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ส่วนที่ 1  
ความนำ 

 
 

  
 

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา โดยใช้พ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ในปีการศึกษา 256๕ โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
พุทธศักราช  ๒๕๖๕  ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ในทุกระดับชั้น  เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการ
วางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน อีกทั้งในปีการศึกษา  ๒๕๖๕ โรงเรียนวัด
หนองพังตรุ ได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียน เกิดความรู้ มีคุณธรรมและเสริมสร้างทักษะอาชีพ โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไป สู่การปฏิบัติ  โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์  
จุดหมาย  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โครงสร้างเวลา
เรียน  ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผล ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้โรงเรียน
สามารถกำหนดทิศทาง  ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยมี
กรอบแกนกลาง  เป็นแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคม
คุณภาพ  มีความรู้อย่างแท้จริง  และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่าย                            
ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ  ชุมชน  ครอบครัว  และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ  โดยร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ            
และต่อเนื่อง  ในการวางแผน  ดำเนินการ  ส่งเสริมสนับสนุน  ตรวจสอบ  ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือพัฒนา
เยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ 
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ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะโรงเรียนวัดหนองพังตรุ  

 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  ๒๕๖๕) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
(ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐) 

 
 หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะโรงเรียนวัดหนองพังตรุ  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖๕) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐) เป็นหลักสูตรที่
โรงเรียนได้พัฒนาขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษาโดยยึดองค์ประกอบหลักสำคัญ ๕ ส่วนคือ ๑) 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ๒) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ๓) นโยบายการจัดการเรียน การสอนหน้าที่พลเมือง ศาสตร์พระราชา ๔) กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  
และ๕) สาระสำคัญ  จุดเน้นที่โรงเรียนพัฒนาเพิ่มเติม เป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียดเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กำหนดเหมาะสมกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นและจุดเน้นของโรงเรียน  โดยหลักสูตร
สถานศึกษาฐานสมรรถนะโรงเรียนวัดหนองพังตรุ  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๕) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐)   ที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะของ
หลักสูตร  ดังนี้ 
 ๑. เป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนวัดหนองพังตรุ สำหรับจัดการศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจัดในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  
 ๒. เป็นหลักสูตรที่มีความเป็นเอกภาพสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑  สำหรับให้ครูผู้สอนนำไปจดัการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งหลากหลาย โดยกำหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
    ๒.๑ สาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนใช้เป็นหลักเพ่ือสร้างพ้ืนฐานการคิด  การเรียนรู้ และการแก้ปัญหา
ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ๒.๒ สาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์  ศักยภาพการคิดและการทำงาน  ประกอบด้วย 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพ  และภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 
  ๒.๓ สาระการเรียนรู้ เพ่ิมเติม โดยจัดทำเป็นรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม                  
และสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ความต้องการของผู้เรียน  และบริบทของโรงเรียน
และจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตโดยบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษาโดยใช้คู่มือนักเรียน  ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  สำนักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระทรวงศึกษาธิการด้วย 
     ๒ .๔ กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนทั้ งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์                 
และสังคม  เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม  และการพัฒนาตนตามศักยภาพ 
    ๒.๕ การกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ เพ่ือเป็นเป้าหมาย          
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  จัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้          
ให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน  สังคม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓. มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ
โรงเรียนวัดหนองพังตรุ  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑   
(ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐) เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับความรู้  ทักษะ กระบวนการ  
สมรรถนะ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีการ
กำหนดมาตรฐานไว้ดังนี้ 
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  ๓.๑ มาตรฐานหลักสูตร เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรโรงเรียน เกิดขึ้นจาก       
การจัดกิจกรรมตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดของครู  และใช้ เป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพโดยรวม
ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ ซึ่งโรงเรียนต้องใช้สำหรับการประเมินตนเองเพ่ือจัดทำรายงาน
ประจำปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลใน การกำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริม 
กำกับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 
  ๓.๒ มีตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียน      
ในแต่ละระดับชั้นซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรม  นำไปใช้ในการ
กำหนดเนื้อหา  จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับ การวัดประเมินผล              
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน  ความรู้  ทักษะ กระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรม          
และค่านิยมอันพึงประสงค์  และเป็นหลักในการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์จากการศึกษาในระบบ            
นอกระบบ  และตามอัธยาศัย   
  ๓.๓ มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรโรงเรียน คือมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ
ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณลักษณะที่จำเป็นในการ
อยู่ในสังคมได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การเสียสละ  การเอ้ือเฟ้ือ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความพอดีระหว่างการเป็นผู้นำ และผู้ตาม การทำงานเป็นทีม และการทำงานตามลำพัง  การแข่งขัน การรู้จักพอ 
และการร่วมมือกันเพ่ือสังคม วิทยาการสมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ  และการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง และการบูรณาการในลักษณะที่เป็นองค์รวม 
 ๔. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะโรงเรียนวัดหนองพังตรุ  (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖๕) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐) เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นเอง  โดยยึดโครงสร้างหลักที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น เป็นขอบข่ายในการ
จัดทำ จึงทำให้หลักสูตรของโรงเรียนมีความยืดหยุ่น  หลากหลาย  สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ
ของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน 
 ๕. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและ      เพ่ือ
ตัดสินผลการเรียน โดยผู้ เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐาน                
การเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และใช้ผลการประเมินเป็น
ข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 
  น้อมนำศาสตร์พระราชา  สู่ทักษะงานอาชีพ 
 
พันธกิจโรงเรียน 
 

1. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเสมอภาคและทั่วถึง 
2. จัดการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและชุมชนมีส่วนร่วม 
3. พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ  มีคุณธรรม และจริยธรรม 
4. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  ให้สัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาบูรณาการการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
เป้าประสงค์ 
 

1. นักเรียนทุกคนเป็นผู้ใฝ่รู้ มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
2. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ  มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา  สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนร่วมจัดการทางศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. โรงเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการบริหารการจัดการศึกษา 

 
กรอบสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 
 

หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะโรงเรียนวัดหนองพังตรุ  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖๓) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑และฉบับปรับปรุง  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  
10 ประการ  ดังนี้ 
          สมรรถนะท่ี  1  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
          ระดับประถมศึกษาตอนต้น มีทักษะการฟัง ดู  พูด อ่าน และเขียนข้อความ ความรู้ นิทาน เรื่องราว
สั้น ๆ ที่เก่ียวข้องกับตนเองและสิ่งใกล้ตัวด้วยภาษาท่ีง่าย ๆ โดยมีความสามารถในการอ่านและการเขียนคำ 
ข้อความ ประโยคสั้นๆ สนุกกับการทดลองใช้คำ ข้อความต่าง ๆ สามารถสร้างผลงานโดยใช้ความรู้ที่ศึกษาและ
มีความภาคภูมิใจในงานของตน 
           ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มีทักษะการฟัง ดู พูด อ่าน และเขียนข้อความ เรื่องเล่าตาม
จินตนาการ สามารถจับใจความสำคัญ และใช้วิจารณญาณในการคัดกรอง โดยผ่านเครื่องมือในการนำเสนอ
ความคิดและการลำดับข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน นำองค์ความรู้ที่ได้ไปตัดสินใจแก้ปัญหาได้ สามารถใช้ทักษะการ
พูด การเขียน ในการนำ เสนอข้อมูล ตามรูปแบบของหลักการพูดและการเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงเข้าใจและเห็นคุณค่าของสังคมและท้องถิ่นผ่านวรรณกรรมและวรรณคดี โดย
การดู การฟัง และการอ่านจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ใน 
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             ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ความสามารถในการประเมินข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน ฟังและดู ทั้งร้อยแก้ว
และร้อยกรอง โดยจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปจากเรื่องที่อ่าน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องท่ีอ่านได้อย่างมีเหตุผล  และนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิต ประจำวัน มีทักษะในการสื่อสาร 
สามารถใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามหลักของการใช้ภาษา ระดับภาษา มีศิลปะในการพูดได้อย่างสร้าง สรรค์และ
เหมาะสมตามรูปแบบของการพูด 
           สมรรถนะที่  2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน   
           ระดับประถมศึกษาตอนต้น สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สื่อสาร
และ สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ รวมทั้ง สามารถเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ในระดับ เนื้อหาที่เรียน เพ่ือ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
           ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มีทักษะด้านการแก้ปัญหา การให้ เหตุผล การสื่อสารและการสื่อ
ความ หมายทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยง ทางคณิตศาสตร์ ในระดับเนื้อหาที่เรียน  เพื่อนำความรู้
ความสามารถ เจตคติ ทักษะ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ และนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำ 
วันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม  สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ให้รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม  นำความรู้  เจตคติ ทักษะ ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ และในสถานการณ์ใหม่ ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ 
           สมรรถนะท่ี  3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์   
           ระดับประถมศึกษาตอนต้น  สนใจในปรากฏการณ์รอบตัว กล้าพูดกล้าซักถาม เพ่ือให้เข้าใจในเหตุ
และผลของปรากฏการณ์นั้นสนุกที่จะหาข้อมูล สำรวจตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้ได้คำตอบในเรื่องท่ีอยากรู้ 
สามารถสร้างแผนภูมิแผนภาพแบบจำลองอย่างง่ายเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แล้วใช้หลักเหตุผล
สนับสนุนหรือคัดค้านข้อโต้เถียงในประเด็นที่สงสัยหรือสนใจ และใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ใน
การศึกษาปัญหาออกแบบสร้างต้นแบบนวัตกรรมอย่างง่าย ซึ่งอาจเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการเพ่ือใช้แก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวัน  
           ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เป็นผู้มีความใฝ่รู้ มุ่งม่ัน อดทนในการศึกษาหาความรู้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รักในความมีเหตุผล กล้าพูด กล้าแสดงออกรับฟังความคิดเห็นและทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้กระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้สร้างและ
ใช้แบบจำลองทางความคิด เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและปรากฏการณ์ที่เป็นผลจากการกระทำ
ของมนุษย ์รวมทั้ง ใช้การโต้แย้งเพ่ือตัดสินใจในประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม  สามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
ซึ่งเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ด้วยความตระหนักและความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สังคม  
           ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสนใจในปรากฏการณ์รอบตัว กล้าพูดกล้าซักถาม เพ่ือให้เข้าใจในเหตุและ
ผลของปรากฏการณ์นั้น สนุกที่จะหาข้อมูล สำรวจตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้ได้คำตอบในเรื่องท่ีอยากรู้ 
สามารถสร้างแผนภูม ิแผนภาพ แบบจำลองอย่างง่ายเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แล้วใช้หลักเหตุผล
สนับสนุนหรือคัดค้าน ข้อโต้เถียงในประเด็นที่สงสัยหรือสนใจ และใช้กระบวนการออกแบบทาง 
วิศวกรรมในการศึกษาปัญหา ออกแบบสร้างต้นแบบนวัตกรรมอย่างง่าย ซึ่งอาจเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการเพ่ือ
ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
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            สมรรถนะที่  4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
            ระดับประถมศึกษาตอนต้น สามารถใช้ความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษรวมทั้งเจตคติและ
คุณลักษณะส่วนบุคคล  ในการสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนทั้งในด้านการรับสาร การส่งสาร  การมีปฏิสัมพันธ์   มี
กลยุทธ์ในการติดต่อสื่อสาร สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม  
และสามารถแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความคิดประสบการณ์และวัฒนธรรมไทไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
เหมาะสมกับวัยมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา ภาษาอย่างมั่นใจโดยสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้ตาม
กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสภายุโรป (CEFR) ในระดับ A1 หรือตามกรอบอ้างอิงภาษาอังกฤษของ
ประเทศไทย(FRELE-TH) ซึ่งพัฒนาจากกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสภายุโรป 2001 ได้ในระดับ 
A1 

           ระดับประถมศึกษาตอนปลาย    สามารถใช้ความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษรวมทั้งเจตคติและ
คุณลักษณะส่วนบุคคล  ในการสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนทั้งในด้านการรับสาร การส่งสาร  การมีปฏิสัมพันธ์  มีกล
ยุทธ์ในการติดต่อสื่อสาร สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม  
และสามารถแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความคิดประสบการณ์และวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
เหมาะสมกับวัยมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา ภาษาอย่างมั่นใจโดยสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้ตาม
กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสภายุโรป (CEFR) ในระดับ A1+ หรือตามกรอบอ้างอิงภาษาอังกฤษ
ของประเทศไทย(FRELE-TH) ซึ่งพัฒนาจากกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสภายุโรป 2001 ได้ใน
ระดับ A1+ 
           ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถใช้ความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษรวมทั้งเจตคติและ
คุณลักษณะส่วนบุคคล  ในการสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนทั้งในด้านการรับสาร การส่งสาร  การมีปฏิสัมพันธ์  มีกล
ยุทธ์ในการติดต่อสื่อสาร สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม  
และสามารถแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความคิดประสบการณ์และวัฒนธรรมไทไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
เหมาะสมกับวัยมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา ภาษาอย่างมั่นใจโดยสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้ตาม
กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสภายุโรป (CEFR) ในระดับ A2 หรือตามกรอบอ้างอิงภาษาอังกฤษ
ของประเทศไทย(FRELE-TH) ซึ่งพัฒนาจากกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสภายุโรป 2001 ได้ใน
ระดับ A2 
            สมรรถนะที่  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน   
            ระดับประถมศึกษาตอนต้น รู้จักตนเอง พ่ึงตนเองและดูแลตนเองได้เหมาะสมตามวัย มีสุขนิสัยใน
การทำกิจวัตรประจำวัน สามารถป้องกันตนเองจากภัยต่าง ๆ ควบคุมอารมณ์ของตนได้ ทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกับเพื่อน ๆ ได ้มีสัมมาคารวะและปฏิบัติตนต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อตกลง
ของครอบครัว และโรงเรียน รับผิดชอบในหน้าที่ของตน สามารถคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตน และลอง
แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีสุนทรียภาพในความงามรอบตัว และเข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของสังคม  
            ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รู้จักตน พ่ึงตนเอง เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำรงชีวิตประจำวัน ดูแลในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติสามารถป้องกันตนเองจากภัยต่างๆ ควบคุมอารมณ์ปรับ
พฤติกรรมตามที่แสดงออก แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ปฏิบัติและปฏิบัติตามศาสนาที่ตนเองนับถือได้เหมาะสม 
ประพฤติปฏิบัติตามกฏระเบียบของสังคม รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ต่อครอบครัวและสังคม สามารถ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ชื่นชมและการเข้าร่วมกิจกรรมธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
             ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รู้จักตนเอง พึ่งตนเองบอกเป้าหมายชีวิต และดำเนินชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีป้องกันตนเองจากภัยต่างๆ ควบคุม
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อารมณ์ ความคิด พฤติกรรมให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพที่ดี เป็นคนดี ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องตามหลักศาสนาที่
ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฏระเบียบของสังคม รับผิดชอบต่อ บทบาท หน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม 
เผชิญปัญหา แก้ปัญหาและยอมรับผลที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลง สร้างแรงจูงใจ เรียนรู้โดยใช้ทักษะการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย รักษา 
                สมรรถนะท่ี 6  ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ  
                 ระดับประถมศึกษาตอนต้น รู้จักเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจ  มีเป้าหมายในการวางแผนการ
ทำงานและพยายามทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายมีทักษะการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพ โดย
เน้นการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางสำคัญในการประกอบการ  มีทักษะพื้นฐานด้านการเงิน ทั้ง
ด้านการใช้จ่ายและการออมและสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และลักษณะนิสัยที่ดีใน
การทำงานมีความเพียร ความอดทน ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ  
                  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เลือกอาชีพที่ตนเองสนใจ รู้และเข้าใจในลักษณะของอาชีพ  มี
เป้าหมายในการทำงานและพยายามทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย มีทักษะการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาอาชีพ โดยเน้นการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางสำคัญในการประกอบการ มีทักษะและ
ลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงานมีความเพียร ความอดทน ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ มีทักษะพ้ืนฐานด้าน
การเงิน ทั้งด้านการใช้จ่าย การออม และสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  
                  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เลือกอาชีพที่ตนเองสนใจ เข้าใจและวิเคราะห์ในลักษณะของอาชีพ  
มีเป้าหมายในการทำงานอย่างมุ่งมั่นและพยายามทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย มีทักษะการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาอาชีพ โดยเน้นการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางสำคัญใน
การประกอบการใด ๆ มีทักษะและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงานมีความเพียร ความอดทน ความซื่อสัตย์และ
ความรับผิดชอบ มีทักษะด้านการเงิน ทั้งด้านการวางแผน  การใช้จ่าย การออมและสามารถแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆได้เป็นอย่างดี 
                สมรรถนะท่ี  7 ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
                ระดับประถมศึกษาตอนต้น วิเคราะห์ข้อมูล เรื่องราวง่าย ๆ คิดตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผล 
สามารถระบุปัญหาของตนและปัญหาที่มีกับเพ่ือน และคิดหาสาเหตุ และวิธีการแก้ไขปัญหา มีจินตนาการและ
มีความคิดสร้างสรรค์  
                ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วิเคราะห์ข้อมูลหรือเรื่องง่าย ๆ และคิดตัดสินใจตามหลักเหตุ
ผลได้ สำรวจตนเองแล้วสามารถจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาของตนและปัญหาที่มีกับเพ่ือน ระบุข้อดี
และข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ ใช้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการวางแผนแก้ปัญหา อย่างหลากหลาย
แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้ สรุปผลการแก้ปัญหาได้ชัดเจน มีหลักฐานอ้างอิง มีผลการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงานที่เกิดจากการแก้ปัญหาที่สามารถเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืนได้ สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ที่
เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  
                ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิเคราะห์ข้อมูลหรือเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน จำแนก จัด
หมวดหมู่ จัดลำดับความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล และคิดตัดสินใจตามหลักเหตุผลได้ ระบุปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง และบุคคลใกล้ตัวได้อย่างชัดเจน ระบุสาเหตุของปัญหา จัดระบบ จำแนก จัดลำดับ และเชื่อมโยง
ข้อมูลของปัญหา ตั้งสมมติฐานของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ พิจารณาข้อดีและข้อจำกัดของ
วิธีการแก้ปัญหาได้ กำหนดทาง เลือก ตัดสินใจเลือกวิธีการ เพ่ือการวางแผนในการแก้ปัญหา แล้วลงมือปฏิบัติ
ตามแผน ตรวจสอบ ทบทวนแผน บันทึกผลการปฏิบัติ สรุปผลและรายงานการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน 
สามารถนำความรู้ ทักษะ และ กระบวนการที่หลากหลาย มาสร้างผลงาน/ โครงงานที่เป็นระบบมีข้ันตอน
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ไปใช้ในการ ดำเนินชีวิตประจำวัน ได้อย่างเหมาะสม 
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            สมรรถนะที่ ๘  การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  สื่อเทคโนโลยี  

           ระดับประถมศึกษาตอนต้น รู้จักและใช้สื่อสารสนเทศ เข้าใจความต้องการของตนเองเมื่อต้องเรียนรู้
หรือใช้ประโยชน์ เข้าใจวิธีการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และการใช้ประโยชน์จากสื่อ ประเมินความ
น่าเชื่อถือและคุณค่า เห็นประโยชน์และโทษของสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล สืบค้น สร้างสื่อและ
ข่าวสารอย่างง่าย และเลือกส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน  

          ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เข้าถึง วิเคราะห์ ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เลือกใช้เครื่องมือ และแหล่ง
สื่อ    สารสนเทศ  ใช้สื่อและจัดการ ออกแบบโครงสร้างลำดับเหตุการณ์เนื้อหาสาระใช้แนวคิดต่างๆ  เข้าถึง
ข้อมูลที่ต้องการ รวบรวมข้อมูล  ที่เหมาะสมและมีประโยชน์ เข้าใจความหมายของเนื้อหาสาระได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวัย อย่างเป็นผู้รู้เท่าทันและมีคุณธรรมจริยธรรม   

          มัธยมศึกษาตอนต้น เลือกและใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  การสื่อสาร  การทำงานการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และ มีคุณธรรมเพ่ือเลือกรับและใช้ประโยชน์ รวมทั้งสร้างสรรค์สื่อ  ข่าวสาร และสื่อสารอย่างเป็นผู้
รู้เท่าทันตนเอง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคมโดยรวม  ใช้ประโยชน์จากสื่อ สารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาตนเองชุมชน และสังคม โดยคำนึงถึงคุณ โทษ และผลกระทบที่จะเกิดต่อผู้อ่ืนและ
สังคม 
            สมรรถนะที่  9 การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

            ระดับประถมศึกษาตอนต้น มีทักษะในการทำงานกลุ่ม ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้นำ และสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม ในการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มให้สำเร็จตามเป้าหมาย รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ช่วยกลุ่มในการแก้ปัญหา และรักษาความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม   

              ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มีกระบวนการหรือวิธีการในการทำงานร่วมกัน รู้จักการยอมรับ
ความคิดเห็น ข้อดี ข้อเสีย ของผู้อื่น และสามารถแสดงความรู้สึกของตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี โดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อม สามารถใช้ภาษาในการ
ถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างครบถ้วน มีเหตุผล   

              ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ 
สังคม และวัฒนธรรม สามารถนำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้อย่าง
สมดุลทั้งความรู้ ความคิด และความดีงาม สามารถเลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อ
สังคมท้ังในบทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีในสังคมประชาธิปไตย ตลอดจนมีความสามารถในการรับรู้ 
แบ่งปัน แลกเปลี่ยน สื่อสาร ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือการชี้นำสังคมในทางที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
              สมรรถนะท่ี  10.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล ในระดับประถมศึกษาตอนต้น 
ปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา ข้อตกลงของครอบครัว โรงเรียน และสังคม มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่น 
รักษาสมบัติส่วนรวม ภูมิใจในความเป็นชาติ อธิบายความคิดและการตัดสินใจของตนเองอย่างมีเหตุผล มี
ความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างหลากหลายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมได้
ตามความเหมาะสมกับวัย 
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            ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้ในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง ทางสังคมที่ส่งผลต่อตนเองและผู้อ่ืน สามารถเลือกวิธีการสื่อสารและแก้ปัญหา 
เบื้องต้นได้อย่างเหมาะสมตามวัย อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ที่ส่งผลต่อตนเองและผู้อื่น สามารถเลือกรับหรือไม่รับ
ข้อมูลข่าวสาร เลือกใช้วิธีการสื่อสารและใช้กระบวนการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ปัญหา ดำเนินการแก้ปัญหา 
ตรวจสอบ สรุปผล และนำผลลัพธ์ที่เกิดจากการแก้ปัญหามาปรับใช้ สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาตนเองสู่สังคม ประเทศชาติและอาเซียน 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะโรงเรียนวัดหนองพังตรุ  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖4) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐) มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก   ดังนี้ 
 ๑. รักชาต ิ ศาสน์  กษัตริย์ 
 ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓.  มีวินัย 
 ๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖.  มุ่งม่ันในการทำงาน 
 ๗.   รักความเป็นไทย 
 ๘.   มีจิตสาธารณะ 
 9.   กตัญญู 
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ส่วนที่ 2 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

ระดับประถมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน : ชั่วโมง/ปี 
ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชาพื้นฐาน  
    ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ 4๐ 4๐ 4๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 4๐ 4๐ 4๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
    ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 160 160 160 
    รวมเวลาเรียน (รายวชิาพ้ืนฐาน) ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
       กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
       กิจกรรมนักเรียน 
          ลูกเสือ/เนตรนารี+กิจกรรม 
          เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
          ชุมนุม 

 
๔๐ 

 
4๐ 

 
๔๐ 

 
40 

 
๔๐ 

 
4๐ 

 
๔๐ 

 
4๐ 

 
๔๐ 

 
4๐ 

 
๔๐ 

 
4๐ 

       กิจกรรมคุณธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

รวมเวลาทั้งหมด ๑,๐๘๐ ชัว่โมง ๑,๐๘๐  ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองพังตรุ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชาพื้นฐาน  
    ภาษาไทย 120 120 1๒๐ 
    คณิตศาสตร์ 120 120 1๒๐ 
    วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
    เทคโนโลย ี 40 40 40 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 120 120 120 
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ 120 120 1๒๐ 
    รวมเวลาเรียน (รายวชิาพ้ืนฐาน) ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติม   
    คอมพิวเตอร์สู่อาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    เกษตรพอเพียง ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สืบสานงานสานตำนานท้องถิ่น 40 40 40 
    รวมเวลาเรียน (รายวชิาเพ่ิมเติม) ๑๖0 ๑๖0 ๑๖0 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
       กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
       กิจกรรมนักเรียน 
          ลูกเสือ/เนตรนารี+กิจกรรม 
          เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
          ชุมนุม 

