑/๒      ม.๑/๓     ม.๑/๔     ม.๑/๕      ม.๑/๖      ม.๑/๗    
                ศ ๓.๒   ม.๑/๑     ม.๑/๒      ม.๑/๓       
รวม    ๒๓    ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ดนตรี - นาฏศิลป  ๓                    ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๓      
 รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๒         ภาคเรียนที ่๒     เวลา ๔๐ ชั่วโมง  / ภาค  
            
           ศึกษาและวิเคราะหองคประกอบท่ีใชในงานดนตรีกับงานศิลปะอื่น เทคนิคการรองเพลง เลนดนตรี
เดี่ยวและรวมวง เขาใจหลักการแตงเพลงอยางงายรูจักการเลือกใชองคประกอบดนตรีในการสรางสรรคงาน
ดนตรี รูความแตกตางระหวางงานดนตรีอิทธิพลของดนตรีท่ีมีตอบุคคลและสังคม การบูรณาการแสดง
ดนตรีกับสาระ การเรียนรูอื่นในกลุมศิลปะ เขาใจวิวัฒนาการของดนตรีแตละยุคสมัยสามารถสรางลักษณะ
เดนท่ีทําใหงานดนตรีไดรับการยอมรบั   
         ดวยการใชคิดวิเคราะหแยกแยะองคประกอบท่ีใชในงานดนตรี ปฏิบัตริองเพลง  เลนดนตรีเดี่ยว 
และรวมวง โดยเนนเทคนิค ปฏิบัติการแตงเพลงอยางงาย วิเคราะหเหตุผลในการเลือกใชองคประกอบดนตรี
เพ่ือสรางสรรคงานดนตรีแยกแยะความแตกตางระหวางงานดนตรีของตนเองและผูอื่น ตลอดจนถึงอิทธิพล
ของดนตรีท่ีมีตอบุคคลและสังคมปฏิบัติการจัดการแสดงดนตรีโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรูอื่นใน
กลุมศิลปะ วิพากษวิจารณวิวัฒนาการของดนตรแีตละยุคสมัย รวมทั้งลักษณะเดนที่ทําใหงานดนตรีนั้น
ไดรับการยอมรับ 
  อยางตั้งใจ รับผิดชอบ เชื่อม่ันและสรางสรรครูจักคิดไตรตรองเสาะแสวงหาและกลาท่ีจะแสดงออก
ทางความคิดและการปฏิบัต ิ
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ศ  ๒.๑ ม ๑/๑ - ม ๑/๗ 
 ศ ๒.๒  ม ๑/๑  ม ๑/๒ 
รวม ๙ ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ขลุยสากล                     ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๑     
 รหัสวิชา ศ๒๑๒๐๑        ภาคเรียนที ่๑     เวลา ๒๐ ช่ัวโมง  / ภาค   
 

ศึกษาอธิบายแหลงกําเนิด ประวัติความเปนมา  วิวัฒนาการของรีคอรแดอร (ขลุยสากล) คุณสมบัติ
ของเสียงธรรมชาต ิ เสียงของมนุษย   เสียงการขับรอง  และเสียงเครื่องดนตร ี
 

ปฏิบัติการเลนเครื่องดนตรี  การอานภาษาดนตร ี หลักการฟง  การขับรอง  หลักการวิเคราะหเพลง  
การแสดงออกถึงการรับรูเร่ืองของเสียง  การสรางสรรคทางดนตรีและการประยุกตใช  การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเสียงท่ีไดยิน 
 

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมา   วิวัฒนาการ  มีความสนใจและเห็นคุณคาของ
ดนตรีพ้ืนบานที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

๑. อธิบายประเภทและหนาท่ีของเคร่ืองดนตรีไทยได 
๒. วิเคราะหคุณลักษณะเสียงดนตรีเพ่ือนํามาสูการผสมผสานเปนวงดนตรีไดอยางเหมาะสม 
๓. เห็นคุณคาของเครื่องดนตรีและวงดนตรีไทยที่นําไปใชในโอกาสตาง ๆ  
๔. วิพากษ  วิจารณ  และเปรียบเทียบการแสดงดนตรี 
๕. เห็นคุณคา ดูแลรักษาเครื่องดนตรีไดอยางเหมาะสม 
๖. เห็นคุณคาผลงานทางดนตรีท่ีตนเองไดสรางสรรคขึ้น 
๗. รูองคประกอบของดนตรีที่ชวยใหเกิดความไพเราะ 
๘. เขาใจจังหวะชาและเร็วและความสอดคลองระหวางเนื้อเพลงและทํานอง 
๙. ซาบซึ้งในบทเพลงท่ีมีความหมายและมีผลตออารมณและความรูสึก 
๑๐. จัดหมวดหมูเครื่องดนตรีประเภทดีดสีได 
๑๑. เลือกซื้อเครื่องดนตรีไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๑๒. เห็นคุณคาและความสําคัญของดนตรีตอชีวิตตนเองและสังคม 
๑๓. วิเคราะหการเพ่ิมคาตัวโนตโดยการประจุดได 
๑๔. เห็นคุณคาขององคประกอบทางดนตรีท่ีชวยในการบรรเลงดนตรีไพเราะมากยิ่งขึ้น 
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๑๕. เปาขลุยไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามโนตเพลงท่ีกําหนดให 
๑๖. ช่ืนชมและเห็นความสําคัญของการเลนดนตรี 

 
รวม ๑๖  ผลการเรียนรู    
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา วงดนตรีสริง                    ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๑     
 รหัสวิชา ศ๒๑๒๐๒   ภาคเรียนที ่๒          เวลา ๒๐ ช่ัวโมง  / ป    
 

ศึกษาอธิบายแหลงกําเนิด ประวัติความเปนมา  วิวัฒนาการของวงสตริงท้ังสากลและของไทย 
คุณสมบัตขิองเสียงธรรมชาต ิ เสียงของมนุษย(เสียงการขับรอง) และเสียงของเคร่ืองดนตรีท่ีใชในวงสตริง 
 

ปฏิบัติการเลนเครื่องดนตรี  การอานภาษาดนตร ี หลักการฟง  การขับรอง  หลักการวิเคราะหเพลง  
การแสดงออกถึงการรับรูเร่ืองของเสียง  การสรางสรรคทางดนตรีและการประยุกตใช  การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเสียงท่ีไดยิน 
 

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมา   วิวัฒนาการ  มีความสนใจและเห็นคุณคาของ
ดนตรีพ้ืนบาน(Folk Song) ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

๑. รูองคประกอบของดนตรีที่ชวยใหเกิดความไพเราะ 
๒. เขาใจจังหวะชา เร็ว และความสอดคลองระหวางเนื้อเพลงและทํานอง 
๓. วิพากษ  วิจารณ  และเปรียบเทียบการแสดงดนตรีประเภทตาง ๆ 
๔. เห็นคุณคา ดูแลรักษาเครื่องดนตรีไดอยางเหมาะสม 
๕. วิเคราะหคุณลักษณะของเสียงดนตรีเพ่ือนํามาสูการผสมผสานเปนวงดนตรีไดอยางเหมาะสม 
๖. เลือกซื้อเครื่องดนตรีไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๗. เห็นคุณคาผลงานทางดนตรีท่ีตนเองไดสรางสรรคขึ้น 
๘. จัดหมวดหมูเครื่องดนตรีประเภทวงสตริงได 
๙. ซาบซึ้งในบทเพลงท่ีมีความหมายและมีผลตออารมณและความรูสึก 
๑๐. เห็นคุณคาและความสําคัญของดนตรีตอชีวิตตนเองและสงัคม 
๑๑. เห็นคุณคาของเครื่องดนตรีและวงดนตรีไทยที่นําไปใชในโอกาสตาง ๆ  
๑๒. เห็นคุณคาขององคประกอบทางดนตรีท่ีชวยในการบรรเลงดนตรีไพเราะมากยิ่งขึ้น 
๑๓. เลนเครื่องดนตรีไดอยางถูกตองเหมาะสมตามโนตเพลงที่กําหนดได 
๑๔. ช่ืนชมและเห็นความสําคัญของการเลนดนตรี 
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รวม ๑๔  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การขับรองเพลงประสานเสียง                 ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๒     
 รหัสวิชา ศ ๒๒๒๐๑   ภาคเรียนที ่๑          เวลา ๒๐ ช่ัวโมง  / ป    
 

ศึกษาอธิบายแหลงกําเนิด ประวัติความเปนมา  วิวัฒนาการของการประสานเสียง คุณสมบัติของ
เสียงธรรมชาติ  เสียงของมนุษย   เสียงการขับรอง  และเสียงเครื่องดนตร ี
 

ปฏิบัติการเลนเครื่องดนตรี  การอานภาษาดนตร ี หลักการฟง  การขับรอง  หลักการวิเคราะหเพลง  
การแสดงออกถึงการรับรูเร่ืองของเสียง  การสรางสรรคทางดนตรีและการประยุกตใช  การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเสียงท่ีไดยิน 
 

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของเสียง  สีสัน และสามารถถายทอดเสียงดนตรีตาง ๆ 
บอกเลาความรูสึกในการถายทอด  มีความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการทํากิจกรรมรองเพลง  สนใจและ
เห็นคุณคาดนตรีพื้นบานท่ีเปนมรดกทางวัฒนาธรรม  ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล    

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง     

๑. อธิบายลักษณะเคร่ืองดนตรีไทยประเภทดีดสีได 
๒. อธิบายหนาท่ีและจัดหมวดหมูเคร่ืองดีดเคร่ืองสีได 
๓. ดูแลรักษาเครื่องดีดสีอยางถูกตองเหมาะสม 
๔. อธิบายลักษณะการประสมวงเครื่องสายไทยได 
๕. อธิบายการใชวงเครื่องสายไทยในโอกาสตาง ๆ ได 
๖. เห็นคุณคาของดนตรีไทยซึ่งเปนเอกลักษณของชาต ิ
๗. อธิบายลักษณะการรองเพลงไทยได 
๘. เห็นคุณคาของการรับฟงเสียงของดนตรีไทย 
๙. อธิบายลักษณะอัตราจังหวะของดนตรีไทยได 
๑๐. เห็นประโยชนของอัตราจังหวะที่ชวยใหดนตรีมีความไพเราะ 
๑๑. วิเคราะหการเพ่ิมคาตัวโนตโดยการประจุดได 
๑๒. เห็นคุณคาขององคประกอบทางดนตรีท่ีชวยบรรเลงดนตรีไพเราะมากย่ิงขึ้น 
๑๓. วิเคราะหลักษณะสําคัญของเคร่ืองดนตรีกลุมเครื่องลมไมแลเครื่องลมทองเหลืองได 
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๑๔. ดูแลรักษาเครื่องดนตรีกลุมเครื่องลมไมและเคร่ืองลมทองเหลืองได 
๑๕. เห็นคุณคาของเครือ่งดนตรีประเภทเคร่ืองลมไมและเคร่ืองลมทองเหลืองได 
๑๖. วิเคราะหเกี่ยวกับหลักการขับรองเพลงท่ีถูกตอง 
๑๗. ขับรองเพลงฝกทํานองและจังหวะดวยวิธีการท่ีถูกตอง 
๑๘. วิพากษ  วิจารณ  และเปรียบเทียบการแสดงทางดนตรี 
๑๙. เห็นความสําคัญของการดูแลรักษาเสียง 

 
รวม ๑๙    ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา วงลูกทุง                    ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๒     
 รหัสวิชา ศ ๒๒๒๐๑    ภาคเรียนที ่๒         เวลา ๒๐ ช่ัวโมง  / ป    
 

ศึกษาอธิบายแหลงกําเนิด ประวัติความเปนมา  วิวัฒนาการของรีคอรแดอร (ขลุยสากล) คุณสมบัติ
ของเสียงธรรมชาต ิ เสียงของมนุษย   เสียงการขับรอง  และสียงเคร่ืองดนตร ี
 

ปฏิบัติการเลนเครื่องดนตรี  การอานภาษาดนตร ี หลักการฟง  การขับรอง  หลักการวิเคราะหเพลง  
การแสดงออกถึงการรับรูเร่ืองของเสียง  การสรางสรรคทางดนตรีและการประยุกตใช  การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวงลูกทุง 
 

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมา   วิวัฒนาการ  มีความสนใจและเห็นคุณคาของ
ดนตรีพ้ืนบาน (วงลูกทุง) ท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

๑. อธิบายลักษณะเคร่ืองดนตรีไทยลูกทุงได 
๒. อธิบายหนาท่ีและจัดหมวดหมูเคร่ืองดนตรีได 
๓. ดูแลรักษาเครื่องดนตรีไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๔. อธิบายลักษณะการประสมวงลูกทุงได 
๕. อธิบายการใชวงลูกทุงบรรเลงในโอกาสตาง ๆ  ได  
๖. เห็นคุณคาของวงดนตรีไทยซึ่งเปนเอกลักษณของชาต ิ
๗. อธิบายลักษณะของเพลงไทยลูกทุงได 
๘. เห็นคุณคาของการรับฟงเสียงของดนตรีไทยและสากลได 
๙. อธิบายลักษณะอัตราจังหวะของดนตรีไทยได 
๑๐. เห็นประโยชนของอัตราจังหวะที่ชวยใหดนตรีมีความไพเราะ 
๑๑. วิเคราะหการเพ่ิมคาตัวโนตโดยการประจุดได 
๑๒. เห็นคุณคาขององคประกอบทางดนตรีท่ีชวยในการบรรเลงดนตรีไพเราะมากยิ่งขึ้น 
๑๓. วิเคราะหลกัษณะสําคัญของเคร่ืองดนตรีกลุมเครื่องลมไมและเคร่ืองลมทองเหลืองได 
๑๔. ดูแลรักษาเครื่องดนตรีกลุมเครื่องลมไมและเคร่ืองลมทองเหลืองได 
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๑๕. เห็นคุณคาของเครื่องดนตรีกลุมเครื่องลมไมและเคร่ืองลมทองเหลือง 
๑๖. วิเคราะหเกี่ยวกับหลักการฟงเพลงท่ีถูกตอง 
๑๗. ขับรองเพลงฝกทํานองและจังหวะดวยวิธีการท่ีถูกตอง 
๑๘. วิพากษ  วิจารณ และเปรียบเทียบการแสดงทางดนตรี 
๑๙. เห็นคุณคาผลงานทางดนตรีท่ีตนเองไดสรางสรรคขึ้น 

รวม ๑๙    ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา วงโฟลคซอง                      ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๓     
 รหัสวิชา ศ ๒๓๒๐๑    ภาคเรียนที ่๑          เวลา ๒๐ ช่ัวโมง  / ป    
 

ศึกษาอธิบาย ประวัติความเปนมา  ประเภทและสวนประกอบตาง ๆ ของกีตาร ปฏิบัติการเลนกีตาร 
เลือกผสมผสานองคประกอบ  หลักการ  เทคนิค และทักษะทางดนตรีใหไดผลตามตองการ  ใชและ
บํารุงรักษากีตารดวยความระมัดระวัง  ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ  สรางสรรคบทเพลงสําหรับการ
บรรเลงกีตารอยางงาย    

