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หลักสูตรโรงเรยีนวัดช่องลม 

พุทธศักราช 2563 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศโรงเรียนวัดช่องลม 

เร่ือง  ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดช่องลม พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ตามคำส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ.1239/2560 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 และคำส่ัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี  30/2561 ลงวัน ท่ี  5 มกราคม 2561 ให้
เปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีคำส่ังให้โรงเรียนดำเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2561 โดยให้ใช้ใน
ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 1, 4 และช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 และในปีการศึกษา 2562 ได้ ใช้ใน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2, 5 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพิ่มขึ้น ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศโดย
กำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมี
พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดช่องลม จึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนวัดช่องลม พุทธศักราช 2563 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการงานอาชีพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบ
ในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โครงสร้างเวลา
เรียน ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  โดยมีกรอบ
แกนกลางเป็นแนวทางท่ีชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคม
คุณภาพมีความรู้อย่างแท้จริงและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ท้ังนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนวัด
ช่องลม เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จึงได้ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดช่องลม พุทธศักราช 
2563 ต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

         
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 
 
 

    
     (นายณัฐพล  กล่ินเกษร)                                                                                                     

      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลม 
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คำสั่งโรงเรียนวัดช่องลม 

ท่ี  ๓๓ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
………………………………………………………. 

 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีคำส่ังท่ี สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เรื่อง ให้ใช้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยให้เริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ประถมศึกษาปีท่ี๔ และช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ประถมศึกษาปีท่ี ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ซึ่งสถานศึกษาจำเป็นต้องปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐานการเรียนรู้ในสาระท่ีปรับเปล่ียน 
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรฯ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โรงเรียนจึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อจัดทำหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. นายณัฐพล   กล่ินเกษร  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวศีลัชญ์ชยา  จาตุธนานนท์             คณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๓. นางเกศราภรณ์  รัตนวิเชียร             คณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๔. นายทีฆโชติ   งามถาวรวงศ์    คณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๕. พระครูสิริวุฒิรังษี               คณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๖. พระครูปริยัติวรางกูร     คณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๗. นายองอาจ  ศึกษาชาติ     คณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๘. นายเจษน์  ดิษฐ์แก้ว      คณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๙. นายชนาวิทย์  ผู้นำพล      คณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๑๐. นายณรงค์พล  เรือนใจหลัก    คณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๑๑. นายชาญณรงค์  สุขจินดา    คณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๑๒. นางสุมาลี  นามโชติ     คณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๑๓. นางศิรินันท์  หิรัญยะวะสิต              คณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๑๔. นางศุทธินี  ชุ่มช่ืน                                        คณะกรรมการสถานศึกษา        
                ๑๕. นายปรีชา  บุญเสถียร                                    คณะครู 
                ๑๖. น.ส.ศันศนีย์  จันทะวงศ์                                 คณะครู 
                ๑๗. นางนงลักษณ์  สาลีผลิน                                 คณะครู 
                ๑๘. น.ส.เนาวลักษณ์  พุทธจรรยา                           คณะครู 
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                ๑๙. น.ส.วัฒนา อุบลแย้ม                                     คณะครู 
                ๒๐. นายนันทวุฒิ ปานศรีแก้ว                                คณะคร ู
                ๒๑. น.ส.ณัฐธิดา ทิศาภาค                                    คณะครู 
                ๒๒. นายพีระ  พุฒหอม                                       คณะครู 
                ๒๓. น.ส.วรรณพร อารีรัตนชัย                               คณะครู 
                ๒๔. น.ส.ปวิชญา กันทะเนตร                                คณะครู 
                ๒๕. น.ส.มิณรญา เมืองแก่น                                  คณะครู 
                ๒๖. น.ส.ดวงพร  นิลวงษ์                                     คณะครู 
                ๒๗. น.ส.นันทนา หนูนุรัตน์                                   คณะครู 
                ๒๘. นางสาวจันทร์วดี  ปานอุทัย                            คณะคร ู
 ๒๙. นางสาวจิราพร  เขมา             พี่เล้ียงเด็กพิการ 
 ๓๐. นายปริญญา  ปานอุทัย             เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 ๓๑. นางเครือวัลย์  เย็นเกตุ             คณะกรรมการและเลขาฯ  
 ๓๒. นายธิตินนท์  เล็กถิน             ผู้ช่วยคณะกรรมการและเลขาฯ 
 

 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ 
 

 ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

 ส่ัง ณ วันท่ี  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
 
 
 

              (นายณัฐพล  กล่ินเกษร) 
                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลม 
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ส่วนนำ 
 
1. ความนำ 

การจัดการศึกษาถือว่า หลักสูตร มีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาทุกระดับเพราะเป็น
ตัวกำหนดหรือกรอบของแนวปฏิบั ติ  ท่ีจะทำให้การจัดการเรียนการสอน  บรรลุตามความ  
มุ่งหมายท่ีวางไว้ จากการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 ท่ีผ่านมาพบประเด็นท่ีเป็นปัญหาและความไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลายประการท้ังในส่วนของ
เอกสารหลักสูตร กระบวนการนำหลักสูตร สู่การปฏิบัติ และผลผลิตท่ีเกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ 
ความสับสนของผู้ปฏิบัติในระดับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่
กำหนดสาระและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังไว้มากทำให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น การวัดและประเมินผลไม่
สะท้อนมาตรฐาน ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษท่ี 21  
มีความสอดคล้องกันในเรื่อง ของแนวการพัฒนาคน โดยมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจ  
ท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังมีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พื้นฐานท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิ ต  
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้เกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมีความ
เหมาะสม ชัดเจน ท้ังเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการนำหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย 
สมรรถนะสำคัญของผู้ เรียน  คุณ ลักษณะอันพึ งประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัว ช้ีวัด 
ท่ีชัดเจน เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดทำหลักสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดับ นอกจากนั้นได้
กำหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละช้ันปีไว้ในหลักสูตรแกนกลาง 
และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีก ท้ังได้ปรับ
กระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐาน
ทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และมีความชัดเจนต่อการนำไปปฏิบัติ  

ในปีการศึกษา 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ตามคำส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ. 1239/2560 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 และ
คำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 30/2561 ลงวันท่ี 5 มกราคม 2561 ให้
เปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560)  โดยมีคำส่ังให้โรงเรียนดำเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2561 โดยให้ใช้ในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และขั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา 
และในปีการศึกษา 2563  ใช้ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และขั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและ
กรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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โรงเรียนวัดช่องลม จึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนวัดช่องลม พุทธศักราช 2563 ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการงานอาชีพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบ
ในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการกำหนดวิ สัยทัศน์ 
จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
โครงสร้างเวลาเรียน ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ เปิด
โอกาสให้โรงเรียนสามารถกำหนดทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตาม
ความพร้อมและจุดเน้น โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางท่ีชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

การจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวังได้  
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันทำงาน
อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ในการวางแผน ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ 
 

2. วิสัยทัศน์ 
 หลักสูตรโรงเรียนวัดช่องลมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ 
คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจำเป็นต่อการศึกษาต่อการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต ปลูกฝังแนวการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  นำ
ศิลปะบูรณาการกับการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
 
3. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรโรงเรียนวัดช่องลม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ซึ่งการ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ 
ดังนี้ 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรอง
เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเอง
และสังคม 
 2.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ี
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ 
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้
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ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อ
ตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการ 
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและ 
ความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การ
ส่ือสาร การทำงาน การแก้ปญัหาอยา่งสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 
 
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรโรงเรียนวัดช่องลม  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย ดังนี้ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
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โครงสร้างเวลาเรียน   ระดับประถมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4  ป.5  ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 100 100  120 120 120 
o เทคโนโลยี (20) (20) (20) (40) (40) (40) 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

80 80 80 120 120 120 

o ประวัติศาสตร์ (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม               
o หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  

และการดำเนินชีวิตในสังคม                                    (40) (40) (40) (80) (80) (80) 
o เศรษฐศาสตร์       
o ภูมิศาสตร์       

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ 20 20 20 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
 รายวิชา / กิจกรรม ท่ี

สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม  ตาม

ความพร้อมและจุดเน้น 

อย่างน้อยปีละ  40 ชั่วโมง อย่างน้อยปีละ  40 ชั่วโมง 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
o กิจกรรมแนะแนว       
o กิจกรรมนักเรียน       

-  ลูกเสือยุวกาชาด       
-  ชุมนุม       

o กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 
 

    

รวมเวลา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาทั้งหมดอย่างน้อย 1,000  1,000  1,000  1,000 1,000  1,000  

 
 
 
 

120 120 120 120 120 120 
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120 

โครงสร้างเวลาเรียน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

ระดับมัธยมศึกษาคอนต้น 
ม.1 ม.2 ม.3 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
คณิตศาสตร์ 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
o เทคโนโลยี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 

o ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม            
o หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  

และการดำเนินชีวิตในสังคม                                    120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
o เศรษฐศาสตร์    
o ภูมิศาสตร์    

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 
 รายวิชา / กิจกรรม ท่ี

สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม  ตาม

ความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละ  200 ชั่วโมง (5 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
o กิจกรรมแนะแนว    
o กิจกรรมนักเรียน 

-  ลูกเสือยุวกาชาด 
-  ชุมนุม 

o กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

รวมเวลา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 

รวมเวลาทั้งหมด 1,200 (27 นก.) 1,200 (27 นก.) 1,200 (27 นก.) 

 

 

120 120 
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โครงสร้างหลักสูตร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท11101 ภาษาไทย 200 
ค11101 คณิตศาสตร์ 200 
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 
ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 
ส11102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ11101 ศิลปะ 40 
ง11101 การงานอาชีพ  20 
อ11101 ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 120 
อ11201 ภาษาอังกฤษ 1 80 
ส 11231 หน้าท่ีพลเมือง 1  40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  
        ลูกเสือ/เนตรนารี 30 
       ชมรม/ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,080 
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โครงสร้างหลักสูตร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท12101 ภาษาไทย 200 
ค12101 คณิตศาสตร์ 200 
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 
ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 
ส12102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ12101 ศิลปะ 40 
ง12101 การงานอาชีพ  20 
อ12101 ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 120 
อ12202 ภาษาอังกฤษ 2  80 
ส 12232 หน้าท่ีพลเมือง 2  40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนารี 30 
       ชมรม/ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,080 
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โครงสร้างหลักสูตร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท13101 ภาษาไทย 200 
ค13101 คณิตศาสตร์ 200 
ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 
ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 
ส13102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ13101 ศิลปะ 40 
ง13101 การงานอาชีพ 20 
อ13101 ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 120 
อ13203 ภาษาอังกฤษ 3 80 
ส 13233 หน้าท่ีพลเมือง 3 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  
           ลูกเสือ/เนตรนารี 30 
       ชมรม/ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,080 
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โครงสร้างหลักสูตร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท14101 ภาษาไทย 160 
ค14101 คณิตศาสตร์ 160 
ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ว14102 วิทยาการคำนวน 40 
ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
ส14102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ14101 ศิลปะ 80 
ง14101 การงานอาชีพ  40 
อ14101 ภาษาอังกฤษ 80 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 120 
ค 14204 คอมพิวเตอร์ 1 40 
ส 14234 หน้าท่ีพลเมือง 4 40 
อ 14204 ภาษาอังกฤษ 4 40 
ส 11244 การป้องกันการทุจริต 4 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  
        ลูกเสือ/เนตรนารี 30 
       ชมรม/ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,080 
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โครงสร้างหลักสูตร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท15101 ภาษาไทย 160 
ค15101 คณิตศาสตร์ 160 
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ว15102 วิทยาการคำนวน 40 
ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
ส15102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ15101 ศิลปะ 80 
ง15101 การงานอาชีพ  40 
อ15101 ภาษาอังกฤษ 80 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 120 
ง15201 คอมพิวเตอร์ 2 40 
ส15235 หน้าท่ีพลเมือง 5 40 
อ 15201 ภาษาอังกฤษ 5 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  
           ลูกเสือ/เนตรนารี 30 
       ชมรม/ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,080 
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โครงสร้างหลักสูตร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท16101 ภาษาไทย 160 
ค16101 คณิตศาสตร์ 160 
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ว16102 วิทยาการคำนวน 40 
ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
ส16102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ16101 ศิลปะ 80 
ง16101 การงานอาชีพ  40 
อ16101 ภาษาอังกฤษ 80 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 120 
ง16201 คอมพิวเตอร์ 3 40 
ส16236 หน้าท่ีพลเมือง 6 40 
อ 16201 ภาษาอังกฤษ 6 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนารี 30 
       ชมรม/ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,080 
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โครงสร้างหลักสูตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1.5 (60) ว21103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 1.5 (60) 
ว21102 ออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว21104 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 (20) 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 (60) ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5 (60) 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 (20) พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 
พ21102 พลศึกษา 1 0.5 (20) พ21104 พลศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 (20) ศ21103 ทัศนศิลป์ 2 0.5 (20) 
ศ21102 ดนตรีและนาฏศิลป์ 1 0.5 (20) ศ21104 ดนตรีและนาฏศิลป์ 2 0.5 (20) 
ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาองักฤษ 2 1.5 (60) 
รายวิชาเพิ่มเติม (เลอืกเปิดสอน) 2.5 (100) รายวิชาเพิ่มเติม (เลอืกเปิดสอน) 2.5 (100) 
ท21201 ภาษาไทย เพ่ิมเติม 1 0.5 (20) ท21202 ภาษาไทย เพ่ิมเติม 2 0.5 (20) 
ค21201 คณิตศาสตร์ 1 0.5 (20) ค21202 คณิตศาสตร์ 2 0.5 (20) 
ส21201 พระพุทธศาสนา 1 0.5 (20) ส21202 พระพุทธศาสนา 2 0.5 (20) 
ง21201 คอมพิวเตอร์ 1 0.5 (20) ง21202 คอมพิวเตอร์ 2 0.5 (20) 
อ21201 ภาษาอังกฤษ เพ่ิมเติม 1 0.5 (20) อ21202 ภาษาอังกฤษ เพ่ิมเติม 2 0.5 (20) 
ส21231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) ส21232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
- ลูกเสือ – เนตรนารี 15 - ลูกเสือ – เนตรนารี 15 
- ชมรม ชุมนุม 20 - ชมรม ชุมนุม 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมสาธารณประโยชน์ 5 กิจกรรมเพ่ือสังคมสาธารณประโยชน์ 5 

รวมเวลาเรียน 600 (13.5 นก.) รวมเวลาเรียน 600 (13.5 นก.) 
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โครงสร้างหลักสูตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 1.5 (60) ว22103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 1.5 (60) 
ว22102 ออกแบบเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว22104 วิทยาการคำนวณ 4 0.5 (20) 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 (60) ส22103 สังคมศึกษา 4 1.5 (60) 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 (20) พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 
พ22102 พลศึกษา 3 0.5 (20) พ22104 พลศึกษา 4 0.5 (20) 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 3 0.5 (20) ศ22103 ทัศนศิลป์ 4 0.5 (20) 
ศ22102 ดนตรีและนาฏศิลป์ 3 0.5 (20) ศ22104 ดนตรีและนาฏศิลป์ 4 0.5 (20) 
ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 (60) 
รายวิชาเพิ่มเติม (เลอืกเปิดสอน) 2.5 (100) รายวิชาเพิ่มเติม (เลอืกเปิดสอน) 2.5 (100) 
ท22201 ภาษาไทย เพ่ิมเติม 3 0.5 (20) ท22202 ภาษาไทย เพ่ิมเติม 4 0.5 (20) 
ค22201 คณิตศาสตร์ 3 0.5 (20) ค22202 คณิตศาสตร์ 4 0.5 (20) 
ส22201 พระพุทธศาสนา 3 0.5 (20) ส22202 พระพุทธศาสนา 4 0.5 (20) 
ง22201 คอมพิวเตอร์ 3 0.5 (20) ง22202 คอมพิวเตอร์ 4 0.5 (20) 
อ22201 ภาษาอังกฤษ เพ่ิมเติม 3 0.5 (20) อ22202 ภาษาอังกฤษ เพ่ิมเติม 4 0.5 (20) 
ส22233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 (20) ส22234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
- ลูกเสือ – เนตรนารี 15 - ลูกเสือ – เนตรนารี 15 
- ชมรม ชุมนุม 20 - ชมรม ชุมนุม 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมสาธารณประโยชน์ 5 กิจกรรมเพ่ือสังคมสาธารณประโยชน์ 5 

รวมเวลาเรียน 600 (13.5 นก.) รวมเวลาเรียน 600 (13.5 นก.) 
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โครงสร้างหลักสูตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 1.5 (60) 
ว23102 ออกแบบเทคโนโลยี 5 0.5 (20) ว23104 วิทยาการคำนวณ 6 0.5 (20) 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 (60) ส23103 สังคมศึกษา 6 1.5 (60) 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 (20) พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 
พ23102 พลศึกษา 5 0.5 (20) พ23104 พลศึกษา 6 0.5 (20) 
ศ23101 ทัศนศิลป์ 5 0.5 (20) ศ23103 ทัศนศิลป์ 6 0.5 (20) 
ศ23102 ดนตรีและนาฏศิลป์ 5 0.5 (20) ศ23104 ดนตรีและนาฏศิลป์ 6 0.5 (20) 
ง23101 การงานอาชีพ5 0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 (60) 
รายวิชาเพิ่มเติม (เลอืกเปิดสอน) 2.5 (100) รายวิชาเพิ่มเติม (เลอืกเปิดสอน) 2.5 (100) 
ท23201 ภาษาไทย เพ่ิมเติม 5 0.5 (20) ท23202 ภาษาไทย เพ่ิมเติม 6 0.5 (20) 
ค22201 คณิตศาสตร์ 5 0.5 (20) ค22202 คณิตศาสตร์6 0.5 (20) 
ว23201 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 5 0.5 (20) ว23202 วิทยาศาสตร ์เพ่ิมเติม 6 0.5 (20) 
ส23201 พระพุทธศาสนา 5 0.5 (20) ส23202 พระพุทธศาสนา 6 0.5 (20) 
ง23201 คอมพิวเตอร์ 5 0.5 (20) ง23202 คอมพิวเตอร์ 6 0.5 (20) 
อ23201 ภาษาอังกฤษ เพ่ิมเติม 5 0.5 (20) อ23202 ภาษาอังกฤษ เพ่ิมเติม 6 0.5 (20) 
ส23235 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 (20) ส23236 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 (20) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
- ลูกเสือ – เนตรนารี 15 - ลูกเสือ – เนตรนารี 15 
- ชมรม ชุมนุม 20 - ชมรม ชุมนุม 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมสาธารณประโยชน์ 5 กิจกรรมเพ่ือสังคมสาธารณประโยชน์ 5 

รวมเวลาเรียน 600 (13.5 นก.) รวมเวลาเรียน 600 (13.5 นก.) 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ท11101 ภาษาไทย จำนวน  200  ช่ัวโมง    
 ท12101 ภาษาไทย จำนวน  200  ช่ัวโมง   
 ท13101 ภาษาไทย จำนวน  200  ช่ัวโมง    
 ท14101 ภาษาไทย จำนวน  160  ช่ัวโมง    
 ท15101 ภาษาไทย จำนวน  160  ช่ัวโมง    
 ท16101 ภาษาไทย จำนวน  160  ช่ัวโมง    
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ค11101 คณิตศาสตร์ จำนวน  200  ช่ัวโมง    
 ค12101 คณิตศาสตร์ จำนวน  200  ช่ัวโมง   
 ค13101 คณิตศาสตร์ จำนวน  200  ช่ัวโมง    
 ค14101 คณิตศาสตร์ จำนวน  160  ช่ัวโมง    
 ค15101 คณิตศาสตร์ จำนวน  160  ช่ัวโมง    
 ค16101 คณิตศาสตร์ จำนวน  160  ช่ัวโมง    
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ว11101 วิทยาศาสตร์ จำนวน  100  ช่ัวโมง    
 ว12101 วิทยาศาสตร์ จำนวน  100 ช่ัวโมง   
 ว13101 วิทยาศาสตร์ จำนวน  100  ช่ัวโมง    
 ว14101 วิทยาศาสตร์ จำนวน  120   ช่ัวโมง    
 ว15101 วิทยาศาสตร์ จำนวน  120  ช่ัวโมง    
 ว16101 วิทยาศาสตร์ จำนวน  120  ช่ัวโมง    
 
รายวิชาเพิ่มเติม 

- 
                ว14201 คอมพิวเตอร์ 1 จำนวน  40  ช่ัวโมง   
   ว15201 คอมพิวเตอร์ 2 จำนวน  40  ช่ัวโมง    
  ว16201 คอมพิวเตอร์ 3 จำนวน  40  ช่ัวโมง    
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน  80  ช่ัวโมง    
 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน  80  ช่ัวโมง   
 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน  80  ช่ัวโมง    
 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน  120  ช่ัวโมง    
 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน  120  ช่ัวโมง    
 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน  120  ช่ัวโมง    
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ส11231หน้าท่ีพลเมือง 1 จำนวน  40  ช่ัวโมง    
 ส12232 หน้าท่ีพลเมือง 2 จำนวน  40  ช่ัวโมง    
 ส13233 หน้าท่ีพลเมือง 3 จำนวน  40  ช่ัวโมง    
 ส14234 หน้าท่ีพลเมือง 4 จำนวน  40  ช่ัวโมง    
 ส15235 หน้าท่ีพลเมือง 5 จำนวน  40  ช่ัวโมง    
 ส16236 หน้าท่ีพลเมือง 6 จำนวน  40  ช่ัวโมง    
- 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

     พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา     จำนวน  80  ช่ัวโมง    
 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน  80  ช่ัวโมง   
 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน  80  ช่ัวโมง    
 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน  80  ช่ัวโมง    
 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน  80  ช่ัวโมง    
 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน  80  ช่ัวโมง    
 
รายวิชาเพิ่มเติม 

- 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ศ11101 ศิลปะ จำนวน  40  ช่ัวโมง   
 ศ12101 ศิลปะ จำนวน  40  ช่ัวโมง   
 ศ13101 ศิลปะ จำนวน  40  ช่ัวโมง    
 ศ14101 ศิลปะ จำนวน  80  ช่ัวโมง    
 ศ15101 ศิลปะ จำนวน  80  ช่ัวโมง    
 ศ16101 ศิลปะ จำนวน  80  ช่ัวโมง    
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ง11101 การงานอาชีพ จำนวน  20  ช่ัวโมง   
 ง12101 การงานอาชีพ จำนวน  20  ช่ัวโมง   
 ง13101 การงานอาชีพ จำนวน  20  ช่ัวโมง    
 ง14101 การงานอาชีพ จำนวน  40  ช่ัวโมง    
 ง15101 การงานอาชีพ จำนวน  40  ช่ัวโมง    
 ง16101 การงานอาชีพ จำนวน  40  ช่ัวโมง    
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 อ11101 ภาษาอังกฤษ จำนวน  120  ช่ัวโมง   
 อ12101 ภาษาอังกฤษ จำนวน  120  ช่ัวโมง   
 อ13101 ภาษาอังกฤษ จำนวน  120  ช่ัวโมง   
 อ14101 ภาษาอังกฤษ จำนวน  80  ช่ัวโมง   
 อ15101 ภาษาอังกฤษ จำนวน  80  ช่ัวโมง   
 อ16101 ภาษาอังกฤษ จำนวน  80  ช่ัวโมง   
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 อ11201 ภาษาอังกฤษ  1 จำนวน  80  ช่ัวโมง   
 อ12201 ภาษาอังกฤษ  2 จำนวน  80  ช่ัวโมง 
                อ13201 ภาษาอังกฤษ  3                             จำนวน  80  ช่ัวโมง 
                อ14201 ภาษาอังกฤษ  4 จำนวน  40  ช่ัวโมง   
 อ15201 ภาษาอังกฤษ  5 จำนวน  40  ช่ัวโมง   
 อ16201 ภาษาอังกฤษ  6 จำนวน  40  ช่ัวโมง   
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ท21101 ภาษาไทย 1    จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 ท21102 ภาษาไทย 2    จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 ท22101 ภาษาไทย 3    จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 ท22102 ภาษาไทย 4    จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 ท23101 ภาษาไทย 5    จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 ท23102 ภาษาไทย 6    จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ท21201 ภาษาไทย เพิ่มเติม 1   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ท21202 ภาษาไทย เพิ่มเติม 2   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ท22201 ภาษาไทย เพิ่มเติม 3   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ท22202 ภาษาไทย เพิ่มเติม 4   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ท23201 ภาษาไทย เพิ่มเติม 5   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ท23202 ภาษาไทย เพิ่มเติม 6   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ค21101 คณิตศาสตร์ 1    จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 ค21102 คณิตศาสตร์ 2    จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 ค22101 คณิตศาสตร์ 3    จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 ค22102 คณิตศาสตร์ 4    จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 ค23101 คณิตศาสตร์ 5    จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 ค23102 คณิตศาสตร์ 6    จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ค21201 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 1   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ค21202 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 2   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
           ค22201 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 3   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ค22202 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 4   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
           ค23201 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 5   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ค23202 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 6   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1            จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
           ว21202 ออกแบบเทคโนโลยี 1   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2    จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
           ว21202 วิทยาการคำนวณ 2   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ว22101 วิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี 3            จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
           ว22101 ออกแบบเทคโนโลยี 3   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ว22102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4  จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
           ว21202 วิทยาการคำนวณ 4   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ว23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5  จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
           ว23202 ออกแบบเทคโนโลยี 5   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ว23102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6  จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
           ว23202 วิทยาการคำนวณ 6   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 
 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ว21201 คอมพิวเตอร์ 1   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ว21202 คอมพิวเตอร์ 2   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ว22201 คอมพิวเตอร์ 3   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ว22202 คอมพิวเตอร์ 4   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ว23201 คอมพิวเตอร์ 5   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ว23202 คอมพิวเตอร์ 6   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ส21101 สังคมศึกษา 1    จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 ส21102 ประวัติศาสตร์ 1    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ส21103 สังคมศึกษา 2    จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ส22101 สังคมศึกษา 3    จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 ส22102 ประวัติศาสตร์ 3    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ส22103 สังคมศึกษา 4    จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ส23101 สังคมศึกษา 5    จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 ส23102 ประวัติศาสตร์ 5    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ส23103 สังคมศึกษา 6    จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ส21201 พระพุทธศาสนา เพิ่มเติม 1   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ส21202 พระพุทธศาสนา เพิ่มเติม 2   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ส22201 พระพุทธศาสนา เพิ่มเติม 3   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ส22202 พระพุทธศาสนา เพิ่มเติม 4   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ส23201 พระพุทธศาสนา เพิ่มเติม 5   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ส23202 พระพุทธศาสนา เพิ่มเติม 6   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ส21231 หน้าท่ีพลเมือง 1                                จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ส21232 หน้าท่ีพลเมือง 2                                จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ส22233 หน้าท่ีพลเมือง 3                                จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ส22234 หน้าท่ีพลเมือง 4                                จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ส23235 หน้าท่ีพลเมือง 5                                จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ส23236 หน้าท่ีพลเมือง 6                                จำนวน  20  ชั่วโมง   0.5 หน่วยกิต  
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 พ21101 สุขศึกษา 1    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 พ21102 พลศึกษา 1    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 พ21103 สุขศึกษา 2    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 พ21104 พลศึกษา 2    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 พ22101 สุขศึกษา 3    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 พ22102 พลศึกษา 3    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 พ22103 สุขศึกษา 4    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 พ22104 พลศึกษา 4    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 พ23101 สุขศึกษา 5    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 พ23102 พลศึกษา 5    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 พ23103 สุขศึกษา 6    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 พ23104 พลศึกษา 6    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ศ21101 ทัศนศิลป์ 1    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ศ21102 ดนตรีและนาฏศิลป์ 1   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ศ21103 ทัศนศิลป์ 2    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ศ21104 ดนตรีและนาฏศิลป์ 2   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ศ22101 ทัศนศิลป์ 3    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ศ22102 ดนตรีและนาฏศิลป์ 3   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ศ22103 ทัศนศิลป์ 4    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ศ22104 ดนตรีและนาฏศิลป์ 4   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ศ23101 ทัศนศิลป์ 5    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ศ23102 ดนตรีและนาฏศิลป์ 5   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ศ23103 ทัศนศิลป์ 6    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ศ23104 ดนตรีและนาฏศิลป์ 6   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ง21101 การงานอาชีพ 1    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ง21102 การงานอาชีพ 2    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ง22101 การงานอาชีพ 3    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ง22102 การงานอาชีพ 4    จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 ง23101 การงานอาชีพ 5                        จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5. หน่วยกิต 
 ง23102 การงานอาชีพ 6                        จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1    จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2    จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3    จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4    จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5    จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6    จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 อ21201 ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม 1   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 อ21202 ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม 2   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 อ22201 ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม 3   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 อ22202 ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม 4   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 อ23201 ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม 5   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
 อ23202 ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม 6   จำนวน  20  ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายพื้นฐาน 
ท11101 ภาษาไทย              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1     เวลา  200  ชั่วโมง 
  

 การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้องจองและข้อความส้ัน ๆ การอ่าน         
จับใจความจากส่ือต่าง ๆ เล่าเรื่อง คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน  อ่านหนังสือตามความสนใจ
อย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอเรื่องท่ีอ่าน บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญท่ีมักพบ
เห็นในชีวิตประจำวัน มีมารยาทในการอ่าน  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ   
การเขียนตัวอักษรไทย  เขียนส่ือสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ มีมารยาทในการเขียน ฟังคำแนะนำ  
คำส่ังง่าย ๆ  และปฏิบัติตาม  การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู  
พูดส่ือสารได้ตามวัตถุประสงค์ มีมารยาทในการฟั  การดู และการพูด บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ 
วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดคำ และบอกความหมายของคำ การแต่งประโยคและคำคล้องจอง  
บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็กท่องจำบทอาขยาน
ตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองคำขวัญจังหวัดสุพรรณบุรี 
 โดยใช้กระบวนการคิด ทักษะการส่ือสาร สรุป วิเคราะห์ข้อมูลจากเรื่องและส่ือต่าง ๆ             
ท่ีอ่าน ฟัง และดู 

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการแยกแยะ  
ตัดสินใจ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างภาคภูมิใจ รักความเป็นไทย ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์  มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นทำงานและมีจิตสาธารณะ 
 

รหัสตัวชี้วัด 

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

ท 2.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 

ท 3.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5 

ท. 4.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4  

ท. 5.1 ป.1/1 ป.1/2 
 

รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายพื้นฐาน 
ท12101 ภาษาไทย     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2     เวลา  200  ชั่วโมง 
 
 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความและบทร้อยกรองง่าย ๆ อธิบายความหมายของคำและ
ข้อความท่ีอ่าน ต้ังคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน ระบุความสำคัญและรายละเอียด  แสดง
ความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและ
นำเสนอเรื่องท่ีอ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำส่ังหรือข้อแนะนำ มีมารยาทใน        การ
อ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนเรื่องส้ัน ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ตามจินตนาการ         มี
มารยาทในการเขียน ฟังคำแนะนำคำส่ังท่ีซับซ้อนและปฏิบัติตาม เล่าเรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ีเป็นความรู้
และความบันเทิง  บอกสาระสำคัญของเรื่องท่ีฟังและดู ต้ังคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและ
ดู  ดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด บอกและเขียนพยัญชนะ 
สระ วรรณยุกต์และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ เรียบเรียงคำเป็นประโยคตรง
ตามเจตนาของการส่ือสาร  บอกลักษณะคำคล้องจอง  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่นได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ  ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็กเพื่อนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  ร้องบทร้อยกรองเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่นและสุพรรณบุรี ท่องจำ              บท
อาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

 โดยใช้กระบวนการคิด ทักษะการส่ือสาร สรุป วิเคราะห์ข้อมูลจากเรื่องและส่ือต่าง ๆ ท่ีอ่าน  
ฟัง  และดู 

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการแยกแยะ  
ตัดสินใจ  นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างภาคภูมิใจ รักความเป็นไทย ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์  
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นทำงานและมีจิตสาธารณะ 
 

รหัสตัวชี้วัด 

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

ท 2.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 

ท 3.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5 ป.2/6 ป.2/7 

ท. 4.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5  

ท. 5.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3  
 

รวมทั้งหมด  27  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายพื้นฐาน 
ท13101 ภาษาไทย     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3     เวลา  200  ชั่วโมง 
              

 อ่านออกเสียงคำ  ข้อความ  เรื่องส้ัน ๆ  และบทร้อยกรองอย่างง่ายได้คล่องแคล่ว  อธิบาย
ความหมายของคำและข้อความท่ีอ่าน  ต้ังคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลท่ีเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน  
ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ  สรุปความรู้และข้อคิด
จากเรื่องท่ีอ่าน  เพื่อนำไปใช้ในการอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ  และนำเสนอเรื่องท่ีอ่าน  
อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำส่ังหรือข้อแนะนำ  อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ  
แผนท่ี  แผนภูมิ  มีมารยาทในการอ่าน  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนบรรยายเกี่ยวกับส่ิงหนึ่ง
ได้อย่างชัดเจน  เขียนบันทึกประจำวัน  เขียนจดหมายลาครู  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทใน
การเขียน  เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ีเป็นความรู้และบันเทิง  บอกสาระสำคัญจากการ
ฟัง  การดู  ต้ังคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู              พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู  พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  มีมารยาทในการฟัง  การดู  
การพูด  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ  ระบุชนิดและหน้าท่ีของคำในประโยค  ใช้
พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ  แต่งประโยคง่าย ๆ  แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ  เลือกใช้
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ  ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน  ฟังวรรณกรรม  
เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  รู้จักเพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็ก  เพื่อปลูกฝังความช่ืนชมวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณกรรมท่ีอ่าน  ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อย
กรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

 โดยใช้กระบวนการคิด  ทักษะการส่ือสาร  สรุป  วิเคราะห์จากเรื่องและส่ือต่าง ๆ  ท่ีอ่าน ฟังดู
เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการแยกแยะ  ตัดสินใจ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างภาคภูมิใจ 

 รักความเป็นไทย  ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่น
ทำงานและมีจิตสารธารณะ 
 

รหัสตัวชี้วัด 

ท 1.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6 ป.3/7 ป.3/8 ป.3/9 
ท 2.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6 

ท 3.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6 

ท. 4.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6  

ท. 5.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4  
 

รวมทั้งหมด  31  ตัวชีวั้ด 
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คำอธิบายรายพื้นฐาน 
ท14101 ภาษาไทย     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4     เวลา  160  ชั่วโมง 
  

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  อธิบายความหมายของคำและสำนวน  อ่านเรื่อง
ส้ันตามเวลาท่ีกำหนด  และตอบคำถามจากเรื่องท่ีอ่าน  แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  คาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน  โดยระบุเหตุผลประกอบ  สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่าน  เพื่อนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน  อ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน  คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนส่ือสาร
โดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจนและเหมาะสม  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนา
งานเขียน  เขียนย่อความจากเรื่องส้ัน ๆ  เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา  เขียนบันทึกและเขียน
รายงาน  การศึกษาค้นคว้า  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน  จำแนกข้อเท็จจริง  
และข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและดู  พูดสรุปความ  ต้ังคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องท่ีฟัง
และดู  รายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การพูดและการสนทนา  มีมารยาทในการ
ฟัง  การดูและการพูด  สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่าง ๆ  ระบุชนิดและหน้าท่ีของคำ
ในประโยค  ใช้พจนานุกรมค้นคว้าหาความหมายของคำ  แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา  แต่งบท
ร้อยกรองและคำขวัญ  บอกความหมายของสำนวนเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น  ระบุ
ข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม อธิบายข้อคิดจากการอ่าน  เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง  ร้อง
เพลงพื้นบ้าน  ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนด  และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการคิด  ทักษะการส่ือสาร  สรุป  วิเคราะห์จากเรื่องและส่ือต่าง ๆ  ท่ีอ่าน ฟังดู
เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการแยกแยะ  ตัดสินใจ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างภาคภูมิใจ 

 รักความเป็นไทย  ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่น
ทำงานและมีจิตสารธารณะ 
 

รหัสตัวชี้วัด 

ท 1.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8  
ท 2.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8  

ท 3.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 

ท. 4.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7  

ท. 5.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4  
 

รวมทั้งหมด  33  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายพื้นฐาน 
ท15101 ภาษาไทย     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5     เวลา  160  ชั่วโมง 
  

 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง  อธิบายความหมายของคำ  ประโยค  
และข้อความท่ีเป็นการบรรยายและการพรรณนา  อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องท่ีอ่านอย่าง
หลากหลาย  แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน  วิเคราะห์  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่าน  เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต  อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  คำส่ัง  ข้อแนะนำและปฏิบัติตาม  
อ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านและมีมารยาทในการ
อ่าน  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนส่ือสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจนและ
เหมาะสม  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน  เขียนย่อความจาก
เรื่องท่ีอ่าน  เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ  เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตาม
เจตนา  กรอกแบบรายงานต่าง ๆ  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน  พูดแสดงความรู้  
ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู  ต้ังคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องท่ีฟังและ
ดู  วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือจากเรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีเหตุผลพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และการสนทนา  มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด  บอกและเขียน
พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และเลขไทย  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ  เขียนเรียงความ
เป็นประโยคง่าย ๆ ต่อคำคล้องจองง่าย ๆ สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ่าน  ระบุความรู้
และข้อคิดจากการอ่าน  วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง  อธิบายคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  
ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการคิด  ทักษะการส่ือสาร  สรุป  วิเคราะห์จากเรื่องและส่ือต่าง ๆ  ท่ีอ่าน            
ฟังดูเพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการ แยกแยะ  
ตัดสินใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างภาคภูมิใจ  รักความเป็นไทย  ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์   
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นทำงานและมีจิตสารธารณะ 

รหัสตัวชี้วัด 

ท 1.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8  
ท 2.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8 ป.5/9  

ท 3.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 

ท. 4.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7  

ท. 5.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 
  

รวมทั้งหมด  33  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายพื้นฐาน 
ท16101 ภาษาไทย     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  6     เวลา  160  ชั่วโมง 
  

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  ร้อยกรอง  อธิบายความหมายของคำ  ประโยค  และข้อความท่ี
เป็นโวหาร อ่านเรื่องส้ัน ๆ  อย่างหลากหลาย  โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน  แยกข้อเท็จจริง  
ข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน  อธิบายการนำความรู้และความคิดจากเรื่องท่ีอ่านไปตัดสินใจ  แก้ปัญหาใน
การดำเนินชีวิต  อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  คำส่ัง  ข้อแนะนำ  และปฏิบัติตาม  อธิบายความหมายของ
ข้อมูลจากการอ่านแผนผัง  แผนท่ี  แผนภูมิ  และกราฟ  อ่านหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณค่า
ท่ีได้รับ  และมีมารยาทในการอ่าน  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนส่ือสาร  
เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  เขียนเรียงความ  เขียนย่อความ  เขียนจดหมายส่วนตัว  กรอกแบบรายการ
ต่าง ๆ  เขียนตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน  พูดแสดงความรู้  ความเข้าใจ  ต้ังคำถาม  
ถามตอบเชิงเหตุผล  วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ  พูดรายงานประเด็นท่ีศึกษาจากเรื่องท่ีฟังและดู  พูดโน้ม
น้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเช่ือถือ  มีมารยาทในการฟัง  ดูและพูด  วิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ีของคำ  ใช้
คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะ  รวบรวม  บอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย  ระบุ
ลักษณะของประโยค  แต่งบทร้อยกรอง  วิเคราะห์เปรียบเทียบ  สำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย  แสดง
ความคิดเห็นจากวรรณคดี  วรรณกรรม  เล่านิทานพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจำบท
อาขยานและบทร้อยกรองได้อย่างมีคุณค่า 
 โดยใช้กระบวนการคิด  ทักษะการส่ือสาร  สรุป  วิเคราะห์จากเรื่องและส่ือต่าง ๆ  ท่ีอ่าน            
ฟัง  ดู  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการแยกแยะ  
ตัดสินใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างภาคภูมิใจ   

