
 
 
 

 

 
 

 

  
 

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖๕)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

พุทธศักราช  ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 
 
 
 

โรงเรียนในโครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 
โดยใช้พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 

 หลกัสตูรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

       โรงเรียนบ้านวังลาน 
 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

 



 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านวังลาน 
เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรสมรรถนะในโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
………………………………. 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เรื่องการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  จึงจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีขึ้น เพ่ือให้เกิดรูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษารูปแบบใหม่  ซึ่งเป็นการทดลองกระจายอำนาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางไปยัง
จังหวัด  โดยมีระบบและกลไกลการบริหารจัดการพ้ืนที่ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในด้าน
วิชาการ การบริหารบุคลากร และการบริหารทั่วไป ด้วยความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา โดย
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้จัดทำกรอบสมรรถนะการเรียนรู้และฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่เกี่นวข้องในการ
ขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ในระดับสถานศึกษา และให้ปรับใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ทั้งนี้หลักสูตรฐานสมรรถนะในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั ้น พื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ได้ร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๒  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านวัง
ลาน  จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะดังกลา่ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   

 
 
 
                                                       (ลงชื่อ)                                                        
                                                          (นางสุวรรณา  เจิมจรุง) 
                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านวังลาน 
                            
 
 
 
 
 

 
 

 
 



คำนำ 
 

การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน  ประสบปัญหาเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน และการวัดผลประเมินผล ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีได้จัดทำกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ในระดับสถานศึกษา และให้ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑   เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓  จะช่วยให้ครูพัฒนาผู้เรียนที่มีความพร้อมแตกต่างกัน
ได้พัฒนาไปตามลำดับขั้น 

โรงเรียนบ้านวังลาน ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงร่วมกันจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพ่ือนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ตามวิสัยทัศน์   พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามบริบทของชุมชนให้ได้มาตรฐานการศึกษา  และขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะจดัทำหลักสูตร 
ตลอดจนทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องร่วมกันจัดทำจนประสบความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เรียน 

 
 

      
                                                 โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังลาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 
เร่ือง                        หน้า 
 
ประกาศโรงเรียน                   
คำนำ                                                                                                              
สารบัญ                                                                                                                
ส่วนที่ ๑  ความนำ                 
วิสัยทัศน์โรงเรียน   
พันธกิจโรงเรียน    
เป้าประสงค์โรงเรียน  
กรอบสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน   
        ระดับประถมศึกษา                                                                                
        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                                                        
คุณลักษณะอันพึงประสงค์     
ส่วนที่ ๒  โครงสรา้งหลักสูตร              
        ระดับประถมศึกษา                                                                                
        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                                                        
ส่วนที่ ๓  คำอธิบายรายวิชา             
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    
    กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา         
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ          
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
    กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         
        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ส่วนที่ ๔  เกณฑ์การจบการศึกษา             
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ส่วนที่ ๑ 

 
ความนำ 
 โรงเรียนบ้านวังลานเป็นโรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดทำหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ   ซึ่งหลักสูตรฐานสมรรถนะจะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับท้องถิ่นระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งมี
กรอบสมรรถนะการเรียนรู้  จำนวน ๑๐  สมรรถนะการเรียนรู้  ที่จะนำไปใช้ โดยสมรรถนะเหล่านี้สอดคล้อง
กับสภาพที่พ่ึงประสงค์  ๔  เป้าหมายด้วยกัน คือ  ๑. คนไทยฉลาดรู้  ๒. คนไทยอยู่ดีมีสุข  ๓. คนไทยสามารถ
สูง  ๔. พลเมืองไทยใส่ใจสังคม  เป็นการเลือกใช้สมรรถนะการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับรายวิชาและผู้เรียนในแต่
ละระดับชั้นและรายวิชา หลักสูตรต้องครอบคลุมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติโดยต้องจัดสาระให้หลากหลายและสอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัดหรือความสนใจของ
ผู้เรียนและท้องถิน่ 
 
 วิสัยทัศน์   

“พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของชุมชนให้ได้มาตรฐานการศึกษา” 
 
 พันธกิจ 

๑.  จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา  
๒.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
 ๓.  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
 ๕.  ชุมชนมีส่วนร่วม 
 

 เป้าประสงค์โรงเรียน 
                    ๑. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา 

     ๒. ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
๓.  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
๕.  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

กรอบสมรรถนะการเรียนรู้ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สำหรับโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 
๒. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Mathematics in Everyday Life) 
๓. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind) 
๔. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication) 
๕. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
๖. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship) 
๗. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher – Order Thinking Skills and Innovation) 
๘. การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล (Media, Information and Digital Literacy : MIDL) 
๙. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
๑๐. การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล (Active Citizen with Global Mindedness) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อืน่ในสังคมได้อย่าง 
มีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
 ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓. มีวินัย 
 ๔. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕. อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 ๗. รักความเป็นไทย 
 ๘. มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๓ 

 

ส่วนที่ ๒ 
โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนบา้นวังลาน 

ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน :  ชั่วโมง/ปี 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
- หน้าท่ีพลเมือง  
- วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม  
- เศรษฐศาสตร์  
- ภูมิศาสตร์ 

๘๐ 
๔๐ 

 
 

๔๐  

๘๐ 
๔๐ 

 
 

๔๐  

๘๐ 
๔๐ 

 
 

๔๐  

๑๒๐ 
๔๐ 

 
 

๘๐  

๑๒๐ 
๔๐ 

 
 

๘๐  

๑๒๐ 
๔๐ 

 
 

๘๐  

สุขศึกษาและพลศึกษา 
๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพ  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพิม่เติม 
คอมพิวเตอร์          ๔๐ ชม.                       
การป้องการทุจริต    ๔๐ ชม. 

คอมพิวเตอร์           ๔๐ ชม.                       
การป้องการทุจริต     ๔๐ ชม. 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ – เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๔๐ ชั่วโมง ๑,๐๔๐ ชั่วโมง 

      
       หมายเหตุ  ๑. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูร้ายวิชาหน้าท่ีพลเมือง  บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา                   

               ศาสนา  และวัฒนธรรม 

           ๒. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรยีน  เพิ่มเวลารู้  บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
           ๓. ผู้เรียนทำกิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมชุมนมุ 
           ๔. กิจกรรมชุมนุมอาจมกีารเปลีย่นแปลงเพื่อความเหมาะสมทุกปกีารศึกษา 
 
 
 
 
 

   



๔ 

 

   โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนบ้านวังลาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรม 
เวลาเรียน : ชั่วโมง/หน่วยกิต 

ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้    
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- วิทยาศาสตร ์
-  เทคโนโลย ี

๑๖๐ (๔ นก.) 
๑๒๐ (๓ นก.) 
  ๔๐ (๑ นก.)  

๑๖๐ (๔ นก.) 
๑๒๐ (๓ นก.) 
  ๔๐ (๑ นก.) 

๑๖๐ (๔ นก.) 
๑๒๐ (๓ นก.) 
  ๔๐ (๑ นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร ์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
- หน้าท่ีพลเมือง  
- วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม  
- เศรษฐศาสตร์  
- ภูมิศาสตร ์

๑๖๐ (๔ นก.) 
 ๔๐ (๑ นก.) 

 
๑๒๐ (๓ นก.) 

 

๑๖๐ (๔ นก.) 
 ๔๐ (๑ นก.) 

 
๑๒๐ (๓ นก.) 

 
 

๑๖๐ (๔ นก.) 
 ๔๐ (๑ นก.) 

 
๑๒๐ (๓ นก.) 

 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
การงานอาชีพ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) ๘๘๐(๒๒ นก.)  ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม    

คอมพิวเตอร์ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
ทักษะอาชีพ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
การป้องกันการทุจริต ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
รวมเวลาเรียน(เพ่ิมเติม) ๒๔๐ (๖ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ – เนตรนาร ี
- ชุมนุม 

 
๒๕ 
๔๐ 

 
๒๕ 
๔๐ 

 
๒๕ 
๔๐ 

กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๒๔๐ ชั่วโมง ๑,๒๔๐ ชั่วโมง ๑,๒๔๐ ชั่วโมง 
 
 
    หมายเหตุ  ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ายวชิาหน้าท่ีพลเมือง  บูรณาการในกลุม่สาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา    
                      ศาสนา   และวัฒนธรรม 
                    ๒. การจดักิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

               ๓. ผู้เรียนทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมชุมนุม 
               ๔. กิจกรรมชุมนุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพือ่ความเหมาะสมทุกปีการศึกษา 

 



๕ 

 

โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๐๐ 
ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ๔๐ 
ส๑๑๑๐๑ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๒๐ 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๒๐ 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๒๐ 
ว๑๑๒๐๑  คอมพิวเตอร์ ๔๐ 
ส๑๑๒๐๑  การป้องกันการทุจริต ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ – เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียน ๑,๐๔๐ 

          
             หมายเหตุ  ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง  บูรณาการในกลุ่มสาระ 
                                การเรียนรู้ สังคมศึกษา   ศาสนา   และวัฒนธรรม                    
         ๒. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                 ๓. ผู้เรียนทำกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมชุมนุม 
                 ๔. กิจกรรมชุมนุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเหมาะสมทุกปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

โครงสร้างหลกัสูตร  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๒ 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรยีน (ชั่วโมง/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 
ว๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๐๐ 
ส๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ๔๐ 
ส๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ 
ศ๑๒๑๐๑  ศิลปะ ๒๐ 
ง๑๒๑๐๑  การงานอาชีพ  ๒๐ 
อ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๒๐ 
ว๑๒๒๐๑  คอมพิวเตอร์ ๔๐ 
ส๑๒๒๐๑   การป้องกันการทุจริต ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ – เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียน ๑,๐๔๐ 

                
               หมายเหตุ  ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง  บูรณาการในกลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้ สังคมศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม                 

                  ๒. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                  ๓. ผู้เรียนทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมชุมนุม 

                            ๔. กิจกรรมชุมนุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมทุกปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗ 

 

โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค๑๓๑๐๑   คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 
ว๑๓๑๐๑   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๐๐ 
ส๑๓๑๐๑   สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ๔๐ 
ส๑๓๑๐๒   ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 
พ๑๓๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ 
ศ๑๓๑๐๑   ศิลปะ ๒๐ 
ง๑๓๑๐๑   การงานอาชีพ ๒๐ 
อ๑๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๒๐ 
ว๑๓๒๐๑   คอมพิวเตอร์ ๔๐ 
ส๑๓๒๐๑   การป้องกันการทุจริต ๔๐ 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ๑๒๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ – เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียน ๑,๐๔๐ 

 
             หมายเหตุ  ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง  บูรณาการในกลุ่มสาระ 
                                การเรียนรู้ สังคมศึกษา   ศาสนา   และวัฒนธรรม                   

                    ๒. การจัดกจิกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                    ๓. ผู้เรียนทำกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมชุมนุม 
                    ๔. กิจกรรมชุมนุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเหมาะสมทุกปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

โครงสร้างหลกัสูตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท๑๔๑๐๑    ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค๑๔๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว๑๔๑๐๑     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 
ส๑๔๑๐๑     สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ๘๐ 
ส๑๔๑๐2     ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 
พ๑๔๑๐๑     สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 
ศ๑๔๑๐๑     ศิลปะ ๘๐ 

ง๑๔๑๐๑     การงานอาชีพ  ๘๐ 

อ๑๔๑๐๑     ภาษาอังกฤษ ๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๒๐ 

ว๑๔๒๐๑     คอมพิวเตอร์ ๔๐ 
ส๑๔๒๐๑     การปอ้งกันการทุจริต ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ – เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียน ๑,๐๔๐ 

 
 หมายเหตุ  ๑. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง  บูรณาการในกลุ่มสาระ 
                                   การเรียนรู้ สังคมศึกษา   ศาสนา   และวัฒนธรรม                   

                    ๒. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                    ๓. ผู้เรียนทำกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมชุมนุม 
                    ๔. กิจกรรมชุมนุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเหมาะสมทุกปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕ 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท๑๕๑๐๑    ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค๑๕๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว๑๕๑๐๑    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 
ส๑๕๑๐๑    สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ๘๐ 
ส๑๕๑๐2    ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ๑๕๑๐๑     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ๑๕๑๐๑     ศิลปะ ๘๐ 

ง๑๕๑๐๑     การงานอาชีพ ๔๐ 
อ๑๕๑๐๑     ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๒๐ 
ว๑๕๑๒๐๑    คอมพิวเตอร์ ๔๐ 
ส๑๕๒๐๑      การป้องกันการทุจริต ๔๐ 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ๑๒๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนักเรยีน 
- ลูกเสือ – เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียน ๑,๐๔๐ 

 
 หมายเหตุ  ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง  บูรณาการในกลุ่มสาระ 
                                   การเรียนรู้ สังคมศึกษา   ศาสนา   และวัฒนธรรม                   

                    ๒. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                    ๓. ผู้เรียนทำกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมชุมนุม 
                    ๔. กิจกรรมชุมนุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเหมาะสมทุกปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 

 

โครงสรา้งหลักสตูร  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท16101 ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค16101 คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑๒๐ 
ส16101 สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ๘๐ 
ส16102 ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ16101 ศิลปะ ๘๐ 

ง16101 การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ16101 ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๒๐ 
ว16201  คอมพิวเตอร์ ๔๐ 
ส16201 การป้องกันการทุจริต ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ – เนตรนาร ี
- ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียน ๑,๐๔๐ 

 
 หมายเหตุ  ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง  บูรณาการในกลุ่มสาระ 
                                   การเรียนรู้ สังคมศึกษา   ศาสนา   และวัฒนธรรม                   

                    ๒. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                    ๓. ผู้เรียนทำกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมชุมนุม 
                    ๔. กิจกรรมชุมนุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเหมาะสมทุกปีการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

โครงสร้างหลกัสูตร      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 

ภาคเรียนที ่๑ (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที่ ๒ (หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๖๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๖๐) 

ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ (๖๐) ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕ (๖๐) ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตรพ้ื์นฐาน ๑.๕ (๖๐) ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตรพ้ื์นฐาน ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๑๑๐๓ เทคโนโลย ี
             (วิทยาการคำนวณ) 

๐.๕ (๒๐) ว๒๑๑๐๔ เทคโนโลย ี
             (การออกแบบ) 

๐.๕ (๒๐) 

ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนา   
               และวัฒนธรรม 

๑.๕ (๖๐) ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา  ศาสนา   
             และวัฒนธรรม 

๑.๕ (๖๐) 

ส๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐) พ๒๑๑๐๒ สุขศกึษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐ (๔๐) ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐ (๔๐) 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕ (๒๐) ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ  ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ (๖๐) อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๓ (๑๒๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๓ (๑๒๐) 
ว๒๑๒๐๑ คอมพิวเตอร ์ ๑.๐ (๔๐) ว๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร ์ ๑.๐ (๔๐) 
ง๒๑๒๐๑ การประดิษฐ์ของชำร่วย 
 

๑.๕ (๖๐) ง๒๑๒๐๒ การประดิษฐ์ดอกไม้ ๑.๕ (๖๐) 

ส๒๑๒๐๑ การปอ้งกันการทุจริต ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๐.๕ (๒๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ – เนตรนาร ี
- ชุมนุม 

 
๑๒ 
๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ – เนตรนาร ี
- ชุมนมุ 

 
๑๒ 
๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๘ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๗ 

รวมเวลาเรียน ๖๔๐ รวมเวลาเรียน ๖๔๐ 
หมายเหตุ  ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง  บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา   
                  และวัฒนธรรม 

   ๒. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  บรูณาการในทุกกลุม่สาระการเรียนรู ้
   ๓. ผู้เรียนทำกจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมชุมนุม 
   ๔. กิจกรรมชุมนมุอาจมีการเปลีย่นแปลงเพือ่ความเหมาะสมทุกปกีารศึกษา 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

โครงสร้างหลกัสูตร      ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 

ภาคเรียนที ่๑ (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที่ ๒ (หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชาพืน้ฐาน ๑๑ (๔๖๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๖๐) 

ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ (๖๐) ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕ (๖๐) ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตรพ้ื์นฐาน ๑.๕ (๖๐) ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๒๑๐๓ เทคโนโลย ี
             (วิทยาการคำนวณ) 

๐.๕ (๒๐) ว๒๒๑๐๔ เทคโนโลย ี
             (การออกแบบ) 

๐.๕ (๒๐) 

ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนา   
              และวัฒนธรรม 

๑.๕ (๖๐) ส๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา  ศาสนา   
             และวัฒนธรรม 

๑.๕ (๖๐) 

ส๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ (๒๐) ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐) พ๒๒๑๐๒ สุขศกึษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐ (๔๐) ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐ (๔๐) 
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕ (๒๐) ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ  ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ (๖๐) อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๓ (๑๒๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๓ (๑๒๐) 
ว๒๒๒๐๑ คอมพิวเตอร ์ ๑.๐ (๔๐) ว๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร ์ ๑.๐ (๔๐) 
ง๒๒๒๐๑ เสริมสวย ๑ ๑.๕ (๖๐) ง๒๒๒๐๒ เสริมสวย ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๒๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๐.๕ (๒๐) ส๒๒๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๐.๕ (๒๐) 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ – เนตรนาร ี
- ชุมนมุ 

 
๑๓ 
๒๐ 

กิจกรรมนักเรยีน 
- ลูกเสือ – เนตรนารี 
- ชุมนมุ 

 
๑๒ 
๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๘ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๗ 

รวมเวลาเรียน ๖๔๐ รวมเวลาเรียน ๖๔๐ 
หมายเหตุ  ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง  บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา   
                  และวัฒนธรรม 

   ๒. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  บูรณาการในทุกกลุม่สาระการเรียนรู ้
   ๓. ผู้เรียนทำกจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมชุมนุม 
   ๔. กิจกรรมชุมนมุอาจมีการเปลีย่นแปลงเพื่อความเหมาะสมทุกปกีารศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

โครงสร้างหลกัสูตร      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

ภาคเรียนที่ ๑ (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที ่๒ (หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๖๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๖๐) 

ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ (๖๐) ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕ (๖๐) ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตรพ้ื์นฐาน ๑.๕ (๖๐) ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตรพ้ื์นฐาน ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๓๑๐๓  เทคโนโลย ี
              (วิทยาการคำนวณ) 

๐.๕ (๒๐) ว๒๓๑๐๔ เทคโนโลย ี
             (การออกแบบ) 

๐.๕ (๒๐) 

ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนา   
และวัฒนธรรม 

๑.๕ (๖๐) ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา  ศาสนา   
และวัฒนธรรม 

๑.๕ (๖๐) 

ส๒๓๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ (๒๐) ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐) พ๒๓๑๐๒ สุขศกึษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐ (๔๐) ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐ (๔๐) 
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕ (๒๐) ง๒๓๑๐๒  การงานอาชีพ  ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ (๖๐) อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๓ (๑๒๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๓ (๑๒๐) 
ว๒๓๑๐๑ คอมพิวเตอร ์ ๑.๐ (๔๐) ว๒๓๑๐๒ คอมพิวเตอร ์ ๑.๐ (๔๐) 
ง๒๓๑๐๑ การประกอบอาหาร ๑.๕ (๖๐) ง๒๓๑๐๒ ผลิตภัณฑ์จากพืช  ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๓๑๐๑ การป้องกันการทุจริต ๐.๕ (๒๐) ส๒๓๑๐๒ การป้องกันการทุจริต ๐.๕ (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ – เนตรนาร ี
- ชุมนมุ 

 
๑๓ 
๒๐ 

กิจกรรมนักเรยีน 
- ลูกเสือ – เนตรนารี 
- ชุมนมุ 

 
๑๒ 
๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๘ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๗ 

รวมเวลาเรียน ๖๔๐ รวมเวลาเรียน ๖๔๐ 
หมายเหตุ  ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง  บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา   
                  และวัฒนธรรม 

   ๒. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  บรูณาการในทุกกลุม่สาระการเรียนรู ้
   ๓. ผู้เรียนทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมชุมนุม 
   ๔. กิจกรรมชุมนมุอาจมีการเปลีย่นแปลงเพื่อความเหมาะสมทกุปกีารศึกษา 

 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย  จำนวน ๒๐๐ ชั่วโมง 
 ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย  จำนวน ๒๐๐ ชั่วโมง 
 ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย  จำนวน ๒๐๐ ชั่วโมง 
 ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย  จำนวน ๑๖๐ ชั่วโมง 
 ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย จำนวน ๑๖๐ ชั่วโมง 
 ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย จำนวน ๑๖๐ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

รายวิชาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  จำนวน ๒๐๐ ชั่วโมง 
 ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์  จำนวน ๒๐๐ ชั่วโมง 
 ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ จำนวน ๒๐๐ ชั่วโมง 
 ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร ์ จำนวน ๑๖๐ ชั่วโมง 
 ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ จำนวน ๑๖๐ ชั่วโมง 
 ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ จำนวน ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม    กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๘๐ ชั่วโมง 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์   จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์  จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์  จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร ์ จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ว๑๕๑๐๑ คอมพิวเตอร์  จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์  จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
ระดบัประถมศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ส๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์  จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ส๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ส๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์  จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ส๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์  จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ส๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์  จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ส๑๑๒๐๑ การป้องกันการทุจริต  จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ส๑๒๒๐๑ การป้องกันการทุจริต จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ส๑๓๒๐๑ การป้องกันการทุจริต จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ส๑๔๒๐๑ การป้องกนัการทุจริต จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ส๑๕๒๐๑ การป้องกนัการทจุรติ จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ส๑๖๒๐๑ การป้องกันการทุจริต จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  จำนวน ๒๐ ชั่วโมง 
 พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน ๒๐ ชั่วโมง 
 พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน ๒๐ ชั่วโมง 
 พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน ๘๐ ชั่วโมง 
 พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน ๘๐ ชั่วโมง 
 พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน ๘๐ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
ระดบัประถมศึกษา 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ  จำนวน ๒๐ ชั่วโมง 
 ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ จำนวน ๒๐ ชั่วโมง 
 ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ จำนวน ๒๐ ชั่วโมง 
 ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ จำนวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ จำนวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ จำนวน ๘๐ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

รายวิชาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ  จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

รายวิชาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดบัประถมศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  จำนวน ๒๐๐ ชั่วโมง 
 อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ จำนวน ๒๐๐ ชั่วโมง 
 อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ จำนวน ๒๐๐ ชั่วโมง 
 อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ จำนวน   ๘๐ ชั่วโมง 
 อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ จำนวน   ๘๐ ชั่วโมง 
 อ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ จำนวน   ๘๐ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๒ 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 ท๒๑๑๐๑   ภาษาไทย  จำนวน        ๖๐      ชั่วโมง     ๑.๕    หน่วยกิต 
 ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย  จำนวน        ๖๐      ชั่วโมง     ๑.๕    หน่วยกิต 
 ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย  จำนวน        ๖๐      ชั่วโมง     ๑.๕    หน่วยกิต 
 ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย  จำนวน        ๖๐      ชั่วโมง     ๑.๕    หน่วยกิต 
 ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย  จำนวน        ๖๐      ชั่วโมง     ๑.๕    หน่วยกิต 
 ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย  จำนวน        ๖๐      ชั่วโมง     ๑.๕    หนว่ยกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

รายวิชาพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  จำนวน        ๖๐      ชั่วโมง     ๑.๕    หนว่ยกิต 
 ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ จำนวน        ๖๐      ชั่วโมง     ๑.๕    หน่วยกิต 
 ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ จำนวน        ๖๐      ชั่วโมง     ๑.๕    หน่วยกิต 
 ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ จำนวน        ๖๐      ชั่วโมง     ๑.๕    หน่วยกิต 
 ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ จำนวน        ๖๐      ชั่วโมง     ๑.๕    หน่วยกิต 
 ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ จำนวน        ๖๐      ชั่วโมง     ๑.๕    หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์  จำนวน        ๖๐      ชั่วโมง     ๑.๕    หน่วยกิต 
 ว๒๑๑๐๓ เทคโนโลยี จำนวน        ๒๐      ชั่วโมง     ๐.๕    หน่วยกิต 
                            (วิทยาการคำนวณ)   
 ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ จำนวน        ๖๐      ชั่วโมง     ๑.๕    หน่วยกิต 
 ว๒๑๑๐๔ เทคโนโลยี จำนวน        ๒๐      ชั่วโมง     ๐.๕    หน่วยกิต 
                            (การออกแบบและเทคโนโลยี)   
 ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ จำนวน        ๖๐      ชั่วโมง     ๑.๕    หน่วยกิต 
 ว๒๒๑๐๓ เทคโนโลยี จำนวน        ๒๐      ชั่วโมง     ๐.๕    หน่วยกิต 
  (วิทยาการคำนวณ)  
 ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ จำนวน        ๖๐      ชั่วโมง     ๑.๕    หน่วยกิต 
 ว๒๒๑๐๔ เทคโนโลยี  จำนวน        ๒๐      ชั่วโมง     ๐.๕    หน่วยกิต 
  (การออกแบบและเทคโนโลยี)  
 ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ จำนวน        ๖๐      ชั่วโมง     ๑.๕    หน่วยกิต 
 ว๒๓๑๐๓ เทคโนโลยี จำนวน        ๒๐      ชั่วโมง     ๐.๕    หน่วยกิต 
  (วิทยาการคำนวณ)   
 ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ จำนวน        ๖๐      ชั่วโมง     ๑.๕    หน่วยกิต 
 ว๒๓๑๐๔ เทคโนโลยี  จำนวน        ๒๐      ชั่วโมง     ๐.๕    หน่วยกิต 
 (การออกแบบและเทคโนโลยี)  
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ว๒๑๒๐๑ คอมพิวเตอร ์ จำนวน   ๔๐    ชัว่โมง ๑.๐   หนว่ยกิต 
 ว๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร ์ จำนวน   ๔๐    ชัว่โมง ๑.๐   หนว่ยกิต 
 ว๒๒๒๐๑ คอมพิวเตอร ์ จำนวน   ๔๐    ชัว่โมง ๑.๐   หนว่ยกิต 
 ว๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร ์ จำนวน   ๔๐    ชัว่โมง ๑.๐   หนว่ยกิต 
 ว๒๓๒๐๑ คอมพิวเตอร ์ จำนวน   ๔๐    ชัว่โมง ๑.๐   หนว่ยกิต 
 ว๒๓๒๐๒ คอมพิวเตอร ์ จำนวน   ๔๐    ชัว่โมง ๑.๐   หนว่ยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

รายวิชาพืน้ฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 ส๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์  จำนวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์  จำนวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หนว่ยกิต 
 ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกติ 
 ส๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์  จำนวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ส๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์  จำนวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 ส๒๓๑๐๓ ประวัติศาสตร์  จำนวน    ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หนว่ยกิต 
 ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์  จำนวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ส๒๑๒๐๑ การป้องกันการทุจริต   จำนวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ส๒๑๒๐๒ การป้องกันการทุจริต   จำนวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ส๒๒๑๐๑ การป้องกันการทจุริต   จำนวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกติ 
 ส๒๒๒๐๒ การป้องกันการทุจริต   จำนวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ส๒๓๒๐๑ การป้องกนัการทุจริต   จำนวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ส๒๓๑๐๒ การป้องกันการทุจริต   จำนวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา      จำนวน     ๘๐      ชั่วโมง     ๒.๐   หน่วยกิต 
 พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา      จำนวน     ๘๐      ชั่วโมง     ๒.๐   หน่วยกิต 
 พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา      จำนวน     ๘๐      ชั่วโมง     ๒.๐   หนว่ยกิต 
 พ๒๑๑๐๒   สุขศึกษาและพลศึกษา      จำนวน     ๘๐      ชั่วโมง     ๒.๐   หนว่ยกิต 
 พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา      จำนวน     ๘๐      ชั่วโมง     ๒.๐   หน่วยกิต 
 พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา      จำนวน     ๘๐      ชั่วโมง     ๒.๐   หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ จำนวน     ๘๐      ชั่วโมง     ๒.๐   หน่วยกิต 
 ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ จำนวน     ๘๐      ชั่วโมง     ๒.๐   หน่วยกิต 
 ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ จำนวน     ๘๐      ชั่วโมง     ๒.๐   หนว่ยกิต 
 ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ จำนวน     ๘๐      ชั่วโมง     ๒.๐   หน่วยกิต 
 ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ จำนวน     ๘๐      ชั่วโมง     ๒.๐   หน่วยกิต 
 ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ จำนวน     ๘๐      ชั่วโมง     ๒.๐   หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ 
ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ จำนวน   ๒๐   ชั่วโมง ๐.๕   หน่วยกิต 
 ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ จำนวน   ๒๐   ชั่วโมง ๐.๕   หน่วยกิต 
 ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ จำนวน   ๒๐   ชั่วโมง ๐.๕   หน่วยกิต 
 ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ จำนวน   ๒๐   ชั่วโมง ๐.๕   หนว่ยกิต 
 ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ จำนวน   ๒๐   ชั่วโมง ๐.๕   หน่วยกิต 
 ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ จำนวน   ๒๐   ชั่วโมง ๐.๕   หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ง๒๑๑๐๑ การประดิษฐ์ของชำร่วย จำนวน   ๖๐   ชั่วโมง ๑.๕  หน่วยกิต 
 ง๒๑๑๐๒ การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน   ๖๐   ชั่วโมง ๑.๕  หน่วยกิต 
 ง๒๒๑๐๑ เสริมสวย ๑ จำนวน   ๖๐   ชั่วโมง ๑.๕  หน่วยกิต 
 ง๒๒๑๐๒    เสริมสวย ๒                จำนวน   ๖๐   ชั่วโมง ๑.๕  หนว่ยกิต 
 ง๒๓๑๐๑ การประกอบอาหาร จำนวน   ๖๐   ชั่วโมง ๑.๕  หนว่ยกติ 
 ง๒๓๑๐๒ ผลิตภัณฑ์จากพืช จำนวน   ๖๐   ชั่วโมง ๑.๕  หน่วยกติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ จำนวน   ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ จำนวน   ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ จำนวน   ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ จำนวน   ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ จำนวน   ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ จำนวน   ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

ส่วนที่ ๓   
คำอธิบายรายวิชา 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑                     รายวิชาภาษาไทย 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑                     จำนวน ๒๐๐ ชั่วโมง 
  
 ศึกษาการออกเสียง ความหมายของคำ คำคล้องจองและข้อความสั้น ความหมายของคำและ
ข้อความที่อ่าน คำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน ศึกษาหนังสือ
ตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ การนำเสนอเรื่องที่อ่าน ความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่
มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน มารยาทในการอ่าน การเขียน และการฟัง การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
การเขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ การฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆและปฏิบัติตาม คำถามและการเล่า
เรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง การพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟัง
และดู การพูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ การดูและการพูด การบอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 
และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ การเรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ ต่อคำคล้อง
จองง่ายๆ การบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก บท
อาขยานที่กำหนด และบทร้อยกรองตามความสนใจ ธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย 
 

  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกทักษะการอ่านการฟังดู รูปภาพ สัญลักษณ์ คำ ประโยคข้อความ
สั้นๆเรื่องราวง่ายๆที่นำเสนอในหลากหลายรูปแบบอย่างตั้งใจเข้าใจ พูดสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันบอกความรู้สึกนึกคิดของตน เล่าเรื่องและเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือบอกผ่านการเล่นบทบาท
สมมุติการแสดงง่ายๆตั้งคำถามและตอบคำถามให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างสั้นๆ อ่านบทอ่านข้อความง่ายๆที่
ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยมีความ สามารถในการอ่านคำ ประโยค นิทาน ข้อความ
สั้นๆ เรื่องเล่าง่ายๆ แผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ สัญลักษณ์ สามารถตั้งคำถามเชิงเหตุผล ลำดับเหตุการณ์ 
คาดคะเนเหตุการณ์ หาข้อมูลที่ต้องการ เขียนคำ ประโยค ข้อความบันทึก เรื่องสั้นๆเพ่ือบอกความคิด
ความรู้สึกหรือแต่งเรื่องตามจินตนาการโดยมีความ สามารถในการเขียนเหมาะสมกับวัย เขียนให้เข้าใจง่าย
ถูกต้องตามหลักภาษาไทยและคำนึงถึงผู้อ่านและผู้ที่ตนเขียนถึง ฟัง ดู หรืออ่านเรื่องที่สนใจเป็นประโยชน์
สามารถพูดหรือเขียนข้อความเพ่ือสื่อสารเรื่องที่ศึกษา เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งการอ่าน การ
เขียน การฟัง การดูและการพูดที่อยู่บนพื้นฐานของหลักภาษา โดยใช้กระบวนการกลุ่มและการระดมสมอง
เป็นหลัก เพ่ือให้เกิดความเข้าใจหลักภาษา เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสามารถนำไปใช้ใน
ชีวติประจำวันได้  
 

 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ นำความรู้จากการฟัง ดู ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้รับฟังและนำความรู้ นำข้อคิดจากสิ่งที่อ่านไป
ใช้ในชีวิตมีมารยาทในการฟังพูดอ่านเขียนและสนุกกับการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ 
 
 
 



๓๑ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
ท ๑.๑      ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕, ป.๑/๖ ,ป.๑/๗ ,ป.๑/๘   
ท ๒.๑      ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓  
ท ๓.๑      ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕    
ท ๔.๑      ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔ 
ท ๕.๑      ป.๑/๑, ป.๑/๒       

รวมทั้งหมด   ๒๒  ตัวช้ีวัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี ๑ การเรียนรู้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Competency) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รหัสวิชา ท๑๒๑๐๑           รายวิชาภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที ๒                                                      จำนวน ๒๐๐ ชั่วโมง 
   
 ศึกษาการออกเสียง ความหมายของคำ คำคล้องจอง บทร้อยกรองง่ายๆ การอ่านจับใจความ นิทาน
เรื่องเล่าสั้นๆ บทเพลงและบทร้อยกรองง่ายๆ เรื่องราวในบทเรียน ข่าวและเหตุการณ์ประจำวันอ่านหนังสือ
ตามความสนใจ  การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อเสนอแนะ คัดลายมือ เขยีนเรื่อง
ประสบการณ์ตามจินตนาการ การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำคำสั่งที่ซับซ้อน การเล่าเรื่องที่ฟังและดู การ
พูดแสดงความคิดเห็นสาระสำคัญของเรื่องที่ฟัง และดู   การพูดแสดงความรู้สึกจากเรื่องที่ฟัง  และดูจาก
เรื่องเล่า สารคดี นิทานการ์ตูน  เรื่องขบขัน  เพลง การพูดสื่อสารแนะนำตนเอง การพูดขอความ
ช่วยเหลือ คำขอบคุณ ขอโทษ  การพูดขอร้องในโอกาสต่างๆ  การบอกและเขียน พยัญชนะ สระวรรณยุกต์
และเลขไทย การเขียนสะกดคำการแจกลูก การอ่าน เช่น คำมาตราตัวสะกดท่ีตรงและไม่ตรงตามมาตรา การผัน
อักษรกลาง อักษรสูงและอักษรต่ำ คำท่ีมีตัวการันต์พยัญชนะควบกล้ำ อักษรนำ คำท่ีมีความหมายตรงข้าม
กัน คำที่มี รร ความหมายของคำ การแต่งประโยค เรียบเรียงประโยคเป็นข้อความสั้นๆ การบอกลักษณะคำ
คล้องจอง การเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสม การเลือกใช้ข้อคิดจากการอ่านนิทาน  เรื่องสั้น
ง่ายๆ ปริศนาคำทายบทอาขยาน บทร้อยกรองวรรณคดีและวรรณกรรม ในบทเรียนร้องบทร้องเล่นใน
ท้องถิ่น การท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจและธรรมชาติของภาษาและ
หลักภาษาไทย 
 

 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเป็นกระบวนการคิด มีทักษะทาง
ภาษา ทักษะการสื่อสาร การดู รูปภาพ สัญลักษณ์ คำ ประโยคข้อความสั้นๆเรื่องราวง่ายๆที่นำเสนอใน
หลากหลายรูปแบบอย่างตั้งใจเข้าใจ พูดสื่อสารในสถานการณ์   ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน บอกความรู้สึกนึก
คิดของตน เล่าเรื่องและเหตุการณ์ต่างๆหรือบอกผ่านการเล่นบทบาทสมมุติการแสดงง่ายๆ ตั้งคำถามและ
ตอบคำถามให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างสั้น ๆ อ่านบทอ่านข้อความง่ายๆที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งแวดล้อม
รอบตัวโดยมีความสามารถในการอ่านคำ ประโยค นิทาน ข้อความสั้นๆ เรื่องเล่าง่ายๆ แผนภาพ แผนที่ 
แผนภูมิ สัญลักษณ์ สามารถตั้งคำถามเชิงเหตุผล ลำดับเหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ หาข้อมูลที่ต้องการ 
เขียนคำ ประโยค ข้อความบันทึก เรื่องสั้นๆเพ่ือบอกความคิดความรู้สึกหรือแต่งเรื่องตามจินตนาการโดยมี
ความสามารถในการเขียนเหมาะสมกับวัย เขียนให้เข้าใจง่าย ถูกต้องตามหลักภาษาไทยและคำนึงถึงผู้อ่าน
และผู้ที่ตนเขียนถึง ฟัง ดู หรืออ่านเรื่องที่สนใจ เป็นประโยชน์สามารถพูดหรือเขียนข้อความเพ่ือสื่อสาร
เรื่องที่ศึกษา ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรม รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนมี
เหตุผล สรุปเรื่องราวอย่างมีกฎเกณฑ์ใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงานมี
คุณค่าทางจรยิธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ   
 

นำความรู้จากการฟัง ดู ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต คำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้รับฟัง
และนำความรู้ข้อคิดจากสิ่งที่อ่านไปใช้ในชีวิต มีมารยาทในการฟังพูดอ่านเขียนและสนุกกับการเรียนรู้และ
ใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งมั่นในการทำงาน   อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 

 
 



๓๓ 

 

รหัสตัวชี้วัด 
ท ๑.๑     ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘  
ท ๒.๑     ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔  
ท ๓.๑     ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗    
ท ๔.๑     ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕   
ท ๕.๑     ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ 

รวมทั้งหมด  ๒๗  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี ๑ การเรียนรู้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Competency) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย               รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑      รายวิชาภาษาไทย                   
ชั้นประถมศึกษาปีที ๓                                                                        จำนวน  ๒๐๐ 
ชัว่โมง 
  

ศึกษาการอ่านออกเสียงคำและบอกความหมายของคำพ้ืนฐาน ๑,๒๐๐ คำ ประโยค บทอ่าน
ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัว    คำคล้องจอง และบทร้อยกรองง่าย ๆ  
สามารถตั้งคำถามและตอบคำถาม เชิงเหตุผล ลำดับเหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ หาข้อมูลที่ต้องการ 
สรุปความรู้ และนำความรู้ ข้อคิดจากสิ่งที่อ่านไปใช้ในชีวิตประจำวัน อ่านหนังสือตามความสนใจอย่าง
สม่ำเสมอ  และนำเรื่องที่อ่าน ข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่ง ข้อแนะนำ แผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ 
สัญลักษณ์ และมารยาทในการอ่าน การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
การเขียนคำ ประโยค ข้อความ ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย แต่งเรื่องตามจินตนาการจากคำ ภาพ และ
หัวข้อที่กำหนด เขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย เขียน
บันทึกประจำวัน บันทึกเรื่องสั้น ๆ เพ่ือบอกความคิดความรู้สึก การเขียนจดหมายลาครู โดยคำนึงถึงผู้อ่าน
และผู้ที่ตนเขียนถึง และมารยาทในการเขียน การฟัง ดู รูปภาพ สัญลักษณ์ คำ ประโยค ข้อความสั้น ๆ 
เรื่องราวง่าย ๆ ที่นำเสนอในหลากหลายรูปแบบอย่างตั้งใจ เข้าใจ และนำความรู้จากการฟัง ดู ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิต จับใจความจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่ เป็นความรู้และความบันเทิง โดยสามารถเล่า
รายละเอียด บอกสาระสำคัญ ตั้งคำถาม ตอบคำถาม พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและ
ดู พูดแนะนำตนเอง  สถานที่  ในโรงเรียนและชุมชน พูดแนะนำเชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ เล่า
ประสบการณ์ในชีวิตประจำวันพูดในโอกาสต่างๆ เช่น ขอร้อง ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ปฏิเสธ ซักถามและมี
มารยาทในการฟัง การดูและการพูด เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ ใช้พจนานุกรมค้นหาความ
ความหมายของคำ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำนาม คำสรรพนาม และคำกริยาในประโยค แต่งประโยคเพ่ือ
การสื่อสาร ได้แก่ ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยคขอร้อง ประโยคคำสั่ง แต่งคำคล้อง
จองและคำขวัญ และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ โดยเข้าใจธรรมชาติ
ของภาษาและหลักภาษาไทย อ่านนิทาน ข้อความสั้น ๆ เรื่องเล่าง่าย ๆ ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดี
และวรรณกรรมเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน รู้จักเพลงพ้ืนบ้านและ
เพลงกล่อมเด็ก และท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

 

 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการใช้ภาษา ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง การดู
และการพูด ที่อยู่บนพื้นฐานของหลักภาษา โดยใช้กระบวนการกลุ่มและการระดมสมอง การเล่นบทบาท
สมมุติ การแสดงง่าย ๆ บอกความรู้สึกนึกคิด พูดสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันของตน เล่า
เรื่องและเหตุการณ์ต่าง ๆ ตั้งคำถามและตอบคำถามให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างสั้น ๆ โดยสามารถพูดหรือเขียน
ข้อความเพ่ือสื่อสารเรื่องที่ศึกษา และผู้รับฟัง ฟัง ดู หรืออ่านเรื่องท่ีสนใจเป็นประโยชน์  
 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจหลักภาษาเกิดทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สนุกกับการเรียนรู้และ
ใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเขียนเหมาะสมกับวัย คำนึงถึงความเหมาะสมกับ
กาลเทศะ  มีความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจำชาติ  มี
คุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการ 
ทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  



๓๕ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
ท ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙ 
ท ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖ 
ท ๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖ 
ท ๕.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 

รวมทั้งหมด  ๓๑  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี ๑ การเรียนรู้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Competency) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    รหัสวิชา ท๑๔๑๐๑                    รายวิชาภาษาไทย  
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                                     จำนวน ๑๖๐ ชั่วโมง 
              
 ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  อ่านสาระในรูปแบบต่าง ๆได้ เช่น บทอ่าน ข้อความง่าย ๆ 
ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว  คำ ประโยค นิทาน ข้อความสั้นๆ เรื่องเล่าง่ายๆ  
แผนภาพ  แผนที่ แผนภูมิ สัญลักษณ์  ตั้งคำถามเชิงเหตุผล ลำดับเหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ หา
ข้อมูลที่ต้องการ  อ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ  บอกความหมายคำ  ประโยค  สำนวนจากเรื่องที่อ่าน  
จับใจความสำคัญ  แยกข้อเท็จจริง การคาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพ่ือนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน  อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ  แสดงความคิดเห็น   มารยาทการอ่าน    เขียนคำ 
ประโยค ข้อความ บันทึก เรื่องสั้น ๆ เพ่ือบอกความคิด ความรู้สึก หรือแต่งเรื่องตามจินตนาการ   โดยมี
ความสามารถในการเขียนเหมาะสมกับวัย  เขียนให้เข้าใจง่ายถูกต้องตามหลักภาษาไทย    และคำนึงถึง
ผู้อ่านและผู้ที่ตนเขียนถึง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ  เขียนสื่อสารโดยใช้
คำได้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสม  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน  
เขียนย่อความจากเรื่องสั้น ๆ  เขียนจดหมายถึงเพ่ือน  บิดามารดา  เขียนบันทึก  รายงานจากการศึกษา
ค้นคว้า  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทการเขียน   ฟัง ดู รูปภาพ สัญลักษณ์ คำ ประโยค ข้อความ
สั้น ๆเรื่องราวง่าย ๆ ที่นำเสนอในหลากหลายรูปแบบ อย่างตั้งใจ เข้าใจ และนำความรู้จากการฟัง ดู ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตสะกดคำและบอกความหมายในแม่ ก กา  มาตราตัวสะกด การผันอักษร  คำเป็นคำตาย คำ
พ้อง  บอกชนิดและหน้าที่ของคำ  เช่น  คำนาม คำสรรพนาม  คำกริยา คำวิเศษณ์  การใช้พจนานุกรม
เพ่ือค้นหาความหมาย  จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู การจับใจความและการพูด
แสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู จากสื่อต่าง ๆตั้งคำถาม  ตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและ
ดู  รายงานการค้นคว้าจากประเด็นที่ศึกษาตามลำดับขั้นตอน    ระบุข้อคิดจากนิทานพ้ืนบ้านหรือนิทานคติ
ธรรม อธิบายข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมร้องเพลงพ้ืนบ้านท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 

 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด การเล่าเรื่อง การตั้งคำถาม 
การตอบคำถาม การนำเสนอรายงาน การศึกษาค้นคว้า การสรุป การแยกแยะ การเปรียบเทียบรวมทั้งมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาท ในการอ่าน การเขียน  การฟัง การดู  และการพูด   หรืออ่านเรื่อง
ที่สนใจ เป็นประโยชน์ สนุกกับการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์  สามารถพูดสื่อสารใน
สถานการณ์   ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน หรือเขียนข้อความ เพ่ือสื่อสารเรื่องที่ศึกษา บอกความรู้สึกนึกคิด
ของตน เล่าเรื่องและเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนและท้องถิ่น หรือ
บอกผ่านการเล่นบทบาทสมมุติ การแสดงง่าย ๆ ตั้งคำถามและตอบคำถามให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างสั้น ๆ 
คำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้รับฟัง   
 

เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความงดงามของภาษาไทย  
ซาบซึ้ง ผูกพันในความเป็นไทย    มีความภาคภูมิที่มีภูมิปัญญา  สืบสานสิ่งดีงามที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้   
เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย รับผิดชอบและเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน    

 
 
 



๓๗ 

 