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมาของรูจักประเภทของกีตาร สามารถนําไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน  และบูรณาการกับสาระการเรียนรูอื่น ๆ อยางเห็นคุณคา และช่ืนชม แสดงความ
คิดเห็น  วิเคราะห  วิจารณองคประกอบและความไพเราะของผลงานดนตร ี  ตามหลักการทางดนตรี 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

๑. อธิบายลักษณะเคร่ืองดนตรีสากลได 
๒. อธิบายหนาท่ีและจัดหมวดหมูเคร่ืองดนตรีได 
๓. ดูแลรักษาเครื่องดนตรีไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๔. อธิบายลักษณะการประสมวงโฟลคซองได 
๕. อธิบายการใชวงโฟลคซองงบรรเลงในโอกาสตาง ๆ ได  
๖. เห็นคุณคาของวงดนตรีไทยซึ่งเปนเอกลักษณของชาต ิ
๗. อธิบายลักษณะอัตราจังหวะของดนตรีสากลได 
๘. เห็นประโยชนของอัตราจังหวะที่ชวยใหดนตรีมีความไพเราะ 
๙. วิเคราะหการเพ่ิมคาตัวโนตโดยการประจุดได 
๑๐. เห็นคุณคาขององคประกอบทางดนตรีท่ีชวยในการบรรเลงดนตรีไพเราะมากยิ่งขึ้น 
๑๑. วิเคราะหลักษณะสําคัญของเคร่ืองดนตรีประเภทตาง ๆ ได 
๑๒. เห็นคุณคาของเครื่องดนตรีกลุมเครื่องลมไมและเคร่ืองลมทองเหลือง 
๑๓. วิเคราะหเกี่ยวกับหลักการฟงเพลงท่ีถูกตอง 
๑๔. ขับรองเพลงฝกทํานองและจังหวะดวยวิธีการท่ีถูกตอง 
๑๕. วิพากษ  วิจารณ และเปรียบเทียบการแสดงทางดนตรี 

        รวม  ๑๕  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา วงโยธวาทติ                      ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๓     
 รหัสวิชา ศ ๒๓๒๐๒     ภาคเรียนที ่๒         เวลา ๒๐ ช่ัวโมง  / ป    
 

ศึกษาอธิบาย ประวัติความเปนมา  ประเภท  การจัดวงโยธวาฑิต  Drum   Major  และ Conductor  
หลักการบรรเลง  เทคนิคตาง ๆ  เพลงท่ีใชในวงโยธวาฑิต  และทักษะทางดนตรีใหไดผลตามตองการ  ใช
เคร่ืองดนตรีดวยความรัดระวัง  ดูแลบํารุงรักษามีความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติการเลนเครือ่งดนตร ี การอานภาษาดนตร ี หลักการฟง    หลักการวิเคราะหเพลง  การ
แสดงออกถึงการรับรูเร่ืองของเสียง  การสรางสรรคทางดนตรีและการประยุกตใช  การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวงโยธวาฑิต 

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน   บูรณาการกับสาระ
การเรียนรูอื่อน ๆ  อยางเห็นคุณคา และช่ืนชม  แสดงความคิดเห็น  วิเคราะห  วิจารณองคประกอบและความ
ไพเราะของผลงานดนตรี  ตามหลักการทางดนตรี 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

๑. อธิบายลักษณะเคร่ืองดนตรีสากลได 
๒. อธิบายหนาท่ีและจัดหมวดหมูเคร่ืองดนตรีได 
๓. ดูแลรักษาเครื่องดนตรีไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๔. อธิบายลักษณะการประสมวงโยธวาฑิตได 
๕. อธิบายการใชวงโยธวาฑิตบรรเลงในโอกาสตาง ๆ ได  
๖. เห็นคุณคาของวงดนตรีไทยซึ่งเปนเอกลักษณของชาต ิ
๗. อธิบายลักษณะอัตราจังหวะของดนตรีสากลได 
๘. เห็นประโยชนของอัตราจังหวะที่ชวยใหดนตรีมีความไพเราะ 
๙. วิเคราะหการเพ่ิมคาตัวโนตโดยการประจุดได 
๑๐. เห็นคุณคาขององคประกอบทางดนตรีท่ีชวยในการบรรเลงดนตรีไพเราะมากยิ่งขึ้น 
๑๑. วิเคราะหลักษณะสําคัญของเคร่ืองดนตรีกลุมเครื่องลมไมและเคร่ืองลมทองเหลือง 
๑๒. เห็นคุณคาของเครื่องดนตรีกลุมเครื่องลมไมและเคร่ืองลมทองเหลืองได 
๑๓. ดูแลรักษาเครื่องดนตรีกลุมเครื่องลมไมและเคร่ืองลมทองเหลือง wfh 
๑๔. เห็นคุณคาของเครื่องดนตรีกลุมเครื่องลมไมและเคร่ืองลมทองเหลือง 
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๑๕. วิเคราะหเกี่ยวกับหลักการฟงเพลงท่ีถูกตอง 
๑๖. ขับรองเพลงฝกทํานองและจังหวะดวยวิธีการท่ีถูกตอง 
๑๗. วิพากษ  วิจารณ และเปรียบเทียบการแสดงทางดนตรี 
 

        รวม ๑๗   ผลการเรียนรู   
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี      ช้ันประถมศึกษาปที ่๑  
รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑        เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ป  

บอกวิธีการทํางานเพ่ือชวยเหลือตนเอง  ทํางานมุงเนนการฝกทํางานอยางส่ําเสมอ  เชน  การแตง
กาย  การเก็บของใช  การหยิบจับและใชของใชสวนตัว  การจัดโตะ ตู ช้ัน 
 ใชวัสดุอุปกรณ  และเครื่องมืองาย ๆ อยางปลอดภัย  การทําความคุนเคยการใชเคร่ืองมือ  การรดน้ํา
ตนไม  การถอนและเก็บวัชพืช  การพับกระดาษเปนของเลน 
 บอกขอมูลท่ีสนใจและแหลงขอมูลท่ีอยูใกลตัว  เกี่ยวกับบุคคล  สัตว สิ่งของ  เร่ืองราวและ
เหตุการณตาง ๆ  แหลงขอมูลท่ีอยูใกลตัว  เชน บาน หอง สมุด ผูปกครอง  ครู  หนังสือพิมพ  รายการ
โทรทัศน  ประโยชนของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ  เชน คอมพิวเตอร  วิทย ุ โทรทัศน   
กลองดิจิทัล  โทรศัพทมือถือ  เพ่ือใชในการเรียนวาดภาพและติดตอสื่อสาร  มีความกระตือรือรนและตรง
เวลาในการทํางาน 
 เห็นคุณคาและมีคุณธรรม  มัลักษณะนิสัยในการทํางาน  มีจจิตสํานึกในการใชพลังงาน  ทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม  เพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว  ใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูล  การเรียนรูการสื่อสารการแกปญหาและการทํางาน 
 
 
ตัวช้ีวัด  
ง ๑.๑ ป ๑/๑-๓    ง ๓.๑ ป๑/๑-๒  
รวม  ๕  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี      ช้ันประถมศึกษาปที ่๒ 
รหัสวิชา ง๑๒๑๐๑        เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ป  

บอกวิธีและประโยชนการทํางานเพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัว  ใชวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือ
ในการทํางานอยางเหมาะสมและประหยัด  ทํางานเพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัวอยางปลอดภัย 
 บอกประโยชนของขอมูลและรวบรวมขอมูลท่ีสนใจจากแหลงขอมูลตาง ๆที่เชื่อถือได ประโยชน
และการรักษาแหลงขอมูล  ชื่อและหนาท่ีของอุปกรณพ้ืนฐานท่ีเปนสวนประกอบหลักของคอมพิวเตอร คือ 
หนวยรับเขา  หนวยประมวลผล  หนวยสงออก  การประมวลผลเปนการกระทํา (คํานวณ เปรียบเทียบ) 
 เห็นคุณคาและมีคุณธรรม   มีลักษณะนิสัยในหารทํางาน  มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน  ทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม  เพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว    ใชกระบวนการสืบคนขอมูล  การเรียนรูการสื่อสาร  
การแกปญหาและการทํางาน 
 
ตัวช้ีวัด  
ง ๑.๑ ป ๒/๑-๓    ง ๒.๑ ป๒/๑ – ๔ ง ๓.๑ ป๒/๑ – ๔    
รวม  ๑๐  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี      ช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 
รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑        เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ป  

อธิบายวิธีการและประโยชนการทํางานเพื่อชวยเหลือตนเอง   ครอบครัว   
   ใชวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือใหเหมาะสมกับลักษณะงาน   ทํางานอยางเปนขั้นตอนตาม
กระบวนการทํางานดวยความสะอาด  รอบคอบและอนุรักษสิง่แวดลอม 
 สรางของเลนใชอยางงายโดยกําหนดปญหาหรือความตองการ  รวบรวมขอมูล  ออกแบบโดย
ถายทอดความคิดเปนภาพราง ๒ มิต ิ ลงมือสรางและประเมินผล  เลือกใชสิ่งของเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน
อยางสรางสรรค   มีการจัดการสิ่งของเคร่ืองใชดวยการนํากลับมาใชซ้ํา 
  คนหาขอมูลอยางมีขั้นตอน   และนําเสนอขอมูลในลักษณะตาง ๆ    บอกวิธีดูแลรักษาอุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เห็นคุณคาและมีคุณธรรม   มีลักษณะนิสัยในหารทํางาน  มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน  ทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม  เพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว    ใชกระบวนการสืบคนขอมูล  การเรียนรูการสื่อสาร  
การแกปญหาและการทํางาน 
 
ตัวช้ีวัด  
ง ๑.๑ ป ๓/๑-๓    ง ๒.๑ ป๓/๑ ง ๓.๑ ป๓/-๒    
รวม  ๘  ตัวช้ีวัด 



166 
 

หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี      ช้ันประถมศึกษาปที ่๔ 
รหัสวิชา ง๑๔๑๐๑        เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ป 

อธิบายเหตุผลในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย   ความหมายและความสําคัญของอาชีพ   ทํางาน
บรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางเปนขั้นตอนดวยความขยัน   อดทน   รับผิดชอบและซื่อสัตย  ปฏิบัติตนอยางมี
มารยาทในการทํา ง าน    ใชพลั งงานและทรัพยากรในการ ทํางานอย า งประหยัดและคุมค า 
  บอกช่ือและหนาท่ีของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ   หลักการทํางานเบื้อตนของคอมพิวเตอร
ประโยชนและโทษจากการใชงานคอมพิวเตอร     ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน    สราง
ภ า พ ห รื อ ช้ิ น ง า น จ า ก จิ น ต น า ก า ร โ ด ย ใ ช โ ป ร แ ก ร ม ก ร า ฟ ก ด ว ย ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
 เห็นคุณคาและมีคุณธรรม   มีลักษณะนิสัยในหารทํางาน  มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน  ทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม  เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว    ใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูล  การเรียนรูการสื่อสาร  การแกปญหาและการทํางาน  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใชเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม   มีเจตคติที่ดีตอาชีพ 
 
ตัวช้ีวัด  
ง ๑.๑ ป ๔/๑-๓        ง ๓.๑ ป ๔/๑ – ๔ ง ๔.๑ ป๒/๑     
รวม  ๑๐  ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี      ช้ันประถมศึกษาปที ่๕ 
รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑        เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ป 

อธิบายเหตุผลในการทํางานแตละขั้นตอนตามกระบวนการทํางาน    ใชทักษะการจัดการในการ
ทํางานอยางเปนระบบประณีตและมีความคิดสรางสรรค  ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับสมาชิก
ในครอบครัว   มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด  และคุมคา 
  อธิบายความหมายแบะวิวัฒนาการของเทคโนโลยี   สรางสิง่ของเครื่องใชตามความสนใจอยาง
ปลอดภัย  โดยกําหนดปญหา  หรือความตองการ  รวบรวมขอมูล  เลือกวิธีการ  ออกแบบโดยถายทอด
ความคิดเปนภาพราง ๓ มิต ิ ลงมือสรางและประเมินผล  นําความรูและทักษะการสรางช้ินงานไปประยุกต
ในการสรางสิ่งของเคร่ืองใช   มีความคิดสรางสรรคอยางนอย  ๒  ลักษณะในการแกปญหาหรือสนองความ
ตองการ  เลือกใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรคตอชีวิ   สังคมและมีการจัดการสิ่งของ
เคร่ืองใชดวยการแปรรูปแลวนํากลับมาใชใหม 
  คนหา  รวบรวมขอมูลท่ีสนใจ  และเปนประโยชนจากแหลงขอมูลตาง ๆ  ท่ีเช่ือถือไดตรงตาม
วัตถุประสงค   สรางงานเอกสารเพ่ือใชประโยชนในชีวิตประจําวันดวยความรับผิดชอบ 
   สํารวจขอมูลท่ีเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ  ในชุมชน  ระบุความแตกตางของอาชีพ 
 เห็นคุณคาและมีคุณธรรม   มีลักษณะนิสัยในหารทํางาน  มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน  ทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม  เพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว    ใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูล  การเรียนรูการสื่อสาร  การแกปญหาและการทํางาน  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใชเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม   มีเจตคติท่ีดีตอาชีพ 
 
ตัวช้ีวัด  
ง ๑.๑ ป ๕/๑ - ๔        ง ๒.๑ ป ๕/๑ – ๕ ง ๓.๑ ป๕/๑ – ๒      ง ๔.๑ ป๕/๑ – ๒     
รวม  ๗  ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี      ช้ันประถมศึกษาปที ่๖ 
รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑        เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ป 

อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน    ใชทักษะการจัดการในการ
ทํางานและมีทักษะการรวมงานกัน  ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น   มี
จิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด  และคุมคาเปนคุณธรรมในการทํางาน 
  อภิปรายสวนประกอบของเทคโนโลยี  สรางสิ่งของเคร่ืองใชตามความสนใจอยางปลอดภัย    โดย
กําหนดปญหาหรือความตองการ  รวบรวมขอมูล  เลือกวิธีการ   ออกแบบถายทอดความคิดเปนภาพราง ๓  
มิติหรือแผนท่ีความคิด   ลงมือสรางและประเมินผล   นําความรูและทักษะการสรางชิ้นงาน  (การตัด  การ
เจาะ  การประกอบชิ้นงานแตละสวนเขาดวยกัน)  ไปประยุกตในการสรางสิ่งของเคร่ืองใช 
  บอกหลักการเบื้องตนของการแกปญหา   ใชคอมพิวเตอรในการคนกาขอมูล   เก็บรักษาขอมูลท่ี
เปนประโยชนในรูปแบบตาง ๆ   นําเสนอขอมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยเลือกใชซอฟแวรประยุกต  ใช
คอมพิวเตอรชวยสรางช้ินงาน   จากจินตนาการหรืองานท่ีทําในชีวิตประจําวันอยางมีจิตสํานึกและความ
รับผิดชอบ 
  สํารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ   ระบุความรู   ความสามารถและคุณธรรมท่ีสัมพันธื
กับอาชีท่ีนาสนใจ 