 รักความเป็นไทย  ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่น
ทำงานและมีจิตสารธารณะ 
 

รหัสตัวชี้วัด 

ท 1.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7 ป.6/8 ป.6/9 
ท 2.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7 ป.6/8 ป.6/9  

ท 3.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 

ท. 4.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6  

ท. 5.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4  

 
รวมทั้งหมด  34  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค11101 คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1       เวลา 200 ชั่วโมง 
 
 มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดคำนวณและการใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน 
การแก้ปัญหาตามสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้ จำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 การนับทีละ 1 และทีละ 10 การ
อ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวน การแสดงจำนวนนับไม่เกิน 20 ในรูป
ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย  ส่วนรวม (Part – Whole Relationship) การบอกอันดับท่ี 
หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบ
จำนวนและการใช้เครื่องหมาย =  > < การเรียงลำดับจำนวน การบวก การลบ จำนวนนับ 1 ถึง 100 
และ 0 โดยบอกความหมายของการบวก ความหมายของการลบ การหาผลบวก การหาผลลบ และ
ความสัมพันธ์ ของการบวกและการลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ และ  
การสร้างโจทย์ปัญหา พร้อมท้ังหาคำตอบ แบบรูป แบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 1และที
ละ 10 แบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ความยาว การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร การเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร 
เป็นเมตร การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ  ความยาว ท่ีมีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 
น้ำหนัก การวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การ
เปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ำหนัก ท่ีมีหน่วย
เป็นกิโลกรัม เป็นขีด รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ ลักษณะของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรง
กลม ทรงกระบอก กรวย ลักษณะของรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม และวงรี การนำเสนอข้อมูล การ
อ่านแผนภูมิรูปภาพ การวัดและประเมินผลโดยใช้การสังเกตพฤติกรรมการเรียน ตรวจแบบฝึกหัด 
ประเมินช้ินงานและแฟ้มสะสมงานตามความเหมาะสม ทดสอบโดยใช้เครื่องมือท่ีมาตรฐานอย่าง
หลากหลาย ครอบคลุมการบูรณาการการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยวัดและประเมินผลก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพื่อหาข้อสรุปผลการพัฒนาการการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรท่ีกำหนด 
รหัสตัวชี้วัด 
ค 1.1  ป.1/1, ป.1/2,ป.1/3, ป.1/4,ป.1/5  
ค 1.2  ป.1/1 
ค 2.1 ป.1/1, ป.1/2     
ค 2.2 ป.1/1 
ค 3.1 ป.1/1  
 
รวมท้ังหมด 10 ตัวชีวั้ด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค12101 คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2       เวลา 200 ชั่วโมง 

 
 ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่
เกิน 1,000 และ 0 การนับทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100 จำนวนคู่ จำนวนค่ี หลัก ค่าประจำหลัก
ของเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวน การ
เรียงลำดับจำนวน การบวกจำนวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 1 ,000 การลบจำนวนท่ีมีตัวต้ังไม่เกิน 1 ,000 
ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและการ
ลบ โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ การสร้างโจทย์ปัญหา ความหมายของการคูณ ความหมาย
ของการหาร การคูณจำนวนท่ีมีหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก ความสัมพันธ์ของการคูณและการ
หาร การหารท่ีตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณ
และการหาร การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน การแก้
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน แบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 2 ทีละ 5 และทีละ 
100 แบบรูปซ้ำ การจำแนกลักษณะของรูปหลายเหล่ียม วงกลม และวงรี และการเขียนรูปรขาคณิตสอง
มิติโดยใช้แบบของรูป การวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร การ
เปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรและเซนติเมตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาวท่ีมีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที การบอกระยะเวลาเป็น
ช่ัวโมง เป็นนาที การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นช่ัวโมง เป็นนาที การอ่านปฏิทิน การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับเวลา การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม 
การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับขีด การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วย
ท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐานและหน่วยมาตรฐานเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร การเปรียบ เทียบ
ปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ
ท่ีมีหน่วยเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร การอ่านแผนภูมิรูปภาพ และการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา  
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดย
การปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้าน
ความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์  
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 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 

ตัวชี้วัด 
ค 1.1 ป.2/1  ป.2/2  ป.2/3 ป.2/4  ป.2/5  ป.2/6 ป.2/7 ป.2/8  
ค 2.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3  ป.2/4  ป.2/5 ป.2/6  
ค 2.2 ป.2/1  
ค 3.1 ป.2/1  
 
รวม 16 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค13101 คณิตศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3        เวลา 200 ชัว่โมง 

เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงปริมาณของส่ิงของ
เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ ท่ีไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ บวก ลบ คูณ หาร ละคน วิเคราะห์
และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาละคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์พร้อมท้ังตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบและสร้างโจทย์ได้ บอกวัดเลือกเครื่องมือคาดคะเนเปรียบเทียบอ่าน
และเขียนใช้เกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ำหนัก ปริมาตร ความจุ เวลา เงิน แก้ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาว การช่ัง การตวง เงินและเวลา อ่านและเขียนบันทึก รายรับรายจ่าย กิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุ
เวลา บอกชนิด ส่วนประกอบ ระบุรูปเลขาคณิต สองมิติ สามมิติ แกนสมมาตร เขียนช่ือจุด เส้นตรง 
รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม สัญลักษณ์ เขียนและบอกรูปเลขาคณิตสองมิติ บอกจำนวน รูปและ
ความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวน รูปร่าง ขนาด สี ท่ีสัมพันธ์กัน สองลักษณะ เก็บรวบรวมและจำแนก
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจำวัน อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ และแผนภูมิแท่ง 
ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปได้อย่างเหมาะสม ใช้
ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง
เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ 
โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล บักทึก จัดกลุ่มข้อมูล อธิป
รายไปใช้ตัดสินในแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง อย่างมีเหตุผลท่ีหลายหลายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ความสมารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
รหัสตัวชี้วัด 
ค 1.1 ป.3/1, ป.3/2 

ค 1.2  ป.3/1, ป.3/2 

ค 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
ค 2.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 

ค 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 

ค 3.2 ป.3/1, ป.3/2 

ค 4.1 ป.3/1, ป.3/2 

ค 5.1 ป.3/1, ป.3/2 

ค 6.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
 

รวม   28 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค14101 คณิตศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4       เวลา 160 ชั่วโมง 

 
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกทักษะการใช้กระบวนทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาตาม

สาระการเรียนรู้ต่อไปนี้ 
  โดยการอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวน  หลัก 
 ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับท่ีมากกว่า 100,000 และ 0 การเขียน
ตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบ  การเรียงลำดับจำนวน ค่าประมาณของจำนวนนับ
และการใช้เครื่องหมาย     การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร การบวก  การ
ลบ การคูณและการหารระคน การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา พร้อมท้ังหาคำตอบ การ
แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ การอ่านเศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ  ความสัมพันธ์ระหว่าง
จำนวนคละเศษเกิน  เศษส่วนท่ีเท่ากัน เศษส่วนอย่างต่ำ และเศษส่วนท่ีเท่ากับจำนวนนับ  การ
เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ  การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ   
การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนคละ การอ่านและการเขียน
ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง  ตามปริมาณท่ีกำหนดหลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของ
ทศนิยม การเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจาย ทศนิยมท่ีเท่ากัน  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
ทศนิยมการบวก การลบทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ทศนิยมไม่เกิน 2 ขั้นตอน
ความ สัมพั นธ์ ระหว่ างเศษ ส่วนและทศนิ ยม   ค่าประมาณของทศนิ ยมไม่ เกิน  3 ตำแหน่ ง       
ท่ีเป็นจำนวนเต็ม  ทศนิยม  1 ตำแหน่ง และ 2 ตำแหน่ง การใช้เครื่องหมาย   แบบรูปของจำนวนท่ี
เกิดจากการคูณ การหาร  ด้วยจำนวนเดียวกัน การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ช่ัวโมง วัน สัปดาห์ 
เดือน ปี การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา การอ่านตารางเวลา  การแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์  การสร้างมุมเมื่อกำหนดขนาดของ
มุม หาความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก   การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความยาวรอบรูป  และพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก เรียนรู้เกี่ยวกับระนาบ จุด เส้นตรง รังสี 
ส่วนของเส้นตรงและสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม  ส่วนประกอบของมุม  การ
เรี ยกช่ื อมุ ม   สัญ ลักษณ์ แสดงมุ ม  ชนิ ดของมุ ม  ชนิ ดและสมบั ติ ขอ งรูป ส่ี เห ล่ี ยมมุ มฉาก  
การสร้างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง  (ไม่รวมการย่นระยะ) การอ่านตาราง   สอง
ทาง  (Two-Way Table) 

เพื่ อให้มีความรู้ความเข้าใจ มี ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้ เหตุผล  
การส่ือสารส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ ส่ิงต่างๆ และใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

การวัดและประเมินผลโดยใช้การสังเกตพฤติกรรมการเรียน ตรวจแบบฝึกหัด ประเมินช้ินงาน
และแฟ้มสะสมงานตามความเหมาะสม ทดสอบโดยใช้เครื่องมือท่ีมาตรฐานอย่างหลากหลาย ครอบคลุม
การบูรณาการการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยวัดและประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
เพื่อหาข้อสรุปผลการพัฒนาการการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตรท่ีกำหนด 
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รหัสตัวชี้วัด 
ค 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9, ป.4/10,ป.4/11,  
           ป.4/12,  ป.4/13, ป.4/14, ป.4/15, ป.4/16 
ค 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3,  
ค 2.2  ป.4/1, ป.4/2 

ค 3.1 ป.4/1 

 
รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค15101 คณิตศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5       เวลา 160 ชั่วโมง 
              ศึกษาการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ การบวก การลบ การคูณ การหาร การบวก 
ลบ คูณ หารระคน และการแก้โจทย์ปัญหาของเศษส่วนและจำนวนคละ ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วน
และทศนิยม ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งท่ีเป็นจำนวนเต็ม ทศนิยม 1 ตำแหน่งและ 2 
ตำแหน่ง การใช้เครื่องหมาย ≈ การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม การประมาณผลลัพธ์ การแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับ
เซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนัก กิโลกรัม
กับกรัมโดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวและน้ำหนักโดยใช้ความรู้เรื่อง
การเปล่ียนหน่วยและทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ การอ่านและการเขียนร้อยละ
หรือเปอร์เซ็นต์ การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ การหาปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของ
ภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ความสัมพันธ์ระหว่างมิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร 
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
เส้นต้ังฉากและสัญลักษณ์แสดงการต้ังฉาก เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน การสร้างเส้นขนาน 
มุมแย้ง มุมภายในและมุมภายนอกท่ีอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง (Transversal) ชนิดและสมบัติ
ของรูปส่ีเหล่ียม การสร้างรูปส่ีเหล่ียม ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน
และรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน และการแก้โจทย์ปัญหา ลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของปริซึม การอ่านและ
การเขียนแผนภูมิแท่ง การอ่านกราฟเส้น  
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดย
การปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การเช่ือมโยง การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้าน
ความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์  
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ   มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
ตัวชี้วัด 
ค 1.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7  ป.5/8 ป.5/9 
ค 2.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 
ค 2.2 ป.5/1 ป.5/2  ป.5/3 ป.5/4  
ค 3.1 ป.5/1 ป.5/2  
รวม 19 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค16101 คณิตศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       เวลา 160 ชั่วโมง 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
 ความหมายการอ่านและการเขียนทศนิยมสามตำแหน่ง เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน
และทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง เขียนทศนิยม เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและเขียนเศษส่วนในรูป
ทศนิยม บวก ลบ คูณ หารและบวก ลบ คูณหารระคนของเศษส่วน จำนวนคละ และทศนิยมท่ีมีผลลัพธ์
เป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับ เศษส่วน จำนวนคละ 
ทศนิยม และร้อยละ ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่น เต็มแสน ค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยม หนึ่ง
ตำแหน่งและสองตำแหน่ง ทิศ ตำแหน่ง มาตราส่วน แผนผัง พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม ความยาวรอบรูปและ
พื้นท่ีของรูปวงกลม โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมและพื้นท่ีรูปวงกลม การ
คาดคะเนพื้นท่ีของส่ีเหล่ียม โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก การเขียน
แผนผังแสดงตำแหน่งส่ิงของต่างๆ และแผนผังแสดงตำแหน่ง ส่ิงของต่างๆ และแผนผังแสดงเส้นทาง 
การเดินทาง ชนิดรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ สมบัติของเส้นทแยง
มุมของรูปส่ีเหล่ียม เส้นขนาน รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ การ
สร้างรูปส่ีเหล่ียมปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป สมการเชิงเส้นท่ีมีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัว การแก้สมการ โจทย์
ปัญหาสมการการอ่านกราฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น 
การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆ  
 โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมรู้จักใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปญัหา 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร 
ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์  มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถทำงาน
อย่างเป็นระบบรวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
รหัสตัวชี้วัด 
ค 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3   ค 1.2  ป.6/1, ป.6/2 

ค 1.3 ป.6/1, ป.6/2    ค 1.4  ป.6/1, ป.6/2 

ค 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3   ค 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 

ค 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3   ค 3.2 ป.6/1, ป.6/2 

ค 4.1 ป.6/1     ค 4.2 ป.6/1 

ค 5.1 ป.6/1, ป.6/2    ค 5.2 ป.6/1 

ค 6.1 ป.6/1-6 

รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1       เวลา  100  ช่ัวโมง 
 

ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ลักษณะ หน้าท่ีและการดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของร่างกาย
มนุษย์ ลักษณะและหน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และพืชรอบตัว และสภาพแวดลอม ในบริเวณท่ีสัตว์
และพืชอาศัยอยู่ ชนิดและสมบัติของวัสดุท่ีใช้ทาวัตถุรอบตัว การเกิดเสียงและทิศทางการเคล่ือนท่ีของ
เสียง ลักษณะของหิน และการมองเห็นดาวบนทองฟ้าในเวลากลางวัน และกลางคืน การแก้ปัญหาโดย
การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ ซอฟตแวร์หรือส่ือ การใช้งาน
อุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น การใช้งานซอฟตแวร์เบื้องต้น ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต สำรวจ
ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐานและมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เบ้ืองต้น สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่น แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย เขียนโปรแกรม
โดยใช้ส่ือ สร้าง จัดเก็บและเรียกใช้ ไฟล์ตามวัตถุประสงค์ 

ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และใช้งาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ว 1.1 ป.1/1  ป.1/2      
ว 1.2 ป.1/1 ,ป.1/2 
ว 2.1 ป.1/1 , ป.1/2    
ว 2.3 ป.1/1 
ว 3.1 ป.1/1 , ป.1/2    
ว 3.2 ป.1/1 
ว 4.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 , ป.1/5   
 
รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด 

 
 

 
 



46 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ชั้นประถมศกึษาปีที่ 2       เวลา  100  ช่ัวโมง 
 
 ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ลักษณะของส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต ความจำเป็นของ
แสง และน้ำ ต่อการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและการ
นำไปใช้ ประโยชน์ สมบัติของวัสดุท่ีเกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน การเลือกวัสดุมาใช้ทำวัตถุตามสมบัติ
ของวัสดุ การนำวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม ่การเคล่ือนท่ีของแสง การมองเห็นวัตถุ การป้องกันอันตราย
จากการมองวัตถุในบริเวณท่ีมีแสงสว่างไม่เหมาะสม ส่วนประกอบและการจำแนกชนิดของดิน การใช้
ประโยชนจากดิน การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การใช้งานซอ
ฟตแวร์เบ้ืองตน การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ การใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต จำแนกประเภท รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการ
สำรวจ ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและมี
ทักษะ  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเบื้องต้น 
สามารถส่ือสาร ส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดงขั้นตอนการ
แก้ปัญหาอย่างง่าย เขียนโปรแกรม แบบมีเงื่อนไขโดยใช้บัตรคำส่ังและตรวจหาข้อผิดพลาด ใช้งานซอ
ฟตแวร์ สร้าง จัดหมวดหมูไฟล์  และโฟลเดอร์ 

ตระหนักถึงประโยชนของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต 
ตระหนัก ถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนตัว ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ดูแล
รักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
ว 1.2  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
ว 1.3  ป.2/1   
ว 2.1   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
ว 2.3  ป.2/1, ป.2/2  
ว 3.2   ป.2/1, ป.2/2 
ว 4.2   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
 
รวมทั้งหมด    16  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3       เวลา  100  ชั่วโมง 
 

บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตโดยใช้ข้อมูลจากท่ีรวบรวมได้ 
ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำและอากาศโดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับส่ิง เหล่านี้อย่าง
เหมาะสม สร้างแบบจำลองท่ีบรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด
คุณค่าของชีวิตสัตว์โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปล่ียนแปลง อธิบายว่าวัตถุประกอบกันเป็นวัตถุช้ิน
ใหม่ได้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  อธิบายการเปล่ียนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ระบุผลของแรงเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงสัมผัสท่ีมีผลต่อการเคล่ือนท่ีการจำแนกวัตถุโดยใช้การ
ดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์ระบุขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลท่ีเกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้า
ใกล้กันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ยกตัวอย่างการเปล่ียนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่ง การทำงาน
ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าประโยชน์ของไฟฟ้าโดยการนำเสนอ
วิธีการใช้อย่างประหยัดและปลอดภัย 

อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นละตกของดวงอาทิตย์การเกิดกลางวันกลางคืนและกากำหนดทิศ
โดยใช้แบบจำลองตระหนักถึงความสำคัญของดวงอาทิตย์ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อส่ิงมีชีวิต 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
ว 1.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4     
ว 2.1   ป.3/1, ป.3/2   
ว 2.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
ว 2.3   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ว 3.1   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3    
ว 3.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4  
ว 4.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 

 
รวมทั้งหมด  25  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4       เวลา  80  ชัว่โมง 

 
ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ การจำแนกส่ิงมีชีวิตเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มท่ี

ไม่ใช่พืชและสัตว์ การจำแนกพืชออกเปน็พืชดอกและพืชไม่มีดอก การจำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูก
สันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์
สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เล้ือยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ำนม หน้าท่ีของราก ลำ
ต้น ใบและดอกของพืชดอก สมบัติทางกายภาพ ด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อนและการ
นำไฟฟ้าของวัสดุ การนำสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจาวัน สมบัติของสสาร ท้ัง 3 
สถานะ ผลของแรงโน้มถ่วงท่ีมีตอวัตถุการวัดน้ำหนักของวัตถุ มวลของวัตถุท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลง
การเคล่ือนท่ีของวัตถุ และตัวกลางของแสง การขึ้นและตกและรูปร่างดวงจันทร์และองค์ประกอบของ
ระบบสุริยะ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย การ
ตรวจหาข้อผิดพลาดในโปรแกรม การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการใช้คำค้น การประเมินความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูล การรวบรวม นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 

ใช้การสืบเสาะหาความรู้ ต้ังคำถาม คาดคะเนคำตอบหรือสร้างสมมติฐาน วางแผนและสำรวจ
ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม ประเมินความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูล รวมรวมข้อมูล ประมวลผลอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกนำเสนอ
ข้อมูล ลง  ความคิดเห็น และสรุปผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร  เบื้องตน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการแก้ปัญหา และอธิบายการทำงานหรือคาดการผลลัพธ์จากปญัหาอย่างง่าย ออกแบบและ
เขียนโปรแกรม ตรวจหาขอ้ผิดพลาดจากโปรแกรมของตนเองและผู้อื่น 

ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต สามารถส่ือสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ รู้จักการปกป้องขอ้มูล 
ส่วนตัว มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  

 
รหัสตัวชี้วัด 
ว 1.2 ป.4/1       
ว 1.3 ป.4/1  ป4./2  ป4./3  ป4./4   
ว 2.1 ป.4/1  ป4./2  ป4./3  ป4./4     
ว 2.2 ป4./1  ป4./2,ป4./3   
ว 2.3 ป.4/1       
ว 3.1 ป.4/1  ป4./2  ป4./3   
ว 4.2 ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4  ป.4/5   
  
รวมทั้งหมด  21  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว 14102 เทคโนโลยี                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                       เวลา  40  ช่ัวโมง/ปี 

 
ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ 

จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดปรับปรุงแก้ไข สามารถใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ท่ีหลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิ
ของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 
ว 4.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 

 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5       เวลา  80  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ โครงสร้างและลักษณะของส่ิงมีชีวิตท่ีเหมาะสมในแต่ละ
แหล่งท่ีอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต 
การถา่ยทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช สัตว์ และมนุษย์  การเปล่ียนสถานะของสสาร การละลาย
ของสารในน้ำ การเปล่ียนแปลงทางเคมี การเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ แรงลัพธ์ แรง
เสียดทาน การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง  ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง และเสียงค่อย 
ระดับเสียงและมลพิษทางเสียง ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การใช้แผนท่ีดาว แบบรูป
เส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนทองฟ้าในรอบปี ปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง ปริมาณน้ำท่ี
มนุษย์ สามารถนำมาใช้ได้ การใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ 
หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง กระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา การเขียนรหัสจำลองเพื่อแสดงวิธีแก้ปัญหา การออกแบบ และการเขียนโปรแกรมแบบมี
เงื่อนไขและการทำงานแบบวนซ้ำ การใช้ซอฟตแวร์ประมวลผล ข้อมูล               การติดต่อส่ือสาร
ผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล  และการประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล อันตราย
จากการใช้งานและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต 

ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทำและส่ือความหมายข้อมูล สร้าง
แบบจำลองและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐานและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเบ้ืองต้น สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดง
วิธีแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ใช้รหัสจำลองแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ออกแบบ 
และเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและการทำงานแบบวนซ้ำ ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ใช้ซอ
ฟตแวร์ช่วยในการแก้ปัญหาใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อส่ือสารและค้นหา ข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริงกับ
ข้อคิดเห็น ประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 

ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาท มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม  

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
ว 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4   
ว 1.3 ป.5/1, ป.5/2  
ว 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4   
ว 2.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5    
ว 2.3  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5    
ว 3.1   ป.5/1, ป.5/2   
ว 3.2   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5  
ว 4.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
 
รวมทั้งหมด    32  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ว 15102 เทคโนโลยี                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                 เวลา  40  ชั่วโมง/ปี 
 

ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ 
จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อส่ือสารและทำงานร่วมกัน ประเมินความ
น่าเช่ือถือของข้อมูล รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
ว 4.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 

 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       เวลา  80  ชั่วโมง 
 

ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารท่ีตนเอง
รับประทานบอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนท่ีเหมาะสม
กับเพศและวัย รวมท้ังความปลอดภัยต่อสุขภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของสารอาหาร โดยการเลือก
รับประทานอาหารท่ีมีสารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย รวมท้ังความปลอดภัยต่อ
สุขภาพ สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหารและบรรยายหน้าท่ีของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร รวมท้ัง
อธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร ตระหนักถึงความสำคัญของระบบย่อยอาหาร โดยการ
บอก แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติ อธิบายและเปรียบเทียบ
การแยกสารผสมโดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด  การรินออก การกรอง และการ
ตกตะกอน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมท้ังระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสาร 
อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุท่ีผ่านการขัดถูโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ระบุ
ส่วนประกอบและบรรยายหน้าท่ีของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ออกแบบการทดลองด้วยวิธีท่ีเหมาะสมในการ
อธิบายวิธีการและผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ออกแบบการทดลอง
และทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน ตระหนักถึง
ประโยชน์ของความรู้ของการต่อไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการเกิด
และเปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ 
และการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี หิน
ตะกอน และหินแปร สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์และคาดคะเนสภาพแวดล้อมใน
อดีตของซากดึกดำบรรพ์ การเกิดลมบก ลมทะเล มรสุมรวมทั้งอธิบายผลท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม
จากแบบจำลอง อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย จากข้อมูลท่ีรวบรวม บรรยาย
ลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝ่ังดินถล่ม แผ่นดินไหว    ตระหนักถึงผลกระทบ
ของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดยนำเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก
ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย ท่ีอาจเกิดในท้องถิ่น อธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและผล
ของปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อส่ิงมีชีวิต ตระหนักถึงผลกระทบองปรากฏการณ์เรือนกระจกโดย
นำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 

ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาท่ีพบใน
ชีวิตประจำวัน  การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียน เป็นข้อความหรือผังงานการออกแบบ
และเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตัวแปร การวนซ้ำ การตรวจสอบเงื่อนไขหากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ
การทำงานทีละคำส่ัง เมื่อพบจุดท่ีทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ท่ีถูก
ต้องการฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดี
ยิ่งขึ้น เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข ใช้อินเทอร์เน็ตใน
การค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เป็นการค้นหาข้อมูลท่ีได้ตรงตามความต้องการใน
เวลาท่ีรวดเร็ว จากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือหลายแหล่ง และข้อมูล มีความสอดคล้องกัน การใช้เทคนิค
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การค้นหาขั้นสูง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน 
เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
ว 1.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5   
ว 2.1   ป.6/1  
ว 2.2   ป.6/1 
ว 2.3   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/5, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8   
ว 3.1   ป.6/1, ป.6/2 
ว 3.2   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/5, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 
 
รวมทั้งหมด  26  ตัวชีวั้ด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว 16102 เทคโนโลยี                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             เวลา  40  ช่ัวโมง/ปี 

 
ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิ ธีการแก้ปัญหาท่ีพบใน

ชีวิตประจำวัน   การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียน เป็นข้อความหรือผังงานการออกแบบ
และเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตัวแปร การวนซ้ำ การตรวจสอบเงื่อนไขหากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ
การทำงานทีละคำส่ัง เมื่อพบจุดท่ีทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ท่ีถูก
ต้องการฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดี
ยิ่งขึ้น เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข ใช้อินเทอร์เน็ตใน
การค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เป็นการค้นหาข้อมูลท่ีได้ตรงตามความต้องการใน
เวลาท่ีรวดเร็ว จากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือหลายแหล่ง และข้อมูล มีความสอดคล้องกัน การใช้เทคนิค
การค้นหาขั้นสูง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน 
เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ว 4.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 
 

รวม 1 มาตรฐาน  5  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส11101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                    เวลา  80  ชั่วโมง 
     

บอกพุทธประวัติหรือประวัติของศาสนาท่ีตนนับถือ ประวัติสาวก ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการ
ดำเนินชีวิต ข้อคิดจากชาดก และศาสนิกชนตัวอย่าง บอกความหมาย ความสำคัญ เคารพพระรัตนตรัย 
ปฏิบติัตามหลักธรรมโอวาท 3 หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา 
มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิ บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานท่ีตนนับถือ แสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา บอกโครงสร้างและระบุบทบาท สิทธิ 
หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัว และโรงเรียน มีส่วนร่วมกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
ครอบครัวและโรงเรียน ระบุสินค้าและบริการในชีวิตประจำวัน รู้จักใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันท่ีไม่เกิน
ตัว และเห็นประโยชน์ของการออม ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด อธิบาย
เหตุผลความจำเป็นของการทำงานอย่างสุจริตแยกแยะส่ิงรอบตัวท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์
สร้างขึ้น ระบุความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศของส่ิงต่างๆรอบตัว ระบุทิศหลักและท่ีต้ังของส่ิง
ต่างๆ ใช้แผนผังแสดงตำแหน่งส่ิงต่างๆในห้องเรียน ศึกษา สังเกต เปรียบเทียบ จำแนก บอก อธิบาย 
และระบุส่ิงต่าง ๆ รอบตัวท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น โดยใช้แผนผังง่าย ๆ ในการ
แสดงตำแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ  ทิศของส่ิงต่างๆในห้องเรียน การ
เปล่ียนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน ส่ิงต่างๆท่ีเกิดตามธรรมชาติท่ีส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์การ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเพื่อปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ดูแลส่ิงแวดล้อม ท่ีบ้านและช้ันเรียน  

เพื่อรู้และเข้าใจลักษณะทางกายภาพของส่ิงต่าง ๆ รอบตัวท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและท่ี
มนุษย์สร้างขึ้นตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ โดยใช้แผนผังง่าย ๆ และดูแลส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้มี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์ 
          สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ ตรวจผลงานทดสอบ และประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน การอยู่ร่วมกัน
ในสังคม เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคม
โลก 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส 1.1  ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 
ส 1.2 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 
ส 2.1 ป.1/1 ป.1/2  
ส 2.2 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 
ส 3.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 
ส 3.2 ป.1/1  
ส 5.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3  
ส 5.2 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 
 
รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส12101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                        เวลา  80  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของศาสนาท่ีตนนับถือ บอกความหมายของพระพุทธศาสนา 
ศาสดา สรุปพุทธประวัติ และแบบอย่างการดำเนินชีวิต เห็นคุณค่าของศาสนา สามารถสวดมนต์ และ
แผ่เมตตาได้  บอกช่ือศาสนา  ศาสดา  และความสำคัญของคัมภีร์  เข้าใจตระหนัก และปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดี ศึกษาพิธีกรรมวันสำคัญทางศาสนา ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของพลเมืองท่ีดี มีค่านิยมท่ี
ดีงาม รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เข้าใจระบบการเมือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค บอก
ท่ีมาของรายได้ สามารถบันทึกรายรับ-รายจ่าย เข้าใจระบบสถาบันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก เข้าใจ
ลักษณะทางกายภาพของโลก ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุปและใช้
ข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ บอกตำแหน่งทางกายภาพของลูกโลก แผนท่ี แผนผัง และ
กายภาพ มีจิตสำนึกในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ฟื้นฟูปรับปรุงส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม การสำรวจ การอภิปราย การศึกษานอกสถานท่ีตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความ
รับผิดชอบ รักความเป็นไทย สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส 1.1  ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5 ป.2/6 ป.2/7 
ส 1.2 ป.2/1 ป.2/2  
ส 2.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4  
ส 2.2 ป.2/1 ป.2/2  
ส 3.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 
ส 3.2 ป.2/1 ป.2/2   
ส 5.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3  
ส 5.2 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 
 
รวมทั้งหมด  28  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส13101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                        เวลา  80  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะท่ีเป็นรากฐานสำคัญ
ของวัฒนธรรมไทย พร้อมท้ังประวัติต้ังแต่การบำเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน ประวัติของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชน 
บอกความหมาย ความสำคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ การแสดงความเคารพ
พระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือท่ีตนนับถือ เห็นคุณค่าและ
สวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติเป็นพื้นฐานของสมาธิ รู้ประโยชน์ของการฝึกสติ ฝึกสมาธิใน การฟัง การอ่าน 
การคิด การถาม การเขียน บอกช่ือความสำคัญและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสน
สถาน และศาสนบุคคลของศาสนาอื่นๆ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ โดยการฝึกปฏิบัติมารยาทชาวพุทธจนกระท่ังการดูแลรักษาศาสนวัตถุ และศาสน
สถาน และเห็นคุณค่าและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา โดยการอาราธนา
ศีล สมาทานศีล แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ ซึ่งต้องมี
การเตรียมและพิธีการในการแสดงตน ประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
และท้องถิ่น บอกพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นท่ีอยู่ในกระแสวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
เช่น การทักทาย ทำความเคารพ การรับประทานอาหาร การใช้ภาษา อธิบายความสำคัญของ
วันหยุดราชการท่ีสำคัญท่ีเกี่ยวกับชาติและศาสนา ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชน
และท้องถิ่นของตน ระบุบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตาม
กระบวนการประชาธิปไตย วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการ การตัดสินใจในช้ันเรียน โรงเรียน 
และชุมชน โดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง ยกตัวอย่างการเปล่ียนแปลงใน
ช้ันเรียน โรงเรียน และชุมชนท่ีเป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม จำแนกความต้องการและ
ความจำเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการดำรงชีวิต วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง อธิบายว่า
ทรัพยากรท่ีมีจำนวนจำกัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้า และบริการ บอกสินค้าและบริการท่ีรัฐ
จัดหาและให้บริการแก่ประชาชน บอกความสำคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี 
อธิบายเหตุผลการแข่งขนัทางการค้าท่ีมีผลทำให้ราคาสินค้าลดลง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ 
ดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส 1.1  ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6 ป.3/7 
ส 1.2 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3  
ส 2.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 
ส 2.2 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3   
ส 3.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3  
ส 3.2 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3  
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ส 5.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3  
ส 5.2 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5  
  
รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส14101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                      ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                     เวลา  80  ชั่วโมง 
 

 ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา พิธีกรรมทางศาสนา และนำมาประพฤติปฏิบัติ
ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยการปฏิบัติตามแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือ เข้าใจ ตระหนัก 
และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย โดยการเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตย เช่น การรณรงค์การเลือกตั้ง รู้จักเป็นผู้นำและ
ผู้ตามท่ีดี มีความรับผิดชอบในการทำงาน ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และ
ทำงานอย่างมีความสุข รู้จักสิทธิของตนท่ีจะมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้อง สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา สิทธิ
ท่ีจะมีส่วนร่วม รู้จักวัฒนธรรมของแต่ละภาคของประเทศไทย เช่น การแต่งกาย ภาษา อาหาร ปัญหา
และสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
สามารถอธิบายอำนาจอธิปไตย เห็นความสำคัญของการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย หน้าท่ีของ
พลเมืองในกระบวนการเลือกต้ัง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเลือกซื้อสินค้าและบริการ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า
และบริการ เช่น ความพึงพอใจ ราคาสินค้า การโฆษณา คุณภาพของสินค้า บอกสิทธิพื้นฐานของ
ผู้บริโภค สินค้าและบริการท่ีมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ หลักการเลือกและวิธีการเลือกบริโภค 
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต เช่น 
การแต่งกาย การกิน การใช้จ่าย สามารถอธิบายหน้าท่ีเบ้ืองต้นของเงิน ความหมายและประเภทของเงิน 
หน้าท่ีเบ้ืองต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจ สกุลเงินสำคัญในการแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ การนับ
ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ ในการใช้ช่วงเวลาท่ีปรากฏในเอกสารต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์ อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษย์ชาติ โดยการแบ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
และยุคประวัติศาสตร์ ยุคท่ีใช้ในการศึกษา เช่นก่อนสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัย
รัตนโกสินทร์ การแยกประเภทหลักฐานท่ีใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น เช่นประเภทของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์เบ้ืองต้น และหลักฐานช้ันรอง ความเป็นมาของท้องถิ่นของตน และเกณฑ์
การจำแนกหลักฐานท่ีพบในท้องถิ่นเป็นหลักฐานช้ันต้น และหลักฐานช้ันรองอย่างง่ายๆ ใช้แผนท่ี 
ภาพถ่ายลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง ศึกษา สังเกต สืบค้น อธิบาย วิเคราะห์ ระบุ และ
นำเสนอ ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของจังหวัดสุพรรณบุรี แหล่งทรัพยากรและสถานท่ีสำคัญ ลักษณะ
ทางกายภาพท่ีส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานท่ีสำคัญในจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยแผนท่ี และรูปถ่าย  
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการดำเนินชีวิตองคนในจังหวัด การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมใน
จังหวัด ผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงนั้น และแนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อมในจังหวัด 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สำรวจ เปรียบเทียบ จำแนก ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล การอภิปราย การศึกษานอกสถานท่ี ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จากอิน
เทอร์เนต ปราชญ์ปัญญาชาวบ้าน  
 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบและปฏิบัติตามหลักศาสนาเพื่อทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มี
ความเข้าใจในการดำรงชีวิตของมนุษย์ มีการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจำกัด เข้าใจการเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุ ปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเอง
และผู้อื่น มีความอดทน อดกล้ัน ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม มีทักษะและค่านิยมท่ี
เหมาะสม นำความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของสังคม ประเทศชาติและ
สังคมโลก                               
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              เพื่อรู้และเข้าใจลักษณะทางกายภาพการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมแหล่งทรัพยากรและ
สถานท่ีสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้ และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมด้วยจิตสำนึก
ท่ีดี 

   สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ ตรวจผลงานและทดสอบ และประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส 1.1  ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8 
ส 1.2 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3  
ส 2.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 
ส 2.2 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3   
ส 3.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3  
ส 3.2 ป.4/1 ป.4/2  
ส 5.1 ป.4/1 ป.4/2  
ส 5.2 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3  
   
รวมทั้งหมด  28  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส15101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                      เวลา  80  ชั่วโมง 
 วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา สรุปพุทธประวัติต้ังแต่เสด็จกรุงกบิลพัสด์ุ จนถึงพุทธ
กิจสำคัญและเห็นคุณค่าการประพฤติตนตามแบบการดำเนินชีวิต สามารถอธิบายองค์ประกอบและ
ความสำคัญของประไตรปิฎก แสดงความเคารพ เห็นคุณค่าและสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ จัดพิธีกรรมท่ีเรียบง่าย มีส่วนร่วมในการจัด มีมรรยาทของความ
เป็นศาสนิกชนท่ีดี ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีในฐานะ
พลเมืองดีเข้าใจ สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดีเสนอวิธีการปกป้อง 
คุ้มครองตนเองหรือผู้อื่น เห็นคุณค่าวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย และมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน อธิบายโครงสร้าง อำนาจหน้าท่ีและความสำคัญของ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุบทบาทหน้าท่ี และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารส่วนท้องถิ่น อธิบาย
ปัจจัยการผลิตสินค้า และบริการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการทำกิจกรรมต่างๆ
ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน อธิบายหลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ อธิบายบทบาท
หน้าท่ีเบ้ืองต้นของธนาคาร จำแนกผลดี ผลเสียของการกู้ยืมเงินท้ังนอกระบบและในระบบ รู้ตำแหน่ง 
(พิกัด ภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองติจูด) ระยะ ทิศทางภูมิภาคของตนเอง ระบุลักษณะภูมิลักษณ์ท่ีสำคัญใน
ภูมิภาคของตนเองในแผนท่ี อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมใน
ภูมิภาคของตนเอง วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐาน และการ
ย้ายถ่ินฐานของประชากรในภูมิภาค อธิบาย และนำเสนอตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและ
ทำลายสภาพแวดล้อมในภูมิภาค 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม การเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีคุณธรรม จริยธรรม  เป็น
พลเมืองดีของสังคม ประเทศชาติและพลโลก                               
รหัสตัวชี้วัด 
ส1.1  ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7  
ส1.2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3  
ส2.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3  
ส2.2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3    
ส3.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3  
ส3.2 ป.5/1 ป.5/2  
ส5.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3  
ส5.2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3    
 
รวมทั้งหมด  27  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส16101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                  เวลา  80  ชั่วโมง 
 ศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ สรุปพุทธ
ประวัติต้ังแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน เห็นคุณค่า และประพฤติตนตามแบบอย่าง 
การดำเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัตสิาวก ชาดกเรื่องเล่า ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 
ช่ืนชมการทำความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา พร้องท้ังบอกแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิต 
พัฒนาจิต สวดมนต์ แผ่เมตตา เจริญปัญญา ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ เพื่อ
แก้ปัญหายาเสพติด อธิบายหลักธรรมของศาสนาอื่นๆโดยสังเขป การปฏิบัติตนในพิธีกรรมของศาสนา
อื่นๆได้อย่างเหมาะสมเม่ือเข้าร่วมพิธี อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีต่างๆในศาสนสถานและปฏิบัติตน
ได้อย่างเหมาะสม มีมารยาทในศาสนิกชนท่ีดีตามท่ีกำหนด อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสน
พิธี พิธีกรรมและกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาท่ีกำหนด และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง แสดงตนเป็นพุทธ
มามกะหรือพุทธสมิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของ
ครอบครัวและชุมชน วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรมอนัดี
งาม แสดงออกถึงมารยาทได้เหมาะสมถูกกาลเทศะ อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันระหวา่ง
กลุ่มคนในสังคมไทย ติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน เลือกรับและใช้ข้อมูลได้
เหมาะสม เปรียบเทียบบทบาทหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น อธิบายบทบาท ความสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย อธิบายบทบาทของผู้ผลิตท่ีมีความรับผิดชอบและอธิบายบทบาทของผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทัน 
บอกวิธี และประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค 
ธนาคาร และรัฐบาล ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน รกัชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้รัก
ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก                              
รหัสตัวชี้วัด 
ส 1.1  ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7 ป.6/8 ป.6/9 
ส 1.2 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3   
ส 2.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5  
ส 2.2 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3  
ส 3.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3  
ส 3.2 ป.6/1 ป.6/2    
รวมทั้งหมด  25  ตัวชี้วัด 