รหัสตัวชี้วัด 
ท๑.๑  ป๔/๑,  ป๔/๒ , ป๔/๓ , ป๔/๔ , ป๔/๕ , ป๔/๖ , ป๔/๗ ,  ป๔/๘ 
ท๒.๑  ป๔/๑ , ป๔/๒ , ป๔/๓ , ป๔/๔ , ป๔/๕ , ป๔/๖ , ป๔/๗ , ป๔/๘ 
ท๓.๑  ป๔/๑ ,  ป๔/๒ , ป๔/๓ , ป๔/๔ , ป๔/๕ , ป๔/๖ 
ท๔.๑  ป๔/๑ ,  ป๔/๒ , ป๔/๓ , ป๔/๔ , ป๔/๕ , ป๔/๖ , ป๔/๗ 
ท๕.๑  ป๔/๑ ,  ป๔/๒ , ป๔/๓ , ป๔/๔ 

 
รวมทั้งหมด     ๓๓  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี ๑ การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(Thai Language Competency) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๘ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑                    รายวิชาภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                                     จำนวน ๑๖๐ ชั่วโมง  
             
    ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   ความหมายของคำ  ประโยคและข้อความ
ที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา  คำที่มีความหมายโดยนัย  งานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ 
และปฏิบัติตาม  เลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ การคัดลายมือ  การเขียนสื่อสาร  แผนภาพ
โครงเรื่อง  แผนภาพความคิด ย่อความ  จดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ  การเขียนแสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็น  กรอกแบบรายการต่างๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ  การพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและ
ความรู้สึก พูดรายงาน ชนิดและหน้าที่  ส่วนประกอบของคำในประโยค  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถิ่น ใช้คำราชาศัพท์  คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยการแต่งบทร้อยกรองใช้สำนวนได้
ถูกต้อง  การสรุปเรื่องและข้อคิดจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน บทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อย
กรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ การดู และรับฟังการสนทนา ข้อความ เรื่องราวที่นำเสนอในหลากหลาย
รูปแบบ มีเหตุผลที่จะยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนและนำความรู้ที่ได้จากการฟัง ดู ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิต การพูดสื่อสาร การนำเสนอความคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ความ รู้สึกนึกคิดของตน 
การเล่าเรื่องและเหตุการณ์ต่างๆสามารถตั้งคำถามและตอบคำถามให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้โดยคำนึงถึงความ
เหมาะสมกับกาลเทศะและผู้รับฟัง 
 

    โดยใช้กระบวนการอ่านกระบวนการเขียนกระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสื่อความ
กระบวนการแก้ปัญหา 
การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก การต้ังคำถาม  ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟังการดูและการพูด  พูดแสดง
ความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด  ความเข้าใจ สื่อสารได้
ถูกต้อง อ่านวรรณคดี วรรณกรรมนิทานท้องถิ่น ข้อความ เรื่องเล่า ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยมีความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ แยกแยะข้อเท็จจริงในเรื่องที่อ่าน 
สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่อง/สิ่งที่อ่านและหาข้อมูลที่ต้องการ คิดก่อนตัดสินใจ และนำความรู้ข้อคิดจาก
สิ่งที่อ่านไปใช้ใน ชีวิตเขียนโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการสื่อสารข้อมูลความรู้ความคิดความรู้สึกใน
รูปแบบที่หลากหลายโดยใช้กลวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักภาษาไทยและคำนึงถึงผู้อ่านและ
ผู้ที่ตนเขียนถึง ฟัง ดู หรืออ่านเรื่องที่สนใจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองสามารถพูดหรือเขียน
ข้อความเพ่ือสื่อสารเรื่องที่ศึกษามีมารยาทในการฟังพูดอ่านเขียน เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลัก
ภาษาไทย 
 

รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทย  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียงมีเหตุผลที่จะยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนและ
นำความรู้ที่ได้จากการฟัง ดู มีจิตสาธารณะสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถกูต้องเหมาะ และสนุกกับการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ 

 
 
 
 



๓๙ 

 

รหัสตัวช้ีวัด  
ท ๑.๑     ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘ 
ท ๒.๑     ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘, ป.๕/๙ 
ท ๓.๑     ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕ 
ท ๔.๑     ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗ 
ท ๕.๑     ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔     

รวมทั้งหมด  ๓๓  ตัวชีวั้ด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี ๑ การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(Thai Language Competency) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔๐ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    รหัสวิชา ท๑๖๑o๑                         รายวิชา
ภาษาไทย                                                      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                                          จำนวน ๑๖o 
ชั่วโมง  
 

ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ ความหมายคำประโยค
ข้อความ  สำนวนโวหารจากเรื่องที่อ่าน  จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน  แยกแยะข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น  นำความรู้ความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต อ่านเร็ว อ่านงาน
เขียนเชิงอธิบายคำสั่ง  ข้อแนะนำ  และนำไปปฏิบัติตาม  ข้อมูล  ความหมายข้อมูลจากแผนผัง แผนที่ 
แผนภูมิและกราฟ  ศึกษาหนังสือตามความสนใจที่กำหนด วรรณคดี วรรณกรรมนิทานท้องถิ่น ข้อความ 
เรื่องเล่า ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว การคัดลายมือเต็มบรรทัดและ
ครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้คำชัดเจนและเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพความคิดเขียน
เรียงความ ย่อความ จดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายงานต่างๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
มารยาทในการเขียน พูดแสดงความรู้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ตั้งคำถาม  ตอบคำถามจากเรื่องที่
ฟังและดู  การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟัง ดูโฆษณาอย่างมีเหตุผล พูดรายงานหรือประเด็นค้นคว้า
จากการฟังดูสนทนา พูดตามลำดับขั้นตอนเรื่องต่างๆอย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะ
และผู้รับฟัง การพูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุมีผลรวมทั้งมารยาทในการฟัง ดูและพูด รู้และเข้าใจชนิดของคำ 
หน้าที่ของคำในประโยค ชนิดของประโยค คำราชาศัพท์  คำภาษาถิ่น คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
ใช้คำราชาศัพท์ได้อย่างเหมาะสม รวบรวมคำ ความหมายลักษณะของประโยค  กลุ่มคำหรือวลี  ประโยค
สามัญ ประโยครวม ประโยคซ้อน  การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ  วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
สำนวน คำพังเพย สุภาษิต นำข้อคิดเห็น  ที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  การเล่านิทานพ้ืนบ้าน  การร้องเพลงพ้ืนบ้านของท้องถิ่น การท่องจำบทอาขยานที่กำหนด
และตามความสนใจ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย 

 

โดยใช้กระบวนการฝึกอ่าน เขียน บอก เล่าเรื่อง ฟัง พูด ตั้งคำถาม ตอบคำถาม วิเคราะห์
เปรียบเทียบ 

มีความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ แยกแยะข้อเท็จจริงในเรื่องที่อ่าน สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์
เรื่อง/สิ่งที่อ่านและหาข้อมูลที่ต้องการ คิดก่อนตัดสินใจ  เขียนโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการสื่อสาร
ข้อมูลความรู้ความคิดความรู้สึกในรูปแบบที่หลากหลายโดยใช้กลวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมถูกต้องตาม
หลักภาษาไทยและคำนึงถึงผู้อ่านและผู้ที่ตนเขียนถึง พูดสื่อสารในสถานการณ์    ต่างๆ นำเสนอความคิด
อย่างเป็นลำดับขั้นตอน บอกความ รู้สึกนึกคิดของตน เล่าเรื่องและเหตุการณ์ต่างๆตั้งคำถามและตอบ
คำถามให้ผู้อ่ืนเข้าใจดู และรับฟังการสนทนา ข้อความ เรื่องราวที่นำเสนอในหลากหลายรูปแบบสามารถ
ต้ังคำถามตอบคำถามแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนที่มีต่อเรื่องที่ฟังดู มีเหตุผลที่จะยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่างจากตนและนำความรู้ที่ได้จากการฟัง ดู ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต หรืออ่านเรื่องที่สนใจเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองสามารถพูดหรือเขียนข้อความเพ่ือสื่อสารเรื่องที่ศึกษา มีมารยาทในการฟัง
พูดอ่านเขียน 
 

       เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมมีมารยาทในการอ่านเขียน ฟัง พูดและดู ภูมิใจที่มีภูมิ
ปัญญาที่มีคุณค่า นิสัยรักการอ่าน เห็นคุณค่าในสิ่งที่อ่านคัดลายมือเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  รวมทั้งมี



๔๑ 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และนำความรู้ข้อคิดจากสิ่งที่อ่าน เพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม สนุกกับการ 
เรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ 
รหสัตัวชี้วัด 

ท ๑.๑      ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙ 
ท ๒.๑      ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙ 
ท ๓.๑      ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖ 
ท ๔.๑      ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖ 

 ท ๕.๑      ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔ 
รวมทั้งหมด    ๓๔  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี ๑ การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(Thai Language Competency) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

      คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑               รายวิชาภาษาไทย                                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                จำนวน ๖o ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่  ๑                                                จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  
 

ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว จับใจความจากเรื่องที่อ่าน ระบุเหตุและผลข้อเท็จจริงกับ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  อธิบายคำเปรียบเทียบและคำที่มีหลายความหมาย ระบุข้อสังเกตและความ
สมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ อ่านแล้วปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ  มีมารยาทในการอ่าน คัด
ลายมือด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้องชัดเจนเหมาะสม สละสลวย เขียน
บรรยายประสบการณ์ เขียนเรียงความ รายงานศึกษาค้นคว้าสามารถเขียนสรุปเรื่องที่ศึกษา วิเคราะห์ 
วิจารณ์        ประเมินค่า และสื่อสารเรื่องที่เขียนให้ผู้อ่ืนเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์  มีมารยาทในการ
เขียน พูดสรุปใจความสำคัญ เล่าเรื่องย่อ จากเรื่องทีฟั่งและดู พูดรายงาน เรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า
จากการฟังและดูและสนทนา  อธิบายลักษณะของเสียงในภาษา ศึกษาการสร้างคำในภาษาไทย วิเคราะห์ 
ชนิดคำและหน้าที่ของคำในประโยค ความแตกต่าง  ของภาษาพูดและภาษาเขียน ท่องบทอาขยานตามที่
กำหนด 

 

โดยใช้กระบวนการทางภาษาฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูดและดู  พูดสื่อสาร มีศิลปะในการพูดอย่าง
สร้างสรรค์ เหมาะสมตามรูปแบบการพูด สามารถใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามหลักของการใช้ภาษา การเขียน
เพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  สืบทอดความรู้สึกนึกคิด สุนทรียภาพ ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษ  มีความภูมิ ใจใน
ภาษาไทยอันเป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทย  

 

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและมี
คุณลักษณะ  ที่พึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น
ในการทำงาน   รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 

 
ตัวช้ีวัด 
        ท๑.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๗  ม.๑/๘  ม.๑/๙  
        ท๒.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๗  ม.๑/๘  ม.๑/๙  
        ท๓.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖     
        ท๔.๑      ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖   
        ท๕.๑      ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕   
รวมทั้งหมด      ๓๕    ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี ๑ การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(Thai Language Competency) 
 

 
 
 



๔๓ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รหัสวิชา ท๒๑๑๐๒                รายวิชาภาษาไทย                                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                จำนวน ๖o ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่  ๒                                                จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  
 
  ศึกษาการอ่านบทร้อยกรอง อ่าน ดู และรับฟังเรื่องที่ เป็นความรู้ทางวิชาการ ความบันเทิง 
ข่าวสาร เหตุการณ์ โฆษณา เรื่องราวต่าง ๆ จากสื่อสิ่ งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วสามารถวิเคราะห์ 
วิจารณ์ แยกแยะข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นคล้อยตาม หรือโต้แย้งได้อย่างมีเหตุมีผล จับใจความจาก
เรื่องที่อ่าน ตีความ           คำยาก วิเคราะห์คุณค่า ที่ได้รับจากการอ่านงานเขียน  มีมารยาทในอ่าน 
เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม สละสลวย เขียนย่อความ เขียนแสดงความคิดเห็น 
เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ เขียนรายงานโครงงาน พูดแสดงความคิดเห็นอย่าง จากเรื่องที่
ฟังและดูประเมินค่าความเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า
จากการฟังและดูและสนทนา ฝึกแต่งกาพย์ยานี ๑๑ จำแนกและใช้สำนวน คำพังเพย และสุภาษิต สรุป
เนื้อหา ความรู้  วิเคราะห์  อธิบายคุณค่าและข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดี และวรรณกรรมพร้อม
ยกตัวอย่าง เหตุผลประกอบ ท่องบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 

โดยใช้กระบวนการทางภาษาฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูดและดู ฟัง ดู หรืออ่านเรื่องที่สนใจเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพสามารถพูดหรือเขียนเพ่ือสื่อสารเรื่องที่
ศึกษามีมารยาทในการฟังพูดอ่านเขียนและสนุกกับการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์การเขียน
เพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สืบทอดความรู้สึกนึกคิด สุนทรียภาพ  ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษ  มีความภูมิใจใน
ภาษาไทยอันเป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติ 

 

 เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและมี
คุณลักษณะ  ที่พึงประสงค์  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  
มุ่งม่ันในการทำงาน  
รักความเปน็ไทย มีจิตสาธารณะ 
 
ตัวช้ีวัด 
        ท๑.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๗  ม.๑/๘  ม.๑/๙  
        ท๒.๑     ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๗  ม.๑/๘  ม.๑/๙  
        ท๓.๑     ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖     
        ท๔.๑     ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖   
        ท๕.๑     ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕   
รวมทั้งหมด   ๓๕  ตัวช้ีวัดo 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี ๑ การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(Thai Language Competency) 
 
    



๔๔ 

 

 คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       รหสัวิชา ท๒๒๑๐๑               รายวิชาภาษาไทย                                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                 จำนวน ๖o ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่  ๑                                                จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  
 
 ศึกษาหลักการอ่านจับใจความสำคัญ  และคิดวิเคราะห์  ความรู้ที่ได้จากการอ่านใช้แผนผัง
ความคิด เพ่ือแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ ระบุข้อสังเกต และความสมเหตุสมผลจากการอ่านงาน
เขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ ปฏิบัติตามเอกสารคู่มือแนะนำต่าง ๆ เลือกฟัง ดู หรืออ่านหนังสือตาม
ความสนใจเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนต่าง ๆ เพ่ือ
นำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต เขียนแสดงความคิดเห็น จดหมาย รายงานพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อ พูด
รายงานจากการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่
ฟังและดู คำราชาศัพท์ วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน แต่งกลอน สรุปความรู้ ข้อคิด
จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  รวมทั้งวรรณกรรมพ้ืนบ้าน  ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่
มีคุณค่าตามความสนใจ 
 

 โดยใช้ ทักษะการสืบค้น การตรวจสอบ  การใช้เหตุผล  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม  กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 

  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีจิตสำนึก รักความเป็นไทย อนุรักษ์ภาษาไทย สามารถ
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร  ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจรติ มีวินัย ใฝเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รัก
ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ท ๑.๑     ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๔,  ม.๒/๗,  ม.๒/๘  
  ท ๒.๑    ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๕,  
  ท ๓.๑    ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๖ 
  ท ๔.๑    ม.๒/๑ , ม.๒/๒,  ม.๒/๓ 
  ท ๕.๑    ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๕ 
รวมทั้งหมด    ๒๓  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี ๑ การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(Thai Language Competency) 
     
 
 
 
 

 



๔๕ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       รหัสวิชา ท๒๒๑๐๒              รายวิชาภาษาไทย                                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒               จำนวน ๖o ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่  ๒                                               จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  
 
                ศึกษาหลักการอ่านจับใจความสำคัญ คิดวิเคราะห์ และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน 
และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ ความสมเหตุสมผลจากการอ่านงานเขียน
ประเภท ชักจูงโน้มน้าวใจ เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ วิเคราะห์คุณค่าวิจารณ์ ประเมินค่า และ
สื่อสารเรื่องที่เขียนให้ผู้อ่ืนเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจากการอ่าน งานเขียนต่าง ๆ เพ่ือนำไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต เขียนเรียงความ ย่อความ เขียนรายงาน  จดหมายกิจธุระ พูดวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่ฟัง
และดู  พูดอวยพร  โน้มน้าว โฆษณา มีศิลปะในการพูดอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมตามรูปแบบการพูด 
สามารถใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามหลักของการใช้ภาษา และระดับภาษา เข้าใจธรรมชาติของภาษา รายงาน
การศึกษาจากแหล่ งเรียนรู้  การวิ เคร าะห์ โครงสร้างของประโยค คำราชาศัพท์  คำที่ มาจาก
ภาษาต่างประเทศ สรุปความรู้ ข้อคิดจากการ อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม รวมทั้ งวรรณกรรม
พ้ืนบ้าน ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 

                โดยใช้ทักษะการสืบค้น การตรวจสอบ การวิพากษ์ การใช้เหตุผล กร ะบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญทางสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการกลุ่ม    
   

       เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความมีจิตสำนึก รักความเป็นไทย อนุรักษ์ภาษาไทยสามารถ
ใช้ภาษาไทย ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม รักชาติศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมัน่ในการทำงาน รัก
ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 

 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
                ท ๑.๑   ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๕,  ม.๒/๖,  ม.๒/๘ 
                ท ๒.๑   ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๕,  ม.๒/๖,  ม.๒/๘ 
                ท ๓.๑   ม.๒/๑,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๖ 
                ท ๔.๑   ม.๒/๒,  ม.๒/๔,  ม.๒/๕ 
                ท ๕.๑   ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๕ 
รวมทั้งหมด    ๒๔  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี ๑ การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(Thai Language Competency) 
 
 
 
 



๔๖ 

 

     คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        รหัสวิชา ท๒๓๑๐๑               รายวิชาภาษาไทย                                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓               จำนวน ๖o ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่  ๑                                                จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  
 
 ศึกษาบทร้อยแก้ว บทร้อยกรองประเภทบทละคร กลอนเสภา กาพย์ยานี  ๑๑  โคลงสี่สุภาพ 
บทความ  บันเทิงคดี สารคดี  สารคดีเชิงประวัติศาสตร์  ตำนาน  วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์และการ
ประเมินค่าเรื่องที่อ่าน  หลักการตีความ มารยาทในการอ่าน หลักการคัดลายมือด้วยตัวบรรจงตามรปูแบบ
อักษรไทย  หลักการเขียนข้อความตามสถานการณ์  หลักการเขียนคำขวัญ  คำคม  คำอวยพรต่าง ๆ  
หลักการเขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ  หลักการเขียนย่อความ นิทาน ตำนาน  สารคดี หลักการเขียน
ชี้แจงและโต้แย้งต่าง ๆ หลักการเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินความรู้ มารยาทในการเขียน ฟัง ดู หรือ
อ่านเรื่องที่สนใจเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตหลักการพูดรายงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีศิลปะใน
การพูดอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมตามรูปแบบการพูด เข้าใจการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดู  
สามารถใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามหลักของการใช้ภาษา และระดับภาษา หลักการจำแนกคำที่มาจาก
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  ศัพท์บัญญัติ  ศัพท์วิชาการ  หลักการวิเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 
 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน การเขียน การคิด ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการสื่อสาร การสืบค้น
ข้อมูล บันทึก แยกคำไทยที่มาจากภาษาอ่ืน จัดกลุ่มข้อมูลและอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนึกรักและใช้ภาษาไทยได้อย่าง
ไพเราะ งดงาม ประเมินค่าเรื่องที่อ่านด้วยการเขียนและพูด ร่วมแสดงความคิดโดยการโต้แย้งด้วยเหตุผล
จากการศึกษาค้นคว้าด้วยใจที่เป็นกลาง 
 

 เห็นคุณค่าของวรรณกรรมของชาติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีคุณลักษณะ  ที่พึงประสงค์  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน   รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท ๑.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗, ม.๓/๘, ม.๓/๙, ม.๓/๑๐ 
 ท ๒.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗, ม.๓/๘, ม.๓/๙, ม.๓/๑๐ 
 ท ๓.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖ 
 ท ๔.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖ 
 ท ๕.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔   
รวมทั้งหมด   ๓๖   ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี ๑ การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(Thai Language Competency) 
  
 
 



๔๗ 

 

  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย          รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒               รายวิชาภาษาไทย                                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓              จำนวน ๖o ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่  ๒                                                จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  
 
 ศึกษาบทร้อยแก้วบทร้อยกรองประเภทบทละคร กลอนเสภา กาพย์ยานี ๑๑  โคลงสี่สุภาพ 
บทความ  บันเทิงคดี สารคดี   สารคดีเชิงประวัติศาสตร์  ตำนาน  วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์แยกแยะ
ข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นคล้อยตาม หรือโต้แย้งได้อย่างมีเหตุมีผลและการประเมินค่าเรื่องที่อ่าน  
หรือดูหลักการตีความ มารยาทในการอ่าน หลักการคัดลายมือด้วยตัวบรรจงตามรูปแบบอักษรไทย  
หลักการเขียนข้อความตามสถานการณ์  หลักการเขียนคำขวัญ  คำคม  คำอวยพรต่าง ๆ  หลักการเขียน
ชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ  หลักการเขียนย่อความ นิทาน ตำนาน  สารคดี หลักการเขียนชี้แจงและ
โต้แย้งต่าง ๆ หลักการเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินความรู้ เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามรูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง สามารถเขียนสรุปเรื่องที่ศึกษา วิเคร าะห์ วิจารณ์ 
ประเมินค่า เข้าใจการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดู  พูดสื่อสาร มีศิลปะในการพูด หลักการพูด
รายงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักการจำแนกคำที่มาจากภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  ศัพท์
บัญญัติ  ศัพท์วิชาการ  ภาษาท่ีเป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ หลักการวิเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 
 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน การเขียน การคิด ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการสื่อสาร การสืบค้น
ข้อมูล บันทึก แยกคำไทยที่มาจากภาษาอ่ืน จัดกลุ่มข้อมูลและอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมารยาทในการฟังพูดอ่านเขียนสนุก
กับการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ สำนึกรักและใช้ภาษาไทยได้อย่างไพเราะ งดงาม ประเมิน
ค่าเรื่องที่อ่านด้วยการเขียนและพูด ร่วมแสดงความคิดโดยการโต้แย้งด้วยเหตุผลจากการศึกษาค้นคว้าด้วย
ใจทีเ่ป็นกลาง 
 

 เห็นคุณค่าวรรณกรรมของชาติ และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีคุณลักษณะ  ที่พึงประสงค์  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน   รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท ๑.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗, ม.๓/๘, ม.๓/๙, ม.๓/๑๐ 
 ท ๒.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗, ม.๓/๘, ม.๓/๙, ม.๓/๑๐ 
 ท ๓.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖ 
 ท ๔.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖ 
 ท ๕.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔   
รวมทั้งหมด   ๓๖   ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี ๑ การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(Thai Language Competency) 
 



๔๘ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                รหัสวิชา ค11101                  รายวิชาคณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                              จำนวน ๒๐๐ ชั่วโมง 
 
 ศึกษาเกีย่วกับการอ่านและเขียนจำนวนของสิ่งต่างๆ แสดงสิ่งต่างๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่าน
และเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ เปรียบเทียบจำนวนนับ ไม่
เกิน ๑๐๐ และ ๐ การใช้เครื่องหมาย = ≠ > < เรียงลำดับ ไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ ตั้งแต่ ๓ ถึง ๕ จำนวน 
หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของ
จำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปญหาการบวกและโจทย์ปญหาการลบของ
จำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐และ ๐ ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมข้ึน หรือลดลงทีละ๑และที
ละ ๑๐และระบุรูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืนๆ ที่สมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี ๒ รูป 
วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด 
จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย ใช้
ข้อมลูจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อกำหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หน่วย  
 

 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน พัฒนาทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยง
ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง 

 

 เพ่ือให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่ งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความคิดเป็นระบบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ตลอดจนให้นักเรียนตระหนักและมีจิตสำนึกทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษา
สิ่งแวดล้อม  
 
 
ตัวช้ีวัด 

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 

รวม  10  ตัวช้ีวัด 
 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะท่ี  ๒  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 
 



๔๙ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             รหัสวิชา ค๑๒๑๐๑                     รายวิชาคณิตศาสตร์   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                              จำนวน ๒๐๐ ชั่วโมง 
 
 ศึกษา การบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ แสดงสิ่งต่างๆ ตามจำนวนที่กำหนด การอ่านและเขียน
ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 การเปรียบเทียบจำนวน
นับไม่เกิน 1,000 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ >< การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 
ตั้งแต่ 3 ถึง 4 จำนวน จากสถานการณ์ต่างๆ การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
บวก และประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ ของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 การหาค่าของตัวไม่ทราบ
ค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณ ของจำนวน 1 หลัก กับจำนวนไม่เกิน 2 หลัก การหาค่าของตัวไม่
ทราบค่าใน ประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาร ที่ตัวตั้งไม่เกิน 2 หลัก ตัวหาร 1 หลัก โดยที่ผลหารมี 1 หลัก
ทั้งหารลงตัว และหารไม่ลงตัว การหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน ของจำนวนนับ ไม่เกิน 1,000 
และ 0 การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 แบบรูป
ของจำนวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลง ทีละ 2 ทีละ 5 และทีละ 100 แบบรูปซ้ำการแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหา เกี่ยวกับเวลาที่มีหน่วยเดี่ยวและเป็นหน่วยเดียวกัน การวัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตร และ
เซนติเมตร การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา การบวก การลบเกี่ยวกับความยาวที่มี หน่วยเป็นเมตร
และเซนติเมตรการวัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม และกรัม กิโลกรัมและขีด การแสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหา การบวก การลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัม และขีด
การวัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ เป็นลิตรการจำแนกและบอกลักษณะของ รูปหลายเหลี่ยม
และวงกลม การใช้ข้อมูลจากศัพท์ สัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนภูมิรูปภาพอย่างง่ายๆ ในการหาคำตอบ ของ
โจทย์ปัญหาเมื่อกำหนดรูป 1 รูป แทน 1 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 หน่วยเพ่ือสื่อสารและใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์หาข้อสรุปที่อธิบายความคิดของตนเองได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับวัย เนื้อหา และ
สถานการณ ์
 

 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงาน  พัฒนาทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ใช้การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยง
ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ  และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมัน่ในตนเอง 

 

 เพ่ือให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความคิดเป็นระบบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ตลอดจนให้นักเรียนตระหนักและมีจิตสำนึกทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษา
สิ่งแวดล้อม  

 
 
 
 
 



๕๐ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค  ๑.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘                   
ค  ๒.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖     
ค  ๒.๒   ป.๒/๑  
ค  ๓.๑   ป.๒/๑      

รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด  
 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            รหัสวิชา ค๑๓๑๐๑                      รายวิชาคณิตสาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                              จำนวน ๒๐๐ ชั่วโมง  
 
 ศึกษา การอ่านและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน หลัก
และค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบและเรียงลำดับ
จำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ จากสถานการณ์ต่างๆ บอก อ่านและเขียนเศษส่วนที่แสดงปริมาณสิ่ง
ต่างๆ และแสดงสิ่งต่างๆ ตามเศษส่วนที่กำหนด เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน โดยที่ตัวเศษน้อย
กว่าหรือเท่ากับตัวส่วน หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและการลบของจำนวน
นับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวน ๑ 
หลักกับจำนวนไม่เกิน ๔ หลักและจำนวน ๒ หลักกับจำนวน ๒ หลัก หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก และหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณหารระคน 
และแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ และ ๐ หา
ผลบวกและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน ๑ 
และหาผลลบพร้อมทั้งแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ระบุ
จำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆ กัน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับเงิน เวลาและระยะเวลา เลือกใช้เครื่องมือความยาวที่เหมาะสม วัดและบอกความยาวของ
สิ่งต่างๆ เป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็น
เซนติเมตรเปรียบเทียบความยาวและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระหว่างเซนติเมตรกับ
มิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณ์ต่างๆ เลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม วัด
และบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม คาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด 
เปรียบเทียบน้ำหนักและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม 
เมตริกตันกับกิโลกรัม จากสถานการณ์ต่างๆ เลือกใช้เครื่องตวงที่เหมาะสมวัดและเปรียบเทียบปริมาตร 
ความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร คาดคะเนและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความ
จุเป็นลิตรและมิลลิเมตร ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร เขียนแผนภูมิ
รูปภาพและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูล
ที่เป็นจำนวนนับและใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
 

 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน พัฒนาทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่
หลากหลายการให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยง
ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง 

 

 เพ่ือให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความคิดเป็นระบบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ตลอดจนให้นักเรียนตระหนักและมีจิตสำนึกทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษา
สิ่งแวดล้อม  
 



๕๒ 

 

 
ตัวช้ีวัด    
ค ๑.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙, ป.๓/๑๐,  
           ป.๓/๑๑ 
ค ๑.๒   ป.๓/๑ 
ค ๒.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙, ป.๓/๑๐, 
           ป.๓/๑๑, ป.๓/๑๒, ป.๓/๑๓    
ค ๒.๒   ป.๓/๑ 
ค ๓.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒     
รวม  ๒๘   ตัวชี้วัด 
  
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   รหัสวิชา ค๑๔๑๐๑           รายวิชาคณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                              จำนวน ๑๖๐ ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการอ่าน เขียน เปรียบเทียบและเรียงลำดับตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ 
แสดงจำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่างๆ  บอก อ่าน เขียน เปรียบเทียบ เรียงลำดับ 
เศษส่วน จำนวนคละ แสดงปริมาณสิ่งต่างๆ และแสดงสิ่งต่างๆ ตามเศษส่วน จำนวนคละที่กำหนดและ
จำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง อ่าน เขียน เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่
เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงปริมาณของสิ่งต่างๆ และแสดงตำแหน่งจากสถานการณ์ต่างๆ ตามทศนิยมที่กำหนด 
ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร จากสถานการณ์ต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล หาค่า
ของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและแสดงการลบของจำนวนนับที่มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก ๒ 
จำนวน ที่มีผลคูณไม่เกิน ๖ หลัก และประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๖ หลัก ตัวหารไม่
เกิน ๒ หลัก หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน ของจำนวนนับและ ๐ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ สร้างโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวน
นับและ ๐ พร้อมทั้งหาคำตอบ หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณ
ของอีกตัวหนึ่ง  แสดงวิธีหาหาคำตอบของโจทย์ปัญหา การบวกและโจทย์ปัญหา การลบเศษส่วนและ
จำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง หาผลบวก ผลบของทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง 
แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ ๒ ขั้นตอน ของทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา วัดและสร้างมุม โดยใช้ไม่โพรแทรกเตอร์ แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จำแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม 
ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนดความยาวของด้าน 
ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา  
 

 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน พัฒนาทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยง
ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง 

 

 เพ่ือให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความคิดเป็นระบบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ตลอดจนให้นักเรียนตระหนักและมีจิตสำนึกทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษา
สิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

ตัวช้ีวัด 
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.4/7, 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       
รวม  22  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    รหัสวิชา ค๑๕๑๐๑          รายวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                     จำนวน ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

 ศึกษาการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูป
ทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของ
เศษส่วนและจำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ๒ 
ขั้นตอน หาผลคูณของทศนิยม ที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง หาผลหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวนนับ
หรือทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง และตัวหารเป็นจำนวนนับ ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธี
หาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๒ ขั้นตอน และแสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน ๒ ขั้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก ที่
มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรปูของรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของ
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรง
หรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ จำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูปสี่เหลี่ยมต่างๆ 
เมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุม และบอก
ลักษณะของปริซึม ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา และเขียนแผนภูมิแท่งจาก
ข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ 

 

 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน พัฒนาทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยง
ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง 

 

 เพ่ือให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็น ไทย มีจิตสาธารณะ มีความคิดเป็นระบบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ตลอดจนให้นักเรียนตระหนักและมีจิตสำนึกทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษา
สิ่งแวดล้อม  

 

ตัวช้ีวัด 
 ค ๑.๑   ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔, ป๕/๕, ป๕/๖, ป๕/๗, ป๕/๘, ป๕/๙ 
 ค ๒.๑   ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔ 
 ค ๒.๒   ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔ 
 ค ๓.๑   ป๕/๑, ป๕/๒ 
รวม ๑๙ ตัวชี้วัด 
 

สมรรถนะหลัก  
สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 



๕๖ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            รหัสวิชา ค16101                      รายวิชาคณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                                     จำนวน 160 ชั่วโมง 
                  

 ศึกษาการฝึกทักษะการคิดคำนวณ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น เพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ และ
ฝึกการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ในเรื่องการประมาณค่าใกล้เคียงเป็น
จำนวนเต็มหมื่น เต็มแสน เต็มล้าน จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบ ตัวประกอบเฉพาะ การแยกตัวประกอบ 
ห.ร.ม. ค.ร.น.การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับเศษส่วน สมบัติการสลับที่ของการบวก สมบัติการเปลี่ยน
หมู่ของการบวก สมบัติการสลับที่ของการคูณ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณความหมาย การอ่านและ
การเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง หลักเลขและค่าประจำหลัก ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก  การเขียนใน
รูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม  การเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งในรูปเศษส่วน 
และการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐,๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม ความสัมพันธ์
ระหว่างเศษส่วน การประมาณค่าใกล้เคียงเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง สองตำแหน่ง สมบัติการสลับที่ของ
การบวก สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก สมบัติการสลับที่ของการคูณ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ
การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วนระคน การบวก 
การลบ การคูณ และการหารทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง การบวก การลบ การคูณ 
การหารระคนทศนิยม ที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน 
โจทย์ปัญหาร้อยละความยาวรอบรูปสี่ เหลี่ยม วงกลม ความยาวรอบรูปวงกลม โจทย์ปัญหาการหาพ้ืนที่
ของรูปสี่เหลี่ยม การหาพ้ืนที่ของรูปวงกลม การคาดคะเนพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากการบอกชื่อและทิศทางของทิศทั้งแปด มาตราส่วน 
การอ่านแผนที่  และแผนผัง การเขียนแผนผัง เส้นทแยงมุมของรูปสี่ เหลี่ยม การสร้างรูปสี่ เหลี่ยม 
ส่วนประกอบของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวยปริซึมพีระมิด รูปคลี่ การประดิษฐ์รูป
เรขาคณิตสามมิติ สมบัติของเส้นขนานการพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยสมบัติของเส้นขนานสมการเชิง
เส้นที่มีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัว  การแก้สมการ โดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก การลบ การ
คูณ การหาร การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป การอ่านและเขียนแผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ การอ่านและเขียนกราฟเส้น การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม ความหมายและการนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแน่นอน อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น ไม่เกิดขึ้นแน่นอน 

 

 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน พัฒนาทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ใช้การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยง
ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง 

 

 เพ่ือให้รักการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความคิดเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
ตลอดจนให้นักเรียนตระหนักและมีจิตสำนึกทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม  

 
 



๕๗ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/4, ป.๖/5, ป.๖/6, ป.๖/7, ป.๖/8, ป.๖/9, ป.๖/๑0, ป.๖/11,    
          ป.๖/12 
ค ๑.๒   ป.๖/๑  
ค 2.1   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/3 
ค ๒.2   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/4     
ค 3.1   ป.๖/๑  
รวม 21 ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี  2  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        รหัสวิชา ค๒๑๑๐๑                 รายวิชาคณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑            จำนวน  ๖๐  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๑                                                           จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

 ศึกษาการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์ การบวก การลบ การคูณ 
และการหารจำนวนเต็ม สมบัติของจำนวนเต็ม การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริงจํานวนเต็มไปใช้ในชีวิต
จริง เศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนและการนำไปใช้ใน
ชีวิตจริง การใช้ทศนิยม ค่าประจําหลักทศนิยมการเปรียบเทียบทศนิยม การบวก การลบการคูณ และการ
หารทศนิยม (ไม่รวมผลลัพธ์ที่เป็นทศนิยมซ้ำ) โดยนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับ
ทศนิยม การนำความรู้เกี่ยวกับทศนิยมไปใช้ในชีวิตจริง คิดวิเคราะห์ จํานวนตรรกยะและสมบัติของจํานวน
ตรรกยะ การเขียนเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก การคูณและการหารเลขยกกำลังเมื่อเลข
ชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก การเขียนจํานวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และการนำความรู้เกี่ยวกับเลขยก
กำลังไปใช้ในชีวิตจริง หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ การอธิบายภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า 
ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ แบบ
รูปและความสัมพันธ์คำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้
เหตุผลแบบนิรนัยในการตรวจสอบข้อสรุปและสร้างเหตุผลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ และการนำความรู้
เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง 

 

 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงาน  พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ใช้การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่
หลากหลายและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ   ทางคณิตศาสตร์โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
ที่ได ้และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ  และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถทำงานอย่างเป็น
ระบบระเบียบ รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง 

 

 เพ่ือให้รักการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความคิดเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
ตลอดจนให้นักเรียนตระหนักและมีจิตสำนึกทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม  
 
ตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑   ม.๑/๑,  ม.๑/๒ 
ค ๑.๓   ม.๑/๑ 
ค ๒.๒   ม.๑/๒                             

รวม ๔ ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี ๒ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 



๕๙ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              รหัสวิชา ค๒๑๑๐๒                   รายวิชาคณิตศาสตร์ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๑                      จำนวน  ๖๐  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่  ๒                                                                            จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

 ศึกษาอัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน สัดส่วน การนำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน
และร้อยละไปใช้ในชีวิตจริง การสร้างเก่ียวกับส่วนของเส้นตรง การสร้างเกี่ยวกับมุม การสร้างเกี่ยวกับเส้น
ตั้งฉาก การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติและการนำเหตุผลแบบอุปนัยในการสร้างแบบรูป  การสร้างมุมที่มี
ขนาดต่างๆ การสร้างเส้นขนาน กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิ งเส้นสองตัวแปร การนำความรู้
เกี่ยวกับกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง  การตั้งคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การนำเสนอและการแปลความหมายข้อมูล  การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดไตร่ตรอง  คิด
สะท้อนอธิบาย   คิดอย่างมีเหตุผล การนำความรู้เกี่ยวกับสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

 

 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงาน  พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์   ใช้การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  ถ่ายทอดความคิดโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์   วิเคราะห์ข้อมูลและการแปล
ความหมายข้อมูล  ในสถานการณ์ต่างๆและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ   ทางคณิตศาสตร์โดยคำนึงถึง
ความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงเกิดการ
เรียนรู้ แนวคิดใหม่ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น  และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ 
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง 

 

 เพ่ือให้รักการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความคิดเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
ตลอดจนให้นักเรียนตระหนักและมีจติสำนึกทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม  
 
 
ตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑    ม.๑/๓ 
ค ๑.๓    ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
ค ๒.๒    ม.๑/๑ 
ค ๓.๑    ม.๑/๑             

รวม ๕ ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 



๖๐ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             รหัสวิชา ค๒๒๑๐๑                    รายวิชาคณิตศาสตร์                                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                                                                     จำนวน  ๖๐  ชั่วโมง    
ภาคเรียนที่ 1                                                                             จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

 ศึกษาทฤษฏีบทพีทาโกรัส ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับการนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพี
ทาโกรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง จำนวนตรรกยะจำนวนอตรรก
ยะรากที่สองและรากที่สาม ปริซึมและทรงกระบอก การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของปริซึม พื้นที่ผิวและ
ปริมาตรของทรงกระบอก การแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน การนำความรู้
เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา สมบัติของเลขยกกำลัง การดำเนินการของเลขยก
กำลัง สมบัติอ่ืนๆ ของเลขยกกำลัง พหุนาม การบวกและการลบเอกนาม การบวกและการลบพหุนาม 
การคูณพหุนาม การหารพหุนามด้วยเอกนาม 

 

 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน พัฒนาทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยง
ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง 

 

 เพ่ือให้รักการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความคิดเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
ตลอดจนให้นักเรียนตระหนักและมีจิตสำนึกทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม  

 
 

ตัวชี้วัด 
 ค ๑.๑   ม.๒/1, ม.2/2 
 ค ๑.๒   ม.๒/๑ 
 ค 2.1   ม.2/1, ม.2/2 
 ค ๒.๒   ม.๒/3, ม.๒/5 

รวม  7  ตัวชี้วัด 

 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 
   
 
 

 



๖๑ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             รหัสวิชา ค๒๒๑๐2                     รายวิชาคณิตศาสตร์                                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                                                                      จำนวน  ๖๐  ชั่วโมง    
ภาคเรียนที่ 2                                                                             จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

  ศึกษา สถิติ ใช้ความรู้ทางสถิตินำเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด แผนภาพต้น - 
ใบ ฮิสโทรแกรม ค่ากลางของข้อมูล และแปลความหมายผลลัพธ์ ค่าทางสถิติประกอบการตัดสินใจในชีวิต
จริง โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ความเท่ากันทุกประการ ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต ความ
เท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม ความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการแบบ ด้าน- มุม- 
ด้าน , มุม- ด้าน- มุม ด้าน-ด้าน-ด้าน , มุม-มุม-ด้าน , ฉาก-ด้าน-ด้าน การนำความรู้เกี่ยวกับความเท่ากัน
ทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา เส้นขนาน สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม ความเท่ากันทุก
ประการ ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมการนำความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการไปใช้ใน
การแก้ปัญหาการให้เหตุผลทางเรขาคณิต ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต การสร้าง
และการให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม 
การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง โดยใช้สมบัติการแจกแจง ดีกรีสองตัวแปรเดียว กำลังสองสมบูรณ์ 
ผลต่างของกำลังสอง  

 

 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน พัฒนาทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยง
ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง 

 

 เพ่ือให้รักการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความคิดเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
ตลอดจนให้นักเรียนตระหนักและมีจิตสำนึกทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม ฃ 
 
 
ตัวช้ีวัด   
 ค ๑.2   ม.๒/๒  
 ค ๒.2   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.2/4 
 ค ๓.๑   ม.๒/๑ 
รวม  5  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 



๖๒ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             รหัสวิชา ค๒3๑๐๑                     รายวิชาคณิตศาสตร์                                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                                      จำนวน  ๖๐  ชั่วโมง    
ภาคเรียนที่ 1                                                                             จำนวน ๑.๕ หน่วยกติ 
 

 ศึกษาระบบสมการระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรการ
นำความรู้เกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา  พ้ืนที่ผิวและปริมาตรการหาพ้ืนที่
ผิวของพีระมิด กรวยและทรงกลม  การนำความรู้พ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลมไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและการคาดคะเนสถานการณ์ต่างๆ และสรุปความเห็นในชีวิตจริง การหาปริมาตรของพีระมิด 
กรวย และทรงกลม  การนำความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
ความคล้ายสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน  การนำความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหา 
การแยกตัวประกอบพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง  สมการกำลังสองตัวแปร
เดียว  การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวไป
ใช้ในการแก้ปัญหาฟังก์ชันกำลังสองกราฟของฟังก์ชันกำลังสอง การนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองไป
ใช้ในการแก้ปัญหา 

 

 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน พัฒนาทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยง
ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง 

 

 เพ่ือให้รักการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความคิดเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
ตลอดจนให้นักเรียนตระหนักและมีจิตสำนึกทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม  

 
 

ตัวช้ีวัด 
 ค ๑.๒   ม.๓/๑, ม. ๓/๒ 
 ค ๑.๓   ม.๓/๒, ม.๓/๓   
 ค ๒.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒,  
 ค ๒.๒   ม.๓/๑ 
รวม  ๗  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 

 
 



๖๓ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            รหัสวิชา ค๒3๑๐2                      รายวิชาคณิตศาสตร์                                       
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                                       จำนวน ๖๐  ชั่วโมง    
ภาคเรียนที่ 2                                                                             จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาอสมการ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวการนําความรู้
เกี่ยวกับ 

การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา อัตราส่วนตรีโกณมิติ การนำค่าอัตราส่วน
ตรีโกณมิติของมุม ๓๐ องศา ๔๕ องศาและ ๖๐ องศา ไปใช้ในการแก้ปัญหาคาดการสถานการณ์ต่างๆ 
และสรุปความเห็นในชีวิตจริง สถิติ  นำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพกล่องการแปล
ความหมายผลลัพธ์  การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงความน่าจะเป็น เหตุการณ์จากการทดลองสุ่มความน่าจะ
เป็นการนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ในชีวิตจริง วงกลม คอร์ดและเส้นสัมผัส ทฤษฎีเกี่ยวกับ
วงกลม 
 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน พัฒนาทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยง
ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง 

 

เพ่ือให้รักการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความคิดเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ตลอดจน
ใหน้ักเรียนตระหนักและมีจิตสำนึกทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม  

 
 

ตัวช้ีวัด 
 ค ๑.๓   ม.๓/๑ 
 ค ๒.๒   ม.๓/๒, ม.๓/๓ 
 ค ๓.๑   ม.๓/๑ 
 ค ๓.๒   ม ๓/๑ 
รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
 

สมรรถนะหลัก   
สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

 
 
 

 
 



๖๔ 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชา ว11101            รายวิชา วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                       จำนวน 80 ชั่วโมง 
 
 การเรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร ลักษณะหนาที่และการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย 
ลักษณะและหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตวและพืชรอบตัว และสภาพแวดลอม ในบริเวณที่สัตวและพืช
อาศัยอยู ชนิดและสมบัติของวัสดุที่ใชทำวัตถุรอบตัวการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง 
ลักษณะของหิน และการมองเห็นดาวบนทองฟาในเวลากลางวันและกลางคืน การเชื่อมโยงเหตุและผลของ
ปรากฏการณ์และเหตุการณ์ต่างๆที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวัน ด้วยการใช้หลักเหตุผลที่ไม่ซับซ้อน การแกปญหาโดยการลองผิดลองถูก 
การเปรียบเทียบ โดยให้เหตุผลของ ในเรื่องต่าง ๆ บอกปัญหาของตนเอง และปัญหาที่มีกับเพ่ือน คิดหา
สาเหตุ วิธีการแก้ไข รวมถึงคิดหาวิธีการแปลกใหม่ แล้วเลือกวิธีการที่ดีที่สุดเพ่ือแก้ปัญหา และลงมือ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง และ ร่วมมือกับเพ่ือนในการแก้ปัญหา โดยรู้จักและเลือกใช้เครื่องมือ และแหล่ง
ส า รส น เท ศ เ พ่ื อ ก ารสื บ ค้ น  แ ล ะ เข้ า ถึ งข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งก า รอ ย่ า ง เห ม าะส ม กั บ วั ย  ร ว ม ถึ ง 
การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช ซอฟตแวรหรือสื่อ การใชงานอุปกรณเทคโนโลยีเบื้องตน การใชงาน
ซอฟตแวรเบื้องตน 
  