เห็นคุณคาและมีคุณธรรม   มีลักษณะนิสัยในหารทํางาน  มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน  ทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม  เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว    ใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูล  การเรียนรูการสื่อสาร  การแกปญหาและการทํางาน  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใชเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม   มีเจตคติที่ดีตออาชีพ 
 
ตัวช้ีวัด  
ง ๑.๑ ป ๖/๑ - ๓        ง ๒.๑ ป ๖/๑ – ๔ ง ๓.๑ ป๖/๑ – ๕      ง ๔.๑ ป๖/๑ – ๒     
รวม  ๑๓  ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ       ช้ัน   มัธยมศึกษาปที ่๑ 
รหัสวิชา  ง๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที ่๑     จํานวน ๔๐   ช่ัวโมง/ป  
 ศึกษาคนควา อธิบาย หลักการทํางานของคอมพิวเตอร บทบาทของคอมพวิเตอรในการชวยอํานวย
ความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  บอกประโยชนของคอมพิวเตอรในการทํางาน ศึกษา อภิปราย 
ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ  ศึกษาเกี่ยวกับ
ความหมาย  และการประมวลผลขอมูล และสารสนเทศ ประเภท วิธีการประมวลผลขอมูล  และขั้นตอนการ
จัดการสารสนเทศ 
 วิเคราะหหลักการทํางานของคอมพิวเตอร  ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล  และการแกปญหา 
 เพ่ือใหเกิด ความรู ความเขาใจ ทักษะ เจตคต ิเห็นสําคัญ  และประโยชนของคอมพิวเตอร ตระหนัก
ถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ และมีความมุงม่ันในการทํางาน 
 
 
ตัวช้ีวัด 
 ง.๓.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ       ช้ัน   มัธยมศึกษาปที ่๑ 
รหัสวิชา  ง๒๑๑๐๒ ภาคเรียนที ่๒     จํานวน ๔๐   ช่ัวโมง/ป  
 
 ศึกษาความหมายความสําคัญเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของสมาชิกในครอบครัว  อธิบายวิธีการ 
ขั้นตอนกระบวนการทํางาน  การจัดการงานบาน  งานเกษตร  งานชาง  งานประดิษฐ  และแนวทางการเลือก
อาชีพในอนาคต 
 วิเคราะห ขั้นตอน กระบวนการทํางานเลือกใช เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ อยางสรางสรรค  และ
เหมาะสมกับงานโดยคํานึงถึง ความคุมคา มีประสิทธิภาพ อนุรักษสิ่งแวดลอม  และสังคม  ลงมือผลิต
ช้ินงานตามขั้นตอน กระบวนการทํางานโดยใชกระบวนการกลุม นําเสนอผลงาน  และแนวทางการ
ประกอบอาชีพไดอยางสรางสรรค 
 เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ทักษะ เจตคติ ท่ีดีตอการประกอบอาชีพ เห็นความสําคัญของการ
สรางอาชีพ ทํางานดวยความเสียสละ  และการแกปญหา อยางมีเหตุผล 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   ง ๑.๑  ม.๑/๑,ม๑/๒,ม๑/๓     ง ๔.๑ ม.๑/๑, ม๑/๒, ม๑/๓ 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 

รายวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ      ช้ัน   มัธยมศึกษาปที ่๒ 
รหัสวิชา  ง๒๒๑๐๑  ภาคเรียนที ่๑     จํานวน ๔๐   ช่ัวโมง/ป  
 ศึกษา วิเคราะห สํารวจ และแสวงหาความรู เพ่ือพัฒนาการทํางาน โดยใชกระบวนการแกปญหา มี
ความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการ
ทํางานรวมกัน ทักษะการแสวงหาความรู 
 ศึกษา สํารวจ วิเคราะห การจัดประสบการณอาชีพ การเตรียมตัวเขาสูอาชีพ และมีทักษะท่ีจําเปนตองาน
อาชีพ ฝกปฏิบัติทักษะท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพ ดวยทกัษะกระบวนการทํางาน การแกปญหา การ
ทํางานรวมกัน ตลอดจนการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ  
 มีคณุธรรม มีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีจิตสํานึกในการใชพลังงานทัพยากร และสิ่งแวดลอมอยาง
ประหยัดและคุมคา เพ่ือการดํารงชีวิต และครอบครัว ในการประกอบอาชีพ เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ มี
ทักษะในการดํารงชีวิต ครอบครัว และการทํางาน สามารถอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
 ง ๑.๑ ม ๒/๑, ง ๑.๑ ม ๒/๒, ง ๑.๑ ม ๒/๓, ง ๔.๑ ม ๒/๑, ง ๔.๑ ม ๒/๒, ง ๔.๑ ม ๒/๓ 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ      ช้ัน   มัธยมศึกษาปที ่๒ 
รหัสวิชา  ง๒๒๑๐๒ ภาคเรียนที ่๒    จํานวน ๔๐   ช่ัวโมง/ป  
 ศึกษา คนควา วิเคราะห และอธิบายกระบวนการเทคโนโลยีและการสรางสิ่งของเคร่ืองใช 
ตามกระบวนการเทคโนโลยี อยางปลอดภัย ออกแบบโดยถายทอดความคิดเปนภาพราง ๓ มิต ิหรือภาพฉาย 
เพ่ือนําไปสูการสรางตนแบบของสิ่งของเครื่องใช หรือถายทอดความคิดของวิธีการเปนแบบจําลองความคิด
และการรายงานผล เพ่ือนําเสนอวิธีการ มีความคิดสรางสรรคในการแกปญหาหรือสนองความตองการใน
งานท่ีผลิตเอง เลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค ตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และมีการจัดการเทคโนโลยี
ดวยการลดการใชทรัพยากรหรือเลือกใชเทคโนโลยีดวยการลดการใชทรัพยากร หรือเลือกใชเทคโนโลยีท่ี
ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดวยกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการทํางานเปนกลุม และกระบวนการ
แกปญหา 
 ศึกษา คนควา วิเคราะห และอธิบายหลักการเบ้ืองตนของการสื่อสารขอมูล และเครือขาย
คอมพิวเตอร อธิบายหลักการ และวิธีการแกปญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ คนหาขอมูลและ
ติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร อยางมีคุณธรรม และจริยธรรม ใชซอฟตแวรในการทํางาน  
ดวยกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการทํางานเปนกลุม และกระบวนการแกปญหา 
 
ตัวช้ีวัด 
 ง ๒.๑ ม ๒/๑, ง ๒.๑ ม ๒/๒, ง ๒.๑ ม ๒/๓, ง๒.๑ ม ๒/๔, ง ๓.๑ ม ๒/๑, ง ๓.๑ ม ๒/๒, ง ๓.๑ ม 
๒/๓, ง ๓.๑ ม ๒/๔ 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ      ช้ัน   มัธยมศึกษาปที ่๓ 
รหัสวิชา  ง๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที ่๑    จํานวน ๔๐   ช่ัวโมง/ป  
 
 ศึกษา วิเคราะห อภิปราย และสรุปขั้นตอนการทํางาน การซัก ตาก พับ เก็บ เสื้อผาท่ีตองการ 
การดูแลอยางประณีต การสรางชิ้นงานหรือผลงาน การทํางานรวมกันในการเตรียม ประกอบ อาหาร
ประเภทสํารับการประดิษฐบรรจุภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ การจัดการในดานธุรกิจประเภทตางๆ  
การขยายพันธุพืช การติดตั้ง/ประกอบผลิตภัณฑท่ีใชในบาน โดยใชวิธีการทางงานเย็บ ปก ถัก จักสาน และ
งานปลูกพืชในทองถิ่น 
 ศึกษา วิเคราะห และอธิบายระดับของเทคโนโลยี แบงตามระดับความรูท่ีใชเปน ๓ ระดับ คือ ระดับ
พ้ืนบานหรือพ้ืนฐานระดับกลาง และระดับสูง การสรางสิ่งของเคร่ืองใชหรือวิธีการตามกระบวนการ
เทคโนโลยี จะทําใหผูเรียนทํางานอยางเปนระบบ สามารถยอนกลับมาแกไขไดงาย ภาพฉาย เปนภาพแสดง
รายละเอียดของช้ินงาน ประกอบดวยภาพดานหนา ดานขาง ดานบน แลดงขนาดและหนวยวัด เพ่ือนําไป
สรางช้ินงาน 
 ใชกระบวนการสืบคน กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการพัฒนาคานิยม กระบวนการทํางาน
กลุมและกระบวนการแกปญหา เพ่ือใหเกิด ความรู ความเขาใจ ความคิด การใชทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
อยางประหยัด ใชทักษะในการทํางานรวมกันอยางมีคุณธรรม และทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาประยุกตใชในการดํารงชีวิตอยูในสังคมรวมกัน 
อยางมีความสขุ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
 ง ๑.๑ ม ๓/๑, ง ๑.๑ ม ๓/๒, ง ๑.๑ ม๓/๓, ง ๒.๑ ม ๓/๑, ง ๒.๑ ม ๓/๒ 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ      ช้ัน   มัธยมศึกษาปที ่๓ 
รหัสวิชา  ง๒๓๑๐๒ ภาคเรียนที ่๒    จํานวน ๔๐   ช่ัวโมง/ป  
 
 ศึกษา วิเคราะห อภิปราย สรุปพรอมนําเสนอเกี่ยวกับหลกัการทําโครงงาน เปนการพัฒนาผลงานที่
เกิดจากการศึกษา คนควา ดําเนินการพัฒนาตามความสนใจ และความถนัด โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักการพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม แนวคิดและหลักการโปรแกรม โครงสรางโปรแกรม ตัวแปร การ
ลําดับคําสั่ง การตรวจสอบเงื่อนไข การควบคุมโปรแกรม คําสั่งแสดงผล และรับขอมูล การเขียนโปรแกรม 
แบบงายๆ การเขียนสคริปต เชน จาวาสคริปต แฟลช การเลือกซอฟตแวรท่ีเหมาะสมกับลักษณะของงาน 
การใชซอฟตแวรและอุปกรณดิจิทัลมาชวยในการนําเสนองาน การใชคอมพิวเตอรชวยสรางงานตาม
หลักการทําโครงงาน โดยมีการอางอิงแหลงขอมูล ใชทรัพยากรอยางคุมคา ไมคัดลอกผลงานผูอื่น ใชคํา
สุภาพ และไมสรางความเสียหายตอผูอื่น 
 ศึกษา วิเคราะห อภิปราย สรุป การหางานหรือตําแหนงท่ีวางจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
แนวทางเขาสูอาชีพตามคุณสมบัติท่ีจําเปน ความม่ันคง และการประเมินทางเลือก การประเมินทางเลือก
อาชีพตามหลักแนวทางการประเมิน รูปแบบการประเมิน และเกณฑการประเมิน 
 ใชกระบวนการสืบคน กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการพัฒนาคานิยม กระบวนการทํางาน
กลุมและกระบวนการแกปญหา เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิด จนสามารถสรางชิ้นงาน 
จากจินตนาการ หรืองานท่ีทําในชีวิตประจําวัน ตามหลักการทําโครงงานที่หลากหลายจนสามารถ วิเคราะห 
ประเมิน ทางเลือกในการประกอบอาชีพของตนเอง โดยนําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต 
 
ตัวช้ีวัด 
 ง ๓.๑ ม ๓/๑, ง ๓.๑ ม ๓/๒, ง ๓.๑ ม๓/๓, ง ๓.๑ ม ๓/๔, ง๔.๑ ม ๓/๑, ง ๔.๑ ม ๓/๒, ง ๔.๑ ม ๓/
๓ 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาคอมพิวเตอร ๑ (โปรแกรมประมวลผลคํา)    ช้ัน   มัธยมศึกษาปที ่๑ 
รหัสวิชา  ง ๒๑๒๐๑ ภาคเรียนที ่๑    จํานวน ๔๐   ช่ัวโมง/ป  
 

ศึกษาคุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอรในโปรแกรม MS. Word ในการทํา ตาราง 
 ปฏิบัติการเขาสูโปรแกรม การใชโปรแกรม  MS. Word สวนประกอบของ MS. Word มุมมองใน 
MS. Word   การสรางเอกสาร การแทรกเลื่อน แทรก หลักเกณฑในการกรอกขอความ การใชสัญลักษณ 
การเลือกอักษร ขอความ  การเปลี่ยนฟอนตและการตกแตงขอความ การจดัยอหนา การตั้งหัวกระดาษ และ
ทายกระดาษ การลําดับเลขและสัญลักษณหนาขอความ การสรางตาราง การแทรกรูปลงในเอกสาร การ
จัดพิมพเอกสาร การใชงานระบบอัตโนมัต ิจดหมายเวียน การใช Style และ Template  การตรวจสอบและ
แกไขเอกสาร การใช Word กับอินเทอรเน็ต  การสรางสมการ เทคนิคอื่นๆท่ีนาสนใจ   
 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเบ้ืองตน สรางแนวคิดเกี่ยวกับ
งานเอกสารดวยคอมพิวเตอร 

1. บอกประโยชน ความหมาย ของ MS. Word ได 
2. บอกช่ือแถบเครื่องมือโปรแกรม MS. Word 
3. การสรางเอกสาร การแทรกเลื่อน แทรก 
4.  หลักเกณฑในการกรอกขอความ  
5. การใชสัญลักษณ การเลือกอักษร ขอความ   
6. การเปลี่ยนฟอนตและการตกแตงขอความ การจัดยอหนา การตั้งหัวกระดาษ และทายกระดาษ  
7. การลําดับเลขและสัญลักษณหนาขอความ  
8. การสรางตาราง การแทรกรูปลงในเอกสาร การจัดพิมพเอกสาร การใชงานระบบอัตโนมัต ิ 
9. จดหมายเวียน การใช Style และ Template  
10.  การตรวจสอบและแกไขเอกสาร การใช Word กับอินเทอรเน็ต   
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาคอมพิวเตอร ๒(โปรแกรมตารางการทํางาน)   ช้ัน   มัธยมศึกษาปที ่๑ 
รหัสวิชา  ง ๒๑๒๐๒   ภาคเรียนที ่๒  จํานวน ๔๐   ช่ัวโมง/ป  

ศึกษาคุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอรในโปรแกรม MS. Excel ในการทํา ตาราง 
 ปฏิบัติการเขาสูโปรแกรม การใชโปรแกรม MS. Excel สวนประกอบของ MS. Excel แถบชื่อเร่ือง 
แถบเมนู แถบเคร่ืองมือ แถบสถานะ ปุมควบคุมวินโดวส พื้นท่ีชีตงาน แถบเลื่อน สมุดงาน แผนงาน การปด
โปรแกรม การจัดการเกี่ยวกับสมุดงาน การสราง เปด บันทึก การทํางานหลายๆ สมุดงาน การแบงหนาจอ 
ยกเลิก ปองกันแผนงาน การตั้งคาหนากระดาษ การปอนขอมูลบนแผนงาน การแกไขขอมูลบนแผนงาน 
การจัดและตกแตงรูปแบบบนแผนงาน การแทรกออบเจ็กตตางๆบงบนแผนงาน การปอนสูตรและการ
คํานวน 
 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับการสรางตารางเบ้ืองตน สรางแนวคิด
เกี่ยวกับงานตารางดวยคอมพิวเตอร 