63 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส11102 ประวัติศาสตร์                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                    เวลา  40  ชั่วโมง 
 

 ศึกษา ช่ือวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน เรียงลำดับ
เหตุการณ์  ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาท่ีเกิดขึ้น ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว โดย
สอบถามผู้เกี่ยวข้อง ความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ส่ิงของ เครื่องใช้ หรือการดำเนินชีวิตของ
ตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตท่ีมีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน 
ความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทย สถานท่ีสำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมใน
ชุมชน ส่ิงท่ีตนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น และในจังหวัดสุพรรณบุรี 

 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และแก้ปัญหา 

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 

ตัวชีวั้ด  
ส 4.1   ป.1/1, ป.1/2 , ป.1/3  
ส 4.2   ป.1/1, ป.1/2  
ส 4.3   ป.1/1, ป.1/2 , ป.1/3  
 
รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส12102 ประวัติศาสตร์                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                    เวลา  40  ชั่วโมง 
 

 ศึกษาการใช้คำระบุเวลาท่ีแสดงเหตุการณ์ ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เรียงลำดับเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในครอบครัว หรือในชีวิตของตนเอง โดยใช้การท่ีเกี่ยวข้อง สืบค้นถึงการเปล่ียนแปลงในวิถี
ชีวิตประจำวันของคนไทยในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน อธิบายผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ี
มีวิถีชีวิตของคนในชุมชน ระบุบุคคลท่ีทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ ยกตัวอย่างวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาไทยท่ีภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ 

 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และแก้ปัญหา 

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
 

ตัวชี้วัด  
ส4.1   ป.2/1, ป.2/2  
ส4.2   ป.2/1, ป.2/2  
ส4.3   ป.2/1, ป.2/2  
 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส13102 ประวัติศาสตร์                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                    เวลา  40  ชั่วโมง 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ ศักราชตามปฏิทินท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน เรียงลำดับเหตุการณ์ ประเภท
หลักฐานท่ีใช้ในการศึกษาพัฒนาการการต้ังถิ่นฐานพร้อมท้ังเปรียบเทียบ ลักษณะสำคัญถึงความเหมือน
ความแตกต่างของขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ท่ีสำคัญในชุมชน 

 อธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน 
ประวัติ และผลงานของบุคคลสำคัญท่ีปกป้องประเทศชาติ 

 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และแก้ปัญหา 

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
 

ตัวชี้วัด  
ส 4.1  ป.3/1, ป.3/2  
ส 4.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ส 4.3  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 
รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส14102 ประวัติศาสตร์                                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                เวลา  40  ชั่วโมง 

 ศึกษาช่วงเวลา บอกความหมายและใช้ช่วงเวลาของทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ แบ่งยุค
สมัยของประวัติศาสตร์ เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ และยุคประวัติศาสตร์ ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย 
จำแนก แยกแยะหลักฐานท่ีพบในท้องถิ่น แบ่งเป็นหลักฐานช้ันต้น และหลักฐานช้ันรอง ศึกษาความ
เป็นมาของท้องถิ่นของตน ศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อธิบาย
พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยด้านการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ ศึกษาประวัติและผลงานของ
บุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย ศึกษาภูมิปัญญาไทย ภาษาไทย ศิลปกรรมสุโขทัย บอกคุณค่าภูมิปัญญาไทย
ท่ีสืบต่อถึงปัจจุบันที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ 

 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และแก้ปัญหา 

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
 

ตัวชี้วัด  
ส 4.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
ส 4.2  ป.4/1, ป.4/2, 
ส 4.3  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
 
รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส15102 ประวัติศาสตร์                                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                   เวลา  40  ชั่วโมง 

 ศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง อธิบายอิทธิพลของอารยะธรรม
อินเดีย อารยะธรรมจีน ท่ีมีผลต่อวัฒนธรรมไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อภิปรายการเข้ามาของ
วัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมภาษา วัฒนธรรมการแต่งการ อธิบายการ
สถาปนาอาณาจักรอยุธยา อาณาจักรธนบุรี ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง และพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ของอาณาจักรธนบุรี และอาณาจักรอยุธยา อธิบายคุณค่าของภูมิ
ปัญญาไทย ศิลปกรรม วรรณกรรม การค้า ของอาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรธนบุรี ศึกษาประวัติ 
ผลงานของบุคคลสำคัญ ได้แก่ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชาวบ้านบางระจัน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และแก้ปัญหา 

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
 

ตัวชีวั้ด  
ส 4.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ส 4.2  ป.5/1, ป.5/2, 
ส 4.3  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
 
รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส16102 ประวัติศาสตร์                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                เวลา  40  ชั่วโมง 

 อธิบายความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์อย่าง
ง่าย ๆ นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานท่ีหลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราวสำคัญในอดีต อธิบาย
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน บอกความสัมพันธ์กับกลุ่ม
อาเซียนโดยสังเขป อธิบายพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์โดยสังเขป อธิบายปัจจัยเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และการปกครองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ยกตัวอย่างผลงานของบุคคล
สำคัญด้านต่าง ๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ท่ีน่าภาคภูมิใจ 
และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 

 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และแก้ปัญหา 

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
 

ตัวชี้วัด  
ส 4.1  ป.6/1, ป.6/2 
ส 4.2  ป.6/1, ป.6/2, 
ส 4.3  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 , ป.6/4 
 
รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   เวลา  80  ชั่วโมง 
 
 อธิบายลักษณะและหน้าท่ีของอวัยวะภายนอก  การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก  ระบุสมาชิกใน
ครอบครัว และความรักความผูกพันของสมาชิกท่ีมีต่อกัน  บอกส่ิงท่ีช่ืนชอบและภาคภูมิใจ      ใน
ตนเอง  บอกลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง  เคล่ือนไหวร่างกายขณะอยู่    กับท่ี
และใช้อุปกรณ์ประกอบการออกกำลังกายและเล่นเกมตามคำแนะนำอย่างสนุกสนาน  ปฏิบัติตนตาม
กฎกติกา  ข้อตกลงในการเล่นเกมตามคำแนะนำ  ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  บอกอาการ
เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง  ปฏิบัติตนตามคำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วย  ระบุส่ิงท่ีทำให้เกิดอันตรายท่ี
บ้าน โรงเรียน  และการป้องกัน  บอกสาเหตุและการป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากการเล่น  แสดงคำพูด
หรือท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายท่ีบ้านและโรงเรียน 
 โดยใช้กระบวนการเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิด
ความรัก ความสามัคคีและความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน  และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทาง
อินเตอร์เน็ตได้ 
 เห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว  มีทักษะในการดำเนินชีวิต และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ  1.1 ป.1/1 ป.1/2 
พ  2.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 
พ  3.1 ป.1/1 ป.1/2 
พ  3.2 ป.1/1 ป.1/2 
พ  4.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3  ป.1/4  
พ  5.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 
 
รวมทั้งหมด  16 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                  เวลา  80  ชั่วโมง 
 
 อธิบายลักษณะและหน้าท่ีของอวัยวะภายใน  การดูแลรักษาอวัยวะภายใน  อธิบายธรรมชาติ
ของชีวิตมนุษย์ ระบุบทบาทหน้าท่ีของตนเองและสมาชิกในครอบครัว  ระบุความสำคัญของเพื่อน  
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศ  อธิบายความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิงหรือชาย  ควบคุมการ
เคล่ือนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี  เคล่ือนท่ีและใช้อุปกรณ์ประกอบ  เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วม
กิจกรรมทางกาย  วิธีเล่นอาศัยการเคล่ือนไหวเบื้องต้น  ท้ังแบบอยู่แบบอยู่กับท่ีและเคล่ือนท่ี  และใช้
อุปกรณ์ประกอบ ออกกำลังกายและเล่นเกมได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน  ปฏิบัติตามกฎ กติกา และ
ข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม  บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี  เลือกกินอาหารท่ีมีประโยชน์ ระบุ
ของใช้และของเล่นท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพ  อธิบายอาการและวิธีป้องกัน  การเจ็บป่วย  การบาดเจ็บท่ี
อาจเกิดขึ้น  ปฏิบัติตามคำแนะนำ เมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ  ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุ
ท่ีอาจเกิดขึ้นทางน้ำและทางบก  บอกช่ือยาสามัญประจำบ้าน และใช้ยาตามคำแนะนำ  ระบุโทษของ
สารเสพติด  สารอันตรายใกล้ตัว และวิธีป้องกัน  ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และป้ายเตือนของส่ิงของ 
หรือสถานท่ีท่ีเป็นอันตราย  อธิบายสาเหตุ อันตราย วิธีป้องกันอัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ 
 เห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว  มีทักษะในการดำเนินชีวิต  ทักษะการเคล่ือนไหว  ทักษะใน
การเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค  รักการออกกำลังกาย มีวินัย  มีน้ำใจนักกีฬา  ช่ืนชมใน
สุนทรียภาพทางการกีฬา 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ  1.1 ป2/1 ป.2/2 ป.2/3 
พ  2.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 
พ  3.1 ป.2/1 ป.2/2 
พ  3.2 ป.2/1 ป.2/2 
พ  4.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3  ป.2/4 ป.2/5 
พ  5.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3  ป.2/4 ป.2/5 
 
รวมทั้งหมด  21 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                  เวลา  80  ชั่วโมง 
 
 อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
ตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน  ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต  อธิบายความสำคัญและความแตกต่าง
ของครอบครัวที่มีต่อตนเอง  อธิบายวิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน  บอกวิธีหลีกเล่ียง
พฤติกรรมท่ีนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ  ควบคุมการเคล่ือนไหวของร่างกายขณะอยู่กับท่ี  
เคล่ือนท่ีและใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมีทิศทาง  เคล่ือนไหวร่างกายท่ีใช้ทักษะการเคล่ือนไหวแบบบังคับ
ทิศทางในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด  เลือกออกกำลังกาย  การละเล่นพื้นเมืองและเล่นเกมท่ีเหมาะสมกับ
จุดเด่น  จุดด้อย  และข้อจำกัดของตนเอง  ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของการออกกำลังกาย  
การเล่นเกมพื้นเมืองได้ด้วยตนเอง  อธิบายการติดต่อ และวิธีป้องกันการแพร่กระจายของโรค  จำแนก
อาหารหลัก  5  หมู่  เลือกกินอาหารท่ีหลากหลายครบ  5  หมู่ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม  แสดงการแปรง
ฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี  สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้ตามคำแนะนำ  ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุในบ้าน  โรงเรียน และการเดินทาง  แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ 
เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ  แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเล่น 
 เห็นคุณค่าของตนเอง  ครอบครัว  มีทักษะในการดำเนินชีวิต  ทักษะการเคล่ือนไหว  ทักษะใน
การเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค  การออกกำลังกาย  มีวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  ช่ืนชมใน
สุนทรียภาพการกีฬา 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ  1.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 
พ  2.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3  
พ  3.1 ป.3/1 ป.3/2 
พ  3.2 ป.3/1 ป.3/2 
พ  4.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3  ป.3/4 ป.3/5 
พ  5.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3   
 
รวมทั้งหมด  18 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4                   เวลา  80  ชั่วโมง 
 
 อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย  ความสำคัญของกล้ามเนื้อ 
กระดูก และข้อท่ีมีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ  วิธีดูแลกล้ามเนื้อ  กระดูก และข้อ ให้
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  คุณลักษณะของความเป็นเพื่อน  และสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  แสดง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย  วิธีการปฏิเสธการกระทำท่ีเป็นอันตรายและไม่
เหมาะสมในเรื่องเพศ  ควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคล่ือนไหว  ในลักษณะผสมผสานได้ท้ังแบบอยู่
กับท่ี เคล่ือนท่ี  และใช้อุปกรณ์ประกอบ  กายบริหาร ท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ  เล่นเกมเลียนแบบ
และกิจกรรมแบบผลัด  เล่นกีฬาพื้นฐานอย่างน้อย 1 ชนิด  ออกกำลังกาย เล่นเกมและกีฬาท่ีตนชอบ  
วิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองตามตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อื่น  ปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล่น
กีฬาพื้นฐานตามชนิดกีฬาท่ีเล่น  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ  สภาวะอารมณ์  
ความรู้สึกท่ีมีผลต่อสุขภาพ  วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค  
ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 อธิบายความสำคัญของการใช้ยา และใช้ยาอย่างถูกวิธี  แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อได้รับ
อันตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อย และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา  วิเคราะห์
ผลเสียของการสูบบุหรี่และการดื่มสุราท่ีมีผลต่อสุขภาพและการป้องกัน 
 เห็นคุณค่าของตนเอง  ครอบครัว มีทักษะในการดำเนินชีวิต  ทักษะการเคล่ือนไหว  ทักษะใน
การสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค  รักการออกกำลังกาย  มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา  ช่ืนชมใน
สุนทรียภาพการกีฬา 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ  1.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 
พ  2.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3  
พ  3.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 
พ  3.2 ป.4/1 ป.4/2 
พ  4.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3  ป.4/4  
พ  5.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3   
 
รวมทั้งหมด  19  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                   เวลา  80  ชั่วโมง 
 
 อธิบายความสำคัญของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่ายท่ีมีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ  อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหาร  และระบบขับถ่ายให้ทำงานปกติ  การเปล่ียนแปลงทาง
เพศและปฏิบัติตนได้เหมาะสม  ความสำคัญของการมีครอบครัวท่ีอบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย  ระบุ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน  
จัดรูปแบบการเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคล่ือนไหวแบบท่ีกำหนด  
เล่นเกมนำไปสู่กีฬาท่ีเลือกและกิจกรรมการเคล่ือนไหวแบบผลัด  ควบคุมการเคล่ือนไหวในเรื่องการรับ
แรง  การใช้แรง  ความสมดุล  แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาไทย  กีฬา
สากล ประเภทบุคคลและประเภททีมอย่างละ  1  ชนิด  อธิบายหลักการและเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการอย่างน้อย  1  กิจกรรม  ออกกำลังกายอย่างมีรูปแบบ  เล่นเกมท่ีใช้ทักษะการคิดและ
ตัดสินใจ  เล่นกีฬาท่ีตนเองชอบอย่างสม่ำเสมอโดยสร้างทางเลือกในวิธีปฏิบัติของตนเองอย่าง
หลากหลายและมีน้ำใจนักกีฬา  ปฏิบัติตามกฎ กติกา  การเล่นเกมกีฬาไทยและกีฬาสากล  ปฏิบัติตน
ตามสิทธิของตนเอง  ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  แสดงพฤติกรรม
ท่ีเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริม
สุขภาพ วิเคราะห์ส่ือโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีเหตุผล  ปฏิบัติ
ตนในการป้องกันโรคท่ีพบบ่อยในชีวิตประจำวัน  ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติดของเยาวชนสุพรรณบุรี  
วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ยาและสารสารเสพติดท่ีมีผลต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  และ
สติปัญญา  ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยา และหลีกเล่ียงสารเสพติด  อิทธิพลของส่ือท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมสุขภาพ  ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปรายเพื่อให้เกิด
ความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  การสาธิต และการปฏิบัติ  ตลอดจนการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
รหัสตัวชี้วัด 
พ  1.1 ป.5/1 ป.5/2  
พ  2.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3  
พ  3.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 
พ  3.2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 
พ  4.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3  ป.5/4 ป.5/5 
พ  5.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3  ป.5/4 ป.5/5 
รวมทั้งหมด  25 ตัวชี้วัด 



74 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                   เวลา  80  ชั่วโมง 
 
 อธิบายความสัมพันธ์ของระบบสืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจท่ีมีผลต่อ
สุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิต  และระบบ
หายใจให้ทำงานปกติ  ความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น  วิเคราะห์พฤติกรรม
เส่ียงท่ีอาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์  การติดเช้ือเอดส์และการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร  แสดงทักษาะการ
เคล่ือนไหวร่วมกับผู้อื่นแบบผลัดในลักษณะผสมผสานในการร่วมกิจกรรม  จำแนกหลักการเคล่ือนใน
เรื่องการรับแรง  การใช้แรง และความสมดุลกับการพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหวในการเล่นเกมและกีฬา  
เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภททีมและประเภทบุคคลอย่างละ  1  ชนิด  ใช้ทักษะกลไกเพื่อปรับปรุง
เพิ่มพูนความสามารถของตนเองและผู้อื่นในการเล่นกีฬา  คิดและตัดสินใจเล่นกีฬาท่ีตนเองชอบอย่าง
สม่ำเสมอ  โดยใช้ทางเลือกในวิธีปฏิบัติของตนเองอย่างหลากหลาย และมีน้ำใจนักกีฬา  ปฏิบัติตนตาม
กติกาการเล่นเกมกีฬาไทยและกีฬาสากล  ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ  วิเคราะห์ส่ือ
โฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีเหตุผล  ปฏิบัติตนในการป้องกันโรค
ท่ีพบบ่อยในชีวิตประจำวัน  ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย  วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด  วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ยาและสาร
เสพติดท่ีมีผลต่อร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช้
ยาและหลีกเล่ียงสารเพสติด  อันตรายจากการเล่นกีฬา  ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย  1  
กิจกรรม และนำความรู้หลักการท่ีได้ไปใช้เป็นฐานการศึกษาหาความรู้  อธิบายประโยชน์และหลักการ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  สมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ  เล่นเกมท่ีใช้ทักษะ  การ
วางแผนการเพิ่มพูนทักษะการออกกำลังกายและการเคล่ือนไหวอย่างเป็นระบบ  จำแนกกลวิธีการรุก 
การป้องกันในการเล่นกีฬา  เล่นเกมกีฬาด้วยความสามัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  แสดงพฤติกรรมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพ   พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพของส่วนรวม  วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนวทางการป้องกัน
โรคติดต่อสำคัญท่ีพบในประเทศไทย  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายตาม
ผลการทดสอบ  วิเคราะห์ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  สาเหตุของการติดสารเสพติดและชักชวนให้ผู้อื่น
หลีกเล่ียงสารเสพติด  ระบุวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากธรรมชาติ 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  ค้นคว้า การสาธิต  การ
ปฏิบัติ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ  1.1 ป.6/1 ป.6/2  
พ  2.1 ป.6/1 ป.6/2 
พ  3.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 
พ  3.2 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 
พ  4.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 
พ  5.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 
 
รวมทั้งหมด  22 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ11101 ศิลปะ                      กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                เวลา  40  ชั่วโมง 
 

ศึกษาเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ ขนาดของส่ิงต่างๆ รอบตัวในธรรมชาติ และสิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรอบตัว การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ดินเหนียว ดินน้ำมัน ดินสอสี 
พู่กัน กระดาษ สีเทียน สีน้ำมัน สร้างงานทัศนศิลป์ การใช้สีน้ำโปรเตอร์ สีเทียน สีจากธรรมชาติท่ีมีใน
ท้องถิ่น วาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน ศึกษาวิเคราะห์
การกำเนิดของเสียง ลักษณะของเสียงดัง-เบา และความช้า-เร็วของจังหวะ ท่องบทกลอน ร้องเพลง
ง่ายๆ เข้าร่วมกิจกรรมดนตรี การร้องเพลง การเคาะจังหวะ การคล่ือนไหวประกอบเพลง บอกเพลงท่ีใช้
ในชีวิตประจำวัน บทเพลงกล่อมเด็ก บทเพลงการละเล่น เล่าระบุท่ีมาของบทเพลงในท้องถิ่น ความ
สนใจในท้องถิ่น เลียนแบบการเคล่ือนไหวลักษณะต่างๆของธรรมชาติ คน สัตว์ ส่ิงของ แสดงท่าทาง
ง่ายๆ โดยใช้ภาษาท่า แสดงประกอบเพลงท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติสัตว์ การเป็นผู้ชมท่ีดี การละเล่นของ
เด็กไทย การแสดงนาฏศิลป์ เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ดนตรี-นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ช่ืนชมและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

การจัดกระบวนการเรียนการสอน เน้นการอภิปราย บอกความรู้สึกฝึกทักษะการปฏิบัติจริง 
การสร้างสรรค์ช้ินงาน บรรยาย เปรียบเทียบ การจำแนกลักษณะ ร้องเพลง ปฏิบัติเครื่องดนตรี แสดง
ท่าทางประกอบเพลงแสดงนาฏศิลป์ ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  ภู มิปัญญาท้องถิ่น  เข้าชมและ 
จัดนิทรรศการ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อด้านศิลปะ ภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย มีความซาบซึ้งงาน
ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ป.1/1 , ป1/2 , ป1/3 , ป1/4 , ป1/5 ,  
ศ 1.2 ป.1/1  
ศ 2.1 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5   
ศ 2.2 ป.1/1 ,ป1/2  
ศ 3.1 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3,  
ศ 3.2 ป.1/1 , ป.1/2 
 
รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ12101 ศิลปะ                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2                                   เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงท่ีพบในธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ทัศนธาตุและงานศิลป์ เรื่อง
เส้น สี รูปร่าง และรูปทรง เรื่องราว สร้างงานทัศนศิลป์ต่างๆ โดยใช้เส้น เช่ย งานวาด งานปั้น และงาน
พิมพ์ภาพ รูปแบบงานโครงสร้างเคล่ือนไหว การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ สร้างภาพ
ประติด โดยการตัดหรือฉีกกระดาษ วาดภาพ เพื่อถ่ายถอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและ
เพื่อนบ้าน ความสำคัญของงานทัศนศิลป์ท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวัน งานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ ใน
ท้องถิ่น โดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ แหล่งกำเนิดของเสียงท่ีได้ยิน คุณสมบัติของ
เสียงสูง-ต่ำ,ดัง-เบา ยาว-ส้ัน ของดนตรี ส่ิงต่างๆ ท่ีก่อให้กำเนิดเสียงท่ีแตกต่างกัน ลักษณะของเสียง ดัง-
เบา และความช้า-เร็วของจังหวะ ความเกี่ยวข้องของเลงท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน เคาะจังหวะหรือ
เคล่ือนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง ร้องเพลงง่ายๆ ท่ีเหมาะสมกับวัย ความหมายและ
ความสำคัญของเพลงปลุกใจ ความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่นโดยใช้คำง่ายๆ 
มารยาทในการชมการแสดง เล่น การละเล่น เคล่ือนไหวขณะอยู่กับท่ี และเคล่ือนท่ีอย่างมีรูปแบบ การ
เคล่ือนไหวท่ีสะท้อนอารมณ์ ของตนเองอย่างอิสระ ท่าทาง เพื่อส่ือความหมายแทนคำพูด ท่าทาง
ประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์ ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบจังหวะ แสดงและเข้าร่วมกิจกรรม
ของดนตรี ของท้องถิ่นในโอกาสพิเศษ การละเล่นพื้นบ้าน เช่ือมโยงการละเล่นพื้นบ้านกับการดำรงชีวิต
ของไทย ส่ิงท่ีช่ืนชอบ 

การจัดกระบวนการเรียนการสอน เนน้การอภิปราย บอกความรู้สึกฝึกทักษะการปฏิบัติจริง 
การสร้างสรรค์ช้ินงาน บรรยาย เปรียบเทียบ การจำแนกลักษณะ ร้องเพลง ปฏิบัติเครื่องดนตรี แสดง
ท่าทางประกอบเพลงแสดงนาฏศิลป์ ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าชมและจัด
นิทรรศการ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อด้านศิลปะ ภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย มีความซาบซึ้งงาน
ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 ป.2/4 , ป.2/5 , ป.2/6 ป.2/7 , ป.2/8  
ศ 1.2 ป.2/1 , ป.2/2 ,  
ศ 2.1 ป.2/1 ,ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 ,ป.2/5  
ศ 2.2 ป.2/1 , ป2/2  
ศ 3.1 ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 ป.2/4 , ป.2/5  
ศ 3.2 ป.2/1 ,ป2/2 , ป2/3 
รวมทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ13101 ศิลปะ                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับรูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้สร้าง
ผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ เหตุผล และวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิค และวัสดุ 
อุปกรณ์ ทัศนธาตุของส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง 
รูปทรง และพื้นผิว มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกร์ สร้างสรรค์งานปั้น วาดภาพ ระบายสีส่ิงของ
รอบตัว ถ่ายทอดความคิดความรู้สึก จากเหตุการณ์ชีวิตจริงโดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว ระบุ
ส่ิงท่ีช่ืนชม และส่ิงท่ีควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง ระบุและจัดกลุ่มของภาพ ตามทัศนธาตุท่ี
เน้นในงานทัศนศิลป์นั้นๆ ลักษณะรูปร่าง รูปทรงในการออกแบบส่ิงต่างๆ ท่ีมีในบ้านและโรงเรียน ท่ีมา
ของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการสร้างงาน ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น รูปร่างลักษณะของ
เครื่องดนตรีท่ีเห็น และได้ยินในชีวิตประจำวัน ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น 
ความสำคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทน
เสียงและจังหวะเคาะ บทบาทหน้าท่ีของเพลงท่ีได้ยิน ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่ายๆ เคล่ือนไหวท่าทาง
สอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงท่ีฟัง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงขับร้องของตนเองและ
ผู้อื่น ทำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือโอกาสต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมสร้างสรรค์การเคล่ือนไหวใน
รูปแบบต่างๆ รำวงมาตรฐาน เพลงพระราชนิพนธ์ สถานการณ์ส้ันๆ สถานการณ์ท่ีกำหนด แสดงท่าทาง
ประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ เปรียบเทียบบทบาทหน้าท่ีของผู้แสดงและผู้ชม มีส่วมร่วมใน
กิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน การแสดง
นาฏศิลป์ท่ีเคยเห็นในท้องถิ่น ระบุส่ิงท่ีเป็นลักษณะเด่น และเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ 
ความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์ 

การจัดกระบวนการเรียนการสอน เน้นการอภิปราย บอกความรู้สึกฝึกทักษะการปฏิบัติจริง 
การสร้างสรรค์ช้ินงาน บรรยาย เปรียบเทียบ การจำแนกลักษณะ ร้องเพลง ปฏิบัติเครื่องดนตรี แสดง
ท่าทางประกอบเพลงแสดงนาฏศิลป์ ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าชมและจัด
นิทรรศการ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อด้านศิลปะ ภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย มีความซาบซึ้งงาน
ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 ,ป.3/5 , ป.3/6 , ป.3/7 , ป.3/8 ป.3/9 , ป.3/10,  
ศ 1.2 ป.3/1 , ป.3/2  
ศ 2.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 ป.3/5 , ป.3/6 , ป.3/7 ,  
ศ 2.2 ป.3/1 ,ป.3/2 ,  
ศ 3.1 ป.3/1 , ป3/2 , ป3/3 ,ป3/4 , ป3/5  
ศ 3.2 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
 
รวมทั้งหมด  29 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ14101 ศิลปะ                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                 เวลา  80  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ ความคิด 
ความรุ้สึกท่ีถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะ
เย็น ท่ีมีต่ออารมณ์ของมนุษย์ เหตุการณ์และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในท้องถิ่นทัศนธาตุของส่ิง
ต่างๆ ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิวและพื้นท่ี
ว่าง การใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ งานวาดภาพระบายสี บรรยายลักษณะของภาพ โดย
เน้นเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ำหนักแสงเงาในภาพ และงานทัศนศิลป์ท่ีมาตากวัฒนธรรมต่างๆ วาด
ภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็นถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ เลือกใช้วรรณะสี 
เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างทัศนศิลป์บอกประโยคเพลงอย่างง่าย จำแนกประเภทของ
เครื่องดนตรีท่ีใช้ในเพลงท่ีฟัง ทิศทางการเคล่ือนท่ีขึ้น-ลงง่ายๆ ของทำนอง รูปแบบจังหวะและความเร็ว
ของจังหวะในเพลงท่ีฟัง อ่าน เขียน โน้ต ดนตรีไทยและสากลร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงท่ีเหมาะสมกับ
ตนเอง ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้อง และปลอดภัย ดนตรีสามารถใช้ในการส่ือสารเรื่องราว 
แหล่งท่ีมาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย ท่ีสะท้อนในดนตรี เพลงท้องถิ่นและโอกาสในการบรรเลง
ดนตรี ระบุความสำคัญในการอนุรักษณ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และ
การละคร ท่ีใช้ส่ือความหมายและอารมณ์ ใช้ภาษาท่าและ นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่ายๆ ใน
การถ่ายทอดเรื่องราว แสดงการเคล่ือนไหวในจังหวะต่างๆ ตามความคิดของตน การประดิษฐ์ท่ารำ 
ประกอบจังหวะพื้นเมืองแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ รำวงมาตรฐาน ระบำ เล่าส่ิงท่ีช่ืนชอบในการ
แสดง โดยเน้นจุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละครประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุด
การแสดงอย่างง่ายๆ การแสดงนาฏศิลป์กับการแสดง ท่ีมาจากวัฒนธรรมอื่น ความสำคัญของการแสดง
ความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ เหตุผลท่ีควรรักษา และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ 

การจัดกระบวนการเรียนการสอน เน้นการอภิปราย บอกความรู้สึกฝึกทักษะการปฏิบัติจริง 
การสร้างสรรค์ช้ินงาน บรรยาย เปรียบเทียบ การจำแนกลักษณะ ร้องเพลง ปฏิบัติเครื่องดนตรี แสดง
ท่าทางประกอบเพลงแสดงนาฏศิลป์ ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าชมและจัด
นิทรรศการ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อด้านศิลปะ ภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย มีความซาบซึ้งงาน
ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ1.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 ป.4/5 , ป.4/6 , ป.4/7 , ป.4/8 ,ป.4/9  
ศ1.2 ป.4/1 , 1.2 ป.4/2 ,  
ศ2.1 ป.4/1 ,ป.4/2 , ป.4/3, ป.4/4 , ป.4/5 ,ป.4/6 , ป.4/7  
ศ2.2 ป.4/1 , ป.4/2  
ศ3.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5  
 ศ3.2 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 
 
รวมทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ15101 ศิลปะ                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                 เวลา  80  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับจังหวะ ตำแหน่งต่างๆ ในส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ ความแตกต่างระหว่าง
งานทัศนศิลป์ท่ีสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีท่ีต่างกัน แสงเงา น้ำหนักและวรรณะสี การสร้าง
งานปั้นเพื่อถ่ายทอด จินตนาการด้วยการใช้ดินน้ำมันหรือดินเหนียว การจัดภาพในงานพิมพ์ภาพ การ
จัดองค์ประกอบศิลป์ และการส่ือความหมายในงานทัศนศิลป์ ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ 
ลักษระรูปแบบของานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรม และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
องค์ประกอบดนตรีในเพลงท่ีใช้ในการส่ืออารมณ์ ลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรีในวงดนตรี
ประเภทต่างๆ เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี บันได 5 เสียง โน้ตเพลงในบันไดเสียง 5 เสียง การ
บรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ การบรรเลงทำนองด้วยเครื่องดนตรี ร้องเพลงไทย หรือเพลงสากลท่ี
เหมาะสมกับวัย การสร้างสรรค์ประโยคเพลงถาม-ตอบ การบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรมนาฏศิลป์ 
การสร้างสรรค์เสียงประกอบการเล่าเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่างๆ
และวัฒนธรรมท้องถิ่นสุพรรณบุรี คุณค่าของเครื่องดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน องค์ประกอบ
นาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่า และนาฏศัพท์ในการส่ือความหมายและการแสดงออก องค์ประกอบ
ของละคร เค้าโครงเรื่อง บทละครส้ันๆ ท่ีมาของการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ ของไทยในแต่ละท้องถิ่น 
การแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่างๆ การแสดงพื้นบ้านสุพรรณบุรี เพลงอีแชว 
 การจัดกระบวนการเรียนการสอน เน้นการอภิปราย บอกความรู้สึกฝึกทักษะการปฏิบัติจริง 
การสร้างสรรค์ช้ินงาน บรรยาย เปรียบเทียบ การจำแนกลักษณะ ร้องเพลง ปฏิบัติเครื่องดนตรี แสดง
ท่าทางประกอบเพลงแสดงนาฏศิลป์ ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าชมและจัด
นิทรรศการ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อด้านศิลปะ ภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย มีความซาบซึ้ งงาน
ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ป.5/1 , ป.5/2  , ป.5/3 , ป.5/4, ป.5/5 , ป.5/6 , ป.5/7 ,  
ศ 1.2 ป.5/1 , ป.5/2  
ศ 2.1 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 , ป.5/6 , ป.5/7  
ศ 2.2 ป.5/1 , ป.5/2 ,  
ศ 3.1 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , 
ศ 3.2 ป.5/1 , ป.5/2 
รวมทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด 



80 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ166101 ศิลปะ                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                   เวลา  80  ชั่วโมง 
 ศึกษาเกี่ยวกับสีคู่ตรงข้าม     หลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
บทบาทของงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนชีวิตและสังคม  อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นท่ีมีอิทธิพลต่อการ
สร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคล งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ เป็น 3 มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงา 
และน้ำหนัก งานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่มและลด งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการของรูปและพื้นท่ีว่าง  ใช้สี
คู่  ตรงข้าม  หลักการจัดขนาดสัดส่วน  และความสมดุล สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ  แผนผัง  
และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ  การใช้สีคู่ตรงข้ามในการ
ถ่ายทอดความคิดและอารมณ์  อิทธิพลของความเช่ือความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่น องค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต ความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรี ประเภทและบทบาทหน้าท่ีเครื่อง
ดนตรีไทย  และเครื่องดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างๆ  ดนตรีท่ีมาจากยุคท่ีต่างกัน อ่าน เขียนโน้ตไทย 
และโน้ตสากลทำนองง่ายๆ ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลง ด้นสด ท่ีมีจังหวะและ ทำนอง
ง่ายๆ ทำนองจังหวะการประสานเสียงและคุณภาพเสียงของเพลงท่ีฟัง  เรื่องราวของดนตรีไทย   ใน
ประวัติศาสตร์ อภิปรายอิทธิพลวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น การเคล่ือนไหวและการแสดงโดยเน้นการ
ถ่ายทอดลีลา หรืออารมณ์ ออกแบบเครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่างง่ายๆ แสดง
นาฏศิลป์และละครง่ายๆ ความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์ 
คิดเห็นในการชมการแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกั บ ส่ิงท่ีประสบใน
ชีวิตประจำวัน ส่ิงท่ีมีความสำคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร ประโยชน์ท่ีได้รับจากการแสดงหรือ
การชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร 

การจัดกระบวนการเรียนการสอน เน้นการอภิปราย บอกความรู้สึกฝึกทักษะการปฏิบัติจริง 
การสร้างสรรค์ช้ินงาน บรรยาย เปรียบเทียบ การจำแนกลักษณะ ร้องเพลง ปฏิบัติเครื่องดนตรี แสดง
ท่าทางประกอบเพลงแสดงนาฏศิลป์ ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าชมและจัด
นิทรรศการ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อด้านศิลปะ ภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย มีความซาบซึ้งงาน
ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 ป.6/7  
ศ 1.2 ป.6/1 , ป.6/2 ป.6/3  
ศ 2.1 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6   
ศ 2.2 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3  
ศ3.1 ป.6/1 , ป.6/2 ,ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 ,ป.6/6  
ศ3.2 ป.6/1 , ป.6/2  
รวมทั้งหมด  27 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง 11101  การงานอาชีพ                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                                                เวลา    20    ชั่วโมง  
 

   บอกวิธีการทำงานเพื่อตนเอง เช่น การแต่งกาย การเก็บของใช้ การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วย
ตัว การจัดโต๊ะ ตู้ ช้ัน ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย เช่น การทำ
ความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ การรดน้ำต้นไม้ การถอนและเก็บวัชพืช การพับกระดาษเปน็ของเล่น 
          เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน 
กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด สะอาดและปลอดภัย 
    
รหัสตัวชี้วัด  (รายปี) 
 ง 1.1  ป.1/1 , ป.1/2, ป.1/3 
      
รวมทั้งหมด      3  ตัวชี้วัด    
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง 12101  การงานอาชีพ                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                             เวลา    20    ช่ัวโมง  

            บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อตนเองและครอบครัว เช่นบทบาทและหน้าท่ีสมาชิก
ในบ้าน การจัดวาง เก็บเส้ือผ้า รองเท้า การช่วยเหลือครอบครัว เตรียมประกอบอาหาร การกวาดบ้าน 
การล้างจาน ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน ช่วยให้ประหยัดและปลอดภัย เช่น การ
เพาะเมล็ด การดูแปลงเพาะกล้า การทำของเล่น การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว 
            เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกนั และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม มีลักษณะ
นิสัยในการทำงาน กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด สะอาดและปลอดภัย 
    
รหัสตัวชี้วัด  (รายปี) 
ง 1.1  ป.2/1 , ป.2/2, ป.2/3 
      
รวมทั้งหมด    3  ตัวชี้วัด    
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง 13101  การงานอาชีพ                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศกึษาปีที่  3                                             เวลา    20    ช่ัวโมง  
 

 อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เช่น การเลือกใช้
เส้ือผ้า การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน การทำความสะอาดรองเท้า กระเป๋านักเรียน การกวาด ถู ปัด
กวาด เช็ดถูบ้านเรือน การทำความสะอาดห้องเรียน ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมืออย่างเหมาะสม 
ประหยัดและปลอดภัย เช่น การปลูกผักสวนครัว การบำรุงรักษาของเล่น การซ่อนแซมของใช้ส่วนตัว 
การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น 
            เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกนั และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม มีลักษณะ
นิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
รหัสตัวชี้วัด  (รายปี) 
 ง 1.1  ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3 
      
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด    
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง 14101  การงานอาชีพ                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                              เวลา    40    ชั่วโมง  

 
อธิบายเหตุผลในการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายในการทำงานตามลำดับอย่างเป็นขั้นตอนตาม

กระบวนการทำงาน เช่น การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว การจัดตู้เส้ือผ้า โต๊ะเขียนหนังสือและกระเป๋า
นักเรียน  การปลูกไม้ดอก หรือไม้ประดับ  การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ของตกแต่งจาก
ใบตอง และกระดาษ  ฝึกปฏิบัติมารยาทในการปฏิบัติตน เช่น การต้อนรับบิดามารดา หรือผู้ปกครอง 
ในโอกาสต่าง ๆ  การรับประทานอาหาร  การใช้ห้องเรียน ห้องน้ำและห้องส้วม  อธิบายความหมาย
และความสำคัญของอาชีพ ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
   เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการในการทำงาน  ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน เช่น ความขยัน อดทน ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ มีจิตสำนึก
ในการใช้พลังงาน และทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า เน้นคุณธรรมในการทำงาน มี
เจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 
 
รหัสตัวชี้วัด  (รายปี) 
 ง 1.1  ป.4/1 , ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
 ง 2.1  ป.4/1  
      
รวมทั้งหมด   5  ตัวชี้วัด    
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง 15101  การงานอาชีพ                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                             เวลา    40    ชั่วโมง  