 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู สังเกต คาดคะเนหาคำตอบและคิดวิธีการหาคำตอบ โดย
อ่านข้อมูลเรื่องราวสั้น ๆ ง่าย ๆ พร้อมสํารวจตรวจสอบโดยใชเครื่องมืออย่างงาย ในการสำรวจตรวจสอบ
เก็บข้อมูลและสรุปคำตอบ ความรู้ความเข้าใจและความคิดของตน บันทึกและอธิบาย ผลการสํารวจ
ตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานแสดงขั้นตอน
การแกปญหา เขียนแผนภาพแผนภูมิแบบจำลองอย่างง่าย เพ่ือนำคำตอบที่ได้จากการสืบสอบไปคิดสร้าง
ต้นแบบสิ่งประดิษฐ์อย่างง่ายๆรวมถึงตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน มี
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิด
ประโยชน์กับตนเอง และครอบครวั เลือกสรรข้อมูล และสร้างสื่อสารสนเทศในแบบต่าง ๆ แล้วสื่อสารโดย
คำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยจินตนาการเรื่องราว ความคิด แปลกใหม่จากสิ่งรอบตัว และ
แสดงออก ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ สามารถคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ใช้สื่อและจัดการเวลา
ในการใช้สื่ออย่างระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืน ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลที่จะเชื่อหรือไม่
เชื่อ ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลโดยรู้ว่าสื่อมีวัตถุประสงค์ในการ
สื่อสาร 
 

 ตระหนักถึงประโยชนของการใชความรแูละกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ปฏิบัติตามขอตกลงในการใชงาน ดูแลรักษาอุปกรณและใชงาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูมีความคิดสรางสรรค สามารถทํางาน ทักษะการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
และกระบวนการทำงานกลุ่มกระบวนการทำงานเป็นทีมท่ีดีมีประสิทธิภาพรวมกับผูอ่ืน และกล้าพูด 
ตัดสินใจ ให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้านเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  
 
 



๖๕ 

 

 
ตัวช้ีวัด 
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  
รวม 10 ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะท่ี 7 ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล  

สมรรถนะย่อย  
สมรรถนะท่ี 9 การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
1. มีทักษะการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่ม และกระบวนการทำงานกลุ่ม/กระบวนการทำงาน

เป็นทีมทีด่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว12101              รายวิชา วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                       จำนวน 80 ชั่วโมง  
 
 การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ความจําเป็นของแสง และ
น้ำต่อการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและการนําไปใช้ 
ประโยชน์ สมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนําวัสดุมาผสมกัน การเลือกวัสดุมาใช้ทําวัตถุตามสมบัติของวัสดุ 
การนําวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การเคลื่อนที่ของแสง การมองเห็นวัตถุ การป้องกันอันตรายจากการ 
มองวัตถุในบริเวณท่ีมีแสงสว่างไม่เหมาะสม ส่วนประกอบและการจําแนกชนิดของดิน การใช้ประโยชน์
จากดิน การเชื่อมโยงเหตุและผลของปรากฏการณ์และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน อธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวัน ด้วยการใช้หลักเหตุผลที่ไม่ซับซ้อน ลงมือ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง และ ร่วมมือกับเพ่ือนในการแก้ปัญหา รู้จักและเลือกใช้เครื่องมือ และแหล่ง
สารสนเทศเพ่ือการสืบค้น และเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการอย่างเหมาะสมกับวัย การตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ การใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และตัดสินใจอย่างมี
เหตุผลที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลโดยรู้ว่าสื่อมี
วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร เลือกสาระที่มีประโยชน์จากสื่อ  สารสนเทศไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิด
ประโยชน์กบัตนเอง และครอบครัว 
 

 โดยการสืบเสาะหาความรู้ สังเกต คาดคะเนหาคำตอบและคิดวิธีการหาคำตอบ จําแนกประเภท 
โดยใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่วยในการสำรวจตรวจสอบเก็บข้อมูลและสรุปคำตอบ บันทึก และอธิบายผล
การสํารวจ ตรวจสอบ อ่านข้อมูลเรื่องราวสั้น ๆ ง่าย ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา จินตนาการเรื่องราว ความคิด แปลกใหม่จาก
สิ่งรอบตัว และแสดงออก ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ใช้สื่อและจัดการเวลาในการใช้สื่ออย่างระมัดระวังโดยไม่ให้
เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยเขียนแผนภาพแผนภูมิแบบจำลองอย่างง่าย เพ่ือนำคำตอบที่ได้จากการ
สืบสอบไปคิดสร้างต้นแบบสิ่งประดิษฐ์อย่างง่ายๆ รวมถึงตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆที่พบใน
ชีวิตประจำวัน เพ่ืออธิบายความรู้ความเข้าใจและความคิดของตน  
 

ตระหนักถึงประโยชนของการใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ปฏิบัติตามขอตกลงในการใชงาน ดูแลรักษาอุปกรณและใชงาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม มี
ทักษะการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุม่ กระบวนการทำงานเป็นทีมที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู มีความคิดสรางสรรค สามารถทํางาน แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันความคิดด้วยความเต็มใจรวมกับผู
อ่ืน เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน และกล้าพูดให้ความคิดสนับสนุน
หรือคัดค้านเรื่องเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ โดยให้เหตุผลพร้อมหลักฐานประกอบ 

 
 
 
 



๖๗ 

 

ตัวช้ีวัด 
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 
รวม 12 ตัวชีวั้ด 
 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
         สมรรถนะท่ี 7 ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล  
สมรรถนะย่อย   

สมรรถนะย่อย สมรรถนะท่ี 9 การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
1. มีทักษะการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่ม และกระบวนการทำงานกลุ่ม/กระบวนการทำงาน

เป็นทีมที่ดีมีประสิทธิภาพ 
2. แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันความคิดด้วยความเต็มใจเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มบรรลุผลตาม

เป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

คำอธิบายรายวชิาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชา ว13101       รายวิชา วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                       จำนวน 80 ชั่วโมง  
 
 การเรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร การจําแนกสิ่งมีชีวิตเปนกลุมพืช กลุมสัตว และกลุมที่ ไมใชพืช
และสัตว การจาํแนกพืชออกเปนพืชดอกและพืชไมมีดอก การจาํแนกสัตวออกเปนสัตว มีกระดูกสันหลัง
และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะของสัตวมีกระดูกสันหลังในกลุมปลา กลุมสัตวสะเทินน้ำสะเทิน
บก กลุ่มสัตวเลื้อยคลานกลุมนก และกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม หนาที่ของ ราก ลําตน ใบและดอกของ
พืชดอก สมบัติทางกายภาพดานความแข็ง สภาพยืดหยุน การนําความรอน และการนําไฟฟาของวัสดุ การ
นําสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใชในชีวิตประจำวัน สมบัติของสสาร ทั้ง 3 สถานะ ผลของแรงโนมถวงที่
มีตอวัตถุ  การวัดน้ำหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลตอการ เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ และ
ตัวกลางของแสง การขึ้นและตกและรูปรางดวงจันทร และองคประกอบของระบบสุริยะ สามารถเชื่อมโยง
เหตุและผลของปรากฏการณ์และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวัน ด้วยการใช้หลักเหตุผลที ่
ไม่ซับซ้อน บอกปัญหาของตนเอง และปัญหาที่มีกับเพ่ือน คิดหาสาเหตุ วิธีการแก้ไข รวมถึงคิดหาวิธีการ
แปลกใหม่ แล้วเลือกวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อแก้ปัญหา ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และ ร่วมมือกับเพ่ือนในการ
แก้ปัญหา โดยใช้วิธีการที่เลือกไว้ อ่านข้อมูลเรื่องราวสั้น ๆ ง่าย ๆ แล้วสามารถสรปุและแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 
 

 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู สังเกต คาดคะเนหาคำตอบและคิดวิธีการหาคำตอบ สํารวจ
ตรวจสอบโดยใชเครื่องมืออย่างงาย ในการสำรวจตรวจสอบเก็บข้อมูลและสรุปคำตอบ ความรู้ความเข้าใจ
และความคิดของตน บันทึกและอธิบาย ผลการสํารวจตรวจสอบ สามารถจินตนาการเรื่องราว ความคิด 
แปลกใหม่จากสิ่งรอบตัว และแสดงออก ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะ
กระบวนการ ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานแสดงขั้นตอนการแกปญหา เขียนแผนภาพแผนภูมิแบบจำลอง
อย่างง่าย เพ่ือนำคำตอบที่ได้จากการสืบสอบไปคิดสร้างต้นแบบสิ่งประดิษฐ์อย่างง่ายๆรวมถึงตั้งคำถาม
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ในดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลโดยรู้ว่าสื่อมีวัตถุประสงค์ ในการสื่อสารรู้จักและเลือกใช้
เครื่องมือ และแหล่งสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น การสื่อสารเบื้องตน และเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการอย่าง
เหมาะสมกับวัย โดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้ อ่ืน ไม่ใช้สื่อและจัดการเวลาในการใช้สื่ออย่าง
ระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 

ตระหนักถึงคุณคาของความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และใชความรูและกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต สามารถสื่อสารอยางมีมารยาทและรูกาลเทศะ กล้าพูดให้ความคิด
สนับสนุนหรือคัดค้านเรื่องเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ มีทักษะการเป็นผู้นำ ร่วมทำงานกลุ่ม การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
และกระบวนการทำงานกลุ่ม กระบวนการทำงานเป็นทีมที่ดีมีประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปัน
ความคิดดว้ยความเต็มใจเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน ปฏิบัติตนใน
ฐานะสมาชิกกลุ่มที่รับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทที่ได้รับมอบหมายอย่างใส่ใจ และให้ความไว้วางใจกัน
และกัน เพ่ือให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน และความสัมพันธ์ที่ดี โดยให้เหตุผลพร้อมหลักฐานประกอบ 
มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม  



๖๙ 

 

 
ตัวช้ีวัด 
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   
รวม 20 ตัวชี้วัด 
 

สมรรถนะหลัก  
สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะท่ี 7 ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล  

สมรรถนะย่อย  
สมรรถนะท่ี 9 การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
1. มีทักษะการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่ม และกระบวนการทำงานกลุ่ม/กระบวนการทำงาน

เป็นทีมที่ดีมีประสิทธิภาพ 
2. แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันความคิดด้วยความเต็มใจเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มบรรลุผลตาม 

เป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน 
 3. ร่วมทำงานกลุ่ม ปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกกลุ่มที่รับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทที่ได้รับ
มอบหมายอย่างใส่ใจ และให้ความไว้วางใจกันและกัน เพ่ือให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน และ
ความสัมพันธ์ที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๗๐ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชา ว1๔101       รายวิชา วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                     จำนวน ๑๒0 ชั่วโมง  

 
 การเรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร การจำแนกสิ่งมีชีวิตเปนกลุมพืช กลุมสัตว และกลุมที่ไมใชพืช
และสัตว การจาํแนกพืชออกเปนพืชดอกและพืชไมมีดอก  การจำแนกสัตวออกเป็นสัตว์ มีกระดูกสันหลัง
และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะของสัตวมีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุมสัตวสะเทินน้ำสะเทิน
บกกลุมสัตวเลื้อยคลาน กลุมนก และกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม หนาที่ของ ราก ลําตน ใบและดอกของ
พืชดอก สมบัติทางกายภาพ ดานความแข็ง สภาพยืดหยุน การนําความรอน และการนําไฟฟาของวัสดุ 
การนำสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใชในชีวิตประจำวัน สมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ ผลของแรงโนมถ
วงที่มีตอวัตถุการวัดน้ำหนักของวัตถุ มวลของวัตถุท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ และ
ตัวกลางของแสง การขึ้นและตกและรูปรางดวงจันทร องคประกอบของระบบสุริยะ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติและปรากฏการณ์ที่เป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ด้วยการใช้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผล รวมถึง
การวางแผนหาวิธีการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างเป็นขัน้ตอนโดยใช้กระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการระบุปัญหา การสืบค้นข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบ การสร้างต้นแบบ 
การทดสอบคุณภาพของคุณภาพของต้นแบบ 
 

 ใชการสืบเสาะหาความรู ตั้งคำถาม คาดคะเนคำตอบหรือสรางสมมติฐาน วางแผนและสํารวจ 
ตรวจสอบข้อมูลโดยเลือกใชเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลและนำเสนอผลการสำรวจตรวจสอบรวมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ เรียงลำดับความสำคัญของงาน มี
กระบวนการหรือวิธีการในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนสามารถเขียนผังเชื่อมโยงเหตุและผลโดยแสดง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงเหตุและผลอย่างเป็นลำดับและครบถ้วน รวมถึงออกแบบและสร้างแบบจำลองเพ่ือ
อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและปรากฏการณ์ที่เป็นผลจากการกระทำของมนุษย์  
 

 ตระหนักถึงคุณคาของความรูทางวิทยาศาสตร และใชความรูและกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร
ในการดํารงชีวิต ทำงานด้วยความตั้งใจ รับผิดชอบและเพียรพยายาม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย สามารถ
สื่อสารอย่างมีมารยาท รูกาลเทศะ กล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นในประเด็นทางวิทยาศาสตร์โดยการให้
เหตุผลสนับสนุนหรือคัดค้านพร้อมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ และรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน มีจิตวิทยาศาสตร 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
วิทยาศาสตร์ 
ว 1.2  ป.4/1      
ว 1.3  ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4 
ว 2.1  ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4   
ว 2.2  ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3 
ว 2.3  ป.4/1      
ว 3.1  ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3 
 
 



๗๑ 

 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  
ว ๔.๒   ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕ 
รวม  ๒๑ ตัวช้ีวัด 
 
สมรรถนะหลัก     

สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 

สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
2. กำหนดเป้าหมาย วางแผน การทำงาน และเรียงลำดับความสำคัญของงานได้ 
3. ทำงานด้วยความต้ังใจ รับผิดชอบและเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
1. มีกระบวนการหรือวิธีการในการทำงานร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชา ว1๕101       รายวิชา วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                     จำนวน ๑๒0 ชั่วโมง  
 

 การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่
อยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต การ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช สัตว์ และมนุษย์ การเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลายของสาร
ในน้ำการเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน การ
ได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง และเสียงค่อย ระดับเสียงและมลพิษ
ทางเสียง ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาว แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของ
กลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี ปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง ปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ได ้การใช้
น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง 
กระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ รู้จักการวางแผนหาวิธีการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างเป็น
ขั้นตอนโดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการระบุปัญหา การสืบค้นข้อมูล
เพ่ือใช้ในการออกแบบ การสร้างต้นแบบการทดสอบคุณภาพของคุณภาพของต้นแบบ ตลอดจนการใช้
เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การเขียนรหัสลําลองเพ่ือแสดง วิธีแก้ปัญหา การออกแบบ และการ
เขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและการทำงานแบบวนซ้ำ การใช้ซอฟต์แวร์ ประมวลผลข้อมูล การ
ติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอรเ์น็ต การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลและการประเมิน ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต 
 

 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู ตั้งคำถาม คาดคะเนคำตอบหรือ
สร้างสมมติฐาน วางแผนและสํารวจ ตรวจสอบข้อมูลโดยเลือกใชเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการสำรวจตรวจสอบรวมทั้งหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เรียงลำดับความสำคัญของงาน ตลอดจนสามารถเขียนผังเชื่อมโยงเหตุและผลโดยแสดง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงเหตุและผลอย่างเป็นลำดับและครบถ้วน รวมถึงออกแบบและสร้างแบบจำลองเพ่ือ
อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและปรากฏการณ์ที่เป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจและมีกระบวนการหรือ
วิธีการในการทำงานร่วมกัน 
 

 เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เกิดการรับรู้โดยมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสมที่พึงประสงค์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน มีความกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์ โดยการให้เหตุผลสนับสนุนหรือคัดค้านพร้อมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ รับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่นมีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

ตัวช้ีวัด 
วิทยาศาสตร์ 
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 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  
ว ๔.๒  ป.๕/๑  ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔ ป.๕/๕ 
รวม  ๓๒  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก     

สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 

สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
2. กำหนดเป้าหมาย วางแผน การทำงาน และเรียงลำดับความสำคัญของงานได้ 
3. ทำงานด้วยความตั้งใจ รับผิดชอบและเพียรพยายาม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
1. มีกระบวนการหรือวิธีการในการทำงานร่วมกัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชา ว1๖101       รายวิชา วิทยาศาสตร์ 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๖                     จำนวน ๑๒0 ชั่วโมง 
 

สารอาหารและประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทานเพ่ือการ
เลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยมีแบบจำลอง ระบบย่อยอาหาร อวัยวะในระบบย่อยอาหารมีหน้าที่สำหรับการ
ย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร  ความสำคัญของระบบย่อยอาหาร การดูแลรักษาอวัยวะในระบบ
ย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติ มีการแยกสารผสม โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การริน
ออก การกรอง และการตกตะกอน สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสาร การ
เกิดผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถู จากส่วนประกอบ หน้าที่ของวงจรไฟฟ้าแต่ละส่วน
อย่างง่าย โดยมีแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน  สามารถใช้การต่อหลอดไฟฟ้า
แบบอนุกรมและขนานด้วยวิธีการที่ เหมาะสม มีประโยชน์ ข้อจำกัด ของการเกิดเงามืด เงามัว จาก
แผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัวจากแบบจำลองปรากฏการณ์สุริยุปราคา และจันทรุปราคา 
มีการพฒันาของเทคโนโลยีอวกาศและการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ส่วนกระบวนการเกิดหินอัคนี หิน
ตะกอน และหินแปร ดูจากแบบจำลองวัฏจักรหินเพ่ือหาประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจำวัน มี
แบบจำลองการเกิดของซากดึกดำบรรพ์สภาพแวดล้อมในอดีต ที่เกิดจากลมบก ลมทะเล และมรสุม จาก
แบบจำลอง สามารถส่งผลต่อการเกิดของมรสุมในฤดูต่างๆ ของประเทศไทย เกิดผลกระทบของ น้ำท่วม 
การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ รวมถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย            
เพ่ือหาแนวทางการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติจากแบบจำลองเพ่ืออธิบายการเกิด
และผลของปรากฏการณ์เรือนกระจก กิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกท่ีมีทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจกลูกเห็บ รู้จักการวางแผนหาวิธีการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการระบุปัญหา การสืบค้นข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
ออกแบบ การสร้างต้นแบบ การทดสอบคุณภาพของคุณภาพของต้นแบบ ตลอดจนใช้เหตุผลเชิงตรรกะใน
การแก้ปัญหา การทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม 
ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อืน่ 

 

 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู  ตั้งคำถาม คาดคะเนคำตอบหรือ
สร้างสมมติฐาน วางแผนและสํารวจ ตรวจสอบข้อมูลโดยเลือกใชเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการสำรวจตรวจสอบรวมทั้งหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ เรียงลำดับความสำคัญของงาน ตลอดจนสามารถเขียนผังเชื่อมโยงเหตุและผลโดยแสดง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงเหตุและผลอย่างเป็นลำดับและครบถ้วน รวมถึงออกแบบและสร้างแบบจำลองเพ่ือ
อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและปรากฏการณ์ที่เป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ และกระบวนการหรือ
วิธีการในการทำงานร่วมกัน 
 
 



๗๕ 

 

 เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เกิดการรับรู้ โดยมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสมที่พึงประสงค์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน มีความกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์ โดยการให้เหตุผลสนับสนุนหรือคัดค้านพร้อมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ มีรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่น มจีิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
วิทยาศาสตร์ 
ว 1.2  ป.6/1  ป.6/2ป.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.6/4  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.6/4  ป.6/5  ป.6/6  ป.6/7  ป.6/8  ป.6/9 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  
ว ๔.๒  ป.๖/๑   ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔    
รวม  ๓๐  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะ 
 สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 

สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
2. กำหนดเป้าหมาย วางแผน การทำงาน และเรียงลำดับความสำคัญของงานได้ 
3. ทำงานด้วยความตั้งใจ รบัผิดชอบและเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
1. มีกระบวนการหรือวิธีการในการทำงานร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๗๖ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      รหัสวิชา ว21101         รายวิชา วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                        เวลาเรียน 60  ชั่วโมง    
ภาคเรียนที่ 1                          จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ศึกษาประเภทโครงสร้างและหน้าที่ของ
ส่วนประกอบภายในเซลล์สิ่งมีชีวิตด้วยกล้องจุลทรรศน์ ศึกษากระบวนการลำเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ด้วยวิธีการแพร่และการออสโมซิส ศึกษาการดำรงชีวิตของพืชกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงการ
ลำเลียงสารในพืช การเจริญเติบโตของพืช การสืบพันธุ์ของพืช และเทคโนโลยีชีวภาพของพืช การศึกษา
เกี่ยวกับสารรอบตัว สมบัติของสาร การจำแนกสารด้วยสถานะเนื้อสารและขนาดอนุภาคของสาร การ
เปลี่ยนแปลงของสารบริสุทธิ์และสารผสม สมบัติของสารบริสุทธิ์และสารผสม สามารถเชื่อมโยงเหตุและผล
ของปรากฏการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
และปลอดภัย   

 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุปเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน มี
จิตวิทยาศาสตร์มีคุณธรรมและจริยธรรม ตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆที่พบในชีวิตประจำวัน
คาดคะเนหาคำตอบและคิดวิธีการหาคำตอบ โดยอาจใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่วยในการสำรวจตรวจสอบ
เก็บข้อมูล สรุปคำตอบและเขียนเพ่ืออธิบายความรู้ความเข้าใจและความคิดของตน หรือเพ่ือนำเสนอ ใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เขียนเพ่ืออธิบายความรู้ความเข้าใจและความคิดของตน หรือเพ่ือ
นำเสนอ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการ
แก้ปัญหาที่กำหนดไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยมีการบันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล และใช้กระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์ การ
แก้ปัญหา วางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงานเพ่ือให้เกิด
ทักษะความรู้ความเข้าใจ  และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สามารถนำเอาแนวคิดเชิงคำนวณมา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้ รวมถึงสามารถชี้แจงเหตุผลโดยมีหลักฐานประกอบ นำคำตอบที่ได้จาก
การสืบสอบไปคิดสร้างต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับวัย และสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได ้

 

เห็นคุณค่าและตระหนักและมีจิตสำนึกทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม เกิด
การรับรู้ โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความกล้า
พูดกล้าแสดงความคิดเห็นในประเด็นทางวิทยาศาสตร์ โดยการให้เหตุผลสนับสนุนหรือคัดค้านพร้อมทั้ง
หลักฐานเชิงประจักษ์ รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยม
ที่เหมาะสมพงึประสงค์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน 

 
 
 



๗๗ 

 

 
ตัวช้ีวัด 
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 
ว 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 ม.1/10 
รวม  33  ตัวชี้วัด  
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 

สมรรถนะท่ี  7  การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
3. สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้และสามารถ
ตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการบันทึกผล
การแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี  8  การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
1. เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
และแนะนำผู้อ่ืนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      รหัสวิชา ว2110๒         รายวิชา วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                เวลาเรียน 60 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๒                           จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับแรงดันอากาศอุณหภูมิ และการวัดผลของความร้อน  ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สาร การถ่ายโอนความร้อน การดูดกลืนและคายความร้อน สมดุลความร้อน องค์ประกอบของบรรยากาศ
การแบ่งชั้นบรรยากาศ ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ องค์ประกอบของบรรยากาศ ได้แก่
อุณหภูมิอากาศความดัน อากาศความชื้น อากาศลมเมฆและฝนพายุฟ้าคะนองพายุหมุนเขตร้อน มรสุม 
การพยากรณ์อากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก การอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันด้วยการใช้หลักเหตุผล และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงการเชื่อมโยง
เหตุและผลของปรากฏการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 

 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกตการวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจมี
ความสามารถในการตัดสินใจสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงตั้ง
คำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจำวันคาดคะเนหาคำตอบและคิดวิธีการหาคำตอบ 
โดยอาจใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่วยในการสำรวจตรวจสอบเก็บข้อมูล สรุปคำตอบและเขียนรายงานได้  
สามารถเขียนเพ่ืออธิบายความรู้ความเข้าใจและความคิดของตน หรือเพ่ือนำเสนอ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้
อย่าหลากหลาย ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) และการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning) เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด
เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน เพ่ือให้ผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดจนสามารถชี้แจงเหตุผลโดยมีหลักฐาน
ประกอบ นำคำตอบที่ได้จากการสืบสอบไปคิดสร้างต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับวัย 
และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 

 

เห็นคุณค่าและตระหนักและมีจิตสำนึกทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม เกิด
การรบัรู้ โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความกล้า
พูดกล้าแสดงความคิดเห็นในประเด็นทางวิทยาศาสตร์ โดยการให้เหตุผลสนับสนุนหรือคัดค้านพร้อมทั้ง
หลักฐานเชิงประจักษ์ รบัฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร จรยิธรรม คุณธรรม และคานิยม
ที่เหมาะสมพึงประสงค์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน 

 
ตัวช้ีวัด 
ว 2.2 ม.1/1 
ว 2.3 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 
ว 3.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 
รวม 15 ตัวชี้วัด 
 
 



๗๙ 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์

สมรรถนะย่อย 
สมรรถนะท่ี  7  การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

3. สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้และสามารถ
ตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการบันทึกผล
การแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี  8  การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
1. เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
และแนะนำผู้อ่ืนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      รหัสวิชา ว2๒101         รายวิชา วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒               เวลาเรียน 60  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่   1                           จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ระบบหายใจ อวัยวะต่าง ๆ ที่มนุษย์หายใจเข้าและหายใจออก การทำงานของกระบังลมและ

กระดูกซี่โครง การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกาย การสูบบุหรี่ การสูด
อากาศที่มีสารปนเปื้อนและการเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจบางโรค ระบบขับถ่ายและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง 
การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม ระบบหมุนเวียนเลือด หัวใจของมนุษย์ หลอดเลือด เลือด การบีบ
และคลายตัวของหัวใจ ชีพจร อัตราการเต้นของหัวใจในขณะปกติและหลังจากทำกิจกรรมต่าง ๆ ระบบ
หมุนเวียนเลือด อัตราการเต้นของหัวใจที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล การออกกำลังกาย การเลือก
รับประทานอาหารการพักผ่อน และการรักษาภาวะอารมณ์ให้เป็นปกติ ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบ
ประสาท ระบบสืบพันธุ์ ฮอร์โมนเพศ การคุมกำเนิด สารผสม สารบริสุทธิ์ สารละลาย ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแยกสารบูรณาการกับคณิตศาสตร์ แรง ความดัน แรงพยุง การลอยของวัตถุ 

 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงเหตุและผล ตั้งคำถามและอธิบายปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ปรากฏการณ์ต่างๆที่พบในชีวิตประจำวัน คาดคะเนหาคำตอบและคิดวิธีการหาคำตอบ โดยอาจ
ใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่วยในการสำรวจตรวจสอบ เก็บข้อมูล สรุปคำตอบ สามารถสร้างแผนภูมิ
แผนภาพ แบบจำลองอย่างง่ายเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เขียนรายงานเพ่ืออธิบายความรู้
ความเข้าใจ ความคิดของตน เพ่ือนำเสนอในรูปแบบต่างๆได้อย่างหลากหลาย มีการใช้กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรมในการศึกษาปัญหาออกแบบสร้างต้นแบบนวัตกรรมอย่างง่าย และสามารถนำ
คำตอบที่ได้จากการสืบสอบไปคิดสร้างต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับวัย และ
นำมาใช้สำรวจตรวจสอบสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ตลอดจนมีวิธีการเพ่ือใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

 

เกิดความสนใจในปรากฏการณ์รอบตัว เข้าใจเหตุและผลของปรากฏการณ์นั้น มีความสนุกที่จะ
หาข้อมูล เพื่อให้ได้คำตอบที่อยากรู้ มีความกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นในประเด็นทางวิทยาศาสตร์ โดย
การให้เหตุผลสนับสนุนหรือคัดค้านพร้อมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน ตลอดจนมี
จิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสมพึงประสงคต์่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน 

 
ตัวช้ีวัด 
ว 1.2 ม.๒/1 ม.๒/2 ม.๒/3 ม.๒/4 ม.๒/5 ม.๒/6 ม.๒/7 ม.๒/8 ม.๒/9 ม.๒/10  
 ม.๒/11 ม.๒/12 ม.๒/13 ม.๒/14 ม.๒/15 ม.๒/16 ม.๒/17 
ว 2.1 ม.๒/1 ม.๒/2 ม.๒/3 ม.๒/4 ม.๒/5 ม.๒/6  
ว 2.๒ ม.๒/1 ม.๒/2 ม.๒/3 ม.๒/4 ม.๒/5 

รวม  ๒๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



๘๑ 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์

สมรรถนะย่อย 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
2. กำหนดเป้าหมาย วางแผน การทำงาน และเรียงลำดับความสำคัญของงานได้ 
3. ทำงานด้วยความตั้งใจ รับผิดชอบและเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
1. มีกระบวนการหรือวิธีการในการทำงานร่วมกัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     รหัสวิชาว 22102                 รายวิชา  วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                              จำนวน 60 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่   2                                       จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับแรงเสียดทาน ขนาดของแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุและนำไปใช้ 
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน แรงที่กระทำต่อวัตถุโดยไม่ผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุ โมเมนต์ของแรง เพ่ือ
นำไปออกแบบและประดิษฐ์ของเล่น สนามโน้มถ่วง ประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า แม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก 
ขนาดของแรงโน้มถ่วง แรงไฟฟ้าและแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ อัตราเร็ว แรง
กระทำต่อวัตถุ งานที่ทำในหนึ่งหน่วยเวลา พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานกล การเปลี่ยน 
จากพลังงานหนึ่งเป็นอีกพลังงานหนึ่ง การถ่ายโอนพลังงาน เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ การเผาไหม้เชื้อเพลิง
ซากดึกดำบรรพ์ คำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม พลังงานที่สำคัญในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มนุษย์ พลังงานทดแทน โครงสร้างภายนอกโลก การผุพัง การกร่อน การสะสมตัวตะกอน ดิน ชั้นหน้าดิน 
ปัจจัยที่ทำให้ดินแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน สมบัติบางประการของดิน แหล่งน้ำผิวดิน 
แหล่งน้ำใต้ดิน น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด กระบวนการเกิดและผลกระทบ  

 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงเหตุและผล ตั้งคำถามและอธิบายปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ปรากฏการณ์ต่างๆที่พบในชีวิตประจำวัน คาดคะเนหาคำตอบและคิดวิธีการหาคำตอบ โดยอาจ
ใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่วยในการสำรวจตรวจสอบ เก็บข้อมูล สรุปคำตอบ สามารถสร้างแผนภูมิ
แผนภาพ แบบจำลองอย่างง่ายเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เขียนรายงานเพ่ืออธิบายความรู้
ความเข้าใจ ความคิดของตน เพ่ือนำเสนอในรูปแบบต่างๆได้อย่างหลากหลาย มีการใช้กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรมในการศึกษาปัญหาออกแบบสร้างต้นแบบนวัตกรรมอย่างง่าย และสามารถนำ
คำตอบที่ได้จากการสืบสอบไปคิดสร้างต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับวัย และ
นำมาใช้สำรวจตรวจสอบสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ตลอดจนมีวิธีการเพ่ือใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

 

เกิดความสนใจในปรากฏการณ์รอบตัว เข้าใจเหตุและผลของปรากฏการณ์นั้น มีความสนุกที่จะ
หาข้อมูล เพื่อให้ได้คำตอบที่อยากรู้ มีความกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นในประเด็นทางวิทยาศาสตร์ โดย
การให้เหตุผลสนับสนุนหรือคัดค้านพร้อมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน ตลอดจนมี
จิตวิทยาศาสตร จรยิธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสมพึงประสงค์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน 

 
ตัวช้ีวัด 
ว 2.2 ม.๒/1  ม.๒/2 ม.๒/3 ม.๒/4 ม.๒/5 ม.๒/6 ม.๒/๗ ม.๒/๘ ม.๒/๙ ม.๒/๑๐ 
 ม.๒/๑๑ ม.๒/๑๒ ม.๒/๑๓ ม.๒/๑๔ ม.๒/๑๕ 
ว 2.3 ม.๒/1 ม.๒/2 ม.๒/3 ม.๒/4 ม.๒/5 ม.๒/6 
ว 3.2 ม.๒/1 ม.๒/2 ม.๒/3 ม.๒/4 ม.๒/5 ม.๒/6 ม.๒/๗ ม.๒/๘ ม.๒/๙ ม.๒/๑๐ 

รวม ๓๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 



๘๓ 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
2. กำหนดเป้าหมาย วางแผน การทำงาน และเรียงลำดับความสำคัญของงานได้ 
3. ทำงานด้วยความตั้งใจ รับผิดชอบและเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
1. มีกระบวนการหรือวิธีการในการทำงานร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รหัสวิชา ว 23101       รายวิชา  วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                              จำนวน 60 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่   ๑                           จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษาระบบนิเวศ องค์ประกอบของระบบนิเวศ ทั้งแบบมีชีวิตละไม่มีชีวิต การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบ รูปแบบต่าง ๆ ของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต การแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตามหน้าที่ 
การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต โครโมโซม  ดีเอ็นเอ จำนวน
โครโมโซม โครโมโซมเพศ ทฤษฎีของเมนเดล เซลล์สืบพันธุ์ กระบวนการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ไมโทซิส 
การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม โรคทางพันธุกรรม การดัดแปลงพันธุกรรม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม สารประกอบโมเลกุลใหญ่ การเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร ปฏิกิริยาเคมี เทอร์มอมิเตอร์ ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน การเกิด
สนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาการเผาไหม้  ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับสารประกอบ
คาร์บอเนต ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะบางชนิด การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช 

 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงเหตุและผล ตั้งคำถามและอธิบายปรากฏการณ์
ธรรมชาติปรากฏการณ์ต่างๆที่พบในชีวิตประจำวัน คาดคะเนหาคำตอบและคิดวิธีการหาคำตอบ  โดยอาจ
ใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่วยในการสำรวจตรวจสอบ เก็บข้อมูล  สรุปคำตอบ และสามารถเขียนรายงาน
เพ่ืออธิบายความรู้ความเข้าใจ ความคิดของตน เพ่ือนำเสนอในรูปแบบต่างๆได้อย่างหลากหลาย กล้าแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือสนับสนุนหรือคัดค้านเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยมีหลักฐานประกอบ และสามารถนำ
คำตอบที่ได้จากการสืบสอบไปคิดสร้างต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับวัย และ
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้  

 

เกิดความสนใจในปรากฏการณ์รอบตัว เข้าใจเหตุและผลของปรากฏการณ์นั้น มีความสนุกที่จะ
หาข้อมูล เพื่อให้ได้คำตอบที่อยากรู้ มีความกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นในประเด็นทางวิทยาศาสตร์ โดย
การให้เหตุผลสนับสนุนหรือคัดค้านพร้อมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน ตลอดจนมี
จิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสมพึงประสงค์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน 
 
ตัวช้ีวัด 
ว 1.๑ ม.๓/1 ม.๓/2 ม.๓/3 ม.๓/4 ม.๓/5 ม.๓/6 
ว 1.๓ ม.๓/1 ม.๓/2 ม.๓/3 ม.๓/4 ม.๓/5 ม.๓/6 ม.๓/7 ม.๓/8 ม.๓/9 ม.๓/10  
 ม.๓/11 
ว 2.1 ม.๓/1 ม.๓/2 ม.๓/3 ม.๓/4 ม.๓/5 ม.๓/6 ม.๓/7 ม.๓/8 

รวม ๒๕ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



๘๕ 

 

 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะที่  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 

สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
2. กำหนดเป้าหมาย วางแผน การทำงาน และเรียงลำดับความสำคัญของงานได้ 
3. ทำงานด้วยความตั้งใจ รับผิดชอบและเพียรพยายาม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
1. มีกระบวนการหรือวิธีการในการทำงานร่วมกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๖ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รหัสวิชา ว 23102         รายวิชา  วิทยาศาสตร์          
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                       จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่   2                                                                 จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม วงจรไฟฟ้าแบบ

ขนาน วงจรไฟฟ้าแบบผสม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวเก็บประจุ ความ
ต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า การคำนวณค่าไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง กฎการสะท้อนของ
แสง มุมตกกระทบ มุมสะท้อน เลนส์ ระบบสุริยะ แรงโน้มถ่วง การโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก การโคจร
รอบโลกของดวงจันทร์ ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง เทคโนโลยีอวกาศ ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ  

 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงเหตุและผล ตั้งคำถามและอธิบายปรากฏการณ์
ธรรมชาติ  ปรากฏการณ์ต่างๆที่พบในชีวิตประจำวัน คาดคะเนหาคำตอบและคิดวิธีการหาคำตอบ  โดย
อาจใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่วยในการสำรวจตรวจสอบ เก็บข้อมูล สรุปคำตอบ และสามารถเขียน
รายงานเพ่ืออธิบายความรู้ความเข้าใจ ความคิดของตน เพ่ือนำเสนอในรูปแบบต่างๆได้อย่างหลากหลาย 
กล้าแสดงความคิดเห็นเพ่ือสนับสนุนหรือคัดค้านเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยมีหลักฐานประกอบ และ
สามารถนำคำตอบที่ได้จากการสืบสอบไปคิดสร้างต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับวัย 
และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้  

 

เกิดความสนใจในปรากฏการณ์รอบตัว เข้าใจเหตุและผลของปรากฏการณ์นั้น มีความสนุกที่จะ
หาข้อมูล เพื่อให้ได้คำตอบที่อยากรู้ มีความกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นในประเด็นทางวิทยาศาสตร์ โดย
การให้เหตุผลสนับสนุนหรือคัดค้านพร้อมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน ตลอดจนมี
จิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสมพึงประสงค์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน 

 
ตัวช้ีวัด 
ว 2.3 ม.๓/1 ม.๓/2 ม.๓/3 ม.๓/4 ม.๓/5 ม.๓/6 ม.๓/7 ม.๓/8 ม.๓/9 ม.๓/10  
 ม.๓/๑๑ ม.๓/๑๒ ม.๓/๑๓ ม.๓/๑๔ ม.๓/๑๕ ม.๓/๑๖ ม.๓/๑๗ ม.๓/๑๘ ม.๓/1๙ ม.๓/๒๐ 
ว 3.๑ ม.๓/1 ม.๓/2 ม.๓/3 ม.๓/4 

รวม ๒๔  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะที่ 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 

สมรรถนะท่ี 6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
2. กำหนดเป้าหมาย วางแผน การทำงาน และเรียงลำดับความสำคัญของงานได้ 
3. ทำงานด้วยความตั้งใจ รับผิดชอบและเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 9 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
1. มีกระบวนการหรือวิธีการในการทำงานร่วมกัน 
 



๘๗ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๓   รายวิชา วิทยาการคำนวณ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                              จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่ ๑                                          จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม แนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา 
ขัน้ตอนการแก้ปัญหา การเขียนรหัสลำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มี
การใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ำ เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจซอฟต์แวร์และบริการ
บนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การ
จัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้สื่อและ
แหล่งขอ้มูล วิเคราะห์   และประเมินสารสนเทศแบบต่าง ๆ 
 

นำแนวคิดเชิงนามธรรมและข้ันตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ 
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง รู้จักเลือกใช้เครื่องมือและสร้างสื่อสารสนเทศในแบบต่าง ๆ เพ่ือการสืบค้น 
รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อ่ืน 
เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง รับและส่งสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจถูกต้อง 
 

สามารถ เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองทำให้ 
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถ
แนะนำผู้อืน่ได้ 
 
 
ตัวช้ีวัด 
ว ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 

1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิต
จริง 

2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร ์
3. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตาม

วัตถุประสงค ์
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 

4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลง 
รวม  ๔  ตัวชี้วัด   
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะที ่8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 
 
 



๘๘ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๔                                                    รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑                              จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่ 2                                          จำนวน 0.5 หน่วยกิต    
 

ศึกษาความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี การทํางานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบและ เลือกข้อมูลที่จําเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันในด้านการเกษตรและ
อาหาร และสร้าง ชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการ 

โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่อ งมือ ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย  

สามารถ เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองทำให้ 
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถ
แนะนำผู้อื่นได ้

 
ตัวช้ีวัด  
ว 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  

1. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ    
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจําวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา  

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จําเป็น 
นําเสนอ แนวทางการแก้ปัญหาใหผู้้อื่นเข้าใจ วางแผนและดําเนินการแก้ปัญหา  

4. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
และ นําเสนอผลการแก้ปัญหา  

5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย  

รวมทั้งหมด  5  ตัวช้ีวัด 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รหัสวิชา ว ๒๒๑๐๓    รายวิชา วิทยาการคำนวณ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                              จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่ ๑                                          จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการทำงานที่พบในชีวิต
จริงการออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมโดยใช้
ซอฟต์แวร์Scratch, python, java และ c อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน 
 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning)ได้ รู้จักและเลือกใช้เครื่องมือ  แหล่งสารสนเทศเพ่ือ
การสืบค้น สร้างสื่อสารสนเทศในแบบต่าง ๆเพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ตรวจสอบการเรียนรู้และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรม
โครงงาน เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถนำเอา
แนวคิดเชิงคำนวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงาน  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ การนำ
ข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ได้ตาม
วัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการ
ดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการ
จัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจและเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  

 

สามารถ เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไดด้้วยตนเองทำให้ 
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถ
แนะนำผู้อ่ืนได ้

 
 
ตัวช้ีวัด 
ว ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 

1. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการทำงานที่พบในชีวิตจริง 
2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมทีใ่ช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 
3. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร 

เพ่ือประยกุต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น 
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่

ผลงาน 
รวม  ๔  ตัวชีวั้ด  
 



๙๐ 

 

 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ว ๒๒๑๐๓                                                    รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                                   จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่ 2                                                   จำนวน 0.5 หน่วยกิต    
 
            ศึกษาสาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนคาดการณแนวโนมเทค
โนโลยี ในอนาคต เลือกใชเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม ประ
ยุกตใชความรู ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห เปรียบเทียบและเลือกขอมูลที่จําเปนเพ่ือออกแบบ
วิธีการแกปญหาใน ชุมชนหรือทองถิ่นในดานพลังงาน สิ่งแวดลอม การเกษตรและอาหาร และสรางชิ้นงาน
หรือพัฒนาวิธีการ 

 โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการแกป
ญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย  

สามารถ เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองทำให้ 
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถ
แนะนำผู้อื่นได ้
 
ตัวช้ีวัด  
ว 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  

1. คาดการณแนวโนมเทคโนโลยีที่จะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอการ   
เปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี และวิเคราะห เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยี  
โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม  

2. ระบุปญหาหรือความตองการในชุมชนหรือทองถิ่น สรุปกรอบของปญหา รวบรวม วิเคราะหข
อมลู และแนวคดิที่เก่ียวของกับปญหา  

3. ออกแบบวิธีการแกปญหา โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูลที่จําเปนภายใต
เงื่อนไข และทรัพยากรที่มีอยู นําเสนอแนวทางการแกปญหาใหผูอ่ืนเขาใจ วางแผนขั้นตอน
การทํางานและ ดําเนินการแกปญหาอยางเปนขั้นตอน  

4. ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้น ภายใตกรอบเงื่อนไข พรอม
ทั้งหา แนวทางการปรับปรุงแกไข และนําเสนอผลการแกปญหา  

5. ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสเพ่ือแกป
ญหา หรือพัฒนางานไดอยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย  

รวมทัง้หมด 5 ตัวชี้วัด 
  
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 
 
 



๙๒ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓    
รหัสวิชา ว๒๓๑๐๓               รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)      จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่  ๑                                                   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 
 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และสรุป ความรู้ ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Internet of Things 
(IoT)การเขียนโปรแกรม เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประมวลผลข้อมูล การ
สร้างทางเลือกให้มีความหลากหลายแปลกใหม่ทางด้านซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ใน 
ค้นคว้าจัดการข้อมูล การประเมินการความน่าเชื่อถือของข้อมูล การสืบค้นหาแหล่งต้นตอของข้อมูล
เหตุผลวิวัติ ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาด การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้
ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม  
 

กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู้แบบ 
ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ตรวจสอบการเรียนรู้และนำเสนอผ่ านการทำกิจกรรม
โครงงาน เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถนำเอา
แนวคิดเชิงคำนวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้ รู้จักและเลือกใช้เครื่องมือ  แหล่งสารสนเทศเพ่ือ
การสืบค้น สร้างสื่อสารสนเทศในแบบต่าง ๆ  
 

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก และนำเสนอการตัดสินใจได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพออกแบบและเขียนโปรแกรม เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืน
อย่างสร้างสรรค์ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถ
นำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ และสามารถนำใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเข้าใจ  
 
 
ตัวช้ีวัด 
ว 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 

1. พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
2. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้

ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 
3. ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด เพ่ือการ

ใช้งานอยา่งรู้เท่าทัน 
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 
รวม  4  ตัวช้ีวัด   
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 