1. บอกประโยชน ความหมาย ของ MS. Excel ได 
2. บอกช่ือแถบเครื่องมือโปรแกรม MS. Excel 
3. จัดการเกี่ยวกับสมุดงานได 
4. ปอนขอมูลบนแผนงานได 
5. แกไขขอมูลบนแผนงานได 
6. จัดและตกแตงรูปแบบบนแผนงานได 
7. แทรกออบเจ็กตตางๆลงบนแผนงานได 
8. ปอนสูตรและการคํานวนได 
9. สรางช้ินงานดวยโปรแกรม MS. Excel ได 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาคอมพิวเตอร ๓ (โปรแกรมนําเสนอ)    ช้ัน   มัธยมศึกษาปที ่๒ 
รหัสวิชา  ง ๒๒๒๐๑ ภาคเรยีนที ่๑             จํานวน ๔๐   ช่ัวโมง/ป  

 
 ศึกษาคุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอรในโปรแกรมนําเสนอ  เพาเวอรพอยต  
 ปฏิบัติการเขาสูโปรแกรม เปด ปด โปรแกรม การจัดการงานนําเสนอ  การเปลี่ยนมุมมองของ
เอกสาร  การแทรกรูปภาพและขอความศิลป การวาดรูประบายสีดวยแถบเคร่ืองมือการสรางตาราง แผนภูม ิ
และผังองคกร การเตรียมความพรอมกอนนําเสนอ การสรางช้ินงาน โครงงาน  การนําเสนอช้ินงาน 
 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับ การสรางภาพเบ้ืองตนสรางแนวคิดเกี่ยวกับ
งานการนําเสนอดวยคอมพิวเตอร 
 
ผลการเรียนรู  

1. เปด – ปดโปรแกรม PowerPoint ไดเปนอยางด ี
2. บอกสวนประกอบตางๆบนหนาจอโปรแกรม PowerPoint ได 
3. บอก ความหมาย ขั้นตอน การจัดการงานนําเสนอตามวิธีท่ีดีและถูกตองได 
4. สรางไฟล เก็บไฟลงานจากแบบกําหนดเอง  อัตโนมัต ิแมแบบเทมเพลตได 
5. จัดการ เลือก มุมมอง แสดงรูปแบบไฟล ชิน้งาน บนหนาจอการทํางานได 
6. แทรกรูปภาพและขอความศิลปได 
7. วาดรูประบายสีดวยแถบเคร่ืองมือได 
8. สรางตาราง แผนภูมิและผังองคกรได 
9. เตรียมความพรอมกอนนําเสนอได 
10. นําเสนอช้ินงานและทําโครงงานได 

รวม ๑๐ ผลการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 



178 
 

หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

 
คําอธิบายรายวิชา 

รายวิชาคอมพิวเตอร ๔ (โปรแกรมE – Book)    ช้ัน   มัธยมศึกษาปที ่๒ 
รหัสวิชา  ง ๒๒๒๐๒ ภาคเรียนที ่๒    จํานวน ๔๐   ช่ัวโมง/ป  

ศึกษาคุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอรในโปรแกรมFlip Album Pro ๕ ในการทํา E - Book 
 ปฏิบัติการเขาสูโปรแกรม การใชโปรแกรม Flip Albrm Pro ๕  การเพ่ิม  ลบ หนาเอกสาร การพิมพ 
เพ่ิม คัดลอก แกไข ปรับแตง ขอความ การแทรก ตกแตง จัดการ บันทึก เปด สราง เอกสาร   การสราง e – 
book จาก Folder ภาพ สารบัญ   การเตรียมนําเสนอผลงาน การสราง Sing Album on CD  การสราง 
Multiple – Album on CD  การเพิ่มหนังสือเขาไปใชช้ันหนังสือ  การลบหนังสือออกจากชั้นหนังสือ การ
สรางงานนําเสนอเพื่อใชเลนกับเครื่อง VCD การทดสอบงานนําเสนอในรูปแบบ การเขียนงานนําเสนอลง
บนแผน CD-R 
 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับ การสรางภาพเบ้ืองตนสรางแนวคิดเกี่ยวกับ
งานการนําเสนอดวยคอมพิวเตอร 
 
ผลการเรียนรู  

1. บอกประโยชน ความหมาย ของE – Book ได 
2. บอกช่ือแถบเครื่องมือโปรแกรม Flip Album Pro ๕  wfh 
3. เรียกโปรแกรม เพิ่ม ลบ พิมพเอกสารได 
4.  เพิ่ม ลบ คัดลอก แกไข  ปรับแตง  ขอความได 
5.  แทรก ตกแตง จัดการ  บันทึก เปด  สราง เอกสารได 
6. สราง E – Book  จาก Foder ได 
7. เตรียมนําเสนอผลงานได 
8. สราง  เพ่ิมหนังสือ  ลบ หนังสือจากชั้นหนังสือได 
9. สรางงานนําเสนอ ทดสอบ  เขียนงานนําเสนอ ได 

รวม ๙ ผลการเรียนรู  
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาคอมพิวเตอร ๕(โปรแกรมกราฟก)    ช้ัน   มํธยมศึกษาปที ่๓ 
รหัสวิชา  ง ๒๓๒๑๐ ภาคเรียนที ่๑    จํานวน ๔๐   ช่ัวโมง/ป  
 

ศึกษาการใชโปรแกรมสําหรับงานกราฟกแตละประเภท รูจักแถบเคร่ืองมือ ออปช่ันและพาเล็ตตาง 
ๆ ท่ีสําคัญ การใชงานพ้ืนฐานของโปรแกรม การนําภาพกราฟกมาใช การสราง Selection การใชเลเยอร การ
ใช Mask การปรับรูปทรง การใชสี การวาดภาพ สรางตัวอักษรและขอความ การปรับแตงสีและแสงเงาของ
รูปภาพ การใชฟลเตอร (Filter) การสราง Symbol การสรางภาพเคลื่อนไหว Animation และ Rollover การ
นําภาพไปใชกับเว็บ  

เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจและทักษะเบ้ืองตนเกี่ยวกับการสรางภาพ และสรางแนวคิด
เกี่ยวกับงานกราฟก และการนําเสนอในรูปแบบตาง  ๆดวยคอมพิวเตอรอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
ผลการเรียนรู 

๑.   อธิบายเคร่ืองมือในโปรแกรมสรางภาพกราฟกได 
๒.   ใชงานโปรแกรมตกแตงภาพ Photoshopได 
๓.   ตัดตอ ปรับสี แสงและเงาใหกับภาพได 
๔.   สรางและตกแตงตัวอักษรได  
๕.   สราง Banner ได 
๖.  สราง ภาพกราฟก และการนํามาใช  
๗.   สราง Animation ขั้นพ้ืนฐานได  
๘.   สรางชิ้นงานเพ่ือนําไปใชใน Website  

 
รวม ๘ ผลการเรียนรู    

 
 
 

 
 

คําอธิบายรายวิชา 
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รายวิชาคอมพิวเตอร ๖(โปรแกรมทําโฮมเพจ)    ช้ัน   มํธยมศึกษาปที ่๓ 
รหัสวิชา  ง ๒๓๒๑๒ ภาคเรียนที ่๒    จํานวน ๔๐   ช่ัวโมง/ป  
 
 ศึกษาคุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอรในโปรแกรม Dream weaver ในการทํา โฮมเพจ 
 ปฏิบัติการเขาสูโปรแกรม การใชโปรแกรม Dream weaver การเรียกใชDream weaver เร่ิมตนการ
สรางเว็บไซต การใสสวนของเนื้อความลงในเว็บเพจ การใสรปูภาพลงในเว็บเพจ  การสรางตาราง(Table) 
การเช่ือมโยงเว็บเพจ Link  การจัดแบงหนาเว็บไซตดวยเฟรม(Frame) การสรางแบบฟอรมท่ีมีการกรอก
ขอมูล  การใสสื่อแบบ Multimedia  การออกแบบเว็บเพจดวย Layout View  การสงเว็บไซตไปไวใน
อินเตอรเน็ต 
 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับการทําโฮมเพจ และสรางโฮมเพจของตนเอง
ได 
 
ผลการเรียนรู 
 

1. บอกประโยชน ความหมาย ของ การเรียกใชDream weaver ได 
2. ปฏิบัติการเร่ิมตนการสรางเว็บไซต ได 
3. ปฏิบัติการใสสวนของเนื้อความลงในเว็บเพจได  
4. ปฏิบัติการใสรูปภาพลงในเว็บเพจได   
5. ปฏิบัติการสรางตาราง(Table) ได 
6. ปฏิบัติการเช่ือมโยงเว็บเพจ Link  ได 
7. ปฏิบัติการจัดแบงหนาเว็บไซตดวยเฟรม(Frame)ได 
8. ปฏิบัต ิการสรางแบบฟอรมท่ีมีการกรอกขอมูลได  
9. ปฏิบัติการใสสื่อแบบ Multimediaได   
10. ปฏิบัติการออกแบบเว็บเพจดวย Layout View  ได 
11. ปฏิบัติการสงเว็บไซตไปไวในอินเตอรเน็ตได 
12. สรางช้ินงานดวยโปรแกรมDream weaver ได 
 

รวม ๑๒ ผลการเรียนรู  
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  การเพาะเห็ดอยางงาย      ช้ัน   มํธยมศึกษาปที ่ ๒ 
รหัสวิชา  ง ๒๐๒๐๑  ภาคเรียนที ่๑      จํานวน ๔๐   ช่ัวโมง/ป  
 
 ศึกษาความสําคัญและประโยชนของเห็ดนางฟา นางโลม การคัดเลือกวัสดุเพาะ การเลือกเช้ือเห็ด 
สถานท่ี โรงเรือนและอุปกรณท่ีใช วิธีการเพาะ การดูแลรักษา การเก็บเห็ด 
 ปฏิบัติงานเลือกเพาะเห็ดนางฟา นางโลมเพาะ เลือกและใชวัสดุอุปกรณในการเพาะเห็ดอยางถูกวิธ ี
จัดเตรียมโรงเรือนหรือสถานท่ีเพาะ เลือกเชื้อเห็ดและเพาะเห็ด ดูแลรักษา เก็บดอกเห็ด บรรจุหีบหอหรือ
ภาชนะสงตลาด คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาขาย  จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ
รายจาย และประเมินผล 
 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการเพาะเห็ดนางฟา นางโลมตามขั้นตอนทีถู่กตอง 
สามารถผลิตเห็ดจําหนายไดตามความตองการของตลาด 
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  ขนมไทย      ช้ัน   มํธยมศึกษาปที ่๒ 
รหัสวิชา  ง ๒๐๒๐๒  ภาคเรียนที ่๒     จํานวน ๔๐   ช่ัวโมง/ป  

 
 
 ศึกษาความรูท่ัวไป ในการทําขนมอยางงาย การเลือกใชอุปกรณเครื่องใชใหเหมาะสมสําหรับการ
ทําขนมอยางงาย การเลือกซื้อ และเก็บรักษาเคร่ืองปรุงสดและแหง เทคนิคการทําขนมอยางงายชนิดตาง ๆ 
การบรรจ ุวิธีการเก็บรักษา ขนมอยางงายไวนานและถูกสุขลักษณะ 
 ปฏิบัติงานซื้ออาหารสด แหง ใชอุปกรณเครื่องใชใหเหมาะสมกับชนิดของประเภทตาง ๆ บรรจุ
และเก็บ คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาหรือคาบริการ จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชี รายรับ 
– รายจาย และประเมินผล 
 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับการทําขนมอยางงาย และจําจําหนายได 
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คําอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  ชางทําอิฐบล็อก      ช้ัน   มํธยมศึกษาปที ่ ๓ 
รหัสวิชา  ง ๒๐๒๐๓  ภาคเรียนที ่๑      จํานวน ๔๐   ช่ัวโมง/ป  
 
 ศึกษาชนิดและคุณสมบัติของดินทําอิฐ การเตรียมดิน วิธีการผสมสวนผสม การผสมสวนผสม การ
พิมพเปนกอนดวยมือและเคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักร อิฐบล็อค การวาง การตาก เทคนิคการเรียงอิฐ วิธีการลง
พิมพอิฐ วัสดุอุปกรณเคร่ืองมือในการทําอิฐ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 ปฏิบัติงานทําพิมพไม เตรียมวัสด ุ กดพิมพและเรียงผ่ึงอิฐ ตกแตงอิฐการใสสี เรียงอิฐและ การเก็บ
อิฐ สํารวจแหลงวัสดุ และแหลงจําหนาย ทําบัญชีรายรับ – รายจายกําหนดราคาและ จําหนาย 
 เพ่ือใหความรูความเขาใจและมีทักษะในการทําอิฐจําหนาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



184 
 

หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

 
คําอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  ชางไฟฟา     ช้ัน   มํธยมศึกษาปที ่๓ 
รหัสวิชา  ง ๒๐๒๐๔  ภาคเรียนที ่๒    จํานวน ๔๐   ช่ัวโมง/ป  
 

ศึกษาประวัติการคนพบกระแสไฟฟา ทฤษฎีไฟฟาเบื้องตน การอานและการเขียน 
วงจรไฟฟาภายในอาคาร อันตรายและการปองกันอุบัติเหตุจากกระแสไฟฟา 
หลักการทํางานของเครื่องไฟฟาในอาคารประเภทตาง ๆ ปฏิบัติการติดตั้งเดินสายไฟฟาในอาคาร การ
ออกแบบวงจรไฟฟาแสงสวางการใชเครื่องมือวัดทางไฟฟา การถอดประกอบและการซอม
เครื่องใชไฟฟาในบาน การตอสายไฟฟาการบัดกรี การสํารวจแหลงวัสดุและแหลงบริการในทองถิ่น 
การทําบัญชีรับ-จาย  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติการคนพบกระแสไฟฟา ทฤษฎีไฟฟา
เบ้ืองตน การอานการเขียนวงจรไฟฟาภายในอาคาร อันตรายและการปองกันอุบัติเหตุจากกระแสไฟฟา   
หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาในอาคารประเภทตาง ๆ มีทักษะในการติดตั้งเดินสายไฟฟาในอาคาร 
การออกแบบวงจรไฟฟาแสงสวาง การใชเคร่ืองมือวัดทางไฟฟา การถอดประกอบและซอม
เครื่องใชไฟฟาในบาน การตอสายไฟฟา การบัดกรี การสํารวจแหลงวัสดุและแหลงบริการ ในทองถิ่น
การทําบัญชีรับ – จาย เปนผูมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย อดทน ตรงตอเวลา มีกิจนิสัย   รักความสะอาด
ประณีต รอบคอบ ทํางานกับผูอื่นได 
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  งานปลูกดอกไมประดับ     ช้ัน   มํธยมศึกษาปที ่
รหัสวิชา  ง ๒๐๒๐๕  ภาคเรียนที ่    จํานวน ๔๐   ช่ัวโมง/ป  
 