 
อธิบายเหตุผลขั้นตอนการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน เช่น การ
ซ่อมแซม  

ซัก ตาก เก็บรีด การพับเส้ือผ้า การปลูกพืช การทำบัญชีครัวเรือน ฝึกปฏิบัติทักษะ การจัดการในการ
ทำงานอย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์ เช่น การจัดโต๊ะอาหาร ตู้อาหาร ตู้เย็นและ
ห้องครัว การทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วม การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน การประดิษฐ์ของ
ใช้ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น การจัดเก็บเอกสารสำคัญ การดูแลรักษาและใช้สมบัติ
ส่วนตัว  สำรวจข้อมูลท่ีเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชนเพื่อระบุความแตกต่างและข้อควรคำนึงเกี่ยวกับ
อาชีพ  
 
   เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการในการ
ทำงาน  ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรั พยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในการดำรงชีวิตและครอบครัว 
  
 
รหัสตัวชี้วัด  (รายปี) 
 ง 1.1  ป.5/1 , ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
 ง 2.1  ป.5/1 , ป.5/2 
 
รวมทั้งสิ้น     6  ตัวชี้วัด    
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง16101  การงานอาชีพ                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                              เวลา    40    ชั่วโมง  
 

อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน มีการแก้ไขปรับปรุง
ผลงาน    เช่น การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน การปลูกไม้ดอก หรือไม้ประดับ  หรือปลูกผัก หรือเล้ียง
ปลาสวยงาม  การบันทึกรายรับ  รายจ่ายของห้องเรียน  การจัดเก็บเอกสารการเงิน  ฝึกทักษะการ
จัดการในการทำงาน และมีทักษะการทำงานร่วมกัน  เช่น การเตรียม ประกอบ จัดอาหารให้สมาชิกใน
ครอบครัว การติดต้ัง ประกอบ ของใช้ในบ้าน  การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัว  
หรือเพื่อนในโอกาสต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น สำรวจตน
เพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพตามความสนใจ ความสามารถ และทักษะ  มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 
เช่น ความซื่อสัตย์ ความขยัน  อดทน และความความรับผิดชอบ  
  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการในการ
ทำงาน  ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 
 
รหัสตัวชี้วัด  (รายปี) 
 ง 1.1  ป.6/1 , ป.6/2, ป.6/3 
 ง 2.1  ป.6/1 , ป.6/2 
  
รวมทั้งสิ้น     5  ตัวชี้วัด    
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ11101 ภาษาอังกฤษ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                    เวลา  120  ชั่วโมง 
 
 ปฏิบัติตามคำส่ังท่ีใช้ในห้องเรียน ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกคำ กลุ่มคำและความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว อาหารเครื่องด่ืมและนันทนาการ  บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวหรือนิทานท่ีมี
ภาพประกอบ พูดโต้ตอบบทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ประโยค/ข้อความท่ี
ใช้แนะนำตนเอง คำศัพท์ สำนวนและประโยคท่ีใช้บอกความต้องการท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
บุคคลและเรื่องใกล้ตัว ใช้สีหน้าท่าทางในการส่ือสารของเจ้าของภาษา ความแตกต่างของตัวอักษรและ
เสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
 โดยใช้กระบวนการสอนภาษา และกระบวนการกลุ่มในการฝึกออกเสียง ฟังพูด และสนทนา
โต้ตอบ 
 เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงการรวบรวมความรู้ และแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ป.1/1   ป.1/2    ป.1/3   ป.1/4 
ต 1.2 ป.1/1   ป.1/2    ป.1/3   ป.1/4 
ต 1.3 ป.1/1    
ต 2.1 ป.1/1   ป.1/2    ป.1/3    
ต 3.1 ป.1/1    
ต 4.1 ป.1/1    
ต 4.2 ป.1/1    
 
รวมทั้งหมด   16   ตัวชีวั้ด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ12101 ภาษาอังกฤษ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                    เวลา  120  ชั่วโมง 
 
 ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้องง่ายๆ อ่านออกเสียง สะกดคำ ประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน บอกความหมายของคำ กลุ่มคำ ตอบคำถามจากการฟัง หรืออ่านประโยคง่ายๆ หรือนิทานง่ายๆ ท่ี
มีภาพประกอบ พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช้คำส่ังและคำ
ขอร้องง่ายๆ พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว พูดและทำท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา/เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย  บอกช่ือและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา ระบุ
ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรภาษาต่างประเทศและภาษาไทย บอกคำศัพท์เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น  ฟัง/พูดสถานการณ์ท่ีง่ายๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน ใช้ภาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง
ใกล้ตัว 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา และกระบวนการกลุ่มในการฝึกการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อให้
นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษ 
  
รหัสตัวชี้วัด 
ต1.1 ป.2/1   ป.2/2    ป.2/3   ป.2/4 
ต1.2 ป.2/1   ป.2/2    ป.2/3   ป.2/4 
ต1.3 ป.2/1    
ต2.1 ป.2/1   ป.2/2    ป.2/3    
ต3.1 ป.2/1    
ต4.1 ป.2/1    
ต4.2 ป.2/1    
 
รวมทั้งหมด    16   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ13101 ภาษาอังกฤษ              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                            เวลา  120  ชั่วโมง 
 
 ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน อ่านออกเสียง สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และ
บทพูดเข้าจังหวะง่ายๆถูกต้อง ตามหลักการอ่าน และสามารถใช้พจนานุกรมได้ถูกต้อง ระบุภาพหรือ
สัญลักษณ์ตรงตามความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว อาหารเครื่องด่ืม 
และนันทนาการ ตอบคำถามจากการฟัง หรืออ่านประโยคสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ ได้ พูดโต้ตอบบท
สนทนาท่ีใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ และประโยคข้อความท่ีใช้แนะนำตัว ใช้คำส่ัง
ขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน บอกความต้องการง่ายๆของตนเอง โดยใช้คำศัพท์ สำนวนภาษา และประโยคท่ี
ใช้บอกความต้องการ พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนๆ บอกความรู้สึกเกี่ยวกับ
ตนเอง และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว จัดหมู่คำตามประเภทบุคคล สัตว์ ส่ิงของ และทำท่าประกอบตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกช่ือและคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญ วัน
ฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม บอกความ
แตกต่างของเสียง ตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคของภาไทยและภาต่างประเทศ บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง
กั บ ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เรี ย น รู้ อื่ น  ฟั ง แ ล ะ พู ด ใน ส ถ า น ก า ร ณ์ ท่ี เกิ ด ขึ้ น ใน ห้ อ ง เรี ย น 
 ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ใกล้ตัวจากส่ือต่างๆ 
 โดยใช้กระบวนการสอนภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด ในการฝึกออกเสียงฟัง  
พูด อ่านและเขียน ฝึกสนทนาโต้ตอบกับบุคคลภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาได้ โดย
จำลองจากสถานการณ์ใกล้เคียง และสถานการณ์จริง 
 เพื่อให้นักเรียนเกิดความสุข ความเข้าใจ และสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงการรวบรวม ความรู้ และแสวงหาความเพลิดเพ ลินและมี  
เจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ   
รหัสตัวชี้วัด 
ต1.1 ป.3/1   ป.3/2    ป.3/3   ป.3/4 
ต1.2 ป.3/1   ป.3/2    ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5 
ต1.3 ป.3/1   ป.3/2 
ต2.1 ป.3/1   ป.3/2    ป.3/3    
ต3.1 ป.3/1    
ต4.1 ป.3/1    
ต4.2 ป.3/1    
รวมทั้งหมด    18   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ14101 ภาษาอังกฤษ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                   เวลา  80  ชั่วโมง 
 
 เข้าใจคำส่ัง คำขอร้องและคำแนะนำง่ายๆท่ีฟังหรืออ่าน สะกดคำ อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ 
ประโยค ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกระบุภาพหรือสัญลักษณ์ 
หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความส้ันๆ ท่ีฟังหรืออ่านตอบคำถามจากเรื่องท่ี
ฟัง บทสนทนาและนิทานง่ายๆ เข้าใจความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความ
ของภาษาอังกฤษและภาษาไทยเข้าใจเทศกาลวันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของ
เจ้าของภาษา ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล และงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย สนทนาทักทาย กล่าว
ลา ขอบคุณ ขอโทษ พูดแทรกอย่างสุภาพ แนะนำตนเองเพื่อพร้อมตอบรับ ใช้คำส่ัง คำขอร้อง และคำ
อนุญาตง่ายๆ โดยทำท่าทางประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าภาษา พูด/
เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นง่ายๆ แสดงความต้องการของตนเอง เพื่อน และครอบครัว เพื่อแสดง
ความรู้สึกของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ 
 โดยใช้กระบวนการสอนภาษา กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการคิด ในการฝึกออกเสียงฟัง 
พูด อ่านและเขียน 
 เพื่อให้นักเรียนเกิดความสุข ความเข้าใจ และสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม และแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ  
 รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ป.4/1   ป.4/2    ป.4/3   ป.4/4 
ต 1.2 ป.4/1   ป.4/2    ป.4/3   ป.4/4   ป.4/5 
ต 1.3 ป.4/1   ป.4/2   ป.4/3 
ต 2.1 ป.4/1   ป.4/2    ป.4/3    
ต 3.1 ป.4/1   ป.4/2 
ต 4.1 ป.4/1    
ต 4.2 ป.4/1    
 
รวมทั้งหมด  20  ตัวชี้วัด 
 
 
 

 



91 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ15101 ภาษาอังกฤษ              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                            เวลา  80  ชั่วโมง 
 

ศึกษาวิเคราะห์การใช้คำส่ัง  คำขอร้อง  คำแนะนำ  การขออนุญาต  การอ่านออกเสียงประโยค
ข้อความและบทกลอนส้ัน ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  สรุปใจความสำคัญของบทสนทนา นิทานหรือ
เรื่องส้ันๆ เปรียบเทียบโครงสร้างประโยคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และ
ท่าทางตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความเหมือนความแตกต่างระหว่างเทศกาล
ของเจ้าของภาษากับของไทย  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว  และแสดงความรู้สึก
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผล  การวาดภาพ  เขียนแผนผัง การสืบค้น และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
             โดยใช้กระบวนการทางภาษา ฟัง พูด อ่าน และเขียน การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาเพื่อให้
นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต เทคโนโลยี และ มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน  
 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1    ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3,ป.5/4 
ต 1.2    ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3,ป.5/4,ป.5/5 
ต 1.3    ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ต 2.1    ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ต 2.2    ป.5/1, ป.5/2 
ต 3.1    ป.5/1 
ต 4.1    ป.5/1 
ต 4.2    ป.5/1 
 
รวมทั้งหมด  20  ตัวชีวั้ด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ16101 ภาษาอังกฤษ              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                            เวลา  80  ชั่วโมง 
 
 ปฏิบัติตามคำส่ัง คำแนะนำ คำขอร้อง ท่ีใช้ในห้องเรียน โดยการฟังและอ่าน สามารถออกเสียง
ประโยค ข้อความ บทกลอนได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง พูด/เขียนเพื่อขอและให้ขอมูล แสดงความ
ต้องการ แสดงความรู้สึกของตนเอง รวมทั้งขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ บอกความสำคัญของ
เทศกาล งานฉลอง ของเจ้าของภาษาและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา โดยเข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาตามความสนใจ บอกความเหมือน/ความแตกต่างของการออกเสียงประโยคและการใช้
เครื่องหมายวรรคตอนของภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ และนำเสนอ
คำศัพท์ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการสืบค้นข้อมูล และรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ  
 เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนภาษา นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียน คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม  
  
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ป.6/1   ป.6/2    ป.6/3   ป.6/4 
ต 1.2 ป.6/1   ป.6/2    ป.6/3   ป.6/4  ป.6/5 
ต 1.3 ป.6/1   ป.6/2    ป.6/3    
ต 2.1 ป.6/1   ป.6/2    ป.6/3    
ต 3.1 ป.6/1   ป.6/2     
ต 4.1 ป.6/1    
ต 4.2 ป.6/1    
 
รวมทั้งหมด    20  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 14201 คอมพิวเตอร์ 1                                 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                             เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์  ช่ือและหน้าท่ีของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทำงานเบื้องต้น
ของคอมพิวเตอร์  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อสรุปประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์  
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน  นำความรู้และทักษะมาสร้างช้ินงานจากจินตนาการโดย
ใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยความรับผิดชอบ 
 โดยใช้กระบวนการทำงาน  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการ
ทำงานกลุ่ม   
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ   สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการ
ทำงาน  และนำความรู้ท่ีเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีความสามารถในการตัดสินใจ  มี
จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม  และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
ว 8.1  ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4  ป.4/5 
   
รวมทั้งหมด    5  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพิ่มเติม 
ว15201 คอมพิวเตอร์ 2                                 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5                                        เวลา  40  ชั่วโมง 

ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ การเปิดปิดเครื่อง การใช้แป้นพิมพ์ การจัดทำสำเนา แผ่นบันทึก การ
ขอดูสารบบแฟ้มข้อมูล การป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล คำส่ังต่างๆ ในการพิมพ์แฟ้ม ข้อมูลเอกสาร การ
จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารและการเรียกแฟ้มข้อมูลมาแก้ไข การกำหนดรูปแบบเอกสาร การพิมพ์ตาราง 
การค้นหาและเปล่ียนแปลงข้อความ คำส่ังพิเศษในการส่ังพิมพ์ การประยุกต์ในงานพิมพ์เอกสารต่างๆ 
ศึกษา ข้อมูล สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การส่ือสาร
ข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียกดูข้อมูล ค้นหาข้อมูล ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลในท้องถิ่น 

  ปฏิบัติการใช้เครื่องและปรับแต่งภาพบนจอ ใช้โปรแกรมประมวลคำ ป้อนข้อมูล แก้ไขข้อมูล 
ใช้คำส่ังในการพิมพ์แฟ้มข้อมูลเอกสาร จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารและเรียกแฟ้มข้อมูลมาแก้ไข กำหนด
รูปแบบเอกสาร พิมพ์เอกสาร สร้างตาราง ค้นหาและเปล่ียนแปลงข้อความ ใช้คำส่ังพิเศษในการส่ังพิมพ์ 
การรับ – ส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย การใช้งานอินเทอร์เน็ตในการเรียกดูข้อมูล การค้นหาข้อมูล ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ การทำช้ินงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการจัดทำเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลคำ สามรถประยุกต์การจัดทำ
เอกสารในรูปแบบต่างๆได้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ในการรวบรวม ประมวลผลและนำเสนอข้อมูล ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ 
  1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีต่าง ๆ  
  2.  มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยีแต่ละสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและการ
ทำงานในอนาคต 
  3.  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดสร้างผลงานท่ีต้องการได้ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง16201 คอมพิวเตอร์ 3                                 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6                                  เวลา  40  ชั่วโมง 

  ศึกษาหลักการของตารางทำงาน การคำนวณบนตารางทำงาน รูปแบบของงานท่ีอยู่บนตาราง
ทำงาน การป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การเก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล การเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมา
ดำเนินการ การจัดรูปแบบช้ินงาน การพิมพ์ การสร้างกราฟ ฟังก์ชันการคำนวณ และฟังก์ชันการทำงาน
ต่าง ๆ 

  ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ กระบวนการดำเนินงานโครงงาน แนวทางการประยุกต์คอมพิวเตอร์
กับโครงงาน ปฏิบัติการสร้างงานบนตารางทำงาน ป้อนข้อมูล แก้ไขข้อมูล เก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล 
เรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาดำเนินการ จัดรูปแบบช้ินงาน สร้างกราฟ ใช้ฟังก์ช่ันการคำนวณ ฟังก์ชัน
การทำงานต่างๆ ประยุกต์ตารางทำงานในงานต่างๆ การสร้างโครงงานโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ 
  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกีย่วกับการใช้โปรแกรมตารางทำงาน และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้ 

ผลการเรียนรู้ 
  1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีต่าง ๆ  
  2.  มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยีแต่ละสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและการ
ทำงานในอนาคต 
  3.  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดสร้างผลงานท่ีต้องการได้ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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  ผลการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

 
1.  ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการฟงัได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีทักษะใน 

การฟัง  โดยสามารถตีความ  วิเคราะห์เรื่องท่ีฟัง  น้ำเสียง  กริยาท่าทางและสรุปความ  
ถ่ายโอนเป็นภาษาพูดและเขียนได้ 

2.   ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดได้อยา่งถูกต้อง  โดยสามารถพูด 
      นำเสนอในท่ีชุมชน  ในหัวข้อต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.   สร้างสรรค์ภาษาในการสนทนา  แลกเปล่ียนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล  โดยใช้คำศัพท์  สำนวน  โครงสร้างภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
มารยาทสังคม 

4.  ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้ทุกสถานการณ์ 
5.  มีความเช่ือมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 
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ผลการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

 
1.  ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการฟงัได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีทักษะใน 

การฟัง  โดยสามารถตีความ  วิเคราะห์เรื่องท่ีฟัง  น้ำเสียง  กริยาท่าทางและสรุปความ  
ถ่ายโอนเป็นภาษาพูดและเขียนได้ 

2.   ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดได้อยา่งถูกต้อง  โดยสามารถพูด 
      นำเสนอในท่ีชุมชน  ในหัวข้อต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.   สร้างสรรค์ภาษาในการสนทนา  แลกเปล่ียนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล  โดยใช้คำศัพท์  สำนวน  โครงสร้างภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
มารยาทสังคม 

4.  ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้ทุกสถานการณ์ 
5.  มีความเช่ือมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 
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ผลการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

 
1. ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีทักษะใน 

การฟัง  โดยสามารถตีความ  วิเคราะห์เรื่องท่ีฟัง  น้ำเสียง  กริยาท่าทางและสรุปความ  
ถ่ายโอนเป็นภาษาพูดและเขียนได้ 

2.   ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดได้อยา่งถูกต้อง  โดยสามารถพูด 
      นำเสนอในท่ีชุมชน  ในหัวข้อต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.   สร้างสรรค์ภาษาในการสนทนา  แลกเปล่ียนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล  โดยใช้คำศัพท์  สำนวน  โครงสร้างภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
มารยาทสังคม 

4.  ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้ทุกสถานการณ์ 
5.  มีความเช่ือมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 
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ผลการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

 
1. ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีทักษะใน 

การฟัง  โดยสามารถตีความ  วิเคราะห์เรื่องท่ีฟัง  น้ำเสียง  กริยาท่าทางและสรุปความ  
ถ่ายโอนเป็นภาษาพูดและเขียนได้ 

 2. ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดได้อย่างถูกต้อง  โดยสามารถพูด 
      นำเสนอในท่ีชุมชน  ในหัวข้อต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 
3. สร้างสรรค์ภาษาในการสนทนา  แลกเปล่ียนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์  ระหว่างบุคคล    

โดย 
      ใช้คำศัพท์  สำนวน  โครงสร้างภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคม 
 4. ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้ทุกสถานการณ์ 
 5.  มีความเช่ือมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 

 

ผลการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

 
1.  ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการฟงัได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีทักษะใน 

การฟัง  โดยสามารถตีความ  วิเคราะห์เรื่องท่ีฟัง  น้ำเสียง  กริยาท่าทางและสรุปความ  
ถ่ายโอนเป็นภาษาพูดและเขียนได้ 

2.   ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดได้อยา่งถูกต้อง  โดยสามารถพูด 
      นำเสนอในท่ีชุมชน  ในหัวข้อต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.   สร้างสรรค์ภาษาในการสนทนา  แลกเปล่ียนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล  โดยใช้คำศัพท์  สำนวน  โครงสร้างภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
มารยาทสังคม 

4.  ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้ทุกสถานการณ์ 
5.  มีความเช่ือมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 
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ผลการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

 
1.  ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการฟงัได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีทักษะใน 

การฟัง  โดยสามารถตีความ  วิเคราะห์เรื่องท่ีฟัง  น้ำเสียง  กริยาท่าทางและสรุปความ  
ถ่ายโอนเป็นภาษาพูดและเขียนได้ 

2.   ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดได้อยา่งถูกต้อง  โดยสามารถพูด 
      นำเสนอในท่ีชุมชน  ในหัวข้อต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.   สร้างสรรค์ภาษาในการสนทนา  แลกเปล่ียนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล  โดยใช้คำศัพท์  สำนวน  โครงสร้างภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
มารยาทสังคม 

4.  ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้ทุกสถานการณ์ 
5.  มีความเช่ือมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส11233 หน้าที่พลเมือง 1                                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              เวลา  40  ช่ัวโมง 
 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพการรับประทานอาหารการทักทาย
ด้วยวาจาและยิ้มแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของ
ภาษาไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้
ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาทในเรื่องการออมและการประหยัดหลักการทรงงานในเรื่องการประหยัดความเรียบง่ายได้
ประโยชน์สูงสุดความซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่อกันและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและ
ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกาและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในห้องเรียนในเรื่องการรักษาความสะอาด
การรักษาของใช้ร่วมกันและการส่งงานปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัว
และห้องเรียนในเรื่องการเช่ือฟังคำส่ังสอนของพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่และครูปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระทำของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่นในเรื่องเช้ือชาติภาษาเพศสุขภาพ
ความพิการความสามารถถิ่นกำเนิดฯลฯยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนในกรณีความคิดเห็นไม่
ตรงกันการละเมิดสิทธิของผู้อื่นและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
กระบวนการแก้ปัญหา 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่ งความเป็นไทยแสดงออกถึง
ความรักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว 
3. เห็นความสำคัญของภาษาไทย 
4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกาและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในห้องเรียน 
7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและห้องเรียน 
8. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น 
9. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส12233 หน้าที่พลเมือง 2                                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              เวลา  40  ช่ัวโมง 
 

 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการพูดด้วยถ้อยคำไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อม 
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัย 
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับ
ผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 
 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบั ติตนตามพระบรม
ราโชวาท ในเรื่องความขยันและความอดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องการพึ่งตนเองและรู้ รัก สามัคคี 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 
 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในโรงเรียน ในเรื่องการแต่งกาย การเข้าแถว 
การดูแลพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและ
โรงเรียน ในเรื่องการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกท่ีดี หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับ
ผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น ในเรื่องเช้ือชาติ ภาษา เพศ 
สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียน ในกรณีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบ และการใช้ของส่วนรวม และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน  และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ  สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 

2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 
3. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย   
4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  

 5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
6. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในโรงเรียน     
7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียน   
8. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น  
9. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี     
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส13233 หน้าที่พลเมือง 3                                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              เวลา  40  ช่ัวโมง 
 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการต้อนรับผู้มาเยือนและการปฏิบัติตนตามกาลเทศะ
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระทำของตนเอง 

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาทในเรื่องความซื่อสัตย์และความเสียสละหลักการทรงงานในเรื่องการมีส่วนร่วมและความเพียร
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียนใน
เรื่องการใช้และการดูแลรักษาส่ิงของเครื่องใช้และสถานท่ีของส่วนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีใน
ฐานะสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าท่ีและการใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระทำของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องเช้ือชาติภาษาเพศสุขภาพความ
พิการความสามารถถิ่นกำเนิดสถานะของบุคคลฯลฯอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ด้วยการไม่รังแกไม่ทำร้ายไม่ล้อเลียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันยกตัวอย่างความขัดแย้งใน
ชุมชนในกรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาส่ิงแวดล้อมและเสนอวิธีการปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง
โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
กระบวนการแก้ปัญหา 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่ งความเป็นไทยแสดงออกถึง
ความรักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน 
3. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน 
7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนและโรงเรียน 
8. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ 
9. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในชุมชนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส14234 หน้าที่พลเมือง 4                                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              เวลา  40  ช่ัวโมง 
 

เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในพิธีการต่างๆในเรื่องการกล่าวคำต้อนรับการ
แนะนำตัวเองและแนะนำสถานท่ีแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคมมีส่วนร่วม
ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในท้องถิ่นปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
อดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่น ในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในเรื่องการใช้สินค้าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติ
ตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทใน
เรื่องการมีวินัยและการข่มใจหลักการทรงงานในเรื่องประโยชน์ส่วนรวมและพออยู่พอกินและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร
อดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบั ติตามข้อตกลงกติกาของห้องเรียนในเรื่องการรักษาความ
สะอาดการรักษาของใช้ร่วมกันและการส่งงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงกติกา
ด้วยหลักเหตุผลและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีของการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัวและห้องเรียนในเรื่องการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกท่ีดีการมีเหตุผลยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นและการปฏิบัติตามเสียงข้างมากและยอมรับเสียงข้างน้อยมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องเช้ือชาติภาษาเพศสุขภาพความ
พิการความสามารถถ่ินกำเนิดสถานะของบุคคลฯลฯอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันใน
เรื่องการไม่รังแกไม่ทำร้ายไม่ล้อเลียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งใน
ท้องถิ่นในกรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาส่ิงแวดล้อมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติ
วิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำ
ของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
กระบวนการแก้ปัญหา 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึง
ความรักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
1. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคม 
3. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
4. เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลงกติกาของห้องเรียน 
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7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและ
ห้องเรียน 
8. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกนั 
9. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส15235 หน้าที่พลเมือง 5                                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              เวลา  40  ช่ัวโมง 
 

เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในการสนทนา การปฏิบัติตนตามกาลเทศะและ
การต้อนรับผู้มาเยือน คุณค่า ใช้อย่างประหยัด คุ้มค่าและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจาก การกระทำของตนเอง 

เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ด้วยการใช้คำไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชน
ท่ีดี ปฏิบัติตนตามราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องการทำตามลำดับขั้นและทำงานอย่างมี
ความสุข และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หา ความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและตอบรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของ
ตนเอง 

มีส่วนร่วมในการสร้างแบะปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ในการรักษาความสะอาด 
การรักษาของใช้ร่วมกัน และดูแลพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมาย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้าง
กฎระเบียบ ด้วยหลักเหตุผลและยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้า ท่ีของการเป็น
สมาชิกท่ีดีของห้องเรียน และโรงเรียน ในเรื่องการยึดถือหลักความเป็นจริง ความดีงาม ความถูกต้อง
และหลักเหตุผล ควรยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ การยึดหลักความเสมอภาคและความ
ยุติธรรม มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และ
ยอมรับผลท่ีเกิดจากกากรกระทำของตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่นในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาและ
ส่ิงแวดล้อมอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพากัน ด้วยการเคารพซึ่งกันและกันไม่แสดงกิริยา วาจาดู
หมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองใน
เรื่องการจัดการทรัพยากร และความขัดแย้งทางความคิด และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระทำของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่ งความเป็นไทย แสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
           1. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 

2. รู้คุณค่าและบำรุงรักษาทัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3. มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย 
4. เห็น คุณ ค่าและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ในศาสนา และ เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
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5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มีส่วนร่วมในการสร้างปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน 
8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ และ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน 
9. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองและเสนอ แนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติ
วิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส16236 หน้าที่พลเมือง 6                                               ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              เวลา  40  ช่ัวโมง 
 

ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อื่นให้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพการสนทนาการปฏิบัติ
ตนตามกาลเทศะและการต้อนรับผู้มาเยือนมีส่วนร่วมและชักชวนผู้อื่นให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมมีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยปฏิบัติตนเป็นผู้
มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของ
ตนเอง 

เห็นคุณค่าและแนะนำผู้อื่นให้แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ด้วยการใช้สินค้าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนท่ีดีปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทใน
เรื่องความใฝ่รู้ความกตัญญูหลักการทรงงานในเรื่ององค์รวมและทำให้ง่ายและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนและแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียนใน
การใช้และดูแลรักษาส่ิงของเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์และสถานท่ีของส่วนรวมเห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าท่ีของการเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียนด้วยการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกท่ีดี
การยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญการใช้สิทธิและหน้าท่ีการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบมีส่วน
ร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระทำของตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนา
และส่ิงแวดล้อมอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพากันในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกันไม่แสดงกิริยา
วาจาดูหมิ่นผู้อื่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยในเรื่อง
การการละเมิดสิทธิการรักษาส่ิงแวดล้อมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
กระบวนการแก้ปัญหา 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึง
ความรักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อื่นให้มีมารยาทไทย 
2. มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อื่นให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
4. เห็นคุณค่าและแนะนำผู้อื่นให้แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนและแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน 



110 

 

7. เหน็คุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน 
8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพา
ซึ่งกันและกนั 
9. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท21101 ภาษาไทย 1                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1          1.5 หน่วยกิต ( 60 ชั่วโมง ) 
 
                   ศึกษาการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญของบทร้อยแก้วและร้อยกรองระบุเหตุผล
และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน  ระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบ คำท่ีมีหลายความหมาย
จากบริบทท่ีอ่าน  การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  การเขียนส่ือสารเขียนบรรยายประสบการณ์และ
การเขียนเรียงความ  การพูดสรุปใจความสำคัญ  เล่าเรื่องย่อ พูดแสดงความคิดเห็น  ประเมินความ
น่าเช่ือถือของเรื่องท่ีฟังและดู  อธิบายลักษณะของเสียง  การสร้างคำในภาษาไทย  วิเคราะห์ชนิด  
หน้าท่ีของคำในประโยค  การสรุปเนื้อหา  ความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  การ
ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
                   โดยใช้กระบวนการอ่าน  สร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาใน
การดำเนินชีวิตใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียนรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ  
ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  ประเมินความน่าช่ือถือจากการฟัง  การดูและการพูดอย่างมีวิจารณญาณ
และสร้างสรรค์  การสร้างคำ  ชนิด  หน้าท่ีของคำในประโยค 
                    เป็นผู้มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  ตระหนักในคุณค่า
ของวรรณคดีวรรณกรรม บทท่องอาขยานและบทร้องกรองท่ีมีคุณค่ารักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
                    เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จาการคิดวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยนำความรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในภาษาไทยและรักษาไว้เป็นสมบัติของฃาติ
สืบไป 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ท 1. 1    ม. 1/1         ม. 1/2        ม. 1/3       ม. 1/4  
ท 2. 1    ม. 1/1         ม. 1/2        ม. 1/3       ม. 1/4 
ท 3. 1    ม. 1/1         ม. 1/2     ม. 1/3       ม. 1/4 
ท 4. 1    ม. 1/1         ม. 1/2       ม. 1/3 
ท 5. 1    ม. 1/1         ม. 1/5 
 
รวมทั้งหมด  17  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท21102 ภาษาไทย 2                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 2  1.5 หน่วยกิต ( 60 ชั่วโมง ) 

 
                   ศึกษาการอ่านออกเสียง  ตีความคำยากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบท  
ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทงานโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค์  อ่านปฎิบัติ
ตามเอกสาร  วิเคราะห์คุณค่าท่ีได้  การอ่านงานเขียนอ่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน  เขียนย่อความ  เขียนแสดงความคิดเห็นจากส่ือต่าง ๆ  เขียนจดหมายส่วนตัวและ
จดหมายธุรกิจ  เขียนรายงานการศึกษาและโครงงาน  มีมารยาทในการเขียน   พูดรายงาน  ค้นคว้าจาก
การฟัง  การดูและการสนทนา  มีมารยาทในการฟังและการพูด  วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูด
และภาษาเขียน  แต่งบทร้อยกรอง  จำแนกและใช้สำนวนท่ีเป็นคำพังเพยและสุภาษิต  วิเคราะห์คุณค่า
และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า
ตามความสนใจ 
                     โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อนำความรู้ความคิดไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ  
สร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต  ใช้กระบวนการเขียนพัฒนาการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ประเมินความน่าเช่ือถือจากการฟังและดูส่ือท่ีมีเนื้อหาโน้มน้าว
ใจ  ชนิดและหน้าท่ีของคำ  ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน 
                      เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนำการคิดวิเคราะห์และความรู้ท่ีได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีความภาคภูมิใจในภาษาไทยและรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ                                                                                                                                                  
 
รหัสตัวชี้วัด 
ท 1. 1          ม. 1/5        ม. 1/6       ม. 1/7       ม. 1/8      ม. 1/9  
ท 2. 1         ม. 1/5         ม. 1/6        ม. 1/7       ม. 1/8      ม. 1/9 
ท 3. 1          ม. 1/4         ม. 1/5    ม. 1/6        
ท 4. 1          ม. 1/4         ม. 1/5       ม. 1/6 
ท 5. 1          ม. 1/2         ม. 1/3       ม. 1/4       ม. 1/5 
 
รวมทั้งหมด  20  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท22101 ภาษาไทย 3                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 1  1.5 หน่วยกิต ( 60 ชั่วโมง ) 

 
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทบรรยายและบทพรรณนา วรรณกรรมเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี 

พิธีกรรม สุภาษิตคำสอน  เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ อ่านข่าวและเหตุการณ์ประจำวันในท้องถิ่นและ
ชุมชน อ่านบทร้อยกรอง กลอนบทละคร กลอนนิทาน อ่านจับใจความสำคัญ สรุปความและอธิบาย
รายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน วรรณคดีในบทเรียน บทความบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย   และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น อภิปรายแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ จำแนก
ข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็นจากบทความท่ีอ่าน  ระบุข้อสังเกต โน้มน้าวความสมเหตุสมผล ของงานท่ีเขียน 
อ่านหนังสือ บทความ คำประพันธ์ หนังสืออ่านนอกเวลา หนังสือท่ีน่าสนใจ หนังสือท่ีครูและนักเรียน
กำหนดร่วมกันและมีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนนิทานพื้นบ้านท้องถิ่น
ของตน บรรยายและพรรณนา แนะนำสถานท่ีสำคัญ เรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ ย่อความจากส่ือ
ต่างๆ นิทาน คำสอน บทความทางวิชาการ บันทึกเหตุการณ์ เรื่องราวในบทเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ รายงานโครงงาน จดหมายกิจธุระ จดหมายเชิญวิทยากร เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดง
ความรู้ความคิดเห็นโต้แย้งในเรื่องท่ีอ่าน  บทความบทเพลง หนังสือนอกเวลา และมีมารยาทในการ
เขียน พูดสรุปความจากเรื่องท่ีฟังและดู รายงานเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดู พูดในโอกาสต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์ พูดอวยพร โน้มน้าว 
รายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  และมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด สร้างคำใน
ภาษาไทย คำสมาส คำภาษาถิ่น วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวมและประโยคซ้อน แต่ง
บทร้อยกรอง กลอนสุภาพ คำราชาศัพท์ คำท่ีมาจากต่างประเทศ  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม 
เกี่ยวกับศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิต  คำสอน ข่าวและเหตุการณ์ ในชีวิตประจำวัน ในท้องถิ่น
และชุมชน วิเคราะห์คุณค่า และข้อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น อภิปรายคุณค่า
สรุปความรู้ ข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจำบทอาขยาน   บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า
ตามท่ีกำหนดและตามความสนใจ 
  โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อนำความรู้ ความคิดในการตัดสินใจแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ   สร้าง
วิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต ใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียนในรูปแบบต่างๆอย่างสร้างสรรค์  ใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ประเมินความน่าเช่ือถือจากการฟั งและดูส่ือท่ีมีเนื้อหาโน้มน้าวจิตใจ  
ชนิดและหน้าท่ีของคำ ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน 

เป็นผู้มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด ตระหนักในคุณค่าของวรรณคดี   
บทอาขยานและบ ทร้ อยกรอง ท่ี มี คุณ ค่า  รัก ชาติ  ศาสน์  กษั ต ริย์  ซื่ อ สั ตย์ สุจริ ต   มี วิ นั ย 
 ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิด 
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำการคิดวิเคราะห์ความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีความ
ภาคภูมิใจในภาษาไทย และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ 
รหัสตัวชี้วัด                                                        
ท 1. 1  ม. 2/1    ม.2/2     ม.2/3    ม.2/4    ม.2/5    ม.2/8 
ท 2. 1  ม.2/1    ม.2/2      ม.2/3    ม.2/4    ม.2/8 
ท 3. 1  ม.2/1    ม.2/2      ม.2/3    ม.2/4    ม.2/6 
ท 4. 1  ม.2/1    ม.2/2      ม.2/3    ม.2/4 
ท 5. 1  ม. 2/1    ม.2/2     ม.2/3    ม.2/4    ม.2/5 
รวมทั้งหมด  25 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท22102 ภาษาไทย 4                     กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2  1.5 หน่วยกิต ( 60 ชั่วโมง ) 

 
              อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ข่าวและเหตุการณ์ประจำวันในท้องถิ่นและชุมชน เขียน
วรรณกรรมพื้นบ้านในท้องถิ่นของตนเองท่ีแสดงถึงภาษากับวัฒนธรรม ภาษาถิ่น อ่านร้อยกรอง  กลอน
เพลงยาว กาพย์ห่อโคลง อ่านจับใจความสำคัญ สรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน  บท
สนทนา บทโฆษณา งานเขียนประเภทโน้มน้าวจิตใจ งานเขียนหรือบทความแสดงข้อเท็จจริง  วิเคราะห์
และจำแนกข้อเท็จจริง  ข้อมูลสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากบทความท่ีอ่าน ระบุข้อสังเกตการชวนเช่ือ  
การโน้มน้าวหรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน อ่านหนังสือ บทความหรือคำประพันธ์อย่าง
หลากหลายและประเมินคุณค่าหรือแนวคิดท่ีได้จากการอ่าน  เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตและมี
มารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนวรรณกรรมพื้นบ้านในท้องถิ่นทีแ่สดงถึงภาษา
กับวัฒนธรรม ภาษาถิ่น บรรยายและพรรณนาเขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ  เรียงความเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ ย่อความจากส่ือต่างๆ นิทานชาดก วรรณกรรมท้องถิ่น รายงานการศึกษาค้นคว้า เขียน
จดหมายกิจธุระ จดหมายขอความอนุเคราะห์ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความรู้ความคิดเห็นโต้แย้งใน
เรื่องท่ีอ่าน สารคดี บันเทิงคดีและมีมารยาทในการเขียน พูดสรุปความจากเรื่องท่ีฟังและดู รายงาน
เกี่ยวกับการศึกษา  ค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น วิเคราะห์  วิจารณ์จากเรื่องท่ีฟังและดู พูดใน
โอกาสต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์ พูดโฆษณา พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นการศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆและมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด สร้างคำในภาษาไทย  คำสมาส  คำภาษา
ถิ่น วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยคความรวมและประโยคความซ้อน  แต่งบทร้อยกรอง 
กลอนสุภาพ คำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านในระดับท่ียากขึ้น 
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง  วรรณกรรมพื้นบ้านท่ีแสดงถึงภาษากับ
วรรณกรรม ภาษาถิ่น วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น 
อธิบายคุณค่า สรุปความรู้ ข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจำบทอาขยาน บทร้อย
กรองท่ีมีคุณค่าตามท่ีกำหนดและตามความสนใจ 
              โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อนำความรู้ ความคิดไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ  
สร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิตใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียนในรูปแบบต่างๆอย่างสร้างสรรค์  
ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ประเมินความน่าเช่ือถือจากการฟังและดูส่ือท่ีมีเนื้อหาโน้มน้าวจิตใจ  ชนิด
และหน้าท่ีของคำ  ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน   
              เป็นผู้มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด ตระหนักในคุณค่าของ
วรรณคดี บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยนำการวิเคราะห์ความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีความภาคภูมิใจใน
ภาษาไทยและรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท 1. 1   ม 2/1   ม.2/2    ม.2/3     ม.2/4      ม.2/5       ม.2/6        ม.2/7       ม.2/8 
 ท 2. 1   ม.2/1   ม.2/5    ม.2/6      ม.2/7      ม.2/8 
 ท 3. 1   ม.2/2   ม.2/3    ม.2/4      ม.2/5      ม.2/6 
 ท 4. 1   ม.2/1   ม.2/2    ม.2/3       ม.2/5 
 ท 5. 1   ม. 2/1  ม.2/2    ม.2/3       ม.2/4       ม.2/5 
รวมทั้งหมด  27  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท23101 ภาษาไทย 5                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 1  1.5 หน่วยกิต ( 60 ชั่วโมง ) 