 
๔๐ 

 
4๐ 

 
๔๐ 

 
40 

 
๔๐ 

 
4๐ 

       กิจกรรมคุณธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

รวมเวลาทั้งหมด 1,2๔0 

 
 โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี  เป็นโครงสร้างที่แสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชากิจกรรมเพิ่มเติม และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำแนกแต่ละชั้นปี  ดังนี้ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองพังตรุ  
ระดับประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/ปี) (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน ๙๒๐ ๒๓ 
ท๑๑๑๐๑  ภาษาไทย  ๒๐๐ ๕ 
ค๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๒๐๐ ๕ 
ว๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๘๐ ๒ 
ส๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ๘๐ ๒ 
ส๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๔๐ ๑ 
พ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ ๑ 
ศ๑๑๑๐๑  ศิลปะ  ๔๐ ๑ 
ง๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ  ๔๐ ๑ 
ต๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  200 5 

รหัสกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๖๐ ๔ 
ก๑๑๙๐๑  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 

 
ก๑๑๙๐๒ 

 
ก๑0914 

 กิจกรรมนักเรียน 
         ลูกเสือ/เนตรนารี+กิจกรรม 
          เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
          ชุมนุม 

 
๔๐ 

 
4๐ 

 
๑ 
 

๑ 
  กิจกรรมคุณธรรม ๔๐ ๑ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมดตามโครงสร้างหลักสูตร ๑,๐๔๐ ๒๗ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองพังตรุ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/ปี) (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน ๙๒๐ ๒๓ 
ท๑๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๒๐๐ ๕ 
ค๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๒๐๐ ๕ 
ว๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๘๐ ๒ 
ส๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ๘๐ ๒ 
ส๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๔๐ ๑ 
พ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ ๑ 
ศ๑๒๑๐๑  ศิลปะ  ๔๐ ๑ 
ง๑๒๑๐๑  การงานอาชีพ  ๔๐ ๑ 
ต๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  200 5 

รหัสกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๖๐ ๔ 
ก๑๒๙๐๑  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 

 
ก๑๒๙๐๒ 

 
ก10914 

 กิจกรรมนักเรียน 
         ลูกเสือ/เนตรนารี+กิจกรรม 
          เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
          ชุมนุม 

 
๔๐ 

 
4๐ 

 
๑ 
 

๑ 
ก๑๒๙๐๔  กิจกรรมคุณธรรม ๔๐ ๑ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมดตามโครงสร้างหลักสูตร ๑,๐๔๐ ๒๗ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองพังตรุ   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/ปี) (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน ๙๒๐ ๒๓ 
ท๑๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๒๐๐ ๕ 
ค๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๒๐๐ ๕ 
ว๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๘๐ ๒ 
ส๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ๘๐ ๒ 
ส๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๔๐ ๑ 
พ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ ๑ 
ศ๑๓๑๐๑  ศิลปะ  ๔๐ ๑ 
ง๑๓๑๐๑  การงานอาชีพ  ๔๐ ๑ 
ต๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  200 5 

รหัสกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๖๐ ๔ 
ก๑๓๙๐๑  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 

 
ก๑๓๙๐๒ 

 
ก๑0914 

 กิจกรรมนักเรียน 
     ลูกเสือ/เนตรนารี+กิจกรรมเพ่ือสังคม 
    และสาธารณประโยชน์ 
     ชุมนุม 

 
๔๐ 

 
4๐ 

 
๑ 
 

๑ 
  กิจกรรมคุณธรรม ๔๐ ๑ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมดตามโครงสร้างหลักสูตร ๑,๐๔๐ ๒๗ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองพังตรุ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/ปี) (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน ๙๒๐ ๒๓ 
ท๑๔๑๐๑  ภาษาไทย  ๒๐๐ ๕ 
ค๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๒๐๐ ๕ 
ว๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๘๐ ๒ 
ส๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ๘๐ ๒ 
ส๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๔๐ ๑ 
พ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ ๑ 
ศ๑๔๑๐๑  ศิลปะ  ๔๐ ๑ 
ง๑๔๑๐๑  การงานอาชีพ  ๔๐ ๑ 
ต๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  200 5 

รหัสกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๖๐ ๔ 
ก๑๔๙๐๑  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 

 
ก10902 

 
ก๑0914 

 กิจกรรมนักเรียน 
     ลูกเสือ/เนตรนารี+กิจกรรมเพ่ือสังคม 
    และสาธารณประโยชน์ 
     ชุมนุม 

 
๔๐ 

 
4๐ 

 
๑ 
 

๑ 
  กิจกรรมคุณธรรม 

 
๔๐ ๑ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมดตามโครงสร้างหลักสูตร 1,0๔0 ๒๗ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/ปี) (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน ๙๒๐ ๒๓ 
ท๑๕๑๐๑  ภาษาไทย  ๑๖๐ ๔ 
ค๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๑๖๐ ๔ 
ว๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๑๒๐ ๓ 
ส๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ๘๐ ๒ 
ส๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๔๐ ๑ 
พ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  4๐ 1 
ศ๑๕๑๐๑  ศิลปะ  4๐ 1 
ง๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ  ๑๒๐ ๓ 
ต๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  16๐ 4 

รหัสกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๖๐ ๔ 
ก๑๕๙๐๑  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 

 
ก๑0902 

 
ก๑0914 

 กิจกรรมนักเรียน 
     ลูกเสือ/เนตรนารี+กิจกรรมเพ่ือสังคม 
    และสาธารณประโยชน์ 
     ชุมนุม 

 
๔๐ 

 
4๐ 

 
๑ 
 

๑ 
  กิจกรรมคุณธรรม  

 
๔๐ ๑ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมดตามโครงสร้างหลักสูตร 1,0๔0 ๒๗ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/ปี) (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน ๙๒๐ ๒๓ 
ท๑๖๑๐๑  ภาษาไทย  ๑๖๐ ๔ 
ค๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๑๖๐ ๔ 
ว๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๑๒๐ ๓ 
ส๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ๘๐ ๒ 
ส๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๔๐ ๑ 
พ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  4๐ 1 
ศ๑๖๑๐๑  ศิลปะ  4๐ 1 
ง๑๖๑๐๑  การงานอาชีพ  ๑๒๐ ๓ 
ต๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  16๐ 4 

รหัสกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๖๐ ๔ 
ก๑๖๙๐๑  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 

 
ก๑๖๙๐๒ 

 
ก๑0914 

 กิจกรรมนักเรียน 
     ลูกเสือ/เนตรนารี๙+กิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ 
     ชุมนุม 

 
๔๐ 
4๐ 

 
๑ 
๑ 

  กิจกรรมคุณธรรม 
 

๔๐ ๑ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมดตามโครงสร้างหลักสูตร ๑,๐๔๐ 2๗ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต/ช.ม. ภาคเรียน ที่ ๒ หน่วยกิต/ช.ม. 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๕   (๐๖๔ )  รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๕   (๐๖๔ )  

ท๒๑๑๐๑  ภาษาไทย 1.5  (๖๐)  ท๒๑๑๐๒  ภาษาไทย 1.5  (๖๐)  
ค๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ 1.5  (๖๐)  ค๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร์ 1.5  (๖๐)  
ว๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑.๕ (๖0) ว๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตร์ 1.5 (๖๐)  

ว21103   เทคโนโลยี           0.5(20) ว21104  เทคโนโลย ี 0.5 (20) 
ส๒๑๑๐๑  สังคมศึกษาศาสนา ฯ 1.5  (๖๐)  ส๒๑๑๐๓  สงัคมศึกษาศาสนา ฯ 1.5  (๖๐)  
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร ์ 0.5(20) ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร ์ 0.5(20) 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑  (๔๐)  พ๒๑๑๐๒สุขศึกษาและพลศึกษา ๑  (๔๐)  
ศ๒๑๑๐๑  ศิลปะ ๑  (๔๐)  ศ๒๑๑๐๒  ศิลปะ ๑  (๔๐)  
ง๒๑๑๐๑  การงานอาชีพ 1 (40) ง๒๑๑๐๒  การงานอาชีพ 1 (40) 
ต๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ 1.5  (๖๐)  ต๒๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ 1.5  (๖๐)  

รายวิชาเพิ่มเติม 2  (๐๘)  รายวิชาเพิ่มเติม 2  (๐๘)  

ว21201 คอมพิวเตอร์สู่อาชีพ1 0.5(20) ง๒๐๒๐๒ คอมพิวเตอร์สู่อาชีพ2 0.5(20) 
ง21201 เกษตรพอเพียง1 0.5(20) ว๒๑๒๐๒ เกษตรพอเพียง2 0.5(20) 
ต21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 1 

0.5(20) ต๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร๒ 

0.5(20) 

ง 21203 สืบสานงานสานตำนาน
ท้องถิ่น1 

0.5(20) ง 21204 สืบสานงานสาน
ตำนานท้องถิ่น2 

0.5(20) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๘๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๘๐ 

ก 21901กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ก 21902  กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน - กิจกรรมนักเรียน - 
ก 20901   ลูกเสือ  เนตรนารี+
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ    
สาธารณประโยชน์ 

๒๐ ก 20903 ลูกเสือ  เนตรนารี+
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ    
สาธารณประโยชน์ 

๒๐ 

ก 20919    ชมรม   ชุมนุม ๒๐ ก20919  ชมรม   ชุมนุม ๒๐ 
กิจกรรมคุณธรรม   ๒๐ กิจกรรมคุณธรรม   ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๒๐ รวมเวลาเรียน ๖๒๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

 
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต/ช.ม. ภาคเรียน ที่ ๒ หน่วยกิต/ช.ม. 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๕  (๐๖๔ )  รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๕   (๐๖๔ )  

ท๒2๑๐๑  ภาษาไทย 1.5  (๖๐)  ท๒21๐๒  ภาษาไทย 1.5  (๖๐)  

ค๒2๑๐๑  คณิตศาสตร์ 1.5  (๖๐)  ค๒2๑๐๒  คณิตศาสตร์ 1.5  (๖๐)  

ว๒2๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑.๕ (๖0) ว๒2๑๐3  วิทยาศาสตร์ ๑.๕ (๖0) 
ว22102   เทคโนโลยี           0.5(20) ว22104  เทคโนโลย ี 0.5(20) 
ส๒2๑๐๑  สังคมศึกษาศาสนา ฯ 1.5  (๖๐)  ส๒2๑๐๓  สังคมศึกษาศาสนา ฯ 1.5  (๖๐)  

ส๒2๑๐๒ ประวัติศาสตร์ 0.5(20) ส๒2๑๐๔ ประวัติศาสตร์ 0.5(20) 
พ๒2๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑  (๔๐)  พ๒2๑๐๒สุขศึกษาและพลศึกษา ๑  (๔๐)  

ศ๒2๑๐๑  ศิลปะ ๑  (๔๐)  ศ๒2๑๐๒  ศิลปะ ๑  (๔๐)  

ง๒2๑๐๑  การงานอาชีพ 1 (40) ง๒2๑๐๒  การงานอาชีพ 1 (40) 
ต๒2๑๐๑  ภาษาอังกฤษ 1.5  (๖๐)  ต๒2๑๐๒  ภาษาอังกฤษ 1.5  (๖๐)  

รายวิชาเพิ่มเติม 2  (๐๘)  รายวิชาเพิ่มเติม 2  (๐๘)  

ว22201 คอมพิวเตอร์สู่อาชีพ1 0.5(20) ง๒2๒๐๒ คอมพิวเตอร์สู่อาชีพ2 0.5(20) 
ง22201 เกษตรพอเพียง1 0.5(20) ว๒2๒๐๒ เกษตรพอเพียง2 0.5(20) 
ต22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 1 

0.5(20) ต๒2๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร๒ 

0.5(20) 

ง 22203 สืบสานงานสานตำนาน
ท้องถิ่น1 

0.5(20) ง 22204 สืบสานงานสาน
ตำนานท้องถิ่น2 

0.5(20) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๘๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๘๐ 

ก 22901กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ก 22902  กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน - กิจกรรมนักเรียน - 
ก 20901   ลูกเสือ  เนตรนารี+
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ    
สาธารณประโยชน์ 

๒๐ ก 20903 ลูกเสือ  เนตรนารี+
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ    
สาธารณประโยชน์ 

๒๐ 

ก 20919    ชมรม   ชุมนุม ๒๐ ก20919  ชมรม   ชุมนุม ๒๐ 
กิจกรรมคุณธรรม   ๒๐ กิจกรรมคุณธรรม   ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๒๐ รวมเวลาเรียน ๖๒๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

   
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต/ช.ม. ภาคเรียน ที่ ๒ หน่วยกิต/ช.ม. 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๕  (๐๖๔ )  รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๕  (๐๖๔ )  

ท๒3๑๐๑  ภาษาไทย 1.5  (๖๐)  ท๒31๐๒  ภาษาไทย 1.5  (๖๐)  

ค๒3๑๐๑  คณิตศาสตร์ 1.5  (๖๐)  ค๒3๑๐๒  คณิตศาสตร์ 1.5  (๖๐)  

ว๒3๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑.๕ (๖0) ว๒3๑๐3  วิทยาศาสตร์ ๑.๕ (๖0) 
ว23102   เทคโนโลยี           0.5(20) ว23104  เทคโนโลย ี 0.5(20) 
ส๒3๑๐๑  สังคมศึกษาศาสนา ฯ 1.5  (๖๐)  ส๒3๑๐๓  สังคมศึกษาศาสนา ฯ 1.5  (๖๐)  

ส๒3๑๐๒ ประวัติศาสตร์ 0.5(20) ส๒3๑๐๔ ประวัติศาสตร์ 0.5(20) 
พ๒3๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑  (๔๐)  พ๒3๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑  (๔๐)  

ศ๒3๑๐๑  ศิลปะ ๑  (๔๐)  ศ๒3๑๐๒  ศิลปะ ๑  (๔๐)  

ง๒3๑๐๑  การงานอาชีพ 1 (40) ง๒3๑๐๒  การงานอาชีพ 1 (40) 
ต๒3๑๐๑  ภาษาอังกฤษ 1.5  (๖๐)  ต๒3๑๐๒  ภาษาอังกฤษ 1.5  (๖๐)  

รายวิชาเพิ่มเติม 2  (๐๘)  รายวิชาเพิ่มเติม 2  (๐๘)  

ว23201 คอมพิวเตอร์สู่อาชีพ1 0.5(20) ง๒3๒๐๒ คอมพิวเตอร์สู่อาชีพ2 0.5(20) 
ง23201 เกษตรพอเพียง1 0.5(20) ว๒3๒๐๒ เกษตรพอเพียง2 0.5(20) 
ต23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 1 

0.5(20) ต๒3๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร๒ 

0.5(20) 

ง 23203 สืบสานงานสานตำนาน
ท้องถิ่น1 

0.5(20) ง 23204 สืบสานงานสาน
ตำนานท้องถิ่น2 

0.5(20) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๘๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๘๐ 

ก 23901กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ก 23902  กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน - กิจกรรมนักเรียน - 
ก 20901   ลูกเสือ  เนตรนารี+
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ    
สาธารณประโยชน์ 

๒๐ ก 20903 ลูกเสือ  เนตรนารี_+
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ    
สาธารณประโยชน์ 

๒๐ 

ก 20919    ชมรม   ชุมนุม ๒๐ ก20919  ชมรม   ชุมนุม ๒๐ 
กิจกรรมคุณธรรม   ๒๐ กิจกรรมคุณธรรม   ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๒๐ รวมเวลาเรียน ๖๒๐ 
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แบบสรุปการวิเคราะห์แผนที่หลักสตูร (Curriculum Mapping) 
 

ตารางวิเคราะห์แผนที่หลักสูตรสมรรถนะ (Curriculum Mapping    ) และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือจัด
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน                                                             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

รหสัรายวิชา สมรรถนะการเรยีนรู ้
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 ที1่0 

ท 11101 ภาษาไทย ⚫       ⚫   

ค 11101 ์คณิตศาสตร  ⚫         

ว 11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ⚫        

ส 11101   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      ⚫     ⚫ 

ส  ประวัติศาสตร1์1102        ⚫    

พ 11101 สุขศึกษาและพลศึกษา     ⚫      

ศ 11101 ศลิปะ     ⚫      

ง  การงานอาชีพ11101       ⚫   ⚫  

ต 11101 ภาษาต่างประเทศ    ⚫       

ก 11901 กิจกรรมแนะแนว     ⚫      

ก 11902 ลูกเสือ-เนตรนาร ี         ⚫  

ก 10914 ชุมนุม      ⚫     

ก 11904 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

        ⚫  

 
ตารางวิเคราะห์แผนที่หลักสูตรสมรรถนะ (Curriculum Mapping    ) และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือจัด
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน                                                             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

รหสัรายวิชา สมรรถนะการเรยีนรู ้
ที่ 1 ที่ 2 ที ่3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 ที่  10  

ท 12101 ภาษาไทย ⚫       ⚫   

ค 12101 ์คณิตศาสตร  ⚫         

ว 12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ⚫        

ส 12101   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      ⚫     ⚫ 

ส  12101 ประวัติศาสตร ์       ⚫    

พ 12101 สุขศึกษาและพลศึกษา     ⚫      

ศ 12101 ศลิปะ       ⚫    

ง 12101  การงานอาชีพ       ⚫   ⚫  

ต 11101 ภาษาต่างประเทศ    ⚫       

ก 11901 กิจกรรมแนะแนว     ⚫      

ก 11902 ลูกเสือ-เนตรนาร ี         ⚫  

ก 10914 ชุมนุม      ⚫     

ก 11904 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

        ⚫  
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ตารางวิเคราะห์แผนที่หลักสูตรสมรรถนะ (Curriculum Mapping    ) และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือจัด
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน                                                             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

รหสัรายวิชา สมรรถนะการเรยีนรู ้
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 ที่   10  

ท 13101 ภาษาไทย ⚫       ⚫   

ค 13101 ์คณิตศาสตร  ⚫         

ว 13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ⚫        

ส 13101   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      ⚫     ⚫ 

ส 13101 ประวัติศาสตร ์       ⚫    

พ 13101 สุขศึกษาและพลศึกษา     ⚫      

ศ 13101 ศลิปะ     ⚫      

ง 13101  การงานอาชีพ       ⚫   ⚫  

ต 13101 ภาษาต่างประเทศ    ⚫       

ก 11901 กิจกรรมแนะแนว     ⚫      

ก 11902 ลูกเสือ-เนตรนาร ี         ⚫  

ก 10914 ชุมนุม      ⚫     

ก 11904 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

        ⚫  

 
ตารางวิเคราะห์แผนที่หลักสูตรสมรรถนะ (Curriculum Mapping    ) และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือจัด
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน                                                             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

รหสัรายวิชา สมรรถนะการเรยีนรู ้
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 ที1่0 

ท 14101 ภาษาไทย ⚫       ⚫   

ค 14101 ์คณิตศาสตร  ⚫         

ว 14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ⚫        

ส 14101   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      ⚫     ⚫ 

ส 14101 ประวัติศาสตร ์       ⚫    

พ 14101 สุขศึกษาและพลศึกษา     ⚫      

ศ 14101 ศลิปะ     ⚫      

ง 14101  การงานอาชีพ       ⚫   ⚫  

ต 14101 ภาษาต่างประเทศ    ⚫       

ก 11901 กิจกรรมแนะแนว     ⚫      

ก 11902 ลูกเสือ-เนตรนาร ี         ⚫  

ก 10914 ชุมนุม      ⚫     

ก 11904 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

        ⚫  
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ตารางวิเคราะห์แผนที่หลักสูตรสมรรถนะ (Curriculum Mapping    ) และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือจัด
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน                                                             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

รหสัรายวิชา สมรรถนะการเรยีนรู ้

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 ที่

10 

ท 15101 ภาษาไทย ⚫       ⚫   

ค 15101 ์คณิตศาสตร  ⚫         

ว 15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ⚫        

ส 15101   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      ⚫     ⚫ 

ส 15101 ประวัติศาสตร ์       ⚫    

พ 15101 สุขศึกษาและพลศึกษา     ⚫      

ศ 15101 ศลิปะ     ⚫      

ง 15101  การงานอาชีพ       ⚫   ⚫  

ต 15101 ภาษาต่างประเทศ    ⚫       

ก 11901 กิจกรรมแนะแนว     ⚫      

ก 11902 ลูกเสือ-เนตรนาร ี         ⚫  

ก 10914 ชุมนุม      ⚫     

ก 11904 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

        ⚫  

 
ตารางวิเคราะห์แผนที่หลักสูตรสมรรถนะ (Curriculum Mapping    ) และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือจัด
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน                                                             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

รหสัรายวิชา สมรรถนะการเรยีนรู ้

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 ที่

10 

ท 16101 ภาษาไทย ⚫       ⚫   

ค 16101 ์คณิตศาสตร  ⚫         

ว 16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ⚫        

ส 16101   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      ⚫     ⚫ 

ส 16101 ประวัติศาสตร ์       ⚫    

พ 16101 สุขศึกษาและพลศึกษา     ⚫      

ศ 16101 ศลิปะ     ⚫      

ง 16101  การงานอาชีพ       ⚫   ⚫  

ต 16101 ภาษาต่างประเทศ    ⚫       

ก 11901 กิจกรรมแนะแนว     ⚫      

ก 11902 ลูกเสือ-เนตรนาร ี         ⚫  

ก 10914 ชุมนุม      ⚫     

ก 11904 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

        ⚫  
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ตารางวิเคราะห์แผนที่หลักสูตรสมรรถนะ (Curriculum Mapping    ) และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือจัด
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน                                                             ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
 

รหสัรายวิชา สมรรถนะการเรยีนรู ้
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 ที1่0 

ท 10121  ภาษาไทย ⚫          

ท 21021  ภาษาไทย ⚫          

ค 10121 คณิตศาสตร์   ⚫         

ค 21021  คณิตศาสตร ์  ⚫         

ว 21101 วิทยาศาสตร์(เทอม1)    ⚫        

ว 21102 เทคโนโลยี(เทอม1)         ⚫   

ว 21103 วิทยาศาสตร์(เทอม2)    ⚫        

ว 21104 เทคโนโลยี  )เทอม2 (         ⚫   

ส 21101  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      ⚫     ⚫ 

ส 21103  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      ⚫     ⚫ 

ส 21102 ประวัติศาสตร์        ⚫    

ส 21104 ประวัติศาสตร์        ⚫    

พ 21101 สุขศึกษาและพลศึกษา      ⚫      

พ 21102 สุขศึกษาและพลศึกษา     ⚫      

ศ 21101 ศลิปะ     ⚫      

ศ 21102 ศลิปะ     ⚫      

ต 21101 ภาษาต่างประเทศ     ⚫       

ง 21101 การงานอาชีพ       ⚫   ⚫  

ง 21102 การงานอาชีพ       ⚫   ⚫  

ต 21102 ภาษาต่างประเทศ     ⚫       

เพ่ิมเติม           

ท 21201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร1 ⚫          

ท 21202 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2 ⚫          

ง 21201 เกษตรพอเพียง1      ⚫  ⚫   

ง 21203 เกษตรพอเพียง2      ⚫  ⚫   

ง 21202 สืบสานงานสานตำนานท้องถิ่น1      ⚫     

ง 21204 สืบสานงานสานตำนานท้องถิ่น2      ⚫     

ว21201  คอมพิวเตอร์สู่อาชีพ1       ⚫    

ว 21202 คอมพิวเตอร์สู่อาชีพ2       ⚫    

ต 21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1    ⚫       

ต 21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2    ⚫       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           

ก 11901 กิจกรรมแนะแนว     ⚫      

ก 11902 ลูกเสือ-เนตรนาร ี         ⚫  

ก 10914 ชุมนุม      ⚫     

ก 11904 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

        ⚫  
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ตารางวิเคราะห์แผนที่หลักสูตรสมรรถนะ (Curriculum Mapping    ) และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือจัด
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน                                                             ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
 

รหสัรายวิชา สมรรถนะการเรยีนรู ้
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 ที่