ศึกษาความหมายความสําคัญ และประโยชนของไมดอกไมประดับท่ีเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น 
ประเภทของไมดอกประดับ สภาพดินฟาอากาศ พันธุและการขยายพันธุ อุปกรณท่ีใชปลูก  การปลูก  การ
ปฏิบัติดูแลรักษาในเรือนเพาะชํา ในแปลงปลูกและในภาชนะปลูก การปองกันโรคและกําจัดศัตรูพืช การ
เตรียมไมดอกประดับใหมีคุณภาพ 
 วิเคราะหขอมูลความตองการของตลาด เลือกปลูกไมดอกประดับอยางนอย 2 ชนิด ปฏิบัติงาน
เตรียมดิน ปลูก เลือก และใชวัสดุปลูก เลือกใชวิธีการปลูกท่ีเหมาะสมกับชนิดของพืช ดูแลรักษา จัดเตรียม
ผลิตผลสงจําหนาย คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาขาย  จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ
รายจาย และประเมินผล 
 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการปลูกไมดอกประดับไดเหมาะสมตามเวลาท่ีตลาด
ตองการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



186 
 

หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

 
คําอธิบายรายวิชา 

รายวิชา  งานปลูกพืชผักสวนครัว     ช้ัน   มํธยมศึกษาปที ่
รหัสวิชา  ง ๒๐๒๐๖  ภาคเรียนที ่๒      จํานวน ๔๐   ช่ัวโมง/ป  

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของพืชผักสวนครัว เชน ขิง ตะไคร พริก โหระพา 
ฯลฯ สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม การเตรียมดินปลูก แปลงเพาะ แปลงปลูก วิธีการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา 
การเก็บเกี่ยว 
 วิเคราะหขอมูลความตองการของตลาด เลือกปลูกพืชผักสวนครัวอยางนอย  2 ชนิด ปฏิบัติงาน
เตรียมดิน เพาะเมล็ดพืชผัก ยายปลูกหรือปลูกดวยการแยก แบง ปกชํา ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว และจัดผลิตผล
จําหนาย คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาขาย  จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับรายจาย 
และประเมินผล 
 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการปลูกพืชผักสวนครัว และจําหนายได 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาภาษาอังกฤษ       ช้ันประถมศึกษาปที ่๑  
รหัสวิชา ต ๑๑๑๐๑       เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ป  

ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ท่ีฟง ระบุตัวอักษรและเสียงอานออกเสียง  สะกดคํางาย ๆ  ถูกตองตาม
หลักการอาน เลือกภาพตรงตามความหมายของคํา  ตอบคําถามจากการฟงเร่ืองใกลตัว พูดโตตอบดวยคํา
สั้นๆ งาย ๆ  ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบท่ีฟง  ใชคําสั่งงาย ๆ  ตามแบบท่ีฟง บอกความตองการงาย 
ๆ ของตนเองตามแบบท่ีฟง  พูขอและใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟง  พูดใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเร่ืองใกลตัว 

พูดและทําทาประกอบตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา  บอกช่ือและคําศัพทเกี่ยวกับเทศกาลสําคัญ
ของเจาของภาษา  เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยระบุตัวอักษรและเสียง
ตัวอักษรของภาษาตางประเทศและภาษาไทยบอกคําศัพทเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น  
ฟงพูดในสถานการณงาย ๆ ท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน  ใชภาษาตาง ประเทศเพ่ือรวบรวมคําศัพทท่ีเกี่วของใกล
ตัว 
 
ตัวช้ีวัด ต.๑.๑ ป๑/๑-๔   ต.๑.๒ ป ๑/๑-๔  ต.๑.๓ ป ๑/๑ ต.๒.๑ ป๑/๑-๓  ต.๒.๒ ป๑/๑  ต.๓.๑ ป๑/๑  ต.๔.๑ 
ป๑/๑  ต.๔.๒ ป ๑/๑ 
รวม ๑๖ ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาภาษาอังกฤษ       ช้ันประถมศึกษาปที ่๒ 
รหัสวิชา ต ๑๒๑๐๑       เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ป 
ปฏิบัติตามคําสั่งและคําขอรองงายๆ  ท่ีฟง  ระบุตัวอักษรและเสียง  อานออกเสียงคํา สะกดคํา และอาน
ประโยคงาย ๆ ถูกตองตามหลักการอานออกเลือกภาพตรงความหมายของคํา  กลุมคําและประโยคท่ีฟง  
ตอบคําถามจากการฟงประโยคบทสนทนาหรือนิทานงาย ๆ  ท่ีมีภาพประกอบพูดโตตอบดวยคํางาย ๆ  ใน
การสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบท่ีฟง  พูดขอและใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟง  พูดให
ขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเร่ืองใกลตัว 
  พูดและทําทาประกอบตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา  บอกช่ือเกี่ยวกับคําศัพทและเทศกาลสําคัญ
ของเจาของภาษา   เขารวมกิจกรรมทางภาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 
   ระบตุัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาตางประเทศและภาษาไทย  บอกคําศัพทเกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น  
  พูด  ฟง ในสถานการณงาย ๆ  ท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน  ใชภาษาตางประเทศเพ่ือรวบรวมคําศัพทท่ี
เกี่ยวของใกลตัว 
 
ตัวช้ีวัด ต.๑.๑ ป๒/๑-๔    ต.๑.๒ ป ๒/๑-๔   ต.๑.๓ ป ๒/๑  ต.๒.๑ ป๒/๑-๓   ต.๒.๒ ป๒/๑   

ต.๓.๑ ป๒/๑   ต.๔.๑ ป๒/๑   ต.๔.๒ ป ๒/๑ 
รวม ๑๖ ตัวช้ีวั
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คําอธิบายรายวิชา  

รายวิชาภาษาอังกฤษ      ชั้นประถมศึกษาปที ่๓ 
รหัสวิชา ต ๑๓๑๐๑      เวลา ๘๐ ชั่วโมง/ป 

ปฏิบัติตามคําสั่งและคําขอรองท่ีฟง  หรืออาน  อานออกเสียงคํา  สะกดคํา  อานกลุมคํา
ประโยคและบทพูด  เขาจังหวะงาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน  เลือกระบุภาพหรือสัญลักษณ
ตรงความหมายของ  กลุมคําและประโยคท่ีฟงตอบคําถามจากการฟงหรืออานประโยค  บท
สนทนาหรือนิทานงาย ๆ พูดโตตอบดวยคําสั้น ๆ งาย ๆ   ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบ
ท่ีฟงใชคําสั่งและคําขอรองงาย ๆ ตามแบบท่ีฟง  บอกความตองการงาย ๆ ตามเบบของตนเอง
ตมท่ีฟง  พูดและขอใหขอมูลงาย ๆ   เกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนตามแบบท่ีฟง  บอกความรูสึก
ของตนเองเกี่ยวกวับสิ่งตาง ๆ ใกลตัวและกิจกรรมตาง ๆ ตามแบบท่ีฟง  พูดใหขอมูงเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกลตัว  จัดหมวดหมูทําตามประเภทของบุคคล  สัตวและสิ่งของตามท่ีฟงหรือ
อาน 
  พูดและทําทาปรกอบตามมารยาทสังคม  วัฒนธรรมของเจาของภา   บอกช่ือและ
คําศัพทงาย ๆ   เกี่ยวกับเทศกาลวันสําคัญ  งานฉลองและชีวิตความเปนอยูของเจาของภา  เขา
รวมกิจกรรมทางภาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย  ระบุตัวอักษรของภาษาตางประเทศและ
ภาไทย 
  บอกคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ฟงพูดในสถานการณงาย ๆ ท่ี
เกิดขึ้นในหองเรียน   ใชภาตางประเทศเพ่ือรวบรวมคําศัพทท่ีเกี่ยวของใกลตตัว 
 
ตัวช้ีวัด ต.๑.๑ ป๓/๑-๔    ต.๑.๒ ป ๓/๑-๕  ต.๑.๓ ป ๓/๑-๒  ต.๒.๑ ป๓/๑-๓   ต.๒.๒ 

ป๓/๑   
ต.๓.๑ ป๓/๑   ต.๔.๑ ป๓/๑   ต.๔.๒ ป ๓/๑ 

รวม ๑๘ ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา  

รายวิชาภาษาอังกฤษ      ชั้นประถมศึกษาปที ่๔ 
รหัสวิชา ต ๑๔๑๐๑      เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง/ป 

ปฏิบัติตามคําสั่งและคําขอรองคําแนะนํางาย ๆ ท่ีฟงหรืออาน  อานกลุมคํา  ประโยค  
ขอความงาย ๆ และบทพูด  เขาจังหวะถูกตองตามหลักท่ีอาน  เลือก  ระบุภาหรือสัญลักษณหรือ
เครื่องหมายตรงความหมายของประโยคและขอความสั้น ๆ ท่ีฟงหรืออาน  ตอบคําถามจากการ
ฟงหรืออานประโยค  บทสนทนา  นิทานงาย ๆ  พูด เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล
ใชคําสั่ง  คําขอรองและคําขออนุญาตงาย ๆ  พูดเขียนแสดงความตองการของตนเอง  และขอ
ความชวยเหลือในสถานการณงาย ๆ   พูดเขียนเพ่ือขอ ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือ  และ
ครอบครัว  พูดแสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัวและกิจกรรมตาง ๆ ตาม
แบบท่ีฟง  พูดเขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว   พูด  วาดภาพ  แสดง
ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ  
  พูดและทําทาทางประกอบอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา   ตอบคําถามเกี่ยวกับเทศกาลวันสําคัญ  งานฉลองและชีวิตความเปนอยูงาย ๆ ของเจาของ
ภา  เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยบอกความแตกตางของเสียง  
ตัวอักษร  กลุมคํา  ประโยคและขอความของภาษาตางประเทศและภาษาไทย    บอกความ
เหมือนความแตกตางระหวางเทศกาลและงานฉลองของเจาของภาษากับของไทย  คนควา  
รวบรวมคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและนําเสนอดวยการพูด  การเขียน 
  ฟงและพูดในสถานการณงาย ๆ ท่ีเกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา   ใช
ภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตาง ๆ  
 
ตัวช้ีวัด ต.๑.๑ ป๔/๑-๔    ต.๑.๒ ป ๔/๑-๕  ต.๑.๓ ป ๔/๑-๓  ต.๒.๑ ป๔/๑-๓   ต.๒.๒ 

ป๔/๑-๒   
ต.๓.๑ ป๔/๑   ต.๔.๑ ป๔/๑   ต.๔.๒ ป ๔/๑ 

รวม  ๒๐ ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาภาษาอังกฤษ      ชั้นประถมศึกษาปที ่๕ 
รหัสวิชา ต ๑๕๑๐๑      เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง/ป 

ปฏิบัติตามคําสั่งและคําขอรองคําแนะนํางาย ๆ ท่ีฟงหรืออาน  อานออกเสียงประโยค
ขอความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกตองตามหลักการอาน  ระบุ วาดภาพ  สัญลักษณหรือ
เครื่องหมาย  ตรงตามความหมายของประโยคขอความสั้น ๆ ท่ีฟงหรืออาน  บอกใจความสําคัญ
และตอบคําถามจากการฟงและอาน   บทสนทนาและนิทานงาย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ พูดเขียน
โตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล  ใชคําสั่ง คําขอรอง  คําขออนุญาตและใหคําแนะนํางาย ๆ 
พูเขียนแสดงความตองการ  ขอความชวยเหลือ  ตอบรับ  และปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน
สถานการณงาย ๆ พูดเขียนแสดงความตองการ  ขอความชวยเหลือ  ตอบรับ  และปฏิเสธการให
ความชวยเหลือในสถานการณงาย ๆ  พูดเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน 
ครอบครัวและเรื่องใกลตัว  เขียนภาพ  แผนผังและแผนภูมิแสดงขอมูลตาง ๆ ตามท่ีฟงหรืออาน
พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว 
  ใชถอยคําน้ําเสียงกริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมตามเจาของ
ภาษา  ตอบคําถาม  บอกความสําคัญของเทศกาลวันสําคัญ  งานฉลองและชีวิตความเปนอยูงาย 
ๆ ของเจาของภา   เขารวมกิจกรรมของเจาของภาษานิทรรศการตามความสนใจ   บอกความ
เหมือนความแตกตางระหวางการออกเสียง  ประโยคชนิดตาง ๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอน
และการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาไทยบอกความเหมือน  ความแตกตางระหวาง
เทศกาลและงานฉลองของเจาของภาษากับของไทย 
  คนควา  รวบรวมคําศัพททีเกี่ยวของกับกลุสมสาระการเรียนรูอื่น และนําเสนอการพูด
การเขียน 
  ฟงและพูดในสถานการณงาย ๆ ท่ีเกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา   ใช
ภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตาง ๆ  
 
ตัวช้ีวัด ต.๑.๑ ป๕/๑-๔    ต.๑.๒ ป ๕/๑-๕   ต.๑.๓ ป ๕/๑-๓  ต.๒.๑ ป๕/๑-๓   

ต.๒.๒ ป๕/๑-๒   
ต.๓.๑ ป๕/๑   ต.๔.๑ ป๕/๑   ต.๔.๒ ป ๕/๑ 

รวม  ๒๐ ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาภาษาอังกฤษ      ชั้นประถมศึกษาปที ่๖ 
รหัสวิชา ต ๑๖๑๐๑      เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง/ป 

ปฏิบัติตามคําสั่งและคําขอรองคําแนะนํางาย ๆ ท่ีฟงหรืออาน  อานออกเสียงขอความ
นิทาน  และบทกลอนสั้น ๆ ตามหลักการอาน  เลือกระบุประโยคหรือขอความสั้น ๆ  ตรงตาม
สัญลักษณหรือเครื่องหมายท่ีอาน  บอกใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟงและอานบท
สนทนา  นิทานงาย ๆ และเลาเรื่องพูดเขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล  ใชคําสั่ง  คํา
ขอรอง  คําขออนุญาติและใหคําแนะนํางาย ๆ พูดและเขียนเพ่ือขอออละใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  เพ่ือนครอบครัว  และเรื่องใกลตัว  พูด  เขียน  แสดงความรูสึกเกี่ยวกับเรือ่งตาง ๆ  ใกล
ตัว กิจกรรมตาง ๆ พรอมท้ังใหเหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 
   พูดเขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือน  และสิ่งแวดลอมใกลตัว เขียนภาพ  แผนผัง  
และตารางแสดงขอมูลตาง ๆ ตามท่ีฟงหรืออาน  พูด เขียน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตาง 
ๆ ใกลตัวใชถอยคํา  น้ําเสียงและกริยาทาทางอยางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาใหขอมูลเกี่ยวกับเทศกาลวันสําคัญ  งานฉลอง  ชีวิตความเปนอยูของ
เจาของภาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  บอกความเหมือน  ความแตกตางระหวางการออก
เสียงประโยคชนิดตาง ๆ   การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการลําดับคําตามโครงสราง
ประโยคของภาตางประเทศและภาไทยเปรียบเทียบความเหมือนความแตกตางระหวางเทศกาล
งานฉลองและประเพณีของเจาของภาไทย 
  คนควา  รวบรวมคําศัพททีเกี่ยวของกับกลุสมสาระการเรียนรูอื่น และนําเสนอการพูด
การเขียนฟงและพูดในสถานการณงาย ๆ ท่ีเกดิขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา   ใช
ภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตาง ๆ  
 