                การอ่านออกเสียงประกอบด้วยบทร้อยแก้วท่ีเป็นบทความท่ัวไปและบทความปกิณกะบท
ร้อยกรองเช่นบทละคร กลอนเสภา กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 และโคลงส่ีสุภาพ การอ่านจับใจความ
จาก ส่ือต่าง ๆ เช่นวรรณ คดี ในบทเรียน   ข่ าวและเห ตุการณ์สำคัญ   บทความ บัน เทิ งคดี  
 สารคดี  สารคดีเชิงประวัติ ตำนาน งานเขียนเชิงสร้างสรรค์  เรื่องราวจาบทเรียนในกลุ่มสารการเรียนรู้
ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัว
อักษรไทย  การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่าง ๆ เช่นคำอวยพรในโอกาสต่าง ๆ  คำขวัญ  
คำคม  โฆษณา  คติพจน์  สุนทรพจน์ การเขียนอัตชีวประวัติ  การเขียนย่อความจากส่ือต่าง ๆ เช่น
นิทาน  ประวัติ  ตำนาน  สารคดีทางวิชาการ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท จดหมายราชการ  การ
เขียนจดหมายกิจธุระ  จดหมายเชิญวิทยากร  จดหมายขอความอนุเคราะห์ จดหมายแสดงความ
ขอบคุณ การเขียนอธิบาย  ช้ีแจง  แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งเรื่องต่าง ๆ  การพูดแสดงความคิดเห็น
และประเมินเรื่องจากการฟังและการดู  การพูดวิเคราะห์  วิจารณ์จากเรื่องท่ีฟังและดู  การพูดรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  คำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ  ประโยคซับซ้อน ระดับ
ภาษาวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี  พิธีกรรม  สุภาษิตคำสอน  
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจาวรรณคดีและวรรณกรรม 
                โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาไทยประกอบการตัดสินใจ  ใช้ทักษะการฟัง  การพูด  
การอ่านและการเขียนเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์คุณค่าท่ีได้รับจากการอ่านงานเขียนอ ย่าง
หลากหลาย ความรู้ความเข้าใจความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิดตัดสินใจ  
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาตนเองบและสังคม การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องและมีคุณธรรม 
                เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงานและรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณ เห็นคุค่าของ
การฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
รหัสตัวชี้วัด 
   ท 1. 1          ม 3/1         ม.3/2      ม.3/3        ม.3/4      ม.3/5                     
   ท 2. 1          ม.3/1          ม.3/2      ม.3/3        ม.3/4      ม.3/5 
   ท 3. 1          ม.3/1          ม.3/2      ม.3/3        
   ท 4. 1          ม.3/1          ม.3/2      ม.3/3        
   ท5. 1           ม. 3/1         ม.3/2        
รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท23102 ภาษาไทย 6                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 2  1.5 หน่วยกิต ( 60 ชั่วโมง ) 

                การอ่านจับใจความวรรณคดีในบทเรียน ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ บทความ บันเทิงคดี  
สารคดี  สารคดีเชิงประวัติ ตำนาน งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสารการเรียนรู้อื่น อานตามความสนใจและเหมาะสมกับวัย อ่านหนังสือท่ีครู
และนักเรียนร่วมกันกำหนด  มีมารยาทในการอ่าน เขียนอธิบาย ช้ีแจง แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งใน
เรื่องต่าง ๆ  เขียนวิเคราะห์  วิจารณ์และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้ง  บทโฆษณา  บทความ
ทางวิชาการจากส่ือต่างๆ กรอกแบบสมัครงาน เขียนรายงานการศึกษา  ค้นคว้า  รายงานโครงงาน มี
มารยาทในการเขียน พูดโต้วาที อภิปราย พูดยอวาที พูดโน้มน้าวในโอกาสต่าง ๆ  มีมารยาทในการฟัง 
การดูและการพูด ใช้คำทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติ อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
แต่งบทร้อยกรอง โคลงส่ีสุภาพ สรุปเนื้อหา วิเคราะห์วิถไีทยและคุณค่าจากวรรณคดีวรรณกรรม ท่องจำ
และบอกคุณค่าบทอาขยานและบทร้อยกรองตามท่ีกำหนดและตามความสนใจ 
                โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาไทย  ประกอบการตัดสินใจ ใช้ทักษะการฟัง การพูด  
การอ่านและการเขียนเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์คุณค่าท่ีได้รับจากการอ่ านงานเขียนอย่าง
หลากหลาย 
                เพื่อให้เป็นผู้มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด ตระหนักในคุณค่า
วรรณคดีวรรณกรรม บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  เพื่อให้จัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทำการคิดวิเคราะห์ความรู้ ท่ีได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  มีความ
ภาคภูมิใจในภาษาไทยและรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 
รหัสตัวชี้วัด  
ท 1.1  ม. 3/1    ม. 3/8      ม. 3/9   ม. 3/10 
ท 2.1  ม. 3/6    ม.3/7       ม.3/8    ม. 3/9        ม. 3/10 
ท 3.1  ม. 3/4     ม. 3/5     ม. 3/6    
ท 4.1  ม.3/4     ม.3/5       ม. 3/6      
 ท 5.1 ม. 3/3    ม. 3/4 
 
รวมทั้งหมด  17  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค21101  คณิตศาสตร์ 1                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1  1.5 หน่วยกิต ( 60 ชั่วโมง ) 
 

ศึกษา อธิบาย ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
 จำนวนตรรกยะ โดยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ จำนวนเต็ม สมบัติของจำนวนเต็ม การบวก ลบ คูณ
และหารจำนวนเต็ม ทศนิยมและเศษส่วน การบวก ลบ คูณและหารทศนิยมและเศษส่วน เข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วน จำนวนตรรกยะและสมบัติของจำนวนตรรกยะ เลขยกกำลังท่ีมี
เลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็มบวก สมบัติของเลขยกกำลัง และการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็ม จำนวน
ตรรกยะ และเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 การสร้างทางเรขาคณิต โดยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้าง
พื้นฐานทางเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง 
รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่นๆ เพื่อสร้างรูปเรา
ขาคณิต ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง  
 มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต โดยการใช้ความรู้ทางเรขาคณิตในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ โดยเรียนรู้เกี่ยวกับ หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสาม
มิติ ภาพท่ีได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก์ 

โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การส่ือสาร การส่ือ
ความหมาย และการนำเสนอ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงาน
อย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ค 1.1 ม.1/1, ม.1/2 
ค 2.2 ม.1/1,ม.1/2 
 
รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 

 
 
 



118 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค21102  คณิตศาสตร์ 2                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 2  1.5 หน่วยกิต ( 60 ชั่วโมง ) 

 
ศึกษา อธิบาย และฝึกทักษะการคิดคำนวณ ฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
อัตราส่วน โดยเรียนรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน สัดส่วน และร้อยละ และ

นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน 

ในการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหา แล้วนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง 

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟ และความสัมพันธ์เชิงเส้น ในการแก้
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหา แล้วนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นสอง
แปรและกราฟไปใช้ในชีวิตจริง 

สถิติ โดยเรียนรู้และใช้ความรู้ทางสถิติในการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล แผนภูมิ
รูปภาพ แผนภูมิแท่ง กราฟเส้น แผนภูมิรูปวงกลม  และการแปลความหมายข้อมูล รวมทั้งนำสถิติไปใช้
ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การส่ือสาร การส่ือ
ความหมาย และการนำเสนอ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงาน
อย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ค 1.1 ม.1/3 
ค 1.3 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ค 3.1 ม.1/1 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค22101  คณิตศาสตร์ 3                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1  1.5 หน่วยกิต ( 60 ชั่วโมง ) 

 
ศึกษา อธิบาย ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 

 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส การใช้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับใน

การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
จำนวนตรรกยะ และจำนวนจริง การใช้ความรู้และความเข้าใจเรื่องสมบัติของเลขยกกำลังท่ีมี

เลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็ม จำนวนจริงและความสัมพันธ์ของจำนวนจรงิ  และใช้สมบัติของจำนวนจริงใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง   

พื้นที่ผิวและปริมาตร ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นท่ีผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

พหุนาม เข้าใจหลักการการดำเนินการของพหุนามและใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์   
การแปลงทางเรขาคณิต เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  
โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การส่ือสาร การส่ือ
ความหมาย และการนำเสนอ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงาน
อย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ค 1.1 ม.2/1 , ม.2/2 
ค 1.2 ม.2/1 
ค 2.1 ม.2/1, ม.2/2 
ค 2.2 ม.2/3, ม.2/5 
 
รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค22102  คณิตศาสตร์ 4                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2  1.5 หน่วยกิต ( 60 ชั่วโมง ) 
 

ศึกษา อธิบาย ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
การแยกตัวประกอบของพหุนาม ใช้ความรู้เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี

สองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์   
การสร้างทางเรขาคณิต ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง  

รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูป
เรขาคณิต ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับ การสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน    ชีวิตจริง 

เส้นขนาน นำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนานและรูปสามเหล่ียมไปใช้ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ 

ความเท่ากันทุกประการ เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ีเท่ากันทุกประการในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  

สถิติ เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุดแผนภาพ
ต้น – ใบ ฮิสโทแกรม และค่ากลางของข้อมูล และแปลความหมายผลลัพธ์  รวมท้ังนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การส่ือสาร การส่ือ
ความหมาย และการนำเสนอ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงาน
อย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ค 1.2  ม.2/2 
ค 2.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/4 
ค 3.1  ม.2/1 
 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค23101  คณติศาสตร์ 5                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 1  1.5 หน่วยกิต ( 60 ชั่วโมง ) 
 
 ศึกษาฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องการหาพื้นผิวของปริซึม และ
ทรงกระบอก ปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม เปรียบเทียมหน่วย             
ความจุหรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบ และเลือกให้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม 
คาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ี พื้นท่ีผิวและ
ปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม ใช้สมบัติของรูปเหล่ียมคล้ายในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา เขียน
กราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างสองชุดท่ีมีความสัมพันธ์เชิงเส้น เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร อ่านและแปลความหมายกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟอื่นๆ               แก้
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและนำไปใช้แก้ปัญหา 
 โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา มีความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร กรส่ือความหมาย และ
การนำเสนอได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน เพื่อเช่ือมโยงความรู้ ต่างๆ ในทางคณิตศาสตร์ และ            
นำความรู้ หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์ อื่นๆ และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ค 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 
ค 2.2 ม.3/1 
ค 3.1 ม.3/1 
ค 3.2 ม.3/1 
ค 4.2 ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
ค 6.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6  
 
รวมทั้งหมด  17  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค23102  คณิตศาสตร์ 6                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 2  1.5 หน่วยกิต ( 60 ชั่วโมง ) 
 
 ใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูล หา        
ค่ากลางของข้อมูลและการนำไปใช้ นำเสนอข้อมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสม วิเคราะห์ข้อมูลจากการ
นำเสนอ หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม และใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นใน          
การคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นประกอบ        การ
ตัดสินใจ ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ทักษะและกรวบบวนการทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และ 
การนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และ   นำความรู้หลักการ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความคิดรวมยอดทางคณิตศาสตร์ มีทักษะในการคิด
คำนวณ มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน และสามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ค 4.2  ม.3/1 
ค 5.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 
ค 5.2 ม.3/1 
ค 5.3 ม.3/1, ม.3/2 
ค 6.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6  
 
รวมทั้งหมด  14  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1  1.5 หน่วยกิต ( 60 ชั่วโมง ) 
  

           ศึกษาเกี่ยวกับสารรอบตัว สมบัติของสาร การจำแนกสารด้วยสถานะ เนื้อสาร และขนาด
อนุภาคของสาร การเปล่ียนแปลงของสารสารบริสุทธิ์และสารผสม สมบัติของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
การใช้ความรู้ทางเคมีให้เป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการ 
ทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาประเภทโครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนประกอบภายในเซลล์ส่ิงมีชีวิตด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ ศึกษากระบวนการลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ด้วยวิธีการแพร่และการออสโมซิส 
ศึกษาการดำรงชีวิตของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การลำเลียงสารในพืช การเจริญเติบโตของ
พืช การสืบพันธุ์ของพืช และเทคโนโลยีชีวภาพของพืช  
       โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลองการอภิปราย การอธิบายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน มี
จิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ว 1.2   ม.1/1 , ม.1/2 ,  ม.1/3 ,  ม.1/4 , ม.1/5 ,  ม.1/6 ,  ม.1/7, ม.1/8 ,  ม.1/9 ,  ม.1/10   
          ม.1/11 , ม.1/12 , ม.1/13  , ม.1/14 , ม.1/15 , ม.1/16 , ม.1/17 , ม.1/18   
ว2.1    ม.1/1 , ม.1/2 , ม1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7, ม.1/8 , ม.1/9 ,  ม.1/10                         
 
รวมทั้งหมด  28  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 
ว21201 การออกแบบ และเทคโนโลยี 1         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี                                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที 1                  0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
       ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะท่ีจำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการ
แก้ปัญหา การเขียนรหัสลำลอง และผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายท่ีมีการใช้
งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการ
บนอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การ
จัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้ส่ือ และ
แหล่งข้อมูล นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือกในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้าง
ความเสียหายให้แก่ผู้อื่น 
 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ในชีวิตประจำวัน และวิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

2. ระบุปัญหา หรือความต้องการในชีวิตประจำวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และแนวคิดท่ี
เกี่ยวข้องกับปัญหา 

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจำเป็น 
นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผน และดำเนินการแก้ปัญหา  

4. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่อง ท่ีเกิดขึ้น พร้อมท้ังหำแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
และนำเสนอ ผลการแก้ปัญหา  

5. ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้ำ หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย  
 
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 2      1.5 หน่วยกิต  (60 ชั่วโมง ) 
 
         ศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิและการวัด ผลของความร้อนท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของสาร การถ่าย
โอนความร้อนการดูดกลืนและคายความร้อน สมดุลความร้อน องค์ประกอบของบรรยากาศ การแบ่งช้ัน
บรรยากาศ ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ องค์ประกอบของบรรยากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ
อากาศ ความดันอากาศ ความช้ืนอากาศ ลม เมฆและฝน พายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน มรสุม การ
พยากรณ์อากาศ และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก 
         โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลองการอภิปราย การอธิบายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน มี
จิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ว 2.2  ม.1/1  
ว 2.3  ม.1/1  ม.1/2  ม1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7   
ว 3.2  ม.1/1  ม.1/2  ม1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7  
 
รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว21202   วิทยาการคำนวณ 2                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 2               0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
    ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรมท่ีมีการ
ใช้ตรรกะ และฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส่ือสาร แนว
ทางการปฏิบัติเมื่อพบ เนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ วิธีการ
สร้างและกำหนดสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน นำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียน
โปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้างและกำหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการ
เผยแพร่ข้อมูล 
 
ตัวชี้วัด 

1. ออกแบบอัลกอริทึม ท่ีใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหา หรืออธิบายการทำงานท่ีพบ ใน
ชีวิตจริง  

2. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์  
3. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตาม

วัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ บริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย  
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้ส่ือและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนด และข้อตกลง  

 
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1  1.5 หน่วยกิต ( 60 ชั่วโมง ) 
 
     ศึกษาเกี่ยวกับระบบร่างกายมนุษย์ ระบบหายใจ โครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะในระบบ
หายใจ การหายใจ การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ ระบบขับถ่าย โครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะ
ในระบบขับถ่าย กลไกการกำจัดของเสียการดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด 
โครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด การท างานของระบบหมุนเวียนเลือด การดูแล
รักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท โครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะในระบบประสาท 
การท างานของระบบประสาท การดูแลรักษาอวัยวะในระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ โครงสร้างและ
หน้าท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิง ฮอร์โมนเพศ การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์ การ
คุมกำเนิด ศึกษาเกี่ยวกับการแยกสารผสม การระเหยแห้ง การตกผลึก การกล่ัน โครมาโทกราฟี แบบ
กระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย การนำวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ศึกษา
เกี่ยวกับสารละลาย สภาพละลายได้ของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย การใช้สารละลายใน
ชีวิตประจำวัน ศึกษาเกี่ยวกับแรงและการเคล่ือนท่ี แรง แรงดันในของเหลว แรงพยุง แรงเสียดทาน 
โมเมนต์ของแรง แรงในธรรมชาติ การเคล่ือนท่ี ระยะทางและการกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว  
               โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และการสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มี
จิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ว1.2  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9 , ม.2/10  ม.2/11  
        ม.2/12  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9 , ม.2/10  ม.2/11  ม.2/12  ม.2/13       
        ม.2/14  ม.2/15  ม.2/16 ม.2/17 
ว2./2  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9 , ม.2/10  ม.2/11  
         ม.2/12  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9 , ม.2/10  ม.2/11  ม.2/12  ม.2/13       
         ม.2/14  ม.2/15  
  
รวมทั้งหมด  32  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว22201  การออกแบบ และเทคโนโลยี 3         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่ 1                0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
    ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะท่ีจำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการ
แก้ปัญหา การเขียนรหัสลำลอง และผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายท่ีมีการใช้
งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล  การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการ
บนอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ในการจัดการข้อมูล  แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย  
การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้ส่ือ และ
แหล่งข้อมูล นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหาไป ประยุกต์ใช้ ในการเขียนโปรแกรม 
หรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือกในการตัดสินใจได้  อย่างมีประสิทธิภาพ 
และ ต ระห นั ก ถึ ง ก า ร ใช้ ง าน เท ค โน โลยี ส ารสน เท ศอ ย่ า งป ลอ ดภั ย  เกิ ด ป ระ โย ชน์ ต่ อ 
การ เรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น  
 
ตัวชี้วัด 
 

1. คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีท่ีจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากสำเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคำนึงถึง
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อชีวิตสังคม และส่ิงแวดล้อม  

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชน หรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจำเป็น
ภายใต้เงื่อนไข และทรัพยากรท่ีมีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขั้นตอนการ
ทำงานและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน  

4. ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหา หรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น ภายใต้กรอบเงื่อนไข 
พร้อมท้ังหำแนวทางการปรับปรุงแก้ไข  และนำเสนอผลการแก้ปัญหา 

5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้ำ และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
แก้ปัญหา หรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย  
    
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว22102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2  1.5 หน่วยกิต ( 60 ชั่วโมง ) 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกสารผสม การระเหยแห้ง การตกผลึก การกล่ัน โครมาโทกราฟีแบบ
กระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย การนำวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ศึกษา
เกี่ยวกับสารละลาย สภาพละลายได้ของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย การใช้สารละลายใน
ชีวิตประจำวัน ศึกษาเกี่ยวกับแรงและการเคล่ือนท่ี แรง แรงดันในของเหลว แรงพยุง แรงเสียดทาน 
โมเมนต์ของแรง แรงในธรรมชาติ การเคล่ือนท่ี ระยะทางและการกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว  
           โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และการสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มี
จิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ว 2.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6   
ว 2.3  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6   
ว 3.2  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9  ม.2/10   
 
รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว22102   วิทยาการคำนวณ 4                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่ 2           0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
  ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรมท่ีมีการ
ใช้ตรรก และฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส่ือสาร แนว
ทางการปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ วิธีการ
สร้างและกำหนดสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน นำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียน
โปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้างและกำหนด สิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบใน
การเผยแพร่  
 
ตัวชี้วัด 

1. ออกแบบอัลกอริทึม ท่ีใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการทำงานท่ีพบ ในชีวิต
จริง  

2. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมท่ีใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา  
3. อภิปรายองค์ประกอบ และหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี การ

ส่ือสาร เพื่อประยุกต์ใช้งาน หรือ แก้ปัญหาเบ้ืองต้น  
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ ในการ

เผยแพร่ผลงาน  
 
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว23101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 1   1.5 หน่วยกิต ( 60 ชั่วโมง ) 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์  การสะท้อนของแสง  การหักเหของแสง  ผลของความสว่างท่ีมีต่อมนุษย์
และส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ  การดูดกลืนแสงสี  การมองเห็นสีของวัตถุ  สำรวจ  ทดลองลักษณะของช้ันหน้าตัด
ดิน  สมบัติของดินและกระบวนการเกิดดิน การปรับปรุงคุณภาพของดิน  กระบวนการเกิดและลักษณะ
องค์ประกอบของหิน  สมบัติของหิน การจำแนกประเภทของหิน  ลักษณะทางกายภาพของแร่  สืบค้น
และอธิบายกระบวนการเกิด ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม  ถ่านหิน หินน้ำมัน  สำรวจและอธิบาย  
ลักษณะแหล่งน้ำธรรมชาติ  การอนุรักษ์แหล่งน้ำในท้องถิ่น  ทดลอง เลียนแบบการเกิดแหล่งน้ำบนดิน  
แหล่งน้ำใต้ดิน  กระบวนการผุพังอยู่กับท่ี การกร่อน  การพัดพาการทับถม  การตกผลึก  สืบค้น  สร้าง
แบบจำลอง  โครงสร้างและองค์ประกอบของโลกและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สำรวจ วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล  ทดลอง  ตรวจสอบอภิปราย  ทดลองเลียนแบบและสร้าง
แบบจำลอง   
 เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอส่ือสารส่ิงท่ีได้เรียนรู้ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  
คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ว 5.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   
ว 6.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9  ม.1/10    
ว 8.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9   
 
รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 2           1.5 หน่วยกิต ( 60 ชั่วโมง ) 
  ศึกษาและอธิบายลักษณะของโครโมโซมท่ีมีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส ความสำคัญ
ของสารพันธุกรรหรือดีเอ็นเอ  และกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรม  
ความผิดปกติของยีนและโคโมโซม  และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์สำรวจและอธิบายความหลากหลาย
ทางชีวภาพในท้องถิ่น  ท่ีทำให้ส่ิงมีชีวิตดำรงชีวิตได้อย่างสมดุล อธิบายผลของความหลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีมีต่อมนุษย์  สัตว์ พืช และส่ิงแวดล้อม  อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดำรงชีวิตของ
มนุษย์และส่ิงแวดล้อม  สำรวจระบบนิเวศต่าง ๆ ในท้องถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ในระบบนิเวศ  วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของส่ิงมีชีวิตในรูปของโซ่
อาหารและสายใยอาหาร  อธิบายวัฏจักรของน้ำ  วัฏจักรคาร์บอน  และความสำคัญท่ีมีต่อระบบนิเวศ  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงประชากรในระบบนิ เวศ วิเคราะห์สภาพปัญหาส่ิงแวดล้อม  
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา แนวทางรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  อภิปรายปัญหาส่ิงแวดล้อมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหา  การมีส่วนร่วมในการ
ดูแลและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ  
แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  ทดลองและอธิบายแรงพยุง
ของเหลวท่ีกระทำต่อวัตถุ  บอกความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์  
วิเคราะห์โมเมนต์ของแรง  การเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีเป็นแนวตรงและแนวโค้งและนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  สืบค้น
ข้อมูล การจัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณ  และคุณภาพ  การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล บันทึก  และ
อธิบายผลการสำรวจตรวจสอบค้นคว้า  การจัดแสดงผลงาน  เขียนรายงาน  และอธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิด กระบวนการ และผลของช้ินงาน 
 เพื่อให้ เกิดความรู้   ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอส่ือสารส่ิงท่ีได้เรียนรู้   มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน   
มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
รหัสตัวชี้วัด ว 1.2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6 

ว 2.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4   
ว 2.2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6 
ว 4.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3   
ว 4.2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3   
ว 8.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9   

รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส21101 สังคมศึกษา 1            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1            1.5 หน่วยกิต ( 60 ชั่วโมง ) 
 ศึกษาเรื่องการเผยแพร่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมใน
สังคมไทยรวมท้ังการพัฒนาตนและครอบครัว  วิเคราะห์พุทธประวัติต้ังแต่ประสูติ  จนถึงบำเพ็ญ 
 ทุกรกิริยา หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือท่ีกำหนด  วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่าง 
การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด  
อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
กำหนด  เห็นคุณค่าและนำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว  อธิบายความหมายและ
ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ค่านิยม และพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม ซึ่งส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ  อธิบายความเป็นมาหลักการและความสำคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย  วิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีและความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละ
ประเทศ  และธนาคารกลาง  ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศ  ระบุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน  อภิปรายผลของการมี
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (ลู กโลก  แผนท่ี  กราฟ  
แผนภูมิ)  ในการสืบค้นข้อมูล  เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ  และสังคมของประเทศไทย  และ
ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย  อธิบายเส้นแบ่งเวลาและเปรียบเทียบวันเวลาของประเทศ
ไทยกับทวีปต่างๆ  วิเคราะห์เช่ือมโยงสาเหตุและแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติและการระวังภัยท่ีเกิดขึ้น
ในประเทศไทยและทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย  โดยเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้าง
ประสบการณ์ใหม่  โดยการใช้ภาพข่าว  หรือสถานการณ์ต่างๆ  ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบคำถามเชิง
วิเคราะห์และสรุปความรู้ท่ีได้เป็นแผนผังความคิด  กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้องเหมาะสม  ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม  เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม  
นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการให้ประสบการณ์ท่ี
ใกล้ตัวผู้เรียน 

 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ  เกิดความ
เข้าใจ และตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตยมีแนวคิดท่ี
เหมาะสมในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง  เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์รอบตัว  เลือกใช้
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
รหัสตัวชี้วัด 
ส 1.1 ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5 
ส 3.1 ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3 
ส 3.2 ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4 
ส 5.1 ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3                   รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1            0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 

ศึกษาและลงมือปฏิบัติในเรื่อง วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์  
เทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ ท่ีใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ  
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
 โดยเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนได้ฝึกการสังเกต  ตอบคำถาม  หาแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง เหมาะสม   
ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม   เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม  นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและ
ผู้อื่น 
 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  
และใช้วิธีการท่ีเหมาะสมในการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
 
รหัสตัวชี้วัด   
ส 4.1     ม.1/1  , ม. 1/2  , ม.1/3 
ส 4.2     ม.1/1  , ม. 1/2   
 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด   
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส21103 สังคมศึกษา 2            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 2            1.5 หน่วยกิต ( 60 ชั่วโมง ) 
 
 ศึกษาและเห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต  เพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต  ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ  คือวิธีคิด  แบบคุณค่าแท้  คุณค่าเทียม  และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ และทางออกหรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ ในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงและดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข วิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นท่ีทุกคนต้องศึกษาเรี ยนรู้
ศาสนาอื่นๆ  ในสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม  วิเคราะห์การกระทำของบุคคลท่ีเป็นแบบอย่าง
ด้านศาสนาสัมพันธ์  และนำเสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเองบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของ
ศาสดาท่ีตนเองนับถือ  อธิบาย จริยวัตรของสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติ
ตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาท่ีตนเองนับถือ  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ  ตาม
หลักศาสนาท่ีตนเองนับถือตามท่ีกำหนด  จัดพิธีกรรมและปฏิบัติงานศาสนาพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง  
อธิบายประวัติความสำคัญและปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนดไ ด้ถูกต้อง  
ปฏิบั ติตนตามกฎหมาย ในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล ระบุความสามารถของตน เองใน 
การทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าของวัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยใน 
การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีหรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน แสดงถึงการเคารพในสิทธิของตนเอง
และผู้อื่น  อธิบายหลักการ เจตนารมณ์  โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ฉบับปัจจุบันโดยสังเขป  วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดย ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน ท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง 

ศึกษา สังเกต วิเคราะห์ อภิปรายและสืบค้นข้อมูล ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์พิกัดภูมิศาสตร์(ละติจูด และลองจิจูด)  
เส้นแบ่งเวลาและเปรียบเทียบ  วัน เวลาของโลกสาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ีมีผลต่อทำเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย  และโอเชียเนียสำรวจและระบุทำเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนียสืบค้นอภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ ท่ี เกิดขึ้น ในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และ 
โอเชียเนีย วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนียอย่างยั่งยืน 
 โดยเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่  โดยการใช้ภาพ  ข่าวหรือ
สถานการณ์ต่างๆ  ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต  ตอบคำถามเชิงวิเคราะห์และสรุป  ความรู้ท่ีได้เป็นแผนผัง
การคิด  กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายเพื่อร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้องเหมาะสม  
ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม  เพื่อพัฒนาสังคม  นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  
กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการให้ประสบการณ์ท่ีใกล้ตัวผู้เรียน 
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ  ผู้เรียนเกิด
ความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติตนเป็นคนดีตามวิถีสังคมประชาธิปไตย  รู้ขอบเขตในการปฏิบัติตนตาม
หลัก  สิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาคตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  และหลักการปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ทางศาสนาท่ีตนนับถือสามารถวิเคราะห์แนวทางการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างถูกต้อง  โดยรู้จักคิด
วิเคราะห์อย่างมีหลักการสามารถดำเนินชีวิต  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีความ
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ช่ืนชมเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและภูมิภาคท่ีตนอาศัยอยู่เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์
รอบตัว  เลือกใช้และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เพื่อรู้และเข้าใจลักษณะทางกายภาพการเกิดภัยพิบัติปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคม
ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์แนว
ทางการจัดการภัยพิบัติของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียและเสนอแนวทางจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ ตรวจผลงาน โครงงาน และแผนการใช้ทรัพยากร และทดสอบเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ และตัดสินการเรียนรู้ และประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
รหัสตัวชี้วัด   
ส 1.1 ม.1/6    ม.1/7    ม.1/8    ม.1/9   ม.1/10   ม.1/11  
ส 1.2 ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3    ม.1/4    ม.1/5 
ส 2.1 ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3    ม.1/4 
ส 2.2 ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3     
ส 5.2 ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3     
 
รวมทั้งหมด  21  ตัวชีวั้ด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส21104 ประวัติศาสตร์ 2           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 2            0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 

อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัย  ในดินแดนไทยโดยสังเขป  วิเคราะห์
พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย   ในด้านต่าง ๆ  วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
สมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปัจจุบัน 
 โดยเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่   โดยการใช้ภาพ  ข่าว  หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต  ตอบคำถาม  หาแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง  เหมาะสม  
ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม  เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม  นำไปสู่การยอมรับ   และเห็นคุณค่าของตนเอง
และผู้อื่น 
 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
และใช้วิธีการท่ีเหมาะสมในการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
 
รหัสตัวชี้วัด           
 ส 4.3        ม.1/1  , ม. 1/2  , ม.1/3 
 
รวมทั้งหมด   3  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส22101 สังคมศึกษา 3            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1            1.5 หน่วยกิต ( 60 ชั่วโมง ) 
 
 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน  ความสำคัญ
ของพระพุทธศาสนาท่ีช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน  ความสำคัญของพุทธ
ศาสนาของสังคมไทยท่ีเป็นรากฐานของวัฒนธรรม  เอกลักษณ์และมรดกของชาติ อภิปรายความสำคัญ
ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม สรุปและ
วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาท่ีตนนับถือ  วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดำเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  เรื่องเล่าและคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ  วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุนและการออม  อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการท่ีมี
อิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ  เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค  อภิปรายระบบ
เศรษฐกิจแบบต่างๆ ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย  วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศท่ีส่งผลต่อคุณภาพสินค้าปริมาณ
การผลิตและราคาสินค้า  ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพ และสังคมทางทวีปยุโรปและแอฟริกา 
  โดยใช้กระบวนการคิดการวิเคราะห์การอธิบายกระบวนการกลุ่ม  การปฏิบัติตน  การเผชิญ
สถานการณ์การสืบค้นข้อมูลและการแก้ปัญหา 
  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  มีคุณธรรม จริยธรรม  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน ความรักสถาบัน   ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้  มีความรับผิดชอบ  
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย  และสังคมโลก 
 
รหัสตัวบ่งชี้ 
ส 1.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5  ม.2/6 ม.2/7 
ส. 3.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 
ส.3.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 
ส.5.1 ม.2/1 ม.2/2  
 
รวมทั้งหมด  17  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1            0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 

ศึกษาความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ  ตามความแตกต่าง
ระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ความสำคัญของการตีความ  หลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือ พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย 
 โดยการใช้กระบวนการคิด การวิเคราะห์ การอธิบาย กระบวนการกลุ่ม การประเมินความ
น่าเช่ือถือ  การสืบค้นข้อมูลและการเห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ 
 เพื่อให้เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์   สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติ
จากอดีตถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  ตระหนักถึง
ความสำคัญและสามารถคิดวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นได้ 
 
รหัสตัวชี้วัด     
  ส. 4.1    ม. 2/1  ,   ม. 2/2  ,   ม.2/3 
 ส. 4.2    ม. 2/1 
 
รวมทั้งหมด   4   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส22104 สังคมศึกษา 4            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2            1.5 หน่วยกิต ( 60 ชั่วโมง ) 
 
 อธิบายธรรมคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4  เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการและวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์  สวดมนต์  แผ่
เมตตา  บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ  วิเคราะห์คุณค่าของศาสนาท่ีตนนับถือ  มีมายาท
ของความเป็นศาสนิกชนท่ีดีตามท่ีกำหนด  วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธีและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  
อธิบายคำสอนท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธี  
พิธีกรรมตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆเพื่อนำไปสู่การยอมรับและความเข้าใจซึ่งกันและกัน  อธิบาย
และปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชนและประเทศ  เห็นคุณค่าในการ
ปฏิบัติตน  ตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิเสรีภาพ  หน้าท่ีในฐานะพลเมืองดี  ตามวิถีประชาธิปไตย  
วิเคราะห์บทบาทความสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม  อธิบายความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน  อธิบายกระบวนการในการตรากฎหมาย  วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง  การ
ปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน  วิเคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดล้อมใหม่  ทางสังคม ของ
ทวีปยุโรปและแอฟริกา  สำรวจ  อภิปรายประเด็นปัญหา  เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในทวีปยุโรป
และแอฟริกา  วิเคราะห์เหตุและผลกระทบท่ีประเทศไทยได้รับจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมใน
ทวีปยุโรปและแอฟริกา 
  โดยใช้กระบวนการผลิต การวิเคราะห์ การอธิบาย  กระบวนการกลุ่ม  การเผชิญสถานการณ์   
การสืบค้นข้อมูล  และการแก้ปัญหา รวมถึงระบุแนวทางอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  เพื่อให้เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิง  ซึ่งมีผลต่อกันและ
กันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา  วิเคราะห์  สรุป  และใช้
ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกาสย
ภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรมมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วม  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รหัสตัวชี้วัด 
ส 1.1 ม.2/8 ม.2/9  ม.2/10 ม.2/11 
ส 1.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 
ส 2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 
ส 2.2 ม.2/1 ม.2/2 
ส 5.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4      รวมทั้งหมด   19   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 4           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2            0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 

ศึกษาความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรี ในด้านต่าง ๆ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่ งเรืองของอาณาจักร
อยุธยา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าวต่อ  
การพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา 
 โดยระบุความสำคัญ การวิเคราะห์ การอธิบาย กระบวนการทางประวัติศาสตร์ การประเมิน
ความน่าเช่ือถือ การสืบค้นข้อมูลและการเห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ 
 เพื่อเข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และ 
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธำรงความ
เป็นไทย   
 
รหัสตัวชี้วัด      
 ส.4.2    ม.2/2 
 ส.4.3    ม.2/1  ,  ม. 2/2   ,   ม.2/3 
 
รวมทั้งหมด  4 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส23101 สังคมศึกษา 5                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 1            1.5 หน่วยกิต ( 60 ชั่วโมง ) 
 
  ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก ความสำคัญ
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะท่ีช่วยสร้างสรรค์ อารยธรรมและความสงบสุขแก่
โลก  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และพัฒนาอย่างยั่งยืน พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆหรือ
ประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด  ประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและประวัติจาก
สาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด สังฆคุณ และจริยธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 
4 หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อ
เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว การพัฒนาชาติ เพื่อการเรียนรู้ และดำเนินชีวิต 
ตามวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบอริยสัจและวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย  หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ  สวดมนต์ – แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญา ด้วยอาณาปาน
สติหรือตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ  วิธีการดำเนินชี วิตของ ศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ  
ความสำคัญของกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  การแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลใน
ระบบเศรษฐกิจ นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีมีต่อบุคคล  กลุ่มคนและประเทศชาติ
ความสำคัญการรวมกลุ่มของเศรษฐกิจระหว่างประเทศผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินฝืด  เงินเฟ้อ การ
ว่างงานและแนวทางแก้ปัญหาสาเหตุและวิธีการกีดกั้นทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ การ
รวบรวม วิเคราะห์ ศึกษาและใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมวิเคราะห์ และนำข้อมูล เกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพ และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมและการก่อเกิดส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลง
ทางธรรมชาติและทางสังคม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้ 
 โดยใช้การอธิบายการมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น การอภิปราย การคิดวิเคราะห์ การ
สำรวจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
 เพื่อให้เข้าใจตระหนัก และปฏิบัติตนตามศาสนิกชนท่ีดี และธำรงรักษาศาสนาท่ีตนนับถือ และ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการอยู่ร่วมกัน ได้อย่างสงบสุข เข้าใจ และสามารถริหารจัดการทรัพยากร
ในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ร่วม
ท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ เข้าใจระบบและสถาบันทาง
เศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ ในสังคม
โลก เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิง ซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบ
ของธรรมชาติ ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้ อมูล ภูมิ
สารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ี
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส 1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3  ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/8  ม.3/9 ม.3/10 
ส 3.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 
ส 3.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3  ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 
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ส 5.1 ม.3/1 ม.3/2 
ส 5.2 ม.3/1 ม.3/2 
 
รวมทั้งหมด  23  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส231022 ประวัติศาสตร์ 5           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 1            0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 

ศึกษาเรื่องราว  เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์  ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  ศึกษาเรื่องราวท่ีตนสนใจ  อธิบายพัฒนาการทางสังคม  
เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ  ในโลกโดยสังเขป  ผลการเปล่ียนแปลงท่ีนำไปสู่ความร่วมมือ
และความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษท่ี  20  ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้งนั้น 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยการอธิบาย  วิเคราะห์  เปรียบเทียบเหตุการณ์ด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  ศึกษาจากบันทึก  ตำนาน   พงศาวดาร  โดยผ่านทางส่ือ  วีดีทัศน์   ภาพนิ่ง  และ
ประสบการณ์ตรงของนักเรียน 
 เพื่อให้ทราบชัดถึงการพัฒนาการทางสังคมมนุษย์  จากอดีตถึงปัจจุบันอย่างมีหลักเกณฑ์  
เข้าใจปัญหาความขัดแย้งทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  รวมถึงการร่วมมือแก้ปัญหาดังกล่าว  ในอัน
ท่ีจะทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส.4.1  ม.3/1 ,  ม.3/2 
ส. 4.2  ม. 3/1 ,  ม. 3/2 
 
รวมทั้งหมด   4    ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส23103- สังคมศึกษา 6                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 2            1.5 หน่วยกิต ( 60 ชั่วโมง ) 
 