10 

ท 22101 ภาษาไทย ⚫          

ท 22 210  ภาษาไทย ⚫          

ค 22 101 คณิตศาสตร์   ⚫         

ค 22 210  คณิตศาสตร ์  ⚫         

ว 22 101 วิทยาศาสตร์(เทอม1)    ⚫        

ว 22 102 เทคโนโลยี(เทอม1)         ⚫   

ว 22 103 วิทยาศาสตร์(เทอม2)    ⚫        

ว 22 104 เทคโนโลยี(เทอม2)         ⚫   

ส 22 101  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      ⚫     ⚫ 

ส 22 103  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      ⚫     ⚫ 

ส 22 102 ประวัติศาสตร์        ⚫    

ส 22 104 ประวัติศาสตร์        ⚫    

พ 22 101 สุขศึกษาและพลศึกษา      ⚫      

พ 22 102 สุขศึกษาและพลศึกษา      ⚫      

ศ 22101 ศลิปะ     ⚫      

ศ 22102 ศลิปะ     ⚫      

ต 22 101 ภาษาต่างประเทศ       ⚫   ⚫  

ง 22 101 การงานอาชีพ       ⚫   ⚫  

ง 22 102 การงานอาชีพ     ⚫       

ต 2102 ภาษาตา่งประเทศ     ⚫       

เพ่ิมเติม           

ท 22201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร1 ⚫          

ท 22202 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2 ⚫          

ง 22201 เกษตรพอเพียง1      ⚫  ⚫   

ง 22203 เกษตรพอเพียง2      ⚫  ⚫   

ง 22202 สืบสานงานสานตำนานท้องถิ่น1      ⚫     

ง 22204 สืบสานงานสานตำนานท้องถิ่น2      ⚫     

ว22201  คอมพิวเตอร์สู่อาชีพ1       ⚫    

ว 22202 คอมพิวเตอร์สู่อาชีพ2       ⚫    

ต 22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1    ⚫       

ต 22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2    ⚫       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           

แนะแนว     ⚫      

ลูกเสือ เนตรนาร ี         ⚫  

ชุมนุม      ⚫     

กิจกรรมสาธารณประโยชน์         ⚫  
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ตารางวิเคราะห์แผนที่หลักสูตรสมรรถนะ (Curriculum Mapping    ) และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือจัด
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน                                                             ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 

รหสัรายวิชา สมรรถนะการเรยีนรู ้

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 ที่

10 

ท 23101 ภาษาไทย ⚫          

ท 23 210  ภาษาไทย ⚫          

ค 23 101 คณิตศาสตร์   ⚫         

ค 23 210  คณิตศาสตร ์  ⚫         

ว 23 101 วิทยาศาสตร์(เทอม1)    ⚫        

ว 23 102 เทคโนโลยี(เทอม1)         ⚫   

ว 23 103 วิทยาศาสตร์(เทอม2)    ⚫        

ว 23 104 เทคโนโลยี(เทอม2)         ⚫   

ส 23 101  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      ⚫     ⚫ 

ส 23 103  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      ⚫     ⚫ 

ส 23 102 ประวัติศาสตร์        ⚫    

ส 23 104 ประวัติศาสตร์        ⚫    

พ 23 101 สุขศึกษาและพลศึกษา      ⚫      

พ 23 102 สุขศึกษาและพลศึกษา      ⚫      

ศ 23101 ศลิปะ     ⚫      

ศ 23102 ศลิปะ     ⚫      

ต 23 101 ภาษาต่างประเทศ       ⚫   ⚫  

ง 23 101 การงานอาชีพ       ⚫     

ง 23 102 การงานอาชีพ     ⚫       

ต 23 02 ภาษาตา่งประเทศ     ⚫       

เพ่ิมเติม           

ท 23201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร1 ⚫          

ท 23202 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2 ⚫          

ง 23201 เกษตรพอเพียง1      ⚫  ⚫   

ง 23203 เกษตรพอเพียง2      ⚫  ⚫   

ง 23202 สืบสานงานสานตำนานท้องถิ่น1      ⚫     

ง 23204 สืบสานงานสานตำนานท้องถิ่น2      ⚫     

ว23201  คอมพิวเตอร์สู่อาชีพ1       ⚫    

ว 23202 คอมพิวเตอร์สู่อาชีพ2       ⚫    

ต 23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1    ⚫       

ต 23202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2    ⚫       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           

แนะแนว     ⚫      

ลูกเสือ เนตรนาร ี         ⚫  

ชุมนุม      ⚫     

กิจกรรมสาธารณประโยชน์         ⚫  
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ส่วนที่ 3 

คำอธิบายรายวิชา 
 
 
 หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะโรงเรียนวัดหนองพังตรุ  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐) ได้กำหนดคำอธิบาย
รายวิชาของวิชาต่าง ๆ ที่สอนในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ชื่อรหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนชั่วโมงต่อปี  ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง  และสาระการเรียนรู้รายปี  
 คำอธิบายรายวิชาจะช่วยให้ผู้สอนจัดหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
เนื่องจากคำอธิบายรายวิชาจะรวมสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตลอดทั้งปี กลุ่มของสาระการเรียนรู้ตลอดปีจะ
มีจำนวนมาก ดังนั้น การจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้หลาย ๆ หน่วย จะช่วยให้กลุ่มของสาระการเรียนรู้มีขนาดเล็กลง และ
บูรณาการได้หลากหลายมากข้ึน 
 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ  ได้กำหนดรายละเอียดของคำอธิบายรายวิชาเรียงตามลำดับไว้  ดังนี้ 
     ๑. คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
     ๒. คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
     ๓. คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                    
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    ๔. คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
    ๕. คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์    ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    ๖. คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    ๗. คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    ๘. คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    ๙. คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
    ๑๐. คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย (ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษา   ปีที่
3 
    11.คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม วิชาคอมพิวเตอร์สู่อาชีพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    12.คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม วิชาการงานอาชีพ (เกษตรพอเพียง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    13. คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
    14. คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม วิชาการงานอาชีพ (สืบสานงานสานตำนานท้องถิ่น) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
    ๑5. คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ท๑๑๑๐๑  ภาษาไทย            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง   
 
 

ศึกษาการอ่านออกเสียง    บอกความหมายของคำพ้ืนฐาน   คำคล้องจอง ข้อความ คำที่มีรูปวรรณยุกต์
และไม่มีรูปวรรณยุกต์  คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา   คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มี
อักษรนำ  อ่านจับใจความจากนิทาน เรื่องสั้น บทร้องเล่น บทเพลง  เรื่องราวจากบทเรียน อ่านหนังสือตามความ
สนใจ  อ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน มีมารยาทในการอ่าน  คัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย    เขียนสื่อสารจากคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน   คำพ้ืนฐานในบทเรียน 
คำคล้องจองและประโยคง่ายๆ  มีมารยาทในการเขียน   ฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งง่ายๆ จับใจความ
สำคัญและแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเรื่องเล่า สารคดีสำหรับเด็ก นิทาน การ์ตูน เรื่องขบขันพูดสื่ อสารใน
ชีวิตประจำวัน   พูดแนะนำตนเอง  ขอความช่วยเหลือ  กล่าวคำขอบคุณและขอโทษ  นำเสนอในหลากหลายรูป
แบบอย่างตั้งใจ พูดสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน บอกความรู้สึกนึกคิด เล่าเรื่องและเหตุการณ์ผ่าน
การเล่นบทบาทสมมุติ  ตั้งคำถามและตอบคำถามง่ายๆ มีมารยาทในการฟัง  ตั้งใจฟัง  อ่านและเขียนพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์และเลขไทย   เขียนสะกดคำ แจกลูกและอ่านเป็นคำ    เขียนคำที่มีตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรง
ตามมาตรา การผันคำ  บอกความหมายของคำ แต่งประโยคและคำคล้องจองง่ายๆ      บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
หรือฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก นิทาน     เรื่องสั้น     ปริศนาคำทาย บทร้องเล่น บทอาขยาน 
บทร้อยกรอง วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน   ท่องจำบทอาขยานที่กำหนดและท่องบทร้อยกรองตามความ
สนใจ 
 ยโดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการอ่าน  การเขียน การฟัง การดู การพูด และการใช้ภาษาไท แสดง
บทบาทสมมุติเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รู้จักคิดวิเคราะห์     และสังเคราะห์เพ่ือนำไปปรับใช้ในการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์รู้จักและเลือกใช้เครื่องมือและแหล่งสารสนเทศเพ่ือ
การสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการอย่างเหมาะสมกับวัย ใช้สื่อ และจัดเวลาในการใช้สื่ออย่างระมัดระวังโดยไม่ให้
เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 เห็นคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน  การฟัง การดู และการ

ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเรียนรูพูด มีความรักและภูมิใจในภาษาไทย ้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือนำไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด         สมรรถนะ 
ท 1.1  ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3  ป.1/4 ป.1/5 ป.1/6 ป.1/7 ป.1/8            สห.1  
ท 2.1  ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3                  สร 1.1  1.2 
ท 3.1  ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3  ป.1/4 ป.1/5              สห.8 
ท 4.1 ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3  ป.1/4      สร 1.1  1.2 
ท 5.1 ป.1/1  ป.1/2   
 
รวมทั้งหมด   ๒๒  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 

   ท๑๒๑๐๑  ภาษาไทย            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง   
 
 
  

ฝึกทักษะการอ่านออกเสียง  บอกความหมายคำ   คำคล้องจอง  ข้อความ   บทร้อยกรองง่ายๆและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว  รู้จักคำพ้ืนฐาน  ๘๐๐  คำ  อ่านจับใจความจากเรื่องที่อ่าน การอ่านแผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ 
สัญลักษณ์ต่าง ๆในชีวิตประจำวัน   การตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  คาดคะเนเหตุการณ์   อ่านตามความสนใจ  อ่าน
นำเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย  ปฏิบัติตามคำสั่งและข้อแนะนำ  มีมารยาทในการอ่าน  ฝึกคัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  เขียนคำ ประโยค ข้อความ บันทึกเรื่องสั้นๆ  ตาม
ประสบการณ์ และตามจินตนาการ  ฝึกมารยาทในการเขียน  ฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำคำสั่งที่ซับซ้อน  จับ
ใจความและพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ตั้งคำถาม  ตอบคำถามเรื่องที่ฟังและดู  พูด
สื่อสารในชีวิตประจำวันและสนุกกับการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์  การพูดแนะนำตนเอง  ขอความ
ช่วยเหลือ  กล่าวคำขอบคุณ  กล่าวคำขอโทษ  พูดขอร้องในโอกาสต่างๆ  เล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน  บอก
และเขียนพยัญชนะ สระ  วรรณยุกต์  และตัวเลขไทย  ฝึกเขียนสะกดคำและแจกลูก   บอกความหมายของคำ  
มาตราตัวสะกดที่ตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา  ฝึกการผันอักษรกลาง  อักษรสูง  อักษรต่ำ   รู้จักคำที่มีตัวการันต์  
คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ  คำที่มีอักษรนำ  คำที่มีความหมายตรงกันข้าม  คำที่มี  ร ร  ความหมายของคำ  ฝึกแต่ง
ประโยค  เรียงประโยค  บอกลักษณะคำคล้องจอง   การเลือกใช้ภาษาไทยและภาษาถิ่น  บอกข้อคิดที่ได้จากการ
อ่าน  การฟัง  การดูวรรณกรรม  ร้องบทร้องเล่นในท้องถิ่น  และการละเล่นของเด็กไทย  ท่องจำบทอาขยานตามที่
กำหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจตัดสินใจอย่างมีเหตุผลที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ฏิบัติตามหรือไม่
ปฏิบัติตามสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลโดยรู้ว่าสื่อมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 
 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การบอก  การเล่าเรื่อง  การพูด  การตั้งคำถาม 

  การตอบคำถาม   การนำเสนอเรื่อง   รวมทั้งมีมารยาทในการอ่าน   การเขียน   การฟัง การดู และการพูด 
 
รหัสตัวช้ีวัด         สมรรถนะ 
ท 1.1 ป.2/1 ป.2/2  ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5 ป.2/6 ป.2/7 ป.2/8        สห.1 
ท ๒.1  ป.2/1 ป.2/2  ป.2/3 ป.2/4           สร.1.1,1.2,1.3,1.4 
ท 3.1 ป.2/1 ป.2/2  ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5 ป.2/6 ป.2/7         สห.8 
ท 4.1 ป.2/1 ป.2/2  ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5          สร.1.3 
ท 5.1 ป.2/1 ป.2/2  ป.2/3 
รวมทั้งหมด     ๒๗   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 

   ท๑๓๑๐๑  ภาษาไทย            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง   
 
 

          ศึกษาการอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้องจอง ข้อความและบทร้อยกรองง่ายๆ  อ่านคำ
พ้ืนฐาน คำที่มีตัวการันต์ คำที่มี รร คำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง  คำพ้อง     และคำที่ใช้ ฑ ฤ ฤๅ   อ่านจับ
ใจความจากนิทาน หรือเรื่องที่เกี่ยวกับท้องถิ่น  เรื่องเล่า   บทเพลง บทร้อยกรอง บทเรียน ข่าวและเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวันในท้องถิ่นและในชุมชน  อ่านหนังสือที่นักเรียนสนใจ  อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย คำแนะนำต่าง 
ประกาศ ป้ายโฆษณา และคำขวัญ  อ่านข้อมูลจากแผนภาพ และแผนภูมิ มีมารยาทในการอ่านและตั้ งคำถามเชิง
เหตุผล ลำดับเหตุการณ์คาดคะเนเหตุการณ์จากสิ่งที่อ่าน และนำความรู้ ข้อคิด จากสิ่งที่อ่านไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย  เขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ 
และสถานที่  เขียนบันทึกประจำวัน เขียนจดหมายลาครู เขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำ ภาพ และหัวข้อที่
กำหนด มีความสามารถในการเขียนเหมาะสมกับวัย เขียนให้เข้าใจง่าย ถูกต้องตามหลักภาษาไทย คำนึงถึงผู้อ่าน
และผู้ที่ตนเขียนถึง  มีมารยาทในการเขียน  จับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องเล่า  สาร
คดีสำหรับเด็ก นิทาน การ์ตูน เรื่องขบขัน รายการสำหรับเด็ก ข่าว เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน เพลง  พูดแนะนำ
ตนเอง แนะนำสถานที่ในโรงเรียนและในชุมชน แนะนำเชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตน   ในด้านต่างๆ  เล่า
ประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน  พูดขอร้อง  พูดทักทาย กล่าวขอบคุณและขอโทษ  พูดปฏิเสธ พูดซักถาม  พูดภาษา
ถิ่น )ลาวเวียง ( มีมารยาทในการฟัง การดู หรืออ่านเรื่องที่สนใจ เป็นประโยชน์ สามารถพูด เขียนข้อความเพ่ือสื่อสาร
เรื่องที่ศึกษา สนุกกับการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ การพูด อ่านสะกดคำ แจกลูก และอ่านเป็นคำ 
อ่านและเขียนมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา ผันอักษรกลาง อักษรสูงและอักษรต่ำ คำที่มี
พยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ คำที่มี ฤ ฤๅ คำที่ใช้ บัน และ บรร 
คำที่ใช้ รร คำที่มีตัวการันต์  บอกความหมายของคำ ชนิดและหน้าที่ของคำนาม คำสรรพนาม และคำกริยา  ใช้
พจนานุกรม  หาความหมายของคำ  แต่งประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยคขอร้อง และ
ประโยคคำสั่งเพ่ือการสื่อสาร  แต่งคำคล้องจอง และคำขวัญ  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถ่ินได้เหมาะสม
กับกาลเทศะ บอกข้อคิดและแสดงความคิดเห็นที่ได้จากการอ่านนิทานหรือเรื่องในท้องถิ่น  บทร้อยกรอง เพลง
พ้ืนบ้าน เพลงกล่อมเด็ก  วรรณกรรมและวรรณคดีในบทเรียนและตามความสนใจ  ท่องจำบทอาขยานตามที่
กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย 

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด และการใช้ภาษาไทย เพ่ือให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ รู้จักคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพ่ือนำไปปรับใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เลือกสาระที่มีประโยชน์จากสื่อสารสนเทศไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิ ด
ประโยชน์กับคนเองและครอบครัว เลือกสรรข้อมูลและสร้างสื่อสารสนเทศในแบบต่างๆแล้วสื่อสารโดยคำนึงถึงผลที่
เกิดข้ึนต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 เห็นคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการ
พูด มีความรักและภูมิใจในภาษาไทยและภาษาถิ่นของตน ใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด          สมรรถนะ 
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ท ๑.๑   ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6 ป.3/7 ป.3/8 ป.3/9       สห.1 1.1,1.2,1.3 
ท 2.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6        1.4,1.5,1.6 
ท 3.1  ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6        สห.8   8.4, 8.5 
ท 4.1  ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6 
ท ๕.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 
รวมทั้งหมด   ๓๑  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 

   ท๑๔๑๐๑  ภาษาไทย            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง   
 
 
          ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ  บอกความหมายคำ  ประโยค  
สำนวนจากเรื่องที่อ่าน  จับใจความสำคัญ  แยกข้อเท็จจริง การคาดคะเนเหตุการณ์   สรุปความรู้และข้อคิดจาก
เรื่องที่อ่านเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ  แสดงความคิดเห็น  อ่านวรรณคดี 
วรรณกรรม นิทานท้องถิ่น ข้อความเรื่องเล่าที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยมี
การสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ มีมารยาทการอ่าน  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตาม
รูปแบบ  เขียนสื่อสารได้ชัดเจนและเหมาะสม  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน  
เขียนย่อความ  เขียนจดหมายถึงเพ่ือน  บิดามารดา  บันทึก  รายงานจากการศึกษาค้นคว้า เลือกใช้เครื่องมือและ
แหล่งสื่อสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น และเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ รวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและมีประโยชน์และเข้าเข้า
ความหมายของเนื้อหาสารได้อย่างเหมาะสมกับวัย เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีกลวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม
ถูกต้องตามหลักภาษาไทยคำนึงถึงผู้อ่านและผู้ที่ตนเขียนถึง มีมารยาทการเขียน  จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
จากเรื่องที่ฟังและดู พูดสรุปจับใจความแสดงความคิดเห็น ตั้งคำถาม  ตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู  
รายงานการค้นคว้าเพ่ือสื่อสารจากประเด็นที่ศึกษาตามลำดับขั้นตอน  สะกดคำและแจกลูกในแม่ ก กา  มาตรา
ตัวสะกด การผันอักษร  คำเป็นคำตาย คำพ้อง  บอกความหมายคำ  ชนิดของคำ  หน้าที่ของคำ  คำนาม  คำสรรพ
นาม  คำกริยา คำวิเศษณ์  การใช้พจนานุกรมค้นหาความหมาย  แต่งประโยคบทร้อยกรอง  กลอนสี่สุภาพ  คำขวัญ 
สำนวนคำพังเพย และสุภาษิต ถูกหลักภาษา  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น  สรุปข้อคิดที่ได้จากการ
อ่านและร้องเพลงพ้ืนบ้าน  นิทานคติธรรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด  บทร้อย
กรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นในการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการที่เลือกไว้ 
สามารถคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว จินตนาการเรื่องราวความคิด แปลกใหม่จากสิ่งรอบตัวและ
แสดงออกผ่านกิจกรรมต่างๆ 

 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  บอก การ เล่าเรื่อง  การ - ตอบ
คำถาม  การตั้งคำถาม  การนำเสนอรายงาน  การศึกษาค้นคว้า  สรุป  แยกแยะ  การเปรียบเทียบรวมทั้งมีมารยาท 

เห็นคุณคในการอ่าน การเขียน  การฟัง การดู  และการพูด  ่าวรรณคดีและวรรณกรรม  คุณค่าของงานคำประพันธ์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความงดงามของภาษาไทย  ความซาบซึ้งและภูมิใจที่มีภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย 

 เห็นคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการ
พูด มีความรักและภูมิใจในภาษาไทยและภาษาถิ่นของตน ใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม 
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รหัสตัวช้ีวัด         สมรรถนะ 
ท๑.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8  สห.1  1.1,1.2,1.3 
ท 2.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8       1.4,1.5,1.6 
ท 3.1  ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/5 ป.4/6   สห.๗  7.4,7.5,7.6 
ท 4.1  ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7   สห.8  8.1  
ท 5.1  ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 
 
รวมทั้งหมด   ๓๓    ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ท๑๕๑๐๑  ภาษาไทย            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕               เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง   
 

ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ  บอกความหมายคำ  ประโยค 
และข้อความที่เป็นการบรรยาย พรรณนา  อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่าน  อ่านจับใจความจากวรรณคดี  
บทความ  บทโฆษณา  ข่าวละเหตุการณ์ประจำวัน  แยกแยะข้อเท็จจริง  และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน   วิเคราะห์ 
วิจารณ์ หาข้อมูลที่ต้องการคิดก่อนตัดสินใจ  เพ่ือนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต  อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  คำสั่ง  
ข้อแนะนำและปฏิบัติตาม  อ่านหนังสือที่มีคุณค่า  ตามความสนใจและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  มี
มารยาทในการอ่าน  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทยการเขียน
สื่อสารใช้คำเหมาะสมและชัดเจน  สื่อสารข้อมูลความรู้ ความคิด ความรู้สึกในรูปแบบที่หลากหลาย  ใช้สื่อและ
จัดการเวลาในการใช้สื่ออย่างระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืน ออกแบบรูปแบบโครงสร้างและ
ลำดับเหตุการณ์ของเนื้อหาสาระใช้แนวคิดต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในการทำความเข้าใจ
บริบทของเนื้อหาสาระที่นำเสนอ โดยกลวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักภาษาไทย และคำนึงถึงผู้อ่าน
และผู้ที่ตนเขียนถึง  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  แผนภาพความคิดเพ่ือพัฒนาการเขียน  เขียนย่อความ  เขียนจด
หมายถึงผู้ปกครอง   เขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น  กรอกแบบรายการต่างๆ   เขียนเรื่องราวตาม
จินตนาการ  มีมารยาทการเขียน  การจับใจความและการพูดแสดงความรู้ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู   ตั้งคำถาม
และตอบคำถาม  วิเคราะห์ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามสื่อ สารสนเทศ 
ประเมินจุดประสงค์ของการสื่อสารกระบวนการสร้างและบทบาทของสื่อ สารสนเทศและสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลแบบ
ต่างๆอย่างเป็นผู้รู้เท่าทัน  รายงานเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟังและดู  การสนทนาตามลำดับขั้นตอน  บอกชนิด
และหน้าที่คำบุพบท  คำสันธาน  คำอุทาน  ประโยคและส่วนประกอบของประโยค  เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาท้องถิ่น  คำราชาศัพท์  คำภาษาต่างประเทศ  แต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี  ๑๑ ใช้สำนวนที่เป็น
คำพังเพย  และสุภาษิต  สรุปเรื่อง  การนำความรู้ และข้อคิด  คุณค่าจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่
นำไปใช้ในชีวิตจริง  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ   ลงมือแก้ปัญหา
ด้วยตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนในการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการที่เลือกไว้ สามารถคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับสิ่งต่า งๆที่อยู่
รอบตัว จินตนาการเรื่องราวความคิด แปลกใหม่จากสิ่งรอบตัวและแสดงออกผ่านกิจกรรมต่างๆ   เข้าใจธรรมชาติ
ของภาษาและหลักภาษาไทย 
 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  บอกเล่า อธิบาย  สรุป  
วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  ตั้งคำถาม  ตอบคำถาม   
           เพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะ ความสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมีมารยาทในการอ่าน       
การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  มีความชื่นชมเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจำชาติ 
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รหัสตัวช้ีวัด           สมรรถนะ 
ท 1.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7 ป5/8     สห .๑   1.1,1.2,1.3 
ท ๒.1 ป.5/1  ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8  ป.5/9              1.4,1.5,1.6 
ท ๓.1  ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5       สห. 7  7.4,7.5,7.6 
ท ๔.1  ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7                 สห. 8  8.2, 8.3 
ท 5.1   ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4    
   
รวมทั้งหมด    ๓๓      ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ท๑๖๑๐๑  ภาษาไทย            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖               เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง   
 
 ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะอธิบายความหมายคำประโยค ข้อความ 
สำนวนโวหารจากเรื่องที่อ่าน จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น นำความรู้ ความ
คิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต อ่านเร็ว อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  คำสั่ง  ข้อแนะนำ 
และนำไปปฏิบัติตาม อ่านข้อมูล อธิบายความหมายข้อมูลจากแผนฝัง แผนที่ แผนภูมิและกราฟ อ่านหนังสือตาม
ความสนใจและตามที่กำหนด มารยาทและนิสัยรักการอ่านเห็นคุณค่าในสิ่งที่อ่านคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใช้คำชัดเจนและเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  แผนภาพความคิดเพ่ือ
พัฒนาการเรียน  เขียนเรียงความ  ย่อความ  จดหมายส่วนตัว  กรอกแบบรายงานต่างๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ
อย่างสร้างสรรค์  มารยาทในการเขียน  พูดแสดงความรู้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ตั้งคำถาม  ตอบคำถาม
จากเรื่องที่ฟังและดูวิเคราะห์ วิจารณ์ความน่าเชื่อถือจากการฟัง การอ่าน  ดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล  พูดรายงาน
หรือประเด็นค้นคว้าจากการฟัง  ดู  สนทนา  พูดตามลำดับขั้นตอนเรื่องต่างๆอย่างชัดเจน  พูดโน้นน้าวได้อย่างมี
เหตุผลรวมทั้ง  มารยาทในการฟัง ดูและพูด  รู้และเข้าใจชนิดของคำ  หน้าที่ของคำในประโยค  ชนิดของประโยค  
คำราชาศัพท์  คำภาษาถิ่น คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ใช้คำราชาศัพท์ได้อย่างเหมาะสม  รวบรวมคำ บอก
ความหมาย  ลักษณะของประโยค กลุ่มคำหรือวลี  ประโยคสามัญ  ประโยครวม  ประโยคซ้อน  แต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพ  วิเคราะห์และเปรียบเทียบ  สำนวน  คำพังเพย  สุภาษิต  เลือกสาระที่มีประโยชน์จากสื่อ
สารสนเทศไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์กับตนเองและครอบครัว รู้และเข้าใจสื่อ สารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรับผิดชอบและมีจริยธรรมและการใช้ชีวิต เลือกสรรข้อมูลและสร้างสื่อสารสนเทศในแบบ
ต่างๆแล้วสื่อสารโดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อ่ืน นำข้อคิดเห็นที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม
เล่านิทานพ้ืนบ้าน นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ร้องเพลงพ้ืนบ้านของท้องถิ่น  ท่องจำบทอาขยานที่กำหนด
และตามความสนใจ  
 โดยใช้กระบวนการฝึกอ่าน  เขียน  การฟัง  การดูและการพูด  บอกเล่า อธิบาย  สรุป  วิเคราะห์  
เปรียบเทียบ  ตั้งคำถาม  ตอบคำถาม   
            เพ่ือเห็นคุณค่าภาษาไทย  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน การฟัง  และการพูด  สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้  มีความชื่นชม  เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจำชาติ 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด           สมรรถนะ 
ท 1.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7 ป.6/8     สห .๑   1.1,1.2,1.3 
ท ๒.1 ป.6/1  ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7 ป.6/8  ป.6/9              1.4,1.5,1.6 
ท ๓.1  ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5       สห. 8  8.4, 8.5 
ท ๔.1  ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7                  
ท 5.1   ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4      
 
รวมทั้งหมด    ๓๔    ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนที่  ๑                                              เวลา  ๖๐  ชั่วโมง     

                    
 

 ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง ศึกษาหลักการการอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน การ
อ่านเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น การอธิบายเปรียบเทียบและคำที่มีหลายความหมาย การตีความจากเรื่องที่
อ่าน อ่าน ดู และรับฟังเรื่องที่เป็นความรู้ทางวิชาการ ความบันเทิง ข่าวสาร เหตุการณ์ โฆษณา เรื่องราวต่างๆ 
จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ตามรูปแบบการเขียนตั วอักษรไทย การ
เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้องชัดเจน การเขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสำคัญ การเขียนเรียงความ
เชิงพรรณนา   การเขียนย่อความจากเรื่องสั้น คำสอน โอวาท คำปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน ระเบียบ คำสั่ง บท
สนทนา เรื่องเล่า ประสบการณ์ การพูดสรุปความ รายงานจากการศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตาม
รูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง สามารถเขียนสรุปเรื่องที่ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า และสื่อสารเรื่องที่เขียนให้
ผู้อื่นเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ การพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ในโอกาสต่างๆ เพ่ือสื่อความรู้ความ
เข้าใจ ความคิด ความรู้สึก อย่างสร้างสรรค์ตรงวัตถุประสงค์ และนำมาปรับปรุงการพูดของตนเอง  การพูด
ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าว การศึกษาเสียงในภาษาไทย การสร้างคำประสม คำซ้ำ คำซ้อน 
คำพ้อง ชนิดและหน้าที่ของคำ การสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมโดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน การเขียน การพูด การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ แยกแยะ
ข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นคล้อยตาม หรือโต้แย้งได้อย่างมีเหตุผล  

การปฏิบัติและกระบวนการกลุ่ม  อ่านออกเสียง และอ่านในใจบทร้อยกรอง ทักษะการอ่านจับ
ใจความ สรุปความ อธิบาย วิเคราะห์ความ   เล่าเรื่อง  เขียนรายงาน  แต่งกาพย์ยานี ๑๑   

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
รหัสตัวช้ีวัด         สมรรถนะ  
        ท1.1    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     สห.1 
        ท2.1    ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6                                 สร.1.1, 1.2, 1.3 
        ท3.1    ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6     
        ท4.1    ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6  
        ท๕.1    ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 
รวมทั้งหมด    ๓๕    ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

ท๒๑๑๐๒ภาษาไทย                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนที่  ๒                                             เวลา ๖๐  ชั่วโมง  

 
 
                      ศึกษางานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค์  การอ่านและการปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ
การใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้  การวิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านของงานเขียนอย่างหลากหลาย เพ่ือ
นำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ การเขียนจดหมายส่วนตัว และ
การเขียนจดหมายกิจธุระ  จดหมายขอความช่วยเหลือ จดหมายแนะนำ  จดหมายสอบถามข้อมูล  การเขียน
รายงานจากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตามรูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง  และการเขียนรายงานโครงงาน  
การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของภาษาพูดและภาษาเขียน การแต่งบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 การสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อ่าน เขียน พูด คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า 

ใช้กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม อ่านออกเสียงและอ่านในใจบทร้อยแก้ว บทร้อย
กรอง อ่านจับใจความสรุปความ อธิบายวิเคราะห์ความ  ทักษะการฟัง พูด เล่าเรื่อง เขียนรายงานโครงงาน  ท่องจำ
บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า   

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด         สมรรถนะ  

ท1.1  ม.1/1,ม.1/2,ม.1/4,ม1.5,ม1./6,ม.1/7,ม.1/8,ม.1/9        สห.1 
 ท2.1  ม.1/1,ม.1/2,ม.1/4,ม1.5,ม1./6,ม.1/7,ม.1/8,ม.1/9                   1.3, 1.5 
 ท3.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/4,ม.1/5,ม.1/6 
 ท4.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/4,ม.1/5,ม.1/6 
          ท5.1  ม.1/1,ม.1/2,ม.1/4,ม.1/5 
 
รวมทั้งหมด    ๓๕    ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

ท๒๒๑๐๑ภาษาไทย 
รายวิชาพื้นฐาน                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนที่  ๑                                               เวลา ๖๐  ชั่วโมง   
 
 

ฝึกอ่านเร็ว  การอ่านในใจ  อ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง   อ่านจับใจความสำคัญ  อ่านตีความ  
แยกข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  แสดงความคิดเห็น  และพิจารณาคุณค่าวรรณกรรมทั้งด้านวรรณคดีศิลป์  เนื้อหาและ
สังคมนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและท่องจำบทประพันธ์ที่ชอบได้  เลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาตน อ่าน ดู และรับฟังเรื่องที่เป็นความรู้ทางวิชาการ ความบันเทิง ข่าวสาร เหตุการณ์ โฆษณาที่เกิดจากสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ แยกแยะ ข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นคล้อยตาม หรือ
โต้แย้งได้อย่างมีเหตุมีผล มีมารยาทและนิสัยรักการอ่าน  เขียนเรียงความ  ย่อความ  จดหมายกิจธุระ      เขียน
อธิบาย  เขียนชี้แจงแสดงความคิดเห็น  แสดงความโต้แย้ง  เขียนรายงาน  จดบันทึกโดยใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องตาม
รูปแบบของงานเขียน  มีมารยาทและนิสัยรักการเขียน  ฝึกการจับใจความสำคัญ  บอกจุดประสงค์  วิเคราะห์  
วิจารณ์  มีมารยาทในการฟัง  ดูและพูดบรรยาย  พูดเล่าเรื่อง  การแสดงความคิดเห็น  พูดในที่ประชุม  มีศิลปะใน
การพูดอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมตามรูปแบบการพูด ศึกษาลักษณะของภาษาไทย  การสร้างคำมูล     คำประสม  
คำซ้อนคำซ้ำ  คำสมาส  ชนิดของคำไทย  ประโยคความรวม  ความซ้อน  ใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสมกับ
ระดับของบุคคล  แต่งคำประพันธ์ร้องเล่นถ่ายทอดเพลงพ้ืนบ้านและเพลงกล่อมเด็กในท้องถิ่นและใช้ภาษาแสวงหา
ความรู้  เสริมสร้างลักษณะนิสัย  บุคลิกภาพ  เข้าใจระดับของภาษา  ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนได้อย่างถูกต้อง 

ใช้กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม อ่านออกเสียงและอ่านในใจบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง อ่าน
จับใจความสรุปความ อธิบายวิเคราะห์ความ  ทักษะการฟัง พูด เล่าเรื่อง เขียนรายงานโครงงาน   มีมารยาทในการ
ฟัง  ดูและพูดบรรยาย  พูดเล่าเรื่อง  การแสดงความคิดเห็น  พูดในท่ีประชุม    

เห็นคุณค่าการใช้ตัวเลขไทย  อักษรไทยใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์และเข้าใจการใช้ภาษาของกลุ่มบุคคลใน
วงการต่างๆ  ในสังคมและยกย่องผู้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง 

 
 

รหัสตัวช้ีวัด          สมรรถนะ   
ท1.1  ม.2/1,ม.2/2,ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6,ม.2/7,ม.2/8,ม.2/9        สห.1 

 ท2.1  ม.2/1,ม.2/2,ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6,ม.2/7,ม.2/8,ม.2/9                1.1, 1.2, 1.3 
 ท3.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/4,ม.1/5,ม.1/6 
 ท4.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/4,ม.2/5 
          ท5.1  ม.2/1,ม.2/2,ม.2/4,ม.2/5 
รวมทั้งหมด   ๓๒   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ท ๒๒๑๐๒ภาษาไทย                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนที่  ๒                                               เวลา ๖๐  ชั่วโมง   
 
 
 ฝึกอ่านเร็ว  การอ่านในใจ  อ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง   อ่านจับใจความสำคัญ   
อ่านตีความ  แยกข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  แสดงความคิดเห็น  และพิจารณาคุณค่าวรรณกรรมทั้งด้านวรรณคดีศิลป์  
เนื้อหาและสังคมนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและ  ท่องจำบทประพันธ์ที่ชอบได้  เลือกอ่านหนังสือและสื่อ
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาตน  มีมารยาทและนิสัยรักการอ่าน  เขียนเรียงความ  ย่อความ  จดหมายกิจธุระ  เขียน
อธิบาย  เขียนชี้แจงแสดงความคิดเห็น  แสดงความโต้แย้ง  เขียนรายงาน  จดบันทึกโดยใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องตาม
รูปแบบของงานเขียน  มีมารยาทและนิสัยรักการเขียน  ฝึกการจับใจความสำคัญ  บอกจุดประสงค์  วิเคราะห์  
วิจารณ์  มีมารยาทในการฟัง  ดูและอ่านเรื่องที่สนใจเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตการศึกษาต่อ และการ
ประกอบอาชีพ สามารถพูด หรือเขียนเพ่ือสื่อสารเรื่องที่ศึกษา มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสนุกกับการ
เรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ พูดบรรยาย พูดเล่าเรื่อง  การแสดงความคิดเห็น  พูดในที่ประชุม  ศึกษา
ลักษณะของภาษาไทย  การสร้างคำมูล  คำประสม  คำซ้อนคำซ้ำ  คำสมาส  ชนิดของคำไทย  ประโยคความรวม  
ความซ้อน  ใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับของบุคคล  แต่งคำประพันธ์ร้องเล่นถ่ายทอดเพลงพ้ืนบ้าน
และเพลงกล่อมเด็กในท้องถิ่นและใช้ภาษาแสวงหาความรู้  เสริมสร้างลักษณะนิสัย  บุคลิกภาพ  เข้าใจระดับของ
ภาษา  ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนได้อย่างถูกต้อง  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย ทั้งภาษาที่เป็น
ทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ 

ใช้กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม อ่านออกเสียงและอ่านในใจบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง อ่าน
จับใจความสรุปความ อธิบายวิเคราะห์ความ  ทักษะการฟัง พูด เล่าเรื่อง เขียนรายงานโครงงาน   มีมารยาทในการ
ฟัง  ดูและพูดบรรยาย  พูดเล่าเรื่อง  การแสดงความคิดเห็น  พูดในท่ีประชุม    

เห็นคุณค่าการใช้ตัวเลขไทย  อักษรไทยใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์และเข้าใจการใช้ภาษาของกลุ่มบุคคลใน
วงการต่างๆ  ในสังคมและยกย่องผู้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง 

 
รหัสตัวช้ีวัด           สมรรถนะ 

ท 1.1 ม.2/1,ม.2/2,ม2/3,ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6,ม.2/7,ม.2/8  สห.1 
 ท 2.1 ม.2/1,ม.2/2,ม2/3,ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6,ม.2/7,ม.2/8               1.1,1.2,1.3,1.4,1.5  
         ท  3.1  ม.2/1,ม.2/2,ม2/3,ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6      
          ท 4.1  ม.2/1,ม.2/2,ม2/3,ม.2/4,ม.2/5      
 ท 5.1  ม.2/1,ม.2/2,ม2/3,ม.2/4,ม.2/5   
 
รวมทั้งหมด   ๓๒   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

ท ๒๓๑๐๑ภาษาไทย                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนที่  ๑                                                  เวลา ๖๐  ชั่วโมง    
 
            

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ  อ่าน ดู และรับฟังเรื่องที่เป็นความรู้ทาง
วิชาการ ความบันเทิง ข่าวสาร เหตุการณ์ โฆษณา เรื่องราวต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วสามารถ 
วิเคราะห์ วิจารณ์ แยกแยะ ข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น คล้อยตาม หรือโต้แย้งได้อย่างมีเหตุมีผล   เข้าใจ
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย  จับใจความสำคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ่าน  แสดงความคิดเห็นและ
ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก  ย่อความ  เขียนรายงานจากสิ่งที่ อ่าน  
วิเคราะห์วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล ลำดับความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไปได้จากเรื่องที่อ่าน ประเมินความถูกต้อง
ของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน  มีมารยาทในการอ่าน  เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่าย  ชัดเจนใช้ถ้อยคำ
ได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษา เขียนคำขวัญ คำคม คำอวยพร โฆษณา คติพจน์  สุนทรพจน์เขียนย่อความ   
และเขียนแสดงความรู้  ความคิดหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล    เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเขียนโครงงาน มี
มารยาทในการเขียน พูดสื่อสาร มีศิลปะในการพูดอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมตามรูปแบบการพูด สามารถใช้ถ้อยคำ
ได้อย่างถูกต้องตามหลักของการใช้ภาษา และระดับภาษา  พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  ประเมินสิ่งที่
ได้จากการฟังและการดู นำข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้ามีมารยาทในการฟัง ดูและพูด เข้าใจและใช้คำราชาศัพท์ คำบาลีสันสกฤต คำภาษาถิ่น คำภาษาต่างประเทศ
คำทับศัพท์และคำศัพท์บัญญัติในภาษาไทย แต่งบทร้อยกรองประเภทต่างๆได้ถูกต้อง สรุปเนื้อหาในวรรณคดีและ
วรรณกรรม วิเคราะห์ตัวละคร วิถีไทย  ท่องบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุปความรู้  ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพ่ือนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

ใช้กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม อ่านออกเสียงและอ่านในใจบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง อ่าน
จับใจความสรุปความ อธิบายวิเคราะห์ความ  ทักษะการฟัง พูด เล่าเรื่อง เขียนรายงานโครงงาน   มีมารยาทในการ
ฟัง  ดูและพูดบรรยาย  พูดเล่าเรื่อง  การแสดงความคิดเห็น  พูดในท่ีประชุม    

เห็นคุณค่าการใช้ตัวเลขไทย  อักษรไทยใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์และเข้าใจการใช้ภาษาของกลุ่มบุคคลใน
วงการต่างๆ  ในสังคมและยกย่องผู้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด         สมรรถนะ 
ท๑.๑   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 สห.1 1.1,1.2, 1.3 
ท๒.๑   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   
ท๓.๑   ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔,ม.๓/๕,ม.๓/๖ 
ท๔.๑   ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔,ม.๓/๕,ม.๓/๖ 
ท๕.๑   ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔ 
 
รวมทั้งหมด   ๓๖   ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชา  
ท ๒๓๑๐๒ภาษาไทย                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนที่  ๒                                             เวลา ๖๐  ชั่วโมง          
 
              

    ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยกรองและร้อยแก้วเป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัย   จับใจความสำคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ่าน     แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน เขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  ย่อความ  เขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน  วิเคราะห์   วิจารณ์ อย่างมี
เหตุผล ลำดับความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไปได้ของเรืองที่อ่าน ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุน
จากเรื่องที่อ่าน  และมีมารยาทในการอ่าน เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่าย ชัดเจน ใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องเหมาะสม
ตามระดับภาษา   เขียนชีวประวัติ  อัตชีวประวัติ  และประสบการณ์ต่างๆ  เขียนจดหมายกิจธุระ     แบบกรอก
สมัครงาน  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตามรูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง สามารถเขียน
สรุปเรื่องที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า และสื่อสารเรื่องที่เขียนให้ผู้อ่ืนเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ และมี
มารยาทในการเขียน   พูดในโอกาสต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์  พูด -โน้มน้าวอย่างมีเหตุผล  น่าเชื่อถือ  มี
มารยาทในการพูด     วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูดและภาษาเขียน โครงสร้างของประโยคความซ้อน   เข้าใจ
กษณะและภาลั ษาที่เป็นทางการ   กึ่งทางการ    และไม่เป็นทางการ สรุปเนื้อเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน    

วิเคราะห์ตัวละคร    วิถีชีวิตไทยและคุณค่าที่ได้รับ   ท่องบท -อาขยาน พร้อมทั้งสรุปความรู้ ข้อคิด เพ่ือนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  อ่านเรื่องที่สนใจเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 

สามารถพูด หรือเขียนเพ่ือสื่อสารเรื่องที่ศึกษา มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสนุกกับการเรียนรู้และใช้
ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย ทั้งภาษาที่เป็นทางการ      กึ่งทางการ
และไม่เป็นทางการ 

     ใช้กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม อ่านออกเสียงและอ่านในใจบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง 
อ่านจับใจความสรุปความ อธิบายวิเคราะห์ความ  ทักษะการฟัง พูด เล่าเรื่อง เขียนรายงานโครงงาน   มีมารยาทใน
การฟัง  ดูและพูดบรรยาย  พูดเล่าเรื่อง  การแสดงความคิดเห็น  พูดในท่ีประชุม    

     เห็นคุณค่าการใช้ตัวเลขไทย  อักษรไทยใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์และเข้าใจการใช้ภาษาของกลุ่มบุคคล
ในวงการต่างๆ  ในสังคมและยกย่องผู้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด               สมรรถนะ 
ท๑.๑   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      สห.1 1.3,1.4,1.5 
ท๒.๑   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            
ท๓.๑   ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔,ม.๓/๕,ม.๓/๖ 
ท๔.๑   ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔,ม.๓/๕,ม.๓/๖ 
ท๕.๑   ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔ ,ม .๓/๕,ม.๓/๖ 
 
รวมทั้งหมด   ๓๘   ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ค๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง   
 
 

ศึกษาการนับทีละ ๑ และทีละ ๑๐ การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แสดง 
จำนวนการแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๒๐ ในรูปความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย  ส่วนรวม (Part – Whole 
Relationship) การบอกอันดับที่ หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 
การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย =   > < ความหมายของการบวก  ความหมายของการลบการหา
ผลบวก การหาผลลบและความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ  
และการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหาคำตอบ แบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ ๑และทีละ ๑๐ แบบรูป
ซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอ่ืนๆ การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดความยาวเป็น
เซนติเมตร เป็นเมตร การเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ 
ความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร การวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดน้ำหนักเป็น
กิโลกรัมเป็นขีด การเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด 
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ำหนัก ที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมเป็นขีด ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ทรงกลม ทรงกระบอก กรวยลักษณะของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี การอ่านแผนภูมิรูปภาพ ใช้ศัพท์ 
สัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนภาพ อย่างง่ายๆ เพ่ือสื่อสารความคิดของตนเองได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับวัย 
เนื้อหา และสถานการณ์ แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับวัย โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์หาข้อสรุปที่อธิบายความคิดของตนอย่าง
สมเหตุสมผลตามวัย 

โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
รหัสตัวช้ีวัด          สมรรถนะ 

ค  ๑.๑  ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓ ป.๑/๔ ป.๑/๕   สห.2 
ค  ๑.๒  ป.๑/๑        
ค  ๒.๑  ป.๑/๑ ป.๑/๒ 
ค  ๒.๒ ป.๑/๑ 
ค  ๓.๑  ป.๑/๑ 
 

   รวมทั้งหมด  ๑๐  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ค๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง   
 

ศึกษาฝึกทักษะการนับทีละ ๒ ทีละ ๕ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐ การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน จำนวนคู่ จำนวนคี่ หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลข
แสดงจำนวนในรูปกระจาย การบวกและการลบ ความหมายของการคูณความหมายของการหาร  การหาผลคูณ 
การหาผลหารและเศษ  และความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร  การบวก ลบ คูณ หารระคน การแก้โจทย์
ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหาคำตอบ แบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ๒ทีละ ๕และทีละ 
๑๐๐ แบบรูปซ้ำ การวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที )ช่วง๕นาที( 

 การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาที  การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาที การอ่านปฏิทิน  การแก้โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับเวลา การวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร การเปรียบเทียบความ
ยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและ
เซนติเมตร การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม การเปรียบเทียบ
น้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับขีด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็น
กิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  การวัดปริมาตรและ
ความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร 
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ  ที่มีหน่วยเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร ลักษณะของรูปหลาย
เหลี่ยม วงกลมและวงรี และการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูป การอ่านแผนภูมิรูปภาพ  ใช้ศัพท์ 
สัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนภาพ อย่างง่ายๆ เพ่ือสื่อสารความคิดของตนเองได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับวัย 
เนื้อหา และสถานการณ์ แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับวัย โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์หาข้อสรุปที่อธิบายความคิดของตนอย่าง
สมเหตุสมผลตามวัย อธิบายความรู้และหลักการทางคณิตศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ตนเองพบใน
ชีวิตจริงได้อย่างมีเหตุผลตามวัย ตรวจสอบข้อสรุปและสร้างเหตุผลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ 

โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  
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รหัสตัวช้ีวัด           สมรรถนะ 

ค 1.1  ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓ ป.๒/๔ ป.๒/๕                สห.2 
ค ๑.๒  ป.๒/๑        
ค ๒.๑  ป.๒/๑ ป.๒/๒ 
ค ๒.๒ ป.๒/๑ 
ค ๓.๑  ป.๒/๑ 
 

   รวมทั้งหมด  ๑๖ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ค๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์                 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓              เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง   
 
 

ศึกษาการอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนหลัก ค่าของเลข 
โดดในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย เศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน การ
เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน การบวกและการลบ การคูณการหารยาวและการหารสั้น การบวก ลบ คูณ 
หารระคน  คิดในใจ การบวก ลบ คูณ หาร ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว แม่นยำ เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
เกิดขึ้นในชีวิตจริง การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา   พร้อมทั้งหาคำตอบ การบวกและการลบเศษส่วน 
การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน แบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกัน การ
บอกจำนวนเงินและเขียนแสดงจำนวนเงินแบบใช้จุด การเปรียบเทียบจำนวนเงินและการแลกเงิน การอ่านและเขียน
บันทึกรายรับรายจ่าย การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีการเขียนบอกเวลาโดยใช้
มหัพภาค(.) หรือทวิภาค (:  )และการอ่าน การบอก ระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงกับนาที การอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา การแก้โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับ
เวลาและระยะเวลา การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรเมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร การเลือก
เครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร   การเปรียบเทียบความยาวโดย
ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสมการ
คาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม
เมตริกตันกับกิโลกรัม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักการวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร การเลือก
เครื่องตวงที่เหมาะสม การคาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุโดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างลิตรกับมิลลิลิตรช้อนชา ช้อนโต๊ะถ้วยตวงกับมิลลิลิตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มีหน่วย
เป็นลิตรและมิลลิลิตร รูปที่มีแกนสมมาตร การเก็บรวบรวมข้อมูลและจำแนกข้อมูล การอ่านและการเขียนแผนภูมิ
รูปภาพ การอ่านและการเขียนตารางทางเดียว แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับวัย ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์หาข้อสรุปที่อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผลตามวัย อธิบายความรู้และหลักการทาง
คณิตศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ตนเองพบในชีวิตจริงได้อย่างมีเหตุผลตามวัย ตรวจสอบข้อสรุปและ
สร้างเหตุผลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ  

  โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  
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เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง     
 
 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด    
ค ๑.๑   ป.3/1, ป.3/2,ป.3/3,ป.๓/4,ป.3/5,ป.3/6,ป.3/7, ป.3/8,ป.3/9,ป.3/10,ป.3/11                    
ค ๑.๒  ป.๓/๑   
ค ๒.๑   ป.3/1, ป.3/2,ป.3/3,ป.๓/4,ป.3/5,ป.3/6,ป.3/7, ป.3/8,ป.3/9,ป.3/10,ป.3/11,ป.3/๑๒, 
           ป.3/13                    
ค ๒.๒   ป.๓/๑   
ค ๓.๑   ป.๓/๑, ป.3/2 
 
     รวมทั้งหมด  ๒๘ ตัวช้ีวัด        
                           
สมรรถนะ 
สห.2 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ค๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง   
 

ศึกษาการการอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนหลัก  
ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและ
เรียงลำดับจำนวน  ค่าประมาณของจำนวนนับและการใช้เครื่องหมาย  เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละความสัมพันธ์
ระหว่างจำนวนคละและเศษเกิน เศษส่วนที่เท่ากัน เศษส่วนอย่างต่ำและเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับการเปรียบเทียบ 
เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่งตามปริมาณที่กำหนดหลัก ค่า
ประจำหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจาย ทศนิยมที่
เท่ากัน การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารการบวก
และการลบการคูณและการหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา พร้อม
ทัง้หาคำตอบการบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน
และจำนวนคละการบวก การลบทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ทศนิยมไม่เกิน๒ขั้นตอน แบบรูปของ
จำนวนที่เกิดจากการคูณ การหารด้วยจำนวนเดียวกัน การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมงวัน สัปดาห์ เดือน 
ปี การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลาการอ่านตารางเวลา การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับเวลา การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ การสร้างมุมเมื่อกำหนดขนาดของมุม ความยาวรอบรูปของ
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป และพ้ืนที่ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรงและสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม
ส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุม สัญลักษณ์แสดงมุม ชนิดของมุม ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การสร้าง
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมการย่นระยะ) การอ่านตารางสองทาง) Two-Way Table (
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ โดยประยุกต์ ความรู้   ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์
ปัญหา  เข้าใจปัญหา  วางแผน  แก้ปัญหาด้วยวิธีที่หลากหลายจนได้คำตอบที่สมเหตุสมผล ให้เหตุผล หาข้อสรุป
คาดการณ์ และระบุถึงความ สัมพันธ์ของข้อมูล เพ่ือยืนยันหรือคัดค้าน ข้อสรุปหรือ การคาดการณ์ต่างๆ อย่าง
สมเหตุสมผล  
          โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  
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เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ค 1.1   ป.4/1, ป.4/2,ป.4/3,ป4/4,ป.4/5,ป.4/6,ป4/7, ป.4/8,ป.4/9,ป.4/10,ป4/11,  
                   ป.4/12,  ป.4/13,ป.4/14,ป.4/15,ป.4/16 
 ค 2.1  ป.4/1, ป.4/2,ป.4/3 
 ค 2.2   ป.4/1, ป.4/2 
 ค 3.1   ป.4/1  
 
รวมทั้งหมด  ๒๒  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะ   
สห. 2 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ค๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์                 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕             เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง   

 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน ๓ตำแหน่งที่เป็นจำนวน

เต็ม ทศนิยม ๑ ตำแหน่ง และ ๒ ตำแหน่ง การใช้เครื่องหมาย  การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ การ
เปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ   การบวก  การลบเศษส่วนและจำนวนคละ การคูณ  การหารของเศษส่วน
และจำนวนคละ การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวน
คละ การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณการหารทศนิยม  การคูณทศนิยม  การหารทศนิยม การแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม การอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยความยาวเซนติเมตรกับมิลลิเมตรเมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตรโดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม   การ
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวโดยใช้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนหน่วยและทศนิยม ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนัก
กิโลกรัมกับกรัมโดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก โดยใช้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนหน่วย
และทศนิยม ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ความสัมพันธ์ระหว่าง 
มิลลิลิตร ลิตร  ลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตรการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
และความจุของภาชนะ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้าน
ขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เส้นตั้งฉากและสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากเส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการ
ขนาน การสร้างเส้นขนาน มุมแย้งมุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง (Transversal  ชนิด
 และสมบัติของ  รูปสี่เหลี่ยม ) การสร้างรูปสี่เหลี่ยม ลักษณะและส่วนต่างๆ ของปริซึมการอ่านและการเขียนแผนภูมิ
แท่ง การอ่านกราฟเส้น อธิบาย และนำเสนอ ข้อมูลที่สื่อความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตรงกัน โดยการพูด เขียน วัตถุ
รูปธรรม รูปภาพ กราฟ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ได้อย่างหลากหลาย  เหมาะสมกับเนื้อหาและสถานการณ์ นำ
ความรู้มาประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กับชีวิตประจำวัน คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ถูกต้อง และเหมาะสม 

โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  
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เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 

รหัสตัวช้ีวัด  
 ค 1.1   ป.5/1, ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4,ป.5/5,ป.5/6,ป.5/7, ป.5/8,ป.5/9,ป.5/10,ป.5/11, 
                   ป.5/12, ป.5/13,ป.5/14,ป.5/15,ป.5/16 
 ค  2.1  ป.5/1, ป.5/2,ป.5/3 
 ค  2.2   ป.5/1, ป.5/2 
 ค  3.1   ป.5/1  
 
 รวมทั้งหมด  ๑๙   ตัวชี้วัด       
 สมรรถนะ     
  สห.๒ 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ค๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง   
 

ศึกษาการเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. อัตราส่วน  
อัตราส่วนที่เท่ากันและมาตราส่วน  ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ และการแยกตัวประกอบ 
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม.และ ค.ร.น. การบวก  การลบเศษส่วนและจำนวนคละโดยใช้
ความรู้เรื่อง ค.ร.น. การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ  
ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม การหารทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม  
)รวมการแลกเงินต่างประเทศ( การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ การ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
สามเหลี่ยม มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม  ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ ยม การสร้างรูปสามเหลี่ยมสวนต่างๆ ของ
วงกลม การสร้างวงกลม  ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด การ
อ่านแผนภูมิรูปวงกลม นำความรู้มาประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ 
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
ถูกต้อง และเหมาะสม ใช้ความคิดคล่อง ความคิด ยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม คิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ขยาย
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ความคิดที่มีอยู่เดิม  เพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ ปรับปรุง พัฒนาองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ หรือศาสตร์อ่ืนๆโดยใช้
คณิตศาสตร์เป็นฐาน 

โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
รหัสตัวช้ีวัด  

ค ๑.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖,        สมรรถนะ   สห.๒ ,  สร.1, 4  
           ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙, ป.๖/๑๐, ป.๖/๑๑, ป.๖/๑๒    สมรรถนะ   สห.7 ,  สร.2                                    

 ค ๑.๒   ป.๖/๑            สมรรถนะ   สห.9 , สร.1,3 
 ค ๒.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓                                       รวมทั้งหมด  ๒๑  ตัวช้ีวัด 

 ค ๒.๒   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 
 ค ๓.๑   ป.๖/๑ 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่  1                                 เวลา   ๖๐ ชั่วโมง 
 
 

ศึกษาจำนวนเต็ม การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนเต็ม  สมบัติของการบวกและการคูณ 
จำนวนเต็ม การสร้างทางเรขาคณิต รูปเรขาคณิตพ้ืนฐาน การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิต เลข
ยกกำลัง ความหมายของเลขยกกำลัง การคูณและการหารเลขยกกำลัง สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ทศนิยมและเศษส่วน 
ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม การบวกและการลบทศนิยม การคูณและการหารทศนิยม เศษส่วนและการ
เปรียบเทียบเศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วน การคูณและการหารเศษส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและ
เศษส่วนแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แก้ปัญหา
และคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ 
คิดไตร่ตรอง คิดสะท้อนอธิบาย คิดอย่างมีเหตุผล คาดการณ์และสรุปความคิดเห็นของตนเองเพ่ือยืนยันหรือคัดค้าน
ข้อสรุปหรือข้อความคาดการณ์นั้นๆอย่างสมเหตุสมผล และใช้เหตุผลแบบอุปนัยในการสร้างแบบรูปคาดเดาหรือใช้
เหตุผลแบบนิรนัยในการตรวจสอบข้อสรุปและสร้างเหตุผลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ 
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โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
      
รหัสตัวช้ีวัด       สมรรถนะ 
 ค 1.1 ม.1/1       สห.๒  สร.๒.๑,๒.๒ 
 ค 1.1 ม.1/2 
 ค 2.2 ม.1/1 
 ค 2.2 ม.1/2 
 
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑        ภาคเรียนที่ 2                          เวลา   ๖๐ ชั่วโมง 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะ การณ์ในกระบวนการโดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานใกล้ตัวผู้ เรียน

ชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่อง เศษส่วนและทศนิยมเกี่ยวกับ การเปรียบเทียบ       การ
บวก การลบ การคูณ  การหาร  โจทย์ปัญหา และแบบฝึกหัดระคน  ความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับทศนิยม  คู่อันดับ
และกราฟของสมการชั้นเดียวสองตัวแปร สมการ คำตอบของสมการ สมบัติการเท่ากัน การแก้สมการ   การเขียน
และการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ค่าประมาณ  การประมาณค่า  รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  โอกาสของเหตุการณ์  เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการรำ
เสนอข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล  รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยการปฏิบัติ สรุปและรายงานผลการเรียนรู้  ทักษะ /
กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้ เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำ
ประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และบูรณาการเรียนรู้กับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง  ๆ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่ายและคงทน   ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์     คิด



58 
 

 

วิเคราะห์ คิดไตร่ตรอง คิดสะท้อนอธิบาย คิดอย่างมีเหตุผล คาดการณ์และสรุปความคิดเห็นของตนเองเพ่ือยืนยัน
หรือคัดค้านข้อสรุปหรือข้อความคาดการณ์นั้นๆอย่างสมเหตุสมผล และใช้เหตุผลแบบอุปนัยในการสร้างแบบรูป
คาดเดาหรือใช้เหตุผลแบบนิรนัยในการตรวจสอบข้อสรุปและสร้างเหตุผลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ   รวมถึงยังเป็นการ
น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนการสอนและการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ         มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีวินัย ใฝ่การเรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ทำงานทำงานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบมีความรอบคอบ   มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค 1.1  ม.1/3 
ค 1.3 ม.1/1 
ค.2.2 ม.1/1, ม.1/2 
ค.3.1 ม.1/1 
 
รวมทั้งหมด  ๑๕ ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะ 
สห.2     2.2 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี    2  ภาคเรียนที่ 1                          เวลา   ๖๐ ชั่วโมง 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะ /กระบวนการโดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้
ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องทฤษฎีบทของพีทาโกรัส  บทกลับของทฤษฎี การนำความรู้เรื่องทฤษฎีบทของพี
ทาโกรัสไปใช้    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง  จำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ รากที่สอง รากที่สาม 
ปริซึมและทรงกระบอก พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของปริซึม พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก การแปลงทาง
เรขาคณิต การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน สมบัติของเลขยกกำลัง การดำเนินการของเลขยกกำลังง สมบัติ
อ่ืนๆของเลขยกกำลัง พหุนาม การบวกและการลบพหุนาม การคูณพหุนาม การหารพหุนามด้วยเอกนาม ใช้ความรู้
ทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดไตร่ตรอง คิดสะท้อนอธิบาย คิดอย่างมีเหตุผล คาดการณ์และสรุปความคิดเห็น
ของตนเองเพ่ือยืนยันหรือคัดค้านข้อสรุปหรือข้อความคาดการณ์นั้นๆอย่างสมเหตุสมผล และใช้เหตุผลแบบอุปนัยใน
การสร้างแบบรูปคาดเดาหรือใช้เหตุผลแบบนิรนัยในการตรวจสอบข้อสรุปและสร้างเหตุผลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ 
ถ่ายทอดความคิดโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์   สื่อสารและสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกัน  
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วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล  ในสถานการณ์ต่างๆ  แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ ศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับชีวิตจริงเกิดการเรียนรู้และแนวคิดใหม่ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 

โดยกระบวนการฝึกทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์ เช่น การคำนวณหาพ้ืนที่ผิวของสีผนังบ้าน การหาปริมาตรของท่อน้ำที่เลี้ยงไก่ในฟาร์ม การเก็บรวบรวม
ข้อมูลสถิติเป็นรายปีของผู้มาพัก Hatchery เป็นต้น 

มีวินัย มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นตนเอง มีทักษะกระบวนการกลุ่ม คิด
และแก้ปัญหาในการทำงานอย่างเป็นระบบ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งเน้นให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่
ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒  
ค ๑.๒ ม.๒/ ๑ , ม.๒/๒ 
ค ๒.๒ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๕    
 
รวมทั้งหมด  ๗ ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะ 
สห.2  2.5 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ 2                   เวลา   ๖๐ ชั่วโมง 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะ /กระบวนการโดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้
ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องทฤษฎีบทของพีทาโกรัส  บทกลับของทฤษฎี การนำความรู้เรื่องทฤษฎีบทของพี
ทาโกรัสไปใช้    จำนวนจริง  จำนวนเต็มและเศษส่วน  จำนวนตรรกยะและจำนวน-  อตรรกยะ การประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  เส้นขนาน   
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยการปฏิบัติ สรุปและรายงานผลการเรียนรู้  ทักษะ /
กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ -ความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำ
ประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด บูรณาการเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง  ๆ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้
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ง่ายและคงทน   แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงกับสถานการณ์ ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงเกิดการ
เรียนรู้และแนวคิดใหม่ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียน
การสอนและการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีวินัย ใฝ่การเรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานและทำงาน
อย่างเป็นระบบ  มีระเบียบมีความรอบคอบ   มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒  
ค ๑.๒ ม.๒/ ๑ , ม.๒/๒ 
ค ๒.๒ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๕   
   
รวมทั้งหมด  ๗ ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะ 
สห.2      2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ๑ภาคเรียนที ่                   เวลา   ๖๐ ชั่วโมง 
  
 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะ/กระบวนการโดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัว
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว    การแก้
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนามของพหุนาม
ที่มีดีกรีสูงกว่าสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกและผลต่างของกำลังสาม การ
แยกตัวประกอบของพหุนามของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสาม สมการกำลังสองตัวแปรเดียว     การแก้สมการกำลัง
สองตัวแปรเดียว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว ความคล้าย รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน รูป
สามเหลี่ยมที่คล้ายกัน โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง สถิติ แผนภาพ
กล่อง การอ่านและแปลความหมายจากแผนภาพกล่อง ทักษะ/กระบวนการในด้านการแก้ปัญหา  ทักษะ/
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กระบวนการในด้านการให้เหตุผล  ทักษะ/กระบวนการในด้านการสื่อสาร               สื่อความหมายคาง
คณิตศาสตร์และการนำเสนอ  ทักษะ/กระบวนการในการเชื่อมโยง   
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยการปฏิบัติ  สรุปและรายงานผลการเรียนรู้  พัฒนาทักษะ  
กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ถ่ายทอดความคิด
โดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์   สื่อสารและสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกัน  วิเคราะห์ข้อมูลและการ
แปลความหมายข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ  บูรณาการเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง  ๆ ทำให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจได้ง่ายและคงทน   รวมถึงยังเป็นการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนการสอนและ
การดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงกับสถานการณ์ ศาสตร์
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับชีวิตจริงเกิดการเรียนรู้ และแนวคิดใหม่ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 
  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความ
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีวินัย ใฝ่การเรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน
และทำอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบมีความรอบคอบ   มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด         สมรรถนะ 
ค ๑.2 ม.๓/๑ ,ม.๓/๒    สห.2  2.6 
ค 1.3 ม.๓/1 ,ม.๓/๒ 
ค 2.2 ม.๓/๑ ,ม.๓/๒ 
ค ๓.1 ม.๓/๑ 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ 2                   เวลา   ๖๐ ชั่วโมง 
 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะ /กระบวนการโดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้
ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่อง อสมการ  กราฟแสดงจำนวน  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การแก้อสมการเชิง

เส้นตัวแปรเดียว  โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว      การเก็บรวบรวมข้อมูล           การนำเสนอข้อมูล 
การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้น  การหาค่ากลางของข้อมูล  การทดลองสุ่ม  ความน่าจะเป็น      ความน่าจะเป็น
จากการลงมือปฏิบัติ    ความน่าจะเป็นกับชีวิตประจำวัน ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริง  อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ 
เลขยกกำลัง   คู่อันดับ  กราฟของความสัมพันธ์ เรขาคณิต  พ้ืนที่ผิวและปริมาตร  ความรู้ทางสถิติและความน่าจะ
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เป็นได้อย่างคล่องแคล่ว แม่นยำ ทักษะ /กระบวนการในด้านการแก้ปัญหา  ทักษะ/กระบวนการในด้านการให้
เหตุผล  ทักษะ/กระบวนการในด้านการสื่อสาร   สื่อความหมายคางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ  ทักษะ/

รในการเชกระบวนกา ื่อมโยง  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง                                                              
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยการปฏิบัติ สรุปและรายงานผลการเรียนรู้  พัฒนาทักษะ  
กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  บูรณาการเรียนรู้
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง  ๆ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่ายและคงทน   รวมถึงยังเป็นการน้อมนำเอาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนการสอนและการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความ
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีวินัย ใฝ่การเรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน
และทำอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบมีความรอบคอบ   มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค 1.3  ม.3/1 
ค 2.2  ม.3/2 
ค 3.1  ม.3/1 
ค 3.2  ม.3/1 
รวมทั้งหมด  ๔  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะ 
สห.2   2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

 

 
คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ว๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                  เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง   
 
 ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในบริเวณที่พืช
และสัตว์อาศัยอยู่  ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์  สัตว์  และพืช  รวมทั้งการทำหน้าที่ร่วมกัน
ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์  บอกความสำคัญของส่วนต่างๆ ของร่างกายตนเอง  และการดูแลส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายได้อย่างถูกต้อง  ปลอดภัย  และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจาก
วัสดุเดียวหรือหลายชนิดประกอบกัน  ชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มของวัสดุตามสมบัติที่สังเกต นำมาเขียนแผนภาพ
เพ่ืออธิบายความรู้ความความเข้าใจ  สามารถเชื่อมโยงเหตุและผลของปรากฏการณ์การเกิดเสียงและทิศทางการ
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เคลื่อนที่ของเสียง ดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน หาคำตอบสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่
ในเวลากลางวัน ลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกต  การแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน การ
แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนแก้ปัญหา(สร๗)  ตลอดจนการเขียนโปรแกรมสร้างลำดับของคำสั่ง  เลือกใช้
เครื่องมือและแหล่งสื่อสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูลอย่างปลอดภัย(สร๘)  ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน  ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้นและใช้งานอย่างเหมาะสม 
 โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้อธิบาย  แก้ปัญหา สร้างสรรค์พัฒนางาน สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และให้มีทักษะสำคัญในการ
ค้นคว้าโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ จากการฝึกแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างมีระบบ 
และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันได้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะการคิด  และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน  รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณ  การคิด
วิเคราะห์  การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ(สร๒)  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  รักษาข้อมูล
ส่วนตัว  และการสื่อสารเบื้องต้นในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนนำความรู้ความ
เข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  และการดำรงชีวิต  จนสามารถพัฒนา
กระบวนการคิดและจินตนาการ  ความสามารถในการแก้ปัญหา  การจัดการทักษะในการสื่อสาร ความสามารถใน
การตัดสินใจ  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์โดยใช้
วิธีการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รหัสตัวช้ีวัด         สมรรถนะ 
ว๑.๑  ป.๑/๑ ป.๑/๒         ว1.2  ป.๑/๑ ป.๑/๒     สห,๓  
ว๒.๑  ป.๑/๑ ป.๑/๒         ว2.3  ป. ๑.๑     สร.๒.๗.๘         
ว๓.๑  ป.๑/๑ ป.๑/๒         ว3.2  ป. ๑.๑ 
ว๔.๒  ป.๑/๑ ป.๑/๒         ป.๑/๓ ป.๑/๔ ป.๑/๕ 
 
 รวมทั้งหมด  ๑๕  ตัวชี้วัด 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒      เวลา      80 ชั่วโมง 
 
 ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพืชต้องการแสงและน้ำเพ่ือการเจริญเติบโต เชื่อมโยงเหตุและผลของความจำเป็น
ที่พืชต้องได้รับน้ำและแสงเพ่ือการเจริญเติบโต(สร๓) ดูแลรักษาพืชให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม  วัฏจักรชีวิต
ของพืชดอก  ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต   สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ การนำสมบัติการดูดซับน้ำของ
วัสดุไปประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุในชีวิตประจำวัน  บอกสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน  
สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุ เพ่ือนำมาเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์  การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาสร้าง
ต้นแบบสิ่งประดิษฐ์อย่างง่าย    บอกประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ และนำมาความรู้ที่ได้มาเขียน
แผนภาพหรือแผนภูมิแบบจำลองอย่างง่ายเพ่ืออธิบายความรู้ที่ศึกษา  แนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด  
การมองเห็นวัตถุ  คุณค่าของความรู้ของการมองเห็นแนวทางการป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มี
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แสงสว่างไม่เหมาะสม  ส่วนประกอบของดิน  การจำแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์  
การใช้ประโยชน์จากดิน  จากข้อมูลที่รวบรวมได้  การลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้
ภาพ  สัญลักษณ์  หรือข้อความ  การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับคำสั่งโดยใช้บัตรคำสั่ง  การใช้เทคโนโลยีใน
การสร้าง  จัดหมวดหมู่  ค้นหา  จัดเก็บ  เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย  ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน  ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น  ใช้ง่านอย่างเหมาะสม 
 โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้อธิบาย  แก้ปัญหา สร้างสรรค์พัฒนางาน สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และให้มีทักษะสำคัญในการ
ค้นคว้าโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ จากการฝึกแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างมีระบบ 
และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันได้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะการคิด  และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน  รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ  การคิด
วิเคราะห์  การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ปกป้องตนเองด้วยการ
รักษาข้อมูลส่วนตัว และการสื่อสารเบื้องต้นในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนนำ
ความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  และการดำรงชีวิต  จนสามารถ
พัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ  ความสามารถในการแก้ปัญหา  การจัดการทักษะในการสื่อสาร 
ความสามารถในการตัดสินใจ  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์โดยใช้วิธีการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รหัสตัวช้ีวัด       สมรรถนะ      
ว 1.2  ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3   สห.3  
ว 1.3  ป.2/1     สร.8 
ว 2.1  ป.2/1  ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 
ว 2.3   ป.2/1  ป.2/2   
ว 3.2  ป.2/1  ป.2/2 
ว 4.2  ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 
รวมทั้งหมด  ๑๖ ตัวชี้วัด 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓      เวลา      80  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์  โดยใช้
ข้อมูลที่รวบรวมได้ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นมาเชื่อมโยงเหตุและผลของปรากฎการต่าง ๆที่เกิดขึ้น  บอกประโยชน์ของ
อาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม  วัฏจักรชีวิตของสัตว์  การเห็น
คุณค่าของชีวิตสัตว์  โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงแล้วนำความรู้มาเขียนแผนภาพอย่างง่ายเพ่ือ
อธิบายความรู้ความเข้าใจตามความคิดของตน บอกถึงวัตถุที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อยๆ ซึ่งสามารถแยกออกจาก
กันได้และประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้  อธิบายปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้
เย็นลง  ผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ  แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่
ของวัตถุ  การจำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์  แม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นระหว่าง



66 
 

 

ขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้าใกล้กัน  การเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่ง  การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
และระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า  ประโยชน์และ โทษของไฟฟ้า วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย  
แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก ของดวงอาทิตย์  สาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิด
กลางวันกลางคืน และการกำหนดทิศ  ความสำคัญของดวงอาทิตย์  ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต  
ส่วนประกอบของอากาศ  ความสำคัญของอากาศ  และผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต  ความสำคัญ
ของอากาศ  กล้าพูดแสดงความคิดเห็น(สร๑๐ ,๒)แนวทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ  การ
เกิดลม  ประโยชน์และโทษของลม  คิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการแสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่าง
ง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ  การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย (สร๗.๕) โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ  และ
ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม  การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้  การรวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล 
โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้
อินเทอร์เน็ต 
 โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้อธิบาย  แก้ปัญหา สร้างสรรค์พัฒนางาน สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และให้มีทักษะสำคัญในการ
ค้นคว้าโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ จากการฝึกแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างมีระบบ 
และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันได้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะการคิด  และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน  รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ  การคิด
วิเคราะห์  การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  รักษาข้อมูลส่วนตัว  
และการสื่อสารเบื้องต้นในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจใน
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  และการดำรงชีวิต  จนสามารถพัฒนากระบวนการ
คิดและจินตนาการ  ความสามารถในการแก้ปัญหา  การจัดการทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการตัดสินใจ  
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์โดยใช้วิธีการของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
ว 1.2  ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3  ป.3/4   ๓สห.  
ว 2.1  ป.3/1  ป.3/2       สร.7,10 
ว 2.2  ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3  ป.3/4 
ว 2.3  ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3   
ว 3.1  ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3   
ว 3.2  ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3  ป.3/4 
ว 4.2  ปป.3/1  ป.3/2  ป.3/3  ป.3/4 ป.3/5 
 
รวมทั้งหมด  ๒๕  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ว๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔       ๑๒๐ เวลา  ชั่วโมง 
 

ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช  การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต  การจำแนกพืชออกเป็นพืช
ดอกและพืชไม่มีดอก  สืบสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือนำข้อมูลความรู้ที่ได้มาจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังและ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก  การใช้
เครื่องชั่งสปริงวัดน้ำหนักของวัตถุ มวลของวัตถุท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุการจำแนกวัตถุเป็น
ตัวกลางโปร่งใส  ตัวกลางโปร่งแสง  และวัตถุทึบแสง สมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง  สภาพยืดหยุ่น  การนำ
ความร้อน  และการนำไฟฟ้าของวัสดุ การนำสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เขียนผังเชื่อมโยง
แสดงความสัมพันธ์สมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ  จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและการศึกษาค้นคว้า รวมทั้งการใช้
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เครื่องมือเพ่ือวัดมวลและปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์  สร้าง
แบบจำลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์  
สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และคาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆ การใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการแก้ปัญหา  การอธิบายการทำงาน หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์  การออกแบบโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ 
storyboard หรือการออกแบบอัลกอริทึม  การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch หรือ logo  
เลือกเครื่องมือและแหล่งสื่อสารสนเทศเพ่ือการใช้ค้นหาความรู้   (สร๑๐)  การใช้คำค้นที่ตรงประเด็น กระชับ  การ
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล     การประมวลผลอย่างง่าย วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือก
ที่เป็นไปได้  ตลอดจนประเมินทางเลือก  พร้อมทั้งการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตามความเหมาะสม  การใช้
ซอฟต์แวร์เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน 
เคารพในสิทธิของผู้อื่น เพ่ือสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้อธิบาย  แก้ปัญหา สร้างสรรค์พัฒนางาน สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และให้มีทักษะสำคัญในการ
ค้นคว้าโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based 
Learning)  เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ จากการฝึกแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างมีระบบ 
และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันได้  

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะการคิด  และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน  รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ  การคิด
วิเคราะห์  การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  รักษาข้อมูลส่วนตัว  
และการสื่อสารเบื้องต้นในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจใน
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  และการดำรงชีวิต       จนสามารถพัฒนา
กระบวนการคิดและจินตนาการ  ความสามารถในการแก้ปัญหา  การจัดการทักษะในการสื่อสาร ความสามารถใน
การตัดสินใจ  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์โดยใช้
วิธีการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

 
รหัสตัวช้ีวัด       สมรรถนะ 
 
ว 1.2  ป.4/1      สห.3 
ว 1.3  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4   สร.10 
ว  2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
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 
ว 4.2 ป.4/1  ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 
 
รวมทั้งหมด  ๒๑ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
  ว๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕       ชั่วโมง๑๒๐เวลา  
 
  

ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและลักษะของสิ่งมีชีวิตที่ เหมาะกับการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต  เพ่ือประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต  โซ่อาหาร  บทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค 
ในโซ่อาหาร แล้วนำมาเขียนผังเชื่อมโยงความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล  คุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการ
ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บอกลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจาก
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พ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์  ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่ อธิบายปรากฏการณ์ที่เป็นเหตุเป็น
ผลจากกระทำของมนุษย์ที่ทำให้สารเกิดการเปลี่ยนสถานะ เมื่อทำให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง  การละลายของสาร
ในน้ำ  การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี   การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้  ใช้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกัน
ที่กระทำต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่ง )๒สร ( แรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ   
การใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุ   ผลของแรงเสียดทานที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุ  หาค่าแรงเสียดทานและแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ โดยบอกความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยใช้
รูปภาพหรือสัญลักษณ์ในการสื่อความหมายของแรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุ   การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง  
ลักษณะและการเกิดเสียงสูง  เสียงต่ำ  ลักษณะและการเกิดเสียงดัง  เสียงค่อย  การวัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือ
วัดระดับเสียง  คุณค่าของความรู้เรื่องระดับเสียง  แนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง   ความแตกต่าง
ของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์  การใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บน
ท้องฟ้า  แบบรูปบนเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี   ปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง  
ปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูลที่รวบรวมได้   คุณค่าของน้ำ  แนวทางการใช้น้ำอย่าง
ประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ  การหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ  กระบวนการเกิดเมฆ  หมอก  น้ำค้าง และน้ำค้าง
แข็ง  กระบวนการเกิดฝน  หิมะและลูกเห็บ  จากข้อมูลที่รวบรวมได้   การแก้ปัญหาในการทำงาน  การเขียน
โปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย  การเลือกใช้สื่ออินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน  อย่าง
ระมัดะวัง )๘สร ( ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล  การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย  เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย         มีมารยาท  เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน  เคารพในสิทธิของผู้อื่น   
 โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้อธิบาย  แก้ปัญหา สร้างสรรค์พัฒนางาน สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และให้มีทักษะสำคัญในการ
ค้นคว้าโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการ เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ จากการฝึกแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างมีระบบ 
และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันได้ 
 จ  มีทักษะการคิด  และมีส่วนร่วมในการเรียเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใ นรู้ทุกขั้นตอน  รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ  การคิด
วิเคราะห์  การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  รักษาข้อมูลส่วนตัว  
และการสื่อสารเบื้องต้นในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจใน
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  และการดำรงชีวิต        จนสามารถพัฒนา
กระบวนการคิดและจินตนาการ  ความสามารถในการแก้ปัญหา  การจัดการทักษะในการสื่อสาร ความสามารถใน
การตัดสินใจ  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์โดยใช้
วิธีการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวช้ีวัด           สมรรถนะ 
 
ว 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4     สห.2 
ว 1.3  ป.5/1, ป.5/2        สร.8 
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 
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ว 2.3  ป.5/1, ป.5/2 
ว 3.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
ว 4.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
 
 
รวมทั้งหมด  ๓๒ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
  ว๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖      เวลา    120   ชั่วโมง  
 
 ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับสารอาหาร  ประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเอง
รับประทาน แล้วแสดงความคิดเห็นในประเด็นทางวิทยาศาสตร์ แนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้
สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ  ความสำคัญของ
สารอาหาร  โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย  รวมทั้ง
ความปลอดภัยต่อสุขภาพ  ระบบย่อยอาหาร  หน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร  การย่อยอาหารและการดูดซึม
สารอาหาร  ความสำคัญของระบบย่อยอาหาร  แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็น
ปกติ  การแยกสารผสมโดยการหยิบออก  การร่อน  การใช้แม่เหล็กดึงดูด  การรินออก  การกรอง  การตกตะกอน  
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วิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสาร สามารถเขียนอธิบายความรู้ความเข้าใจหลักการแยกสารแล้ว
นำเสนอวิธีในรูปแบบต่างๆ การเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถู  ส่วนประกอบและหน้าที่
ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม  
ประโยชน์ของความรู้ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน  ประโยชน์ของความรู้ของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบ
ขนาน  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  การเกิดเงามัว  รังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว  การเกิด  การ
เปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา  พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ  การนำเทคโนโลยีอวกาศ
มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  อธิบายปรากฎการณ์ธรรมชาติในเรื่องกระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และ
หินแปร  วัฏจักรหิน  การใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจำวัน  การเกิดซากดึกดำบรรพ์และคาดคะเน
สภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกดำบรรพ์  การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม ผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย  ลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม 
แผ่นดินไหว สึนามิ  ผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดยนำเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย ที่อาจเกิดในท้องถิ่น  การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิต  
ผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก  แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก  
วิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน  การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  การใช้
อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รู้และเข้าใจด้านสื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
รับผิดชอบและมีจริยธรรมทั้งเพ่ือการเรียนรู้การใช้ชีวิต(สร๙) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่าง
ปลอดภัย  เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน  และเคารพในสิทธิของผู้อื่น   
 โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้อธิบาย  แก้ปัญหา สร้างสรรค์พัฒนางาน สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และให้มีทักษะสำคัญในการ
ค้นคว้าโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ จากการฝึกแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างมีระบบ 
และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันได้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะการคิด  และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน  รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ  การคิด
วิเคราะห์  การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  รักษาข้อมูลส่วนตัว  
และการสื่อสารเบื้องต้นในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจใน
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  และการดำรงชีวิต  จนสามารถพัฒนากระบวนการ
คิดและจินตนาการ  ความสามารถในการแก้ปัญหา  การจัดการทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการตัดสิ นใจ  
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์โดยใช้วิธีการของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวช้ีวัด            สมรรถนะ 
ว 1.2 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4     สห.3 
ว 2.1 ป.6/1        สร.9 
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 
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ว 4.2 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 
 
รวมทั้งหมด  ๓๐  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว ๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์  ๑                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่                                           1      เวลา  60  ชั่วโมง 

 
  ศึกษา สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ คำนวณ วิเคราะห์สถานะการณ์ แปลความหมาย ออกแบบ 
เลือกใช้ สร้างอุปกรณ์ สร้างแบบจำลอง นำเสนอ เสนอแนะวิธีการ ตระหนักถึงประโยชน์ ตระหนักถึงคุณค่า ของ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับ พลังงานความร้อน พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร แบบจำลองอนุภาคของสารใน
แต่ละสถานะ การจัดเรียง อนุภาคของสสาร แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสสาร การเคลื่อนที่ของอนุภาคของ
สสารชนิดเดียวกัน สถานะของสสาร พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนอุณภูมิของสาร ปริมาณความร้อนที่ทำให้
สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร พลังงานความร้อนกับการ
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ขยายตัวหรือหดตัวของสาร การขยายตัวหรือหดตัวของสสาร  เนื่องจากได้รับหรือสูญเสียพลังงานความร้อน 
ประโยชน์ของความรู้ของการหดและขยายตัวของสสาร พลังความร้อนกับ การเปลี่ยนสถานะของสสาร การถ่ายโอน
พลังงานความร้อน การถ่ายโอนพลังงานความร้อนในชีวิตประจำวัน การนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสี
ความร้อน การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอน  ความร้อน สมดุลความร้อน 
สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อน ปริมาณความร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิดสมดุล  ความร้อน   สมบัติทาง
กายภาพและจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ  วิเคราะห์ผลจากการใช้และเห็นคุณค่าของการใช้ของธาตุ
โลหะ  อโลหะ  กึ่งโลหะ   และธาตุกัมมันตรังสี  จุดเดือด  จุดหลอมเหลว  ความหนาแน่นและใช้เครื่องมือเพ่ือวัด
มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม  อะตอม  ธาตุ  และสารประกอบ สามารถเขียนเพ่ืออธิบายความรู้
ความเข้าใจโครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน  ตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฎการณ์
การจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคและการเคลื่อนที่ของอนุภาค  พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยน
สถานะของสลาร การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การ
อธิบาย และการสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของตนเอง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจำวัน  

รหัสตัวช้ีวัด                                                                               สมรรถนะ  
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           สห. 3 
ว 2.3 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7                    สร.10 

   

รวมทั้งหมด   15  ตัวชี้วัด 
 
 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ว ๒๑๑๐๒ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑              ภาคเรียนที่ ๑  เวลา ๒๐ ชั่วโมง            จำนวน  0.5   หน่วยกิต  

 

 ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ  
เทคโนโลยี การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี   เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และ
สรุปความรู้ด้วยตนเอง   สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฎิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้  ถ่ายทอด
ความคิดกระบวนการการทำงานให้ผู้อ่ืนได้  เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือลดขั้นตอนในการทำงาน นำเสนอ
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
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 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร วิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพ่ือออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันในด้านการเกษตรและ  อาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และปลอดภัย  

  ตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และไม่สร้างความเสียหาย
ให้แก่ผู้ อ่ืน  เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตน  เห็น
คุณค่าสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 

 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด         สมรรถนะ 
 ว 4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5              สห.8  8.1,8.4 
                   สร.7.3, 7.5, 10.1 
 
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวชี้วัด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว ๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์  2                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  าคเรียนที่ภ                                           2      เวลา  60  ชั่วโมง 

 
  ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบรูปร่าง  ลักษณะ  และโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  รวมทั้งบอก
หน้าที่ของส่วนประกอบของเซลล์   การใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเพ่ือศึกษาเซลล์และโครงสร้างต่างๆภายใน
เซลล์  การอธิบายเชื่อมโยงเหตุและผลของความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับกับการทำหน้าที่ของเซลล์   การจัดระบบ
ของสิ่งมีชีวิต  กระบวนการแพร่และออสโมซิส  และยกตัวอย่างการการแพร่และออสโมซิสในชีวิตประจำวัน  ระบุ
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ปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตที่เกิดขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็นถึงความสำคัญของการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยอ้างอิงหลักฐานประกอบ  เห็นคุณค่าของพืชที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  โดยการร่วมกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในโรงเรียน  และชุมชน  บอกลักษณะและหน้าที่
ของไซเล็มและโฟลเอ็ม  การลำเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช     การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัย
เพศของพืชดอก โครงสร้างของดอกที่มีส่วนทำให้เกิดการถ่ายเรณู  การปฏิสนธิของพืชดอก  การเกิดผลและเมล็ด  
การกระจายเมล็ด  และการงอกของเมล็ด  ความสำคัญของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก  การไม่ทำลาย
ชีวิตของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู  ความสำคัญของธาตุอาหารบางชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต
ของพืช  การเลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืช  วิธีการขยายพันธุ์ พืช  ความสำคัญของเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ และประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช  มีความเข้าใจในการแบ่งชั้น
บรรยากาศ ประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละชั้น อุณภูมิของอากาศ เมฆและฝน การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ 
ความกดอากาศและลม บอกความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงจากพ้ืนโลก การพยากรณ์อากาศอย่าง
ง่ายจากข้อมูลที่รวบรวมได้ เห็นคุณค่าของการพยากรณ์อากาศ การใช้ประโยชน์จากพยากรณ์อากาศ อธิบายการ
เกิดพายุกระบวนการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง การเกิดพายุหมุนเขตร้อน ผลของพายุที่ มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัยจากพายุ  การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของโลก สถานการณ์และผลกระทบ
การเปลี่ ยนแปลง  ภูมิอากาศโลก และการปฏิบั ติ ตนภายใต้การเปลี่ ยนแปลงภู มิอากาศโลก  การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมในท้องถิน่อย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   
มีความสามรถในการตัดสิน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้จากการสังเกต  การทดลองแบบจำลอง  
 และใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน 

 มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและตระหนักถึงคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
รหัสตัวช้ีวัด                                                                                     สมรรถนะ 
 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     สห. 3 
     ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14, ม.1/15, ม.1/16, ม.1/17, ม.1/18         สร.10 
 ว 2.1    ม.1/9 , ม.1/10 

ว 2.2   ม.1/1 
ว 3.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7  

  รวมทั้งหมด  ๒3  ตัวชี้วัด 
 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ว ๒๑๑๐๔ วิทยาการคำนวณ ๑             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑     ภาคเรียนที่ ๒           เวลา ๒๐ ชั่วโมง            จำนวน 0.5  หน่วยกิต 

  
 ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการ การเขียนรหัส
ลำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ำ เพ่ือ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและ
ประเมินผลเพ่ือตัดสินใจซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการเลือกใช้งาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย   แนวทางการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนดการ
ใช้สื่อและแหล่งข้อมูล รบัส่งสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือนร้อน 
 นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ การแก้ปัญหา
ในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น 

ตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และไม่สร้างความ
เสียหายให้แก่ผู้อ่ืน  เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตน  
เห็นคุณค่าสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
 
  
ตัวช้ีวัด               
ว 4.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4       
 
รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด        
 
สมรรถนะ 
 
สห.8      8.2, 8.5 
สร. 10    10.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว ๒2๑๐1  วิทยาศาสตร์  3                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่  1                                                      เวลา   ๖๐ ชั่วโมง 

   
  ศึกษาวิเคราะห์อธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
หายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์อธิบายความ  สัมพันธ์ของ
ระบบต่างๆ ของมนุษย์และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์สังเกตและอธิบายพฤติกรรม ของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าภายนอกและภายใน อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยี ชีวภาพในการขยายพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์และ
เพ่ิมผลผลิตของสัตว์และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ทดลอง วิเคราะห์และอธิบายสารอาหารในอาหารมีปริมาณ
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พลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย อภิปราย  ผลของสารเสพติดต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และ
แนวทางในการป้องกันตนเองจากสารเสพติด สํารวจ และอธิบายองค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ 
สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสีและนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ทดลองและอธิบาย การหลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก การสกัด การกลั่น และโครมาโทก
ราฟีและนําความรู้ไป ใช้ประโยชน์ ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติมวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยา
เคมีรวมทั้ง อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด ปฏิกิริยาเคมีทดลอง อธิบายและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสาร
ต่าง ๆ และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของสารเคมีปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและ  
สิ่งแวดล้อม สืบค้นข้อมูลและอธิบายการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย วิธีป้องกันและแก้ไขอันตรายที่  เกิดขึ้น
จากการใช้สารเคมี สามารถบอกถึงปริมาณทางฟิสิกส์ อธิบายลักษณะของแรงและเวกเตอร์ของแรง หาค่าของแรง
ลัพธ์  
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและ
การอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ   ในการตัดสินใจ 
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม    ที่เหมาะสม เข้าใจความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิตประจำวัน 

รหัสตัวช้ีวัด                                                                                         สมรรถนะ   
ว ๑.๒   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗, ม.๒/๘, ม.๒/๙,         สห.3  
  ม.๒/๑๐,ม.๒/๑๑, ม.๒/๑๒, ม.๒/๑๓, ม.๒/๑๔, ม.๒/๑๕, ม.๒/๑๖, ม.๒/๑๗       สร.4  

ว ๒.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ ม.๒/๕, ม.๒/๖ 

ว 2.2     ม. ม.2/1,ม.2/ 2 

รวมทั้งหมด   ๒๕  ตัวชี้วัด 
 

 

 
 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ว ๒๒๑๐๒ การออกแบบและเทคโนโลยี ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒       ภาคเรียนที่ ๑           เวลา ๒๐ ชั่วโมง            จำนวน  0.5   หน่วยกิต   

  
 สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจาก
สิ่งที่ได้เรียนรู้  ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยี ในอนาคต เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม   ถ่ายทอดความคิด กระบวนการทำงานให้ผู้อ่ืนได้และสามารถประเมินผลการ
ทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนางาน 
 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพ่ือ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาใน ชุมชนหรือท้องถิ่นในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเกษตรและอาหาร และสร้างชิ้นงาน
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หรอืพัฒนาวิธีการโดย ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย  

ตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และไม่สร้างความเสียหายให้แก่
ผู้อ่ืน  เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตน  เห็นคุณค่าสื่อ
และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด         สมรรถนะ 
ว 4.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5       สห.8    8.5, 8.6 
             สร.10  10.1 
   
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว ๒๒๑๐3  วิทยาศาสตร์                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ 2        เวลา    ๖๐ ชั่วโมง 
 
 
  ศึกษา วิเคราะห์  แรงที่กระทำต่อวัตถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา แรงพยุงของของเหลว แรงเสียดทาน 
โมเมนต์ของแรง สามารถเชื่อมโยงเหตุและผลของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงและแนวโค้งและคาดคะเน
เหตุการณ์ต่าง ๆที่จะเกิดขึ้น  งานและพลังงาน พลังงานศักย์และพลังงานจลน์ การเปลี่ยนรูปพลังงาน กฎการ
อนุรักษ์พลังงานแล้วนำความรู้ที่ได้มาเขียนแผนภาพหรือผังเพ่ืออธิบายและนำเสนอในรูปแบบต่างๆ  การใช้และการ
ปรับปรุงคุณภาพของดิน  กระบวนการเกิด ลักษณะ  กล้าแสดงความคิดเห็น ให้ความคิดสนับสนุนเกี่ยวกับปัญหา
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การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  บอกถึงลักษณะและการเกิดแหล่งน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์
แหล่งน้ำ    มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโลกและโครงสร้างโลก  กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของเปลือกโลก 
เข้าใจความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์    การเกิดปิโตรเลียมและการสำรวจกระบวนการแยกแก๊ส
ธรรมชาติและการกลั่นน้ำมันดิบ  ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ  เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้  การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย  

 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม   ที่เหมาะสม  เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิตประจำวัน 

 

รหัสตัวช้ีวัด                                                                                                       สมรรถนะ 
ว ๒.๒   ม.๒/๓  ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗, ม.๒/๘,ม.๒/๙, ม.๒/๑๐,ม.๒/๑๑,                      สห.3 
             ม.๒/12 ,ม.๒/13, ม.๒/๑๔, ม.๒/๑๕                                                              สร.8 
ว ๒.๓   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ ม.๒/๕, ม.๒/๖ 
ว ๓.๒   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓  ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗, ม.๒/๘, ม.๒/๙, ม.๒/๑๐ 
 

รวมทั้งหมด  ๒๙ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ว ๒๒๑๐๔ วิทยาการคำนวณ ๓           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒       ภาคเรียนที่ ๒           เวลา ๒๐ ชั่วโมง            จำนวน 0.5    หน่วยกิต  

  
 ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ  เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง การเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะและฟังก์ชัน 
องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสม  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ  วิธีการสร้างและกำหนดสิทธิความเป็นเจ้าของ
ผลงาน  สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากสิ่งที่ได้เรียนรู้และศึกษา แล้วนำความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได ้
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นำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้างและกำหนด
สิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล  

ตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และไม่สร้างความเสียหายให้แก่
ผู้อ่ืน  เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตน  เห็นคุณค่าสื่อ
และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
 
 
ตัวช้ีวัด         สมรรถนะ 

ว 4.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4     สห.8   8.1  
         สร.7    7.6 
         สร .10 1 0.1 
 
รวมทั้งหมด   ๔  ตัวชี้วัด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว ๒๓๑๐3  วิทยาศาสตร์  6                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ 1                                            เวลา   ๖๐ ชั่วโมง 
   

  ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สมดุลของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความผิดปกติทางพันธุกรรม การใช้ประโยชน์จากความรู้ด้าน
พันธุกรรม การแบ่งเซลล์ พอลิเมอร์ เซรามิก วัสดุผสม ปฏิกิริยาเคมีกับการจัดเรียงอนุภาคของสารและสมการเคมี 
มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาดูดความร้อนและปฏิกิริยาคายความร้อน ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน 
ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
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และคณิตศาสตร์ เพ่ือสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือแก้ปัญหา การพัฒนา     แอพพลิเคชัน การรวบรวมผล ประมวลผล  
ประเมินผล และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ  การใช้ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  

เข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการสำรวจตรวจสอบข้อมูล การคิด
แก้ปัญหา ตลอดจนการเสริมสร้างจิตวิทยาศาสตร์ ฝึกฝนและพัฒนาให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน นำไปสู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นคำตอบของ
การศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ 

 มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิตประจำวัน 

 

รหัสตัวช้ีวัด                                                                                      สมรรถนะ  
ว ๑.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒,ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖                                           สร.3  
ว ๑.๓   ม.๓/๑, ม.๓/๒,ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗, ม.๓/๘,                    สร.2  
  ม.๓/๙, ม.๓/๑๐, ม.๓/๑๑ 
ว ๒.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒,ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗, ม.๓/๘ 
 
รวมทั้งหมด  ๒5  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ว ๒๓๑๐๒ การออกแบบและเทคโนโลยี ๓      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓       ภาคเรียนที่ ๑               เวลา ๒๐ ชั่วโมง            จำนวน  0.5  หน่วยกิต  

 

 ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์
อ่ืนเพ่ือเป็นแนวทางแก้ปัญหา  รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับความสำคัญ 
และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้  ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยี ในอนาคต 
  เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้  
ทักษะ และทรัพยากร เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการสื่อสาร กระบวนการ สร้าง  และ
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บทบาทของสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่าทันผลกระทบที่อาจจะเกิดกับตนเอง 
ผู้อ่ืน และสังคม โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพ่ือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชุมชนหรือ
ท้องถิ่นในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การขนส่ง การเกษตรและอาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดย  ใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องกับ
ลักษณะของงาน เหมาะสม และปลอดภัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือลด
ขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการทำงาน  นำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลาย
แปลกใหม่ น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

ตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และไม่สร้างความเสียหายให้แก่
ผู้อื่น  ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตน  เห็นคุณค่าสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด          สมรรถนะ 
 ว 4.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5           สห .8    8.4 
                  สร.7    7.1 
 
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว ๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่  2                       เวลา 60  ชั่วโมง  
 
 

 ศึกษา วิเคราะห์  ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
ในบ้าน นำความรู้ที่ได้มาเขียนผังเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบครบถ้วน  ประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์
มาใช้ในการคำนวณพลังงานไฟฟ้า  การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ออกแบบและ
สร้างแบบจำลองไฟฟ้าอย่างง่ายโดยใช้ความรู้ในเรื่องวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การเกิดคลื่นและส่วนประกอบของคลื่น 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า     การสะท้อนและการหักเหของแสง  การเกิดภาพ การ
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ทำงานของทัศนอุปกรณ์  นัยน์ตาและการมองเห็น  ระบบสุริยะ  ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ 
และดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศในการสืบค้นวิธีการสร้างประดิษฐ์ 
อุปกรณ์  เครื่องมือในการสร้างชิ้นงานโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างชิ้นงานอย่างน้อยกลุ่มละ 1 
ชิ้น  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้อย่างปลอดภัย สามารถแยกแยะ ข้อมูลสารสนเทศ
จากสื่อต่างๆ ว่าสิ่งใดเป็นข่าวจริง สิ่งใดเป็นข่าวปลอม 

  เข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการสำรวจตรวจสอบข้อมูล การ
คิดแก้ปัญหา ตลอดจนการเสริมสร้างจิตวิทยาศาสตร์ ฝึกฝนและพัฒนาให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน 
นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและนำไปใช้ในชี วิตประจำวัน ซึ่งเป็น
คำตอบของการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ 

 มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม     ที่เหมาะสม เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิตประจำวัน 

รหัสตัวช้ีวัด                                                                  สมรรถนะ 

ว ๒.๓   ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓, ม.๓/๔ , ม.๓/๕ , ม.๓/๖,  ม.๓/๗, ม.๓/๘,            สร. 3  
  ม.๓/๙, ม.๓/๑๐, ม.๓/๑๑ , ม.๓/๑๒ , ม.๓/๑๓, ม.๓/๑๔ , ม.๓/๑๕ ,                  สร.8  
        ม.๓/๑๖,  ม.๓/๑๗, ม.๓/๑๘, ม.๓/๑๙, ม.๓/๒๐ , ม.๓/๒๑          
ว ๓.๑   ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓, ม.๓/๔ 

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

รวมทั้งหมด   ๓๐  ตัวชี้วัด 
 

 

 
 
 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ว ๒๓๑๐๔ วิทยาการคำนวณ ๓             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓       ภาคเรียนที่ ๒                           เวลา ๒๐ ชั่วโมง             

  
 ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Internet of Things (IoT) การเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาแอป
พลิเคชัน ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประมวลผลข้อมูล เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อ่ืน
เข้าใจถูกต้อง  มีความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ การสร้างทางเลือก
และประเมินผล ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล การประเมินการความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล การสืบค้นหาแหล่งต้นตอของข้อมูล เหตุผลวิวัติ  ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาด  การรู้เท่าทันสื่อ  
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กฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม  เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อลด
ขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการทำงาน  นำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ  ประมวลผล  
สร้างทางเลือก  และนำเสนอการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพ่ือพัฒนาแอป
พลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

ตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และไม่สร้างความเสียหายให้แก่
ผู้อื่น  ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตน  เห็นคุณค่าสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
 
 
ตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
ว ๔ .๒  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4             สห. 8   8.2, 8.4 
                  สร.7    7.1 
รวมทั้งหมด   ๔  ตัวชี้วัด              
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ส๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  
  
 

ศึกษาพุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ   แบบอย่างการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนตัวอย่าง 
บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  การพัฒนาจิต  บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด  หรือศาสนสถาน แสดงตนเป็นพุทธมาม
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กะปฏิบัติตนในศาสนพิธีได้ถูกต้อง ศึกษาประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน  รู้จัก
ตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้และสิ่งที่ทำไม่ได้ บอกได้ว่าตนชอบอะไรไม่ชอบอะไร บอกความคิด ความรู้สึก ความ
ต้องการและปัญหาของตนเองได้  . มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ 
โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกและทำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการ ประชาธิปไตย   
ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ การใช้จ่ายเงินและทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัดไม่เกินตัวและเห็น
ประโยชน์ของการออม  จัดทำบันทึกรายรับ -รายจ่าย  เรียนรู้การจัดสหกรณ์ครบวงจร เหตุผลที่คนต้องทำงานอย่าง
สุจริต เป็นคนดี สามารถแยกแยะสิ่งดีชั่วถูกผิด ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงของครอบครัว และโรงเรียน มี
สัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม  มีความสัมพันธ์อันดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข  แยกแยะสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ และที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น รู้จักการอนุรักษ์น้ำ สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ ระบุความสัมพันธ์ของตำแหน่งทิศ ใช้แผนผังง่าย ๆ ในการแสดงตำแหน่ง
ของสิ่งต่างๆในห้องเรียน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน    มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่
บ้านและชั้นเรียน  
  โดยใช้ทักษะการสังเกต การใช้เหตุผล การแยกแยะ การยกตัวอย่าง การสอบถามการเชื่อมโยงสังเกต 
อธิบายเปรียบเทียบและบอกการเปลี่ยนแปลง   การรวบรวมข้อมูล  การสรุปความ การเล่าเรื่อง การฝึกทักษะ
พ้ืนฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ การบอกเล่าข้อเท็จจริงที่ค้นพบได้อย่างน่าสนใจ  
           เห็นคุณค่า   ชื่นชม แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่กำหนด สวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  
พิธีกรรม   และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมในครอบครัว 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เงินการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและชั้นเรียน 
รหัสตัวช้ีวัด                                     สมรรถนะ 
ส๑.๑   ป. ๑/๑   ป. ๑/๒  ป. ๑/๓  ป. ๑/๔    สห.๕     ๕.๑, ๕.๒, ๕.๔ 
ส๑.๒  ป. ๑/๑  ป. ๑/๒  ป. ๑/๓       สห.๑๐   ๑๐.๑, ๑๐.๔ 
ส๒.๑   ป.๑/๑    ป. ๑/๒          
ส๒.๒  ป. ๑/๑  ป. ๑/๒  ป. ๑/๓   
ส๓.๑   ป. ๑/๑  ป. ๑/๒  ป. ๑/๓   
ส๓.๒  ป.๑/๑  
ส๕.๑   ป. ๑/๑   ป. ๑/๒  ป. ๑/๓  ป. ๑/๔ ป. ๑/๕ 
ส๕.๒  ป.๑/๑   ป. ๑/๒  ป. ๑/๓ 
รวมทั้งหมด       ๒๔     ตัวชี้วัด 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ส๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 
                  ศึกษา ความสำคัญของพระพุทธศาสนา   พุทธประวัติ  การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  
ชาดก  ศาสนิกชนตัวอย่าง  ความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรัตนตรัย  หลักธรรมโอวาท ๓  พุทธศาสน
สุภาษิต ตัวอย่างการกระทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว และในโรงเรียน   การสวดมนต์ ไหว้พระ แผ่
เมตตา   ชื่อศาสนา ศาสดาและคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ  สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย มารยาทชาวพุทธ  เข้าร่วม
กิจกรรม  พิธีกรรมที่เก่ียวเนื่องกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา 
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                  ศึกษา  ข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน สถานที่สาธารณะ 
กิริยามารยาทไทย  การยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม  เคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น  ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบกติกา ข้อตกลงของครอบครัวโรงเรียนและสังคมได้อย่างเหมาะสม กล้าคิดกล้าตัดสินใจและสามารถ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ มีความสัมพันธ์อันดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ความสัมพันธ์ของตนเองและ
สมาชิกในครอบครัวกับชุมชน 
                  ศึกษา  ทรัพยากรที่นำมาใช้ผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในครอบครัวและโรงเรียน  ผลของการใช้
ทรัพยากรในการผลิต  ที่มาของรายได้และรายจ่าย  บันทึกรายรับ -รายจ่ายของตนเอ ง และ ครอบครัว  ผลดีของการ
ใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม และนำศาสตร์พระราชาในแต่ละด้านมาปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต  การอนุรักษ์น้ำ 
สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ การจัดสหกรณ์ครบวงจร ความหมาย ความสำคัญของสินค้า  ลักษณะการแลกเปลี่ยน บริการโดย
ไม่ใช้เงินและการใช้เงิน  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ผลิตและผู้บริโภค 
                   ศึกษา  สิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน ตำแหน่งอย่าง
ง่ายและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่ แผนผังและภาพถ่าย  ความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์  คุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม  ประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม      
การรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 

                  โดยใช้กระบวนการศึกษา  บอก ปฏิบัติ  อธิบาย  ระบุ   แยกแยะ  สรุปสาระสำคัญ เพ่ือให้เกิดความรู้
และทักษะ  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีความชื่นชม ตระหนัก  รักความเป็นไทย การนำหลักธรรมคำสอนไป
ปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง  อยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข  เป็นพลเมืองดีตามวิถีทางประชาธิปไตย  
เห็นคุณค่าของทรัพยากร รักษาสิ่งแวดล้อม มีความรักชาติ รักษาสมบัติส่วนรวมและภูมิใจในความเป็นไทย 
รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
ส 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7  สห. 5    5.4 
ส 1.2 ป.2/1, ป.2/2       สร. 10  10.1, 10.2, 10.3, 10.4 
ส 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4       
ส 2.2 ป.2/1, ป.2/2 
ส 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
ส 3.2 ป.2/1, ป.2/2 
ส 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
ส 5.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
รวมทั้งหมด   ๒๘   ตัวชี้วัด 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ส๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 
 
ศึกษาความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนาการดำเนินชีวิตประจำวัน   สรุปพุทธประวัติ   พุทธสาวก   ชาดก  ของ
พระพุทธศาสนา   ความสำคัญของพระไตรปิฎก  แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามหลักธรรม  โอวาท  
๓  การพัฒนาจิต  เห็นคุณค่าการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนบุคคลและวันสำคัญทาง
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ศาสนา  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ   ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว  พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนอง
และผู้อ่ืนในชีวิตประจำวัน  ควบคุมอารมณ์  ปรับตัว ร่วมเล่น และเรียนกับเพ่ือน ๆ ได้ รู้จักแบ่งปัน สามารถ
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี กล้าคิดกล้าตัดสินใจและสามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ มีความสัมพันธ์อันดีและสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ความสำคัญของวันหยุดราชการ  บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของ
ตน  สินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน ความสำคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการ
เสียภาษี    ความสำคัญและผลกระทบของการแข่งขันทางการค้า  แตกต่างของเมืองและชนบท  ยกตัวอย่างบุคคล
ซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย  จำแนกความต้องการและความจำเป็นในการใช้สินค้าและบริการใน
การดำรง ชีวิต  การใช้จ่ายของตนเอง การทำบันทึกรายรับ -รายจ่าย  นำศาสตร์พระราชาในแต่ละด้านมารปฏิบัติเป็น
วิถีชีวิต การอนุรักษ์ น้ำ สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ เหตุผลการแข่งขันทางการค้า  ที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน  การ
เทียบคริสต์ศักราชกับพุทธศักราช และใช้ศักราชในการบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  เหตุการณ์
สำคัญของโรงเรียนและชุมชน    แผนที่ แผนผัง และภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เขียนแผนผังง่ายๆ เพ่ือแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน  
ความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน 
โดยใช้ทักษะการวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง การฝึกปฏิบัติ เปรียบเทียบ การคำนวณ การสืบค้น  การเชื่อมโยง การ
อธิบาย  ทักษะการสำรวจ การสังเกต  การสำรวจ การสอบถาม การอ่าน การฟัง การเล่าเรื่อง การสรุปความ การ
ใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง สามารถนำเสนอเรื่องราวที่ค้นพบได้ตามลำดับเวลา 
เห็นคุณค่า สร้างเจตคติ ความพึงพอใจ ชื่นชม แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่กำหนด สวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาเห็น
คุณค่า การปฏิบัติตนต่อสาวก   ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนพิธี   พิธีกรรมวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได้
อย่างเหมาะสม สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่นสามารถนำระบบ
เศรษฐกิจ  รายได้ มาจัดทำบัญชีรายรับ  รายจ่าย  และการออม   ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด         สมรรถนะ 
ส๑.๑  ป. ๓/๑   ป. ๓/๒   ป. ๓/๓   ป. ๓/๔   ป. ๓/๕   ป. ๓/๖    ป. ๓/๗   สห.๕    ๕.๓ 
ส๑.๒ ป. ๓/๑   ป. ๓/๒   ป. ๓/๓        สห.๑๐  ๑๐.๒, ๑๐.๔ 
ส๒.๑ ป. ๓/๑   ป. ๓/๒   ป. ๓/๓   ป. ๓/๔        
ส๒.๒ ป. ๓/๑   ป. ๓/๒   ป. ๓/๓    
ส๓.๑ ป. ๓/๑   ป. ๓/๒   ป. ๓/๓    
ส๓.๒ ป. ๓/๑   ป. ๓/๒   ป. ๓/๓    
ส๕.๑ ป. ๓/๑   ป. ๓/๒   ป. ๓/๓    
ส๕.๒ ป. ๓/๑   ป. ๓/๒   ป. ๓/๓   ป. ๓/๔   ป. ๓/๕    
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รวมทั้งหมด  ๓๑   ตัวชี้วัด 
 
 
 
           
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ส๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                  เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง   
 

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ     สรุปพุทธประวัติ  และแบบอย่าง
การดำเนินชีวิต  จากข้อคิดประวัติสาวกและศาสนิกชนตัวอย่าง   เคารพพระรัตนตรัย ไตรสิกขา โอวาท  ๓  และ
พุทธสุภาษิต   ชื่นชมการทำความดีของตนเองบุคคลในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน   สวดมนต์  สรรเสริญคุณพระ
รัตนตรัยและแผ่เมตตามีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิปฏิบัติตนตามหลักธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  
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อธิบายประวัติศาสนาและศาสดาอื่นๆ เห็นความสำคัญศาสนาสถานและบำรุงรักษา มีมรรยาทของความเป็นศาสนิก
ชนที่ดี  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา ปฏิบัติความดีและถูกต้อง แยกแยะสิ่งที่ถูกผิด 
แสดงถึงจริยธรรม ทำสิ่งที่ดีถูกต้อง ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ สังคม มี
สัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม 
 ศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชน  รณรงค์การเลือกตั้ง  อนุลักษณ์สิ่งแวดล้อม  สาธารณ
สมบัติ    โบราณวัตถุและโบราณสถาน    เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีของชุมชนและพัฒนาชุมชน  สามารถเรียนรู้จาก
การชี้แนะ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข วิเคราะห์สิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมายรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในภาคต่าง ๆ ของ
ไทยเข้าใจปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในชีวิตประจำวันด้วยสันติวิธี   เข้าใจบทบาทหน้าที่ในระบอบ
ประชาธิปไตยเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ศึกษาสิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภค  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชาในแต่ละด้านมาปฏิบัติ
เป็นวิถีชีวิต  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง ตามความสามารถและความถนัด  บอกแนวทางและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในชีวิตประจำวันได้    อาชีพ   สินค้าและบริการต่าง ๆ   การสร้างความเข้มแข็งด้วยการใช้
สิ่งของที่ผลิตในชุมชน  ความหมายและประเภทของเงิน  หน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจ  การบันทึกรายรับ-
รายจ่าย การรีไซเคิลขยะ การจัดสหกรณ์ 
 ศึกษา ภาพถ่าย    ตำแหน่ง  ระยะทาง  และทิศของทรัพยากรและสิ่งต่าง ๆ ลักษณะทางกายภาพ  แผนที่
แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ  ที่มีอยู่ในจังหวัด    ลักษณะทางกายภาพภูมิลักษณ์  หรือภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศที่มีผลต่อสภาพสังคมของจังหวัด สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคน
ในจังหวัด การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวัดและส่งผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐาน  การย้าย
ถิ่น  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด 
            โดยใช้ทักษะการวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง การฝึกปฏิบัติ เปรียบเทียบ การคำนวณ การสืบค้น  การ
เชื่อมโยง การอธิบาย  ทักษะการสำรวจ การสังเกต  การสำรวจ การสอบถาม การอ่าน การฟัง การเล่าเรื่อง การ
สรุปความ การใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง สามารถนำเสนอเรื่องราวที่ค้นพบได้ตามลำดับเวลา 
   เห็นคุณค่า สร้างเจตคติ ความพึงพอใจ ชื่นชม แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่กำหนด สวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่ เป็นพ้ืนฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาเห็นคุณค่า การปฏิบัติตนต่อสาวก   ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนพิธี   พิธีกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา ตามที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและ
ท้องถิ่นสามารถนำระบบเศรษฐกิจ  รายได้ มาจัดทำบัญชีรายรับ  รายจ่าย  และการออม   ตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
 
รหัสตัวช้ีวัด         สมรรถนะ 
ส 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7   สห. 5   5.1 , 5.4 
ส 1.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4      สร. 10  10.1, 10.2 
ส 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5       
ส 2.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 
ส 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ส 3.2  ป.4/1, ป.4/2 
ส 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ส 5.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
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รวมทั้งหมด    ๓๑   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
           
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ส๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                  เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง   
 
 
                         ศึกษา มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับจากพุทธศาสนา  การนำพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาประเทศชาติ  พุทธประวัติ  โปรดพระพุทธบิดา พุทธกิจสำคัญ พุทธสาวกพุทธสาวิกา  ชาดก ศาสนิกชน
ตัวอย่าง  องค์ประกอบของพระไตรปิฏก พระรัตนตรัย ไตรสิกขา โอวาท๓ พุทธศาสนสุภาษิต สวดมนต์ไหว้พระ 
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สรรเสริญ คุณพระรัตนตรัย  แผ่เมตตา  และโอวาท ๓ การจัดพิธีกรรมที่เรียบง่าย ประหยัด  และถูกต้องตามหลัก
ทางศาสนาที่ตนนับถือ มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา พิธีถวายสังฆทาน 
ระเบียบพิธีในการทำบุญงานมงคล ประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมในวันสำคัญ
ทางศาสนา มรรยาทของศาสนิกชน    ศึกษา สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของพลเมืองดี คุณลักษณะ
ของพลเมืองดี  ปฏิบัติความดีและถูกต้อง แยกแยะสิ่งที่ถูกผิด แสดงถึงจริยธรรม ทำสิ่งที่ดีถู กต้อง ปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ และ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ สังคม มีสัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม เหตุการณ์ที่ละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองและ
ผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก  การป้องกันคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย  วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของ
คนในสังคมไทย  คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต  สามารถเรียนรู้จากการชี้แนะ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืนความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของ
ตนเอง  การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ของชุมชน โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น  อำนาจหน้าที่และ
ความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น  บทบาท หน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น  องศ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน ศึกษา  ความหมายและประเภทของปัจจัยการผลิต  
เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการพฤติกรรมของผู้บริโภค  ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่น  
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำศาสตร์พระราชาในแต่ละด้านมา
ปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต ในกิจกรรมต่างๆในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการในชุมชน รู้จัก
ตนเอง พึ่งตนเอง ตามความสามารถและความถนัด  บอกแนวทางและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในชีวิตประจำวันได้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์  ประเภทของ
สหกรณ์สหกรณ์ในโรงเรียน การจัดสหกรณ์ครบวงจร  การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวัน การ
บันทึกรายรับ – รายจ่ายบทบาทหน้าที่ของธนาคารดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยกู้ยืม  การฝากเงิน การถอนเงิน  
ผลดีและผลเสียของการกู้ยืมเงินทั้งนอกระบบและในระบบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ศึกษา  ตำแหน่ง ระยะ ทิศทางของ
ภูมิภาคของตนเอง  ภูมิลักษณ์ที่สำคัญในภูมิภาคของตนเอง ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ    และลักษณะ
ทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง    สภาพ แวดล้อมทางกายภาพ ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น
ของประชากรในภูมิภาค อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใน
ภูมิภาค ผลจากการรักษาและทำลายสภาพแวดล้อม  แนวทางการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค    
ศึกษา การอนุรักษ์น้ำ สิ่งแวดล้อม ป่าไม้  สภาพภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ อาชีพ ประเพณีวัฒนธรรม  
บุคคลสำคัญ สถานที่สำคัญ ในจังหวัดของตนเอง                                                                                  
                   โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ วิเคราะห์   อธิบาย ปฏิบัติ   บอก จำแนก ระบุ นำเสนอ และ
สรุปสาระสำคัญ  ฝึกปฏิบัติตามตัวอย่างในศาสตร์พระราชาด้วยกระบวนการกลุ่ม เรียนรู้ด้วยโครงงาน 
                   เพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะ  เจตคติ ความพึงพอใจ ด้วยการกระตุ้นให้รับรู้ ตอบสนองและเห็น
คุณค่าและจัดระบบค่านิยมด้วยศาสตร์พระราชาแต่ละด้าน  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  มีความชื่นชม 
ตระหนัก  รักความเป็นไทย การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง  อยู่ในสังคมไทยและสังคมโลก
อย่างสันติสุข  เป็นพลเมืองดี  เห็นคุณค่าของทรัพยากร รักษาสิ่งแวดล้อม เกิดความรู้สึกที่ดี รัก  หวงแหน ท้องถิ่น
ของตน   มีความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย   .  
 