ตัวช้ีวัด ต.๑.๑ ป๖/๑-๔    ต.๑.๒ ป ๖/๑-๕   ต.๑.๓ ป ๖/๑-๓ ต.๒.๑ ป๖/๑-๓   ต.๒.๒ ป๖/๑-๒   

ต.๓.๑ ป๖/๑   ต.๔.๑ ป๖/๑   ต.๔.๒ ป ๖/๑ 
รวม  ๒๐ ตัวช้ีวัด 
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                คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาภาษาอังกฤษ      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑                       
รหัสวิชา อ ๒๑๑๐๑     ภาคเรียนที ่๑      เวลา ๖๐ ชั่วโมง/ภาค 
 
 ฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง  คําแนะนํา  คําช้ีแจงงาย ๆ ในเรื่องอาหารเครื่องดื่ม 
แหลงทองเท่ียวในทองถิ่น ตอบคําถามจากเรื่องท่ีฟง 
 พูดสนทนา  แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  ทักทายกลาวลา  ขอโทษ  ขอบคุณ  
ชมเชย  พูดเกี่ยวกับสถานการณในชีวิตประจําวัน  ใชคําขอรอง  คําแนะนํา  แสดงความคิดเห็น  
ใหเหตุผล 
 อานสลากยา  ปายประกาศ  บทความ  บทสนทนา  นิทาน  เรื่องสั้น  วิธีการใชอุปกรณ  
ตอบคําถามจากเรื่องท่ีอาน  อานออกเสียงไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง  ถายโอนเปน
ถอยคําของตนเอง 
 เขียนบรรยาย วิเคราะหแสดงความคิดเห็น ใหเหตุผล เรียงลําดับตามโครงสรางทาง
ภาษา เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางทางวัฒนธรรมของเจาของภาษา และ
วัฒนธรรมไทย 
ตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑ ม.๑/๑ 
ต ๑.๑ ม.๑/๒ 
ต ๑.๑ ม.๑/๓ 
ต ๑.๑ ม.๑/๔ 
ต ๑.๒ ม.๑/๑ 
ต ๑.๒ ม.๑/๒ 
ต ๑.๒ ม.๑/๓ 
ต ๑.๒ ม.๑/๔ 
ต ๑.๒ ม.๑/๕ 
ต ๑.๓ ม.๑/๑ 
รวม ๑๐ ตัวช้ีวัด 
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    คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาภาษาอังกฤษ      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑                       
รหัสวิชา อ ๒๑๑๐๒      ภาคเรียนที ่๒    เวลา ๖๐ ชั่วโมง/ภาค  

 
ศึกษา  วิเคราะห หลักการอานออกเสียงขอความ นิทาน และบทรอยกรอง  ( poem ) 

สั้น ๆ ประโยคชนิดตาง ๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอน  การลําดับคําตามโครงสรางประโยค
ภาษา  ระบุหัวขอเรื่อง  ใจความสําคัญจากบทสนทนา  นิทาน และเรื่องสั้นท่ีไดจากการฟงและ
อาน  แสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน
สถานการณตางๆ   แสดงความรูสึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว  กิจกรรม
ตางๆ พรอมท้ังใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบ  โดยใชภาษาสื่อสารท้ังในสถานการณจริง/สถานการณ
จําลองท่ีเกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา  เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญ  เทศกาล 
ประเพณีและวัฒนธรรมของเจาของภาษาตามมารยาททางสังคม   เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ  
สามารถนําไปเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรูอื่น ๆเช่ือมโยงกบัสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ และนําไปประกอบอาชีพ  เพ่ือใหเกิดการรักการแสวงหาความรูดวยตนเอง  มีความ
กระตือรือรน  ตั้งใจ  กลาแสดงออก  มีเจตคติท่ีดีตอวิชาภาษาอังกฤษ  นําไปใชใน
ชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพสุจริต 
รหัสตัวชี้วัด 
ต. ๑.๑ ม.๑/๒  ม. ๑/๔ 
ต. ๑.๒ ม. ๑/๓  ม. ๑/๕ 
ต. ๑.๓ ม. ๑/๓ 
ต. ๒.๑ ม. ๑/๑  ม. ๑/๓ 
ต. ๒.๒ ม. ๑/๑ 
ต. ๔.๑ ม. ๑/๑ 
รวม  ๙  ตัวชี้วัด                   
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                   คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาภาษาอังกฤษ      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒                    
รหัสวิชา อ.๒๒๑๐๑      ภาคเรียนที ่๑                             เวลา ๖๐ ชั่วโมง/ภาค 
 
 ฝกการสื่อสารในการเปนผูใหและผูรับ  ขอมูล  ขาวสารสาระตางๆ ท้ังการฟง  การพูด  
การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบของการให และการรับ เพ่ือการปฏิบัติตาม หรือ
การปฏิเสธ คํารองขอ คําแนะนํา การใหเหตุผล คําอธิบาย ยกตัวอยาง ประกอบ การจับใจความ
สําคัญ วิเคราะห สังเคราะหขอมูล จากเรื่องราว ขาว เหตุการณ กิจกรรม เรื่องใกลตัวใน
ชีวิตประจําวัน 
              เขารวมและจัดกิจกรรมทางภาษา เรียนรูทางวัฒนธรรมของเจาของภาษา เปรียบเทียบ
กับของตนเอง สามารถถายโยงองคความรูในเนือ้หาท่ีเรียนกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ท่ีมี
ความสัมพันธกันได สามารถสืบคนขอมูล ศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆไดอยาง
หลากหลาย มีความรูความสามารถท่ีจะเรียนตอในระดับตอไปไดและเขาใจองครวมของ
การศึกษาเพ่ือชีวิต มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 

 
 
มาตรฐานช้ีวัด 
 ต.๑.๑  ม.๒/๑-๔  ,  ต.๑.๒  ม.๒/๑-๕  ,  ต.๑.๓  ม.๒/๑.๓ 

ต.๒.๑  ม.๒/๑-๓  ,  ต.๒.๒  ม.๒/๑-๒  ,  ต.๓.๑  ม.๒/๑ 
ต.๔.๑  ม.๒/๑      
รวม  ๑๙  ช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



196 
 

หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

                   คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาภาษาอังกฤษ      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒                    
รหัสวิชา อ.๒๒๑๐๒   ภาคเรียนที ่๒   เวลา ๖๐ ชั่วโมง/ภาค 
 
             ฝกการสื่อสารในการเปนผูใหและผูรับ  ขอมูล  ขาวสารสาระตางๆ ท้ังการฟง  การพูด  
การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบของการให และการรับ เพ่ือการปฏิบัติตาม หรือ
การปฏิเสธ คํารองขอ คําแนะนํา การใหเหตุผล คําอธิบาย ยกตัวอยาง ประกอบ การจับใจความ
สําคัญ วิเคราะห สังเคราะหขอมูล จากเรื่องราว ขาว เหตุการณ กิจกรรม เรื่องใกลตัวใน
ชีวิตประจําวัน 
              เขารวมและจัดกิจกรรมทางภาษา เรียนรูทางวัฒนธรรมของเจาของภาษา เปรียบเทียบ
กับของตนเอง สามารถถายโยงองคความรูในเนื้อหาท่ีเรียนกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ท่ีมี
ความสัมพันธกันได สามารถสืบคนขอมูล ศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆไดอยาง
หลากหลาย มีความรูความสามารถท่ีจะเรียนตอในระดับตอไปไดและเขาใจองครวมของ
การศึกษาเพ่ือชีวติ มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
  
มาตรฐานช้ีวัด 
 ต.๑.๑  ม.๒/๑-๔  ,  ต.๑.๒  ม.๒/๑-๕  ,  ต.๑.๓  ม.๒/๑.๓ 

ต.๒.๑  ม.๒/๑-๓  ,  ต.๒.๒  ม.๒/๑-๒  ,  ต.๓.๑  ม.๒/๑ 
ต.๔.๑  ม.๒/๑      
รวม  ๑๙  ช้ีวัด 
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                   คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาภาษาอังกฤษ      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓                  
รหัสวิชา อ.๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที ่๑                  เวลา ๖๐ ชั่วโมง/ภาค 
 

 ศึกษา วิเคราะหแลวปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา และคําอธิบายท่ีฟงและอาน 
เลือกหรือระบุหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตาง  ๆ แลกเปลี่ยน  ขอมูล  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง  
กิจวัตรประจําวัน กิจกรรม ประสบการณ สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน  และสิ่งแวดลอม
ใกลตัว  วิเคราะหเรื่อง/เหตุการณท่ีอยูในความสนใจของสังคม เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับวัน
สําคัญ เทศกาล ประเพณี และวัฒนธรรมของเจาของภาษาตามมารยาททางสังคม  เห็นคุณคา
ของภาษาอังกฤษ  และนําไปเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรูอื่น ๆ  
เช่ือมโยงกับสาระการเรียนรูอื่น  ๆ เพ่ือใหเกิดความรักในการแสวงหาความรูดวยตนเอง มีความ
สุภาพ มีความกระตือรือรน ตั้งใจ กลาแสดงออก  มีเจตคติท่ีดีตอวิชาภาษาอังกฤษ นําไปใชใน
ชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพสุจริต 
 
ตัวช้ีวัด 
 ต.๑.๑  ม.๓/๑-๔  ,  ต.๑.๒  ม.๓/๑-๕  ,  ต.๑.๓  ม.๓/๑.๓ 

ต.๒.๑  ม.๓/๑-๓  ,  ต.๒.๒  ม.๓/๑-๒  ,  ต.๓.๑  ม.๓/๑ 
ต.๔.๑  ม.๓/๑      ,  ต.๔.๒  ม.๓/๑-๒     
รวม  ๒๑  ช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาภาษาอังกฤษ      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓                  
รหัสวิชา อ.๒๓๑๐๒ ภาคเรียนที ่๒                  เวลา ๖๐ ชั่วโมง/ป  
 

ศึกษา วิเคราะห หลักการอานออกเสียงขอความ นิทาน และประโยคชนิดตาง ๆ การใช
เครื่องหมายวรรคตอน การลําดับคําตามโครงสรางประโยคภาษา ระบุหัวขอเรื่อง ใจความ
สําคัญจากบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้นท่ีไดจากการฟงและอาน แสดงความตองการ ขอ
ความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณตาง  ๆแสดงความรูสึก 
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว กิจกรรมตางๆ พรอมท้ังใหเหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ โดยใชภาษาสื่อสารท้ังในสถานการณจริง/สถานการณจําลองท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน
และสถานศึกษา เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญ เทศกาล ประเพณีและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษาตามมารยาททางสังคม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ  และเหตุการณ  พรอมท้ังใหเหตุผลประกอบ ใชภาษา  น้ําเสียง และกิริยาทาทาง 
เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา  อธิบายและ
เปรียบเทียบเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษา 
เขารวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตาม ความสนใจ  เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ 
สามารถนําไปเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรูอื่น ๆเช่ือมโยงกับสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ และนําไปประกอบอาชีพ  

เพ่ือใหเกิดการรักการแสวงหาความรูดวยตนเอง มีความกระตือรือรน ตั้งใจ กลา
แสดงออก        มีเจตคติท่ีดีตอวิชาภาษาอังกฤษ นําไปใชในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
สุจริต 
 

รหัสตัวชี้วัด 

ต.๑.๑ ม.๓/๓  ต.๑.๒ ม. ๓/๓ ม.๓/๔   ต. ๑.๓ ม. ๓/๓   ต. ๒.๑ ม. ๓/๓ 

ต. ๒.๒ ม. ๓/๒ 

ต. ๓.๑ ม. ๓/๑ 

ต. ๔.๒ ม. ๓/๓ 

รวม  ๘   ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัส   จ ๒๑๒๐๑      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน)    ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง              จํานวน  ๑   หนวยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 นักเรียนเขาใจและปฏิบัติตามคําส่ังงายๆท่ีฟง สามารถพูดโตตอบดวยคําส้ันๆงายๆ ใน
การส่ือสารระหวางบุคคลส้ันๆงายๆตามแบบท่ีฟงหรืออาน สามารถระบุตัว pinyin อันไดแก 
พยัญชนะ ๘ ตวั สระ ๖ ตัว  อานออกเสียงตามวรรณยุกต ๔ เสียงไดถูกตอง เขียนและอานออก
เสียงคําศัพทไดอยางนอย ๒๐ ตัว สะกดคํางายๆ ถูกตองตามหลักการอาน สามารถอาน และ
เขียนตัวเลข จํานวนนับ ๑-๑๐ นักเรียนเขียนลําดับการเขียนของตัวอักษรจีนเบ้ืองตนได นักเรียน
รูจักตําแหนงท่ีตัง้ของประเทศจีน บอกช่ือ และคําศัพทงายๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของ
เจาของภาษาและของประเทศไทย ไดถูกตอง และเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ี
เหมาะกับวัย  
           ใชทักษะ การฟง การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ และมี
ทักษะในการส่ือสารทางภาษา สามารถแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารไดอยางเหมาะสมกับวัย 
          เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาจีน ใฝเรียนรู มีความภูมิใจในความเปนไทย
สามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 
จํานวนผลการเรียนรู  ๙  ขอ 
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คําอธิบายรายวิชา 
รหัส   จ ๒๑๒๐๒  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน)      ชั้นประถมศึกษาปที ่๒ 
เวลา  ๔๐ ชั่วโมง                          จํานวน  ๑   หนวยกิต 
...................................................................................................................................................... 