 ศึกษาหน้าท่ีและบทบาทของสาวก และปฏิบัติตนต่อสาวกตามท่ีกำหนดได้ถูกต้องเหมาะสมต่อ
บุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาท่ีกำหนด หน้าท่ีของศาสนิกชนท่ีดี ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้
ถูกต้องตามประวัติ วันสำคัญ ทางศาสนาท่ีกำหนด และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชน ของศาสนาท่ีตนนับถือ แนวทางในการดำรงรักษาศาสนาท่ีตนนับถือ 
วิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ วิเคราะห์ผลกระทบต่อเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม ในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย อธิบายความแตกต่างของการกระทำคามผิด
ระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามสิทธิมนุษยชน อนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม วิเคราะห์ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ในประเทศและเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง เสนอแนวคิดในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมและตรวจสอบ 
การใช้อำนาจรัฐ วิเคราะห์ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ของประเทศไทยและเสนอ
แนวทางแก้ไข 
 โดยการอธิบาย การมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น การอภิปราย การระบุแนวทาง การสำรวจ
ใช้เครื่องมือและกระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการวิเคราะห์เปรียบเทียบการสร้างความสมดุลทาง
ธรรมชาติ การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือ เข้าใจสามาถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรท่ีมี
อยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมท้ังเข้าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
ดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ เข้าใจระบบและสถาบันเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จำเป็นการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์
ของสรรพส่ิง ซึ่งมีผลต่อกันและกัน ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนท่ี และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ
ค้นคว้า วิเคราะห์ สรุปและใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษยก์ับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 1.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7  
 ส 5.2 ม.3/3 ม.3/4 
 ส 1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 
 ส 2.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 
 
รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส23104 ประวัติศาสตร์ 4           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 2            0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 

ศึกษาพัฒนาการของสังคมไทย  สมัยรัตนโกสินทร์  ในด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทย  ภูมิปัญญา
สำคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนา  และบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย 
 โดยการศึกษา  เปรียบเทียบเหตุการณ์ด้านต่าง ๆ  ในสมัยรัตนโกสินทร์  ใช้ประสบการณ์ตรง
จากปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ถ่ายทอดความรู้โดยตรงให้แก่นักเรียน   วิเคราะห์เหตุการณ์จาก
บันทึกพงศาวดาร  ตำนาน  โดยผ่านวีดีทัศน์และภาพนิ่ง 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจเหตุการณ์ตามหลักฐานท่ีปรากฏให้เกิดความซาบซึ้ง  ตระหนักใน
วีรกรรม  ความเสียสละของบรรพบุรุษไทย  ให้เกิดสำนึกรักชาติ  และหวงแหนในสถาบันสำคัญ  อันจะ
ทำให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส. 4.3    ม. 3/1    ,  ม. 3/2  ,  ม. 3/3 
 
รวมทั้งหมด   3    ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ21101 สุขศึกษา 1                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1  0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
  ศึกษาและวิเคราะห์ความสำคัญ และวิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อ
สุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น  วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อม 
ไร้ท่อให้ทำงานตามปกติการวิเคราะห์ภาวการณ์เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย  การเปล่ียนแปลงลักษณะการเปล่ียนแปลงและการ
ยอมรับปรับตัวทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และพัฒนาการทางเพศ  การเบี่ยงเบนทางเพศ  หลักการ
เพิ่มพูนตามความสามารถในการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานท่ีนำไปสู่การพัฒนาทักษะ
การเล่นกีฬา  การเล่นกีฬาไทย  และการเล่นกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตาม
ชนิดกีฬาท่ีเลือก  การนำความรู้และหลักการทางกิจกรรมนันทนาการไปใช้เช่ือมโยงทักษะพื้นฐานกับ
วิชาอื่น 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1 ม. 1/1    ม.1/2    ม.1/3    ม.1/4 
พ 2.1 ม. 1/1    ม.1/2     
พ 3.1 ม. 1/1    ม.1/2    ม.1/3     
 
รวมทั้งหมด    9  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ21102  พลศึกษา 1                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1  0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
  ใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการเคล่ือนไหวและการออกกำลังกาย  อธิบาย  วิเคราะห์  เพิ่มพูน
ความสามารถ  เล่นและเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและเกม  ปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อตกลง  
เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีการวัดผลประเมินผล  โดย
การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ  สัมภาษณ์และทดสอบ 
 มีความรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  เห็น
คุณค่า  มีทักษะในการดำเนินชีวิต  มีความสมดุลด้านร่างกาย  มีคุณธรรม  มีวินัย  เคารพกฎหมาย  
กติกา  มีน้ำใจนักกีฬาและมีจิตวิญญาณในการแข่งขัน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1 ม. 1/1    ม.1/2    ม.1/3    ม.1/4 
พ 2.1 ม. 1/1    ม.1/2     
พ 3.1 ม. 1/1    ม.1/2    ม.1/3     
 
รวมทั้งหมด    9  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ21103 สุขศึกษา 2                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 2  0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
  หลักการเลือกอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย  ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการท่ีมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ  พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนร่วม  วิธีทดสอบสมรรถภาพทาง
กายและการสร้างเสริม  ปรับปรุงสมรรถภาพทางกายผลการทดสอบ  การปฐมพยาบาลและเคล่ือนย้าย
ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย  ลักษณะและอาการของผู้ติดสารเสพติด  การป้องกันการติดสารเสพติด  
ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ  และทักษะท่ีใช้ในการชักชวนผู้อื่นให้
ลดและเลิกสารเสพติด 
  มีความรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  เห็น
คุณค่า  มีทักษะในการดำเนินชีวิต  มีความสมดุลด้านร่างกาย 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.2 ม. 1/1    ม.1/2    ม.1/3    ม.1/4    ม.1/5 
พ 4.1 ม. 1/1    ม.1/2    ม.1/3    ม.1/4 
พ 5.1 ม. 1/1    ม.1/2    ม.1/3    ม.1/4 
 
รวมทั้งหมด    14    ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ21103  พลศึกษา 2                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 2    0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
  ศึกษาและวิเคราะห์ความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา  จนเป็นวิถีชีวิตท่ีมี
สุขภาพดี  การออกกำลังกาย  การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลท้ังประเภทบุคคลและทีม  การประเมิน
การเล่นกีฬาของตนเองและผู้อื่น  กฎกติกาและข้อตกลงในการเล่นเกมและการแข่งขันกีฬาท่ีเลือกเล่น  
รูปแบบวิธีการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือก  การเล่น  การแข่งขันกีฬาและการทำงานเป็น
ทีม  การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา 
 ใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการเคล่ือนไหวและการออกกำลังกาย  อธิบาย  วิเคราะห์  เพิ่มพูน
ความสามารถ  เล่นและเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและเกม  ปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อตกลง  
เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีการวัดผลประเมินผล  โดย
การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ  สัมภาษณ์และทดสอบ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.2 ม. 1/1    ม.1/2    ม.1/3    ม.1/4    ม.1/5 
พ 4.1 ม. 1/1    ม.1/2    ม.1/3    ม.1/4 
พ 5.1 ม. 1/1    ม.1/2    ม.1/3    ม.1/4 
 
รวมทั้งหมด    14    ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ22101  สุขศึกษา 3                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1  0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
 ศึกษาการเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาในวัยรุ่น  ปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ  วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อเจตคติในเรื่องเพศและ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  อธิบายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงจากโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์  เอดส์  และการต้ังครรภ์โดยไม่พึงประสงค์  ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ
และการวางตัวได้อย่างเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการอธิบาย  วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  
และสติปัญญาในวัยรุ่น  ตระหนักถึงพัฒนาการในวัยรุ่น  สามารถนำวิธีป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรตลอดจนการต้ังครรภ์ไม่พึ งประสงค์และน ำความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถคิดวิเคราะห์ความรู้ และสามารถนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1 ม. 2/1    ม.2/2     
พ 2.1 ม. 2/1    ม.2/2    ม.2/3    ม.2/4 
 
รวมทั้งหมด    6    ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ22102  พลศึกษา 3                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1    0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง) 
 
 ศึกษาและวิเคราะห์ความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา  จนเป็นวิถีชีวิตท่ีมี
สุขภาพดี  การออกกำลังกาย  การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลท้ังประเภทบุคคลและทีม  การประเมิน
การเล่นกีฬาของตนเองและผู้อื่น  กฎกติกาและข้อตกลงในการเล่นเกมและการแข่งขันกีฬาท่ีเลือกเล่น  
รูปแบบวิธีการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือก  การเล่น  การแข่งขันกีฬาและการทำงานเป็น
ทีม  การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา 
 ใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการเคล่ือนไหวและการออกกำลังกาย  อธิบาย  วิเคราะห์  เพิ่มพูน
ความสามารถ  เล่นและเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและเกม  ปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อตกลง  
เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีการวัดผลประเมินผล  โดย
การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ  สัมภาษณ์และทดสอบ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1 ม. 2/1    ม.2/2     
พ 2.1 ม. 2/1    ม.2/2    ม.2/3    ม.2/4 
 
รวมทั้งหมด    6    ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ22103  สุขศึกษา 4                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2  0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
 ศึกษาการเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาในวัยรุ่น  ปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ  วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อเจตคติในเรื่องเพศและ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  อธิบายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงจากโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์  เอดส์  และการต้ังครรภ์โดยไม่พึงประสงค์  ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ
และการวางตัวได้อย่างเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการอธิบาย  วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  
และสติปัญญาในวัยรุ่น  ตระหนักถึงพัฒนาการในวัยรุ่น  สามารถนำวิธีป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรตลอดจนการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์และนำความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถคิดวิเคราะห์ความรู้ และสามารถนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1 ม. 2/1    ม.2/2     
พ 2.1 ม. 2/1    ม.2/2    ม.2/3    ม.2/4 
 
รวมทั้งหมด    6    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



154 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ22104  พลศึกษา 4                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2  0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง  ) 
 
 ศึกษาและวิเคราะห์ความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา  จนเป็นวิถีชีวิตท่ีมี
สุขภาพดี  การออกกำลังกาย  การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลท้ังประเภทบุคคลและทีม  การประเมิน
การเล่นกีฬาของตนเองและผู้อื่น  กฎกติกาและข้อตกลงในการเล่นเกมและการแข่งขันกีฬาท่ีเลือกเล่น  
รูปแบบวิธีการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือก  การเล่น  การแข่งขันกีฬาและการทำงานเป็น
ทีม  การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา 
 ใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการเคล่ือนไหวและการออกกำลังกาย  อธิบาย  วิเคราะห์  เพิ่มพูน
ความสามารถ  เล่นและเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและเกม  ปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อตกลง  
เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีการวัดผลประเมินผล  โดย
การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ  สัมภาษณ์และทดสอบ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1 ม. 2/1    ม.2/2     
พ 2.1 ม. 2/1    ม.2/2    ม.2/3    ม.2/4 
 
รวมทั้งหมด    6    ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ23101  สุขศึกษา 5                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 1  0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
 ศึกษาการเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาในแต่ละช่วงวัย   
และความคาดหวังต่อสังคมต่อการเปล่ียนแปลงของวัยรุ่นจากส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของ
วัยรุ่น 
 โดยให้รู้วิธีการวางแผนครอบครัวกับการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมกับผลกระทบต่อการตั้งครรภ์และ
การป้องกันแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว  

ให้เห็นคุณค่า เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถคิดวิเคราะห์ความรู้ และสามารถนำไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบบรรลุเป้าหมายและปลอดภัย 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1 ม. 3/1    ม.3/2    ม.3/3     
พ 2.1 ม. 2/1    ม.2/2    ม.2/3 
 
รวมทั้งหมด    6    ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ23102  พลศึกษา 5                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 1   0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
 ศึกษาหลักการเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกล และทักษะพื้นฐาน 
ท่ีจะนำไปสู่การพัฒนาในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและนำไปใช้
เช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น ความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาบาสเกตบอล ประเมินการ
เล่นของตนเองและผู้อื่น วิธีทดสอบ สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ตามผลการทดสอบ  

โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ฝึกปฏิบัติ อบรมส่ังสอน ทดสอบ วิเคราะห์ 
สังเกต อธิบายนำเสนอ 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ มีน้ำใจ สามัคคี ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
รักษาสุขภาพตนเอง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เล่นกีฬา 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1 ม. 3/1    ม.3/2    ม.3/3     
พ 3.2 ม. 3/1    ม.3/2     
พ 4.1 ม. 3/1     

 
รวมทั้งหมด    6    ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ23103  สุขศึกษา 6                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 1  0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
 มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา  รู้จักการเล่นและออกกำลังกายอย่าง
สม่ำเสมอ  นำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ  ปฏิบัติ
ตนตามกฎกติกาและข้อตกลงในการเล่นกีฬา  รู้จักประยุกต์ใช้กลวิธีการรุก  และการป้องกันในการเล่น
กีฬาได้ตามสถานการณ์ของการเล่น  เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองท่ีเกิดจากการออกกำลังกาย
และเล่นกีฬาเป็นประจำ  กำหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยทารก  วัยเด็ก  วัยรุ่น  วัยผู้ใหญ่  วัย
สูงอายุ  โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ  รู้จักสาเหตุและแนวทางในการป้องกัน
ของการเจ็บป่วยการตายจากโรคติดต่อ  เช่น  โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  โรคมะเร็ง  ฯลฯ  
รู้จักรวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน  มีการวางแผนและจัดเวลาในการออก
กำลังกาย  พักผ่อน  และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  สามารถทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบ
ต่างๆ  และพัฒนาสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  วิเคราะห์ปัจจัยและพฤติกรรมเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพและ
แนวทางป้องกัน  ชักชวนเพื่อนให้หลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา  วิเคราะห์อิทธิพลของ
ส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  อิทธิพลของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีผลต่อสุขภาพและการ
เกิดอุบัติเหตุ  มีวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 4.1 ม. 3/1    ม.3/2    ม.3/3     
พ 5.1 ม. 3/1    ม.3/2    ม.3/3    ม.3/4    ม.3/5 
พ 3.1 ม. 3/1    ม.3/2    ม.3/3 
พ 3.2 ม. 3/1    ม.3/2    ม.3/3    ม.3/4    ม.3/5 
 
รวมทั้งหมด  16   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ23104  พลศึกษา 6                   กลุ่ มสาระการเรียน รู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 1  0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
  เลือกเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ 1 ชนิด  เช่น  กรีฑา  วอลเลย์บอล  บาสเกตบอล  
ดาบสองมือ  เทนนิส  ตะกร้อข้ามตาข่าย  ฟุตบอล  นำหลักการความรู้และทักษะในการเคล่ือนไหว  
กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  การเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ  ร่วม
กิจกรรมนันทนาการและนำความรู้ไปขยายผลการเรียนรู้ให้กับผู้อื่น  มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา
ด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา  และออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ  และนำความคิดหลักการจากการ
เล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ  ปฏิบัติตนตามกฏกติกาและข้อตกลงในการ
เล่นตามชนิดกีฬาท่ีเลือก  และนำแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนในสังคม  จำแนกวิธีการรุก  
การป้องกัน  และใช้ในการเล่นกีฬาท่ีเลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตาม
สถานการณ์ของการเล่น  เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองท่ีเกิดจากการออกกำลังกายและการเล่น
กีฬาเป็นประจำ   
 โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการเคล่ือนไหวและการออกกำลังกาย อธิบาย  วิเคราะห์  เพิ่มพูน
ความสามารถ  เล่นและเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและเกม  ปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อตกลง  
เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีการวัดผลประเมินผล  โดย
การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ  สัมภาษณ์และทดสอบ 
 มีความรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  เห็น
คุณค่า  มีทักษะในการดำเนินชีวิต  มีความสมดุลด้านร่างกาย  มีคุณธรรม  มีวินัย  เคารพกฎหมาย  
กติกา  มีน้ำใจนักกีฬาและมีจิตวิญญาณในการแข่งขัน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 4.1 ม. 3/1    ม.3/2    ม.3/3     
พ 5.1 ม. 3/1    ม.3/2    ม.3/3    ม.3/4    ม.3/5 
พ 3.1 ม. 3/1    ม.3/2    ม.3/3 
พ 3.2 ม. 3/1    ม.3/2    ม.3/3    ม.3/4    ม.3/5 
 
รวมทั้งหมด  16   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ21101  ทัศนศิลป์ 1                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1                0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  อภิปราย  บรรยาย  ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของ
งานทัศนศิลป์  หลักการออกแบบ  งานทัศนศิลป์  โดยเน้นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืนและความ
สมดุล  วาดภาพทัศนียภาพ  3  มิติ  และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์  ของท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี  
และของภาคต่าง ๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  รวบรวมงานปั้นหรือส่ือผสม  มาสร้างเป็นเรื่องราว  3  มิติ  
โดยเน้นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืน  และการส่ือถึงเรื่องราวของงาน  ออกแบบ  รูปภาพ  
สัญลักษณ์หรือกราฟิกอื่น ๆ ในการนำเสนอ  ความคิดและข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของ
จุดประสงค์  ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากลโดยใช้ทักษะกระบวนการของ
ทัศนศิลป์  ในการสร้างและนำเสนอผลงานทัศนศิลป์การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  การวิเคราะห์  
วิพากษ์  วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์เพื่อให้เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ทัศนศิลป ์ ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจริยธรรม  
คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 
ศ 1.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4  
 
รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด   
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ21102  ดนตรีและนาฏศิลป์ 1                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1                0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
  อธิบาย  ความหมาย  สัญลักษณ์ทางดนตรี  เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรี
ท่ีมาจากวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองของภาคต่าง ๆ  ในประเทศไทยจากอดีตจนถึงในปัจจุบัน  จัด
ประเภทของวงดนตรี  พื้นเมือง  วงดนตรไีทย  วงดนตรีสากล  ถ่ายทอดอารมณ์ของเพลง  ความรู้สึกใน
การฟังดนตรีแต่ละประเภท  รวมถึงความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อสังคมไทยในท้องถิ่น  การ
ปฏิบัติการใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ โดยใช้
หลักในการพิจารณาคุณภาพ  การแสดงโดยเน้นเรื่องการใช้เสียง  การแสดงท่าและการเคล่ือนไหว  
ระบุปัจจัยท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์พื้นบ้าน  ละครไทยและละครพื้นบ้าน 
           โดยใช้ทักษะกระบวนการของดนตรี-นาฏศิลป์  ในการสร้างและนำเสนอผลงาน    การ
วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าของดนตรีนาฏศิลป์ไทย 
            เพื่อให้เห็นคุณค่าของดนตรี-นาฏศิลป์    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี-นาฏศิลป ์  และ
วัฒนธรรม  นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ 2.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6  ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 
ศ 2.2 ม.1/1 ม.1/2  
ศ 3.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 
ศ 3.2 ม.1/1 ม.1/2   
 
รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด   
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ21103  ทัศนศิลป์ 2                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 2               0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  อภิปราย  บรรยาย  ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของ
งานทัศนศิลป์  หลักการออกแบบ  งานทัศนศิลป์  โดยเน้นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืนและความ
สมดุล  วาดภาพทัศนียภาพ  3  มิติ  และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์  ของท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี  
และของภาคต่าง ๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  รวบรวมงานปั้นหรือส่ือผสม  มาสร้างเป็นเรื่องราว  3  มิติ  
โดยเน้นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืน  และการส่ือถึงเรื่องราวของงาน  ออกแบบ  รูปภาพ  
สัญลักษณ์หรือกราฟิกอื่น ๆ ในการนำเสนอ  ความคิดและข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของ
จุดประสงค์  ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล 
           โดยใช้ทักษะกระบวนการของทัศนศิลป์  ในการสร้างและนำเสนอผลงานทัศนศิลป์  การ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  การวิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ 
              เพื่อให้เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์  และ
วัฒนธรรม  นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 
ศ 1.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4  
 
รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด   
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ21104  ดนตรีและนาฏศิลป์ 2                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 2              0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
  อธิบาย  ความหมาย  สัญลักษณ์ทางดนตรี  เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรี
ท่ีมาจากวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองของภาคต่าง ๆ  ในประเทศไทยจากอดีตจนถึงในปัจจุบัน  จัด
ประเภทของวงดนตรี  พื้นเมือง  วงดนตรไีทย  วงดนตรีสากล  ถ่ายทอดอารมณ์ของเพลง  ความรู้สึกใน
การฟังดนตรีแต่ละประเภท  รวมถึงความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อสังคมไทยในท้องถิ่น  การ
ปฏิบัติการใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ โดยใช้
หลักในการพิจารณาคุณภาพ  การแสดงโดยเน้นเรื่องการใช้เสียง  การแสดงท่าและการเคล่ือนไหว  
ระบุปัจจัยท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์พื้นบ้าน  ละครไทยและละครพื้นบ้าน  

               โดยใช้ทักษะกระบวนการของดนตรี-นาฏศิลป์  ในการสร้างและนำเสนอผลงาน    
การวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าของดนตรีนาฏศิลป์ไทย   

               เพื่อให้เห็นคุณค่าของดนตรี-นาฏศิลป์    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี-นาฏศิลป์   และ
วัฒนธรรม  นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ 2.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6  ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 
ศ 2.2 ม.1/1 ม.1/2  
ศ 3.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 
ศ 3.2 ม.1/1 ม.1/2   
 
รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด   
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ22101  ทัศนศิลป์ 3                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1                0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  จำแนก บรรยาย  เกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบ  และ
แนวคิดของงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา  ความเหมือนและความแตกต่าง ของรูปแบบการใช้วัสดุ  อุปกรณ์
ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน  วาดภาพด้วยเทคนิคท่ีหลากหลายในความส่ือความหมายและเรื่องราวต่าง 
ๆ  สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์  นำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
งาน  วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร  และการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจ
และนำเสนอตัวอย่างประกอบ  เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ความเปล่ียนแปลงของงานทัศนศิลป์ในแต่ละ
ยุกต์  รวมทั้งแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมไทยและสากล    
             โดยใช้ทักษะกระบวนการของทัศนศิลป์  ในการสร้างและนำเสนอผลงานทัศนศิลป์   
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  การวิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์  คุณค่าทางทัศนศิลป์  
             เพื่อให้เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  รูปแบบและแนวคิด  นำ
ความ รู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม   

 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ1.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 
ศ1.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3   
 
รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด   
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ22102  ดนตรีและนาฏศิลป์ 3                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1                0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบาย  เปรียบเทียบ    บรรยาย และระบุเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรี  
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  ปัจจัยในการสร้างสรรค์บทเพลง  เทคนิคการร้องเพลงและ
บรรเลงดนตรี  การบรรยายอารมณ์และความรู้สึก  พัฒนาการทักษะทางดนตรี  งานอาชีพต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวกับดนตรีและบทบาทของดนตรี  ศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง  หลักและวิธีการสร้างสรรค์การ
แสดงโดยใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์และการละคร  หลักและวิธีการวิเคราะห์การแสดง  
ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์  หรือการละครกับสาระการเรียนรู้อืน่ ๆ  
            โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์  ในการสร้างและนำเสนอผลงานทัศนศิลป์  
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  การวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าของดนตรีและนาฏศิลป์  
            เพื่อให้เห็นคุณค่าของดนตรีและนาฏศิลป์    เข้าใจบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรม
ของประเทศต่าง ๆ   เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์กับการเปล่ียนแปลงทางดนตรี  ลักษณะเฉพาะของ
นาฏศิลป์พื้นเมือง  รูปแบบการแสดงประเภทต่าง ๆและวัฒนธรรม  นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  มีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ 2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 
ศ 2.2 ม.2/1 ม.2/2  
ศ 3.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5  
ศ 3.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3   
 
รวมทั้งหมด  17  ตัวชี้วัด   
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ22103  ทัศนศิลป์ 4                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2              0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  จำแนก บรรยาย  เกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบ  และ
แนวคิดของงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา  ความเหมือนและความแตกต่าง ของรูปแบบการใช้วัสดุ  อุปกรณ์
ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน  วาดภาพด้วยเทคนิคท่ีหลากหลายในความส่ือความหมายและเรื่องราวต่าง 
ๆ  สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์  นำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
งาน  วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร  และการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจ
และนำเสนอตัวอย่างประกอบ  เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ความเปล่ียนแปลงของงานทัศนศิลป์ในแต่ละ
ยุกต์  รวมทัง้แนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมไทยและสากล   
            โดยใช้ทักษะกระบวนการของทัศนศิลป์  ในการสร้างและนำเสนอผลงานทัศนศิลป์   
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  การวิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์  คุณค่าทางทัศนศิลป์ 
             เพื่อให้เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  รูปแบบและแนวคิด  นำ
ความ รู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม   

 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ1.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 
ศ1.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3   
 
รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



166 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ22104  ดนตรีและนาฏศิลป์ 4                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2                0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบาย  เปรียบเทียบ    บรรยาย และระบุเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรี  
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  ปัจจัยในการสร้างสรรค์บทเพลง  เทคนิคการร้องเพลงและ
บรรเลงดนตรี  การบรรยายอารมณ์และความรู้สึก  พัฒนาการทักษะทางดนตรี  งานอาชีพต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวกับดนตรีและบทบาทของดนตรี  ศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง  หลักและวิธีการสร้างสรรค์การ
แสดงโดยใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์และการละคร  หลักและวิธีการวิเคราะห์การแสดง  
ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์  หรือการละครกับสาระการเรียนรู้อืน่ ๆ  
          โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์  ในการสร้างและนำเสนอผลงานทัศนศิลป์  
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  การวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าของดนตรีและนาฏศิลป์   
           เพื่อให้เห็นคุณค่าของดนตรีและนาฏศิลป์    เข้าใจบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรม
ของประเทศต่าง ๆ   เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์กับการเปล่ียนแปลงทางดนตรี  ลักษณะเฉพาะของ
นาฏศิลป์พื้นเมือง  รูปแบบการแสดงประเภทต่าง ๆและวัฒนธรรม  นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  มีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ 2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 
ศ 2.2 ม.2/1 ม.2/2  
ศ 3.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5  
ศ 3.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3   
 
รวมทั้งหมด  17  ตัวชี้วัด   
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ23101  ทัศนศิลป์ 5                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 1                0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
 บรรยายส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา  ระบุและบรรยายเทคนิควิธีการของศิลปินใน
การสร้างงานทัศนศิลป์  วิเคราะห์และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์  มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์ท้ังไทยและสากล  การผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการสร้าง
งานทัศนศิลป์  สร้างงานทัศนศิลป์ท้ัง  2  มิติและ  3  มิติ  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ  
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ส่ือความหมายเป็นเรื่องราว  วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบเนื้อหาและคุณค่า
ในงานทัศนศิลป์  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ  ระบุอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ทัศนศิลป์  และทักษะท่ีจำเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ  เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ท่ีกำหนดขึ้น
อย่างเหมาะสม  ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม  เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง ของงานทัศนศิลป์  ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล 
          โดยเน้นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืนและการส่ือสารเรื่องราวของงานออกแบบรูปภาพ  
สัญลักษณ์หรือกราฟิกอื่น ๆ ในการนำเสนอความคิดและข้อมูล  ประเมินงานทัศนศิลป์  และอธิบายการ
ปรับปรุงผลงานของตนเองและผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ท่ีกำหนดให้  ใช้เทคนิค  วิธีการของศิลปินในการสร้าง
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์  
          เพื่อให้เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและ
สากล  ช่ืนชม  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9 ม.3/10 ม.3/11  
ศ1.2 ม.3/1  ม.3/2   
 
รวมทั้งหมด  13 ตัวชี้วัด   
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ23102  ดนตรีและนาฏศิลป์ 5                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 1             0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
 การศึกษาเกี่ยวกับ  การเปรยีบเทียบองค์ประกอบในงานศิลปะได้แก่  การใช้องค์ประกอบใน
การสร้างสรรค์งานดนตรีและศิลปะแขนงอื่น  เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค์งานดนตรีและศิลปะแขนง
อืน่  ร้องเพลง  เล่นดนตรีเด่ียว  และรวมวงโดยเนน้เทคนิคการร้องการเล่น  การแสดงออก และ
คุณภาพเสียง  อัตราจังหวะ 2 4 และ 4  4  การประพันธ์เพลงในอัตราจังหวะ 2 4 และ 4 4  การใช้
องค์ประกอบในการสร้างสรรค์บทเพลง  ได้แก่  การเลือกจังหวะเพื่อสร้างสรรค์บทเพลง  การเรียบเรียง
ทำนองเพลง  การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง  ได้แก่สำเนียง  อัตราจังหวะ  รูปแบบบท
เพลงการประสานเสียง  เครื่องดนตรีท่ีบรรเลงอิทธิพลของดนตรี  ได้แก่  อิทธิพลของดนตรีต่อบุคคล  
อิทธิพลของดนตรีต่อสังคม  การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ  ได้แก่  การเลือกวงดนตรี  การเลือก
บทเพลง  การเลือกและการจัดเตรียมสถานท่ี  การเตรียมบุคคลากร  การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ  การ
จัดรายการแสดง  ประวัติดนตรีไทยยุคสมัยต่าง ๆ ประวัติดนตรีตะวันตกยุคต่าง ๆ  ปัจจัยท่ีทำให้งาน
ดนตรีได้รับการยอมรับ  องค์ประกอบของบทละคร  ได้แก่  โครงเรื่อง  ตัวละคร  และการวางลักษณะ
นิสัยของตัวละคร  ความคิดหรือแก่นของเรื่องบทสนทนา  ภาษาท่า  หรือภาษาทางนาฏศิลป์  ได้แก่  
ภาษาท่าท่ีมาจากธรรมชาติ   ภาษาท่าท่ีมาจากการประดิษฐ์  รำวงมาตรฐาน  รูปแบบการแสดงได้แก่  
การแสดงเป็นหมู่  การแสดงเด่ียว  การแสดงละคร  การแสดงเป็นชุดเป็นตอน  การประดิษฐ์ท่ารำและ
ท่าทางประกอบการแสดง  ได้แก่ความหมายความเป็นมา  ท่าทางท่ีใช้ในการประดิษฐ์ท่ารำ  
องค์ประกอบนาฏศิลป์ ได้แก่  จังหวะทำนองการเคล่ือนไหวอารมณ์และความรู้สึกภาษาท่า  นาฏศิลป์  
รูปแบบของการแสดง  การแต่งกาย  วิธีการเลือกการแสดง  ได้แก่ประเภทของงาน  ขั้นตอน  
ประโยชน์และคุณค่าของการแสดง  นำเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงท่ีสามารถนำไปปรับใช้
ในชีวิตประจำวัน  ออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพื่อแสดงนาฏศิลป์  และละคร
ท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างๆ  เช่นเพลงเกี่ยวข้าว  เพลงอีแซว  เพลงเรือ  ความสำคัญและบทบาทของ
นาฏศิลป์  และการละครในชีวิตประจำวัน  
          โดยแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์  ถ่ายทอดความรู้สึกทาง
ดนตรี  และการประยุกต์ใช้  ร้องเพลงและเล่นดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็น  การ
แสดงความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรี  การแสดงออกทางนาฏศิลป์  วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์  ถ่ายทอด
ความรู้สึกทางนาฏศิลป์อย่างอิสระ  สร้างสรรค์การเคล่ือนไหว  ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน  
          เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีและนาฏศิลป์  มีความคิดสร้างสรรค์  ช่ืนชม  
เห็นคุณค่าของดนตรีและนาฏศิลป์ในเชิงสุนทรียะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  เหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ 2.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.4/5 ม.3/6 ม.3/7 
ศ 2.2 ม.3/1 ม.3/2   
ศ 3.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 
ศ 3.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3   
 
รวมทั้งหมด  19  ตัวชี้วัด   
 



169 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ23103  ทัศนศิลป์ 6                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 2            0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
 บรรยายส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา  ระบุและบรรยายเทคนิควิธีการของศิลปินใน
การสร้างงานทัศนศิลป์  วิเคราะห์และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์  มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์ท้ังไทยและสากล  การผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการสร้าง
งานทัศนศิลป์  สร้างงานทัศนศิลป์ท้ัง  2  มิติและ  3  มิติ  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ  
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ส่ือความหมายเป็นเรื่องราว  วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบเนื้อหาและคุณค่า
ในงานทัศนศิลป์  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ  ระบุอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ทัศนศิลป์  และทักษะท่ีจำเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ  เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ท่ีกำหนดขึ้น
อย่างเหมาะสม  ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม  เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง ของงานทัศนศิลป์  ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล  
          โดยเน้นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืนและการส่ือสารเรื่องราวของงานออกแบบรูปภาพ  
สัญลักษณ์หรือกราฟิกอื่น ๆ ในการนำเสนอความคิดและข้อมูล  ประเมินงานทัศนศิลป์  และอธิบายการ
ปรับปรุงผลงานของตนเองและผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ท่ีกำหนดให้  ใช้เทคนิค  วิธีการของศิลปินในการสร้าง
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์  
          เพื่อให้เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและ
สากล  ช่ืนชม  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4   ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9  ม.3/10  ม.3/11  
ศ1.2 ม.3/1  ม.3/2   
 
รวมทั้งหมด  13 ตัวชี้วัด   
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ23104  ดนตรีและนาฏศิลป์ 6                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 2          0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
 การศึกษาเกี่ยวกับ  การเปรียบเทียบองค์ประกอบในงานศิลปะได้แก่  การใช้องค์ประกอบใน
การสร้างสรรค์งานดนตรีและศิลปะแขนงอื่น  เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค์งานดนตรีและศิลปะแขนง
อื่น  ร้องเพลง  เล่นดนตรีเด่ียว  และรวมวงโดยเนน้เทคนิคการร้องการเล่น  การแสดงออก และ
คุณภาพเสียง  อัตราจังหวะ 2 4 และ 4  4  การประพันธ์เพลงในอัตราจังหวะ 2 4 และ 4 4  การใช้
องค์ประกอบในการสร้างสรรค์บทเพลง  ได้แก่  การเลือกจังหวะเพื่อสร้างสรรค์บทเพลง  การเรียบเรียง
ทำนองเพลง  การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง  ได้แก่สำเนียง  อัตราจังหวะ  รูปแบบบท
เพลงการประสานเสียง  เครื่องดนตรีท่ีบรรเลงอิทธิพลของดนตรี  ได้แก่  อิทธิพลของดนตรีต่อบุคคล  
อิทธิพลของดนตรีต่อสังคม  การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ  ได้แก่  การเลือกวงดนตรี  การเลือก
บทเพลง  การเลือกและการจัดเตรียมสถานท่ี  การเตรียมบุคคลากร  การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ  การ
จัดรายการแสดง  ประวัติดนตรีไทยยุคสมัยต่าง ๆ ประวัติดนตรีตะวันตกยุคต่าง ๆ  ปัจจัยท่ีทำให้งาน
ดนตรีได้รับการยอมรับ  องค์ประกอบของบทละคร  ได้แก่  โครงเรื่อง  ตัวละคร  และการวางลักษณะ
นิสัยของตัวละคร  ความคิดหรือแก่นของเรื่องบทสนทนา  ภาษาท่า  หรือภาษาทางนาฏศิลป์  ได้แก่  
ภาษาท่าท่ีมาจากธรรมชาติ   ภาษาท่าท่ีมาจากการประดิษฐ์  รำวงมาตรฐาน  รูปแบบการแสดงได้แก่  
การแสดงเป็นหมู่  การแสดงเด่ียว  การแสดงละคร  การแสดงเป็นชุดเป็นตอน  การประดิษฐ์ท่ารำและ
ท่าทางประกอบการแสดง  ได้แก่ความหมายความเป็นมา  ท่าทางท่ีใช้ในการประดิษฐ์ท่ารำ  
องค์ประกอบนาฏศิลป์ ได้แก่  จังหวะทำนองการเคล่ือนไหวอารมณ์และความรู้สึกภาษาท่า  นาฏศิลป์  
รูปแบบของการแสดง  การแต่งกาย  วิธีการเลือกการแสดง  ได้แก่ประเภทของงาน  ขั้นตอน  
ประโยชน์และคุณค่าของการแสดง  นำเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงท่ีสามารถนำไปปรับใช้
ในชีวิตประจำวัน  ออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพื่อแสดงนาฏศิลป์  และละคร
ท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างๆ  เช่นเพลงเกี่ยวข้าว  เพลงอีแซว  เพลงเรือ  ความสำคัญและบทบาทของ
นาฏศิลป์  และการละครในชีวิตประจำวัน 
           โดยแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์  ถ่ายทอดความรู้สึกทาง
ดนตรี  และการประยุกต์ใช้  ร้องเพลงและเล่นดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็น  การ
แสดงความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรี  การแสดงออกทางนาฏศิลป์  วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์  ถ่ายทอด
ความรู้สึกทางนาฏศิลป์อย่างอิสระ สร้างสรรค์การเคล่ือนไหว  ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ใชีวิตประจำวัน                      
          เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีและนาฏศิลป์  มีความคิดสร้างสรรค์  ช่ืนชม  
เห็นคุณค่าของดนตรีและนาฏศิลป์ในเชิงสุนทรียะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  เหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ 2.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.4/5 ม.3/6 ม.3/7 
ศ 2.2 ม.3/1 ม.3/2   
ศ 3.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 
ศ 3.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3   
 
รวมทั้งหมด  19  ตัวชี้วัด   
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง 21101  การงานอาชีพ1                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                ภาคเรียนที่ 1                    0.5  หน่วยกิต (  20  ช่ัวโมง ) 
 
 ศึกษา วิเคราะห์และอธิบายขั้นตอนการทำงานท่ีจำเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน
เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวในด้านงานอาชีพ  ธุรกิจท่ัวไป องค์กรธุรกิจ  การมาตรฐาน การ
คุ้มครองผู้บริโภค  การขายสินค้า การเลือกซื้อสินค้าและบริการ  การจัดทำงบประมาณ  การจัดทำ
บัญชี   การจัดการงานประจำวัน การจัดการงานอาชีพ  การติดต่อส่ือสาร การจัดเก็บเอกสาร ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การประหยัด และการออมทรัพย์  โดยใช้ทักษะ กระบวนการเป็นรายบุคคลและกลุ่ม
การทำงานร่วมกัน กำหนดวางแผน การจัดการ    การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล การสืบค้นข้อมูล การ
บันทึกจัดกลุ่มข้อมูล  การอภิปราย  การรายงาน การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  การฝึกประสบการณ์  
การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม ส่ิงแวดล้อม    การประยุกต์ใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้เห็นแนวทางในการเลือกอาชีพธุรกิจ ใช้เทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ  
มีลักษณะนิสัยท่ีดีในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ
และเห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพสุจริต 
 
รหัสตัวชี้วัด   
 ง 1.1     ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3 
 ง 2.1     ม.1/1    ม1/2     ม.1/3   
 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด    
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง21102  การงานอาชีพ2                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                 ภาคเรียนที่ 2                     0.5  หน่วยกิต (  20  ช่ัวโมง ) 

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายข้ันตอนการทำงานท่ีจำเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน
เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว  ในด้านความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับงานประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้  วัสดุท้องถิ่น 
การออกแบบงานประดิษฐ์ คุณสมบัติของผู้ประกอบงานประดิษฐ์  วัสดุอุปกรณ์ของงานประดิษฐ์  การ
ใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์  ความปลอดภัยในการทำงาน  การแปรรูปอาหารโดยใช้ทัก ษะ 
กระบวนการเป็นรายบุคคลและกลุ่มการทำงานร่วมกัน กำหนดวางแผน การจัดการ  การแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล  การสืบค้นข้อมูล   การบันทึกจัดกลุ่มข้อมูล   การอภิปราย   การรายงาน   การส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ    การฝึกประสบการณ์    การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชี วิต สังคม 
ส่ิงแวดล้อม   การประยุกต์ใช้พลังงานและทรัพยากร อย่างประหยัดคุ้มค่า  ในการประดิษฐ์ของเล่น 
ของใช้ ของประดับตกแต่ง  และของใช้ในพิธี  มีทักษะในการประกอบอาชีพสุจริต เพื่อให้เห็นแนวทาง
ในการเลือกอาชีพงานประดิษฐ์ ใช้เทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ  มีลักษณะนิสัยท่ีดี ในการทำงาน  รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความ
เป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ และเห็นความสำคัญของ การสร้างอาชีพ
สุจริต 