๙๓ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                       ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๓    
รหัสวิชา ว๒๓๑๐๔        รายวิชา เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)      จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 2                                          จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
      

ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และความสัมพันธ์
ของ เทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือสรุป
กรอบของ ปัญหา เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จําเป็นโดยคํานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาใน งานอาชีพด้านการเกษตร อาหาร พลังงานและขนส่ง  

โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ ปลอดภัย  

สามารถ เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองทำให้ 
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถ
แนะนำผู้อื่นได ้
 
ตัวช้ีวัด  
ว 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  

1. วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยทีส่่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของ  
เทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางการ
แก้ปัญหา หรือพัฒนางาน  

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพ่ือพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของ
ปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา โดยคํานึงถึงความถูกต้อง
ด้านทรัพย์สิน ทางปัญญา  

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จําเป็นภายใต้ 
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือ
วิธีการที ่หลากหลาย วางแผนขั้นตอนการทํางานและดําเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน  

4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้
กรอบ เงื่อนไข พร้อมทัง้หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนําเสนอผลการแก้ปัญหา  

5. ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้
ถูกต้องกับ ลักษณะของงาน และปลอดภัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน  

รวมทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 
 
 
 



๙๔ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         รหัสวิชา ว11201       รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                  จำนวน ๘0 ชั่วโมง  
 
 การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น 
การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น การสร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้ไฟล์ตามวัตถุประสงค์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกัน และการดูแลรักษา
อุปกรณ์ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม รู ้จ ักและเลือกใช้เครื ่องมือ และแหล่ง
สารสนเทศเพ่ือการสืบค้น และเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการอย่างเหมาะสมกับวัย 
 

 โดยใช้กระบวนการในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อหา
วิธีการแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู ้
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับ แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย เขียนโปรแกรมโดยใช้
สื่อและจัดการเวลาในการใช้สื่ออย่างระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืน สร้าง จัดเก็บและ
เรียกใช้ไฟล์ตามวัตถุประสงค์เลือกสาระที่มีประโยชน์จากสื่อ  สารสนเทศไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ เกิด
ประโยชน์กับตนเอง และครอบครัว 
 

 ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลที่
จะเชื ่อหรือไม่เชื ่อ ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามสื ่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลโดยรู้ว ่าสื ่อมี
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารสนเทศในแบบต่าง ๆ แล้วสื่อสารโดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อ่ืน 
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม มี
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ 

2. อธิบายแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ 
หรือ ข้อความ 
3. อธิบายเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ 
4. อธิบายใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ 
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน 
ดูแล  รักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 
 
 



๙๕ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       รหัสวิชา ว12201       รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                จำนวน ๘0 ชั่วโมง 
 
 ศึกษาและฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้การแสดงขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่าง
ง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื ่อและ
ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้
คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื ้องต้น และการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม รู้จักและ
เลือกใช้เครื่องมือ และแหล่งสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น และเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการอย่างเหมาะสมกับวัย 
 

 ใช้กระบวนการในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย เขียนโปรแกรม
แบบมีเงื่อนไขโดยใช้บัตรคำสั่งและตรวจหาข้อผิดพลาด ใช้งานซอฟต์แวร์ สร้าง จัดหมวดหมู่ไฟล์และ
โฟลเดอร์ ใช้สื่อและจัดการเวลาในการใช้สื่ออย่างระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืน เลือก
สาระที่มีประโยชน์จากสื่อ  สารสนเทศไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และครอบครัว 
 

 ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนตัว ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยรู้ว่าสื่อมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารสนเทศในแบบต่าง ๆ แล้วสื่อสารโดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธ ิบายการแสดงลำดับขั ้นตอนการทำงานหรือการแก้ป ัญหาอย่างง่ายโดยใช ้ภาพ 
สัญลักษณ์ หรือข้อความ 
2. อธิบายการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาดของ 
    โปรแกรม 
3. อธิบายการใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จ ัดหมวดหมู ่ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ 
4. อธ ิบายการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏ ิบ ัต ิ ตามข้อตกลงในการใช ้
คอมพิวเตอร์   ร่วมกัน ดูแล รักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม 

รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 
 
 



๙๖ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         รหัสวิชา ว13201      รายวิชา คอมพิวเตอร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                  จำนวน ๘0 ชั่วโมง 
 
 ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้อัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้
ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดนใช้ซอฟต์แวร์หรือสื ่อและตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ การรวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล 
โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงใน
การใช้อินเทอร์เน็ต รู้จักและเลือกใช้เครื่องมือ และแหล่งสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น และเข้าถึงข้อมูลที่
ต้องการอย่างเหมาะสมกับวัย 
 

 ใช้กระบวนการในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างง่าย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารเบื ้องต้น สามารถสื ่อสารสิ ่งที ่เรียนรู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา เขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ
โดยใช้บัตรคำสั ่ง ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาความรู้ รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ ใช้สื่อและจัดการเวลาในการใช้สื่ออย่างระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืน 
เลือกสาระที่มีประโยชน์จากสื ่อ  สารสนเทศไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และ
ครอบครัว 
 

 ตระหนักถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและอยู ่ในการดูแลของครูหรือผู ้ปกครอง 
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยรู้ว่าสื่อมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารสนเทศในแบบต่าง ๆ แล้วสื่อสารโดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน   มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. อธ ิบายการแสดงอัลกอริท ึมในการทำงานหรือการแก้ป ัญหา อย่างง ่ายโดยใช ้ภาพ 
สัญลักษณ์ 
    หรือข้อความ 
2. อธิบายการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาด 
    ของโปรแกรม  
3. อธิบายการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ 
4. อธิบายการรวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ 
5. อธ ิบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบ ัต ิ ตามข้อตกลงในการใช ้
อินเทอร์เน็ต 

รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 
 



๙๗ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         รหัสวิชา ว1๔201      รายวิชา คอมพิวเตอร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                  จำนวน ๘0 ชั่วโมง 

 
   ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  หน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น  

กล้องดิจิตัล  สแกนเนอร์ แผ่นซีดี  หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์  การจัดประเภทของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงานเบื้องต้น คืออุปกรณ์รบัข้อมูล  อุปกรณ์ประมวลผล และอุปกรณ์แสดงผล  
ประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์  การใช้งานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น              
การสร้าง ลบ เปลี่ยนชื่อ ย้ายแฟ้มและโฟลเดอร์  การใช้โปรแกรมกราฟิกขั้นพ้ืนฐานในการสร้างงาน 
 โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะในการทำงานและรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน รักการทำงาน ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและมี
ประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
สร้างสรรค ์สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
๒. บอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ได้ 
๓. บอกประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 
๔. ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 
๕. ใช้โปรแกรมกราฟิกขั้นพื้นฐานสร้างงานได้ 

รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 

 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         รหัสวิชา ว๑๕๒๐๑      รายวิชา คอมพิวเตอร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                  จำนวน ๘๐ ชั่วโมง 

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการ  ค้นหา  รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจ  และเป็นประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้   
สร้างงานเอกสารเพ่ือใช้ประโยชน์  การใช้งานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น การสร้าง ลบ 
เปลี่ยนชื่อ ย้ายแฟ้มและโฟลเดอร์   เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการสร้างเอกสารใหม่  การตกแต่ง
เอกสาร การบันทึกงานเอกสาร การบันทึกงานเอกสาร  การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างชิ้นงานอย่าง
สร้างสรรค์  
 โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะในการทำงานและรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน รักการทำงาน ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและมี
ประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
สร้างสรรค ์สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
๒. ใช้งานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 
๓. ใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการสร้างเอกสารได้                        
๔.ใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ได้ 

รวมทั้งหมด  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 

 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         รหัสวิชา ว๑๖๒๐๑      รายวิชา คอมพิวเตอร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                  จำนวน ๘๐ ชั่วโมง 

 
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล เช่น ค้นหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์  ค้นหา

ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  ค้นหาข้อมูลจากซีดีรอม  การใช้งานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น 
การสร้าง ลบ เปลี่ยนชื่อ ย้ายแฟ้มและโฟลเดอร์   การเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  นำเสนอข้อมูลใน
รูปแบบที่เหมาะสม  เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับการนำเสนอข้อมูล  การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้าง
ชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์  
 โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกดิความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะในการทำงานและรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน รักการทำงาน ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและมี
ประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
สร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
๒. สามารถเก็บรักษาข้อมูลได้ 
๓.ใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลได้   
๔.ใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ได้ 

รวมทั้งหมด  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 

 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        รหัสวิชา ว๒๑๒๐๑       รายวิชาคอมพิวเตอร์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑               จำนวน 5๐ ชั่วโมง 
ภาคเรียนที ่๑                                  จำนวน 2.๐ หน่วยกิต   
              
 ศึกษา  ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง  มีการสืบค้น  มีความ
หลากหลายแปลกใหม่  เพ่ือ  ลดขั้นตอนเวลา  ทรัพยากร  ในการทำงาน  ฝึกปฏิบัติหลักการเบื้องต้นของ
กลุ่มเครื่องมอื ต่าง ๆ ในการตกแต่งรูปภาพ  สร้างรูปภาพ  กรอบรูป  ปรับแสงเงาของภาพ  
 

 โดยใช้งานโปรแกรมภาพเคลื่อนไหว เพ่ือการนำเสนอผลงานด้วยคำสั่งเบื้องต้นในโปรแกรม
ภาพเคลื่อนไหว  เลือกและใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมเพ่ือลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการทำงาน  
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป ความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ไม่
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม รับและส่งสาร
ให้ผู้อ่ืนเข้าใจถูกต้อง สามารถเลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จดุประสงค์ของการสื่อสาร กระบวนการ
สร้าง และบทบาทของสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่าทันผลกระทบที่
อาจจะเกิดกับตนเอง  ผู้อื่น  และสังคม  
 

  มีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม  มีเจตคติที่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน โดยไม่ทำใหผู้้อื่นเดือดร้อนและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างการทำงานของโปรแกรม Flash 
๒.  สร้างแอนิเมชั่นของการ์ตูนได้ 

รวมทั้งหมด  ๒  ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว๒๑๒๐๒        รายวิชาคอมพิวเตอร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑               จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๒                                  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง  มีการสืบค้น มีความ
หลากหลายแปลกใหม่ เพ่ือลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการทำงาน  ฝึกปฏิบัติการซ่อมรูปภาพ ตัดต่อ
ภาพ และการวางภาพลงบนพ้ืนผิววัตถุ จากโปรแกรมกราฟิก เข้าใจวิธีการตกแต่งรูปภาพให้สวยงาม และ
สามารถจัดทำชิ้นงานหรือประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิกในการผลิตชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกและ
รบัผิดชอบ 
 

 โดยการใช้งานโปรแกรมภาพเคลื่อนไหวเลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เลือกวิเคราะห ์วิพากษ์
และประเมิน จุดประสงค์ของการสื่อสาร กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของสื่อ สารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่าทันผลกระทบที่อาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม  เพ่ือ
การนำเสนอผลงานด้วยคำสั่งเบื้องต้นในโปรแกรมภาพเคลื่อนไหว การสร้างไฟล์นำเสนอ ไฟล์เมนู โดยใช้
องค์ประกอบจาก Object ที่กำหนดให้การเชื่อมโยง การสร้างไฟล์ ไตเติ้ล (Title) การสร้างเมนู (Menu) 
การสร้างไฟล์เนื้อหา การสร้างไฟล์นำเสนอ โดยใช้เทคนิคการโหลด Muvie หลายระดับ มีทักษะการใช้
งานโปรแกรมภาพเคลื่อนไหว เพ่ือนำเสนอผลงาน มีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
 

  มีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม มีเจตคติที่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  สรา้งปุ่มเชื่อมโยงได้ 
๒.  แทรกเสียงได้ 
๓.  นำเสนองานได้ 

 
รวมทั้งหมด  ๓  ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      รหัสวิชา  ว๒๒๒๐๓        รายวิชา คอมพิวเตอร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒               จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๑                                  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต   
 

ศึกษาสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป ความหมายของข้อมูล แหล่งข้อมูล   ประเภทของข้อมูล 
ประโยชน์ของข้อมูล รวบรวมข้อมูล  ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การใช้งาน
คอมพิวเตอร์อย่าง  ถูกวิธี  การใช้อินเทอร์เน็ต   การใช้งานโปรแกรม Ms PowerPoint  ในการนำเสนอ 
จัดรูปแบบ ภาพนิ่ง  แทรกตารางและแผนภูมิในงานนำเสนอ  นำเสนองานภาพนิ่ง และ เลือกและใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ 

 

โดยการสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใกล้ตัว และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ  ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ไดเ้รียน สามารถนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  เห็นคุณค่า ความสำคัญของชิ้นงานที่สร้างขึ้น วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน 
จุดประสงค์ของการสื่อสาร กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบ
ต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่าทันผลกระทบที่อาจจะเกดิกับตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม สามารถเลือกและใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการทำงาน นำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมรวมถงึการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถแนะนำผู้อ่ืนได้ 

 

มีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม  มีเจตคติที่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน โดยไมท่ำใหผู้้อ่ืนเดือดร้อนและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมการนำเสนองานได้  
 ๒. อธิบายส่วนประกอบและใช้เครื่องมือ  โปรแกรม Ms- PowerPoint  
 ๓. สามารถใช้โปรแกรม Ms- PowerPoint ในการสร้างข้อความ ตกแต่ง แทรก ข้อความต่าง ๆ 
และนำเสนอได้ 
 ๔. สร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ  
รวม  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

 

อธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รหัสวิชา ว๒๒๒๐๔           รายวิชา คอมพิวเตอร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                 จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๒                                          จำนวน ๑.๐หน่วยกิต   
 

ศึกษาสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป ส่วนประกอบ  หน้าที่การใช้งาน  ประโยชน์ ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์  การมีบุคลิกภาพในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง  การบำรุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และการแก้ไขอย่างง่าย  การสร้างเทคนิคที่ดีในการพิมพ์สัมผัส  การเรียนรู้แป้นพิมพ์  การ
พิมพ์สัมผัส          การสร้างเอกสาร  และการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นและ เลือกและใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ 

 

ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์      
การสร้างเอกสาร  การพิมพ์สัมผัส  และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน 
จุดประสงค์ของการสื่อสาร กระบวนการ สร้าง  สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้
รู้เท่าทันผลกระทบที่อาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีและนำความรู้ที่
ได้จากการเรียนรู้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการทำงาน เพ่ือ
นำไปสู่การเลือกอาชีพ 

 

มีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม มีเจตคตทิี่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมการสร้างเอกสารได้ 
๒. อธิบายส่วนประกอบและใช้เครื่องมือ  โปรแกรม Ms-office   
๓. สามารถใช้โปรแกรม Ms-office ในการสร้างข้อความ ตกแต่ง แทรกข้อความต่าง ๆ และ

นำเสนอได้  
๔. สร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ   

รวมทั้งหมด  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 

 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       รหัสวิชา  ว๒๓๒๐๕       รายวิชาคอมพิวเตอร์    
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๓                จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๑                    จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ศึกษาสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป  วิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เลือก
และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ 
นำเสนองานด้วยโปรแกรมนำเสนอ ใช้ส่วนประกอบของโปรแกรม  FlipAlbum สร้างหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ นำเสนองานด้วยโปรแกรมนำเสนอ เลือกใช้เครื่องมือ
และส่วนประกอบ สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ด้วยโปรแกรม  FlipAlbum เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจสามารถ วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการสื่อสาร กระบวนการสร้างและ
บทบาทของสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่าทันผลกระทบที่อาจจะเกิดกับ
ตนเอง ผู้ อ่ืนและสังคม สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
เลือกใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมเพ่ือลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการทำงาน  นำเสนอผลงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง โดยมีความหลากหลายแปลก
ใหม่ น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อ่ืนได้  นำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือนำไปสู่  การเลือกอาชีพ
ต่อไป 

 

มีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.  อธิบายความรู้ทั่วไปเก่ียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 ๒.  อธิบายความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 ๓.  อธิบายวิวัฒนาการของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 ๔.  อธิบายประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
รวมทั้งหมด  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 

 
 
 
 



๑๐๕ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รหัสวิชา ว๒๓๒๐๖          รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓             จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๒                    จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต                
 

ศึกษา  สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป  วิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เลือก
และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ 
นำเสนองานด้วยโปรแกรมนำเสนอ  ใช้ส่วนประกอบของ โปรแกรม  FlipAlbum สร้างหนั งสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการ
สื่อสาร กระบวนการ สร้างและบทบาทของสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้
รู้เท่าทันผลกระทบที่อาจจะเกิดกับตนเอง ผู้ อ่ืน และสังคม  นำเสนองานด้วยโปรแกรมนำเสนอ ใช้
เครื่องมือและส่วนประกอบ สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม FlipAlbum เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือลดขั้นตอนเวลา 
ทรัพยากร ในการทำงาน นำเสนอผลงานที่ เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้ อ่ืน
เดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถแนะนำผู้อ่ืนได้ นำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้เป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือนำไปสู่การเลือกอาชีพ 

 

มีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม มีเจตคติที่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.  อธิบายส่วนประกอบและใช้เครื่องมือ  โปรแกรม  FlipAlbum ได้ 
 ๒.  สามารถใช้โปรแกรม  FlipAlbum สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้เหมาะสมอย่างมีคุณค่า 
รวมทั้งหมด  ๒  ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทลั 
 
 

 

 
 
 
 
 



๑๐๖ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                            
รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑                                              รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                 จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
  
 ศึกษาจำแนก บอกสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้นที่ส่งผล
ต่อการเป็นอยู่ของมนุษย์ ระบุความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศ ของสิ่งต่าง ๆ ใช้แผนผังง่าย ๆ ในการ
แสดงตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในห้องเรียน สังเกต และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในรอบวัน 
และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ศึกษาพุทธประวัติ การดำเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง ความหมายและความสำคัญ การเคารพพระรัตนตรัย หลักโอวาท ๓ พุทธ
ศาสนสุภาษิต สวดมนต์ แผ่เมตตา ศึกษาการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและ โรงเรียน ลักษณะ
ความสามารถ ลักษณะความดี ผลของการกระทาความดี โครงสร้าง ความสัมพันธ์บทบาท และหน้าที่ของ
สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ศึกษาสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สินค้าที่ได้มาโดยไม่ใช้เงิน 
ใช้เงินซื้อ การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่า ศึกษาสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทิศหลัก และ
ทีต่ั้งสิ่งต่าง ๆ แผนผังแสดงตำแหน่งสิ่งต่าง ๆ ในห้องเรียน  
  

ใช้ความสามารถทางภูมิศาสตร์ ด้านความเข้าใจระบบธรรมชาติ และมนุษย์ การให้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์ และทักษะทางภูมิศาสตร์ ด้านการสังเกต การแปลความทางภูมิศาสตร์รวมถึงทักษะด้านการคิด
และการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการและความสามารถทางภูมิศาสตร์ เกิด
ความสามารถด้านการคิด ความสามารถด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะด้านมีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีส่วนร่วมและปฏิบัติตนในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้าน และชั้นเรียนอย่าง
เหมาะสม บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือ 
ศาสนสถาน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา การ
บูชาพระรัตนตรัย การใช้อำนาจ ตามบทบาท สิทธิ หน้าที่ กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
ครอบครัวและโรงเรียน มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆ ควบคุม
อารมณ์ปรับตัวร่วมเล่น และเรียนกับเพ่ือนๆได้รู้จักแบ่งปันสามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี การใช้จ่ายเงินที่
ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม วิธีการใช้ทรัพยากรทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอย่างถู กต้อง 
ความหมาย ประเภทและความสำคัญของการทำงาน ผลของการทำงานประเภทต่าง ๆ ที่มีต่อสังคมและ
ครอบครัว 

 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ มีผลต่อความเป็นอยู่
ของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา รู้เท่าทันและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม 
รู้จักตนเองบอกสิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่งที่ทำไม่ได้ บอกได้ว่าตนชอบไม่ชอบอะไรบอกความคิดความรู้สึก
ความต้องการและปัญหาของตนเองได้โดยใช้กระบวนการศึกษา บอก ปฏิบัติ ระบุ สังเกต เปรียบเทียบ  
 
แยกแยะ สรุปสาระสำคัญ เพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความชื่นชม 
ตระหนัก รักความเป็นไทย นำหลักธรรมคาสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง เป็นคนดีสามารถแยกแยะสิ่ง
ดีชั่วถูกผิด ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงของครอบครัว และโรงเรียน มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ปฏิบัติ
ตนต่อผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสม อยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข เป็นพลเมืองดีตามวิถีทาง



๑๐๗ 

 

ประชาธิปไตย เห็นคุณค่าของทรัพยากร รักษาสิ่งแวดล้อม มีความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย และ
มีส่วนเข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
นำไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๑.๑ ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓ ป.๑/๔ 
ส ๑.๒ ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓ 
ส ๒.๑ ป.๑/๑ ป.๑/๒  
ส ๒.๒ ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓ 
ส ๓.๑ ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓ 
ส ๓.๒ ป.๑/๑ 
ส ๕.๑ ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓ ป.๑/๔ 
ส ๕.๒ ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓ 

รวม ๒๓ ตัวช้ีวัด 
 

สมรรถนะหลัก  
สมรรถนะท่ี ๕  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี ๑๐ การเป็นพลเมอืงท่ีเข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                            
รหัสวิชา ส๑๒๑๐๑                                              รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                        จำนวน ๔๐ ชั่วโมง  
 

ศึกษาความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ระบุตำแหน่ง ลักษณะทาง
กายภาพของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในแผนผัง แผนที่  รูปถ่าย ลูกโลก ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์  
ดวงจันทร์ ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไป ที่ใช้แล้วหมดไปและ 
สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้อย่างคุ้มค่า ความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ศึกษา ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ การดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง ความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรัตนตรัย 
หลักธรรมโอวาท ๓ พุทธศาสนสุภาษิต ศึกษา ข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติใน
ครอบครัว โรงเรียน สถานที่สาธารณะ กิริยามารยาทไทย ศึกษา ทรัพยากรที่นำมาใช้ผลิตสินค้าและบริการ
ทีใ่ช้ในครอบครัวและโรงเรียน 

 

ใช้ความสามารถทางภูมิศาสตร์ ด้านความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์ การให้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์ และทักษะทางภูมิศาสตร์ ด้านการสังเกตการแปลความทางภูมิศาสตร์  การใช้เทคนิค และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ รวมถึงทักษะด้านการคิด และการสื่อสาร เ พ่ือให้เกิดการเรียนรู้ มีความสามารถ
ทางภูมิศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ด้านการสังเกตแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้
เทคนิค และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในด้านสังคมเกิดความสามารถในการคิดความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น ควบคุม
อารมณ์ปรับตัวร่วมเล่น และเรียนกับเพ่ือนๆได้รู้จักแบ่งปันสามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี ตัวอย่างการ
กระทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว และในโรงเรียน การสวดมนต์ไหว้พระ  แผ่เมตตา ชื่อศาสนา 
ศาสดา และคัมภีร์ต่าง ๆ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย มารยาทชาวพุทธ เข้าร่วมกิจกรรม พิธีกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา การยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม เคารพในสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผู้อ่ืน ความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวกับชุมชน บทบาท อำนาจในการ
ตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน ผลของการใช้ทรัพยากรในการผลิต ที่มาของรายได้ และรายจ่าย บันทึก
รายรับ-รายจ่ายของตนเอง และครอบครัว ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้ และการออม 
ความหมาย ความสำคัญของสินค้ า ลักษณะการแลกเปลี่ยน บริการโดยไม่ใช้เงินและการใช้เงิน 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ผลิต และผู้บริโภค 

 

รู้จักตนเองบอกสิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่งที่ทำไม่ได้ บอกได้ว่าตนชอบไม่ชอบอะไรบอกความคิด
ความรู้สึกความต้องการและปัญหาของตนเองได้  ใช้กระบวนการศึกษา บอก ปฏิบัติ ระบุ สังเกต 
เปรียบเทียบ แยกแยะ สรุปสาระสำคัญ เพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน มี
วินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆ เป็นคนดีสามารถแยกแยะสิ่งดีชั่ว
ถูกผิด ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงของครอบครัว และโรงเรียน มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ปฏิบัติตน
ต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม มีการชื่นชมธรรมชาติรอบตัวและการเข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 
ตระหนัก รักความเป็นไทย นำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง อยู่ในสังคมไทยและสังคม 
 



๑๐๙ 

 

โลกอย่างสันติสุข เป็นพลเมืองดีตามวิถีทางประชาธิปไตย เห็นคุณค่าของทรัพยากร รักษาสิ่งแวดล้อม มี
ความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย ดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๑.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓ ป.๒/๔ 
ป.๒/๕ ป.๒/๖ ป.๒/๗ 
ส ๑.๒ ป.๒/๑ ป.๒/๒ 
ส ๒.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓ ป.๒/๔ 
ส ๒.๒ ป.๒/๑ ป.๒/๒ 
ส ๓.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓ ป.๒/๔ 
ส ๓.๒ ป.๒/๑ ป.๒/๒ 
ส ๕.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓ 
ส ๕.๒ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓ ป.๒/๔ 

รวม ๒๘ ตัวช้ีวัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี ๕  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี ๑๐ การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                            
รหัสวิชา ส๑๓๑๐๑                                              รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                     
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๓                        จำนวน ๔๐ ชั่วโมง  

การศึกษาแผนผัง แผนที่ และรูปถ่าย เป็นเครื่องมือ ในการแสดง ตำแหน่งที่ของสถานที่สำคัญใน
บริเวณโรงเรียน และชุมชนความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ทำให้เกิดปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อการดารงชีวิตปัจจุบันสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต 
มนุษย์มีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการตอบสนองความ
ต้องการพ้ืนฐานและการประกอบอาชีพมลพิษเกิดจากการกระทำของมนุษย์เมืองและชนบทเป็นชุมชนที่มี
ความแตกต่างกันทั้งทางกายภาพ และวิถีชีวิต ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลต่อ
การดำเนินชีวิตของคนในชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชน การศึกษาพุทธ
ประวัติ ความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิตประจำวัน ผลงานทางวัฒนธรรมไทย ที่ เกิด
จากความศรัทธา และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง ความหมายและความสำคัญของ
พระไตรปิฎก แสดงความเคารพพระรัตนตรัย โอวาท ๓ การสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  
แผ่เมตตา การพัฒนาจิตตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือ ชื่อ และความสำคัญของศาสนวัตถุ   
ศาสนสถานและศาสนบุคคลของศาสนาอ่ืน มารยาทชาวพุทธการปฏิบัติตนในศาสนา พิธีกรรมและวัน
สำคัญทางศาสนา ความเป็นมา และการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  ศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมใน
ครอบครัว ท้องถิ่น พฤติกรรมการดำเนินชีวิต วันหยุดราชการที่สำคัญ รู้จักบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็น
ประโยชน์แกชุ่มชนและท้องถิ่นของตน   

 

การใช้กระบวนทางภูมิศาสตร์ ความสามารถทางภูมิศาสตร์ ด้านความเข้าใจระบบธรรมชาติ และ
มนุษย์ การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ และทักษะทางภูมิศาสตร์ ด้านการสังเกตการแปลความทางภูมิศาสตร์ 
การใช้เทคนิค และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ รวมถึงทักษะด้านการคิด และการสื่อสาร ติดตามสถานการณ์ 
เหตุการณ์  บ้านเมือง และปัญหาของชุมชน สังคมและโลก มีส่วนร่วมทางตรงหรือทางอ้อมในการพัฒนา
เปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหา ศึกษาการจัดทำรายรับรายจ่ายของตนเอง และครอบครัว ความต้องการ
และความจำเป็นในการใช้สินค้าบริการในการดำรงชีวิต ด้านวางแผนการนำเงินที่เหลือจ่ายมาใช้อย่าง
เหมาะสม บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ผลิตและผู้บริโภค ความสำคัญของภาษี และบทบาทของประชาชนใน
การเสียภาษี ผลกระทบของการแข่งขันทางการค้าที่มีผลทำให้ราคาสินค้าลดลง ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การนำหลักธรรมคำสอนไป
ปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
โรงเรียน บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน การมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย ให้เกียรติผู้อ่ืน 
เห็นอกเห็นใจ เอ้ืออาทร ช่วยเหลือผู้อ่ืนเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ควบคุมอารมณ์ปรับตัวร่วมเล่น 
และเรียนกับเพ่ือนๆได้รู้จักแบ่งปันสามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี  อยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติ
สุข เป็นพลเมืองดี เห็นคุณค่าของทรัพยากร รักษาสิ่งแวดล้อม เกิดความรู้สึกท่ีดี รัก หวงแหน ท้องถิ่นของ
ตน มีความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย  

 

การเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ด้านการสังเกตแปลความข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์การใช้เทคนิค และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เกิดความสามารถในการคิดความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะด้านมี มุ่งม่ันในการทำงาน  
 



๑๑๑ 

 

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ รู้จักตนเองบอกสิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่งที่ทำไม่ได้ บอกได้ว่า
ตนชอบไม่ชอบอะไรบอกความคิดความรู้สึกความต้องการและปัญหาของตนเองได้ ใช้กระบวนการ อธิบาย 
ปฏิบัติ ระบุ วิเคราะห์ จำแนก เปรียบเทียบ เล่าเขียน สรุปสาระสำคัญ เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ  มีการ
ตัดสินใจและการแก้ปัญหา ร่วมกัน สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง มีทักษะในการตัดสินใจ การแก้ไขความ
ขัดแย้งด้วยการให้ความร่วมมือ และการแสดงออกซึ่งความสามารถที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความ
หลากหลาย ร่วมมือกับผู้อ่ืนในการทำงานสาธารณะและจิตอาสา สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มี
ความชื่นชมตระหนัก รักความเป็นไทย เคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน เคารพและปฏิบัติตาม
กฎ กติกา ข้อตกลงและกฎหมาย รวมทั้งแนวปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมและประเพณี อยู่ในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสุข เป็นพลเมืองดี เห็นคุณค่าของทรัพยากร รักษาสิ่งแวดล้อม เกิดความรู้สึกที่ดี รัก 
หวงแหน ท้องถิ่นของตน มีความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย การชื่นชมธรรมชาติรอบตัวและการ
เข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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รวม ๓๐ ตัวช้ีวัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะที่ ๕  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี ๑๐ การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                            
รหัสวิชา ส๑๔๑๐๑                                              รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                        จำนวน ๘๐ ชั่วโมง  
 
         ศึกษา ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัด และสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพที่ส่งผลต่อ แหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญ การดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด การ
เปลี่ยนแปลงและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง  ภาพถ่าย ตำแหน่ง ระยะทาง และทิศของทรัพยากรและ
สิ่งต่าง ๆ ลักษณะทางกายภาพ แผนที่แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด ลักษณะทาง
กายภาพภูมิลักษณ์    หรือภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีมีผลต่อสภาพสังคมของจังหวัด สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและ
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในการตั้งถิ่นฐาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต         ศึกษาความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สรุปพุทธประวัติ และแบบอย่างการดำเนินชีวิต ข้อคิด
ประวัติสาวก และศาสนิกชนตัวอย่าง เคารพ พระรัตนตรัย ไตรสิกขา โอวาท ๓ และพุทธสุภาษิต       การ
ทำความดีของตนเองบุคคลในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน สวดมนต์ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผ่
เมตตา  การมีสติที่ เป็นพ้ืนฐานของสมาธิปฏิบัติตนตามหลักธรรม การอยู่ ร่วมกันอย่างสมานฉันท์   
ความสำคญัประวัติศาสนาและศาสดาอื่น ๆ  ศาสนสถาน การบำรุงรักษา มรรยาทของการเป็น 
ศาสนิกชนที่ดี การปฏิบัติตนในศาสนพิธี     พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา      ศึกษาเกี่ยวกับตนเอง
และความคิดความรู้สึกความต้องการและปัญหาของตนเองสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ    หน้าที่ของ
พลเมืองดี คุณลักษณะของพลเมืองดี เหตุการณ์ที่ละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทยกฎระเบียบและข้อตกลงของ
ครอบครัว และโรงเรียน   การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชน รณรงค์การเลือกตั้ง อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  สาธารณสมบัติ โบราณวัตถุและโบราณสถาน       เป็นพลโลกที่ดีมีความเป็นผู้นำและผู้ตามท่ี
ดีของชุมชนและพัฒนาชุมชน สิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ในภาคต่าง ๆ ของไทย      ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน  ระบอบ
ประชาธิปไตย   เคารพสถาบันพระมหากษัตริย์       ศึกษาสิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภค หลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาพอเพียงในการดำรงชีวิตประจาวัน อาชีพ สินค้าและบริการต่าง 
ๆ การสร้างความเข้มแข็งด้วยการใช้สิ่งของที่ผลิตในชุมชน ความหมายและประเภทของเงิน หน้าทีข่องเงิน
ในระบบเศรษฐกิจ    การดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
     

โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์   การอธิบาย   อภิปราย  วิธีการสื่อสาร  แก้ปัญหาได้เหมาะสม
ตามช่วงวัย วิเคราะห์ อธิบาย ปฏิบัต ิบอก จำแนก ระบุ นาเสนอ และสรุปสาระสำคัญ 

 

เพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะ  ความเข้าใจและ มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ    มีเจตคติใน
การ ปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆการควบคุมอารมณ์  ปฎิบัติตนตามกฎระเบียบอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ย่างมีความสุข มีความชื่นชม ตระหนัก รักความเป็นไทย นำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง 
อยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข เป็นพลเมืองดีตามวิถีทางประชาธิปไตย เห็นคุณค่าของ 
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ทรัพยากร รักษาสิ่งแวดล้อม รัก หวงแหนท้องถิ่นของตน    มีความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย     
ดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้
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ส ๒.๒ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ 
ส ๓.๑ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ 
ส ๓.๒ ป.๔/๑ ป.๔/๒ 
ส ๕.๑ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ 
ส ๕.๒ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ 

รวม ๓๐ ตัวช้ีวัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี ๕  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี ๑๐ การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                            
รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑                                              รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                  จำนวน ๘๐ ชั่วโมง 
 
 ศึกษา ตำแหน่ง ระยะ ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง ภูมิลักษณ์ที่สำคัญในภูมิภาคของตนเอง
ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ  และลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค อิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค ผลการรักษาและ
ทำลายสภาพแวดล้อม แนวทางการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค  ศึกษา มรดกทาง
วัฒนธรรมที่ได้รับจากพุทธศาสนา การนาพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศชาติ พุทธ
ประวัติ โปรดพุทธบิดา พุทธกิจสำคัญ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดกศาสนิกชนตัวอย่าง องค์ประกอบของ
พระไตรปิฎก พระรัตนตรัย ไตรสิกขา โอวาท 3 การจัดพิธีกรรมที่เรียบง่าย ประหยัด และถูกต้องตามหลัก
ทางศาสนาที่ตนนับถือ มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา ถวาย
สังฆทาน ระเบียบพิธีในการทำบุญงานมงคล ประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนาหรือ
กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา มารยาทของศาสนิกชน ศึกษาเกี่ยวกับตนเองและความคิดความรู้สึกความ
ต้องการและปัญหาของตนเองสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ของพลเมืองดี คุณลักษณะของ
พลเมืองดี เหตุการณ์ที่ละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทยกฎระเบียบและข้อตกลงของครอบครัว และโรงเรียน 
แนวทางในการปกป้องคุ้มครองตนเอง และผู้อ่ืนจากการละเมิดสิทธิเด็กการป้องกันคุ้มครองสิทธิเด็กใน
สังคมไทย ศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืนวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อ
การดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต ความสำคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตนเอง การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนโครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น อำนาจหน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
บทบาท หน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริการ
สาธารณประโยชน์ในชุมชน  ศึกษา ความหมายและประเภทของปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีในการผลิต
สินค้า และบริการ พฤติกรรมของผู้บริโภค ตัวอย่างการผลิตสินค้า และบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่น หลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมต่าง ๆในครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการในชุมชน หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ 
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์ในโรงเรียนการประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจาวัน บทบาท
หน้าที่ของธนาคาร ดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยกู้ยืม การฝากเงิน การถอนเงิน ผลดีและผลเสียของการ
กู้ยืมเงินทั้งนอกและในระบบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 
 

             โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์   การอธิบาย   อภิปราย  วิธีการสื่อสาร แก้ปัญหาวิธีการ
สื่อสาร แก้ปัญหาได้เหมาะสมตามช่วงวัย วิเคราะห์ อธิบาย ปฏิบัติ บอก จำแนก ระบุ นาเสนอ และสรุป
สาระสำคัญ  
 

              เพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะ  ความเข้าใจและ มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ    มีเจตคติ
ในการ ปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆการควบคุมอารมณ์  ปฎิบัติตนตามกฎระเบียบอยู่ร่วมกับ
ผู้อืน่ย่างมีความสุขมีความชื่นชมตระหนัก รักความเป็นไทยมีวินัย การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการ 
 



๑๑๕ 

 

พัฒนาตนเอง   อยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุขเป็นพลเมืองดี เห็นคุณค่าของทรัพยากร รักษา
สิ่งแวดล้อม เกิดความรู้สึกที่ดี รัก หวงแหนท้องถิ่นของตน มีความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย     
ดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
 
ตัวช้ีวัด 

ส ๑.๑ ป.๕๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔ ป.๕/๕ ป.๕/๖ ป. ๕/๗ 
ส ๑.๒ ป.๕๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ 
ส ๒.๑ ป.๕๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔ 
ส ๒.๒ ป.๕๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ 
ส ๓.๑ ป.๕๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ 
ส ๓.๒ ป.๕๑ ป.๕/๒ 
ส ๕.๑ ป.๕๑ ป.๕/๒  
ส ๕.๒ ป.๕๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ 

รวม ๒7 ตัวชีวั้ด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี ๕  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี ๑๐ การเป็นพลเมอืงท่ีเข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                            
รหัสวิชา ส๑๖๑๐๑                                             รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                 จำนวน ๘๐ ชั่วโมง  
 

ศึกษา เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติของประเทศ ภูมิลักษณ์ที่มีต่อภูมิสังคมของประเทศไทย สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม
ทางสังคม ความสัมพันธ์ และผลกระทบ ผลที่เกิดจากการปรับเปลี่ยน ดัดแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศ 
จากอดีตถึงปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้น การใช้ทรัพยากรของคนในชุมชนคุณค่าของทรัพยากร แผนอนุรักษ์
ทรัพยากรในชุมชน  ศึกษา พุทธศาสนา พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง 
พระรัตนตรัย ไตรสิกขา โอวาท ๓ พุทธศาสนสุภาษิต ตัวอย่างการกระทำความดีของบุคคลสวดมนต์ไหว้
พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และเมตตา หลักธรรม อริยสัจ ๔ หลักกรรม เบญจศีลเบญจธรรม 
อบายมุข ๖ อกุศลมูล ๓ กุศลมูล ๓ หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่าง ๆ ศาสนพิธีของศาสนาต่างๆ มรรยาท
ของศาสนิกชน การอาราธนาศีล พิธีทอดผ้าป่า พิธีทอดกฐิน ระเบียบพิธีในการทาบุญ งานอวมงคล การ
ปฎิบัติตนที่ถูกต้องในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา ผลของการเข้าร่วมในศาสนพิธี การแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ ศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน ประโยชน์ของ
การปฏิบัติตนหรือเคารพกฎหมาย ความหมาย และประเภทของวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ตามกาลเวลาที่มีผลต่อตนเองและสังคมไทย แนวทางการธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย ความหมาย และ
ความสำคัญของ มารยาทไทยและมารยาทสังคม ประโยชน์และคุณค่าทางวัฒนธรรม ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมระหว่างกลุ่มคนภาคต่างๆในสังคมไทย แนวทางการรักษาวัฒนธรรม    ศึกษาเกี่ยวกับตนเอง
และความคิดความรู้สึกความต้องการและปัญหาของตนเองสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ของ
พลเมืองดี คุณลักษณะของพลเมืองดี เหตุการณ์ที่ละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทยกฎระเบียบและข้อตกลงของ
ครอบครัว และโรงเรียน แหล่งข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ประโยชน์จากการติดตามข้อมูล หลักการ
เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสื่อที่ไร้พรมแดน บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และรัฐบาล กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ การมีส่วนร่วมใน
การออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ กติกา การเลือกตั้ง สอดส่องดูแลผู้มีพฤติกรรมการ ศึกษา บทบาทของ
ผู้ผลิตที่มีคุณภาพ ทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ประโยชน์ของการ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ คุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดี และบกพร่อง คุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคที่รู้เท่า
ทันที่มีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ความหมายและความจำเป็นของทรัพยากร หลักการและวิ ธีใช้
ทรัพยากร วิธีการสร้างจิตสำนึก วางแผนการใช้ทรัพยากร ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร
และรัฐบาลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจ ภาษีและหน่วยงานที่
จัดเก็บภาษี สิทธิของผู้บริโภค ผู้ใช้แรงงานในประเทศไทย การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจ  หลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมต่างๆ  

 

โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์   การอธิบาย   อภิปราย  วิธีการสื่อสาร แก้ปัญหาวิธีการ
สื่อสาร แก้ปัญหาได้เหมาะสมตามช่วงวัย วิเคราะห์ อธิบาย ปฏิบัติ บอก จำแนก ระบุ นาเสนอ และสรุป
สาระสำคัญ  

 

 



๑๑๗ 

 

เพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะ  ความเข้าใจและ มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ    มีเจตคติใน
การ ปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆการควบคุมอารมณ์  ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ย่างมีความสุขมีความชื่นชมตระหนัก รักความเป็นไทยมีวินัย การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการ
พัฒนาตนเอง   อยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุขเป็นพลเมืองดี เห็นคุณค่าของทรัพยากร รักษา
สิ่งแวดล้อม เกิดความรู้สึกที่ดี รัก หวงแหนท้องถิ่นของตน มีความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย     
ดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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รวม 31 ตัวช้ีวัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี ๕  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี ๑๐ การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 รหัสวิชา ส๒๑๑๐๑            รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวนชั่วโมง 60 ชัว่โมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                                  ภาคเรียนที่ ๑              จำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 

 ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติ
ของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และทวีปโอเชียเนีย พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด ลองติจูด ) เส้นแบ่งเวลา 
เปรียบเทียบวัน เวลาของโลก ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และทวีปโอเชียเนีย ที่
ส่งผลต่อการเกิดภัยพิบัติ และผลกระทบที่แตกต่างกัน ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และทวีปโอเชียเนีย ที่มีความสัมพันธ์กับภูมิประเทศ ภูมิอากาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางสังคม ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และทวีปโอเชียเนีย สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพมีอิทธิพลต่อกิจกรรมของมนุษย์ กิจกรรมของมนุษย์ก็ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพก่อให้เกิด
ปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และทวีปโอเชียเนีย การจัดการภัยพิบัติ การ
ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆ ทั้งโรคภัย อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ภัยทางเพศ ภัยจากสื่อ
สารสนเทศ  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และทวีปโอเชียเนีย และ
ในจังหวัดกาญจนบุรี  ลักษณะทางกายภาพ ระบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อมทางสังคม ศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์
ของความเป็นไทย  วัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ปัจจัยการเกิดสิ่งแวดล้อมทางสังคมใหม่ วิถีชีวิต สุข
บัญญัติ  ความเชื่อ ค่านิยม ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรมของ
ประเทศไทย ทวีปเอเชีย  คุณลักษณะของความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สถานภาพ บทบาท
สิทธิเสรีภาพ บทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม  หน้าที่พลเมืองดีต่อสังคมและประเทศชาติ 
ระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย หลักการโครงสร้าง และสาระสำคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน กฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล  พระพุทธ ประวัติและ
ความสำคัญของพระพุทธศาสนา เรื่องการสังคายนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ สถาบันหลักของสังคมไทย 
สภาพแวดล้อมที่กว้างขวางและครอบคลุมสังคมไทย พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตน  รู้จักตนเอง 
พ่ึงตนเอง และกำหนดเป้าหมายชีวิต ปรับตัวและครอบครัว พุทธประวัติ สรุป และวิเคราะห์พุทธประวัติ
เรื่อง ประสูติ เทวทูต ๔ การบำเพ็ญ      ทุกรกิริยา การแสวงหาความรู้ ชาดกเรื่อง อัมพชาดก ติตริชาดก  
พระธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่อง พระรัตนตรัย (พุทธคุณ ๙) อริยสัจ ๔ ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) : 
ขันธ์ ๕ – ธาตุ ๔, สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) : หลักธรรม อบายมุข ๖ นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) : สุข ๒ (กายิก 
, เจตสิก) คิหิสุข, มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ : ไตรสิกขา กรรมฐาน ๒ ปธาน ๔ โกศล ๓ มงคล ๓๘ ในเรื่อง
ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต บูชาผู้ควรบูชา พุทธศาสนสุภาษิต คือ ย เว เสวติ ตาทิโส (คบคนเช่นไร เป็นคน
เช่นนั้น) อตตนา ทุกขา (เรือนครองที่ไม่ดี นำทุกข์มาให้) พระไตรปิฎก โครงสร้าง ชื่อคัมภีร์ และ
สาระสังเขป คือ ปริยัติ - ปฏิบัติ – ปฎิเวธ การบริหารจิต และเจริญปัญญา สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา ตามหลัก
สติปัฎฐานเน้นอานปานสติ นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาการเรียนรู้
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ๒ วิธีคือ วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม และความคิดแบบคุณ – โทษ 
และทางออก การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ความเป็นไทยผสานกับสากล  ความ 



๑๑๙ 

 

เปลี่ยนแปลง  ปรับตัวภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันศึกษาเกี่ยวกับพระสงฆ์  
ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา พระมหากัสสปะ พระอุบาลี อนาถบัณฑิกะ นางวิสาขา ชาวพุทธตัวอย่าง 