นักเรียนเขาใจและปฏิบัติตามคําสั่ง และคําขอรองงายๆท่ีฟง ระบุตัว pinyin อันไดแก 
พยัญชนะ ๑๔ ตัว สระ     ๖ ตัว อานออกเสียงตามวรรณยุกต ๔ เสียงไดถูกตอง เขียนและอาน
ออกเสียงคําศัพทไดอยางนอย ๓๐ ตัว นักเรียนทราบลําดับการเขียนของตัวอักษรจีนเบ้ืองตนได 
อานออกเสียง สะกดคํางายๆ ถูกตองตามหลักการอาน สามารถอาน และเขียนตัวเลข จํานวนนับ 
๒๐-๓๐ และเขียนวันท่ีตามหลักการเขียนไดถูกตอง พูดโตตอบดวยประโยค สั้นๆงายๆ ในการ
สื่อสารระหวางบุคคลตามแบบท่ีฟงหรืออาน  พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ไดถูกตอง นักเรียน
สามารถบอกตําแหนงท่ีตั้ง ขนาด และความสําคัญ ของประเทศจีน บอกช่ือ และคําศัพทงายๆ 
เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมของเจาของภาษาและของประเทศไทยไดถูกตอง และเขารวม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย  
 ใชทักษะ การฟง การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ และมี
ทักษะในการส่ือสารทางภาษา สามารถแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารไดอยางเหมาะสมกับวัย 
          เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาจีน ใฝเรียนรู มีความภูมิใจในความเปนไทย
สามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 

จํานวนผลการเรียนรู  ๑๐  ขอ 
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คําอธิบายรายวิชา 
รหัส   จ ๒๒๒๐๑  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน)       ชั้นประถมศึกษาปที๓่ 
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง             จํานวน  ๑   หนวยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 นักเรียนเขาใจและปฏิบัติตามคําสั่งและคําขอรองงายๆท่ีฟงหรืออานระบุตัว pinyin อัน
ไดแก พยัญชนะ ๒๓ ตัว สระ ๑๕ ตัว อานออกเสียงตามวรรณยุกต ๔ เสียงไดถูกตอง เขียนและ
อานออกเสียงคําศัพทไดอยางนอย ๔๐ ตัว นักเรียนทราบลําดับการเขียนของตัวอักษรจีน
เบ้ืองตนได และสามารถเขียนอักษรจีนตามลําดับขีดได อานออกเสียงสะกดคํางายๆ และบทพูด
เขาจังหวะถูกตองตามหลักการอาน สามารถอาน และเขียนตัวเลข จํานวนนับ ๔๐-๖๐ และการ
บอกเวลา (ช่ัวโมง) ไดถูกตอง นักเรียนสามารถพูดโตตอบดวยการพูด การเขียนโตตอบในการ
สื่อสารระหวางบุคคลพูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งใกลตัวไดถูกตอง นักเรียนสามารถ
อธิบายตําแหนงท่ีตั้ง ขนาด และความสําคัญ ของประเทศจีนบอกช่ือ และคําศัพทงายๆ เกี่ยวกับ
ประเพณีและวฒันธรรมของเจาของภาษาและของประเทศไทยไดถูกตอง และเขารวมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย 
 ใชทักษะ การฟง การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ และมี
ทักษะในการส่ือสารทางภาษา สามารถแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารไดอยางเหมาะสมกับวัย 
          เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาจีน ใฝเรียนรู มีความภูมิใจในความเปนไทย
สามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 

จํานวนผลการเรียนรู  ๑๐  ขอ 
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คําอธิบายรายวิชา 
รหัส   จ ๒๒๒๐๒    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน)   ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ 
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง           จํานวน  ๑  หนวยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 นักเรียนเขาใจและปฏิบัติตามคําสั่งและคําขอรองท่ีฟงหรืออานระบุตัว pinyin อัน
ไดแก พยัญชนะ ๒๓ ตัว สระ ๓๕ ตัว อานออกเสียงตามวรรณยุกต ๔ เสียงไดถูกตอง เขียนและ
อานออกเสียงคําศัพทไดอยางนอย ๕๐ ตัว นักเรียนทราบลําดับการเขียนของตัวอักษรจีน
เบ้ืองตนได และสามารถเขียนอักษรจีนตามลําดับขีดได อานออกเสียง สะกดคํางายๆและบทพูด
เขาจังหวะ ถูกตองตามหลักการอาน สามารถอาน และเขียนตัวเลข จํานวนนับ ๖๐-๙๙ และการ
บอกเวลา ไดถูกตองพูดโตตอบดวยการพูด การเขียนโตตอบ ในการสื่อสารระหวางบุคคล 
สามารถพูดและเขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกลตัวไดถูกตอง บอกช่ือ และ
คําศัพทงายๆ เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมของเจาของภาษาและของประเทศไทยไดถูกตอง 
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะตําแหนงท่ีตั้ง ขนาด และความสําคัญ ของประเทศจีนและ
ภาษาจีน เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย 
 ใชทักษะ การฟง การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ และมี
ทักษะในการส่ือสารทางภาษา สามารถแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารไดอยางเหมาะสมกับวัย 
          เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาจีน ใฝเรียนรู มีความภูมิใจในความเปนไทย
สามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 

จํานวนผลการเรียนรู  ๑๐   ขอ 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

 
คําอธิบายรายวิชา 

รหัส   จ  ๒๓๒๐๑    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน)   ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง      จํานวน  ๑  หนวยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 นักเรียนเขาใจและปฏิบัติตามคําสั่งและคําขอรองและคําแนะนํางายๆท่ี ฟงหรืออาน
ระบุตัว pinyin อันไดแก พยัญชนะ ๒๓ ตัว สระ ๓๕ ตัว อานออกเสียงตามวรรณยุกต 4 เสียงได
ถูกตอง เขียนและอานออกเสียงคําศัพทไดอยางนอย ๘๐ ตัว นักเรียนทราบลําดับการเขียนของ
ตัวอักษรจีนเบ้ืองตนได และสามารถเขียนอักษรจีนตามลําดับขีดได อานออกเสียง สะกดคํา 
งายๆ เขาใจความหมายและรองเพลงอมตะอยางนอย ๑ เพลง ถูกตองตามหลักการออกเสียง 
สามารถอาน และเขียนตัวเลข จํานวนนับ หลักรอย และการบอกราคาสิ่งของไดถูกตอง พูด
โตตอบดวยการพูด  
การเขียนโตตอบ ในการสื่อสารระหวางบุคคล พูดและเขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เกี่ยวกับเรื่องใกลตัวไดถูกตอง บอกช่ือ และคําศัพทงายๆ เกี่ยวกับ ประเพณี และวัฒนธรรม ของ
เจาของภาษา และของประเทศไทยไดถูกตอง เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะ
กับวัย นักเรียนสามารถอธิบายตําแหนงท่ีตั้ง ขนาด และความสําคัญ ของประเทศจีน 
 ใชทักษะ การฟง การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ และมี
ทักษะในการส่ือสารทางภาษา สามารถแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารไดอยางเหมาะสมกับวัย 
          เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาจีน ใฝเรียนรู มีความภูมิใจในความเปนไทย
สามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 

จํานวนผลการเรียนรู  ๑๐  ขอ 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รหัส  จ ๒๓๒๐๒    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน)    ชั้นประถมศึกษาปที ่๖ 
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง           จํานวน  ๑  หนวยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 นักเรียนเขาใจและปฏิบัติตามคําสั่งและคําขอรองและคําแนะนํางายๆท่ีฟงหรืออานระบุ
ตัว pinyin อันไดแก พยัญชนะ๒๓ ตัว สระ ๓๕ ตัว อานออกเสียงตามวรรณยุกต 4 เสียงได
ถูกตอง เขียนและอานออกเสียงคําศัพทไดอยางนอย ๑๐๐ ตัว     นักเรียนทราบลําดับการเขียน
ของตัวอักษรจีนเบ้ืองตน         และสามารถเขียนอักษรจีนตามลําดับขีดได  
อานออกเสียง สะกดคํา งายๆ ถูกตองตามหลักการ สามารถอาน และเขาใจบทกลอนจีน 
สามารถอาน และเขียนตัวเลข จํานวนนับ หลักพันและบอกราคาสิ่งของไดถูกตอง อานและพูด
โตตอบดวยโตตอบสื่อสารระหวางบุคคล สามารถพูดและเขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องใกลตัวไดถูกตอง บอกช่ือ และคําศัพทงายๆ เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม ของเจาของ
ภาษาและของประเทศไทย ไดถูกตองเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย
นักเรียนอธิบายลักษณะตําแหนงท่ีตั้ง ขนาด และความสําคัญ ของประเทศจนี 
 ใชทักษะ การฟง การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ และมี
ทักษะในการส่ือสารทางภาษา สามารถแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารไดอยางเหมาะสมกับวัย 
          เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาจีน ใฝเรียนรู มีความภูมิใจในความเปนไทย
สามารถดํารงชีวติรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 

จํานวนผลการเรียนรู  ๑๐  ขอ 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

 
คําอธิบายรายวิชากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาจีน) 

ชื่อรายวิชา ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน ๑                                                  จํานวน   ๑  หนวยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปที๑่             จํานวน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
………………………………………………………………………………………………… 

 
ศึกษาระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจีนกลาง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต การผันเสียง

วรรณยุกต บทสนทนาเกี่ยวกับการทักทาย สวัสดี การแนะนํา  การอาน  การสนทนา  การพูด
และเขียนแสดงความรูสึก  ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความคิดเห็น  พูดและเขียนแสดง
ความรูสึก  การทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอยางสุภาพ  การ
ชักชวน ประโยค/ขอความ   ท่ีใชแนะนําตนเอง  เพ่ือน และบุคคลใกลตัว และสํานวนการตอบ
รับ  การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน  ภาษาท่ี
ใชในการแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ 
คําศัพท  สํานวน ประโยค และขอความท่ีใชในการขอและใหขอมูล และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟงหรืออาน  ภาษาท่ีใชในการแสดงความรูสึก ความคิดเห็น  จากขาวเหตุการณ 
สถานการณ ในชีวิตประจําวัน 

 
โดยใชกระบวนการอานออกเสียง กระบวนการจํา  กระบวนการเขียน กระบวนการ

สืบคนและคนควา รวมถึงกระบวนการเปรียบเทียบ และกระบวนการทํางานกลุม 
 
เพ่ือแสดงความรูสึกเขาใจมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา      มี

ความกระตือรือรน สนใจ  ตั้งใจ ท่ีจะเรียนและใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียนภาษาจีน ยังเปน
การฝกประสบการณทางภาษาในชีวิตจริงของผูเรียนและมีประโยชนตอการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสารของผูเรียนใหไดดียิ่งขึ้น 
 
ตัวชี้วัด 
จ๑.๑ม๑/๑ , ม๑/๒, ม๑/๓   
จ๑.๒ม๑/๑ , ม๑/๒, ม๑/๓ , ม๑/๕  
 จ๑.๓ม๑/๓ 
รวม  ๑๑  ตัว 
 
 



206 
 

หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

คําอธิบายรายวิชากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาจีน) 
ชื่อรายวิชา ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน ๑                                                จํานวน  ๑     หนวยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปที๒่     จํานวน ๔๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

………………………………………………………………………………………………… 
 

ศึกษาระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจีนกลาง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต การผันเสียง
วรรณยุกต บทสนทนาเกี่ยวกับการทักทาย สวัสดี การแนะนํา  การอาน  การสนทนา  การพูด
และเขียนแสดงความรูสึก  ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความคิดเห็น  พูดและเขียนแสดง
ความรูสึก  การทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอยางสุภาพ  การ
ชักชวน ประโยค/ขอความ   ท่ีใชแนะนําตนเอง  เพ่ือน และบุคคลใกลตัว และสํานวนการตอบ
รับ  การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน  ภาษาท่ี
ใชในการแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ 
คําศัพท  สํานวน ประโยค และขอความท่ีใชในการขอและใหขอมูล และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟงหรืออาน  ภาษาท่ีใชในการแสดงความรูสึก ความคิดเห็น  จากขาวเหตุการณ 
สถานการณ ในชีวิตประจําวัน 

 
โดยใชกระบวนการอานออกเสียง กระบวนการจํา  กระบวนการเขียน กระบวนการ

สืบคนและคนควา รวมถึงกระบวนการเปรียบเทียบ และกระบวนการทํางานกลุม 
 
เพ่ือแสดงความรูสึกเขาใจมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา      มี

ความกระตือรือรน สนใจ  ตั้งใจ ท่ีจะเรียนและใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียนภาษาจีน ยังเปน
การฝกประสบการณทางภาษาในชีวิตจริงของผูเรียนและมีประโยชนตอการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสารของผูเรียนใหไดดียิ่งขึ้น 
 
ตัวชี้วัด 
จ๑.๑ม๒/๑ , ม๒/๒ , ม๒/๓  
 จ๑.๒ม๒/๑ , ม๒/๒ , ม๒/๓ , ม๒/๕ 
  จ๑.๓ม๑/๓ 
รวม  ๑๑  ตัว 
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หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551โรงเรียนบานแมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

 

 
คําอธิบายรายวิชากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาจีน) 

ชื่อรายวิชา ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน ๑                                                               จํานวน  ๑  หนวยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปที๓่               จํานวน ๔๐ ชั่วโมง/ภาเรียน 
………………………………………………………………………………………………… 

ศึกษาระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจีนกลาง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต การผันเสียง
วรรณยุกต บทสนทนาเกี่ยวกับการทักทาย สวัสดี  การแนะนํา  การอาน  การสนทนา  การพูด
และเขียนแสดงความรูสึก  ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความคิดเห็น  พูดและเขียนแสดง
ความรูสึก  การทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอยางสุภาพ  การ
ชักชวน ประโยค/ขอความ   ท่ีใชแนะนําตนเอง  เพ่ือน และบุคคลใกลตัว และสํานวนการตอบ
รับ  การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน  ภาษาท่ี
ใชในการแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ 
คําศัพท  สํานวน ประโยค และขอความท่ีใชในการขอและใหขอมูล และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟงหรืออาน  ภาษาท่ีใชในการแสดงความรูสึก ความคิดเห็น  จากขาวเหตุการณ 
สถานการณ ในชีวิตประจําวัน 

 
โดยใชกระบวนการอานออกเสียง กระบวนการจํา  กระบวนการเขียน กระบวนการ

สืบคนและคนควา รวมถึงกระบวนการเปรียบเทียบ และกระบวนการทํางานกลุม 
 
เพ่ือแสดงความรูสึกเขาใจมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา      มี

ความกระตือรือรน สนใจ  ตั้งใจ ท่ีจะเรียนและใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียนภาษาจีน ยังเปน
การฝกประสบการณทางภาษาในชีวิตจริงของผูเรียนและมีประโยชนตอการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสารของผูเรียนใหไดดียิ่งขึ้น 
 
ตัวชี้วัด 
จ๑.๑ม๒/๑ , ม๒/๒ , ม๒/๓   
จ๑.๒ม๒/๑ , ม๒/๒ , ม๒/๓ , ม๒/๕  
 จ๑.๓ม๑/๓ 
รวม  ๑๑  ตัว 
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความ
เปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองไดและ
อยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบงเปน ๓ ลักษณะคือ 
๑.กิจกรรมแนะแนว 
เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา 
กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ังดานการเรียน และอาชีพสามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้
ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมี
สวนรวมพัฒนาผูเรียน 
๒. กิจกรรมนักเรียน 
เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนําผูตามท่ีด ีความรับผิดชอบการทํางานรวมกัน 
การรูจักแกปญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกันเอื้ออาทรและ
สมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียนใหไดปฏิบัติ
ดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการ
ทํางานเนนการทํางานรวมกันเปนกลุมตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บริบท
ของสถานศึกษาและทองถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบไปดวย 
๒ .๑ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน 
๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
๓. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชนและทองถิ่นตามความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคมมีจิต
สาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตางๆ กิจกรรมสรางสรรคสังคม 
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียนโรงเรียนบานแมนะ 

 
โรงเรียนบานแมนะไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยมุงเนนผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตาม
ศักยภาพ การเรียนรูจากประสบการณจริงใหฝกปฏิบัติจริง เลือกตามความถนัดและความสนใจอยาง
แทจริงทําใหผูเรียนไดมีการพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยครบทุกดาน 
เปาหมายของการจัดกจิกรรม 

๑. ผูเรียนไดฝกประสบการณอยางหลากหลาย เกิดการพัฒนาจากการเรียนรูความชํานาญในดาน
การฝกทักษะอยางตอเนื่องและเปนระบบการเรียนการสอนอยางเปนกระบวนการทําใหไดรับ
การพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวของผูเรียน 