 
รหัสตัวชี้วัด   
 ง 1.1     ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3 
 ง 2.1     ม.1/1    ม1/2     ม.1/3   
 
รวมทั้งหมด   6  ตัวชี้วัด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



173 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง 22101  การงานอาชีพ3                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                  ภาคเรียนที่ 1                    0.5  หน่วยกิต (  20  ช่ัวโมง ) 
 

ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ และแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงาน โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้  ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ การจัด
ประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และมีทักษะท่ีจำเป็นต่องานอาชีพฝึกปฏิบัติทักษะท่ี
จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ด้วยทักษะกระบวนการทำงาน การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน ตลอดจน
การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  มีคุณธรรม มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีจิตสำนึกในการใช้
พลังงานทัพยากร และส่ิงแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ่มค่า เพื่อการดำรงชีวิต และครอบครัว ในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการดำรงชีวิต ครอบครัว และการทำงาน 
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 
รหัสตัวชี้วัด   
 ง 1.1     ม.2/1    ม.2/2    ม.2/3 
 ง 2.1     ม.2/1    ม2/2     ม.2/3   
 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด    
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง 22102  การงานอาชีพ4                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2                     ภาคเรียนที่ 2                 0.5  หน่วยกิต (  20  ช่ัวโมง ) 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ และแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงาน โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้  ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ การจัด
ประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และมีทักษะท่ีจำเป็นต่องานอาชีพ  ฝึกปฏิบัติทักษะท่ี
จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ด้วยทักษะกระบวนการทำงาน การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน ตลอดจน
การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  มีคุณธรรม มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีจิตสำนึกในการใช้
พลังงานทัพยากร และส่ิงแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ่มค่า เพื่อการดำรงชีวิต และครอบครัว ในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการดำรงชีวิต ครอบครัว และการทำงาน 
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 
รหัสตัวชี้วัด  
 ง 1.1  ม 2/1, ม 2/2, ม 2/3 
 ง 2.1, ม 2/1, ม 2/2, ม 2/3 
 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด    
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง 23101  การงานอาชีพ5                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                      ภาคเรียนที่ 1                0.5  หน่วยกิต (  20  ช่ัวโมง ) 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปข้ันตอนการทำงาน การซัก ตาก พับ เก็บ เส้ือผ้าท่ีต้องการ 
การดูแลอย่างประณีต การสร้างช้ินงานหรือผลงาน การทำงานร่วมกันในการเตรียม ประกอบ อาหาร
ประเภทสำรับ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ การจัดการในด้านธุรกิจประเภทต่างๆ การ
ขยายพันธุ์พืช การติดต้ัง/ประกอบผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในบ้าน โดยใช้วิธีการทางงานเย็บ ปัก ถัก จักสาน และ
งานปลูกพืชในท้องถิ่น ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายระดับของเทคโนโลยี แบ่งตามระดับความรู้ท่ีใช้เป็น 
3 ระดับ คือ ระดับพื้นบ้านหรือพื้นฐานระดับกลาง และระดับสูง การสร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการ
ตามกระบวนการเทคโนโลยี จะทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย 
ภาพฉาย เป็นภาพแสดงรายละเอียดของช้ินงาน ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน แลดง
ขนาดและหน่วยวัด เพื่ อนำไปสร้างช้ินงาน  ใช้กระบวนการสืบค้น กระบวนการคิดวิเคราะห์  
กระบวนการพัฒนาค่านิยม กระบวนการทำงานเกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิด ความรู้ 
ความเข้าใจ ความคิด การใช้ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมอย่างประหยัด ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมี
คุณธรรม และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้า
มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
รหัสตัวชี้วัด   
 ง 1.1     ม.3/1    ม.3/2    ม.3/3 
 ง 2.1     ม.3/1    ม3/2     ม.3/3   
 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด    
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง 23102  การงานอาชีพ6                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                        ภาคเรียนที่ 2             0.5  หน่วยกิต (  20  ช่ัวโมง ) 
               
 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปข้ันตอนการทำงาน การซัก ตาก พับ เก็บ เส้ือผ้าท่ีต้องการ 
การดูแลอย่างประณีต การสร้างช้ินงานหรือผลงาน การทำงานร่วมกันในการเตรียม ประกอบ อาหาร
ประเภทสำรับ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ การจัดการในด้านธุรกิจประเภทต่างๆ การ
ขยายพันธุ์พืช การติดต้ังหรือประกอบผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในบ้าน โดยใช้วิธีการทางงานเย็บ ปัก ถัก จักสาน 
และงานปลูกพืชในท้องถิ่น  ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายระดับของเทคโนโลยี แบ่งตามระดับความรู้ท่ีใช้
เป็น 3 ระดับ คือ ระดับพื้นบ้านหรือพื้นฐานระดับกลาง และระดับสูง การสร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือ
วิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี จะทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้
ง่าย ภาพฉาย เป็นภาพแสดงรายละเอียดของช้ินงาน ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน แล
ดงขนาดและหน่วยวัด เพื่อนำไปสร้างช้ินงาน ใช้กระบวนการสืบค้น กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการพฒันาค่านิยม กระบวนการทำงานเกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิด ความรู้ 
ความเข้าใจ ความคิด การใช้ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมอย่างประหยัด ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมี
คุณธรรม และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้า
มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
รหัสตัวชี้วัด   
 ง 1.1  ม 3/1, ม 3/2, ม3/3 
 ง 2.1    ม 3/1 , ม 3/2 ม.3/3  
 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด    
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา อ 21101 ภาษาอังกฤษ                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1              ภาคเรียนที่ 1                    1.5 หน่วยกิต  ( 60  ชั่วโมง )
      

ปฏิบัติตามคําส่ัง คําขอร้อง คําแนะนํา คําช้ีแจง อ่านออกเสียงข้อความ ประโยค นิทาน บท
ร้อยกรองส้ันๆถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกหรือระบุส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวัน พูดและเขียนแสดงความต้องการขอ
ความช่วยเหลือและตอบรับการปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ พูดและเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ์ ส่ิงแวดล้อม ใช้ภาษานํ้าเสียง ท่าทางตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การลําดับโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือจําลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา โดยใช้
กระบวนการ ปฏิบัติ ฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ภาษา บรรยาย แลกเปล่ียนความรู้   
เพื่อให้เกิด ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มุ่งมั่นในการทํางาน มีจิต
สาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการเป็นประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1   ม.1/3 ม.1/4 
ต 1.2 ม.1/1 ,ม.1/2 ม.1/4 ม.1/5 
ต 1.3 ม.1/1 
ต 2.1 ม.1/1 ม.1/3 
ต 2.2 ม.1/1 ม.1/2         
ต 3.1 ม.1/1  
ต 4.1 ม.1/1         
ต 4.2 ม.1/1 

 
รวมทั้งหมด  14 ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา อ 21102 ภาษาอังกฤษ                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1       ภาคเรียนที่ 2                   1.5 หน่วยกิต  ( 60   ชัว่โมง )
      

ศึกษาวิเคราะห์ บทสนทนา นิทาน เรื่องส้ัน ข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรือ
อ่าน แสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆท่ีอยู่ใกล้ตัว วิเคราะห์เรื่อง
หรือเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม เทศกาลวันสําคัญ ประเพณีของเจ้าของภาษา วัฒนธรรม 
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันสําคัญและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ
ภาษากับของไทย รวบรวม สรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่นจากแหล่งเรียนรู้ 
สืบค้นข้อมูลต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยใช้กระบานการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ภาษา 
ค้นคว้า บรรยาย เปรียบเทียบ วิเคราะห์ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิด ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มุ่งมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ 
และตระหนักในการเป็นประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น 
 
รหัสตัวชี้วัด  
ต 1.1 ม.1/1, ม.1/2,ม.1/4 
ต 1.2 ม.1/1 , ม.1/3 ,ม.1/4 ม.1/5   
ต 1.3 ม.1/1, ม.1/2 ,ม.1/3 
ต 2.1 ม.1/2,ม 1/3  
ต 2.2 ม.1/1 , ม 1/2 
ต 3.1 ม.1/1 
ต 4.1 ม.1/1 

         
รวมทั้งหมด  16 ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา อ 22101ภาษาอังกฤษ                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2               ภาคเรียนที่ 1                     1.5 หน่วยกิต  ( 60 ชัว่โมง ) 
    

ศึกษา คําขอร้อง คําแนะนํา คําช้ีแจง อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ สนทนาแลกเปล่ียน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน พูดและเขียน แสดงความรู้สึกและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม และประสบการณ์ใกล้ตัว การแสดงตามมารยาททางสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษา ค้นคว้า รวบรวมสรุป ข้อมูลและข้อเท็จจริง สามารถ
ส่ือสารในสถานการณ์จริง และจําลองได้ โดยใช้กระบวนการ การเรียนภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน และ
การส่ือสาร เพื่อให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ มีวินัย ความสามารถในการ
ส่ือสาร การใช้ทักษะชีวิต การคิด และการใช้เทคโนโลยี มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการเป็น
ประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น 
 
รหัสตัวชี้วัด  

  ต 1.1  ม.2/1,ม.2/2,ม 2/3 , ,ม.2/4  
  ต 1.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/4 
  ต 1.3 ม.2/1, ม 2/4 
  ต 2.1 ม.2/1  
  ต 2.2 ม.๒/2/1 ม.2/2 
  ต 3.1 ม.2/1   
  ต 4.1 ม.2/1 
  ต 4.2  ม.2/2       

 
รวมทั้งหมด   15  ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา อ 22101ภาษาอังกฤษ                              กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2               ภาคเรียนที่ 2                     1.5 หน่วยกิต  (60   ชั่วโมง) 
  

ศึกษา นํ้าเสียง ท่าทาง ภาษาในการส่ือสาร ข้อมูล คําขอร้อง คําแนะนํา ข่าว บทความ บทอ่าน 
คําอธิบาย เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ แผนผัง ตารางท่ีใช้การเปรียบเทียบ คําศัพท์โรงเรียน อาหาร 
เครื่องด่ืม สุขภาพ และสภาพอากาศ เรื่องส้ันเกี่ยวกับประสบการณ์ตนเอง ประวัติความสําคัญของ
ประเพณีต่างๆ ส่ือ ส่ิงพิมพ์ท้ังท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง รวมทั้งวฒันธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยใช้กระบวนการ การเรียนภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการปฏิบัติ 
การเผยแพร่ และ กระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  เพื่อให้เกิด ทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน
ภาษา ทําให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการคิด การส่ือสาร ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นการทํางาน มีจิต
สาธารณะในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนภาษาตลอดจน มีความรู้ ความเข้าใจ 
และตระหนักในการเป็นประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น  

 
รหัสตัวชี้วัด  

   ต 1.1  ม.2/2,ม2/4  
   ต 1.2   ม.2/1,ม2/2,ม2/3,ม2/4,ม2/5 
   ต 1.3 ม.2/2,ม2/3,ม2/4 
   ต 2.1 ม2/1,ม2/2,ม2/3 
   ต 2.2   2/2 ม2/1,ม   
   ต 3.1  ม.2/1   
   ต 4.1  ม.2/1 
   ต 4.2  ม.2/1  

 
รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา อ 23101ภาษาอังกฤษ                              กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3             ภาคเรียนที่ 1                  1.5 หน่วยกิต  (60   ชั่วโมง) 

ศึกษา วิเคราะห์ คําส่ัง คําขอร้อง คําแนะนํา คําช้ีแจง คําบรรยาย ภาษาท่าทาง ประโยคผสม
และประโยคซับซ้อน ข้อความส้ัน ๆ บทสนทนา เรื่องส้ัน เรื่องเล่า นิทาน อ่านและออกเสียงคํา ข้อความ
และบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน ตีความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวสาร 
บทความ สารคดี บันเทิงคดี ส่ือท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่าง ๆ ใช้ภาษาในการ
ส่ือสารอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ส่ิงแวดล้อม 
อาหาร เครื่องด่ืม วัฒนธรรม ประเพณี ความสัมพันธ์กับบุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความต้องการของตน แลกเปล่ียนความคิดเห็น การเสนอบริการ และ
การวางแผน นําเสนอความคิดรวบยอดจากบทเพลง บทกวี บทละคร ข้อมูลจากส่ือต่าง ๆ  โดยใช้
กระบวนการ การเรียนภาษาเพื่อการส่ือสาร กระบวนการปฏิบัติ การนําเสนอผลงาน และ กระบวนการ
สร้างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  เพื่อให้ม ีนิสัยรักการฟัง พูด อ่าน เขียน มีระเบียบวินัย ความ
ซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน รักการค้นคว้า สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น มี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแสวงหาความเพลิดเพลิน และความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เป็นการประยุกต์ใช้
ภาษาในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี อันหลากหลายของประชาคมโลก มีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย และสามารถถ่ายทอดความคิด และวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการเป็นประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น 
รหัสตัวชี้วัด 

ต 1.1 ม.3/2,ม3/4 
ต 1.2 ม.3/1,ม3/3,ม3/4,ม3/5 
ต 1.3 ม.3/2,ม3/3   
ต 2.1 ม.3/1,ม3/2  
ต 2.2ม.3/1,ม3/2       
ต 3.1 ม 3/1   
ต 4.1 ม.3/1          
ต 4.2 ม3/1,ม3/2 
 

รวมทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา อ 23101ภาษาอังกฤษ                              กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3             ภาคเรียนท่ี 2                 1.5 หน่วยกิต  ( 60  ชั่วโมง ) 
 

ศึกษา วิเคราะห์ คําส่ัง คําขอร้อง คําแนะนํา คําช้ีแจง คําบรรยาย ภาษาท่าทาง ประโยคผสม
และประโยคซับซ้อน ข้อความส้ัน ๆ บทสนทนา เรื่องส้ัน เรื่องเล่า นิทาน อ่านและออกเสียงคํา ข้อความ
และบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน ตีความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวสาร 
บทความ สารคดี บันเทิงคดี ส่ือท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่าง ๆ ใช้ภาษาในการ
ส่ือสารอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ส่ิงแวดล้อม 
อาหาร เครื่องด่ืม วัฒนธรรม ประเพณี ความสัมพันธ์กับบุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความต้องการของตน แลกเปล่ียนความคิดเห็น การเสนอบริการ และ
การวางแผน นําเสนอความคิดรวบยอดจากบทเพลง บทกวี บทละคร ข้อมูลจากส่ือต่าง ๆ    โดยใช้
กระบวนการ การเรียนภาษาเพื่อการส่ือสาร กระบวนการปฏิบัติ การนําเสนอผลงาน และ กระบวนการ
สร้างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   เพื่อให้มี นิสัยรักการฟัง พูด อ่าน เขียน มีระเบียบวินัย ความ
ซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน รักการค้นคว้า สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น มี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแสวงหาความเพลิดเพลิน และความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เป็นการประยุกต์ใช้
ภาษาในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี อันหลากหลายของประชาคมโลก มีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย และสามารถถ่ายทอดความคิด และวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ตลอดจนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการเป็นประชาคมอาเซียน 
มากยิ่งขึ้น      
รหัสตัวชี้วัด 

ต 1.1 ม3/1,ม3/2,ม3/3,ม3/4  
ต 1.2 ม3/1,ม3/2,ม3/4,ม3/5  
ต 1.3 ม3/1,ม3/2,ม3/3 
ต 2.1 ม3/1,ม3/2,ม3/3   
ต 2.2 ม3/1,ม3/2      

          ต 3.1 ม3/1  
ต 4.1 ม3/1    

          ต 4.2 ม3/1 
รวมทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด 



183 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท21201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 1                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 1             0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
                อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และร้อยกรอง อธิบายคำเปรียบเทียบความหมายในบริบท  
ตีความคำยากจากเอกสารวิชาการ  คูมือเอกสาร  อ่านวิเคราะห์งานเขียน  สรุปใจความสำคัญ  แสดง
ความรู้สึก  ความคิดสร้างสรรค์จากการอ่านออกเสียง บทร้อยกรอง  กลอนสุภาพ  กลอนสักวา  กาพย์
ยานี  11 สรุปเนื้อหาวรรณคดี และวรรณกรรมท่ีอ่นเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี  พิธีกรรม  สุภาษิตคำ
สอน บันเทิงคดี  ข่าวเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน  วิเคราะวรรณคดี  วรรณกรรมท่ีอ่าน พร้อมยกเหตุผล
ประกอบ อธิบายคุณค่าและสรุปความรู้ ข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องบทร้อยกรอง
ท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ และมีมารยาทในการอ่าน        
 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  อ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ถูกต้อง 
  2.  อ่านออกเสียงร้อยกรองได้ไพเราะ  และถูกต้องตามหลักการอ่าน 
  3.  อ่านจับใจความ จากเรื่องท่ีกำหนดให้ได้   

4.  อ่านเพื่อสืบค้นข้อมูล 
  5.  อ่านในใจได้ 
  6.  อ่านบทร้อยกรองแล้วถอดความเป็นร้อยแก้วได้ถกูต้อง 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท21202 ภาษาไทยเพิ่มเติม 2                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 2             0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
              อ่านจับใจความสำคัญจากส่ือต่างๆ   เรื่องเล่าจากประสบการณ์  เรื่องส้ัน  นิทานชาดก  
วรรณคดี  งานเขียนเชิงสร้างสรรค์  บทความสารคดี  บันเทิง  งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ            
ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อหาสาระ ความรู้ความเข้าใจ ข้อคิดสำคัญจากเรื่องท่ีอ่าน  โดยยึดหลักใครทำอะไร  
ท่ีไหน  เมื่อไร  อย่างไร  เรียบเรียงข้อความใหม่ให้ได้ใจความและถูกต้อตามหลักการเขียน 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1. จับใจความสำคัญจากเรื่องท่ีอ่าน 
  2.  ระบุเหตุ และผล ข้อเท็จจริง กับข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน 
  3.  ตีความข้อความในงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
  4.  วิเคราะเรื่องจากการอ่าน 
  5.  มีมารยาทในการอ่าน 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท22201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 3                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่ 1             0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
  ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ กาลเทศะ บุคคล และโอกาส วิ เคราะห์ ประเมินข่าวสารจากการฟัง การดู การอ่าน              
การนำเสนอข้อมูลเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล การพูดท่ีใช้งาน
อาชีพ และในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม การเขียนจดหมายท่ีจำเป็นต่องานอาชีพ การใช้ภาษาไทยในการ
เขียนประชาสัมพันธ์ และเขียนโฆษณา เขียนรายงาน เขียนโครงการ และบทร้อยกรองเพื่องานอาชีพ 
ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวขอ้ง และเกิดประโยชน์ในงานอาชีพและการดำเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง 
  2.  สามารถนำภาษาไทยไปใช้เป็นเครื่องมือส่ือสารงานอาชีพ และการดำเนินชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3.  เห็นคุณค่า ความงดงามของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท22202 ภาษาไทยเพิ่มเติม 4                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่ 2             0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
  ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับ การใช้ภาษาไทยในการส่ือสารอย่างมีศิลปะ ท้ังในงานอาชีพ และ
ในชีวิตประจำวัน การเลือกใช้ถ้อยคำ สำนวนโวหาร ให้เหมาะสมในการเขียนบทความ สารคดี เรื่องส้ัน 
บทร้อยกรองและการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวกับงานอาชีพ การฟัง การดู และการพูดในงาน
อาชีพ และในสังคม ศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เสริมสร้างงานอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์อย่างถูกต้อง 
  2.  สามารถนำภาษาไทยส่ือสารในงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.  เห็นคุณค่า ความงดงามของภาษาไทย 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท23201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 5                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 1             0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 

 
  ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับประโยค การเรียบเรียงถ้อยคำ สำนวนโวหาร เพื่อการส่ือสารใน
งานอาชีพและในสังคม การสืบค้นข้อมูลโดยการอ่าน การดู การฟังสารรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลมา
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพและพัฒนาสังคม การพูดท่ีใช้ในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม  การ
เขียนจดหมายท่ีจำเป็นต่องานอาชีพ การเขียนโครงงานและประเมินโครงการ เขียนบทความ         สาร
คดี การใช้ภาษาไทยในการประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญหาท้องถิ่น       ท่ี
เสริมสร้างเจตคติในงานอาชีพและส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในสังคม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 
  2.  สามารถใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือส่ือสารในงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณธรรม 
  3.  เห็นคุณค่า ความงดงามของภาษาไทย 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท23201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 6                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 2             0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
  ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับ การใช้ภาษาไทยในการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ และในชิวิต
ประจำวัน การอ่านจับใจความ ตึความ วิเคราะห์ เพื่อสืบค้นข้อมูลในการพัฒนาความรู้และงานอาชีพ 
การเขียนจดหมาย บันทึก รายงานโครงการ และบทร้อยกรองเพื่องานอาชีพ การใช้ภาษาไทยใน 
การเขียนโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฝึกการฟัง การดู และการพูดในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพ 
และในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเสริมสร้างเจตคติในงานอาชีพ 
และเกิดความภูมิใจในสถาบันของชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 
  2.  สามารถใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือส่ือสารในงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณธรรม 
  3.  เห็นคุณค่า ความงดงามของภาษาไทย 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5                            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 1             0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
  ศึกษาเกี่ยวกับ กรณฑ์ท่ีสอง การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนจริงท่ีอยู่ในรูปแบบ
กรณฑ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทำเป็นสมบูรณ์ สมการกำลังสอง การแก้สมการ
กำลังสองพาราโบลา สมการพาราโบลาท่ีอยู่ในรูป y = ax2 + bx + c เมื่อ  a ≠ 0 ปริมาตรและพื้นท่ีผิว 
การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม การแก้โจทย์ปัญหา หรือสถานการณ์ระบบสมการสอง
ตัวแปรดีกรีไม่เกินสอง 
  ฝึกทักษะกระบวนการคิด การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม การแก้ปัญหาของพหุนาม 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับ พื้นท่ี พื้นท่ีผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหา 
  2.  สามารถอธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 
  3.  สามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และนำไปใช้ได้ 
  4.  สามารถใช้วิธีการแก้สมการท่ีหลากหลาย 
  5.  สามารถใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6                            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 2             0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 ศึกษาเกี่ยวกับ กรณฑ์ท่ีสอง การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนจริงท่ีอยู่ในรูปแบบ
กรณฑ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทำเป็นสมบูรณ์ สมการกำลังสอง การแก้สมการ
กำลังสองพาราโบลา สมการพาราโบลาท่ีอยู่ในรูป y = ax2 + bx + c เมื่อ  a ≠ 0 ปริมาตรและพื้นท่ีผิว 
การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม การแก้โจทย์ปัญหา หรือสถานการณ์ระบบสมการสอง
ตัวแปรดีกรีไม่เกินสอง 
  ฝึกทักษะกระบวนการคิด การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม การแก้ปัญหาของพหุนาม 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับ พื้นท่ี พื้นท่ีผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหา 
  2.  สามารถอธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 
  3.  สามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และนำไปใช้ได้ 
  4.  สามารถใช้วิธีการแก้สมการท่ีหลากหลาย 
  5.  สามารถใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



191 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว23201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 1                      0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
  ศึกษาวิเคราะห์ ปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆ  จากเรื่องท่ีน่าสนใจทำ
โครงงานประเภทสำรวจ การวางแผนเพื่อออกแบบการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ  
การกำหนดขอบเขตในเรื่องท่ีจะโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ กำหนดและเลือกใช้วิธีการเพื่อทำ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ ในเรื่องท่ีเลือกศึกษาอย่างมีระบบตามหลักการโครงงาน
วิทยาศาสตร์ จัดทำเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจจากเรื่องท่ีเลือกไว้ ปฏิบัติการ
สำรวจตรวจสอบข้อมูลในเรื่องท่ีเลือกทำโครงงานสำรวจตามแผนการท่ีวางไว้ การจัดเก็บข้อมูลจากการ
สำรวจและการแก้ปัญหาระหว่างการ 
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล 
และการอภิ ป ราย เพื่ อ ให้ เกิ ดความรู้   ค วาม คิด  ความ เข้ าใจ  สามารถ ส่ือสาร ส่ิ ง ท่ี เรียน รู้   
มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มิจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  กำหนดแนวทางในการจัดทำเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
  2.  ทำการทดลองง่าย ๆ ตามแบบการทดลองท่ีออกแบบได้อย่างมีระบบ 
  3.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแสดงความคิดเห็น การออกแบบหรือดัดแปลงการทดลอง 
ตลอดจนดัดแปลงเลือกวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
  4.  จัดทำข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และสรุปผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้ 
  5.  จัดทำรายงานผลการทดลองในรูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์แบบง่าย  ๆ ได้ 
  6.  ตีความหมายข้อมูล และลงข้อสรุปในกิจกรรมการทดลองโครงงานวิทยาศาสตร์แบบ 
ง่าย ๆ ได้ 
  7.  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว23202 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 1                      0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
  จัดทำรายงานผลการสำรวจจากโครงงานท่ีเลือกสำรวจไว้ จัดกระทำข้อมูลแปลความหมาย
ข้อมูลจากผลการสำรวจจากโครงงานสำรวจท่ีทำไว้ การสรุปผลการสำรวจ จากโครงงานวิทยาศาสตร์
สำรวจท่ีทำไว้ และสรุปผลเพื่อนำข้อมูลมาจัดแสดงในแผงงานโครงงานวิทยาศาสตร์ อธิบายและ
อภิปรายโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจต่อผู้ท่ีสนใจในโครงงานของตนเอง   โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิด
ความรู้  ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน  มิจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  กำหนดแนวทางในการจัดทำเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
  2.  ทำการทดลองง่าย ๆ ตามแบบการทดลองท่ีออกแบบได้อย่างมีระบบ 
  3.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแสดงความคิดเห็น การออกแบบหรือดัดแปลงการทดลอง 
ตลอดจนดัดแปลงเลือกวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
  4.  จัดทำข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และสรุปผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้ 
  5.  จัดทำรายงานผลการทดลองในรูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์แบบง่าย  ๆ ได้ 
  6.  ตีความหมายข้อมูล และลงข้อสรุปในกิจกรรมการทดลองโครงงานวิทยาศาสตร์  
แบบง่าย ๆ ได้ 
  7.  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส21201 พระพุทธศาสนา 1           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 1                      0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกความคิดรวบยอด  นำสภาพปัญหาชีวิตและสภาพแวดล้อมเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่องต่อไปนี้  
มารยาทชาวพุทธเกี่ยวกับ  ความหมาย  ครอบคลุมถึง  กิริยา  อาการของ  การไหว้  (วั นทนาหรือ
วันทา)  การกราบ  (กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์)  การส่งและการรับของ(การทูลเกล้าถวายส่ิงของ  
การรับพระราชทานส่ิงของ   การยืน (การยืนเคารพธงชาติ  เพลงชาติและธงชัยเฉลิมพลในท่ีสาธารณะ)  
การนั่ง (การนั่งพับเพียบธรรมดา  การพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่  การนั่งพับเพียบประนมมือ  การนั่งพับ
เพียบในพิธีการ  การนอน  (การนอนในท่ีเฉพาะส่วนตัว) เรียงความกระทู้ธรรมช้ันตรี  เกี่ยวกับ
ความหมาย  ระเบียบการตรวจวิชากระทู้ธรรม  พุทธศาสนาสุภาษิตท่ีควรจำหลักการปฏิบัติในการสอบ  
ขั้นตอนการเขียน  (ในหมวดทานวรรค  ปาปวรรค)  สมาธิ 1  เกี่ยวกับ  ความหมายการปฏิบัติ  
ประโยชน์จากการปฏิบัติในเรื่อง  การเดินจงกรม  การนั่งสมาธิเบื้องต้น  พระอริยะสงฆ์เมืองไทย
เกี่ยวกับประวัติ  จริยาวัตร  คำสอน  คุณธรรมท่ี เป็นแบบอย่างและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ของ  พระวิทยาคมเถระ(หลวงพ่อคูณ  ปริสุทโธ )  พระมงคลเทพมุนี(หลวงพ่อสด วัด
ปากน้ำ)  นักบวชชาวพุทธ  เกี่ยวกับประวัติโดยย่อ  วิถีชีวิต  นักบวชท่ีนับถือศาสนาพุทธในประเทศไทย  
สมัยต้นรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันวัฒนธรรมและประเพณีไทยโบราณ  เกี่ยวกับ  ช่วงเวลา  ความสำคัญ  
พิธีกรรม  สาระ  ตลอดจนวิธีปฏิบัติตนต่อประเพณีไทยภาคต่าง ๆ (ประเพณีปอยส่างลอง  จ.พะเยา  
บุ ญ ข้ า ว ก ร ร ม ,ป ร ะ เ พ ณี บุ ญ คู น ล า น   จ .ท า ง อี ส า น   ป ร ะ เ พ ณี ชั ก พ ร ะ  
 จ.นครศรีธรรมราช  ประเพณีนมัสการหลวงพ่อโสธร  จ.ฉะเชิงเทรา โดยใช้กระบวนการฝึกทุกด้าน  ท่ัง
ด้านทักษะการฟัง  ทักษะการพูด  ทักษะการอ่าน  ทักษะการเขียน  แสดงความรู้สึก  วิเคราะห์  ความ
คิดเห็น  ให้เหตุผลประกอบ  ในสถานการณ์จำลองในห้องเรียน  สถานการณ์จริงในสถานศึกษาและ
ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการส่ือสาร  การใช้ทักษะชีวิต  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้
เทคโนโลยีอยู่บนพื้นฐานของความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณ 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  รู้เข้าใจและปฏิบัติมารยาทไทยได้ถูกต้อง 
  2.  รู้เข้าใจและสามารถเขียนกระทู้ธรรมช้ันตรีได้ตามหลักไวยากรณ์ภาษาศาสตร์ 
  3.  รู้เข้าใจ  ความหมายของสมาธิ  มีทักษะการปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นได้ 
  4.  เห็นคุณค่าและศรัทธาในพระอริยะสงฆ์เมืองไทย 
  5.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนักบวชชาวพุทธ  ในประเทศไทย  สมัยต้นรัตนโกสินทร์จนถึง
ปัจจุบัน 
  6.  รู้เข้าใจและเห็นคุณค่าของประเพณีชาวพุทธในแต่ละภาค 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส21202 พระพุทธศาสนา 2           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 2                      0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกความคิดรวบยอด  นำสภาพปัญหาชีวิตและสภาพแวดล้อมเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่องต่อไปนี้  
มารยาทชาวพุทธเกี่ยวกับ  ความหมาย  ครอบคลุมถึง  กิริยา  อาการของการแสดงความ เคารพ  
(การกราบผู้ใหญ่)  การยืน(การยืนรับเสด็จฯ นอกพระท่ีนั่ง  อาคารหรือแนวทางลาดพระบาทท่ีเสด็จฯ , 
การยืนเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสาเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  พระบรม
วงศานุวงศ์ , การยืนเคารพในพิธีท่ีมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)  การเดิน(การเดินนำเสด็จ ,
การ เดินตาม เส ด็จ  , ก าร เดิน ในบ ริ เวณ ท่ีป ระ ทั บ  , ก ารเดิน ใน พิ ธีท างศาสนา ) การนั่ ง   
(การนั่งขัดสมาธิ(สะ-หมาด)  เรียงความกระทู้ธรรมช้ันตรี  เกี่ยวกับความหมาย ระเบียบการตรวจวิชา
กระทู้ธรรม  พุทธศาสนาสุภาษิตท่ีควรจำ  หลักการปฏิบัติในการสอบ  ขั้นตอนการเขียน  สมกับภูมิ
ความรู้ของตน  นำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนโวหารท่ีไพเราะ  ตามหลักไวยากรณ์ภาษาศาสตร์  
 (ในหมวดปุญญวรรค  สติวรรค  สีลวรรค)  สมาธิ  2  เกี่ยวกับความหมาย  การปฏิบัติ  ประโยชน์ท่ีได้
จาการฝึกปฏิบัติในเรื่อง  สมาธิแบบพระพุทธเจ้า  พระอริยะสงฆ์เมืองไทย  เกี่ยวกับ  ความหมาย  การ
ปฏิบัติ  จริยาวัตร  คำสอน  คุณธรรมท่ีเป็นแบบอย่างและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้  ของ  
หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต  หลวงปู่ชา  สุภัทโท  นักบวชชาวพุทธในต่างแดน  เกี่ยวกับประวัติโดยย่อ  วิถี
ชีวิต  นักบวชท่ีนับถือศาสนาพุทธในประเทศลาว   พม่า กัมพูชา   มาเลเซีย  วัฒนธรรมและประเพณี
ไทยโบราณ เกี่ยวกับช่วงเวลา  ความสำคัญ  พิธีกรรม ตลอดจนการปฏิบัติตนต่อประเพณีไทยภาคต่าง 
ๆ (ประเพณีลอยกระทง  ภาคเหนือ  ประเพณีบุญข้าวจ่ี  ,  บุญพระเวส  ภาคอีสาน , ประเพณีกินผัก  
ภาคใต้  ,  ประเพณีกวนข้าวทิพย์  ภาคกลาง) โดยใช้กระบวนการฝึกทุกด้าน  ท่ังด้านทักษะการฟัง  
ทักษะการพูด  ทักษะการอ่าน  ทักษะการเขียน  แสดงความรู้สึก  วิเคราะห์  ความคิดเห็น  ให้เหตุผล
ประกอบ  ในสถานการณ์จำลองในห้องเรียน  สถานการณ์จริงในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อเสริมสร้าง
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ส่ื อ ส า ร   ก า ร ใ ช้ ทั ก ษ ะ ชี วิ ต   ก า ร คิ ด   ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า  
การใช้เทคโนโลยีอยู่บนพื้นฐานของความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  รู้เข้าใจและปฏิบัติมารยาทไทยได้ถูกต้อง 
  2.  รู้เข้าใจและสามารถเขียนกระทู้ธรรมช้ันตรีได้ตามหลักไวยากรณ์ภาษาศาสตร์ 
  3.  รู้เข้าใจ  ความหมายของสมาธิ  มีทักษะการปฏิบัติสมาธิเบ้ืองต้นได้ 
  4.  เห็นคุณค่าและศรัทธาในพระอริยะสงฆ์เมืองไทย 
  5.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนักบวชชาวพุทธ  ในประเทศไทย  สมัยต้นรัตนโกสินทร์จนถึง
ปัจจุบัน 
  6.  รู้เข้าใจและเห็นคุณค่าของประเพณีชาวพุทธในแต่ละภาค 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส22201 พระพุทธศาสนา 3           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่ 1                      0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกความคิดรวบยอด  นำสภาพปัญหาชีวิตและสภาพแวดล้อมเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่องต่อไปนี้  
มารยาทชาวพุทธเกี่ยวกับ  ความหมาย  ครอบคลุมถึง  กิริยาอาการของการแสดงความเคารพ (การ
คำนับ)  การส่งและการรับส่ิงของ  (การประเคนส่ิงของแด่พระภิกษุ การรับส่ิงของจากพระภิกษุ) การ
เดิน (การเดินตามศพเวียนเมรุ  การเดินขึ้นและลงเมรุในพิธีฌาปนกิจศพ  การเดินเข้าและออกระหว่าง
การประชุม)  การนั่ง  (การนั่งหมอบ)  การนอน (การนอนเมื่อไปพักบ้านผู้อื่น)  เรียงความกระทู้ธรรม
ช้ันโทเกี่ยวกับ  ความหมาย  ระเบียบการตรวจวิชากระทู้ธรรม  พุทธศาสนสุภาษิตท่ีควรจำ  หลักการ
ปฏิบัติในการสอบ  ขั้นตอนการเขียน  สมกับภูมิความรู้ของตน  นำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนโวหารท่ี
ไพเราะ  ตามหลักไวยากรณ์ภาษาศาสตร์ (ในหมวดอัตตวรรค , กัมมวรรค)  สมาธิ 3 เกี่ยวกับ 
ความหมาย ความแตกต่าง  การปฏิบัติ  ประโยชน์ท่ีได้รับจากาการฝึกสมาธิ  แบบสมถกรรมฐานและ
แบบวิปัสสนากรรมฐาน  พระอริยสงฆ์ในเมืองไทย  เกี่ยวกับ  ประวัติ  จริยาวัตร  คำสอน  คุณธรรมท่ี
เป็นแบบของพระอริยสงฆ์ไทย  ได้แก่  พระอาจารย์ฟั่น  อาจาโร  หลวงปู่ขาว  อานาลโย  นักบวชชาว
พุทธในต่างแดนเกี่ยวกับ  ประวัติโดยย่อ  วิถีชีวิต  นักบวชท่ีนับถือศาสนาพุทธในประเทศอินเดีย  ศรี
ลังกา  ประเพณีและวัฒนธรรมไทยโบราณ  เกี่ยวกับ  ช่วงเวลา  ความสำคัญ  สาระ  ตลอดจนพิธี
ปฏิบัติตนต่อประเพณีไทยภาคต่าง ๆ (ภาคเหนือ  ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ  ภาคอีสาน  ประเพณีบุญสรง
น้ำ  ประเพณีบุญบั้งไฟ  ภาคใต้  ประเพณีตักบาตรธูปเทียน  ภาคกลาง  ประเพณีตักบาตรน้ำผ้ึง)  โดย
ใช้กระบวนการฝึกทุกด้าน  ท้ังด้านทักษะการฟัง  ทักษะการพูด  ทักษะการอ่าน  ทักษะการเขียน  
แสดงความรู้สึก  วิเคราะห์  ความคิดเห็น  ให้เหตุผลประกอบ  ในสถานการณ์จำลองในห้องเรียน  
สถานการณ์จริงในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการส่ือสาร  การใช้ทักษะชีวิต  
การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยีอยู่บนพื้นฐานของความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  รู้เข้าใจและปฏิบัติมารยาทไทยได้ถูกต้อง 
  2.  รู้เข้าใจและสามารถเขียนกระทู้ธรรมช้ันตรีได้ตามหลักไวยากรณ์ภาษาศาสตร์ 
  3.  รู้เข้าใจ  ความหมายของสมาธิ  มีทักษะการปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นได้ 
  4.  เห็นคุณค่าและศรัทธาในพระอริยะสงฆ์เมืองไทย 
  5.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนักบวชชาวพุทธ  ในประเทศไทย  สมัยต้นรัตนโกสินทร์จนถึง
ปัจจุบัน 
  6.  รู้เข้าใจและเห็นคุณค่าของประเพณีชาวพุทธในแต่ละภาค 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส22202 พระพุทธศาสนา 4           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่ 2                      0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
 ศึกษาวิเคราะห์  ฝึกความคิดรวบยอด  นำสภาพปัญหาชีวิตและสภาพแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่องต่อไปนี้  
มารยาทชาวพุทธเกี่ยวกับ  ความหมาย  ครอบคลุมถึง  กิริยาอาการของการแสดงความเคารพ แก่
พระมหากษัตริย์(การถวายความเคารพแบบโบราณราชประเพณี  การถวายความเคาระแบบสากล)  
การยืน  (การยืนถวายความเคารพสมเด็จพระสังฆราชการยืนเคารพในพิธีที่มีการบรรเลงเพลงมหาฤกษ์  
มหาชัย การยืนในพิธีฌาปนกิจศพ  การยืนในเมื่อประธานเดินผ่าน  การยืนฟังโอวาท  การยืนกล่าวคำ
ปฏิญาณ)  การเดินผ่านผู้ใหญ่  (ขณะผู้ใหญ่ยืน  ขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้  ขณะผู้ใหญ่นั่งหรือนอนกับพื้น)  
การนั่งคุกเข่า  (การนั่งคุกเข่าปลายเท้าต้ัง การนั่งคุกเข่าปลายเท้าราบ  การนั่งคุกเข่าประนมมือ  การนั่ง
พับเพียบในพิธีการ  การนั่งคุกเข่าถวายราชสดุดีของลูกเสือ)  เรียงความกระทู้ธรรมช้ันโท  เกี่ยวกับ  
ความหมาย  ระเบียบการตรวจวิชากระทู้ธรรม  พุทธศาสนสุภาษิตท่ีควรจำ  หลักการปฏิบัติในการสอบ  
ขั้นตอนการเขียน  สมกับภูมิความรู้ของตน  นำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนโวหารท่ีไพเราะ  ตามหลัก
ไวยากรณ์ภาษาศาสตร์  (ในหมวดขันติวรรค , ปัญญาวรรค , เสวนาวรรค) สมาธิ 4  เกี่ยวกับ  
ความหมาย  การปฏิบัติ  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการฝึกสมาธิ  แบบเคล่ือนไหว(โยคะ)  พระอริยสงฆ์ใน
เมืองไทย  เกี่ยวกับ  ประวัติจริยาวัตร  คำสอน  คุณธรรมท่ีเป็นแบบของพระอริยสงฆ์ไทย  ได้แก่  
สมเด็จพระทุทธฒาจารย์โต  พรหมรังสี , พระอาจารย์เสาร์  กันตะสีโล  นักบวชชาวพุทธเกี่ยวกับ  
ประวัติโดยย่อ  วิถีชีวิต    นักบวชท่ีนับถือศาสนาพุทธในประเทศจีน  ใต้หวัน  ญี่ปุ่น  เวียดนาม
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยโบราณ  เกี่ยวกับ  ช่วงเวลา  ความสำคัญ  พิธีกรรม  สาระ  ตลอดจนพิธี
ปฏิบัติตนต่อประเพณีไทยภาคต่าง ๆ(ประเพณีเล่นเพลง  ภาคเหนือ  ประเพณี 
ซำฮะประเพณีบุญเข้าพรรษา  ภาคอีสาน  ประเพณีเสด็จแข่งเรือ  ภาคใต้  ประเพณีบุญข้าวหลาม  
ภาคกลาง)   โดยใช้กระบวนการฝึกทุกด้าน  ท้ังด้านทักษะการฟัง  ทักษะการพูด  ทักษะการอ่าน  
ทักษะการเขียน  แสดงความรู้สึก  วิเคราะห์  ความคิดเห็น  ให้เหตุผลประกอบ  ในสถานการณ์จำลอง
ในห้องเรียน  สถานการณ์จริงในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการส่ือสาร  การ
ใช้ทักษะชีวิต  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยีอยู่บนพื้นฐานของความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  
ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิต
สาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  รู้เข้าใจและปฏิบัติมารยาทไทยได้ถูกต้อง 
  2.  รู้เข้าใจและสามารถเขียนกระทู้ธรรมช้ันตรีได้ตามหลักไวยากรณ์ภาษาศาสตร์ 
  3.  รู้เข้าใจ  ความหมายของสมาธิ  มีทักษะการปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นได้ 
  4.  เห็นคุณค่าและศรัทธาในพระอริยะสงฆ์เมืองไทย 
  5.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนักบวชชาวพุทธ  ในประเทศไทย  สมัยต้นรัตนโกสินทร์จนถึง
ปัจจุบัน 
  6.  รู้เข้าใจและเห็นคุณค่าของประเพณีชาวพุทธในแต่ละภาค 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส23201 พระพุทธศาสนา 5           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนท่ี 1                      0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
 ศึกษาวิเคราะห์  ฝึกความคิดรวบยอด  นำสภาพปัญหาชีวิตและสภาพแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่องต่อไปนี้  
มารยาทชาวพุทธเกี่ยวกับ  ความหมาย  ครอบคลุมถึง  กิริยาอาการของการแสดงความเคารพ(การ
แสดงความเคารพศพ  การแสดงความเคารพอนุสาวรีย์บุคคลสำคัญ  การแสดงความเคารพของผู้เป็น
ประธาน  ณ  ท่ีบูชา  การแสดงความเคารพของผู้ท่ีแต่งเครื่องแบบ)  การส่งส่ิงของให้ผู้ใหญ่และการรับ
ส่ิงของจากผู้ใหญ่นั่งกับพื้น  การรับส่ิงของขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้  การรับส่ิงของขณะผู้ใหญ่นั่งกับพื้น)  การ
ยืน (การยืนรับคำส่ัง  การยืนให้เกียรติผู้ใหญ่  การยืนสนทนากับผู้ใหญ่)  การเดิน  (การเดินนำผู้ใหญ่  
การเดินตามผู้ใหญ่)  การนั่งเก้าอี้  (การนั่งเก้าอี้โดยท่ัวไป  การนั่งเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่  การนั่งเก้าอี้
ประนมมือ  การนั่งเก้าอี้ในพิธีการ)  การนอน  เรียงความกระทู้ธรรมช้ันเอก  เกี่ยวกับ  ความหมาย  
ระเบียบการตรวจวิชากระทู้ธรรม  พุทธศาสนาสุภาษิตท่ีควรจำ  หลักการปฏิบัติใสน การสอบ  ขั้นตอน
การเขียน  สมกับภูมิความรู้ของตน  นำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนโวหารท่ีไพเราะ  ตามหลักไวยากรณ์
ภาษาศาสตร์ (ในหมวดจิตตวรรค , ธรรมวรรค)  สมาธิ 5  เกี่ยวกับความหมาย           การปฏิบัติ  
ประโยชน์ท่ีได้จากการฝึกปฏิบัติในเรื่อง  สมาธิแบบบำบัด  โรคพระอริยสงฆ์ในเมืองไทย  เกี่ยวกับ  
ประวัติ  จริยาวัตร  คำสอน  คุณธรรมท่ีเป็นแบบของพระอริยสงฆ์ไทย  ได้แก่  พระราชพรหมยาน 
(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)  ครูบาศรีวิชัย  นักบวชชาวพุทธในต่างแดน  เกี่ยวกับ  ประวัติโดยย่อ  วิถีชีวิต  นับ
บวชท่ีนับถือศาสนาพุทธในทวีปยุโรป  ประเพณีและวัฒนธรรมไทยโบราณ  เกี่ยวกับ  ช่วงเวลา  
ความสำคัญ  พิธีกรรม  สาระ  ตลอดจนพิธีปฏิบัติตนต่อประเพณีไทยภาคต่าง ๆ ภาคเหนือ  ประเพณี
ทอดผ้าแถว  ภาคอีสาน  ประเพณีบุญข้าวประดับดิน  ประเพณีบุญข้าวสาก  ภาคใต้  ประเพณีการสวด
มาลัย  ภาคกลาง  ประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย) โดยใช้กระบวนการฝึกทุกด้าน  ท้ังด้านทักษะการฟัง  
ทักษะการพูด  ทักษะการอ่าน  ทักษะการเขียน  แสดงความรู้สึก  วิเคราะห์  ความคิดเห็น  ให้เหตุผล
ประกอบ  ในสถานการณ์จำลองในห้องเรียน  สถานการณ์จริงในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการส่ือสาร  การใช้ทักษะชีวิต  การคิด  การแก้ปัญหา         การใช้เทคโนโลยีอยู่บน
พื้นฐานของความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นใน
การทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  รู้เข้าใจและปฏิบัติมารยาทไทยได้ถูกต้อง 
  2.  รู้เข้าใจและสามารถเขียนกระทู้ธรรมช้ันตรีได้ตามหลักไวยากรณ์ภาษาศาสตร์ 
  3.  รู้เข้าใจ  ความหมายของสมาธิ  มีทักษะการปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นได้ 
  4.  เห็นคุณค่าและศรัทธาในพระอริยะสงฆ์เมืองไทย 
  5.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนักบวชชาวพุทธ  ในประเทศไทย  สมัยต้นรัตนโกสินทร์จนถึง
ปัจจุบัน 
  6.  รู้เข้าใจและเห็นคุณค่าของประเพณีชาวพุทธในแต่ละภาค 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 