 

             โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ การตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์ การจัดการข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปข้อมูล  การสรุปเพ่ือตอบคำถาม กระบวนการแก้ปัญหา  วิเคราะห์  การรวบรวม
ข้อมูล  การวางแผน  การเปรียบเทียบ  ทักษะการคิด  การนำไปใช้  การปรับตัว  การปกิบัติตน อภิปราย 
สืบค้น สรุปสาระสำคัญ   
 

  เพ่ือฝึกทักษะทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ การสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิค
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพืน้ที่ การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยี การใช้สถิติพ้ืนฐาน 
เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีความชื่นชม สามารถวิเคราะห์ลักษณะภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ประชากรในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และทวีปโอเชียเนีย ที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม 
สังคมมนุษย์ การจัดการภัยพิบัติ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และ
ทวีปโอเชียเนีย ที่สามารถช่วยให้มนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน        เกิดความสามารถ
ทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ความเข้าใจในระบบธรรมชาติและมนุษย์ การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การใช้แผนที่ 
สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ ระบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เห็นค่าของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม  ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไข้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย ทวีปเอเชียเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนักในคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี สถานภาพ บทบาท รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนที่
มีต่อครอบครัวและสังคม  มีสัมพันธภาพระหว่างกัน มีระเบียบวินัยของสังคม ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย 
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบการเมืองการปกครอง และปฏิบัติสาระสำคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน นำไปสู่เป้าหมายให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง แสดงออก
อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัว เผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวจากสภาพ
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องดีงาม รวมทั้งนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข  เกิดศรัทธา
อย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย และรักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีมี
คุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
การทำงานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่วนรวม  รักความเป็นไทยการนำหลักธรรมคำสอน
ไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง มีความกล้าหาญเชิงจริยธรรม อยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
เห็นคุณค่าของทรัพยากร รักษาสิ่งแวดล้อมเกิดความรู้สึกที่ดี มีความรักชาติและความภูมิใจในความเป็น
ไทย สร้างและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น ดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ส ๒.๒ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ 
ส ๕.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ 
ส ๕.๒ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔  
 

 รวม ๒๐ ตัวช้ีวัด 



๑๒๐ 

 

 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี ๕  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี ๑๐ การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 รหัสวิชา ส๒๑๑๐๒       รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                             ภาคเรียนที่ ๒              จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

 
  ศึกษาลักษณะทางกายภาพ  ระบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจ  และสังคมสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม  เชื้อชาติ  ภาษา  
ศาสนาปัจจัยการเกิดสิ่งแวดล้อมทางสังคมใหม่  วิถีชีวิต  ความเชื่อค่านิยม  ระเบียบวินั ยของสังคม 
บทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคม
วัฒนธรรม ของทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย  ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ค่านิยมและ
พฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมที่มีต่อเศรษฐกิจชุมชนและประเทศหลักการและความสำคัญของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อสังคมไทย  สถาบันการเงิน  ธนาคาร  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา   
หลักศาสนาที่ตนยึดถือ  การปฎิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเรื่องระเบียบพิธี พิธีเวียนเทียน  
การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฎฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา ประวัติและความสำคัญของ
วัฒนธรรมสวนะ  และเทศกาลสำคัญ  คือ  วันเข้าพรรษา วันออกพรรษาและวันเทโวโรหณะ การเข้าร่วม
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อ
พระภิกษุเรื่องการไปวัดการแต่งกายการปฏิบัติตนในเขตวัดปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆ การ
เข้าพบพระภิกษุการแสดงความเคารพ ( การประนมมือการไหว้การกราบการเคารพ ) ศาสนพิธีเรื่องการ
จัดโต๊ะหมู่บูชา คำอาราธนาต่างๆและศึกษาศาสนพิธีและการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีในท้องถิ่น  
วิเคราะห์คุณค่าผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพระพุทธศาสนามุ่งอนุ รักษ์ศาสนวัตถุและศาสนสถานใน
ท้องถิ่นและสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การทำงานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเอง
และสังคมโดยส่วนรวม การพ่ึงตนเอง การกำหนดเป้าหมายชีวิตสุขบัญญัติ ทำกิจวัตรประจำวัน การฝึก
ปฎิบัติการบริหารจิตและเจริญปัญญาสวดมนต์แปลและแผ่เมตตาวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหาร
จิตและเจริญปัญญาฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐานเน้น       อานาปานสตินาวิธีการ
บริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจาวันพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ๒ วิธี คือ
วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ –คุณค่าเทียมและความคิดแบบคุณ –โทษและทางออกศึกษาเอกลักษณ์ความไทยเป็น
ผสานกับสากล ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนาหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

            โดยใช้การตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์ การจัดการข้อมูล การสรุปข้อมูล  วิเคราะห์   การรวบรวม
ข้อมูล  การวางแผน  การเปรียบเทียบ  ทักษะการคิด  การนำไปใช้  การปรับตัว  การปฏิบัติตน อภิปราย  
สืบค้น สรุปสาระสำคญั     เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เลือกรบัหรือไม่รับแก้ปัญหา  การตรวจสอบ  สรุปผล 
 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แผนที่  ลักษณะทางกายภาพ  ระบบการดำเนินชีวิต
ของมนุษย์  สามารถปรับตัว เผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวจากสภาพปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ว  ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มีความกล้าหาญเชิงจริยธรรม สร้างและรักษาสัมพันธภาพอันดี
กับผู้อื่น รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม  มีสัมพันธภาพระหว่างกัน  เห็นค่า
ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมตลอดจน  เสนอแนะแนวทางแก้ไข้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  เปรียบเทียบความสัมพันธ์และผลกระทบทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับ
ภูมิภาคต่างๆของโลก  มีระเบียบวินัย  เป็นพลโลกที่ดี  ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย นำไปสู่เป้าหมายให้มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง แสดงออกอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย  และรัก 



๑๒๒ 

 

 
การเรียนรู้พระพุทธศาสนาประพฤติ  ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่
ร่วมกันในสังคม  และสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การทำงานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิต
ตนเองและสังคมโดยส่วนรวม  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นำไปสู่การอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข  

 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ส๑.๑ม.๑/๑ม.๑/๒ม.๑/๖ม.๑/๗ม.๑/๙ม.๑/๑๐ม.๑/๑๑ 
ส๑.๒ม.๑/๑ม.๑/๒ม.๑/๓ม.๑/๔ม.๑/๕ 
ส๓.๑ม.๑/๑ม.๑/๒ม.๑/๓ 
ส๓.๒ม.๑/๑ม.๑/๒ม.๑/๓ม.๑/๔ 
 

รวม ๑๙ ตัวช้ีวัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี ๕  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี ๑๐ การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 รหัสวิชา ส๒๒๑๐๑            รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๒                             ภาคเรียนที่ ๑              จำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะสังคม การดำเนินชีวิตของมนุษย์ใน
ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ตนเอง  การปรับตัว  การรับข้อมูลข่าวสาร  การ
เลือกใช้วิธีการสื่อสาร  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  ปัจจัย
การเกิดสิ่งแวดล้อมทางสังคมโลก วิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม ปัญหาประชากร สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมชองทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา  ศิลปวัฒนธรรม   รักษาเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย  ความเป็นไทยผสมผสานสากล  พระพุทธศาสนา ประวัติและความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
ต่อสังคมไทย  หลักธรรมของศาสนาที่ตนเองนับถือ  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนในการ
แก้ปัญหา  บทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคมการพ่ึงตนเอง กฎระเบียบของสังคม  
เป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัดของตน  สัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน    ปกป้องตนเองให้
ปลอดภัย สุขภาพทางกาย และจิต    ภัยต่างๆและ ภัยจากสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี  และสังคมโลกใน
ฐานะเป็นรากฐานวัฒนธรรมไทยและกลุ่มประเทศอาเซีย เอกลักษณ์และมรดกของชาติพระพุทธศาสนากับ
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม พุทธประวัติ สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติเรื่องการผจญมาร 
การตรัสรู้   การสั่งสอนชาดก เรื่องมิตตวินทุกชาดกราโชวาทชาดก วิเคราะห์คุณค่าผลงานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านพระพุทธศาสนา มุ่งอนุรักษ์ศาสนวัตถุและศาสนสถานในท้องถิ่นเรา  พระธรรมในเรื่อง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องพระรัตนตรัย (ธรรมคุณ๖)   อริยสัจ๔ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) : ขันธ์๕ –
อายจตนะ –สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) : หลักกรรม –สมบัติ๔           วิบัติ ๔ อกุศลกรรมบถ ๑๐ อบายมุข 
๖ นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) : สุข ๒ (สามิส , นิรามิศ) มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) : บุพพนิมิตของมัชณิ
มาปฎิปทาดรุณธรรม ๙ กุลติรัฎฐิติธรรม ๔ กุศลกรรมบถ ๑๐สติปัฎฐาน ๔   มงคล ๓๘ ในเรื่องประพฤติ
ธรรมเว้นจากความชั่วเว้นจากการดื่มน้ำเมา พุทธศาสนสุภาษิต คือ  กมมุนาวตตีโลโก (สัตว์โลกย่อมเป็นไป
ตามกรรม) กลยาณการีกลยาณปาปการีจปาปก (ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว) สุโขปุญญสสอุจจโย (การสั่งสมบุญ
นำสุขมาให้) ปูชโกลภเตปูชวนทโกปฎิวนทน (ผู้บูชาเขาย่อมได้รับการบูชาตอบผู้ ไหว้ย่อมได้รับการไหว้
ตอบ) ศึกษาเกี่ยวกับพระสงฆ์เกี่ยวกับประวัติพุทธสาวกพุทธสาวิกา เรื่องพระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหา
ประชาบดีเถรีพระเขมาเถรี พระเจ้าปเสนทิโกศล  

 

โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์  การสรุปและวิเคราะห์ สำรวจ อภิปราย    การอธิบาย     การ
สืบค้นข้อมูล  ทักษะการสร้างความรู้และนวัตกรรม  ทักษะการประยุกต์ใช้  การสื่อสาร  การเปรียบเทียบ  
การเสนอแนะ  การวางแผน  ตรวจสอบ  สรุปผล 

 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะสังคม 
ระบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
วัฒนธรรม ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาประชากร สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทางสังคมและ
วัฒนธรรมของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา  มีความซื่อสัตย์  และปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง  มีการปรับตัว  มี
ทัศนคติของตนเอง  สามารถแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและ 



๑๒๔ 

 

 
สังคม  รู้จักการพ่ึงตนเอง เคารพกฎระเบียบของสังคม  ตั้งเป้าหมายชีวิต ปฏิบัติตามความสามารถและ
ความถนัดของตน  มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเอง  สัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน    ปกป้องตนเองให้
ปลอดภัย สุขภาพทางกาย และจิต    ภัยต่างๆและ ภัยจากสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี  ศิลปวัฒนธรรม   
รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย  มีความเป็นไทยผสมผสานสากล  ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและ
สังคมโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  เกิดความรู้ความเข้าใจหลักตามหลักของศาสนาที่ตนเองนับถือ  ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงเห็นคุณค่าศรัทธาต่อพระรัตนตรัยมีใจใฝ่เรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม   มีจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมโลก และสามารถนำไปใช้เป็น
เครื่องมือในโลกแห่งการเรียนรู้  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
 
 
รหสัตัวช้ีวัด 

ส๑.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕ ม.๒/๖ ม.๒/๗ ม.๒/๘ ม.๒/๑๑ 
ส๕.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓              
ส๕.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔         

รวม 22 ตัวช้ีวัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี ๕  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี ๑๐ การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 รหัสวิชา ส๒๒๑๐๒           รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                            ภาคเรียนที่ ๒              จำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ของมนุษย์ในฐานะพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย  บทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคมการพ่ึงตนเอง กฎระเบียบของสังคม  
เป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัดของตน  สัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน    ปกป้องตนเองให้
ปลอดภัย สุขภาพทางกาย และจิต    ภัยต่างๆและ ภัยจากสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี  แนวทางการ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีมีความพอเพียงตามวิถีประชาธิปไตย บทบาท และความสำคัญ 
ตลอดจนความสัมพันธ์ของสถาบันหลักทางสังคม การจัดระเบียบสังคมตามหลักสากล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับตนเอง ครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและประเทศ กระบวนการในการตรากฎหมาย เหตุการณ์ 
และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองของไทย  ความหมาย ความสำคัญ และปัจจัยของการ
ลงทุน และการออมต่อระบบเศรษฐกิจ ความหมาย ความสำคัญ หลักการผลิตสินค้า และการบริการ 
หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ และการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจ และการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรใน
โลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  และปฎิบัติใน เรื่องการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญา การสวดมนต์แปล และการแผ่เมตตา วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
การฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน เน้นอานาปานสติ นำวิธีการบริหารจิต และ
เจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ๒ วิธี คือวิธี คิดแบบ
อุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม  เกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธ เรื่องการเข้าใจบทบาทของ
พระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การแสดงธรรม ปาฐกถาธรรม การประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง 
การฝึกบทบาทของตนเองในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา การบรรยายธรรม การจัดนิทรรศการเข้าค่าย
พุทธบุตร การเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศเบื้องหน้าในทิศ ๖ การ
แสดงตนเป็น พุทธมามกะ มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ  เรื่องการต้อนรับ 
ศิลปวัฒนธรรม   รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย  ความเป็นไทยผสมผสานสากล ปฏิบัติตามหลักของ
ศาสนาที่ตนเองนับถือ  ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธี การยืน การให้ที่นั่งการเดินสวนทาง การสนทนา การรับ
สิ่งของ การแต่งกายไปวัด การแต่งกายไปงานมงคล งานอวมงคล ศาสนพิธี เรื่องการทำบุญตักบาตร การ
ถวายภัตตาหาร สิ่งของที่ควรถวายและสิ่งของต้องห้ามสำหรับพระภิกษุ การถวายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน 
การถวายผ้าอาบน้ำฝน การจัดเครื่องไทยธรรม เครื่องไทยธรรม การกรวดน้ำ การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า 
และการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีในท้องถิ่นต่าง ๆ สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการ
พัฒนา เรื่อง พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

 

โดยใช้กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อภิปราย การนำเสนอ การมีส่วนร่วม  การ
อธิบาย การมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น   กระบวนการศึกษา    กระบานการคิด  การตรวจสอบ  
การสืบค้นขอ้มูล  ทักษะการสร้างความรู้และนวัตกรรม  ทักษะการประยุกต์ใช้  การสื่อสาร 

 



๑๒๖ 

 

 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่ม

ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตระหนัก และเห็นคุณค่าของความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ข้อมูล 
ข่าวสารทางการเมือง การปกครอง ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน รับผิดชอบเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม  สามารถการพ่ึงตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม  
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  การบริหารจิตและเจริญปัญญา การสวดมนต์แปล การฝึกการบริหาร
จิต และเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน เน้นอานาปานสติ นำวิธีการบริหารจิต และเจริญปัญญาไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการเ  มีความรู้และความเข้าใจจนเกิดศรัทธาต่อ
พระรัตนตรัย ใฝ่เรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความพอเพียงในการอยู่ร่วมกันในสังคมโลก และสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ใน
การทำงาน ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมโลก  สามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมโลกอย่างสันติสุข  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ส ๑.๑ ม.๒/๙ ม.๒/๑๐ ม.๒/๑1 
ส ๑.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕ 
ส ๒.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ 
ส ๒.๑ ม.๒/๓ ม.๒/๔ 
ส ๒.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๒ 
ส ๓.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ 
ส ๓.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ 
 

รวม ๒2 ตัวชีวั้ด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี ๕  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี ๑๐ การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๑         รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                              ภาคเรียนที่ ๑                     จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

 
 

ศึกษาที่ต้ังขนาดและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ การเลือกใช้แผนที่ 
เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สืบค้นข้อมูลลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือและทวีป
อเมริกาใต้สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริ กาใต้ ทำเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น พ้ืนที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์แหล่งประมงการกระจายของภาษาและ
ศาสนาในทวีอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ ปัจจัยทางกายภาพ และปัจจัยทางสังคมมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในอเมริกาเหนือและทวีป
อเมริกาใต้ ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้และในจังหวัดกาญจนบุรี เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่ พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อ่ืนการเผย
แผ ่และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศต่างๆทั่วโลก ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลกความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพุทธประวัติจากพระพุทธรูป
ปางต่างๆหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามท่ีกำหนด ประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างที่กำหนด สังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบ
อริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนา
ตนเพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว การพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และดำเนินชีวิต
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคอืวิธีคิดแบบอริยสัจและวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวของศาสนาที่ตนนับถือ ความแตกต่างและยอมรับวิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอ่ืนๆ 
หน้าที่และบทบาทของสาวก และปฏิบัติตนต่อสาวกตามที่กำหนดได้ถูกต้องปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อ
บุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาตามที่กำหนด ปฏิบัติตนในศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนในศาสนพิธีได้ถูกต้อง 
ประวัติวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ การ เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 
 

โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ได้แก่การตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์ การรวบรวม การจัดการ
ข้อมูลการวิเคราะห ์การสรุปข้อมูล และฝึกทักษะทางภูมิศาสตร์ การสร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการ
เรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  
ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ สามารถแก้ปัญหาโดย
วิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพ่ือดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้ 
 
เหมาะสมกับสถานการณ์ เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชม
ความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 



๑๒๘ 

 

โดยใช้กระบวนการศึกษา อภิปราย สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้
ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการ
แก้ปัญหาเพ่ือดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์  และเข้าร่วม
กิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์  ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชมความงามในธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
 

ตระหนักรู้ และเข้าใจ  เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาที่ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน 
รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม  มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มี
สุขภาพทางกาย และจิตที่ดี ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากสื่อสารสนเทศและ
เทคโนโลยีควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมที่ เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม มี
บุคลิกภาพที่ดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัว
เผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลที่เกิดขึ้น  มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจาก
การเลือกใช้วิธีการสื่อสารรู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัดของ
ตน เพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและนำไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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รวม ๒4 ตัวช้ีวัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี ๕  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี ๑๐ การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๒        รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                              ภาคเรียนที่ ๒                    จำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาความแตกต่างของการกระทำความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง การปกป้องคุ้มครอง
ผู้ อ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสมปัจจัย
ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง แนวคิดในการดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก ระบอบการปกครองแบบต่างๆที่ใช้ในยุคปัจจุบัน ระบอบการ
ปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนๆที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข และเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและ
ผู้อ่ืน กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ บทบาท หน้าที่  ของรัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อบุคคลกลุ่มคนและประเทศชาติ บทบาท
ความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อเงินฝืด
ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในระหว่างประเทศและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงค์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 

โดยใช้กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การมีส่วนร่วม การนำเสนอเพ่ือให้เกิดความรู้
และทักษะ และใช้วิธีการที่เหมาะสมในการศึกษาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย 
ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะ
การประยุกต์ใช้และสามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพ่ือดำเนินการ
แก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ 
ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย โดยใช้กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย การมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น
เพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะ การกำหนดราคาสินค้าและบริการ ในการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับ
สหกรณ์ เพ่ือการดำรงชีพอย่างมีดุลยภาพเข้าใจระบบเศรษฐกิจความสัมพันธ์และความจำเป็นของการ
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก และสร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้  เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ 
โดยใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้  สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผน
ในการแก้ปัญหาเพ่ือดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ เข้าร่วม
กิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์  ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชมความงามในธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

 

.  ตระหนักและเข้าใจ การปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอย่าง
ถูกต้อง ตระหนักถึงความเข้าใจในกลไกราคาทางเศรษฐกิจและเข้าใจหลักการเศรษฐกิจของประเทศมาใช้
และอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข และเป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  



๑๓๐ 

 

 
ปฏิบัติสิ่งที่ถูกตอ้ง ตามหลักตามหลักของศาสนาที่ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและ
รกัษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม  มีวินัยในการ
ดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตที่ดี ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัย
จากสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี  มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมที่ เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง 
สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลที่เกิดขึ้น รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตาม
ความสามารถและความถนัดของตน  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้และนำไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ส๒.๑ม.๓/๑ม.๓/๒ม.๓/๓ม.๓/๔ม.๓/๕ 
ส๒.๒ม.๓/๑ม.๓/๒ม.๓/๓ม.๓/๔ 
ส๓.๑ม.๓/๑ม.๓/๒ม.๓/๓ 
ส๓.๒ม.๓/๑ม.๓/๒ม.๓/๓ม.๓/๔ม.๓/๕ม.๓/๖ 

รวม  ๑๘  ตัวช้ีวัด 
 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี ๕  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี ๑๐ การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             รหัสวิชา  ส๑๑๑๐๒       รายวิชาประวัติศาสตร์                                                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                                                   จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง   
 
              วัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติ จันทรคติ ที่ปรากฏในปฏิทินและ การนับช่วง เวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวัน ประวัตคิวามเป็นมาของตนเองและครอบครัว สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อม สิ่งของ 
เครื่องใช้ หรือการดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัว ความหมาย
และความสำคัญของสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทย แหล่งวัฒนธรรมในชุมชนที่อยู่ใกล้ตัว คุณค่าและประโยชน์ของสิ่งที่
เป็นความภาคถูมิใจในท้องถิ่น 
 

              รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่งที่ทำไม่ได้ บอกได้ว่าตนชอบไม่ชอบอะไรบอกความคิดความรู้สึก
ความต้องการและปัญหาของตนเองได้ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมติศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ทำกิจวัตรประจำวัน ให้มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆ ท้ังโรคภัย อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ภัยทางเพศ ภัยจาก
สื่อสารสนเทศ เป็นคนดีสามารถแยกแยะสิ่งดีชั่วถูกผิด ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงของครอบครัว และโรงเรียน มี
สัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ศึกษา สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ อาชีพ 
ประเพณีวัฒนธรรม บุคคลสำคัญ สถานท่ีสำคัญ ในชุมชนของตนเอง 
 

 มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ทำกิจวัตรประจำวัน ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปกป้องตนเองให้
ปลอดภัย จากภัยต่างๆ ทั้งโรคภัย อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ภัยทางเพศ ภัยจากสื่อสารสนเทศ ควบคุมอารมณ์ปรับตัวร่วม
เล่น และเรียนกับเพื่อนๆ ได้รู้จักแบ่งปันสามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี  ควบคุมอารมณ์ปรับตัวร่วมเล่น และเรียนกับ
เพื่อนๆ ได้รู้จักแบ่งปันสามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยใช้กระบวนการศึกษา บอก อธิบาย ระบุ เพื่อให้มีความช่ืนชม 
ตระหนัก รักความเป็นไทย รักษาสิ่งแวดล้อม เกิดความรู้สึกที่ดี รัก หวงแหน ท้องถิ่นของตน มีความรักชาติ และภูมิใจใน
ความเป็นไทย ดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 

ตัวชี้วัด    
  ส ๔.๑   ป.๑/๑   ป.๑/๒   ป. ๑/๓ 

ส ๔.๒   ป.๑/๑   ป.๑/๒ 
  ส ๔.๓   ป.๑/๑   ป.๑/๒   ป.๑/๓   
รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะที่  ๕  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม               รหัสวิชา  ส๑๒๑๐๒       รายวิชาประวัติศาสตร์                                                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                                                      จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง   
 
              คำที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน อนาคต วันสำคัญที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์วันสำคัญในอดีต 
ปัจจุบัน ใช้คำบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้เส้นเวลา
และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง วิถีชีวิตของคนในชุมชน สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ผลงานที่น่าภาคภูมิใจของบุคคลในท้องถิ่นที่ทำประโยชน์ต่อการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม ความมั่นคงของท้องถิ่นในอดีตที่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง วัฒนธรรม ประเพณีไทยและภูมิปัญญา
ไทยท่ีภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ 
 

              รู้จักตนเองบอกสิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่งที่ทำไม่ได้ บอกได้ว่าตนชอบไม่ชอบอะไรบอกความคิดความรู้สึก
ความต้องการและปัญหาของตนเองได้ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมติศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย วินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ทำกิจวัตรประจำวัน ให้มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆ ท้ังโรคภัย อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ภัยทางเพศ ภัยจาก
สื่อสารสนเทศ เป็นคนดีสามารถแยกแยะสิ่งดีชั่วถูกผิด ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงของครอบครัวและโรงเรียน มี
สัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ศึกษา สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ อาชีพ 
ประเพณีวฒันธรรม บุคคลสำคัญ สถานท่ีสำคัญ ในชุมชนของตนเอง 
 

            มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ทำกิจวัตรประจำวัน ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปกป้องตนเอ งให้
ปลอดภัย จากภัยต่างๆ ทั้งโรคภัย อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ภัยทางเพศ ภัยจากสื่อสารสนเทศ ควบคุมอารมณ์ปรับตัวร่วม
เล่น และเรียนกับเพื่อนๆ ได้รู้จักแบ่งปันสามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี ควบคุมอารมณ์ปรับตัวร่วมเล่น และเรียนกับ
เพื่อนๆ ได้รู้จักแบ่งปันสามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยใช้กระบวนการศึกษา ระบุ สืบค้น อธิบาย เพื่อให้เกิดความรู้และ
ทักษะ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความชื่นชม ตระหนัก รักความเป็นไทย เกิดความรู้สึกท่ีดี รัก หวงแหน ท้องถิ่น
ของตน มีความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย  ดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและนำไปสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 
 
ตัวชี้วัด 

ส ๔.๑    ป.๒/๑   ป.๒/๒ 
ส ๔.๒   ป.๒/๑   ป.๒/๒ 
ส ๔.๓   ป.๒/๑   ป.๒/๒    

รวม  ๖  ตัวชี้วดั 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะที่  ๕  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              รหัสวิชา  ส๑๓๑๐๒       รายวิชาประวัติศาสตร์                                                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                                                     จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง   
 
   การแบ่งช่วงเวลาการเทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของ
โรงเรียนและชุมชน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมของชุมชนของตนที่เกิดจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์และทางสังคม การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของ
ชุมชนตนเองกับชุมชนอ่ืนๆ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยท่ีสถาปนาอาณาจักรไทย และ
พระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติ 
 

              รู้จักตนเองบอกสิ่งที่สามารถทำได้และสิ่งที่ทำไม่ได้ บอกได้ว่าตนชอบไม่ชอบอะไรบอกความคิดความรู้สึก
ความต้องการและปัญหาของตนเองได้ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมติศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ทำกิจวัตรประจำวัน ให้มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆ ท้ังโรคภัย อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ภัยทางเพศ ภัยจาก
สื่อสารสนเทศ เป็นคนดีสามารถแยกแยะสิ่งดีชั่วถูกผิด ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงของครอบครัว และโรงเรียน มี
สัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ อาชีพ 
ประเพณีวัฒนธรรม บุคคลสำคัญ สถานท่ีสำคัญ ในชุมชนของตนเอง 
 

              มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ทำกิจวัตรประจำวัน ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปกป้องตนเองให้
ปลอดภัย จากภัยต่างๆ ทั้งโรคภัย อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ภัยทางเพศ ภัยจากสื่อสารสนเทศ ควบคุมอารมณ์ปรับตัวร่วม
เล่น และเรียนกับเพื่อนๆ ได้รู้จักแบ่งปันสามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี ควบคุมอารมณ์ปรับตัวร่วมเล่น และเรียนกับ
เพื่อนๆ ได้รู้จักแบ่งปันสามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยใช้กระบวนการ ระบุ อธิบาย เปรียบเทียบ เล่าเขียน สรุป
สาระสำคัญ เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีความช่ืนชม ตระหนัก รักความเป็นไทย รักษา
สิ่งแวดล้อม เกิดความรู้สึกท่ีดี รัก หวงแหน ท้องถิ่นของตน มีความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย ดำเนินชีวิตตามหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 
ตัวชี้วัด 

ส ๔.๑   ป.๓/๑   ป.๓/๒  
ส ๔.๒   ป.๓/๑   ป.๓/๒   ป.๓/๓  
ส ๔.๓   ป.๓/๑   ป.๓/๒   ป.๓/๓    

รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะที่  ๕  ทักษะชีวติและความเจรญิแห่งตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   รหัสวิชา  ส๑๔๑๐๒       รายวิชาประวัติศาสตร์                                                                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                                          จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
 

 ศึกษาความหมายและการใช้และช่วงเวลาของทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ 
เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ประเภทของตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่แบ่งเป็น
หลักฐานช้ันต้นและช้ันรองในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นของตนอย่างง่ายๆ ศึกษาหลักฐานของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยที่สามารถก่อตั้งเป็นอาณาจักรโบราณ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่
แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทยในท้องถิ่น การสถาปนาและการเมืองการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย 
ประวัติผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย ศึกษากิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมศิลปกรรมสุโขทัยภูมิปัญญาไทย เพื่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์สมกับที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกของโลก 
 

              โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์  สืบค้น ตีความ ตรวจสอบ อธิบาย อภิปราย สรุปสาระสำคัญ การ
นำเสนอ 
 

              เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีความช่ืนชม ตระหนัก รักความเป็นไทย 
รักษาสิ่งแวดล้อม เกิดความรู้สึกท่ีดี รักหวงแหน ท้องถิ่นของตน และการเข้าร่วมในกิจกรรม ทางศิลปวัฒนธรรม มีความ
รักชาติและภูมิใจในความเป็นไทย  

 
  
ตัวชี้วัด 

ส ๔.๑   ป.๔/๑   ป.๔/๒   ป.๔/๓ 
ส ๔.๒   ป.๔/๑   ป.๔/๒ 
ส ๔.๓   ป.๔/๑   ป.๔/๒   ป.๔/๓ 

รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะที่  ๕  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             รหัสวชิา  ส๑๕๑๐๒       รายวิชาประวัติศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                                                    จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
 

              ศึกษา วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น แหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทีม่ีอยู่ในท้องถิ่น การ
ตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่น ตัวอย่างเรื่องราวท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นที่มีอยู่ในข้อมูล
จากหลักฐานต่างๆ ตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นที่แสดงความจริงกับข้อเท็จจริง การตอบคำถาม
ทางประวัติศาสตร์โดยใช้ข้อมูลที่พบการนำเสนอความเป็นมาของท้องถิ่น การเข้ามาของอายธรรมอินเดียและจีนใน
ดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของอายธรรมอินเดียและจีนท่ีมีต่อไทย และคนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย อิทธิพลที่หลากหลายของกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่มี
ต่อสังคมไทยในปัจจุบัน การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง
ของอาณาจักรอยุธยาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาด้านการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ ผลงานของบุคคลสำคัญ
และภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยาการกอบกู้เอกราชและการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี พระราชประวัติและผลงานของพระ
เจ้าตากสินมหาราช ภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรี ศึกษา สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ อาชีพ ประเพณีและ
วัฒนธรรม ศึกษากิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมสมัยอยุธยา สมัยธนบุรี 
 

              โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ อภิปราย สืบค้น อธิบาย ตีความ ตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญการ
นำเสนอ 
 

              เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีความช่ืนชม ตระหนัก รักความเป็นไทย 
รักษาสิ่งแวดล้อม เกิดความรู้สึกท่ีดี รักหวงแหน ท้องถิ่นของตนและการเข้าร่วมในกิจกรรม ทางศิลปวัฒนธรรมมีความรัก
ชาติและภูมิใจในความเป็นไทย 
 
 
ตัวชี้วัด 

ส ๔.๑   ป  ๕/๑  ป  ๕/๒  ป  ๕/๓   
ส ๔.๒   ป  ๕/๑  ป  ๕/๒   
ส ๔.๓   ป  ๕/๑  ป  ๕/๒  ป  ๕/๓  ป  ๕/๔ 

รวม  ๙  ตัวชี้วัด  
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะที่  ๕  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๖ 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   รหัสวิชา  ส๑๖๑๐๒       รายวิชาประวัติศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                                          จำนวน  ๔๐  ชั่วโมง 
 

 ศึกษา ความหมายและความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ ที่เหมาะสมกับนักเรียน การนำ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น ตัวอย่างหลักฐานท่ีเหมาะสมกับนักเรียนที่จะนำมาใช้ในการศึกษา 
เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์ ข้อมูลที่ได้จากหลักฐานท้ังความจริงและข้อเท็จจริง การนำเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ การใช้แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศเพื่อนบ้าน 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้าน สภาพปัจจุบันของประเทศเหล่านั้น สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของประเทศเพื่อนบ้านของไทยในปัจจุบัน ตัวอย่างความเหมือนและความต่างระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ความ
เป็นมาของกลุ่มอาเซียนสมาชิกของอาเซียนในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ พัฒนาการด้านต่างๆของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ผลงานของบุคคลสำคัญทางด้านต่างๆ สมัยรัตนโกสินทร์ 
ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ อาชีพ ประเพณี วัฒนธรรม ศึกษากิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 

  
            โดยใช้กระบวนการทางประวัตศิาสตร์ อภปิราย สืบค้น อธิบาย ตีความ ตรวจสอบสรุปสาระสำคัญและการ
นำเสนอ 

          เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้มีความช่ืนชม ตระหนัก รักความเป็นไทย 
รักษาสิ่งแวดล้อม เกิดความรู้สึกท่ีดี รักหวงแหน ท้องถิ่นของตนและการเข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม มีความรัก
ชาติและภูมิใจในความเป็นไทย  
 
 
ตัวชี้วัด 

ส ๔.๑   ป.๖/๑   ป.๖/๒ 
ส ๔.๒   ป.๖/๑  ป.๖/๒ 
ส ๔.๓   ป.๖/๑   ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔ 

รวม  ๘  ตัวชี้วัด  
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะที่  ๕  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม               รหัสวิชา  ส๒๑๑๐๒       รายวิชาประวัติศาสตร์                                                                       
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑                                                                                       จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่ ๑                                                                                            จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมาย ความสำคัญของประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
เกณฑ์การแบ่งยุคสมัย การนับศักราช เพื่อให้เกิดทักษะ ในการศึกษา ตีความและสร้างความเข้าใจในเหตุการณ์ 
พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่างๆ และอารยธรรมในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้ 

 

 โดยใช้กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้
วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล ทักษะการสืบค้น ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้เพื่อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิธีการทางประวัติศาสตร์ หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ เกณฑ์การแบ่งยุคสมัย การนับศักราช เพื่อให้เกิดทักษะในการศึกษา ตีความและสร้างความเข้าใจใน
เหตุการณ์ พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่างๆ และอารยธรรมในประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี 
นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

 

 เข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติสิ่งที่
ถูกต้องตามหลักของศาสนาที่ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 
รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกายและ
จิตทีด่ี ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆ และภัยจากสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิด
และพฤติกรรมที่ เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้
พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลที่เกิดขึ้น รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอก
เป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัดของตน และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ และ
นำไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

ตัวชี้วัด 

ส ๔.๑   ม ๑/๑  ม ๑/๒  ม ๑/๓ 

ส ๔.๒   ม ๑/๑  ม ๑/๒   
รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
 

สมรรถนะหลัก  
สมรรถนะที่  ๕  ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   รหัสวิชา  ส๒๑๑๐๔                 รายวิชาประวัติศาสตร์                               
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑                                                                                      จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่ ๒                                                                                           จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 
         ศึกษาเหตุการณ์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย กำเนิดของชนชาติไทยอาณาจักรโบราณใน
ดินแดนประเทศไทย อาณาจักรสุโขทัย ชุมชนดั้งเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงช่วงการรับอิทธิพลอารยธรรม
อินเดีย จีน อิสลาม และยุคสมัยแห่งการเผชิญหน้ากับชาติตะวันตก ตลอดจนเรียนรู้ถึงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตำนาน 
นิทานพ้ืนบ้านและวรรณกรรมในสมัยสุโขทัย 
 

             โดยใช้กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้
วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล ทักษะการสืบค้น ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ เพื่อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ในประเทศไทย กำเนิดของชนชาติไทยอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย อาณาจักรสุโขทัย ชุมชนดั้งเดิมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงช่วงการรับอิทธิพลอารยธรรมอินเดีย จีน อิสลาม และยุคสมัยแห่งการเผชิญหน้ากับชาติ
ตะวันตก ตลอดจนเรียนรู้ถึงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตำนาน นิทานพื้นบ้านและวรรณกรรมในสมัยสุโขทัย  เข้าร่วม
กิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษา
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
 

 เข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติสิ่งที่
ถูกต้องตามหลักของศาสนาที่ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 
รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกายและ
จิตที่ดี ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆ และภัยจากสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิด
และพฤติกรรมที่ เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้
พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลที่เกิดขึ้น รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอก
เป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ และ
นำไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 
ตัวชี้วัด 

ส ๔.๓   ม ๑/๑  ม ๑/๒  ม ๑/๓ 

รวม  ๓  ตัวชี้วัด 
 

สมรรถนะหลัก  
สมรรถนะที่  ๕  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                 รหัสวชิา  ส๒๒๑๐๒       รายวิชาประวัติศาสตร์                                                                       
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒                                                                                       จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๑                                                                                            จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์และข้อมูลประวัติศาสตร์ การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชยี ศึกษาพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้
ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย และที่มีผลต่อสังคมไทย
และประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย ในปัจจุบัน 
 

 โดยใช้กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ 
โดยใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล ทักษะการสืบค้น ทักษะการสร้างความรู้และ
นวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ เพื่อให้สามารถใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์และข้อมูลประวัติศาสตร์ การตีความ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์และแหลง่อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ
ภูมิภาคเอเชีย เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและช่ืนชมความงามในธรรมชาติ
ศิลปวฒันธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

 

 เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางเอเชีย วัฒนธรรมและความสำคัญของแหล่ งอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชีย เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักของศาสนาที่ตนเองนับถือ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและ
สังคม มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกายและจิตที่ดี ปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆ และภัย
จากสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมที่ เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
มีบุคลิกภาพที่ดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา 
แก้ปัญหายอมรับผลที่เกิดขึ้น รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัดของตน และ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงได้ และนำไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ส ๔.๑   ม.๒/๑    ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
ส ๔.๒   ม.๒/๑   ม.๒/๒    

รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะที่  ๕  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๐ 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             รหัสวชิา  ส๒๒๑๐๔       รายวิชาประวัติศาสตร์                                                                       
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒                                                                                   จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่ ๒                                                                                          จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

 ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี ในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรดังกล่าวท่ีก่อให้เกิดภูมิปัญญาและส่งผลต่อการพัฒนา
ชาติไทยในยุคต่อมา เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและความสำคัญของวีรกรรมของบรรพ
บุรุษไทย รวมทั้งผลงานสำคัญของบุคคลที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบนั 

 

 โดยใช้กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ 
โดยใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้างความรู้และ
นวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี  ตลอดจน
วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรดังกล่าวที่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาและส่งผลต่อการพัฒนาชาติไทยในยุค
ต่อมา เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและช่ืนชมความงามในธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

 

 เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและความสำคัญของวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 
รวมทั้งผลงานสำคัญของบุคคลที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน เป็นคนดี มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักของศาสนาที่ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษา
สัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม มีวินยัในการดูแลและจัดการตนเอง
ให้มีสุขภาพทางกาย และจิตที่ดี ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆ และ ภัยจากสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 
ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมที่ เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี แสดงออกถึง
ความเป็นไทยผสมผสานสากลได้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลที่เกิดขึ้น 
รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัดของตน และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้และนำไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
รหัสตัวชี้วัด 

ส ๔.๓   ม.๒/๑    ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
รวม  ๓  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะที่  ๕  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๔๑ 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม               รหัสวิชา  ส๒๓๑๐๒       รายวิชาประวัติศาสตร์                                                                       
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓                                                                                       จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่ ๑                                                                                            จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ ใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่ตนสนใจ พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคต่างๆ 
ในโลกโดยสังเขป ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ตลอดจนความ
พยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง 
 

 โดยใช้กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ 
โดยใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้างความรู้และ
นวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ ประสบการณ์ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ 
นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความ
เป็นไทย 
 

 ตระหนักและเข้าใจเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักของศาสนาที่ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดี
กับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทาง
กาย และจิตที่ดี ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆ และภัยจากสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี ควบคุมอารมณ์ แสดง
ความคิดและพฤติกรรมที่ เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสาน
สากลได้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลที่เกิดขึ้น รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง 
บอกเปา้หมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัดของตนและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้และ
นำไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 

รหัสตัวชี้วัด 

ส ๔.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ 

ส ๔.๒ ม.๓/๑ ม.๓/๒ 

รวม  ๔  ตัวชี้วดั 
 

สมรรถนะหลัก  
สมรรถนะที่  ๕  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             รหสัวิชา  ส๒๓๑๐๔       รายวิชาประวัติศาสตร์                                                                       
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓                                                                                     จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๒                                                                                          จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

 ศึกษา พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง
ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย  
บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย 
 

 โดยใช้กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ ประสบการณ์ สร้างแรงจูงใจและนำตนเอง
ในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล ทักษะการ
สืบค้น ทักษะการสร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ พัฒนาการในด้านต่างๆ ของชาติไทย ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชมความงามในธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
 

 ตระหนัก และเข้าใจเรื่องราว มีความรัก ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย เป็นคนดี มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักของศาสนาที่ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษา
สัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเอง
ให้มีสุขภาพทางกายและจิตที่ดี ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆ และ ภัยจากสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 
ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมที่ เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี แสดงออกถึง
ความเป็นไทยผสมผสานสากลได้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลที่เกิดขึ้น 
รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัดของตน และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และนำไปสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
 

รหัสตัวชี้วัด 

ส ๔.๓ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ 

รวม  ๔  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะที่  ๕  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๓ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                            
รหัสวิชา ส๑๑๒๐๑                                                              รายวิชาการป้องกันการทุจริต                  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                 จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 

 
 ศึกษาการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เกี่ยวกับของใช้ส่วน
ตนและของใช้ส่วนรวม สถานที่ส่วนตนและสถานที่ส่วนรวม ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ระบบคิดฐานสองและระบบคิดฐานสิบ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ความละอาย ความไม่
ทนต่อการทุจริต แนวทางการปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตในการทำการบ้าน การ
ทำเวร และการทำข้อสอบ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ความหมายของ STRONG แนว
ทางการปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตในกิจกรรมการเลือกตั้งหัวหน้าห้อง 
การทำความสะอาดห้องเรียน การวางรองเท้าและสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในห้องเรียน
และในบ้าน ตนเองและผู้อ่ืน 
 โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ 
การฝึกปฏิบัติจริง กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา 
ทักษะการอ่านและการเขียน  
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการไม่ทุจริต การมีความรับผิดชอบ 
การปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียงมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะใน
การป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
6. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
7. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG :จิตพอเพียงต้านทุจริต 
8. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :จิตพอเพียงต้านทุจริต 
9. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
10. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
11. ปฏิบัติตนตามหน้าที่ พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
12. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด  ๑๒  ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะหลัก  
 สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะท่ี  10.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 



๑๔๔ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                            
รหัสวิชา ส๑๒๒๐๑                                                              รายวิชาการป้องกันการทุจริต                  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                 จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เกี่ยวกับของใช้ส่วน
ตนและของใช้ส่วนรวมในโรงเรียน สถานที่ส่วนตนและสถานที่ส่วนรวมในโรงเรียน พฤติกรรมที่เป็นระบบ
คิดฐานในโรงเรียน ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต การปฏิบัติตนกิจกรรมในโรงเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย แนวทางการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG: จิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริต ความหมายของ STRONG การปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG: จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริตในการใช้น้ำใช้ไฟฟ้าในระดับโรงเรียนอย่างประหยัดและคุ้มค่า การคัดเลือกผู้นำในระดับ
โรงเรียน การคัดแยกขยะในโรงเรียน การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารกลางวัน พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง สิทธิของพลเมือง สิทธิในการศึกษา สิทธิและหน้าที่ของ
พลเมืองที่ดีในโรงเรียน กฎ ระเบียบกติกาในโรงเรียน 
 โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ 
การฝึกปฏิบัติจริง กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา 
ทักษะการอ่านและการเขียน 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการไม่ทุจริต การมีความรับผิดชอบ 
การปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะใน
การป้องกันการทุจริต 
 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
6. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
7. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG :จิตพอเพียงต้านทุจริต 
8. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :จิตพอเพียงต้านทุจริต 
9. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
10. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
11. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
12. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด  ๑๒  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



๑๔๕ 

 

 
สมรรถนะหลัก  
 สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะท่ี  10.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
 



๑๔๖ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                            
รหัสวิชา ส๑๓๒๐๑                                                              รายวิชาการป้องกันการทุจริต                  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                 จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เกี่ยวกับ การปฏิบัติ
ตนเพ่ือประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในหมู่บ้าน การดูรักษาและการปฏิบัติในการใช้สถานที่
ส่วนรวมในหมู่บ้าน การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมด้วยระบบคิดฐานสองโดย
บอกได้ว่า สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือไม่ได้ เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมและนำไปใช้ในหมู่บ้านและ
ในชีวิตประจำวัน การขัดกันหรือขัดแย้งกันภายในห้องเรียนและโรงเรียน ความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริต พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความละอายและไม่ทนต่อการทิ้งขยะไม่ถูกที่ในหมู่บ้าน การไม่ปฏิบัติตน
ตามข้อตกลงของหมู่บ้านการทุจริตระดับหมู่บ้าน STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต การปฏิบัติ
ตนเป็นผู้ที่ STRONG: จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ในการคัดแยกขยะ การ
ประดิษฐ์ของเล่นจากขยะ การทำความสะอาดหมู่บ้าน การใช้ถนน การใช้ทางสาธารณะ การใช้พ้ืนที่
สาธารณะการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน และการใช้ไฟสาธารณะในหมู่บ้าน พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิทธิที่มีต่อตนเองและผู้อ่ืนในหมู่บ้านสิทธิหน้าที่ต่อการใช้และดูแลสาธารณะสมบัติส่วนรวมใน
หมู่บ้าน สิทธิหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อหมู่บ้านในการร่วมกิจกรรม การให้ความช่วยเหลือและจิตสาธารณะต่อ
หมู่บ้าน กฎ กติกาและระเบียบในสถานที่สาธารณะ การต่อต้านการทุจริตในหมู่บ้าน 
 โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ 
การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ 
การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการไม่ทุจริต การมีความรับผิดชอบ 
การปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียงมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะใน
การป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
6. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
7. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG :จิตพอเพียงต้านทุจริต 
8. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :จิตพอเพียงต้านทุจริต 
9. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
10. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
11. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
12. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด  ๑๒  ผลการเรียนรู้ 