๒. ผูเรียนไดตระหนักและเห็นคุณคาของการพัฒนาและการฝกทักษะประสบการณตรงเพ่ือเปน
การพัฒนาการเรียนรู 

๓. ผูเรียนไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ คานิยมในการดําเนินชีวิตและเสริมสรางศีลธรรม 
จริยธรรม 

๔. ผูเรียนมีจิตสํานึกบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชนและทองถิ่นตามความสนใจ 
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โครงสรางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑-ประถมศึกษาปท่ี ๖ 

โรงเรียนบานแมนะ ต.แมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

โครงสรางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓ 

โรงเรียนบานแมนะ ต.แมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมผูเรียน 
กิจกรรมชมรม/ชุมนุม 

๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร/ีกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน 

๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑๒๐ ช่ัวโมง/ป 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป๑ ป๒ ป๓ ป๔ ป๕   ป๖ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐  ๔๐ 

กิจกรรมผูเรียน 
กิจกรรมชมรม/ชุมนุม 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐  ๔๐ 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร/ีกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐  ๔๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑๒๐ ช่ัวโมง/ป 
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การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 
 

โรงเรียนบานแมนะ ต.แมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
ไดกําหนดแนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับผลการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมี ๒ 
ระดับ 

๑. “ผาน”      หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไปและผานจุดประสงค
ของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละกิจกรรม 

๒. “ไมผาน” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมถึงรอยละ๘๐ และไมผานจุดประสงคของ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละกิจกรรม 

 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือการ

ประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนให
ประสบผลสําเร็จนั้น ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพ่ือใหบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซึ่งเปนเปาหมายหลักใน
การวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับไมวาจะเปนระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษาระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและระดับชาติการวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
โดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความกาวหนาและความสําเร็จ
ทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและ
เรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรูแบงออกเปน ๔ ระดับไดแก ระดับช้ัน
เรียนระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับชาติ มีรายละเอียดดังนี้ 
๑. การประเมินระดับชั้นเรียน   เปนการวัดและประเมินผลท่ีอยูในกระบวนการจัดการเรียนรูผูสอน
ดําเนินการเปนปกติและสมํ่าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมินอยางหลากหลาย 
เชน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน ภาระงาน 
แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาสใหผูเรียนประเมิน
ตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผูปกครองรวมประเมิน ในกรณีท่ีไมผานตัวช้ีวัดใหมีการสอนซอมเสริม 
การประเมินระดับช้ันเรียนเปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรู อันเปน
ผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใดมีสิ่งท่ีจะตองไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากนี้ยังเปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุงการเรียนการสอนของตน
ดวย ท้ังนี้โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 
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๒. การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการประเมินท่ีสถานศึกษาดําเนินการเพ่ือตัดสินผลการเรียนของ
ผูเรียนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากนี้เพ่ือใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาวาสงผล
ตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไมผูเรียนมีจุดพัฒนาในดานใดรวมท้ังสามารถนําผลการเรียน
ของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเปน
ขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการหรือวิธีการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครองและชุมชน 
๓. การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตา
มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถดําเนินการโดยประเมิน
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานท่ีจัดทําและดําเนินการโดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ
ดวยความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดในการดําเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังไดจากการตรวจสอบ
ทบทวนขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๔. การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรูตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนท่ีเรียนในช้ันประถมศึกษา
ปท่ี ๓ ช้ันประถมศึกษาปที ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ เขารับการประเมินผลจาก
การประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตางๆเพ่ือนําไปใชในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของ
ประเทศ 
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เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน 
โรงเรียนบานแมนะ ต.แมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 

๑.การตัดสิน การใหระดับและการรายงานผลการเรียน 
๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 
ระดับประถมศึกษา 
(๑) ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
(๒) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 
(๓) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
(๔) ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในการ

อาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
การตัดสินผลการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง๘ กลุมสาระ 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนน 
เปนรอยละ 

                   ๔ ผลการเรียนดีเยี่ยม      ๘๐-๑๐๐ 
                   ๓.๕ ผลการเรียนดีมาก      ๗๕-๗๙ 
                   ๓ ผลการเรียนด ี      ๗๐-๗๔ 
                   ๒.๕ ผลการเรียนคอนขางด ี      ๖๕-๖๙ 
                   ๒ ผลการเรียนนาพอใจ      ๖๐-๖๔ 
                   ๑.๕ ผลการเรียนพอใช      ๕๕-๕๙ 
                   ๑ ผลการเรียนผานเกณฑขั้นต่ํา      ๕๐-๕๔ 
                   ๐ ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ         ๐-๔๙ 

 
๑.๒ การใหระดับผลการเรียน 
๑.๒.๑การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้นใหระดับผลการ
ประเมินเปน  ดีเยี่ยม ดี  และผาน 
ดีเยี่ยม      หมายถึง  ผูเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียนตามตัวช้ีวัด
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ดี              หมายถึง  ผูเรียนมีผลการประเมินความสามารถะในการอาน คิดวิเคราะหและเขียนตาม
ตัวช้ีวัดรอยละ ๗๐-๗๙ 
ผาน         หมายถึง  ผูเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียนตามตัวช้ีวัด
ต่ํากวารอยละ ๗๐ 
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ผูเรียนตองมีผลการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนรวมทุกดานอยูในระดับ
ผานเกณฑ ทุกรายปจึงจะถือวาจบหลักสูตร 
๑.๒.๒ การประเมินการตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค ผูเรียนตองไดรับการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงครายป โดยโรงเรียนแบงเปนเกณฑเปน ๓ ระดับดังนี้ 
ดีเยี่ยม    หมายถึง   ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวช้ีวัดรอยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ดี             หมายถึง   ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวช้ีวัดรอยละ ๗๐-๗๙ 
ผาน        หมายถึง   ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวช้ีวัดต่ํากวารอยละ ๗๐ 
๑.๒.๓  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดกําหนดแนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ระดับผลการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมี ๒ ระดับ 

“ผาน”      หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไปและผานจุดประสงคของ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละกิจกรรม  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ช้ินงาน 
“ไมผาน” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมถึงรอยละ๘๐ และไมผานจุดประสงคของ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ช้ินงาน 
ผูเรียนตองมีคุณลักษณะอยูในระดับคุณภาพ ผานเกณฑทุกปจึงจะถือวาจบหลักสูตร 
๑.๒.๔ การตัดสินเวลาเรียน โดยผูเรียนตองมีเวลาเรียนตามโครงสรางหลักสูตรไมนอยกวา รอยละ
๘๐ 

 
การเทียบโอนผลการเรียน 

• ดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรก หรือตนภาคเรียนแรก 
• ผูเรียนตองศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอยางนอย 1 ภาคเรียน 
• การเทียบโอนควรกําหนดรายวิชาท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
• การพิจารณาการเทียบโอน ใหดําเนินการ ดังนี ้

– พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น  ๆ
– พิจารณาจากความรู ความสามารถของผูเรียนโดยการทดสอบท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัต ิ
– พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง 

การรายงานผลการประเมินผลการเรียน 
โรงเรียนรายงานผลการประเมินผลการเรียนใหผูเรียนและผูท่ีเกี่ยวของกับผูเรียนทุกฝาย

รับทราบเพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขและสงเสริมพัฒนาใหผูเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การรายงานผลการเรียนเปนรายภาคเรียนละ ๑ ครั้งและตัดสินการผานระดับช้ันเปนรายปขอมูลในการ
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รายงานการประเมินผลการเรียนประกอบไปดวยผลการประเมินระดับ ผลการเรียน ๘ ระดับ การอาน 
คิดวิเคราะห  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 
๑.เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ ๑ )เปนเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการ

เรียนของผูเรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเม่ือจบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือเม่ือลาออกจาก
สถานศึกษาในทุกกรณี 

๑.๒ ประกาศนียบัตร (ปพ ๒) เปนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของ
ผูจบการศึกษา ท่ีสถานศึกษาใหไวแกผูจบการศึกษาภาคบังคับและผูจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
หลักสูตรแกนกลางกําหนด 

๑.๓แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา( ปพ ๓) เปนเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรการศึกษา
ระดับประถมศึกษา 
 
๒.เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด 

๒.๑   แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ( ปพ ๔) เอกสารการรายงานผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
๒.๒   แบบบันทึกคุณภาพผูเรียน (ปพ ๕) เปนเอกสารการบันทึกขอมูลผลการประเมินการ

เรียนรูตามกลุมสาระของผูเรียน 
๒.๓   แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนรายบุคคล (ปพ๖) เปนเอกสารการบันทึก

การรายงานผลการพัฒนาการของผูเรียน 
๒.๔   ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ๗) เอกสารรับรองผลการศึกษาของผูเรียน 
๒.๕   ระเบียนสะสม ( ปพ๘) เปนเอกสารแสดงพัฒนาการดานตางๆของผูเรียนแตละคน 
๒.๖   เอกสารบันทึกผลการเรียน(ปพ๙) เปนเอกสารแสดงรายวิชาตามกลุมสาระตางๆตาม

โครงสรางของสถานศึกษาและบันทึกผลการเรียนของผูเรียนในแตละรายวิชา เพ่ือใชในการเปน
หลักฐานการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน 
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๒.การตัดสิน การใหระดับและการรายงานผลการเรียน 
๒.๑ การตัดสินผลการเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา 
๑. ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
๒. ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 
๓. ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
๔. ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดใน
การอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

การตัดสินผลการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง๘ กลุมสาระ 
ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนน 

เปนรอยละ 
                   ๔ ผลการเรียนดีเยี่ยม      ๘๐-๑๐๐ 
                   ๓.๕ ผลการเรียนดีมาก      ๗๕-๗๙ 
                   ๓ ผลการเรียนด ี      ๗๐-๗๔ 
                   ๒.๕ ผลการเรียนคอนขางด ี      ๖๕-๖๙ 
                   ๒ ผลการเรียนนาพอใจ      ๖๐-๖๔ 
                   ๑.๕ ผลการเรียนพอใช      ๕๕-๕๙ 
                   ๑ ผลการเรียนผานเกณฑขั้นต่ํา      ๕๐-๕๔ 
                   ๐ ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ         ๐-๔๙ 

 
๒.๒ การใหระดับผลการเรียน 
๒.๒.๑การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้นใหระดับผลการ
ประเมินเปน  ดีเยี่ยม ดี  และผาน 
ดีเยี่ยม      หมายถึง  ผูเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียนตามตัวช้ีวัด
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ดี              หมายถึง  ผูเรียนมีผลการประเมินความสามารถะในการอาน คิดวิเคราะหและเขียนตาม
ตัวช้ีวัดรอยละ ๗๐-๗๙ 
ผาน         หมายถึง  ผูเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียนตามตัวช้ีวัด
ต่ํากวารอยละ ๗๐ 
ผูเรียนตองมีผลการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนรวมทุกดานอยูในระดับ
ผานเกณฑ ทุกรายปจึงจะถือวาจบหลักสูตร 
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๒.๒.๒ การประเมินการตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค ผูเรียนตองไดรับการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงครายป โดยโรงเรียนแบงเปนเกณฑเปน ๓ ระดับดังนี้ 
ดีเยี่ยม    หมายถึง   ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวช้ีวัดรอยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ดี             หมายถึง   ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวช้ีวัดรอยละ ๗๐-๗๙ 
ผาน        หมายถึง   ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวช้ีวัดต่ํากวารอยละ ๗๐ 
๒.๒.๓  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดกําหนดแนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ระดับผลการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมี ๒ ระดับ 

“ผาน”      หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไปและผานจุดประสงคของ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละกิจกรรม  การปฏิบัติกจิกรรมและผลงาน/ช้ินงาน 
“ไมผาน” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมถึงรอยละ๘๐ และไมผานจุดประสงคของ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ช้ินงาน 
ผูเรียนตองมีคุณลักษณะอยูในระดับคุณภาพ ผานเกณฑทุกปจึงจะถือวาจบหลักสูตร 
๑.๒.๔ การตัดสินเวลาเรียน โดยผูเรียนตองมีเวลาเรียนตามโครงสรางหลักสูตรไมนอยกวา รอยละ
๘๐ 

 
 

การเทียบโอนผลการเรียน 
• ดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรก หรือตนภาคเรียนแรก 
• ผูเรียนตองศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอยางนอย 1 ภาคเรียน 
• การเทียบโอนควรกําหนดรายวิชาท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
• การพิจารณาการเทียบโอน ใหดําเนินการ ดังนี ้

– พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น  ๆ
– พิจารณาจากความรู ความสามารถของผูเรียนโดยการทดสอบท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัต ิ
– พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง 

การรายงานผลการประเมินผลการเรียน 
โรงเรียนรายงานผลการประเมินผลการเรียนใหผูเรียนและผูท่ีเกี่ยวของกับผูเรียนทุกฝาย

รับทราบเพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขและสงเสริมพัฒนาใหผูเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การรายงานผลการเรียนเปนรายภาคเรียนละ ๑ ครั้งและตัดสินการผานระดับช้ันเปนรายปขอมูลในการ
รายงานการประเมินผลการเรียนประกอบไปดวยผลการประเมินระดับ ผลการเรียน ๘ ระดับ การอาน 
คิดวิเคราะห  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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เอกสารหลักฐานการศึกษา 

๑.เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ ๑ )เปนเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการ

เรียนของผูเรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเม่ือจบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือเม่ือลาออกจาก
สถานศึกษาในทุกกรณี 

๑.๒ ประกาศนียบัตร (ปพ ๒) เปนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของ
ผูจบการศึกษา ท่ีสถานศึกษาใหไวแกผูจบการศึกษาภาคบังคับและผูจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
หลักสูตรแกนกลางกําหนด 

๑.๓แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา( ปพ ๓) เปนเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรการศึกษา
ระดับประถมศึกษา 
 
๒.เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด 

๒.๑   แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ( ปพ ๔) เอกสารการรายงานผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
๒.๒   แบบบันทึกคุณภาพผูเรียน (ปพ ๕) เปนเอกสารการบันทึกขอมูลผลการประเมินการ

เรียนรูตามกลุมสาระของผูเรียน 
๒.๓   แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนรายบุคคล (ปพ๖) เปนเอกสารการบันทึก

การรายงานผลการพัฒนาการของผูเรียน 
๒.๔   ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ๗) เอกสารรับรองผลการศึกษาของผูเรียน 
๒.๕   ระเบียนสะสม ( ปพ๘) เปนเอกสารแสดงพัฒนาการดานตางๆของผูเรียนแตละคน 
๒.๖   เอกสารบันทึกผลการเรียน(ปพ๙) เปนเอกสารแสดงรายวิชาตามกลุมสาระตางๆตาม

โครงสรางของสถานศึกษาและบันทึกผลการเรียนของผูเรียนในแตละรายวิชา เพ่ือใชในการเปน
หลักฐานการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน 
 
 
 