198 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส21202 พระพุทธศาสนา 6           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 2                     0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
 ศึกษาวิเคราะห์  ฝึกความคิดรวบยอด  นำสภาพปัญหาชีวิตและสภาพแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่องต่อไปนี้  
มารยาทชาวพุทธเกี่ยวกับ  ความหมาย  ครอบคลุมถึง   กิริยาอาการของการแสดงความเคารพ          
(การรับความเคารพ)  การส่งและการรับส่ิงของ(การส่งและรับของอย่างไม่เป็นพิธีการ)  การยืน        
(การยืนตามลำดับ การยืนปฏิบัติหน้าท่ี)  การเดิน(การเดินเชิญผ้าบังสุกุล  การเดินโดยท่ัวไป)  การนั่ง 
(การนั่งเล่นหรือการนั่งพักผ่อน) การนอน (การนอนเมื่อไปพักแรม  ได้แก่ กรณีพักแรมเป็นหมู่คณะ  
กรณีพักในโรงแรม)  เรียงความกระทู้ธรรมช้ันเอก เกี่ยวกับ  ความหมาย  ระเบียบการตรวจวิชากระทู้
ธรรม  พุทธศาสนสุภาษิตท่ีควรจำ  หลักการปฏิบัติในการสอบ  ขั้นตอนการเขียนสมกับภูมิความรู้ของ
ตน  นำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนโวหารท่ีไพเราะ  ตามหลักไวยากรณ์ภาษาศาสตร์(ในหมวดวิริยวรรค , 
สามัคคีวรรค , อัปปมาวรรค)  สมาธิ 6  เกี่ยวกับ  ความหมาย  การปฏิบัติ  ประโยชน์ท่ีได้รับจาก       
การฝึกปฏิบัติ เรื่องสมาธิขั้นสูง  พระอริยสงฆ์ในเมืองไทย  เกี่ยวกับประวัติ  จริยาวัต ร  คำสอน  
คุณธรรมท่ีเป็นแบบของพระอริยสงฆ์ไทย  ได้แก่ หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)  
นักบวชชาวพุทธในต่างแดน  เกี่ยวกับ ประวัติโดยย่อ วิถีชีวิต  นักบวชท่ีนับถือศาสนาพุทธในทวีป
อเมริกาประเพณีและวัฒนธรรมไทยโบราณ  เกี่ยวกับ  ช่วงเวลา  ความสำคัญ  พิธีกรรม  สาระ  
ตลอดจนพิธีปฏิบัติตนต่อประเพณีไทยภาคต่าง ๆ (ประเพณีกรวยสลาก  ภาคเหนือ  ประเพณีบุญออก
พรรษา  ประเพณีบุญกฐิน  ภาคอีสาน  ประเพณีให้ทานไฟ  ประเพณีชิงเปรต  ภาคใต้  ประเพณีถวาย
พระเพลิงพระพุทธเจ้า  ประเพณีการทอดผ้าป่าโจร  ภาคกลาง) โดยใช้กระบวนการฝึกทุกด้าน  ท้ังด้าน
ทักษะการฟัง  ทักษะการพูด  ทักษะการอ่าน  ทักษะการเขียน  แสดงความรู้สึก  วิเคราะห์  ความ
คิดเห็น  ให้เหตุผลประกอบ  ในสถานการณ์จำลองในห้องเรียน  สถานการณ์จริงในสถานศึกษาและ
ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการส่ือสาร  การใช้ทักษะชีวิต  การคิด  การแก้ปัญหา           
การใช้เทคโนโลยีอยู่บนพื้นฐานของความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  รู้เข้าใจและปฏิบัติมารยาทไทยได้ถูกต้อง 
  2.  รู้เข้าใจและสามารถเขียนกระทู้ธรรมช้ันตรีได้ตามหลักไวยากรณ์ภาษาศาสตร์ 
  3.  รู้เข้าใจ  ความหมายของสมาธิ  มีทักษะการปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นได้ 
  4.  เห็นคุณค่าและศรัทธาในพระอริยะสงฆ์เมืองไทย 
  5.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนักบวชชาวพุทธ  ในประเทศไทย  สมัยต้นรัตนโกสินทร์จนถึง
ปัจจุบัน 
  6.  รู้เข้าใจและเห็นคุณค่าของประเพณีชาวพุทธในแต่ละภาค 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง21201 คอมพิวเตอร์ 1                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 1                      0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
          รู้ เข้าใจ พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูลท่ีเป็นสารสนเทศ  การ
ค้นหาข้อมูลความรู้และติดต่อส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์หรือเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสม การใช้คอมพิวเตอร์สร้างช้ินงานหรือโครงงานจาก
จินตนาการ หรืองานท่ีทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึก ฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการสร้างความคิด
รวบยอด คิดวิเคราะห์ ทักษะการวางแผนการจัดการ กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการออกแบบ กระบวนการเชิงเหตุผล กระบวนการทางภาษา  
  ฝึกทักษะการนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint การเรียกใช้โปรแกรม สร้าง
งานนำเสนอผลงาน การเรียกดูสไลด์ในมุมมองต่างๆ การใส่ข้อความลงในสไลด์ การตกแต่งข้อความ 
จัดการกับรายการย่อย ใส่กล่องข้อความลงในสไลด์ ตกแต่งแผ่นสไลด์ วาดรูปลงในโปรแกรมนำเสนอ
ผลงาน ใส่รูปภาพหรือรูปวาดต่างๆ แทรกข้อความศิลป์  สร้างผังองค์กร แทรกเสียงและใส่
ภาพเคล่ือนไหว การเช่ือมโยง จัดเตรียมงานนำเสนอและการนำเสนอ ทำเอกสารประกอบการบรรยาย 
กำหนดรูปแบบการนำเสนอผลงาน การส่ังฉายสไลด์ด้วยตนเอง สร้างช้ินงานโดยค้นหาข้อมูลจาก
ห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ตมาช่วยในการนำเสนอเรื่องต่าง ๆ  
  ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการสร้างความคิดรวบ
ยอด กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการทำงาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข มีสมาธิในการทำงาน จนสามารถนำทักษะปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีต่าง ๆ  
  2.  มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยีแต่ละสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและการ
ทำงานในอนาคต 
  3.  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดสร้างผลงานท่ีต้องการได้ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง21202 คอมพิวเตอร์ 2                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 2                      0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
  รู้ เข้าใจ พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูลท่ีเป็นสารสนเทศ การ
ค้นหาข้อมูลความรู้และติดต่อส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสม การใช้คอมพิวเตอร์สร้างช้ินงานหรือโครงงานจาก
จินตนาการ หรืองานท่ีทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึก ฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการสร้างความคิด
รวบยอด คิดวิเคราะห์ ทักษะการวางแผนการจัดการ กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการแก้ปญัหา 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการออกแบบ กระบวนการเชิงเหตุผล กระบวนการทางภาษา  
  ฝึกทักษะการนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint การเรียกใช้โปรแกรม สร้าง
งานนำเสนอผลงาน การเรียกดูสไลด์ในมุมมองต่างๆ การใส่ข้อความลงในสไลด์ การตกแต่งข้อความ 
จัดการกับรายการย่อย ใส่กล่องข้อความลงในสไลด์ ตกแต่งแผ่นสไลด์ วาดรูปลงในโปรแกรมนำเสนอ
ผลงาน ใส่รูปภาพหรือรูปวาดต่างๆ แทรกข้อความศิลป ์ สร้างผังองค์กร แทรกเสียงและใส่
ภาพเคล่ือนไหว การเช่ือมโยง จัดเตรียมงานนำเสนอและการนำเสนอ ทำเอกสารประกอบการบรรยาย 
กำหนดรูปแบบการนำเสนอผลงาน การส่ังฉายสไลด์ด้วยตนเอง สร้างช้ินงานโดยค้นหาข้อมูลจาก
ห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ตมาช่วยในการนำเสนอเรื่องต่าง ๆ  
  ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการสร้างความคิดรวบ
ยอด กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการทำงาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข มีสมาธิในการทำงาน จนสามารถนำทักษะปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีต่าง ๆ  
  2.  มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยีแต่ละสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและการ
ทำงานในอนาคต 
  3.  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดสร้างผลงานท่ีต้องการได้ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



201 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง22201 คอมพิวเตอร์ 3                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่ 1                      0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
   รู้ เข้าใจ หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทำโครงงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ               การค้นหา
ข้อมูลความรู้และติดต่อส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นำเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสม การใช้คอมพิวเตอร์สร้างช้ินงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรือ
งานท่ีทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบ ฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด คิดวิเคราะห์ ทักษะการวางแผนการจัดการ กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการออกแบบ กระบวนการเชิงเหตุผล กระบวนการทางภาษา มี
สมาธิในการทำงาน ขยัน รับผิดชอบ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีในการทำงาน มีนิสัยรักการทำงาน 
  ศึกษาและฝึกทักษะทางด้านตารางการทำงานด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ทักษะการใช้
สมุดงาน การใช้สูตรและฟังก์ชัน ตกแต่งแผ่นงานและสมุดงาน เทคนิคการจัดรูปแบบแผ่นงาน แทรก
รูปภาพ แผนผังและวัตถุอื่นๆ วาดภาพและปรับแต่งรายละเอียดของวัตถุ เทคนิคแผนภูมิ การบริหาร
ข้อมูลบนแผ่นงาน สร้างแผ่นงานให้มี ความสามารถสูงขึ้น การใช้สมุดงานร่วมกัน และการเช่ือมโยงสมุด
งาน ประยุกต์ใช้งาน โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการทำงาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ทำงาน
ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีสมาธิ ในการทำงานจนสามารถนำทักษะปฏิบั ติงานไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีต่าง ๆ  
  2.  มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยีแต่ละสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและการ
ทำงานในอนาคต 
  3.  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดสร้างผลงานท่ีต้องการได้ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 



202 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง22202 คอมพิวเตอร์ 4                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่ 2                      0.5 หน่วยกิต ( 20 ชัว่โมง ) 
 
   รู้ เข้าใจ หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทำโครงงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นหาข้อมูลความรู้
และติดต่อส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานใน
รูปแบบท่ีเหมาะสม การใช้คอมพิวเตอร์สร้างช้ินงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานท่ีทำใน
ชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบ ฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบ
ยอด คิดวิเคราะห์ ทักษะการวางแผนการจัดการ กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการออกแบบ กระบวนการเชิงเหตุผล กระบวนการทางภาษา มีสมาธิในการ
ทำงาน ขยัน  รับผิดชอบ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์  มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีในการทำงาน มีนิสัยรักการทำงาน 
  ศึกษาและฝึกทักษะทางด้านตารางการทำงานด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ทักษะการใช้
สมุดงาน การใช้สูตรและฟังก์ชัน ตกแต่งแผ่นงานและสมุดงาน เทคนิคการจัดรูปแบบแผ่นงาน แทรก
รูปภาพ แผนผังและวัตถุอื่นๆ วาดภาพและปรับแต่งรายละเอียดของวัตถุ เทคนิคแผนภูมิ การบริหาร
ข้อมูลบนแผ่นงาน สร้างแผ่นงานให้มี ความสามารถสูงขึ้น การใช้สมุดงานร่วมกัน และการเช่ือมโยงสมุด
งาน ประยุกต์ใช้งาน โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการทำงาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ทำงาน
ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีสมาธิ ในการทำงานจนสามารถนำทักษะปฏิบั ติงานไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีต่าง ๆ  
  2.  มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยีแต่ละสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและการ
ทำงานในอนาคต 
  3.  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดสร้างผลงานท่ีต้องการได้ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 



203 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง23201 คอมพิวเตอร์ 5            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 1                      0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
  รู้ เข้าใจ หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  การค้นหา
ข้อมูลความรู้ และ ติดต่อส่ือสารผ่านผ่านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้เทคโนโลยีนำเสนอ
งานในรูปแบบท่ีเหมาะสม ใช้คอมพิวเตอร์สร้างช้ินงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานท่ีทำใน
ชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและ มีความรับผิดชอบฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
สืบค้น กระบวนการทางภาษา กระบวนการออกแบบ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด มีสมาธิใน
การทำงาน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน มีนิสัยรักการทำงาน รักการค้นคว้า  มีความ
รับผิดชอบ ขยัน อดทน ทำงานเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ทำงาน  
  ฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Access 2003 เกี่ยวกับความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับโปรแกรม 
การเริ่มใช้งาน โปรแกรม การสร้างฐานข้อมูล ตาราง แก้ไขโครงสร้างตาราง ป้อนข้อมูลและแก้ไขข้อมูล
ในตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน และการส่ังพิมพ์ สร้างช้ินงานแบบสอบถามเพื่อจัดทำข้อมูล
รายบุคคล บันทึกการเรียนและคำนวณเกรดเฉล่ีย จัดทำเมนูอาหาร รายการหนังสือในห้องสมุดโรงเรียน 
และเช่ือมโยงข้อมูลข้อมูล จัดทำแบบสอบถาม ฟอร์ม และรายงานในการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 
โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการทำงาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข มีสมาธิในการทำงานจนสามารถนำทักษะปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีต่าง ๆ  
  2.  มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยีแต่ละสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและการ
ทำงานในอนาคต 
  3.  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  ประยุกตใ์ช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดสร้างผลงานท่ีต้องการได้ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 



204 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 23202 คอมพิวเตอร์ 6                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 2                      0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
  รู้ เข้าใจ หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  การค้นหา
ข้อมูลความรู้ และ ติดต่อส่ือสารผ่านผ่านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้เทคโนโลยีนำเสนอ
งานในรูปแบบท่ีเหมาะสม ใช้คอมพิวเตอร์สร้างช้ินงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานท่ีทำใน
ชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและ มีความรับผิดชอบฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
สืบค้น กระบวนการทางภาษา กระบวนการออกแบบ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด มีสมาธิใน
การทำงาน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน มีนิสัยรักการทำงาน รักการค้นคว้า มีความ
รับผิดชอบ ขยัน อดทน ทำงานเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ทำงาน  
  ฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Access 2003 เกี่ยวกับความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับโปรแกรม 
การเริ่มใช้งาน โปรแกรม การสร้างฐานข้อมูล ตาราง แก้ไขโครงสร้างตาราง ป้อนข้อมูลและแก้ไขข้อมูล
ในตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน และการส่ังพิมพ์ สร้างช้ินงานแบบสอบถามเพื่อจัดทำข้อมูล
รายบุคคล บันทึกการเรียนและคำนวณเกรดเฉล่ีย จัดทำเมนูอาหาร รายการหนังสือในห้องสมุดโรงเรียน 
และเช่ือมโยงข้อมูลข้อมูล จัดทำแบบสอบถาม ฟอร์ม และรายงานในการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 
โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการทำงาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข มีสมาธิในการทำงานจนสามารถนำทักษะปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีต่าง ๆ  
  2.  มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยีแต่ละสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและการ
ทำงานในอนาคต 
  3.  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดสร้างผลงานท่ีต้องการได้ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
ส 21231 หน้าที่พลเมือง 1                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 1                      0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 

 
มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมา

คารวะ แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง  

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช้
ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การปลูกป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่น ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
3. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
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คำอธิบายรายวิชา 
ส 21232 หน้าที่พลเมือง 2                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 2                      0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม 
การตัดสินใจโดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสิน ใจในกิจกรรมของห้องเรียนและ
โรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้ประกอบ การตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับ
ผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ศาสนา ส่ิงแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วย
การเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการ
เจรจาไกล่เกล่ีย การเจรจาต่อรอง การระงับ ความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่น ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน

กิจกรรมต่าง ๆ 
3. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่

ร่วมกัน อย่างสันติ และพึ่งพาซึง่กันและกัน 
4. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
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คำอธิบายรายวิชา 
ส 22233 หน้าที่พลเมือง 3                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่ 1                      0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 

มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การ
แต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะนำผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม 
เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับ
ผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มีการปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมี
สติ ความขยัน อดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือกำไร และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน 
ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่น ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย 
๒. แสดงออกและแนะนำผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
๓. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ไทย 
๔. เป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย ์
๕. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  
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คำอธิบายรายวิชา 
ส 22234 หน้าที่พลเมือง 4                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่ 2                      0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้า
หาญ ทางจริยธรรม การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกท่ีดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อ
กิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ และ
รู้ทันข่าวสาร ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ใฝ่หา
ความรู้ และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดย
คำนึงถึง ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา 
ส่ิงแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกัน
และกัน ไม่แสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยสันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การใช้ของส่วนรวม ด้วยการเจรจา
ไกล่เกล่ีย การเจรจาต่อรอง การระงับ ความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๒. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน

กิจกรรม ต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร 
๓. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกนั 
๔. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 23235 หน้าที่พลเมือง 5          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 1                      0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
  เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย และแสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา  
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น  และเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี   

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการแก้ปัญหาท่ีแสดงออกถึงความตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำ
ประโยชน์ในสังคม มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท  หลักการ
ทรงงาน  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง  กติกา  ของ
ห้องเรียน ปฏิบัติตนตามบทบาท  หน้าท่ีและมีส่วนร่วม  และรับผิดชอบในกิจกรรมของครอบครัวและ
ห้องเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ  และพึ่งพาซึ่งกันและกัน ใน
สังคมไทยอย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
2.  แสดงออกถึงความตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคม 
3.  มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
4.  เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่น ในศาสนา  และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
5.  ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท  หลักการทรงงาน  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง  กติกา  ของห้องเรียน 
7. ปฏิบัติตนตามบทบาท  หน้าท่ีและมีส่วนร่วม  และรับผิดชอบในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน 
8.  ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ  และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
9.  วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น  และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี   
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 23236 หน้าที่พลเมือง 6          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 2                      0.5 หน่วยกิต ( 20 ชั่วโมง ) 
 
  เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย และแสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา  
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น  และเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี   

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการแก้ปัญหาท่ีแสดงออกถึงความตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำ
ประโยชน์ในสังคม มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท  หลักการ
ทรงงาน  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง  กติกา  ของ
ห้องเรียน ปฏิบัติตนตามบทบาท  หน้าท่ีและมีส่วนร่วม  และรับผิดชอบในกิจกรรมของครอบครัวและ
ห้องเรียน ปฏิบติัตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ  และพึ่งพาซึ่งกันและกัน ใน
สังคมไทยอย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
2.  แสดงออกถึงความตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคม 
3.  มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
4.  เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่น ในศาสนา  และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
5.  ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท  หลักการทรงงาน  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง  กติกา  ของห้องเรียน 
7. ปฏิบัติตนตามบทบาท  หน้าท่ีและมีส่วนร่วม  และรับผิดชอบในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน 
8.  ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ  และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
9.  วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น  และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี   
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      กิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 6     เวลา  40 ชั่วโมง/ปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3     เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
  

รู้จักและเข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติท่ี
ดีต่อการมีชีวิตท่ีดีมีคุณภาพ  มีทักษะในการดำเนินชีวิต  สามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  รู้จักตนเองในทุกด้าน  รู้ความถนัด  ความสนใจ  และบุคลิกภาพของตนเอง รู้และ
เข้าใจโลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจรติ  รู้ข้อมูลอาชีพ  สามารถเลือกตน
แนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม  มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ  สามารถวางแผนเพื่อประกอบ
อาชีพตามท่ีตนเองมีความถนัดและสนใจ  มีคุณลักษณะพื้นฐานท่ีจำเป็นในการประกอบอาชีพและ
พัฒนางานให้ประสบความสำเร็จเพื่อสร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้กับตนเอง ครอบครัว  ชุมชนและ
ประเทศชาติ 

พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  รู้จักแสวงหาความรู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้เป็นคนดีมี
ความรู้และทักษะทางวิชาการ  รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษา
ต่อ ได้อย่ างมีประ สิทธิภาพ  มี วิธี ก าร เรียนรู้   มี ทักษะก ารคิด   แก้ปัญ หาอย่ างสร้างสรรค์   
คิดเป็น  ทำเป็น  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เอื้ออาทรและสมานฉันท์  เพื่อดำรงชีวิตอยู่รวมกันอย่างสงบ
สุขตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รู้จัก เข้าใจ  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เกิดการเรียนรู้
สามารถวางแผนการเรียนรู้ อาชีพ  รวมท้ังการดำเนินชีวิตและมีทักษะทางสังคม  เกิดการเรียนรู้
สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  พึ่งตนเองได้มีทักษะในการเลือก
แนวทางการศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม มีสุขภาพจิตท่ีดีและจิตสำนึกในการทำ
ประโยชน์ต่อครอบครัว  สังคมและประเทศชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถวางแผนการเรียน  การศึกษาต่อ อาชีพ  รวมทั้ง

การดำเนินชีวิต และมีทักษะทางสังคม 
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างเหมาะสม 
4. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                          เตรียมลูกเสือสำรองและลูกเสือสำรองดาวดวงที่ 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที  1          เวลา  40 ชั่วโมง/ปี 
 

 เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  
วิเคราะห์  วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่และปฏิบัติกิจกรรมตามคำ
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง  เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสำรองท่ี
มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  ในเรื่องต่อไปนี้ 

1. เตรียมลูกเสือสำรอง  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพหมู่  
(แกรนด์ฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย ระเบียบแถว  เบื้องต้น  คำปฏิญาณ  
กฎและคติพจน์ของลูกเสือสำรอง 

2. ลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี  1 อนามัย   ความสามารถเชิงทักษะ การสำรวจ การค้นหา
ธรรมชาติ  ความปลอดภัย  บริการ  ธงและประเทศต่าง ๆ  การฝีมือ  กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิง  
การผูกเงื่อน  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรองเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรอง
ดาวดวงท่ี  1  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง   มีนิสัยในการสังเกต  
จดจำ  เช่ือฟังและพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  รู้จัก
บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความ
เหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติ  และสามารถ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ  เช่ือฟังและพึ่งพาตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
4. ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ความ

มั่นคง 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน 
7. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  2 
ชั้นประถมศึกษาปีที  2     เวลา  40 ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  คติพจน์
และกฎของลูกเสือสำรอง  ศึกษาเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสำรองท่ีมี
ความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกองในเรื่องต่อไปนี้ 
 ลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี  2  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ การทำความเคารพหมู่ 
(แกรนฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถว คำปฏิญาณ  กฎ และ
คติพจน์ของลูกเสือสำรอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การค้นหาธรรมชาติ  
การอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น ความปลอดภัย บริการ การผูกเงื่อน ธง และประเทศต่าง ๆ  การ
ฝีมือท่ีใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิงท่ีส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี 2 สามารถปฏิบัติตามคำ
ปฏิญาณ  กฎและคติพจน์ของลูกเสือสำรอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ เช่ือฟังและพึ่งตนเอง  
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจ  รู้จักบำเพ็ญเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี   
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงของชาติ และ
สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.มีนิสัยในการสังเกต   จดจำ  เช่ือฟังและพึ่งตนเองได้ 
2.มีความซื่อสัตย์  สุจริต   มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3.บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
4.ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5.รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถิ่นและความมั่นคงของชาติ 
6.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน  สามารถประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  3 
ชั้นประถมศึกษาปีที  3                   เวลา  40 ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  คติพจน์
และกฎของลูกเสือสำรอง  ศึกษาเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสำรองท่ีมี
ความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกองในเรื่องต่อไปนี้ 
 ลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี  3  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพหมู่  
(แกรนฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถว คำปฏิญาณ  กฎ และ
คติพจน์ของลูกเสือสำรอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การค้นหาธรรมชาติการ
อนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศต่าง ๆ  
การฝีมือท่ีใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิงท่ีส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี 3 สามารถปฏิบัติตามคำ
ปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เช่ือฟังและพึ่งตนเอง มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจ รู้จักบำเพ็ญเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ รู้จักทำ
การฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงของชาติ และสามารถประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรยีนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เช่ือฟังและพึ่งตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
4. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมภูมิปญัญาท้องถิ่นและความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน สามารถประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        ลูกเสือสามัญ - เนตรนาร ี
ชั้นประถมศึกษาปีที  4      เวลา  40 ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา 
วิเคราะห์ วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติกิจกรรมตามคำ
ปฏิญาณ คติพจน์  และกฎของลูกเสือสามัญ  เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง  ใช้สัญลักษณ์สมาชิก
ลูกเสือสามัญท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู้และมี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ลดภาวะโลกร้อน
และประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ  ประวัติของ Load  
Baden  Powell  พระราชประวัติสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  วิวัฒนาการของ
กระบวนการ  ลูกเสือไทยและลูกเสือโลก  การทำความเคารพ การแสดงรหัส  การจับมือซ้าย  กิจกรรม
กลางแจ้ง  ระเบียบแถวท่ามือเปล่า  ท่ามือไม้พลวง  การใช้สัญญามือและนกหวีด การต้ังแถวและการ
เรียนแถว 
 เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  และ
คติพจน์ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มี
ระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ทำการฝีมือและ
ฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ความถนัด และความสนใจ รักษาและส่งเสริมจารีต
ประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง  ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรยีนรู้ 

1.มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟังและพึ่งตนเองได้ 
2.มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3.บำเพ็ญตนเพื่อส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
4.ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
5.รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
6.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
7.สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            กิจกรรมลูกเสือสามัญ – เนตรนาร ี
ชั้นประถมศกึษาปีที  5            เวลา  40 ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกองดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  
วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติกิจกรรมตามคำ
ปฏิญาณ  คติพจน์และกฎของลูกเสือสามัญ  เรียนรู้จากคิดและปฏิบัติจริง  ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือ
สามัญท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู้  มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ลดภาวะโลกร้อนและการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้ทักษะในทางวิชาลูกเสือ  การรู้จักดูแลตนเอง  การช่วยเหลือผู้อื่น  
การเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ  ทำงานอดิเรก  และเรื่องท่ีสนใจ 
 เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  และ
คติพจน์ของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  
มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ทำการฝีมือและ
ฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและส่งเสริมจารีต
ประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง  ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟังและพึ่งตนเองได้ 
2.มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3.บำเพ็ญตนเพื่อส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
4.ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
5.รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
6.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
7.สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   กิจกรรมลูกเสือสามัญ – เนตรนาร ี
ชั้นประถมศึกษาปีที  6            เวลา  40 ชั่วโมง/ปี 
 

เปิดประชุมกองดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์ 
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่ และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ คติพจน์ 
และกฎของลูกเสือสามัญ วิชาการของลูกเสือ  ระเบียบแถว  การพึ่งตนเอง การผจญภัย  การใช้
สัญลักษณ์  สมาชิกลูกเสือสามัญ  ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง 
ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยความสนใจ ใฝ่รู้ และประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน 

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  และ
คติพจน์ของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  
มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ทำการฝีมือและ
ฝึกฝนการทำกิจกรรม          ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและ
ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง  ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟังและพึ่งตนเองได้ 
2.มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3.บำเพ็ญตนเพื่อส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
4.ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
5.รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
6.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
7.สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                          (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) 

 
 เปิดประชุมกองดำเนินตามกระบวนการของลูกเสือและกิจกรรมโดยให้ศึกษาวิเคราะห์วางแผน 

ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง 
 การประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก พิธีสวนสนามและการใช้อาวุธ กิจกรรมลูกเสือแห่งชาติ 

กิจกรรมลูกเสือโลก บทบาทในฐานะลูกเสือสามัญรุ่งใหญ่ ระเบียบแถว การฝึกถืออาวุธ   (ไม้ง่าม) เป็น
รายบุคคล เป็นหมู่เป็นกอง กฎและคำปฏิญาณ แผนท่ี-เข็มทิศ พิธีราชดุดี การหาทิศโดยการใช้เข็มทิศ
สังเกตส่ิงแวดล้อม เงื่อนของสามัญรุ่นใหญ่ วิธีการปฐมพยาบาล ความปลอดภัยในกิจกรรมผจญภัย 
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คำอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                         (ลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ่) 

 
  เปิดประชุมกองดำเนินตามกระบวนการของลูกเสือและกิจกรรมโดยให้ศึกษาวิเคราะห์วางแผน 

ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง 
  ประวัติลูกเสือ การเยีย่มหน่วยงาน การเดินทางไกล ชนิดของผลพิษและโครงการเกี่ยวกับ 

ส่ิงแวดล้อม การแสดงออกทางศิลปะและการเดินทางสำรวจ สมรรถภาพทางกาย อันตราของส่ิงเสพ
ติด กีฬาประเภทต่างๆ กฎและคำปฏิญาณ หลักธรรมทางพุทธศาสนา หลักความปลอดภัย การพัฒนา
และการให้บริการแก่ชุมชน การปฐมพยาบาล 
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คำอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                          (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) 

 
  เปิดประชุมกองดำเนินตามกระบวนการของลูกเสือและกิจกรรมโดยให้ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน 

ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่องการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย นโยบายรัฐบาล หน้าท่ีของกรรมการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักการ
ดำเนินงานของสหประชาชาติ ปัญหาส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น สถานท่ีสำคัญทาง ประวัติศาสตร์ การ
เดินทางสำรวจ การจัดแสดงงานศิลปะ กีฬาประเภทต่างๆ หลักธรรมของศาสนากับการแก้ปัญหา
สังคม การโต้วาที ขบวนการลูกเสือ ระเบียบแถว กิจกรรมกลางแจ้ง คำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ 

ผู้นำท้องถิ่น คุณสมบัติของผู้นำ องค์ประกอบในการสร้างความเป็นปึกแผ่น การอบรมวิชาการเป็น
ผู้นำ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์     (รวมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี )  
ชั้นประถมศึกษาปีที  1 – 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3      เวลา  10  ชั่วโมง/ปี 
 
 ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสมัครใจผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย  ฝึกการทำงานท่ีสอดคล้องกับ
ชีวิตจริง  ตลอดจนสะท้อนความรู้  ทักษะ และประสบการณ์  สำรวจและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผน
อย่างเป็นระบบ เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ การบริการด้านต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  เสริมสร้างความมีน้ำใจ  เอื้ออาทร  ความเป็นพลเมืองดีและความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัวและสังคม  คิดออกแบบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในลักษณะ
อาสาสมัคร  จิตอาสา  เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพื่อให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดและ
ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  พัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดกิจกรรมเพื่ อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรม  
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และสามารถประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 
2.ออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ตามความถนัด

และความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
3.สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4.ปฏิบัติกิจการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตามคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 
5.สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                กิจกรรมชุมนุม 
ชั้นประถมศึกษาปีที  1 – 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3                 เวลา  40  ชั่วโมง/ปี 
 
 ปฏิบั ติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความต้องการ เพื่ อพัฒนาความรู้   
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ท้ังด้านวิชาการ และพื้นฐานอาชีพ  
ทักษะชีวิตและสังคมตามศักยภาพอย่างรอบด้าน  เพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  มีความสามารถใน
การส่ือสาร  มีทักษะการคิด แก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  พัฒนาทักษะในการทำงาน
และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่
เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด และความต้องการของตน  ได้
พัฒนาความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ให้เกิดประสบการณ์ท้ังทักษะทาง
วิชาการ  ทักษะอาชีพ  ทักษะชีวิตและสังคมตามศักยภาพ  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม  คิดเป็น  ทำได้  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย  และประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความต้องการของตน 
2.มีความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ ท้ังทาง

วิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
3.ใช้เวลาว่างให้เกดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
4.มุ่งมั่นในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
5.ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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เกณฑ์การจบการศึกษา ระดับชัน้ประถมศึกษา 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดช่องลม พุทธศักราช 2551 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กำหนดเกณฑ์สำหรับการจบการศึกษา ดังนี้ 
 1.เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
   (1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน 840 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา และรายวิชาเพิ่มเติม/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 120 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา และมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านทุก
วิชา 

  (2) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
  (3) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
  (4) ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน”  

ทุกกิจกรรม 
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เกณฑ์การจบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดช่องลมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  กำหนดเกณฑ์สำหรับการจบการศึกษา ดังนี้ 
 1.เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    (1)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 
63 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
    (2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 
63 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต  
     (3)   ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 

   (4)   ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึน้ไป 
   (5)   ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุก

กิจกรรม 
  
 
 
 
 
 

 
 
 