๑๔๗ 

 

 
สมรรถนะหลัก  
 สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะท่ี  10.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
 



๑๔๘ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                            
รหัสวิชา ส๑๔๒๐๑                                                              รายวิชาการป้องกันการทุจริต 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                 จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การเปรียบเทียบ 
ข้อดี-ข้อเสียของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน โดยการปฏิบัติการตามระบบคิด
ฐานสองและพฤติกรรมระบบคิดฐานสิบไปประยุกต์ใช้ในชุมชนและชีวิตประจำวัน เห็นผลกระทบที่เกิดจาก
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน แสดงความคิดเห็นและเสนอ
วิธีการแก้ไขผลกระทบจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน 
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริต ในการทิ้ง
ขยะไม่เป็นที่ และการละเมิดข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้สถานที่ในชุมชน STRONG/จิตพอเพียงต่อการต้าน
ทุจริต การนำความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น การทิ้งขยะในชุมชน การประกอบอาชีพในชุมชนและ
การใช้พ้ืนที่สาธารณะในชุมชนที่สอดคล้องกับSTRONG ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม การเคารพสิทธิหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน การปฏิบัติตนตามสิทธิ หน้าที่ กฎ กติกา 
ระเบียบ ข้อตกลง วัฒนธรรมในชุมชน เกี่ยวกับการใช้สาธารณะสมบัติในชุมชน การปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิต
สาธารณะในชุมชน การให้ความช่วยเหลือและดูแลสาธารณะสมบัติของชุมชน 
 โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ 
การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ 
การแก้ปัญหา ทกัษะการอ่านและการเขียน 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการไม่ทุจริต การต่อต้านและการ
ป้องกันการทุจริต การมีความรับผิดชอบ การปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวข้องกับความ
พอเพียงมีวินัย ซื่อสัตว์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. มีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
6. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
7. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG :จิตพอเพียงต้านทุจริต 
8. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :จิตพอเพียงต้านทุจริต 
9. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
10. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
11. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
12. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด  ๑๒  ผลการเรียนรู้ 
 



๑๔๙ 

 

 
สมรรถนะหลัก  
 สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะท่ี  10.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 



๑๕๐ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                            
รหัสวิชา ส๑๕๒๐๑                                                             รายวิชาการป้องกันการทุจริต                  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 
  ศึกษาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การ
วิเคราะห์ ข้อดี-ข้อเสียของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคม การแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคม โดยใช้ระบบคิดฐานสองและพฤติกรรมระบบคิด
ฐานสิบไปประยุกต์ใช้ในสังคมและชีวิตประจำวัน ศึกษาความหมาย ความแตกต่างของจริยธรรมและการ
ทุจริต ผลกระทบที่เกิดจากการขัดกันและผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในโรงเรยีนและในสังคม แสดงความคิดเห็นและเสนอวิธีการแก้ไขผลกระทบจากการ
ขัดกันและผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในโรงเรียนและใน
สังคม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอายและไม่ทนต่อการ
ทุจริตในการจอดรถไม่เป็นที่ การตั้งแผงขายของบนทางเท้า การเสียภาษี การปฏิบัติตามกฎจราจร การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง STRONG/จิตพอเพียงตอ่การต้านทุจริต การให้ความสำคัญ
ของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริตในการใช้รถใช้ถนนในที่สาธารณะ การใช้ห้องสมุดประชาชน การ
จอดรถในที่สาธารณะ การใช้สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) และการใช้ศาลาประชาคมและการใช้พ้ืนที่
สาธารณะที่สอดคล้องกับSTRONG พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ศึกษาความหมายเก่ียวกับ สิทธิ 
เสรีภาพ การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นในสังคม การปฏิบัติตนตามสิทธิ หน้าที่ กฎ กติกา 
ระเบียบ ข้อตกลง วัฒนธรรมในสังคมและประเทศชาติและการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
 โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ 
การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ 
การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน 
 เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและเห็น
ความสำคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมี
จิตสำธารณะในการป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
6. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
7. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
8. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
9. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
10. มีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 



๑๕๑ 

 

11. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
12. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด  ๑๒  ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะหลัก  
 สมรรถนะที่  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะท่ี  10.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
 



๑๕๒ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                            
รหัสวิชา ส๑๖๑๒๐๑                                                            รายวิชาการป้องกันการทุจริต                  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                 จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การตระหนักถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์สาธารณะ ก่อนผลประโยชน์ส่วนตน การกระทำและการแยกแยะสิ่งที่
เป็นผลประโยชน์ส่วนตนและเป็นผลประโยชน์ส่วนรวม ศึกษาความหมาย ความแตกต่างของจริยธรรมและ
การทุจริต ผลกระทบที่เกิดจากการขัดแย้งและผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม แสดงความคิดเห็นและเสนอวิธีการแก้ไขผลกระทบจากการขัดแย้งและผลประโยชน์
ทับซ้อน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและเป็นผลประโยชน์ส่วนรวม การ
ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองในการสอบและการแต่งกายที่เหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ ศึกษา
ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของกิจกรรมนักเรียน STRONG/จิตพอเพียงต่อการต้านทุจริต 
ศึกษาความหมายความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต ศึกษาลักษณะของบุคคลที่มีความตื่นรู้
ในเรื่องการทุจริต การปฏิบัติตนโดยดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง การสร้างจิตสำนึกความพอเพียง การ
ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :จิตพอเพียงต้านทุจริต พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ศึกษาแนว
ปฏิบัติและผลที่ได้รับในการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นที่มีต่อประเทศชาติ ศึกษาความหมายและ
แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎกติกา กฎหมาย ขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ผลดี ของการมีความ
รับผิดชอบและผลเสีย จากการขาดความรับผิดชอบ ความหมายของการเป็นพลเมืองดี ผลเสีย ที่เกิดจาก
การไม่ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดี 
 โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ 
การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ 
การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันการทุจริตและการ
ต่อต้านการทุจริต การมีความรับผิดชอบ การปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวข้องกับความ
พอเพียงมีวินัย ซื่อสัตว์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทจุริต 



๑๕๓ 

 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
6. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
7. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
8. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
9. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
10. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
11. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
12. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด  ๑๒  ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะหลัก  
 สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะท่ี  10.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
 



๑๕๔ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                            
รหัสวิชา ส๒๑๒๐๑                                                            รายวิชาการป้องกันการทุจริต                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1                             จำนวน 20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต 

 
 ศึกษาการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เกี่ยวกับ การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมความสัมพันธ์ระหว่างการขัดกันของประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตในชุมชน การวิเคราะห์
ผลประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ โดยใช้ระบบคิดฐานสอง ความ
แตกต่างระหว่างระบบคิดฐานสองและระบบคิดฐานสิบ การต่อต้านและป้องกันการทุจริต ความแตกต่าง
ระหว่างจริยธรรมกับการทุจริต ปัญหาและแนวทางการป้องกันการทุจริตในชุมชนของตนโดยยึดหลัก
จริยธรรม การขัดกันของประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมกับการทุจริตการแก้ปัญหาการทุจริตที่เกิด
จากการไม่แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สาเหตุ รูปแบบ และแนวทาง
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสังคม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต รูปแบบ/ลักษณะ
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต กฎหมาย 
ระเบียบ บทลงโทษทางสังคมในระดับชุมชน บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่ดีต่อชุมชน แนวทางการ
ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตในชุมชน 
 โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ 
การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ 
การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
การไม่ทุจริต การมีความรับผิดชอบ การปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียงมีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริตและมจีิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
6. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะหลัก  
 สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะท่ี  10.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล



๑๕๕ 

 

 
 คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                            
รหัสวิชา ส๒๑๒๐๒                                                              รายวิชาการป้องกันการทุจริต                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ ๒                               จำนวน 20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา STRONG/จิตพอเพียงต่อการต้านทุจริต ความหมายของความพอเพียง ความซื่อสัตย์และ
ความดี พฤติกรรมในชีวิตประจำวันกับหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติตนตามหลักความ
พอเพียง การปฏิบัติตนเป็นผู้สร้างจิตสำนึกในการไม่คดโกงผู้อ่ืน ความหมายคำว่า ความโปร่งใส การ
แยกแยะผลกระทบจากพฤติกรรมความไม่โปร่งใส การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
ความหมาย ตื่นรู้ การคิดวิเคราะห์ แยกแยะการกระทำที่มีการตื่นรู้ ความหมายของความมุ่งมั่นตั้งใจ 
ความหมายของความซื่อสัตย์ การปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีพฤติกรรมของบุคคลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการ
ปฏิบัติงาน การสร้างฐานความคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพ้ืนฐานความคิดของปัจเจก
บุคคล การประยุกต์หลักบูรณาการ“STRONG” เป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน 
ความหมายของความเอ้ืออาทร พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ความหมายของพลเมืองศึกษา 
ความแตกต่างระหว่างความเป็นราษฎรและความเป็นพลเมือง คุณลักษณะของพลเมือง แนวทางการสร้าง
สำนึกความเป็นเมืองต่อสังคม 
 โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ 
การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ 
การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
การไม่ทุจริต การมีความรับผิดชอบ การปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียงมีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
3. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
5. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
6. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก  
 สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะท่ี  10.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
 
 
 
 



๑๕๖ 

 

 คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                            
รหัสวิชา ส๒๒๒๐๑                                                              รายวิชาการป้องกันการทุจริต                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ 1                                จำนวน 20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความสำคัญของการ
ต่อต้านและป้องกันการทุจริต สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในสังคม การ
วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมโดยใช้ระบบคิดฐานสองที่
ส่งผลกระทบต่อประเทศในระดับอาเซียน การวิเคราะห์การทุจริตที่เกิดจากระบบการคิดฐานสิบในอาชีพ
ต่างๆที่ส่งผลต่อประเทศและอาเซียน การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ การแยกแยะและการศึกษารูปแบบของ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมต่อประเทศและอาเซียน ความสำคัญของ
การต่อต้านและป้องกันการทุจริตและจริยธรรมที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตในระดับประเทศ การวิเคราะห์
สาเหตุ รูปแบบ และแนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนระดับประเทศ ความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต ศึกษาลักษณะความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การลงโทษทางสังคม 
การคิดวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการลงโทษทางสังคมในระดับประเทศ การสร้างความตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริตและการลงโทษทางสังคม การวิเคราะห์ผลเสียจากการ
ทุจริตจากกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตของกลุ่มประเทศอาเซียน การ
สร้างตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริตในระดับกลุ่มประเทศอาเซียน  
 โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ 
การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ 
การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
การไม่ทุจริต การมีความรับผิดชอบ การปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียงมีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
6. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะหลัก  
 สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

สมรรถนะท่ี  10.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล



๑๕๗ 

 

 คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                            
รหัสวิชา ส๒๒๒๐๑                                                              รายวิชาการป้องกันการทุจริต                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๒                               จำนวน 20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา STRONG/จิตพอเพียงต่อการต้านทุจริต การประกอบอาชีพตามหลัก STRONG : จิต
พอเพียงต้านทุจริตเกี่ยวกับ ๑) การทำน้ำยาล้างจาน ๒) การนวดแผนโบราณ ๓) การซ่อมรถจักรยาน ๔) 
การทำปุ๋ยชีวภาพ ๕) การให้บริการ Home Stay ความสำคัญของการประกอบอาชีพโดยใช้วัสดุท้องถิ่น
ตามหลัก  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม การศึกษา
องค์ประกอบของความเป็นพลเมืองเกี่ยวกับ ๑) ความรับผิดชอบทางสังคม ๒) ความเกี่ยวพันชุมชน ๓) 
ความสามารถในการอ่าน การเขียน ความหมายของคำว่า การเป็นพลเมืองดี หน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี 
ได้แก่ ๑) มุ่งเน้นความรับผิดชอบระดับบุคคล ๒) การมีส่วนร่วม ๓) ความยุติธรรม ศึกษาความหมาย
พฤติกรรมการสร้างสำนึกพลเมืองต่อและ ความสำคัญของการสร้างสำนึกพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อ
ประเทศ 
 โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ 
การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ 
การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
การไม่ทุจริต การมีความรับผิดชอบ การปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียงมีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
3. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
5. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
6. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะหลัก  
 สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะท่ี  10.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 

 

 คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                            
รหัสวิชา ส๒๓๒๐๑                                                            รายวิชาการป้องกันการทุจริต                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ 1                              จำนวน 20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  การวิเคราะห์
สถานการณ์การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การวิเคราะห์ผลประโยชน์
ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมโดยใช้ระบบคิดฐานสองที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในสังคมโลก 
ศึกษาความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต การแยกแยะการทุจริตที่เกิดจากการคิดระบบคิด
ฐานสิบในสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศและสังคมโลก การแก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นใน
โลก จริยธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้นในประเทศ ศึกษารูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในกลุ่มประเทศอาเซียน ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ความสำคัญของ
การต่อต้านและป้องกันการทุจรติและลักษณะความละอาย ความไม่ทนต่อการทุจริต การลงโทษทางสังคม
ในระดับโลก การวิเคราะห์ผลเสียจากความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตของประเทศต่ าง ๆ ใน
ระดับโลก ศึกษาความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริตของประเทศต่าง ๆ ในระดับโลก 
 โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ 
การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ 
การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
การไม่ทุจริต การมีความรับผิดชอบ การปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียงมีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
6. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 
สมรรถนะหลัก  
 สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะท่ี  10.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 



๑๕๙ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                            
รหัสวิชา ส๒๓๒๐๑                                                              รายวิชาการป้องกันการทุจริต                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๒                               จำนวน 20  ชัว่โมง    0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา STRONG/จิตพอเพียงต่อการต้านทุจริต ความหมายและหลักการของ STRONG : จิต
พอเพียงต้านทุจริต เชื่อมโยงการดำเนินการกับบริษัทสร้างการดี ความหมายและหลักการของบริษัทสร้าง
การดี การจัดตั้งบริษัทสร้างการดี การดำเนินการบริษัทสร้างการดีโดยประยุกต์ใช้หลักการของ STRONG : 
จิตพอเพียงต้านทุจริต พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและด้านการเมือง การปกครอง การวิเคราะห์ความเป็นพลเมืองด้านคุณค่า 
ค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจและทักษะและพฤติกรรมพร้อมทั้งการสร้างสำนึกพลเมืองต่อสังคมโลก 
 โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ 
การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ 
การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
การไม่ทุจริต การมีความรับผิดชอบ การปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียงมีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
3. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
5. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
6. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะหลัก  
 สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะท่ี  10.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    รหสัวิชา   พ11101   รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา                              
ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1                                                                    จำนวน  20  ชั่วโมง 
 

ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก  วิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก  สมาชิกในครอบครัวและ
ความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อกัน เรียนรู้ที่จะรู้จักตนเองบอกสิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่งที่ทำไม่ได้
บอกความคิดความรู้สึกความต้องการและปัญหาของตนเอง สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเองลักษณะ
ความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง  การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และการใช้
อุปกรณ์ประกอบ  การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ  การออก
กำลังกายและเกมตามคำแนะนำ  กฎ  กติกา  และข้อตกลงในการเล่นเกม  หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  
ลักษณะการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเองและวิธีการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วย   สิ่งที่ทำให้เกิดอันตราย
ที่บ้าน  โรงเรียนและการป้องกัน   สาเหตุและการป้องกันอันตรายที่ เกิดจากการเล่น  การขอความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียนได้   

 

โดยใช้กระบวนการ ศึกษาค้นคว้า  การฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะ 
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถควบคุมอารมณ์ปรับตัวร่วมเล่น และเรียนกับเพ่ือนๆได้รู้จักแบ่งปัน
สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี เข้าร่วมในกิจกรรมนันทนาการและกีฬา 

 

มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ เป็นคนดีสามารถ
แยกแยะสิ่งดีชั่วถูกผิด ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงของครอบครัว และโรงเรียน มีสัมมาคารวะต่อ
ผู้ใหญ่ ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม และมีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันใน
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
 
ตัวช้ีวัด 

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 
พ 5.1   -   ป 1/1 , ป 1/2 , ป 1/3 

รวม  15  ตัวช้ีวัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     รหัสวิชา   พ12101  รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา                              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                                    จำนวน  20  ชั่วโมง 
 

ศึกษา ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน  วิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน  ธรรมชาติของชีวิต
มนุษย์  บทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว  ความสำคัญของเพ่ือน  พฤติกรรมที่เหมาะสม
กับเพศ  เรียนรู้ที่จะรู้จักตนเองบอกสิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่งที่ทำไม่ได้บอกความคิดความรู้สึกความ
ต้องการและปัญหาของตนเอง ความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย  ควบคุมการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และการใช้อุปกรณ์ประกอบ  การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและกิจกรรมทางกายที่
อาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และการใช้อุปกรณ์ประกอบ  การออกกำลังกาย
และเกมได้ด้วยตนเอง  กฎ  กติกา และข้อตกลงในการเล่นเกม  ลักษณะของการมีสุขภาพดี  อาหารที่มี
ประโยชน์และไม่มีประโยชน์  ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ  การเจ็บป่วยและวิธีป้องกัน และ  
การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำและทางบก  ยาสามัญประจำบ้าน โทษของสารเสพติด สารอันตรายและวิธีการ
ป้องกัน  สัญลักษณ์และป้ายเตือนสถานที่ท่ีเป็นอันตราย  อัคคีภัยและการป้องกัน    

 

โดยใช้กระบวนการ ศึกษาค้นคว้า  การฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะ 
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถควบคุมอารมณ์ปรับตัวร่วมเล่น และเรียนกับเพ่ือนๆได้รู้จักแบ่งปัน
สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี เข้าร่วมในกิจกรรมนันทนาการและกีฬา   

 

มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ เป็นคนดีสามารถ
แยกแยะสิ่งดีชั่วถูกผิด ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงของครอบครัว และโรงเรียน มีสัมมาคารวะต่อ
ผู้ใหญ่ ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม และมีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันใน
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
  

ตัวช้ีวัด 
พ 1.1   -   ป 2/1 , 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 

รวม  21  ตัวช้ีวัด 
 
สมรรถนะหลัก 

 สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 
 
 
 



๑๖๒ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา   พ13101     รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา                              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                     จำนวน  20  ชั่วโมง    
 

ศึกษา ลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเอง
กับเกณฑ์มาตรฐาน  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  ความสำคัญและความแตกต่างของครอบครัวที่มีต่อ
ตนเอง  วิธีสร้างความสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน เรียนรู้ที่จะรู้จักตนเองบอกสิ่งที่สามารถทำ
ได้ และสิ่งที่ทำไม่ได้บอกความคิดความรู้สึกความต้องการและปัญหาของตนเอง วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่
นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ  ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่  เคลื่อนที่  การใช้อุปกรณ์
ประกอบอย่างมีทิศทาง  เคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด  การออกกำลังกาย  การละเล่นพ้ืนเมือง และเกมที่เหมาะสมกับข้อจำกัดของตนเอง  กฎ  กติกา  
และข้อตกลงของการออกกำลังกาย  การเล่นเกม  การละเล่นพ้ืนเมือง  การติดต่อและวิธีการป้องกันการ
แพร่กระจายของโรค  การจำแนกอาหารหลัก  5  หมู่  การเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายครบ  5  
หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม  การแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายตาม
คำแนะนำ  การปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน  โรงเรียนและการเดินทาง  วิธีขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ และ วิธีปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจาก
การเล่นได้   

 

โดยใช้กระบวนการ ศึกษาค้นคว้า  การฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะ 
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถควบคุมอารมณ์ปรับตัวร่วมเล่น และเรียนกับเพ่ือนๆได้รู้จักแบ่งปัน
สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี เข้าร่วมในกิจกรรมนันทนาการและกีฬา   

 

มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ เป็นคนดีสามารถ
แยกแยะสิ่งดีชั่วถูกผิด ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงของครอบครัว และโรงเรียน มีสัมมาคารวะต่อ
ผู้ใหญ่ ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม และมีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันใน
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 

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       

รวม  18  ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 
 
 

 



๑๖๓ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษารหัสวิชา พ14101   รายวิชา สุขศึกษาและพละศึกษา                                  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                    จำนวน  80 ชั่วโมง 
    
 ศึกษา การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย  ความสำคัญของกล้ ามเนื้อ 
กระดูกและข้อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ  วิธีดูแลกล้ามเนื้อกระดูกและข้อให้ทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  คุณลักษณะของความเป็นเพ่ือนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว  พฤติกรรมที่เหมาะสม
กับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย  วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ  
ควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได้ทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และการใช้
อุปกรณ์ประกอบ  กายบริหารท่ามือเปล่า เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด กีฬาพ้ืนฐาน การออกกำลัง
กาย การเล่นเกมและกีฬา และมีความสามารถในการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเอง  กฎ  กติกา การ
เล่นกีฬาพ้ืนฐาน และเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชมความ
งามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

โดยใช้กระบวนการ ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายด้วยทักษะการเรียนรู้และทักษะการสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
และเกิดทักษะ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน   มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง ตาม
ความสามารถและความถนัด  บอกแนวทางและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
ชีวิตประจำวันได ้

 

 เพ่ือให้สภาวะอารมณ์การควบคุมอารมณ์ ปรับพฤติกรรมให้แสดงออกได้อย่างเหมาะสม เข้า
ใจความเปลี่ยนแปลงสามารถปรับตัวได้ ยอมรับปัญหา และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลมีมนุษยพันธ์กับ
เพ่ือน มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ทำกิจวัตรประจำวัน ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปกป้องตนเอง
ให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆ ทั้งโรคภัย อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ภัยทางเพศ ภัยจากสื่อสารสนเทศ ปฏิบัติความ
ดีและถูกต้อง แยกแยะสิ่งที่ถูกผิด แสดงถึงจริยธรรม ทำสิ่งที่ดีถูกต้อง ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
และ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ สังคม มีสัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนที่มี
ต่อครอบครัวและสังคม 
 
ตัวช้ีวัด 

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   

รวม  19  ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 



๑๖๔ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา พ15101    รายวิชา สุขศึกษาและพละศึกษา                                  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                  จำนวน  80 ชั่วโมง 
  
 ศึกษา ความสำคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโต และ
พัฒนาการ  วิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทำงานตามปกติ  การเปลี่ยนแปลงทางเพศ และ
การปฏิบัติตนได้เหมาะสม  ความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย  การควบคุม
อารมณ์ การปรับพฤติกรรมให้แสดงออกได้อย่างเหมาะสม เข้าใจความเปลี่ยนแปลงสามารถปรับตัวได้ 
ยอมรับปัญหา และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลมีมนุษยพันธ์กับเพ่ือน    การจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบ
ผสมผสาน และการควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบที่กำหนด  เกมนำไปสู่กีฬาและ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด  การควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การใช้แรง  และความ
สมดุล  ทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬา  กีฬาไทยและกีฬาสากล ประเภท 
บุคคลและประเภททีม  หลักการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ  การออกกำลังกายอย่างมีรูปแบบ  เกมที่ใช้
ทักษะการคิดและการตัดสินใจ  กีฬาที่ตนเองชอบและการสร้างทางเลือกอย่างหลากหลาย  กฎ กติกา การ
เล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล  เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ชื่นชมความงามในธรรมติศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ทำกิจวัตร
ประจำวัน ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆ ทั้งโรคภัย อุบัติภัย ภัย
ธรรมชาติ ภัยทางเพศ ภัยจากสื่อสารสนเทศ 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วย
ทักษะการเรียนรู้และทักษะการสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะและ
รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง ตามความสามารถและความถนัด  บอกแนวทางและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง ในชีวิตประจำวันได้ 
 เพ่ือให้ปฏิบัติความดีและถูกต้อง แยกแยะสิ่งที่ถูกผิด แสดงถึงจริยธรรม ทำสิ่งที่ดีถูกต้อง ปฏิบัติ
ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ สังคม มีสัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน รับผิดชอบ
ในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม  
ตัวช้ีวัด 

พ 1.1   -   ป 5/1 , ป 5/2 , ป 5/3 
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  

รวม  24  ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลัก  

 สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 
 
 
 



๑๖๕ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    รหัสวิชา พ16101   รายวิชา สุขศึกษาและพละศึกษา                                  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                        จำนวน  80 ชั่วโมง 
  
  ศึกษา ความสำคัญของระบบสืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ    การดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิต    และระบบหายใจให้ทำงาน
ตามปกติ   ความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์  และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  การเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อ่ืนในลักษณะ
แบบผลัดและแบบผสมผสาน  แบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบ  การเคลื่อนไหวประกอบ
เพลง    หลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การใช้แรง  และความสมดุลในการเคลื่อนไหวร่างกายในการ
เล่นเกม  กีฬา    กีฬาไทย  กีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีม   กิจกรรมนันทนาการ  ประโยชน์
และหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ   เกมที่ใช้ทักษะ
การวางแผน   กฎ  กติกา  ความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน    การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่มีผลต่อสุขภาพ    โรคและแนวทางการป้องกันโรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย    การสร้างเสริม
และปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพอย่างต่อเนื่อง   ภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย  จิตใจ  และ
สังคม    สาเหตุของการติดสารเสพติด และชักชวนให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงสารเสพติด 
 

 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วย
ทักษะการเรียนรู้และทักษะการสืบค้นข้อมูล ศึกษาค้นคว้า  การฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจใน
รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง ตามความสามารถและความถนัด  บอกแนวทางและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในชีวิตประจำวันได้  
 

 ปฏิบัติความดีและถูกต้อง แยกแยะสิ่งที่ถูกผิด แสดงถึงจริยธรรม ทำสิ่งที่ดีถูกต้อง ปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ และ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ สังคม มีสัมพันธภาพอันดีกับผู้ อ่ืน รับผิดชอบใน
บทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ทำกิจวัตรประจำวัน 
ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆ ทั้งโรคภัย อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ 
ภัยทางเพศ ภัยจากสื่อสารสนเทศ. ควบคุมอารมณ์ ปรับพฤติกรรมให้แสดงออกได้อย่างเหมาะสม เข้า
ใจความเปลี่ยนแปลงสามารถปรับตัวได้ ยอมรับปัญหา และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลมีมนุษยพันธ์กับ
เพ่ือน เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชมความงามในธรรมติ
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 
ตัวช้ีวัด 

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 
 

รวม  22  ตัวช้ีวัด 



๑๖๖ 

 

 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัสวิชา พ21101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1                  จำนวน 40  ชั่วโมง    
ภาคเรียนที่   1                             จำนวน 1 หน่วยกิต                   
 
  ศึกษา ความสำคัญของระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อ  การเจริญเติบโต  และพัฒนาการ
ของวัยรุ่น   การดูแลรักษาระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อ การเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับ
เกณฑ์มาตรฐาน   การพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย   การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
จิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม   การปฏิเสธเพ่ือป้องกันตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ   การเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา    
กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีม   กิจกรรมนันทนาการ  
     

โดยใช้กระบวนการ ศึกษาค้นคว้า  การฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะ 
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะการ
เรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้างความรู้และ
นวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 

 

เพ่ือให้รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัดของตน  และ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา มีวินัยในการดูแลและ
จัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตที่ดี ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่าง ๆ และภัยจากสื่อ
สารสนเทศและเทคโนโลยี ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมที่ เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง 
สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลที่เกิดขึ้น เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติ
สิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักตามหลักของศาสนาที่ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษา
สัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม 

 
 

ตัวช้ีวัด 
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 

รวม  9  ตัวช้ีวัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี  5  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน



๑๖๘ 

 

 คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัสวิชา พ2110๒ รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1                  จำนวน 40  ชั่วโมง    
ภาคเรียนที่   ๒                             จำนวน 1 หน่วยกิต                   
 
  ศึกษา การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย   ภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ   การ
ควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน   การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย   
การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย   ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการ
ป้องกันการติดสารเสพติด    ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ  การชักชวน
ผู้อ่ืนให้ลด  ละ  เลิกสารเสพติด   กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีม   ความสำคัญของการ
ออกกำลังกายและกีฬา   การออกกำลังกายและกีฬาตามความถนัด  กฎ  กติกา  และข้อตกลง  การเล่น
กีฬาและการทำงานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน  
 

โดยใช้กระบวนการ ศึกษาค้นคว้า  การฝึกปฏิบัติ  สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ 
เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการ
สืบค้น  ทักษะการสร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ 
นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษา
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอก
เป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิต
ที่ดี ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่าง ๆ และ  ภัยจากสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี ควบคุมอารมณ์ 
แสดงความคิดและพฤติกรรมที่ เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี แสดงออกถึง
ความเป็นไทยผสมผสานสากลได้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหา
ยอมรับผลที่เกิดข้ึน 

 
 

ตัวช้ีวัด 
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 
พ 3.2   ม 1/1 , ม 1/2  , ม 1/3 , ม 1/4 , ม 1/5 , ม 1/6   

รวม  14  ตัวช้ีวัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี  5  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 
 
 



๑๖๙ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัสวิชา พ2๒101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้น มัธยมศึกษาปทีี่ ๒                  จำนวน 40  ชั่วโมง    
ภาคเรียนที่   1                             จำนวน 1 หน่วยกิต                   
 
  ศึกษา การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น   ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในวัยรุ่น  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ เจตคติในเรื่องเพศ   ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน   
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เอดส์  และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์    ความสำคัญของความเสมอภาค
ทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม   การเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา    กีฬาไทยและกีฬาสากล ทั้ง
ประเภทบุคคลและทีม    กิจกรรมนันทนาการ      
 

โดยใช้กระบวนการ ศึกษาค้นคว้า  การฝึกปฏิบัติ  เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี 
นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็น
ไทย สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย 
ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะ
การประยุกต์ใช้ 

 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง บอก
เป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้  มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และ
จิตที่ดี ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่าง ๆ และภัยจากสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี ควบคุมอารมณ์ 
แสดงความคิดและพฤติกรรมที่ เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี แสดงออกถึง
ความเป็นไทยผสมผสานสากลได้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหา
ยอมรับผลที่เกิดขึ้น เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักตามหลักของ
ศาสนาที่ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้ อ่ืน 
รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม 

 
     

ตัวช้ีวัด 
พ 1.1   ม 2/1 , ม 2/2   
พ 2.1   ม 2/1 , ม 2/2 , ม 2/3 , ม 2/4   
พ 3.1   ม 2/1 , ม 2/2 , ม 2/3 , ม 2/4   

รวม  10  ตัวช้ีวัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี  5  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 
 



๑๗๐ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัสวิชา พ2๒10๒ รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1                  จำนวน 40  ชั่วโมง    
ภาคเรียนที่   ๒                             จำนวน 1 หน่วยกิต                   
 
  ศึกษา การเลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล ความเจริญก้าวหน้าทาง การแพทย์ที่มีผลต่อ
สุขภาพ   ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต ลักษณะผู้มีปัญหาสุขภาพจิต การจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด การพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด การฟื้นฟูผู้ติด
สารเสพติด การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง  สถานการณ์เสี่ยง และสถานการณ์คับขันที่นำไปสู่อันตราย การ
เล่นกีฬา กีฬาไทยและกีฬาสากล ทั้งประเภทบุคคลและทีม  การเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ  อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาจากการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาตามความ
ถนัดและความสนใจ กฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬา  การพัฒนาการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง  
 

โดยใช้กระบวนการ ศึกษาค้นคว้า  การฝึกปฏิบัติ  เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี 
นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็น
ไทย สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย 
ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะ
การประยุกต์ใช้ 

 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง บอก
เป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้   มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และ
จิตที่ดี ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่าง ๆและ ภัยจากสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี ควบคุมอารมณ์ 
แสดงความคิดและพฤติกรรมที่ เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี แสดงออกถึง
ความเป็นไทยผสมผสานสากลได้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหา
ยอมรับผลที่เกิดขึ้น เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักตามหลักของ
ศาสนาที่ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้ อ่ืน 
รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม 
 
ตัวช้ีวัด 

พ 3.2   ม 2/1 , ม 2/2 , ม 2/3 , ม 2/4 , ม 2/5    
พ 4.1   ม 2/1 , ม 2/2 , ม 2/3 , ม 2/4 , ม 2/5 , ม 2/6 , ม 2/7   
พ. 5.1  ม 2/1 , ม 2/2 , ม 2/3 

รวม  15  ตัวช้ีวัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี  5  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 
 



๑๗๑ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัสวิชา พ2๓101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๓                 จำนวน 40  ชั่วโมง    
ภาคเรียนที่   1                             จำนวน 1 หน่วยกิต                   
 
  ศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  แต่ละช่วง   
ของชีวิต  อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น   สื่อ  โฆษณา  ที่มีอิทธิพล
ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น   อนามัยแม่และเด็ก  การวางแผนครอบครัว ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการตั้งครรภ์    การแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว   การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล   การ
เคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นกม  และการเล่นกีฬา  การสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง   
กิจกรรมนันทนาการ    
 

โดยใช้กระบวนการ ศึกษาค้นคว้า  การวิเคราะห์   การฝึกปฏิบัติ  เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ 
นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชมความงามในธรรมชาติศิ ลปวัฒนธรรมและรักษา
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรยีนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้างความรู้และ
นวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 

 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง บอก
เป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้  มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และ
จิตที่ดี ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่าง ๆ และ ภัยจากสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี  ควบคุม
อารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมที่  เข้าใจตนเองและผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี 
แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา 
แก้ปัญหายอมรับผลที่เกิดขึ้น เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาที่ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน 
รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม 

 
 

ตัวช้ีวัด 
พ 1.1   ม 2/1 , ม 2/2 , ม 2/3    
พ 2.1   ม 2/1 , ม 2/2 , ม 2/3    
พ 3.1   ม 2/1 , ม 2/2 , ม 2/3    

รวม  9  ตัวช้ีวัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี  5  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 
 



๑๗๒ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัสวิชา พ2๓10๒ รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๓                  จำนวน 40  ชั่วโมง    
ภาคเรียนที่   ๒                            จำนวน 1 หน่วยกิต                   
                 
  ศึกษารายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ   
โรคที่ เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย   การพักผ่อนและการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  พฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน   
การหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและการแก้ปัญหา อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง    
ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ  การช่วยฟื้นคืนชีพอย่าง
ถูกวิธี การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล  มารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา  กฎ  กติกา  
และข้อตกลงในการเล่นกีฬา การพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา
เป็นประจำ 
 

โดยใช้กระบวนการ ศึกษาค้นคว้า  การวิเคราะห์   การฝึกปฏิบัติ   เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ 
นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษา
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้างความรู้และ
นวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 

 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง บอก
เป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้   มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และ
จิตที่ดี ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่าง ๆ และ ภัยจากสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี ควบคุมอารมณ์ 
แสดงความคิดและพฤติกรรมที่ เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี  แสดงออกถึง
ความเป็นไทยผสมผสานสากลได้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหา
ยอมรับผลที่เกิดขึ้น เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักตามหลักของ
ศาสนาที่ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้ อ่ืน 
รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม 

 
ตัวช้ีวัด 

พ 3.2    ม 3/1 , ม 3/2 , ม 3/3  , ม 3/4 , ม 3/5    
พ 4.1    ม 3/1 , ม 3/2 , ม 3/3  , ม 3/4 , ม 3/5    
พ. 5.1   ม 3/1 , ม 3/2 , ม 3/3  , ม 3/4 , ม 3/5    

รวม  15  ตัวช้ีวัด 
 
สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี  5  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน. 
 



๑๗๓ 

 

 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     รหัสวิชา ศ๑๑๑๐๑               รายวิชา  ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                        จำนวน  ๒๐ ชั่วโมง 
 
ทัศนศิลป์   
               ศึกษาและอธิปรายเกี่ยวกับจุด  เส้น  รูปร่าง  ความหมายและประเภทของความรู้สึก  ความรู้สึก
กับสิ่งแวดล้อม  การถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นผลงาน  วิธีการใช้สีเทียน  เทคนิคการใช้สีเทียน  วิธีการ
เก็บรักษาสีเทียน  วิธีการและเทคนิคการใช้สีไม้  วิธีการเก็บรักษาสีไม้  วัสดุอุปกรณ์ในการใช้สีน้ำ  วิธีการ
และเทคนิคการใช้สีน้ำ  การเก็บรักษาสีน้ำ  วัสดุอุปกรณ์ในการใช้สีโปสเตอร์  การเก็บรักษาสีโปสเตอร์  
และทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้                 
ความเข้าใจ  และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ  
และทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสุข   เห็นคุณค่าของการนำความรู้ ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ ใน
ชีวิตประจำวัน 
ดนตรี-นาฏศิลป์ 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการกำเนิดเสียง คุณลักษณะของเสียง  จังหวะและการร้องเพลง  เพลงใน
ชีวิตประจำวัน  บทเพลงในท้องถิ่น  การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  ภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์ไทยและ นาฏยศัพท์  
การแสดงนาฏศิลป์ไทย  และการละเล่นของเด็กไทย 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้                 
ความเข้าใจ  และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  

เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยในด้านดนตรี – นาฏศิลป์ นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำ 
ได้เหมาะสม  และมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑ ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓ ป.๑/๔ ป.๑/๕ 
ศ ๑.๒   ป.๑/๑ 
ศ ๒.๑   ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓ ป.๑/๔ ป.๑/๕ 
ศ ๒.๒   ป.๑/๑ ป.๑/๒ 
ศ ๓.๑   ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓ 
ศ ๓.๒   ป.๑/๑ ป.๑/๒ 

รวมทั้งหมด  ๑๘  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะท่ี ๕ ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 



๑๗๔ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                     รหัสวิชา    ศ๑๒๑๐๑     รายวิชา  ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                       จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง 
 
ทัศนศิลป์   
                 ระบุและบรรยายเกี่ยวกับงานวาด  งานปั้น  งานพิมพ์  พ้ืนฐานการวาดรูปคน   การวาดภาพ
เกี่ยวกับครอบครัวและเพ่ือนบ้าน  วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัด  ฉีก  ปะติด  การสร้างงานโครงสร้าง
เคลื่อนไหว  และทัศนศิลป์ในท้องถิ่นที่ได้พบในชีวิตประจำวัน 
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้                 
ความเข้าใจ  และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ  
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน 
ดนตรี-นาฏศิลป ์
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเสียงมนุษย์  เสียงดนตรี  คุณลักษณะของเสียงดนตรี  คุณลักษณะของจังหวะ  
การขบัร้อง  ความหมายและความสำคัญของบทเพลง  บทเพลงและดนตรีพ้ืนเมอืง   กิจกรรมดนตรีในโอกาส
พิเศษ   การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ   การใชน้าฏยศัพท์และภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์ไทย  การมีมารยาทในการ
ชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยและการละเล่นพ้ืนบ้านของไทย 
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้                 
ความเข้าใจ  และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  
เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยในด้านดนตรี – นาฏศิลป์ นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
เหมาะสม  และมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓ ป.๒/๔ ป.๒/๕ ป.๒/๖ ป.๒/๗ ป.๒/๘ 
ศ ๑.๒   ป.๒/๑ ป.๒/๒ 
ศ ๒.๑   ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓ ป.๒/๔ ป.๒/๕ 
ศ ๒.๒   ป.๒/๑ ป.๒/๒ 
ศ ๓.๑   ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓ ป.๒/๔ ป.๒/๕ 
ศ ๓.๒   ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓ 

รวมทั้งหมด  ๒๕  ตัวชี้วัด 

 
สมรรถนะหลัก  

 สมรรถนะท่ี ๕ ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 
 
 
 



๑๗๕ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                    รหัสวิชา ศ๑๓๑๐๑                            รายวิชา ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                       จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง 
 

ทัศนศิลป์   
 บรรยายและจำแนกทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ การฝึกฝนทักษะพ้ืนฐานในการทำงาน
ทัศนศิลป์ สร้างสรรค์งานออกแบบ  การวาดหุ่นนิ่ง การวาดภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มองเห็น สิ่งที่ชื่นชม
และสิ่งที่ควรปรับปรุงใน งานวาดภาพของตนเอง วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปั้น  ปั้นนูนต่ำ การปั้นนูนสูง การปั้น
ลอยตัว ขั้นตอนการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควร
ปรับปรุงในผลงานของตนเอง วิธีสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  
กระบวนการกลุม่  ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ  
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน 
ดนตรี-นาฏศิลป ์
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะและเสียงของเครื่องดนตรีไทยและสากล   ระดับเสียงของตัวโน้ต   การนับ
จังหวะ   บทบาทหน้าที่และประเภทของเพลง   ทักษะในการขับร้องและการบรรเลงดนตรี   หลักการ
วิเคราะห์เพลง   การเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง   ดนตรีในชีวิตประจำวัน   ดนตรีในท้องถิ่น   
ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่นไทย  4  ภาค   หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์   การ
เคลื่อนไหวร่างกายประกอบท่าทาง  บทเพลง  และสถานการณ์ต่างๆ   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรำวง
มาตรฐาน   นาฏศิลป์พ้ืนเมือง   การแสดงนาฏศิลป์ไทยและการบูรณาการนาฏศิลป์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้               
ความเข้าใจ  และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยในด้าน
ดนตรี – นาฏศิลป์ นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสม  และมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 รหัสตัวชี้วัด 

ศ ๑.๑    ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕  ป.๓/๖ ป.๓/๗ ป.๓/๘ ป.๓/๙ ป.๓/๑๐ 
ศ ๑.๒    ป.๓/๑  ป.๓/๒ 
ศ ๒.๑    ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕  ป.๓/๖ ป.๓/๗ 
ศ ๒.๒    ป.๓/๑  ป.๓/๒ 
ศ ๓.๑    ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕ 
ศ ๓.๒    ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓      

รวม ทั้งหมด  ๒๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 

สมรรถนะหลัก   
สมรรถนะท่ี ๕ ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

 
 



๑๗๖ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                     รหัสวิชา  ศ๑๔๑๐๑                รายวิชา ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                     จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง 
 
 ทัศนศิลป์   
                 เปรียบเทียบและอภิปราย เกี่ยวกับเส้น สี รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว พ้ืนที่ว่าง การแบ่งวรรณะสี              
การเลือกใช้วรรณะสีในงานทัศนศิลป์ การเปรียบเทียบความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ งานพิมพ์
จากแม่พิมพ์  ธรรมชาติ แม่พิมพ์จากการแกะสลัก แม่พิมพ์จากแผ่นพลาสติก การจัดระยะความลึก 
น้ำหนัก  และแสงเงาในการวาดภาพ และงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้                 
ความเข้าใจ  และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ  
และทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสุข   เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ ใน
ชีวิตประจำวัน 
ดนตรี-นาฏศิลป์ 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ เสียงของเครื่องดนตรี การใช้และการดู แล
รักษาเครื่องดนตรี จังหวะ ทำนอง และประโยคเพลง โน้ตดนตรีสากล โน้ตดนตรีไทย หลักและวิธีการขับร้อง
เพลง วิถีชีวิตไทยกับดนตรีและเพลงพ้ืนบ้าน การอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทาง 
ดนตรีไทย การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพ้ืนเมือง การฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์และภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์
ไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทย การละคร และนาฏศิลป์ไทยกับการแสดงท้องถิ่น 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้                 
ความเข้าใจ  และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  

เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยในด้านดนตรี – นาฏศิลป์ นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้เหมาะสม  และมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑  ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๔ ป.๔/๕ ป.๔/๖ ป.๔/๗ ป.๔/๘ ป.๔/๙ 
ศ ๑.๒   ป.๔/๑ ป.๔/๒ 
ศ ๒.๑   ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๔ ป.๔/๕ ป.๔/๖ ป.๔/๗ 
ศ ๒.๒  ป.๔/๑ ป.๔/๒ 
ศ ๓.๑  ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๔ ป.๔/๕ 
ศ ๓.๒ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๔    

รวมทั้งหมด  ๒๙  ตัวชี้วัด 
 

สมรรถนะหลัก  
 สมรรถนะท่ี ๕ ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

 
 



๑๗๗ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                      รหัสวิชา ศ๑๕๑๐๑                         รายวิชา ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                     จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง 
 
ทัศนศิลป์   
 บรรยายและเปรียบเทียบจังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์ ปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ กลุ่มสีที่มีน้ำหนักและ
กลุ่มสีที่ไม่มีน้ำหนัก น้ำหนักแสงเงาและวรรณะสี  การปั้นจากดินน้ำมันหรือดินเหนียวตามจินตนาการ งาน
พิมพ์ภาพจากดอกไม้ วัสดุต่างๆ แม่พิมพ์ดินเหนียว และแม่พิมพ์กระดาษ งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาในท้องถิน่ 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้                 
ความเข้าใจ  และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ  
และทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสุข   เห็นคุณค่าของการนำความรู้ ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ ใน
ชีวิตประจำวัน 
ดนตรี-นาฏศิลป์ 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยและสากลประกอบจังหวะและทำนอง วงดนตรีไทย               
วงดนตรีสากล องค์ประกอบดนตรี เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี หลักการขับร้อง ดนตรีกับ                   
การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีกับประเพณีท้องถิ่น การแสดงท่าทางประกอบนิทานและบทเพลง นาฏยศัพท์และ
ภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์ไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทย องค์ประกอบนาฏศิลป์ ละคร หลักการชมการแสดง
นาฏศิลป์ไทย  และนาฏศิลป์สากล 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้                 
ความเข้าใจ  และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  

เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยในด้านดนตรี – นาฏศิลป์ นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้เหมาะสม  และมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔ ป.๕/๕ ป.๕/๖ ป.๕/๗  
ศ ๑.๒   ป.๕/๑ ป.๕/๒ 
ศ ๒.๑   ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔ ป.๕/๕ ป.๕/๖ ป.๕/๗ 
ศ ๒.๒   ป.๕/๑ ป.๕/๒ 
ศ ๓.๑   ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔ ป.๕/๕ ป.๕/๖ 
ศ ๓.๒   ป.๕/๑ ป.๕/๒           

รวมทั้งหมด  ๒๖  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก  

 สมรรถนะท่ี ๕ ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 

 



๑๗๘ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                     รหัสวิชา  ศ๑๔๑๐๑               รายวิชา ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                       จำนวน  ๘๐  ชั่วโมง 
 
ทัศนศิลป์   
 ศึกษาและอธิบายความสมดุล ขนาด สัดส่วน รปูและพ้ืนที่ว่าง การใช้สีคู่ตรงข้าม รูป 2 มิติ และรูป 
3 มิติ  รูปทรงกับแสงเงาหลักการลงน้ำหนักแสงเงา เงาตกกระทบ หลักการเพ่ิมและลดในงานปั้น                
การสร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผังและภาพประกอบ บทบาทของงานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคม 
อิทธิพลของศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้                 
ความเข้าใจ  และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ  
และทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสุข  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ ใน
ชีวิตประจำวัน 
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรี  ศัพท์สังคีต  ประเภทและหน้าที่ของเครื่องดนตรี
พ้ืนบ้าน  ประเภทเครื่องดนตรีสากล  โน้ตเพลงไทย  โน้ตเพลงสากล  การขับร้อง  การวิเคราะห์และการฟัง
เพลง  วิวัฒนาการดนตรีไทย  การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงพ้ืนเมือง  นาฏยศัพท์และภาษาท่ารำทาง
นาฏศิลป์ไทย  การแสดงนาฏศิลป์และละคร  มารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร  บทบาทหน้าที่
งานนาฏศิลป์และการละคร  ประวัตินาฏศิลป์และการละครของไทย 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้                 
ความเข้าใจ  และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  

เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยในด้านดนตรี – นาฏศิลป์ นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้เหมาะสม  และมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑   ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๓ ป.๖/๔ ป.๖/๕ ป.๖/๖ ป.๖/๗  
ศ ๑.๒   ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๓ 
ศ ๒.๑   ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๓ ป.๖/๔ ป.๖/๕ ป.๖/๖ 
ศ ๒.๒  ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๓ 
ศ ๓.๑   ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๓ 
ศ ๓.๒   ป.๖/๑ ป.๖/๒     

รวมทั้งหมด  ๒๔  ตัวชี้วัด 
 
 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะท่ี ๕ ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 
 



๑๗๙ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                รหสัวิชา   ศ๒๑๑๐๒                        รายวิชา ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                                         จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๑             จำนวน ๑ หน่วยกิต 
 
ทัศนศิลป ์ 

ศึกษาเรื่องความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุและสิ่งแวดล้อม หลักการออกแบบ
งานทัศนศิลป์โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนและความสมดุล หลักการวาดภาพแสดง
ทัศนียภาพ โดยใช้วิธีการบรรยาย เปรียบเทียบ การวาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็น 3 
มิต ิรวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว 3 มิติ เห็นคุณค่าความงามและเกิดความชื่นชมในงาน
ทัศนศิลป์  
ดนตรี  

ศึกษาเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี การฝึกอ่าน เขียน และร้องโน้ตไทย โน้ตสากล โดย
การฝึกปฏิบัติร้องและบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการร้องเพลงไทยและเพลงสากล ใช้และบารุงรักษา
เครื่องดนตรีได้อย่างถูกวิธี เห็นคุณค่าและเกิดความชื่นชมต่อดนตรี กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมดนตรีด้วย
ความสนุกสนาน นาดนตรีไปใช้ในชีวิตประจาวัน  
นาฏศิลป์  

ศึกษาท่านาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่ายๆ  
มีทักษะการทางานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง รู้หลักในการชมการแสดง โดยการใช้เกณฑ์ง่าย 
ๆ ที่กำหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเน้นเรื่องการใช้เสียง การแสดงท่า และการ
เคลื่อนไหว ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทยและละคร
พ้ืนบ้าน เห็นคุณค่า ความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทยและละครพ้ืนบ้าน  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๒.๑   ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖ ม.๑/๗ ม.๑/๘ ม.๑/๙ 
ศ ๒.๒   ม.๑/๑ ม.๑/๒ 
ศ ๓.๑   ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ 
ศ ๓.๒   ม.๑/๑ ม.๑/๒ 

รวมทั้งหมด  ๑๘  ตัวชี้วัด 
 

สมรรถนะหลัก   
สมรรถนะท่ี ๕ ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                   รหัสวิชา    ศ๒๑๑๐๑                       รายวิชา ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                                 จำนวน ๔๐ ชั่วโมง   
ภาคเรียนที่ ๒                          จำนวน ๑ หน่วยกิต 
 
ทัศนศิลป์  
  ศึกษาการออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอ่ืนๆ ในการนาเสนอความคิดและข้อมูล 
ประเมินงานทัศนศิลป์และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผู้อ่ืนโดยใช้เกณฑ์ท่ีกำหนดให้ ระบ ุ
บรรยาย รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เปรียบเทียบรูปแบบ
งานทัศนศิลป์ของภาคต่างๆ ในประเทศไทย ความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ของวัฒนธรรมไทยและสากลเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย และสากล  
ดนตรี 
ศึกษาและเปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน ประเภทของวง
ดนตรีไทย วงดนตรีพ้ืนเมือง ลักษณะการถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง จังหวะ ความดัง-เบา ความ
แตกต่างของอารมณ์เพลง นาเสนอบทเพลงที่ตนชื่นชอบและอภิปรายโดยใช้เกณฑ์ประเมินคุณภาพของบท
เพลงด้านเนื้อหา เสียง และองค์ประกอบดนตรี อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อ
สังคมไทย ระบคุวามหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในแตะละวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและเกิดความชื่น
ชมต่อดนตรี กล้าแสดงอก ร่วมกิจกรรมดนตรีด้วยความสนุกสนาน นาดนตรีไปใช้ในชีวิตประจาวัน  
นาฏศิลป ์
ศึกษาเรื่องอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังท่ีมีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม บรรยายประเภท
ของละครไทยในแต่ละยุคสมัย เห็นคุณค่า ความสำคัญของละครไทย  
 
 
รหสัตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒ ม.๑/๓  ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖ 
ศ ๑.๒  ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ 

รวมทั้งหมด  ๙  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะท่ี ๕ ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                   รหัสวิชา   ศ๒๒๑๐๑                           รายวิชา ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                                            จำนวน ๔๐ ชั่วโมง   
ภาคเรียนที่ ๑              จำนวน ๑ หน่วยกิต 
 
ทัศนศิลป์  

อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบ และแนวคิดของงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา บรรยาย
เกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปินวาดภาพ
ด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์
งานทัศนศิลป์ นาผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการกลุ่มในการศึกษาความรู้ คิดวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลความรู้ทางทัศนศิลป์ เพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ โดยคำนึงถึงความมีระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความตั้งใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
อย่างเห็นคุณค่าและรักความเป็นไทย  
ดนตรี  

เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน อ่าน เขียนร้องโน้ตไทย และโน้ต
สากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียงระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี ร้องเพลง และ
เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงบรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง โดยใช้กระบวนการ
คิดวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มในการศึกษาความรู้ คิดวิเคราะห์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทาง
ดนตรีโดยคำนึงถึงความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งม่ัน ด้วยความตั้งใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อการสร้างสรรค์งานดนตรีอย่างเห็นคุณค่าและรักความเป็นไทย  
นาฏศิลป์  

อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืน ๆ กับการแสดงสร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบ
นาฏศลิป์และการละคร วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่น โดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร 
ที่เหมาะสมเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละคร
กับสาระการเรียนรู้อื่น โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มในการศึกษาความรู้ คิดวิเคราะห์
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางดนตรีโดยคำนึงถึงความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานด้วย
ความมุ่งมั่น ด้วยความตั้งใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการสร้างสรรค์งานนาฎศิลป์อย่างเห็นคุณค่า
และรักความ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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

รวมทั้งหมด  ๑๐  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะท่ี ๕ ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

 
 



๑๘๒ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                       รหัสวิชา  ศ๒๒๑๐๒     รายวิชา ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                                จำนวน ๔๐ ชั่วโมง   
ภาคเรียนที่ ๒              จำนวน ๑ หน่วยกิต 
 
ทัศนศิลป์   

วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละครบรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพ่ือโน้ม
น้าวใจและนาเสนอตัวอย่างประกอบระบุ และบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์
ในปัจจุบันบรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและ
เนื้อหาของงานเปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจาก วัฒนธรรมไทยและสากล  
 ดนตรี  

ประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝึกปฏิบัติระบุงานอาชีพต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิงบรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรีใน
วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆบรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบ
ของดนตรีในประเทศไทย  
นาฏศิลป์   

เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆระบุหรือแสดงนาฏศิลป์
นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ละครไทยละครพ้ืนบ้านหรือมหรสพอ่ืนที่เคยนิยมกันในอดีตอธิบายอิทธิพลของ
วัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละคร โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มในการศึกษาความรู้ 
คิดวิเคราะห์เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางดนตรีโดยคำนึงถึงความมีระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งม่ัน ด้วยความตั้งใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฎศิลป์อย่างเห็นคุณค่าและรักความเป็นไทย  
 
 
รหสัตัวชี้วัด 

ศ ๒.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ ม.๒/๕ ม.๒/๖  ม.๒/๗ 
ศ ๒.๒   ม.๒/๑ ม.๒/๒ 
ศ ๓.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕ 
ศ ๓.๒  ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ 

รวมทั้งหมด  ๑๗  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะท่ี ๕ ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                     รหัสวิชา     ศ๒๓๑๐๑      รายวิชา ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                                      จำนวน ๔๐ ชั่วโมง   
ภาคเรียนที่ ๑               จำนวน ๑ หน่วยกิต 
 
ทัศนศิลป์   

ศึกษาวิเคราะห์งานทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบ อธิบาย อภิปราย เทคนิคและวิธีการของ
ศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากล ใช้หลักการออกแบบในการสร้างงานสื่อผสม เพ่ือ
ถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ โดยใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลายและประยุกต์ใช้ทัศนธาตุใน
การสร้างสรรค์งานอภิปรายและวิเคราะห์รูปแบบเนื้อหาคุณค่าในงานทัศนศิลป์และนาเสนอผลงาน  
 ดนตรี  

ศึกษา สืบค้น อธิบายอภิปราย นาเสนอ เกี่ยวกับ องค์ประกอบในงานศิลปะ เทคนิคและการ
แสดงออกในการขับร้องและบรรเลงเพลงเดี่ยวและรวมวง แต่งเพลงสั้นๆ จังหวะง่ายๆ เหตุผลในการ
เลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเองและผู้อื่น อิทธิพลของดนตรีต่อบุคคล
และสงัคม ประวัติวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัยต่างๆ ฝึกปฏิบัต ินาเสนอการแต่งเพลง การขับร้อง
เพลง การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่างๆ  
 นาฏศิลป์  

ศึกษาทาความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ใช้ศัพท์
เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณคา่นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ 
สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ในชีวิตประจาวัน เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  

 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ศ ๑.๑   ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔  ม.๓/๕  
          ม.๓/๖ ม.๓/๗ ม.๓/๘ ม.๓/๙ ม.๓/๑๐  ม.๓/๑๑ 
ศ ๑.๒   ม.๓/๑ ม.๓/๒ 
รวมทั้งหมด  ๑๓  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะท่ี ๕ ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 

 

 คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                รหัสวิชา  ศ๒๓๑๐๒                 รายวิชา ศิลปะ
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓                                            จำนวน ๔๐ ชั่วโมง   
ภาคเรียนที่ ๒               จำนวน ๑ หน่วยกิต 

 
ทัศนศิลป์  

สำนึกเห็นคุณค่า และ มีความซาบซึ้ง ในการสร้างผลงาน มีเจตคติที่ดีและความคิดสร้างสรรค์ 
ในงานศลิปะ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานจนสำเร็จ
พร้อมทั้งมีความรักในศิลปวัฒนธรรมทั้งไทยและสากล  
ดนตรี 

ศึกษาค้นคว้า เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจของดนตรีและบทเพลงที่มีอิทธิพลต่อบุคคลและสังคม 
แสดงความคิดเห็นที่มีต่อศิลปะดนตรี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการใฝ่การเรียนรู้ การตรงต่อเวลา 
มีความรับผิดชอบ และมีความรู้สึกและทัศนคติที่ดี ชื่นชมต่อวัฒนธรรมดนตรีได้  
นาฏศิลป์  

วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ สร้างสรรค์การ
เคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ประยกุต์ใช้นาฏศิลป์ในชีวิตประจาวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ ภูมิปัญญา
ไทยและสากล 

 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๒.๑   ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖ ม.๓/๗ 
ศ ๒.๒   ม.๓/๑  ม.๓/๒ 
ศ ๓.๑   ม.๓/๑  ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖ ม.๓/๗ 
ศ ๓.๒   ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ 

รวมทั้งหมด  ๑๙  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะท่ี ๕ ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑                  วิชาการงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                                                      จำนวน   ๔๐   ชั่วโมง 
 

การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน รู้จักความหมายและค่าของเงิน รู้จักวิธีการทำงาน เพ่ือ
ช่วยเหลือตนเอง  การแต่งกาย  การเก็บของใช้  การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว  การจัดโต๊ะ  ตู้  ชั้น  
การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย  การทำความคุ้นเคยกับการใช้
เครื่องมือ การรดน้ำต้นไม้ การถอนและเก็บวัชพืช การพับกระดาษเป็นของเล่น มีความกระตือรือร้นและ
ตรงเวลาเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน  รู้จักเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจ ตามความต้องการและกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

 

สามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และแหล่งสารสนเทศอย่างเหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
ความรู้สู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 

 

เห็นคุณค่าของอาชีพ มีลักษณะนิสัยที่ดี มีความตั้งใจในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้
ตามความต้องการ  

 
 

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

รวม  3 ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะที่ 6  ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๖ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              รหัสวิชา ง ๑2๑๐๑                  วิชาการงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2                                                       จำนวน  ๔๐   ชั่วโมง 
 

การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน รู้จักความหมายและค่าของเงิน รู้จักวิธีการทำงานเพ่ือ
ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน การจัดวาง เก็บเสื้อผ้า รองเท้า การ
ช่วยครอบครัว เตรียม ประกอบอาหาร การกวาดบ้าน การล้างจาน การใช้วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องมือให้
เหมาะสมกับงาน  ช่วยให้ประหยัดและปลอดภัย  การเพาะเมล็ด การดูแลแปลงเพาะกล้า การทำของเล่น 
การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว สร้างความปลอดภัยให้เป็นนิสัยในการทำงาน รู้จักเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจ ตาม
ความต้องการและกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

สามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และแหล่งสารสนเทศอย่างเหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
ความรู้สู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 

 

เห็นคุณค่าของอาชีพ มีลักษณะนิสัยที่ดี มีความตั้งใจในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้
ตามความต้องการ  

 
 

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

รวม  3  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะที่ 6  ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๗ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ     รหัส ง ๑3๑๐๑               วิชาการงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3                                                       จำนวน  ๔๐   ชั่วโมง 
 

การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน รู้จักความหมายและค่าของเงิน รู้จักวิธีการและประโยชน์การ
ทำงานเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และทำงานให้เกิดผลอย่างเป็นขั้นตอน  ตามกระบวนการ
ทำงาน  เช่น  การเลือกใช้เสื้อผ้า  การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน  การทำความสะอาดรองเท้า  กระเป๋า
นักเรียน  การปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือน  การทำความสะอาดห้องเรียน  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องมือ  
ให้เหมาะสมตรงกับลักษณะงาน  ช่วยประหยัดและปลอดภัย  การปลูกผักสวนครัว การบำรุงรักษาของ
เล่น การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น การทำงาน
อย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาดรอบคอบ  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เป็น
คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน 

 

สามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และแหล่งสารสนเทศอย่างเหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
ความรู้สู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 

 

เห็นคุณค่าของอาชีพ มีลักษณะนิสัยที่ดี มีความตั้งใจในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้
ตามความต้องการ  
 
 
ตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑ ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 
รวม  3   ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะที ่6  ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ               รหัสวิชา ง 14101             รายวิชาการงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                  จำนวน   40  ชั่วโมง 
 
 การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว การจัดตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือและกระเป๋านักเรียน การปลูกไม้
ดอกหรือไม้ประดับ การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้   การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากใบตอง
และกระดาษ    การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว  มารยาทในการปฏิบัติตน ในการต้อนรับบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองในโอกาสต่าง ๆ การรับประทานอาหาร  การใช้ห้องเรียน  ห้องน้ำและห้องส้วม    ใช้พลังงาน
และทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ความหมายและความสำคัญของอาชีพ มีเป้าหมายและวางแผน
อาชีพตามความสนใจและความถนัด 
 

 การอธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  การทำงานตามลำดับอย่างเป็นขั้นตอน
ตามกระบวนการทำงานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  โดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพ่ือการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูล  กระบวนการอธิบาย  การบอก การวางแผน  การ
ผลิต การจัดการทรัพยากรและการเงิน  การลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาด้วยตนเองและร่วมมือกับเพ่ือนในการ
แก้ปัญหา เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจ เห็นคุณค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีทักษะ
พ้ืนฐานสู่อาชีพที่เหมาะสม  สามารถสร้างผลิตภัณฑ์และมีพ้ืนฐานของผู้ประกอบการที่ดี  สามารถคิดสร้าง
งาน  สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตน  ครอบครัว  หรือสังคม 
 

 มีความขยัน  อดทน ตั้งใจทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย   เพียรพยายาม และซื่อสัตย์  มี
จรรยาบรรณและคุณธรรมในการทำงาน รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเหมาะสมตามวัย 
ตัวช้ีวัด 

ง  ๑.๑     ป.๔/๑,   ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
ง  ๒.๑     ป.๔/๑ 

รวม  5  ตัวชี้วัด 
 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่ 6  ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

สมรรถนะย่อย  
   สมรรถนะที่ 7   ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม                     

4. ลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยตนเองและ ร่วมมือกับเพ่ือนในการแก้ปัญหาตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่ได้วางแผนไว้ โดยใช้วิธีการที่เลือกไว้แล้ว ติดตามผล สรุปและประเมินผลการ
แก้ปัญหา รวมถึงอธิบายปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนได้ 

สมรรถนะที่ 8   การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล              
1. เลือกใช้เครื่องมอื และแหล่งสื่อสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น และเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ 

รวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและมีประโยชน์ และเข้าใจความหมายของ          
สมรรถนะที่ 9   การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ    
1.มีกระบวนการหรือวิธีการในการทำงานร่วมกัน 
สมรรถนะที่ 10 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล       
2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 



๑๘๙ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ              รหสัวิชา ง 15101               รายวิชาการงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                                   จำนวน   40  ชัว่โมง 
 
 การซ่อมแซม  ซัก  ตาก  เก็บ  รีด  พับ   เสื้อผ้า  การปลูกพืช   การทำบัญชีครัวเรือน   การจัด
ระบบงานและระบบคนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดโต๊ะอาหาร  ตู้เย็นและ
ห้องครัว การทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน การประดิษฐ์ของใช้ของ
ตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น การจัดเก็บเอกสารสำคัญ การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว 
มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครองครัว  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า  สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน ระบุความแตกต่างของอาชีพ มีเป้าหมายและ
วางแผนอาชีพตามความสนใจและความถนัด   
 

 อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการทำงานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความประณีตในการทำงาน  โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์เพ่ือการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูล    ด้วยกระบวนการอธิบาย  การบอก การวางแผน  การผลิต การ
จัดการทรัพยากรและการเงิน  การลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาด้วยตนเองและร่วมมือกับเพ่ือนในการแก้ปัญหา การ
สืบค้น  การสำรวจและระบุ เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจ เห็นคุณค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีทักษะพ้ืนฐานสู่อาชีพที่เหมาะสม  สามารถสร้างผลิตภัณฑ์และมีพ้ืนฐานของผู้ประกอบการที่ดี  
สามารถคิดสร้างงาน  สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตน  ครอบครัว  หรือสังคม 
 

 มีความขยัน  อดทน ตั้งใจทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย   เพียรพยายาม และซื่อสัตย์  มี
จรรยาบรรณและคุณธรรมในการทำงาน รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างเหมาะสมตามวัย 
 
 
ตัวช้ีวัด 

ง  ๑.๑     ป.5/๑,   ป.5/๒,  ป.5/๓,  ป.5/๔ 
ง  ๒.๑     ป.5/๑,   ป.5/๒ 

รวม  6  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี 6  ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะย่อย  
   สมรรถนะที่ 7   ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม                     

4. ลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยตนเองและ ร่วมมือกับเพ่ือนในการแก้ปัญหาตาม
ขั้นตอนแลวิธีการที่ได้วางแผนไว้ โดยใช้วิธีการที่เลือกไว้แล้ว ติดตามผล สรุปและประเมินผลการ
แก้ปัญหา รวมถึงอธิบายปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนได้ 

สมรรถนะที่ 8   การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล              
1. เลือกใช้เครื่องมือ และแหล่งสื่อสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น และเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ 

รวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและมีประโยชน์ และเข้าใจความหมายของ   
 



๑๙๐ 

 

        
สมรรถนะที่ 9   การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ    
1.มีกระบวนการหรือวิธีการในการทำงานร่วมกัน 
สมรรถนะที่ 10 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล       
2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                รหัสวิชา ง 16101            รายวิชา การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                                    จำนวน   40  ชั่วโมง 
 
 การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน การปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือปลูกผัก   หรือเลี้ยงปลาสวยงาม   
การบันทึกรายรับ-รายจ่าย    การจัดเก็บเอกสารการเงิน  การจัดการในการทำงานและทักษะการทำงาน
ร่วมกัน การเตรียม ประกอบ   จัดอาหาร การติดตั้งประกอบของใช้ในบ้าน  การประดิษฐ์ ของใช้ของ
ตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนในโอกาสต่าง ๆ มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและ
ผู้อ่ืน  ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า   สำรวจตนเองเพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพ   
ระบุความรู้  ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ มีเป้าหมายและวางแผนอาชีพตาม
ความสนใจและความถนัด 
 

 อภิปรายแนวทางการทำงาน และการปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอนร่วมกันกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการสืบค้นและเข้าถึง
ข้อมูล    โดยใช้กระบวนการอธิบาย  ลงมือปฏิบัติ   การบอก  การสืบค้น  ระบุและการสำรวจ เพ่ือสร้าง
ความรู้และความเข้าใจ    เห็นคุณค่าของอาชีพ ด้วยกระบวนการอธิบาย  การบอก การวางแผน  การผลิต 
การจัดการ  ทรัพยากรและการเงิน  การลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาด้วยตนเองและร่วมมือกับเพ่ือนในการแก้ปัญหา 
เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจ เห็นคุณค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีทักษะพ้ืนฐานสู่อาชีพที่
เหมาะสม  สามารถสร้างผลิตภัณฑ์และมีพ้ืนฐานของผู้ประกอบการที่ดี  สามารถคิดสร้างงาน  สร้าง
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตน  ครอบครัว  หรือสังคม 
 

 มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรพัยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า   มีความขยัน  อดทน ตั้งใจ
ทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย   เพียรพยายาม และซื่อสัตย์  มีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการทำงาน 
รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเหมาะสมตามวัย 
 
 
ตัวช้ีวัด 

ง  ๑.๑     ป.6/๑,   ป.6/๒,  ป.6/๓ 
ง  ๒.๑     ป.6/๑,   ป.6/๒ 

รวม  5  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะที่ 6  ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะย่อย  
   สมรรถนะที่ 7   ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม                     

4. ลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยตนเองและ ร่วมมือกับเพื่อนในการแก้ปัญหาตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่ได้วางแผนไว้ โดยใช้วิธีการที่เลือกไว้แล้ว ติดตามผล สรุปและประเมินผลการ
แก้ปัญหา รวมถึงอธิบายปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ได้ 

 
 



๑๙๒ 

 

 
สมรรถนะที่ 8   การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล              
1. เลือกใช้เครื่องมือ และแหล่งสื่อสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น และเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ 

รวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและมีประโยชน์ และเข้าใจความหมายของ          
สมรรถนะที่ 9   การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ    
1.มีกระบวนการหรือวิธีการในการทำงานร่วมกัน 
สมรรถนะที่ 10 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล       
2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 

 

 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                รหัสวิชา ง ๒๑๑๐๑            รายวิชา การงานอาชีพ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑                                                                        จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๑                                                                             จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
         ศึกษาข้ันตอนการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน การจัดการและตกแต่ง
ห้อง   การซ่อมแซมกระดุม และการทำรังดุม  การเตรียม ประกอบ  จัด  ตกแต่ง  และ  บริการ
อาหาร  ทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการที่ด ีปัจจัยในการผลิต เทคนิคการขาย 
 

วิเคราะห์และอธิบายขั้นตอนการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน  วิเคราะห์
ตนเองกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้วิธีการ
สื่อสาร เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจและความถนัด ฝึกฝนอาชีพที่สนใจ เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน  เลือกและใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานในรูปแบบแผนภาพ ฝึกการวางแผนและปฏิบัติงานต่างๆอย่างมี
หลักการทำงาน ด้วยความตั้งใจ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสมโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทำงานตามที่วางแผนไว้และประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นำข้อค้นพบที่ได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ แสดงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการทำงาน การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการผลิต 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการ
สร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ วางแผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาดทรัพยากรบุคลากร และ
การเงิน 

 

มีเจตคติท่ีดีต่อการทำงานปลูกจิตสำนึกในการสร้างพลังงานและทรัพยากร  อย่างประหยัด และ
คุ้มค่าอดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างเจตคติที่ดี
ต่อการประกอบอาชีพสุจริตและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ  

 
 

ตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑    ม.๑/๑ ,  ม.๑/๒  , ม.๑/๓ 

รวม  ๓  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะที่ 6  ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะย่อย  
   สมรรถนะที่ 7   ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม                     

4. นำข้อค้นพบที่ได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ 
 
 



๑๙๔ 

 

 
สมรรถนะที่ 8   การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล              
1.เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป 

ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อ่ืนได้          

สมรรถนะที่ 9   การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ    
1. มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพ่ือหาทางออกและแก้ไขปัญหาได้

อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะที่ 10 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล       
2. มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้วิธีการ

สื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๕ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ             รหสัวิชา ง ๒๑๑๐๒               รายวิชา การงานอาชีพ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑                                                                        จำนวน  ๒๐  ชัว่โมง 
ภาคเรียนที่ ๒                                                                             จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาขั้นตอนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การจัดสวนในภาชนะ การซ่อมแซมอุปกรณ์และ
เครื่องมือ  เครื่องใช้ การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุในท้องถิ่น แนวทางในการเลือกอาชีพ  
กระบวนการตัดสินเลือกอาชีพ ความสำคัญของการสร้างอาชีพ  

 

         วิเคราะห์และอธิบาย เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน  เรียงลำดับขั้นตอนการทำงาน  
ในรปูแบบแผนภาพ  ฝึกการวางแผน และปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างมีหลักการ  เลือกรับหรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสารจากการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร วิเคราะห์ตนเองกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน เลือกและ
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจและความถนัด ฝึกฝนอาชีพที่
สนใจ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ ทำงานด้วยความตั้งใจ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและใช้เวลา
ในการทำงานได้เหมาะสม โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานตามที่วางแผนไว้แสดงความคิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการทำงาน การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการผลิต สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ สามารถวางแผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาดทรัพยากรบุคลากร 
และการเงิน นำข้อค้นพบที่ได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานร่วมกันโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพ
สุจริต  การมีรายได้จากอาชีพที่สร้างขึ้นและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ 

 
          มีเจตคติท่ีดีต่อการทำงานปลูกจิตสำนึกในการสร้างพลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด และ
คุ้มค่าอดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างเจตคติที่ดี
ต่อการประกอบอาชีพสุจริต มีจิตสาธารณะ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
ตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑    ม.๑/๑ ,  ม.๑/๒  , ม.๑/๓ 
ง ๒.๑    ม.๑/๑ ,  ม.๑/๒  , ม.๑/๓ 

รวม  ๖  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี 6  ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 

สมรรถนะย่อย  
   สมรรถนะที่ 7   ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม                     

4. นำข้อค้นพบที่ได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ 



๑๙๖ 

 

สมรรถนะที่ 8   การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล              
1.เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป 
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อ่ืนได้          

สมรรถนะที่ 9   การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ    
๑มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค ์

สมรรถนะที่ 10 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล       
2. มีทศันคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รบัข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๗ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                รหัสวิชา ง ๒๒๑๐๑            รายวิชา การงานอาชีพ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒                                                                        จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๑                                                                             จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
            ศึกษา ค้นคว้า  รวบรวม  สังเกต  สำรวจและบันทึกเพ่ือใช้ในการพัฒนางานการจัดและตกแต่ง
บ้าน  การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม การดูแลรักษาและตกแต่งสวน  การจัดการ
ผลผลิต  การเลี้ยงสัตว์  กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน การแสวงหาความรู้ปฏิบัติงานและการทํางาน
เป็นกลุ่ม โดยทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ทํางานอย่างมีกระบวนการตามขั้นตอน การเป็น
ผู้ประกอบการที่ด ีปัจจัยในการผลิต เทคนิคการขาย 
 

 วิเคราะห์ตนเอง ตั้งเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจ
และความถนัด ฝึกฝนอาชีพที่สนใจ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ กำหนดเป้าหมายที่ ชัดเจน 
วางแผน จัดเรียง ลำดับความสำคัญของงาน เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้วิธีการ
สื่อสาร เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม  ทำงาน ด้วยความตั้งใจ
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย คิดและปฏิบัติงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงความคิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการทำงาน การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการผลิต สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ สามารถวางแผนการลงทุน การผลิต 
การจัดการ การตลาดทรัพยากรบุคลากร และการเงิน นำข้อค้นพบที่ได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์อ่ืน ๆ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ 
 

มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานปลูกจิตสำนึกในการสร้างพลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด และ
คุ้มค่า  สร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม มีจรรยาบรรณ
และความรับผิดชอบต่อสังคมและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

 
  

รหัสตัวชี้วัด 
ง ๑.๑   ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ 

รวม   ๓   ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะที่ 6  ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะย่อย  
   สมรรถนะที่ 7   ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม                     

4. นำข้อค้นพบที่ได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ 
 
 
 
 



๑๙๘ 

 

 
สมรรถนะที่ 8   การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล              

1.เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป 
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อ่ืนได้          

สมรรถนะที่ 9   การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ    
1. มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพ่ือหาทางออกและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค ์     
          สมรรถนะที่ 10 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล       
2. มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ        รหัสวิชา ง ๒๒๑๐๒                    รายวิชา การงานอาชีพ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒                                                                        จำนวน  ๒๐  ชัว่โมง 
ภาคเรียนที่ ๒                                                                             จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์  ค้นคว้า  รวบรวม  สังเกต  สำรวจและบันทึกเพ่ือใช้ในการพัฒนางานการ
ประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่ง จากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น  การติดต่อสื่อสารและใช้บริการกับ
หน่วยงานต่างๆ ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการขาย  

 

ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน ทักษะพ้ืนฐานของการเป็นผู้ประกอบการที่ดีและ
ทักษะการแสวงหาความรู้ปฏิบัติงานและฝึกทักษะการทํางานเป็นกลุ่ม ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข ทํางานอย่างมีกระบวนการตามขั้นตอน  เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้วิธีการ
สื่อสาร เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การจัดประสบการณ์อาชีพ  สถานการณ์แรงงาน  ประกาศรับ
สมัครงาน  ความรู้ความสามารถของตนเอง  ผลตอบแทน  การเตรียมตัวสู่อาชีพ การหางาน  คุณสมบัติที่
จำเป็น  โดยใช้ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ  ทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  ทักษะการแสวงหาความรู้  ทักษะการจัดการ วิเคราะห์ตนเอง 
ตั้งเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจและความถนัด ฝึกฝนอาชีพ
ที่สนใจ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วางแผน จัดเรียง ลำดับ
ความสำคัญของงาน และใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม ทำงานด้วยความตั้งใจ เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมาย คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่าน
การแสดงออกหรือกิจกรรมในการทำงาน     การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการผลิต สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ สามารถวางแผนการลงทุน การผลิต การ
จัดการ การตลาดทรัพยากรบุคลากร และการเงิน นำข้อค้นพบที่ได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์อ่ืน ๆ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ 

 

มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานปลูกจิตสำนึกในการสร้างพลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด และ
คุ้มค่า  สร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม มีจรรยาบรรณ
และความรับผิดชอบต่อสังคมและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

 
รหัสตัวชี้วัด 

ง ๑.๑   ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ 
ง ๒.๑   ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔  

รวม   ๖   ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะที่ 6  ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 



๒๐๐ 

 

สมรรถนะย่อย  
   สมรรถนะที่ 7   ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม                     

4. นำข้อคน้พบที่ได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ 
สมรรถนะที่ 8   การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล              

1.เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป 
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อ่ืนได้          

สมรรถนะที่ 9   การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ    
1. มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพ่ือหาทางออกและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค ์
          สมรรถนะที่ 10 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล       
2. มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๑ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                รหัสวิชา ง ๒๓๑๐๑            รายวิชา การงานอาชีพ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓                                                                        จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๑                                                                             จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาขั้นตอนการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การซัก  ตาก  พับ เก็บ  เสื้อผ้าที่ต้องดูแลอย่าง
ประณีต อาหารประเภทสําหรับ ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการขาย 
 

           วิเคราะห์ตนเอง ตั้งเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจ
และความถนัด ฝึกฝนอาชีพที่สนใจ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
วางแผน จัดเรียง ลำดับความสำคัญของงาน และใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม ทำงาน ด้วยความตั้งใจ
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย สามารถใช้ทักษะการจัดการ การจัดระบบงานระบบคน  เลือกรับหรือไม่รับ
ข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร เพ่ือให้งานสําเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น                 
การขยายพันธุ์พืช  ธุรกิจประเภทต่างๆ ปฏิบัติงานตามกระบวนการทำงานโดยการทำตามลําดับขั้นตอน              
มีความสามารถทํางานสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้กระบวนการกลุ่มในการอภิปราย วิเคราะห์ ตัดสินใจ เพ่ือให้
เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ เห็นความสำคัญ คิดและปฏิบัติงานงาน แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์
ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการทำงาน การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการผลิต สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ มีความรู้ เลือกและใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมและทักษะพ้ืนฐานของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี สามารถวางแผนการลงทุน การผลิต               
การจัดการ การตลาดทรัพยากรบุคลากร และการเงินนำข้อค้นพบที่ได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์อ่ืน ๆ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ มีความเสียสละ มีเหตุผล อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม
มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑    ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓   

รวม   ๓   ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะที่ 6  ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะย่อย  
   สมรรถนะที่ 7   ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม                     

4. นำข้อค้นพบที่ได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 



๒๐๒ 

 

 
สมรรถนะที่ 8   การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล              

1.เลือกและใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป 
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อ่ืนได้          

สมรรถนะที ่9   การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ    
1. มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพ่ือหาทางออกและแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะที่ 10 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล       

2. มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๓ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                รหัสวิชา ง ๒๒๑๐๑           รายวิชา การงานอาชีพ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓                                                                      จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๒                                                                            จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาขั้นตอนการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ การติดตั้ง  การประกอบผลิตภัณฑ์  สือ่สิ่งพิมพ์  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการประเมิน  รูปแบบการประเมิน  เกณฑ์การประเมิน ปัจจัยในการผลิต                      
เทคนิคการขาย 

 

วิเคราะห์ตนเอง ตั้งเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจ
และความถนัด ฝึกฝนอาชีพที่สนใจ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
วางแผน จัดเรียง ลำดับความสำคัญของงาน และใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม ทำงานด้วยความตั้งใจ 
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย คิดและปฏิบัติงาน เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้วิธีการ
สื่อสาร โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือ
กิจกรรมในการทำงาน การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ มีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาดทรัพยากรบุคลากร และการเงิน นำข้อค้นพบที่ได้จากการ
แก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานตาม
กระบวนการทำงานโดยการทำตามลําดับขั้นตอน มีความสามารถทํางานสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น การ
สร้างชิ้นงานหรือผลงาน  สามารถใช้ทักษะการจัดการ การจัดระบบงานระบบคน  เพ่ือให้งานสําเร็จตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทักษะการทำงานร่วมกันเพ่ือให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข เช่น 
ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ  การหางานหรือตำแหน่งที่ว่าง    แนวทางเข้าสู่อาชีพ  คุณสมบัติที่
จำเป็น  การประเมินทางเลือก โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการอภิปราย วิเคราะห์ ตัดสินใจ เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด  ความเข้าใจ เห็นความสำคัญ   

 

มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม มีความเสียสละ มีเหตุผล อดทน รับผิดชอบ และ
เพียรพยายาม มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
ง ๒.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓ 

รวม   ๖   ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะที่ 6  ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 



๒๐๔ 

 

 
สมรรถนะย่อย  
   สมรรถนะที่ 7   ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม                     

4. นำข้อค้นพบที่ได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ 
สมรรถนะที่ 8   การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล              

1.เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป 
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้          

สมรรถนะที่ 9   การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ    
1. มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพ่ือหาทางออกและแก้ไขปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค ์
สมรรถนะที่ 10 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล       

2. มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๕ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ             รหัสวิชา  ง ๒๑๒๐๑       รายวิชา ประดิษฐ์ของชำร่วย
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  ๑                                                                     จำนวน  ๖๐  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๑                                                                             จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาถึงความหมายและโอกาสในการใช้ของชําร่วย หลักการออกแบบ ขั้นตอนและวิธีการ
ประดิษฐ์ของชําร่วยแบบต่าง ๆ การใช้และการบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ ปฏิบัติการออกแบบเลือก
วัสดุ ประดิษฐ์ของชําร่วยแบบต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 4 ชนิด คํานวณค่าใช้จ่าย กําหนดราคาหรือค่าบริการ จัด
จําหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย และประเมินผล เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และมีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบ การประดิษฐ์ของชําร่วยตามแบบที่กําหนด และจําหน่ายได้ 

โดยใช้กระบวนการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ การแสวงหา
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถทำงาน ตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ใช้กระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการทำงาน มีการ
แก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ในการทำงาน มีความเสียสละ  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสามารถนำ
ความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการ
ดำรงชีวิต การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
ประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความหมายและโอกาสในการใช้ของชําร่วยได้  
2. บอกขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์ของชําร่วยแบบต่าง ๆ ได้  
3. ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ของชําร่วยได้  
4. ออกแบบและเลือกวัสดุในการประดิษฐ์ของชําร่วยได้เหมาะสม  
5. ประดิษฐ์ของชําร่วยแบบต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 4 ชนิด  
6. คํานวณค่าใช้จ่าย กําหนดราคาขายและจัดจําหน่ายได้  
รวม    ๖   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๖ 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่ ๖  ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

สมรรถนะย่อย  
   สมรรถนะที่ ๗  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

๓. ลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยตนเองและ ร่วมมือกับเพ่ือนในการแก้ปัญหาตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่ได้วางแผนไว้ โดยใช้วิธีการที่เลือกไว้แล้ว ติดตามผล สรุปและ
ประเมินผลการแก้ปัญหา รวมถึงอธิบายปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้     

สมรรถนะที่   ป็นทีมการทำงานแบบรวมพลัง เ  และมีภาวะผู้นำ    
 ๑. มีกระบวนการหรือวิธีการในการทำงานร่วมกัน 

สมรรถนะที่ ๑๐ ที่มีสำนึกสากลการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้  
 ๒. สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ            รหัสวิชา  ง ๒๑๒๐๒             รายวิชา ดอกไม้ประดิษฐ์                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1                                                                     จำนวน  ๖๐  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๒                                                                             จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 
 การศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องทักษะกระบวนการเป็นขั้นตอนในการประดิษฐ์ดอกไม้              
การออกแบบตกแต่ง วิธีการสร้าง การแสดงชิ้นงาน การนําเสนอผลงานและการรักษางานประดิษฐ์ 
การ จัดการผลผลิต เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการทํางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการ
ทํางาน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะงานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การ ทํางาน มีจิตสํานึกในการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว ตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
 โดยใช้กระบวนการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ การแสวงหา
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถทำงาน ตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ใช้กระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการทำงาน มีการ
แก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ในการทำงาน มีความเสียสละ  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสามารถนำ
ความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเลือกวิถีกาดำรงชีวิต 
การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการสร้างดอกไม้ประดิษฐ์ได้  
๒. นักเรียนสามารถประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์ตามกระบวนการได้  
๓. นักเรียนสามารถนําเสนอวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์ได้  
๔. นักเรยีนสามารถใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทํางานได้  
๕. นักเรียนสามารถเลือกใช้เทคนิคการสร้างงานประดิษฐ้อย่างสร้างสรรค์  
๖. นักเรียนสามารถมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า  
รวม   ๘    ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะที่ ๖  ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 

 

สมรรถนะย่อย  
   สมรรถนะที่ ๗  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
  ๔. ลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยตนเองและ ร่วมมือกับเพ่ือนในการแก้ปัญหาตาม 
  ขั้นตอนและวิธีการที่ได้วางแผนไว้ โดยใช้วิธีการที่เลือกไว้แล้ว ติดตามผล สรุปและ 
  ประเมินผลการแก้ปัญหา รวมถึงอธิบายปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้  

      สมรรถนะที่ ๙    มการทำงานแบบรวมพลัง เป็นที และมีภาวะผู้นำ    
          ๑. มีกระบวนการหรือวิธีการในการทำงานร่วมกัน 

    สมรรถนะที่ ๑๐ กสากลลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึการเป็นพ  
 ๒. สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๙ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ          หัสวิชา  ง ๒๒๒๐๓      รายวิชา การผลิตไม้ดอกม้ประดับ         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒                                                                     จำนวน  ๖๐  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๑                                                                             จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม การเก็บรักษาเครื่องปรุงของสดและ
ของแห้ง การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เทคนิคการทำอาหารว่างและ
เครื่องดื่มชนิดต่างๆ และการบรรจุภัณฑ์ ครื่องใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของอาหารรณ์เปฏิบัติการใช้อุปก

ได้อย่างเหมาะสม เภทต่างๆ การบรรจุภัณฑ์และการตกแต่งว่างและเครื่องดื่มประ  
  โดยใช้กระบวนการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ การ
แสวงหาความรู้ ความเข้าใจ สามารถทำงาน ตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ใช้กระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการ
ทำงาน มีการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆในการทำงาน มีความเสียสละ  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสามารถนำ
ความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการ
ดำรงชีวิต การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
ประเทศชาติ 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความหมาย  ความสำคัญและ ประโยชน์  ของอาหารและเครื่องดื่มได้ 
๒. อธิบาย    หลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนกระบวนการ  การจัดการ และการประเมินผลการทำอาหาร
และเครื่องดื่มได้ 
๓. ใช้  เก็บ  บำรุงรักษา วัสดุ  อุปกรณ์ในการทำอาหารและเครื่องดื่มได้ถูกวิธี  แสดงออกได้โดย งาน 

       ทำอาหาร   
๔.ใช้แนวคิด ใหม ่ๆในการ ทำอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับงาน 
๕.วิเคราะห์งาน วางแผนการดำเนินงาน   การทำอาหาร  ได้ด้วยความรับผิดชอบ และงานมีความ
เรียบร้อยสมบูรณ์ 
๖.ทำอาหารและเครื่องดื่ม  ด้วยความรับผิดชอบ ขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด   อดออม และมุ่งมั่น  
อดทนใน การทำงาน  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างคุ้มค่า และถูกวิธี   
มีการ       ประเมินผลการทำงาน และปรับปรงุงาน 

รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่ ๖  ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 

สมรรถนะย่อย  
    สมรรถนะที่ ๗  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

๔. ลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยตนเองและ ร่วมมือกับเพ่ือนในการแก้ปัญหาตามขั้นตอนและ
วิธีการที่ได้วางแผนไว้ โดยใช้วธิีการที่เลือกไว้แล้ว ติดตามผล สรุปและประเมินผลการแก้ปัญหา 
รวมถึงอธิบายปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้          



๒๑๐ 

 

 
 
สมรรถนะที่ ๙    การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม  และมีภาวะผู้นำ    

๑.มีกระบวนการหรือวิธีการในการทำงานร่วมกัน 
สมรรถนะที่ ๑๐ ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากลการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็  

๒. สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 

 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ           หัสวิชา  ง ๒๒๒๐๑              รายวิชา ทักษะตัดผมชาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒                                                                     จำนวน  ๖๐  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๒                                                                             จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตัดผมชาย มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ คุณสมบัติของช่าง 
จรรยาบรรณของช่างตัดผม บุคลิกภาพ อนามัยเกี่ยวกับสุขภาพ อุปนิสัยของช่าง สุขาภิบาลของสถานที่  
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับเส้นผมและสภาพหนังศีรษะ การจัดเก็บและบำรุงวัสดุและ
อุปกรณ ์
ได้อย่างเหมาะสม 
  โดยใช้กระบวนการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ การ
แสวงหาความรู้ ความเข้าใจ สามารถทำงาน ตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ใช้กระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการ
ทำงาน มีการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆในการทำงาน มีความเสียสละ  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสามารถนำ
ความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการ
ดำรงชีวิต การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
ประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกคุณสมบัติของช่างตัดผมได้ 
๒. อธิบายจรรยาบรรณของช่างตัดผมชายได้ 
๓. อธิบายอนามัยเก่ียวกับสุขภาพได้ 
๔. อธิบายอนามัยเก่ียวกับบุคลิกภาพได้ 
๕. บอกอุปนิสัยของช่างตัดผมชายได้ 
๖. อธิบายการสุขาภิบาลของสถานที่ได้ 
๗. อธิบายการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
๘. อธิบายเกี่ยวกับสภาพเส้นผม และสภาพหนังศีรษะได้ 
๙. สามารถจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการตัดผมชายได้อย่างถูกต้อง 

๑๐. สามารถจัดเก็บและบำรุงรักษาวัสดุและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 
รวม  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 

 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะที่ ๖  ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 
 



๒๑๒ 

 

สมรรถนะย่อย  
    สมรรถนะที่ ๗  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

๔. ลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยตนเองและ ร่วมมือกับเพ่ือนในการแก้ปัญหาตามขั้นตอนและ
วิธีการที่ได้วางแผนไว้ โดยใช้วิธีการที่เลือกไว้แล้ว ติดตามผล สรุปและประเมินผลการแก้ปัญหา 
รวมถึงอธิบายปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได ้          

 
 
สมรรถนะที่ ๙    การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม  และมีภาวะผู้นำ    

๑.มีกระบวนการหรือวิธีการในการทำงานร่วมกัน 
สมรรถนะที่ ๑๐ การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

๒. สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



๒๑๓ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         รหัสวิชา  ง ๒๓๒๐๕            รายวิชา การประกอบอาหาร 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓                                                                     จำนวน  ๖๐  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๑                                                                             จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 
 คคลติเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุศึกษาและปฏิบั  เครื่องมืออุปกรณ์ วัตถุดิบสําหรับประกอบอาหาร 
องค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมี ของเนื้อสัตว์ นม ไข ผักผลไม ้ ไขมัน ธัญพืช เครื่องเทศ สมุนไพร 
และเครื่องปรุงรส ปัจจัยที่มีผลตอคุณภาพอาหาร ความหมายของคําศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร 
หลักการเตรียม วิธีการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหารประเภทต่าง ๆ 
 โดยใช้กระบวนการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ การแสวงหา
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถทำงาน ตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ใช้กระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการทำงาน มีการ
แก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆในการทำงาน มีความเสียสละ  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสามารถนำ
ความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการ
ดำรงชีวิต การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
ประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการประกอบอาหาร 
๒.  ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหารตามหลักการและกระบวนการ 
๓.  ใช้วัตถดุิบในการประกอบอาหารตามหลักการและกระบวนการ 
๔.  ประกอบอาหารตามหลักการและกระบวนการ 
รวม   ๔    ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะที่ ๖  ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะย่อย  
  สมรรถนะที่ ๗  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

๔. ลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยตนเองและ ร่วมมือกับเพ่ือนในการแก้ปัญหาตามขั้นตอนและ
วิธีการที่ได้วางแผนไว้ โดยใช้วธิีการที่เลือกไว้แล้ว ติดตามผล สรุปและประเมินผลการแก้ปัญหา 
รวมถึงอธิบายปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้          

สมรรถนะที่ ๙    การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม  และมีภาวะผู้นำ    
๑.มีกระบวนการหรือวิธีการในการทำงานร่วมกัน 

สมรรถนะท่ี ๑๐ การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
๒. สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
 
  



๒๑๔ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ           รหัสวิชา  ง ๒๓๒๐๖            รายวิชา ผลิตภัณฑ์จากพืช 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓                                                                     จำนวน  ๖๐  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๒                                                                             จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 
            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญ ประเภทและชนิดของพืชและผลิตภัณฑ์ สภาวะการตลาด 

ของผลิตภัณฑ์พืช การวางแผนการผลิต การคัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์ การแปรรูป
และควบคุมคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ การเก็บ
รักษา การจดัจำหน่ายและทำบัญชีการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในงานผลิตผลิตภัณฑ์พืช 

 โดยใช้กระบวนการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ การแสวงหา
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถทำงาน ตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ใช้กระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการทำงาน มีการ
แก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆในการทำงาน มีความเสียสละ  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสามารถนำ
ความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการ
ดำรงชีวิต การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
ประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑. แสดงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พืช  
๒. วางแผน จัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์พืชตามหลักการ  
๓.  คัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์พืชตามหลักการและกระบวนการ  
๔. ผลิตผลิตภัณฑ์พืชตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและคำนึงถึงการ   
    อนุรักษ์ทรัพยากร พลังงานและสภาพแวดล้อม  
๕. จัดการผลิตภัณฑ์หลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ์ ประเมินคุณภาพและเก็บรักษา  
๖. คำนวณต้นทุน ราคาขายและรายรับ-รายจ่ายในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พืช 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 

 
 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่ ๖  ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

สมรรถนะย่อย  
   สมรรถนะที่ ๗  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

๔. ลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยตนเองและ ร่วมมือกับเพื่อนในการแก้ปัญหาตามขั้นตอนและ
วิธีการที่ได้วางแผนไว้ โดยใช้วธิีการที่เลือกไว้แล้ว ติดตามผล สรุปและประเมินผลการแก้ปัญหา 
รวมถึงอธิบายปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้       
 
    

สมรรถนะท่ี ๙    ง เป็นทีมการทำงานแบบรวมพลั  และมีภาวะผู้นำ    



๒๑๕ 

 

๑.มีกระบวนการหรือวิธีการในการทำงานร่วมกัน 
สมรรถนะที่ ๑๐ ำนึกสากลองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสการเป็นพลเมื  

๒. สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๖ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รหัสวิชา อ ๑๑๑๐๑       รายวิชา  ภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                      จำนวน  ๒๐๐ ชั่วโมง  

 
ศึกษาตัวอักษรและการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ออกเสียงภาษาอังกฤษใน

ลักษณะการออกเสียง Phonics   สะกดคำง่ายๆและอ่านออกเสียงคำ  กลุ่มคำ สำนวนง่ายๆ  วลีและ
ประโยคสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ  กลุ่มคำ  และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว   สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  ภายในวงคำศัพท์ประมาณ  ๑๕๐-๒๐๐ คำ  ปฏิบัติตาม 
และใช้คำสั่งในสถานการณ์ที่คุ้นเคยในห้องเรียน  บอกความต้องการง่ายๆของตนเอง   พูดโต้ตอบเพ่ือการ
สื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับเรื่องการทักทาย  กล่าวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ  และประโยค/ข้อความที่ใช้
แนะนำตนเอง  พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลใกล้ตัวและเรื่องใกล้ตัวในสถานการณ์ง่ายๆที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน  รู้จักและเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ  สื่อและจัดการเวลาในการใช้สื่อ   เทคโนโลยีดิจิทัล  
ทำท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวหรือนิทานที่ มี
ภาพประกอบ  บอกชื่อ  คำศัพท์และรวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา    
และท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น   เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  
 โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา (เน้นการฟัง – พูด)  การฝึกปฏิบัติ  การสนทนาซักถาม  การ
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล  การแสดงบทบาทสมมุติ และการสืบค้นข้อมูล   
  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความสามารถเหมาะสมตามช่วงวัย  มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ  ใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยคำนึงถึงผล
ที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อ่ืน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  มี
วินัย  และใฝ่เรียนรู้   
 
ตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑ ป.๑/๑,  ป. ๑/๒,  ป. ๑/๓,  ป. ๑/๔  
ต ๑.๒ ป.๑/๑,  ป. ๑/๒,  ป. ๑/๓,  ป. ๑/๔ต ๑.๓ ป.๑/๑ 
ต ๒.๑ ป.๑/๑,  ป. ๑/๒,  ป. ๑/๓  
ต ๒.๒ ป.๑/๑ 
ต ๓.๑ ป.๑/๑ 
ต ๔.๑ ป.๑/๑ ต ๔.๒ ป.๑/๑ 
รวม   ๑๖  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะที่ ๔  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
   สมรรถนะที่ ๘  การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 



๒๑๗ 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รหสัวิชา อ ๑๒๑๐๑      รายวิชา  ภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                      จำนวน  ๒๐๐ ชั่วโมง  
 

ศึกษาตัวอักษร เสียงตัวอักษร และสระของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ออกเสียงภาษาอังกฤษใน
ลักษณะการออกเสียง Phonics  สะกดคำ อ่านออกเสียงคำ  ประโยคอย่างง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ  กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยวและความหมายเกี่ยวกับตนเอง  สิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว ภายในวงคำศัพท์สะสมประมาณ  ๒๕๐-๓๐๐ คำ  ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง คำขอร้องในห้องเรียน 
บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง พูดโต้ตอบ  ทักทาย  กล่าวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ  และประโยค/
ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง  พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลใกล้ตัวและเรื่องใกล้ตัวใน
สถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน   รู้จักและเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ  สื่อและจัดการเวลาในการใช้
สื่อ  เทคโนโลยีดิจิทัล  ทำท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตอบคำถามจากประโยค บท
สนทนา หรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ  บอกชื่อ คำศัพท์และรวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว  
เทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา และที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัยถูกต้องตามกาลเทศะ 

โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา (ฟัง พูด  อ่าน  เขียน ) การฝึกปฏิบัติ การสนทนาซักถาม 
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงบทบาทสมมุติ  และการสืบค้นข้อมูล 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความสามารถ  เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาอังกฤษ รักความเป็นไทย และใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  

 
ตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑ ป.๒/๑,  ป. ๒/๒,  ป. ๒/๓,  ป. ๒/๔   ต ๑.๒ ป.๒/๑,  ป. ๒/๒,  ป. ๒/๓,  ป. ๒/๔     ต ๑.๓
 ป.๒/๑ 
ต ๒.๑ ป.๒/๑,  ป. ๒/๒,  ป. ๒/๓ ต ๒.๒ ป.๒/๑ 
ต ๓.๑ ป.๒/๑ 
ต ๔.๑ ป.๒/๑  ต ๔.๒ ป.๒/๑ 
รวม   ๑๖  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะที่ ๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
สมรรถนะที่ ๘ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑๘ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รหัสวิชา อ ๑๓๑๐๑        รายวิชา  ภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                      จำนวน  ๒๐๐ ชั่วโมง  
 

ศึกษาความแตกต่างระหว่างเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ออกเสียงภาษาอังกฤษในลักษณะการออก
เสียง Phonics และประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  สะกดคำ  อ่านออกเสียงคำ  กลุ่มคำ  
ประโยคเดี่ยว    และบทพูดเข้าจังหวะ (Chant)ง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน รวมถึงการใช้พจนานุกรม  
เลือก ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของกลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว และความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง  สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  เป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ ๓๕๐-๔๕๐ คำ  ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง  คำ
ขอร้องจากการฟังหรืออ่าน  บอกความต้องการ  ความรู้สึกของตนเองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว พูดโต้ตอบ
เพ่ือการสื่อสาร  ทักทาย  กล่าวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ  และประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง  พูดขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัวในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน   รู้จักและเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ  สื่อและจัดการเวลาในการใช้สื่อ  เทคโนโลยีดิจิทัล  จัด
หมวดหมู่คำ  กลุ่มคำตามประเภทของบุคคล  สัตว์  และสิ่งของ  พร้อมทั้งทำท่าทางประกอบตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ตอบคำถามจากประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ  
และประโยคคำถาม/คำตอบ บอกชื่อคำศัพท์  และรวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว  เทศกาล  วัน
สำคัญ  งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษาตัว และที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  

โดยใช้ทักษะทางภาษา (ฟัง พูด อ่าน เขียน) การฝึกปฏิบัติ การสนทนาซักถาม หรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูล การแสดงบทบาทสมมุติ ใช้สื่อและจัดการเวลาในการใช้สื่ออย่างเหมาะสมตามช่วงวัย   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความสามารถ  มีความมุ่งมั่น  มี เจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ และใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นคุณค่าของ
การใช้ภาษาอังกฤษ รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ เหมาะสม รักชาติ ศาสน์  
กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  

 
ตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑ ป.๓/๑,  ป. ๓/๒,  ป. ๓/๓,  ป. ๓/๔ ต ๑.๒ ป.๓/๑,  ป. ๓/๒,  ป. ๓/๓,  ป. ๓/๔,  ป.๓/๕ 
ต ๑.๓ ป.๓/๑,  ป.๓/๒ 
ต ๒.๑ ป.๓/๑,  ป. ๓/๒,  ป. ๓/๓ ต ๒.๒ ป.๓/๑ 
ต ๓.๑ ป.๓/๑ 
ต ๔.๑ ป.๓/๑ ต ๔.๒ ป.๓/๑          
รวม   ๑๘  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะที่ ๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
สมรรถนะที่ ๘ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 
 
 



๒๑๙ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รหัสวิชา อ๑๔๑๐๑       รายวิชา  ภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                        จำนวน  ๘๐ ชั่วโมง  

 

ศึกษาคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ภาพวาด  สัญลักษณ์  เครื่องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยค ความเข้าใจในภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาพูดง่ายๆวลี หรือประโยคภาษาอังกฤษท่ีสั้นๆ ง่ายๆ ที่เป็น
ภาษาเขียน ความหมายคำหรือวลีง่าย ๆ ในงานเขียนและตีความได้ ใจความสำคัญ  การตอบคำถามที่ฟัง
และอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ เรื่องสั้น การอ่านออกเสียงประโยค  ข้อความ บทกลอนสั้น ๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน การใช้คำสั่ง    คำขอร้อง คำขออนุญาต ให้คำแนะนำ   การพูด เขียนโต้ตอบในการ
สื่อสาร  การแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ การขอและ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว   การแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ให้เหตุผล
ประกอบ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  การเขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ แสดงข้อมูล การพูดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว การใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การตอบคำถาม ความสำคัญของเทศกาล  วันสำคัญ งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  ความเหมือน  
ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การลำดับคำ  ตาม
โครงสร้างของประโยคเทศกาลและงานฉลอง ของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย  การพูด เขียน
นำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืนโดยการค้นคว้ารวบรวม การฟัง พูดและอ่าน เขียน
ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ 

 โดยการปฏิบัติตามกระบวนการสื่อสารโดยใช้วลีพ้ืนฐานหรือกลุ่มคำ สำนวนที่ตายตัว  บรรยาย
ข้อมูล ส่วนบุคคลและกิจวัตรประจำวันต่างๆ พูดโต้ตอบโดยใช้สำนวนที่พบในชีวิตประจำวันถูกต้อง  มี
มารยาท ในการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือให้เกิดความรู้ความสามารถในการบรรยายเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคคล 
สิ่งของที่พบบ่อย และสถานที่ต่างๆ โดยใช้คำกริยาพ้ืนฐานและคำคุณศัพท์  ที่พบบ่อยได้อย่างถูกต้อง  มี
เหตุผล สามารถเขียนคำ  วลี  วลีโดด และเขียนเป็นประโยคง่ายๆ โดยใช้คำศัพท์ที่กำหนด นำไปใช้เพ่ือ
การสื่อสารจับใจความสำคัญของวลีหรือประโยคที่ใช้ในการพูดหรือเขียน ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันโดย
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาอย่างมปีระสิทธิภาพ   

มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๐ 

 

ตัวช้ีวัด 
ต.๑.๑   ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔                                
ต.๑.๒   ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕ 
ต.๑.๓   ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓ 
ต.๒.๑   ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓ 
ต.๒.๒   ป.๔/๑,  ป.๔/๒ 
ต.๓.๑   ป.๔/๑ 
ต.๔.๑   ป.๔/๑ 
ต.๔.๒   ป.๔/๑ 
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 

 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะที่ ๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
สมรรถนะที่ ๘ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๑ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รหัสวิชา อ๑๕๑๐๑       รายวิชา  ภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                        จำนวน  ๘๐ ชั่วโมง  
 

ศึกษาคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ภาพวาด  สัญลักษณ์  เครื่องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยค ความเข้าใจในภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาพูดง่ายๆวลี หรือประโยคภาษาอังกฤษท่ีสั้นๆ ง่ายๆ ที่เป็น
ภาษาเขียน ความหมายคำหรือวลีง่าย ๆ ในงานเขียนและตีความได้ ใจความสำคัญ  การตอบคำถามที่ฟัง
และอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ เรื่องสั้น การอ่านออกเสียงประโยค  ข้อความ บทกลอนสั้น ๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน การใช้คำสั่ง    คำขอร้อง คำขออนุญาต ให้คำแนะนำ   การพูด เขียนโต้ตอบในการ
สื่อสาร  การแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ การขอและ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว   การแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ให้เหตุผล
ประกอบ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  การเขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ แสดงข้อมูล การพูดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว การใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การตอบคำถาม ความสำคัญของเทศกาล  วันสำคัญ งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  ความเหมือน  
ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การลำดับคำ  ตาม
โครงสร้างของประโยคเทศกาลและงานฉลอง ของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย  การพูด เขียน
นำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนโดยการค้นคว้ารวบรวม การฟัง พูดและอ่าน เขียน
ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ 

 โดยการปฏิบัติตามกระบวนการสื่อสารโดยใช้วลีพ้ืนฐานหรือกลุ่มคำ สำนวนที่ตายตัว  บรรยาย
ข้อมูล ส่วนบุคคลและกิจวัตรประจำวันต่างๆ พูดโต้ตอบโดยใช้สำนวนที่พบในชีวิตประจำวันถูกต้อง  มี
มารยาท ในการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือให้เกิดความรู้ความสามารถในการบรรยายเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคคล 
สิ่งของที่พบบ่อย และสถานที่ต่างๆ โดยใช้คำกริยาพ้ืนฐานและคำคุณศัพท์  ที่พบบ่อยได้อย่างถูกต้อง  มี
เหตุผล สามารถเขียนคำ  วลี  วลีโดด และเขียนเป็นประโยคง่ายๆ โดยใช้คำศัพท์ที่กำหนด นำไปใช้เพ่ือ
การสื่อสารจับใจความสำคัญของวลีหรือประโยคที่ใช้ในการพูดหรือเขียน ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันโดย
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ   

มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งมัน่ในการทำงาน  รักความเป็นไทย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๒ 

 

ตัวช้ีวัด 
ต.๑.๑   ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔   ต.๑.๒   ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕ 
ต.๑.๓   ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓ 
ต.๒.๑   ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓ ต.๒.๒   ป.๕/๑,  ป.๕/๒ 
ต.๓.๑   ป.๕/๑ 
ต.๔.๑   ป.๕/๑  ต.๔.๒   ป.๕/๑ 
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 

 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะที่ ๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
สมรรถนะที่ ๘ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๓ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รหัสวิชา อ๑๖๑๐๑       รายวิชา  ภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                        จำนวน  ๘๐ ชั่วโมง  

 

ศึกษาคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ภาพวาด  สัญลักษณ์  เครื่องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยค ความเข้าใจในภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาพูดง่ายๆวลี หรือประโยคภาษาอังกฤษท่ีสั้นๆ ง่ายๆ ที่เป็น
ภาษาเขียน ความหมายคำหรือวลีง่าย ๆ ในงานเขียนและตีความได้ ใจความสำคัญ  การตอบคำถามที่ฟัง
และอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ เรื่องสั้น การอ่านออกเสียงประโยค  ข้อความ บทกลอนสั้น ๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน การใช้คำสั่ง    คำขอร้อง คำขออนุญาต ให้คำแนะนำ   การพูด เขียนโต้ตอบในการ
สื่อสาร  การแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ การขอและ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว   การแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ให้เหตุผล
ประกอบ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  การเขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ แสดงข้อมูล การพูดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว การใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การตอบคำถาม ความสำคัญของเทศกาล  วันสำคัญ งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  ความเหมือน  
ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การลำดับคำ  ตาม
โครงสร้างของประโยคเทศกาลและงานฉลอง ของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย  การพูด เขียน
นำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนโดยการค้นคว้ารวบรวม การฟัง พูดและอ่าน เขียน
ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ 

 โดยการปฏิบัติตามกระบวนการสื่อสารโดยใช้วลีพ้ืนฐานหรือกลุ่มคำ สำนวนที่ตายตัว  บรรยาย
ข้อมูล ส่วนบุคคลและกิจวัตรประจำวันต่างๆ พูดโต้ตอบโดยใช้สำนวนที่พบในชีวิตประจำวันถูกต้อง  มี
มารยาท ในการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือให้เกิดความรู้ความสามารถในการบรรยายเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคคล 
สิ่งของที่พบบ่อย และสถานที่ต่างๆ โดยใช้คำกริยาพ้ืนฐานและคำคุณศัพท์  ที่พบบ่อยได้อย่างถูกต้อง  มี
เหตุผล สามารถเขียนคำ  วลี  วลีโดด และเขียนเป็นประโยคง่ายๆ โดยใช้คำศัพท์ที่กำหนด นำไปใช้เพ่ือ
การสื่อสารจับใจความสำคัญของวลีหรือประโยคที่ใช้ในการพูดหรือเขียน ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันโดย
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ   

มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๔ 

 

ตัวช้ีวัด 
ต.๑.๑   ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔   ต.๑.๒    ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕ 
ต.๑.๓    ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ต.๒.๑    ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓  ต.๒.๒   ป.๖/๑,  ป.๖/๒ 
ต.๓.๑   ป.๖/๑ 
ต.๔.๑    ป.๖/๑  ต.๔.๒   ป.๖/๑ 
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะที่ ๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
สมรรถนะที่ ๘ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๕ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         รหัสวิชา อ ๒๑๑๐๑               รายวิชา ภาษาอังกฤษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                           จำนวน   ๖๐  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๑          จำนวน  ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายในการทำอาหารและเครื่องดื่ม การใช้ยา ฉลาก
ยา การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆ นิทานและบทร้อยกรอง การใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง 
ประโยคหรือข้อความ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและ
นันทนาการ  สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ  การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง
ท่องเที่ยว การบริการ สถานที่  ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ 
๑,๔๐๐-๑,๕๕๐ คำ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง ภาษาที่ใช้ใน
การแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือ การจับใจความ
สำคัญ แก่นสาระ การวิเคราะห์ความ เรื่อง เหตุการณ์ การใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทางในการ
สนทนาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความเหมือน ความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เข้าใจภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาพูดง่ายๆ เข้าใจวลี 
หรือประโยคภาษาอังกฤษที่สั้นๆ ง่ายๆ ที่เป็นภาษาเขียน และรู้คำศัพท์มากพอสำหรับการสื่อสารใน
สถานการณ์ท่ีแตกตา่งในยุคดิจิทัล 

 

 ใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ๔ ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ฝึกหัดปฏิบัติ  สนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ สนทนาและโต้ตอบในหัวข้อที่คุ้นเคยอย่างเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน บรรยาย
เกี่ยวกับบุคคล  สถานที่ และสิ่งของโดยใช้คำและโครงสร้างไวยากรณ์ ง่ายๆเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน เขียนประโยคโดยใช้คำศัพท์ตามที่กำหนด สื่อสารและบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล  
กิจวัตรประจำวัน โดยใช้รูปประโยคขั้นพ้ืนฐานและกลุ่มคำสำนวนที่ตายตัว และเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลาย
แปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และแนะนำผู้อื่นได ้
 เพ่ือให้รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความคิดเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ตลอดจน
ให้นักเรียนตระหนักและมีจิตสำนึกทางภาษาอังกฤษที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑   ม. ๑/๑ ม. ๑/๒ ม. ๑/๓ ม. ๑/๔   ต ๑.๒   ม. ๑/๑ ม. ๑/๒ ม. ๑/๓ ม. ๑/๔  ม. ๑/๕  
ต ๑.๓   ม. ๑/๑ ม. ๑/๒ ม. ๑/๓    
ต ๒.๑   ม. ๑/๑ ม. ๑/๒ ม. ๑/๓   ต ๒.๒   ม. ๑/๑ ม. ๑/๒   



๒๒๖ 

 

ต ๓.๑   ม. ๑/๑ 
ต ๔.๑   ม. ๑/๑     ต ๔.๒   ม. ๑/๑ 
 
รวม ๒๐ ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะที่ ๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
สมรรถนะที่ ๘ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๒๗ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รหัสวิชา อ ๒๑๑๐๑          รายวิชา ภาษาอังกฤษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                    เวลา     ๖๐  ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่ ๒                     จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการตีความ ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น
และเรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ การจับใจความสำคัญ คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยคและข้อความที่ใช้ใน
การขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก 
ความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบ เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆใกล้ตัว ความเป็นมาและความสำคัญ
ของเทศกาลวันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าใจภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาพูด
ง่ายๆ เข้าใจวลี หรือประโยคภาษาอังกฤษที่สั้นๆ ง่ายๆ ที่เป็นภาษาเขียน และรู้คำศัพท์มากพอสำหรับการ
สื่อสารในสถานการณ์ที่แตกต่างในยุคดิจิทลั 
 ใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ๔ ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ฝึกหัดปฏิบัติสนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ สนทนาและโต้ตอบในหัวข้อที่คุ้นเคยอย่างเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น บรรยาย
เกี่ยวกับบุคคล  สถานที่ และสิ่งของโดยใช้คำและโครงสร้างไวยากรณ์ง่ายๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน เขียนประโยคโดยใช้คำศัพท์ตามที่กำหนด สื่อสารและบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล  
กิจวัตรประจำวัน โดยใช้รูปประโยคขั้นพ้ืนฐานและกลุ่มคำสำนวนที่ตายตัว และเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่ างถูกต้อง มีความหลากหลาย
แปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 
 เพ่ือให้รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความคิดเป็นระบบ มวีิจารณญาณ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ตลอดจน
ให้นักเรียนตระหนักและมีจิตสำนึกทางภาษาอังกฤษที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑   ม. ๑/๑ ม. ๑/๒ ม. ๑/๓ ม. ๑/๔   ต ๑.๒   ม. ๑/๑ ม. ๑/๒ ม. ๑/๓ ม. ๑/๔  ม. ๑/๕  
ต ๑.๓   ม. ๑/๑ ม. ๑/๒ ม. ๑/๓    
ต ๒.๑   ม. ๑/๑ ม. ๑/๒ ม. ๑/๓   ต ๒.๒   ม. ๑/๑ ม. ๑/๒   
ต ๓.๑   ม. ๑/๑ 
ต ๔.๑   ม. ๑/๑     ต ๔.๒   ม. ๑/๑ 
 
รวม ๒๐ ตัวชี้วัด 
 
 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะที่ ๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
สมรรถนะที ่๘ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

 
 



๒๒๘ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รหัสวิชา อ ๒๒๑๐๑           รายวิชา ภาษาอังกฤษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                   จำนวน  ๖๐  ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่ ๑            จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต
  
 ศึกษาคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบาย ข้อความ ข่าว ประกาศและบทร้อยกรอง การ
ใช้พจนานุกรม ประโยคหรือข้อความและความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรี ยน สิ่งแวดล้อม 
อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา
และอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการสถานที่  ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล คำขอร้อง 
คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธ การจับใจความสำคัญ แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์เรื่อง ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ที่
อยู่ในความสนใจ การใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน ความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆของเจ้าของภาษากับของไทย การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เข้าใจภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาพูดง่ายๆ เข้าใจวลี 
หรือประโยคภาษาอังกฤษที่สั้นๆ ง่ายๆ ที่เป็นภาษาเขียน และรู้คำศัพท์มากพอสำหรับการสื่อสารใน
สถานการณ์ท่ีแตกต่างในยุคดิจิทัล 
 ใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ๔ ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ฝึกหัดปฏิบัติสนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ สนทนาและโต้ตอบในหัวข้อที่คุ้นเคยอย่างเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น บรรยาย
เกี่ยวกับบุคคล  สถานที่ และสิ่งของโดยใช้คำและโครงสร้างไวยากรณ์ง่ายๆเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน เขียนประโยคโดยใช้คำศัพท์ตามที่กำหนด แกไ้ขสถานการณ์โดยใช้คลังภาษาพ้ืนฐาน 
สื่อสารและบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล  กิจวัตรประจำวัน โดยใช้รูปประโยคขั้นพ้ืนฐานและกลุ่มคำสำนวนที่
ตายตัว และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้
อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

เพ่ือให้รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความคิดเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ตลอดจน
ให้นักเรยีนตระหนักและมีจิตสำนึกทางภาษาอังกฤษที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



๒๒๙ 

 

ตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑   ม. ๒/๑ ม. ๒/๒ ม. ๒/๓ ม. ๒/๔   ต ๑.๒   ม. ๒/๑ ม. ๒/๒ ม. ๒/๓ ม. ๒/๔  ม. ๒/๕  
ต ๑.๓   ม. ๒/๑ ม. ๒/๒ ม. ๒/๓    
ต ๒.๑   ม. ๒/๑ ม. ๒/๒ ม. ๒/๓   ต ๒.๒   ม. ๒/๑ ม. ๒/๒  ม. ๒/๓   
ต ๓.๑   ม. ๒/๑ 
ต ๔.๑   ม. ๒/๑     ต ๔.๒   ม. ๒/๑  ม. ๒/๒ 
 
รวม ๒๑ ตัวชี้วัด 
 
 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะที่ ๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
สมรรถนะที่ ๘ การรู้เทา่ทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๐ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รหัสวิชา อ ๒๒๑๐๑          รายวิชา ภาษาอังกฤษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                             จำนวน ๖๐  ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่ ๒                    จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  
 

ศึกษาคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายในการประดิษฐ์ การบอกทิศทาง ป้ายประกาศ
ต่างๆ การใช้อุปกรณ์ ข้อความ ข่าว โฆษณาและบทร้อยกรอง การใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง 
ประโยค ข้อความ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลา
ว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย การตีความ เข้าใจวลี หรือประโยคภาษาอังกฤษที่
สั้นๆ ง่ายๆ ที่ เป็นภาษาเขียน ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ ไม่ ใช่ความเรียง  เช่น สัญลักษณ์  
เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ โดยใช้คำเชื่อมประโยค ภาษาที่
ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายที่มีขั้นตอนซับซ้อน ภาษาที่ใช้ใน
การแสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม การจับใจความสำคัญ แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์เรื่อง ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ที่
อยู่ในความสนใจ การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมของเจ้าของภาษา              การ
เปรียบเทียบ และการอธิบายความเหมือน ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของ
เจ้าของภาษากับของไทย  
 ใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ๔ ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ฝึกหัดปฏิบัติสนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมลูในสถานการณ์ต่างๆ สนทนาและโต้ตอบในหัวข้อที่คุ้นเคยอย่างเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น บรรยาย
เกี่ยวกับบุคคล  สถานที่ และสิ่งของโดยใช้คำและโครงสร้างไวยากรณ์ง่ายๆเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน เขียนประโยคโดยใช้คำศัพท์ตามที่กำหนด สื่อสารและบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล  
กิจวัตรประจำวัน โดยใช้รูปประโยคขั้นพ้ืนฐานและกลุ่มคำสำนวนที่ตายตัว และเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลาย
แปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

เพ่ือให้รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความคิดเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ตลอดจน
ให้นักเรียนตระหนักและมีจิตสำนึกทางภาษาอังกฤษที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๑ 

 

ตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑   ม. ๒/๑ ม. ๒/๒ ม. ๒/๓ ม. ๒/๔   ต ๑.๒   ม. ๒/๑ ม. ๒/๒ ม. ๒/๓ ม. ๒/๔  ม. ๒/๕  
ต ๑.๓   ม. ๒/๑ ม. ๒/๒ ม. ๒/๓    
ต ๒.๑   ม. ๒/๑ ม. ๒/๒ ม. ๒/๓   ต ๒.๒   ม. ๒/๑ ม. ๒/๒  ม. ๒/๓   
ต ๓.๑   ม. ๒/๑ 
ต ๔.๑   ม. ๒/๑     ต ๔.๒   ม. ๒/๑  ม. ๒/๒ 
 
รวม ๒๑ ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะท่ี ๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
สมรรถนะที่ ๘ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๒ 

 

คำอธิบายรายวชิาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รหสัวิชา อ ๒๓๑๐๑      รายวิชา ภาษาอังกฤษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                         จำนวน   ๖๐  ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่ ๑                     จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  
 
    ศึกษาคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายในการประดิษฐ์ การบอกทิศทาง ป้าย
ประกาศต่างๆ การใช้อุปกรณ์ ข้อความ ข่าว โฆษณาและบทร้อยกรอง การใช้พจนานุกรม หลักการอ่าน
ออกเสียง ประโยค ข้อความ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร 
เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย การตีความ ถ่ายโอนข้อมูลให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ 
บุคคล สถานที่ต่างๆ โดยใช้คำเชื่อมประโยค ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล คำขอร้อง คำแนะนำ 
คำชี้แจง คำอธิบายที่มีขั้นตอนซับซ้อน ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม การจับใจความสำคัญ แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง การ
วิเคราะห์เรื่อง ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทาง
ในการสนทนาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม
ของเจ้าของภาษา การเปรียบเทียบ และการอธิบายความเหมือน ความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย เข้าใจภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาพูดง่ายๆ เข้าใจวลี หรือ
ประโยคภาษาอังกฤษที่สั้นๆ ง่ายๆ ที่ เป็นภาษาเขียน และรู้คำศัพท์มากพอสำหรับการสื่อสารใน
สถานการณ์ท่ีแตกต่างในยุคดิจิทัล 
 

 ใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ๔ ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ฝึกหัดปฏิบัติสนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ สนทนาและโต้ตอบในหัวข้อที่คุ้นเคยอย่างเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น บรรยาย
เกี่ยวกับบุคคล  สถานที่ และสิ่งของโดยใช้คำและโครงสร้างไวยากรณ์ง่ายๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน เขียนประโยคโดยใช้คำศัพท์ตามที่กำหนด สื่อสารและบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล  
กิจวัตรประจำวัน โดยใช้รูปประโยคขั้นพ้ืนฐานและกลุ่มคำสำนวนที่ตายตัว และเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลาย
แปลกใหม่ และเปน็ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และแนะนำผู้อ่ืนได้ 

เพ่ือให้รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความคิดเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ตลอดจน
ใหน้ักเรียนตระหนักและมีจิตสำนึกทางภาษาอังกฤษที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๓ 

 

ตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑   ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓ ม. ๓/๔   ต ๑.๒   ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓ ม. ๓/๔  ม. ๓/๕  
ต ๑.๓   ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓    
ต ๒.๑   ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓   ต ๒.๒   ม. ๓/๑ ม. ๓/๒  ม. ๓/๓   
ต ๓.๑   ม. ๓/๑ 
ต ๔.๑   ม. ๓/๑     ต ๔.๒   ม. ๓/๑  ม. ๓/๒ 
 
รวม ๒๑ ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะที่ ๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
สมรรถนะท่ี ๘ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๔ 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รหัสวิชา อ ๒๓๑๐๑                   รายวิชา ภาษาอังกฤษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                           จำนวน   ๖๐  ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่ ๒                   จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  
 

ศึกษาลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษาและ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ ๑,๔๐๐-๑,๕๕๐ คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม
และนามธรรม) การตีความ ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง การจับใจความสำคัญ คำถาม
เกีย่วกับใจความสำคัญของเรื่อง ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลและการยกตัวอย่าง 
คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยคและข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบายเปรียบเทียบ และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ความเหมือน ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลและงานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย เข้าใจภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาพูดง่ายๆ 
เข้าใจวลี หรือประโยคภาษาอังกฤษทีส่ั้นๆ ง่ายๆ ที่เป็นภาษาเขียน และรู้คำศัพท์มากพอสำหรับการสื่อสาร
ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างในยุคดิจิทัล 
 ใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ๔ ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ฝึกหัดปฏิบัติสนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ สนทนาและโต้ตอบในหัวข้อที่คุ้นเคยอย่างเคารพความคดิเห็นของผู้อ่ืน บรรยาย
เกี่ยวกับบุคคล  สถานที่ และสิ่งของโดยใช้คำและโครงสร้างไวยากรณ์ง่ายๆเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน เขียนประโยคโดยใช้คำศัพท์ตามที่กำหนด สื่อสารและบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล  
กิจวัตรประจำวัน โดยใช้รูปประโยคข้ันพ้ืนฐานและกลุ่มคำสำนวนที่ตายตัว การเปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมเจ้าของภาษากับของไทย การนำ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และ
สรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อ่ืนได้ 
 เพ่ือให้รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความคิดเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มีความ
เชื่อมัน่ในตนเอง มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ตลอดจน
ให้นักเรียนตระหนักและมีจิตสำนึกทางภาษาอังกฤษที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑   ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓ ม. ๓/๔   ต ๑.๒   ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓ ม. ๓/๔  ม. ๓/๕  
ต ๑.๓   ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓    
ต ๒.๑   ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓   ต ๒.๒   ม. ๓/๑ ม. ๓/๒  ม. ๓/๓   
ต ๓.๑   ม. ๓/๑ 
ต ๔.๑   ม. ๓/๑     ต ๔.๒   ม. ๓/๑  ม. ๓/๒ 
 
รวม ๒๑ ตัวชี้วัด 
 
 



๒๓๕ 

 

สมรรถนะหลัก   
สมรรถนะที่ ๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
สมรรถนะที่ ๘ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๖ 

 

4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือ                
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม  
จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพ่ือสังคม  สามารถจัดการ
ตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

โรงเรียนบ้านวังลานได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยแบ่งออกเป็น  3  ลักษณะ  ดังนี้ 
 1. กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  
สามารถคิดตัดสินใจคิดแก้ปัญหา  กำหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน  และอาชีพ  สามารถ
ปรับตนได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน  ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ
และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 
 นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว  40  ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
 แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 

1.  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนที่ตนเองรับผิดชอบเป็นรายบุคคล 
2.  คัดกรองผู้เรียนเพ่ือจำแนกผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มปกติ  และกลุ่มที่ต้องการ                

ความช่วยเหลือ 
3.  ดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษาเบื้องต้นในด้านต่าง ๆ ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
4.  ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และจำเป็นในการดำเนินชีวิต 
5.  ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษา  เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนแนวทาง               

การดูแลช่วยเหลือ  และการส่งต่อผู้เรียน 
 6.  ประสานงานกับผู้ปกครอง  ชุมชน  เพ่ือการร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 7.  จัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน  เพ่ือป้องกัน แก้ไขและส่งเสริม  ผู้เรียนทุกคนรวมทั้ง            
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการให้ได้พัฒนาศักยภาพของตนเต็มความสามารถ 
 8. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานแนะแนว   จัดบริการด้านสุขภาพ จัดหาทุนและอาหาร
กลางวัน  จัดหางาน  จัดให้มีการฝึกงานหารายได้ระหว่างเรียน   จัดศูนย์การเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเพ่ือ                 
การวางแผนชีวิตจัดบริการช่วยผู้เรียนที่มีปัญหาหรือความต้องการพิเศษ ติดตามผลผู้เรียนทั้งในปัจจุบัน
และผู้ที่จบการศึกษาแล้ว 
 9. นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  และประชาสัมพันธ์ 
 

2. กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี                 
ความรับผิดชอบ  การทำงานร่วมกัน  การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม  ความมีเหตุผล                      
การช่วยเหลือแบ่งปันกัน  เอ้ืออาทร  และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัด               
และความสนใจของผู้เรียน  ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน  ได้แก่  การศึกษาวิเคราะห์วางแผน  
ปฏิบัติตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการทำงาน  เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน  บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น  กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  นักเรียนระดับประถมศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ               
เนตรนารี 30  ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ               
เนตรนารี 15  ชั่วโมงต่อภาคเรียน  

 
 



๒๓๗ 

 

แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี   
กิจกรรมลกูเสือ – เนตรนารี   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให้ศึกษา วิเคราะห์  

วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง โดยให้
ผู้เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติในเรื่อง 

1. เตรียมลูกเสือสำรอง ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือสำรอง  การทำความเคารพเป็นหมู่                  
การทำความเคารพเป็นรายบุคคล การจับมือซ้าย ระเบียบแถวเบื้องต้น คำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือสำรอง 

2. ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  1, 2 และ 3 อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ การสำรวจ                      
การค้นหาธรรมชาติ ความปลอดภัย บริการ ธง และประเทศต่าง ๆ  การฝีมือ กิจกรรมกลางแจ้ง                    
การบนัเทิง การผูกเงื่อน คำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสำรอง 

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการจัดการ  กระบวนการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กระบวนการทางเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และ
พ่ึ งตน เอง ซื่ อสั ตย์  สุ จริต  มี ระเบี ยบวินั ย   มี จิตสาธารณ ะ  มี คุณ ธรรม  จริยธรรม   อนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กิจกรรมลกูเสือ – เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให้ศึกษา วิเคราะห์  

วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง โดยให้
ผู้เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติในเรื่อง  

 
1. ลูกเสือตรี ความรู้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ กิจกรรม

กลางแจ้ง ระเบียบแถว 
 2. ลูกเสือโท  การรู้จักดูแลตนเอง  การช่วยเหลือผู้ อ่ืน  การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ 
ทักษะในทางวิชาลูกเสือ งานอดิเรกและเรื่องท่ีน่าสนใจ  คำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ  ระเบียบแถว 
 3. ลูกเสือเอก การพ่ึงตนเอง การบริการ การผจญภัย วิชาการของลูกเสือ ระเบียบแถว   

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการจัดการ  กระบวนการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กระบวนการทางเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และ
พ่ึ งตน เอง ซื่ อสั ตย์  สุ จริต  มี ระเบี ยบวินั ย   มี จิตสาธารณ ะ  มี คุณ ธรรม  จริยธรรม   อนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  1-3 
เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให้ศึกษา วิเคราะห์  

วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง โดยให้
ผู้เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติในเรื่อง 

1. เครื่องหมายลูกเสือโลก  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1) 
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 2. เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) 
 3. เครื่องหมายลูกเสือหลวง  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ  กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการจัดการ  กระบวนการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กระบวนการทางเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และ
พ่ึ งตน เอง ซื่ อสั ตย์  สุ จริต  มี ระเบี ยบวินั ย   มี จิตสาธารณ ะ  มี คุณ ธรรม  จริยธรรม   อนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 
       1. รู้  เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ - เนตรนารี 
       2. เข้าใจความเป็นมาและวิวัฒนาการของลูกเสือ - เนตรนารี 
        3. ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง มีระเบียบ
วินัย   มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีความเสียสละ บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
        4. มีทักษะการสังเกต จดจำ การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ไขปัญหา และทักษะในการทำงาน
ร่วมกัน 
 5. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ สนใจ และพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ 

2.2 กิจกรรมชุมนุม นักเรียนระดับประถมศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 40 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 20  ชั่วโมงต่อภาคเรียน  

แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม 
  ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าเป็นสมาชิกชุมนุมตามความสนใจ วางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 
โดยมีชุมนุมที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะและความสนใจของผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรม
ชุมนุมต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 ชุมนุมระดับประถม 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
             
             

ป.1 ชุมนุมนันทนาการ 

ป.2 ชุมนุมอาหารน่ากิน 

ป.3 ชุมนุมนักแต่งเรื่อง 

ป.4-6 ชุมนุม ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) 

ป.4-6 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 

ป.4-6 ชุมนุม Fan  Math 

ป.4-6 ชุมนุมบาริสต้า 

ป.4-6 ชุมนุมไทยบันเทิง(ภาษาไทย) 

ป.4-6 ชุมนุมเปตอง 

ป.4-6 ชุมนุมดนตรี 
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     ชุมนุมระดับมัธยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึง           ความ
รับผิดชอบ  ความดีงาม  ความเสียสละต่อสังคม  มีจิตสาธารณะ  เช่น  กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ 
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  นักเรียนระดับประถมศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  10   ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต้องเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมนุม 15  ชั่วโมงต่อปี 

แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะสามารถนำไปสอดแทรกในกิจกรรมลูกเสือ – เนตร
นารี  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้การทำกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ให้ผู้เรียน
รายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมลงในสมุดบันทึก และมีผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรม         ทุกครัง้ทั้ง
กิจกรรมในสถานศึกษาและกิจกรรมนอกสถานศึกษา 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.1-3 ชุมนุมรักการอ่าน 

ม.1-3 ชุมนุมส่งเสริมอาชีพ 

ม.1-3 ชุมนุมสังคมพาเพลิน 

ม.1-3 ชุมนุม ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) 

ม.1-3 ชุมนุม Fan  Math 

ม.1-3 ชุมนุมดนตรี 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีแนวทางในการประเมินตามแผนภาพ  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว - กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
- กิจกรรมชุมนุม 
- จริยธรรมกับนักเรียน 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

ประเมิน ซ่อมเสริม 

ไม่ผ่าน 

ผา่น 

ส่งผลการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. การปฏิบัติกิจกรรม 
3. ผลงาน/ชิ้นงาน/    
    คุณลักษณะของผู้เรียน 
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ส่วนที่ ๔ 
 

เกณฑ์การจบการศึกษา 
. เกณฑ์การจบการศึกษา 
 เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
 1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  จำนวน 840 ชั่วโมง และรายวิชาเพ่ิมเติม  จำนวน  120  ชั่วโมง    
       และมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผ่านทุกรายวิชา 
 2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึน้ไป 
 3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
 4. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน”  ทุกกิจกรรม 
 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม จำนวน 81.5 หนว่ยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน   
    จำนวน  66  หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม  จำนวน 15.5  หนว่ยกิต 
 2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  จำนวน   
    66 หนว่ยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
 3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
 4. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึน้ไป 
 5. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน”  ทุกกิจกรรม 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