รหัสตัวช้ีวัด         สมรรถนะ 
ส 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป5/6, ป.5/7   สห. 5   5.1, 5.4 
ส 1.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3       สห.10  10.1, 10.2 
ส 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4       
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ส 2.2 ป.5/1, ป.5/2,ป.5/3 
ส 3.1 ป.5/1, ป.5/2,ป.5/3 
ส 3.2 ป.5/1, ป.5/2 
ส 5.1 ป.5/1, ป.5/2,ป.5/3 
ส 5.2 ป.5/1, ป.5/2,ป.5/3 
 
รวมทั้งหมด    ๒๘    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
           
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ส๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                  เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง   
 

ศึกษา พุทธศาสนา  พุทธประวัติ  พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก ศาสนิกชนสวดมนต์ไหว้พระ   สรรเสริญ
คุณพระศรีรัตนตรัย และเมตตา  หลักธรรม อริยสัจ ๔ หลักกรรม เบญจศีลเบญจธรรม  อบายมุข ๖  อกุศลมูล ๓  
กุศลมูล ๓ หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ   ศาสนพิธีของศาสนาต่างๆมรรยาทของศาสนิกชน  ทบทวนการ
อาราธนาศีล พิธีทอดผ้าป่า  พิธีทอดกฐิน การปฎิบัติตนที่ถูกต้องในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา การ
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แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ศึกษา  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน  ความหมายและ
ประเภทของวัฒนธรรม  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม  แนวทางการธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย  ความหมายและ
ความสำคัญของกิริยามารยาท  การรักษาวัฒนธรรมแหล่งข้อมูล ข่าวสาร  เหตุการณ์ต่างๆ   ประโยชน์จากการ
ติดตามข้อมูล บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล  กิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย
ในท้องถิ่นและประเทศ  การมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย  กฎ    ระเบียบ  กติกา  การเลือกตั้ง  การใช้สิทธิออก
เสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  ศึกษาบทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพ  ประโยชน์ของการผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพ  คุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดี    ความหมายและความจำเป็นของทรัพยากร  วางแผนการ ใช้ทรัพยากร  
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภค รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง ตามความสามารถและความถนัด  บอกแนวทางและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในชีวิตประจำวันได้   สามารถเรียนรู้จากการชี้แนะ เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นการจัดสหกรณ์ครบวงจร ธนาคารและรัฐบาลที่มีต่อระบบ
เศรษฐกิจ  แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจ  ภาษาและหน่วยงานที่จัดเก็บภาษี  สิทธิของผู้บริโภค 
ศึกษา  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์   ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติของ
ประเทศ  ภูมิลักษณ์ที่มีต่อภูมิสังคมของประเทศไทย  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมของสังคมในประเทศ  
ความสัมพันธ์และผลกระทบ  ผลที่เกิดจากการปรับเปลี่ยน  ดัดแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศ  จากอดีตถึง
ปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้น  การใช้ทรัพยากรของคนในชุมชนคุณค่าของทรัพยากร  แผนอนุรักษ์น้ำ สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ 
ทรัพยากรในชุมชน  ปฏิบัติความดีและถูกต้อง แยกแยะสิ่งที่ถูกผิด แสดงถึงจริยธรรม ทำสิ่งที่ดีถูกต้อง ปฏิบัติตาม
หลักศาสนาที่ตนนับถือ และ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ สังคม มีสัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน รับผิดชอบในบทบาท
หน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม  
         ศึกษา สภาพภูมิศาสตร์   เศรษฐกิจ  อาชีพ  ประเพณีวัฒนธรรม  บุคคลสำคัญ สถานที่สำคัญ  ในจังหวัด
กาญจนบุรี 
          โดยใช้กระบวนการ  อภิปราย  ปฎิบัติ  สืบค้น  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  สรุปสาระสำคัญ เพ่ือให้เกิดความรู้
และทักษะ   สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมีความชื่นชม  รักความเป็นไทยการนำหลักธรรมคำสอนไปปฎิบัติใน
การพัฒนาตนเอง  อยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข  เห็นคุณค่าของทรัพยากร  รักษาสิ่งแวดล้อมเกิด
ความรู้สึกท่ีดี  มีความรักชาติและความภูมิใจในความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด         สมรรถนะ 
 
ส 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3,ป.6/4, ป.6/5,ป.6/6,ป.6/7,ป.6/8,ป.6/9  สห.5     5.1, 5.3 
ส 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3,ป.6/4      สห. 10  10.1 
ส 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5      
ส 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ส 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ส 3.2 ป.6/1,ป.6/2 
ส 4.1 ป.6/1, ป.6/2 
ส 4.2 ป.6/1, ป.6/2 
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ส 4.3 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
ส 5.1 ป.6/1, ป.6/2 
ส 5.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
 
รวมทั้งหมด     ๓๙   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ส 22101/ส 21102                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1      ภาคเรียนที่ 1- 2      เวลา 240 ชั่วโมง 3 หน่วยกิต  

ศึกษา วิเคราะห์  การสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติ
จนถึงบำเพ็ญทุกกรกิริยา ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา พระเจ้าอโศกมหาราช พระโสณะและพระอุตตระ บุคคลที่
เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ ชาดกในเรื่อง อัมพชาดก ติตติรชาดก ประพฤติตามแบบอย่างการดำเนินชีวิต และ
ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างในจังหวัดเชียงราย ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่
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มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทยรวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว ความจำเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้ศาสนาอ่ืนๆ 
ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมของกลุ่มประชาคมอาเซียน  

วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักพุทธคุณ ๙ อริยสัจ ๔ สมุทัย นิโรธ มรรค พุทธศาสนสุภาษิต ปฏิบัติตน
ตามหลักธรรม และนำไปพัฒนา รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัดของตน  
และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้  ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมที่ เข้าใจ
ตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลที่เกิดขึ้น และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพ่ือ
การอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข การพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิตด้วย วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ )วิธี
คิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก (ต และเจริญปัญญาสวดมนต์แผ่เมตตา บริหารจิ
ด้วยอานาปานสติ 

วิเคราะห์และปฏิบัติตน เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักตามหลักของ
ศาสนาที่ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาท
หน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม การบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน วิถีชีวิตของพระภิกษุ บทบาทของ
พระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ การจัดโต๊ะหมู่บูชา การจุดธูปเทียน 
การจัดเครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา ปฏิบัติตนในศาสนพิธี และพิธีกรรมในเรื่องคำอาราธนาต่างๆ ประวัติ ความสำคัญ 
และการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพ ของตนเอง
และผู้อ่ืน เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  มีทัศนคติของตนเองโดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสาร  หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
โดยสังเขป บทบาทการถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ความคล้ายคลึง และความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยใน
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกันปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ 
ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับตนเอง  

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย และความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคน
ในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ การสำรวจพืชผักสมุนไพรพื้นเมืองที่นำมาบริโภคได้ในโรงเรียน 

และในชุมชนของตนเองพร้อมทั้งอธิบายประโยชน์และสรรพคุณของผักแต่ละชนิด ความเป็นมา หลักการ
และความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันทาง
การเงิน แต่ละประเภท และธนาคารกลาง การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์ อุปทาน และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา อธิบายและยกตัวอย่างการพ่ึงพา
อาศัยกัน และแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน  

ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษะทางกายภาพ และสังคมของประเทศไทย ทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย รวมทั้งที่ตั้งและอาณาเขต อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นแบ่งเวลาการเปรียบเทียบวัน 
เวลาของโลก สาเหตุการเกิด ภัยพิบัติและผลกระทบสำรวจระบุทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษบกิจและสังคม เช่น
พ้ืนที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ แหล่งประมง การกระจายของภาษา ศาสนา ปัจจัยทางกายภาพและทางสังคมที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สืบค้น อภิปราย ประเด็น
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ปัญหาจากปฎิสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้น จากแนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  

โดยใช้ กระบวนการคิด การสร้างเจตคติ การตั้งคำถาม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปตอบ
คำถาม เพ่ือฝึกทักษะการสังเกต การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการทางกายภาพ สังคม วัฒนธรรมและภัยพิบัติของทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม นำไปพัฒนาแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัว รักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ โดยใช้การสื่อสาร การคิดและ
การใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ในสังคมไทย และสังคมโลก และเพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
ส ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖ ม.๑/๗ ม.๑/๘   สห. 5 5.1 ,5.3, 5.4 
         ม.๑/๙ ม.๑/๑๐ ม.๑/๑๑      สห. 10  10.1, 10.2 
ส ๑.๒ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕      
ส ๒.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔  
ส ๒.๒ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  
ส ๓.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  
ส ๓.๒ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔  
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  
 
รวมทั้งหมด ๓๗ ตัวชี้วัด  

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษาฯ          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    ภาคเรียนที่ 1     เวลา 60 ชั่วโมง 1.5   หน่วยกิต  
 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สืบค้นข้อมูล อธิบายมาตราส่วนทิศ
และสัญลักษณ์ สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทาง
สังคมที่มีผลต่อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
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ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้น สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา อย่างยั่งยืน 
  ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองชุมชน และประเทศเห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ 
บทบาท สิทธิเสรีภาพหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตาม

ความสามารถและความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้  ควบคุมอารมณ์ 
แสดงความคิดและพฤติกรรมที่ เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี แสดงออกถึงความเป็นไทย
ผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลที่เกิดขึ้น วิเคราะห์
บทบาทความสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม อธิบายความคล้ายคลึง และความแตกต่างของ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพ่ือนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพ่ือให้ตระหนัก
และเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กั บสภาพแวดล้อม มีจิตสำนึกและมีส่ วนร่วมในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความเข้าใจในการเรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มี
อุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น  มีทัศนคติของตนเองโดยเลือก
รับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร   
 โดยใช้กระบวนการตั้งคำถาม รวบรวม จัดการ วิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบ สรุป ตอบคำถาม โดยใช้ทักษะ
การสังเกต การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
 เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางกายภาพ สังคม วัฒนธรรมและภัยพิบัติของทวีป

ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหยุโรป และทวีปแอฟริกา ซึ่งสาสมารถนำไปใช้ มาะสม เกิดความสามารถใฝ่รู้    ใฝ่เรียน 
มุ่งม่ันในการทำงาน โดยใช้การสื่อสาร การคิด และการใช้เทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
ส 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8        สห.5    5.1, 5.3 
ส 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3               สห. 10  10.1, 10.2  
ส 2.2 ม.2/1, ม.2/2        
ส 5.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
ส 5.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
 
รวมทั้งหมด   ๒๐  ตัวชี้วัด 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ส 22103  สังคมศึกษาฯ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2                    เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  1.5   หน่วยกิต  
  
 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

อแนวทางการพัฒนา การผลิตในท้องถิ่น ตามปรัชญาเศรษฐกิการผลิต เสน จพอเพียง อภิปรายแนวทางการ
พัฒนาการผลิตในท้องถิ่น ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตาม
ความสามารถและความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้  อภิปรายแนวทาง
การคุ้มครองสิทธิของตนเอง ในฐานะผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆยกตัวอย่างสะท้อน ถึงการพ่ึงพาอาศัยกัน
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และการแข่งขันกันวิเคราะห์การกระจายทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการแข่งขันทาง
การค้าในประเทศ และต่างประเทศท่ีส่งผลต่อคุณภาพ ปริมาณการผลิตสินค้าและราคาสินค้า 
 ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สู่ประเทศเพ่ือนบ้าน วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นรากฐาน
ของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและการจัด
ระเบียบสังคม สรุปวิเคราะห์พุทธประวัติ การผจญมาร การตรัสรู้ การสั่งสอน พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก 
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง โครงสร้างพอสังเขปของพระวินัยปิฎก พระรัตนตรัย อริยสัจ 4 มงคล38 พุทธศาสนสุภาษิต 

โสมนสิการ 2 วิธี สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา ฝึกบริหารจิต และเจริญปัญญาพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิ
ตามหลักสติ ปัฎฐานะเน้นอาณาปานสติ นำวิธีการบริหารจิต และเจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรม เป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ 6 การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามมารยาทของศาสนิกชน เป็นคนดี มี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักตามหลักของศาสนาที่ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม  
เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อ่ืน มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้วิธีการ
สื่อสาร หลักธรรมเบื้องตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศาสนพิธี พิธีกรรม  เพ่ือสามารถบริหารจัดการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  มีอุดมการณ์ที่ดีต่อส่วนรวม กตัญญูต่อพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ใฝ่หาความรู้ ขยันหมั่นเพียร รักษาประเพณีที่ดีงามมีศีลธรรมดี เข้าใจความเป็นประชาธิปไตย
ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีสติ รู้คิด รู้ทำ ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รักชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
ส 1.1 ม.2/9, ม.2/10, ม.2/11      สห.5    5.1, 5.4 
ส 1.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5    สห.10  10.1, 10.2 
ส 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4      
ส 3.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
 
รวมทั้งหมด   ๑๖  ตัวชี้วัด 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ส 23101 สังคมศึกษาฯ                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1                       จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต  

 
)สาระท่ี  1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม( 
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ศึกษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ เกี่ยวกับประวัติ ความสำคัญ และสาวก การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา หลักธรรม การบริหารจิต การเจริญปัญญา วันสำคัญของศาสนา พระไตรปิฎก และแนวปฏิบัติ
ของศาสนิกชน  
 โดยกระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ การเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประวันได้
อย่างเหมาะสม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถ
ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
)สาระท่ี 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม( 
  ศึกษาระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน การปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทย วัฒนธรรมประเพณีของคนไทยในภาค
ต่างๆ 
 โดยผู้เรียนแสวงหาความรู้ความเข้าใจจากสื่อต่างๆนำประสบการณ์ความรู้ร่วมกันอภิปราย คิดวิเคราะห์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 เพ่ือจะได้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในวิถีทางประชาธิปไตย เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติ
สิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักตามหลักของศาสนาที่ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษ า
สัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม  เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 
มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ซื่อสัตย์ สุจริต    ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขใน
สังคมไทยและสังคมโลก 
 
รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
ส 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7  สห. 5     5.1, 5.4 
ส 1.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3       
ส 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
ส 2.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 
รวมทั้งหมด   ๑๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส 23103 สังคมศึกษา     สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   2     3ภาคเรียนที่     จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
  

3 สาระที่  เศรษฐศาสตร์ 
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ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้บริโภค ผู้ผลิต การวางแผนการเงิน การออม เข้าใจระบบ
และสถาบันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีดุลย
ภาพ  สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพ่ือดำเนินการแก้ปัญหา โดยการ
ตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 โดยผู้เรียนแสวงหาความรู้ความเข้าใจจากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ด้วยวิธีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการบริโภคทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มค่าและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และคุ้ มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับ
ข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร 
สาระที ่5 ภูมิศาสตร์ 
  ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ โดยใช้แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สืบค้นข้อมูล 
สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อ
ทำเลที่ตั้ งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้น สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ อย่างยั่งยืน ระบุความร่วมมือระหว่างประเทศที่
มีผลต่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 โดยใช้กระบวนการตั้งคำถาม รวบรวม จัดการ วิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบ สรุปตอบคำถาม ทักษะการ
สังเกต การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางกายภาพ สังคม วัฒนธรรมและภัยพิบัติของทวีปทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เกิดความสามารถใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน โดยใช้การสื่อสาร การคิด และการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
ส 1.1 ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10      สห.10   10.2, 10.3 
ส 1.2 ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7      
ส 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
ส 5.1 ม.3/1, ม.3/2 
ส.5.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 
 
รวมทั้งหมด   ๒๓  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
                                  สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ส๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                  เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
 
              ศึกษาและใช้ปฏิทินในการบอก วัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ซึ่งมี
ทั้งระบบสุริยคติ และจันทรคติ การใช้ช่วงเวลาเพ่ือใช้เล่าเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น วันนี้ เดือนนี้ ตอนเช้า  ตอน
กลางวัน  ตอนเย็น ตอนค่ำ และเรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น  เช่นตื่นนอน  เข้านอน  
เรียนหนังสือ เล่นกีฬา รับประทานอาหาร โดยใช้ทักษะการสังเกต ฟังอ่านข้อมูลเรื่องราวสั้นๆ ง่าย ๆ แล้วสามารถ
สรุปและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การบอกเล่า  การเชื่อมโยง การตอบคำถาม  เพ่ือให้สามารถใช้เวลาตาม
ปฏิทินแสดงเหตุการณ์ในปัจจุบัน และใช้คำแสดงช่วงเวลาเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้รู้วิธีสืบค้นประวั ติความ
เป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่ายๆ โดยสอบถามผู้เกี่ยวข้องและบอกเล่าเรื่องราวที่สืบค้นได้  โดยใช้ทักษะ
การสอบถาม  การรวบรวมข้อมูล การสรุปความ การเล่าเรื่อง เพ่ือฝึกทักษะพ้ืนฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ใน
การสืบคืนเรื่องราว  จากแหล่งข้อมูล (  และบอกเล่าข้อเท็จจริงที่ค้นพบได้อย่างน่าสนใจ)เช่น บุคคล บอกเหตุผล
ของการตัดสินใจ ในเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของตน ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของเครื่องใช้
หรือการดำรงชีวิตของตนเองในสมัยปัจจุบัน  กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ที่เป็นรูปธรรมและใกล้ตัวผู้เรียน เช่น 
เตารีด  )การรีดผ้าด้วยเตาถ่านกับเตาไฟฟ้า( หม้อหุงข้าว )การหุงข้าวที่เช็ดน้ำด้วยฟืนหรือถ่านกับหม ้อหุงข้าว
ไฟฟ้า )   เกวียนกับรถยนต์ )การเดินทาง( ถนน บ้านเรือน การใช้ควายไถนากับรถไถนา รวมทั้งเหตุการณ์สำคัญของ

ลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน เช่น การย้ายบ้าน  การย้ายโรงเรียน การเลื่อนชั้นเรียน ครอบครัวที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผ
 การได้รับรางวัล  การสูญเสียบุคคลสำคัญขอ งครอบครัว  โดยใช้ทักษะการสังเกต การใช้เหตุผล  การเปรียบเทียบ 

การแยกแยะ  การยกตัวอย่าง และการบอกเล่า  เพ่ือให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา และ
ตระหนักในความสำคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต  สามารถปรับตัวให้กับวิถีชีวิตปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพศึกษาความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ ธงชาติ เพลงชาติ  เพลงสรรเสริญ
พระบารมี ภาษาไทย อักษรไทย  รวมทั้งเอกลักษณ์ไทยอ่ีนๆ เช่น มารยาทไทย อาหารไทย  การแต่งกายแบบไทย  
วัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีไทย  และการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ  รู้จักสถานที่สำคัญซึ่งเป็น
แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน  เช่น  ศาสนสถาน   ตลาด พิพิธภัณฑ์ และสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  ที่ใกล้ตัว
ผู้เรียน และเป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น ภาษาถ่ิน สิ่งของที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น   

โดยใช้ทักษะการสังเกต  การใช้เหตุผล   การอธิบาย   การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง  เพ่ือก่อให้เกิดความรัก
และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  ท้องถิ่นและประเทศชาติ  ภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

ตระหนักและเห็นคุณค่าที่จะธำรงรักษาและสืบทอดต่อไป 
ตัวช้ีวัด         สมรรถนะ 
ส 4.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3      สห. 7 
ส 4.2 ป.1/1, ป.1/2 
ส 4.3 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ส๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 
 

        ศึกษา คำที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน อนาคต วันสำคัญที่ปรากฎในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์วัน
สำคัญในอดีต ปัจจุบัน ใช้คำบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของ
ตนเองโดยใช้เส้นเวลาและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง วิถีชีวิตของคนในชุมชน บอกปัญหาของตนเอง และปัญหาที่มีกับเพื่อน 
คิดหาสาเหตุ วิธีการแก้ไข รวมถึงคิดหาวิธีการแปลกใหม่ แล้วเลือกวิธีการที่ดีที่สุดเพ่ือแก้ปัญหา ลงมือแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง และ ร่วมมือกับเพ่ือนในการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการที่เลือกไว้   สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนจาก
อดีตถึงปัจจุบัน  สภาพภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ อาชีพ ประเพณีวัฒนธรรม  บุคคลสำคัญ สถานที่สำคัญ 
ในชุมชนของตนเอง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน   ผลงานที่น่าภาคภูมิใจของบุคคล
ในท้องถิ่นที่ทำประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  ความมั่นคงของท้องถิ่นในอดีตที่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง  
วัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ 
                  โดยใช้กระบวนการศึกษา  ระบุ  สืบค้น  อธิบาย  เพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะ  สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   

        มีความชื่นชม ตระหนัก  รักความเป็นไทย    เกิดความรู้สึกที่ดี รัก  หวงแหน ท้องถิ่นของตน มีความ
รักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย 

 
รหัสตัวช้ีวัด       สมรรถนะ 

ส 4.1 ป.2/1, ป.2/2      สห.7 
ส 4.2 ป.2/1, ป.2/2 
ส 4.3 ป.2/1, ป.2/2 
 
รวมทั้งหมด   ๖   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ส๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 

ศึกษาความหมายและที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน  ได้แก่ พุทธศักราช คริสต์ศักราช  )ถ้าเป็นชาว
มุสลิม  ให้ศึกษาฮิจเราะห์ศักราชด้วย(  วิธีการเทียบคริสต์ศักราชกับพุทธศักราช และใช้ศักราชในการ บันทึกสำคัญที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง และครอบครัว เช่น ปีเกิดของผู้เรียน เหตุการณ์สำคัญของตนเอง และครอบครัว โดยใช้ทักษะ
การเปรียบเทียบ การคำนวณ  การเชื่อมโยง  การอธิบาย  เพ่ือให้มีพ้ืนฐานในการศึกษาเอกสารที่แสดงเหตุการณ์
ตามกาลเวลา  สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง  ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน  เหตุการณ์ใดเกิดหลังอันเป็นทักษะ
ที่จำเป็นในการศึกษาประวัติศาสตร์ รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน และชุมชนโดยใช้หลักฐานและ
แหล่งข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง เช่น รูปภาพ แผนผัง โรงเรียน แผนที่ชุมชน  ห้องสมุดโรงเรียน  แหล่งโบราณคดี -
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น  สามารถใช้เส้นเวลา (Timeline) แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและ

ชุมชน เพ่ือฝึกทักษะพ้ืนฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราวรอบตัวอย่างง่ายๆ โดยใช้หลักฐาน
และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  สามารถนำเสนอเรื่องราวที่ค้นพบได้ตามลำดับเวลา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการของชุมชน  รวมทั้งปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรม และประเพณีในชุมชน  ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ )ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร( และปัจจัยทางสังคม )ความเจริญทางเทคโนโลยี เชื้อชาติ ศาสนา 
ความเชื่อ การคมนาคม ความปลอดภัย(  ศึกษาและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ของลักษณะที่
สำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง และชุมชนใกล้เคียง เช่น ในเรื่อง ความเชื่อและ
การนับถือศาสนา อาหาร ภาษาถ่ิน การแต่งกาย  สามารถคิดสร้างสรรค์ เกี่ ยวกับสิ่ งต่ าง ๆ  ที่ อยู่ รอบตั ว 
จินตนาการเรื่องราว ความคิด แปลกใหม่จากสิ่งรอบตัว และแสดงออก ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ศึกษาพระราชประวัติ
และพระราชกรณียกิจ  โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย ประกอบด้วย สุโขทัย อยุธยา 
ธนบุรี และรตันโกสินทร์ ตามลำดับ ได้แก่ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิปบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ศึกษาพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป ศึกษา
และเล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติได้อย่างน่าสนใจ เช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท้าวเทพกษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก  ท้าวสุรนารี  

โดยใช้ทักษะการอ่าน และสอบถาม การฟัง การสังเกต  การสำรวจ การสรุปความ การเขียน การเล่าเรื่อง 
เพ่ือให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย   เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและภูมิใจในชุมชนของตนเอง ยอมรับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม เข้าใจพัฒนาการของชุมชน สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข  ร่วมอนุรักษ์สืบ
สานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

 เกิดความรัก ความภูมิใจและเห็นแบบอย่างการเสียสละเพ่ือชาติ และธำรงความเป็นไทย 
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รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
ส 4.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3      สห.7 
ส 4.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ส 4.3 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 
รวมทั้งหมด    ๙    ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ส๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 
 

ศึกษาความหมาย  วิธีการนับ  และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ  เกณฑ์การแบ่ง
ยุคสมัยในทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่แบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ รวมทั้งช่วง
สมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์  
ตัวอย่างการใช้ช่วงเวลาในเอกสารต่าง ๆ   เพื่อให้ใช้ช่วงเวลาในการบอกเล่าเรื่องราวได้ถูกต้อง  และเข้าใจเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์ศึกษาลักษณะสำคัญ  และเกณฑ์การจำแนกหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น  อย่างง่าย ๆ ตัวอย่างของหลักฐานที่พบในท้องถิ่นทั้ง 
หลักฐานชั้นต้นกับชั้นรอง หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร กับไม่เป็น ลายลักษณ์อักษร ฟังอ่านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
แล้วสามารถจำแนกข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่นำเสนอ ในข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ ใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาปัจจัย  การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษยชาติในสมัยก่อนประวัติศาสตร์  และสมัย
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป  การก่อตั้งอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  ได้แก่  ทวารวดี ศรีวิชัย ตาม
พรลิงค์ เป็นต้น ศึกษาประวัติศาสตร์เป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป  ในเรื่ องเกี่ยวกับการสถาปนา
อาณาจักร พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ  ได้แก่  พ่อขุนศรี
อินทราทิตย์    พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาที่ ๑ )พระยาลิไทย( และภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย

ซึ่งเป็นผลให้อุทยานประวัติศาสตร์ในสุโขที่น่าภาคภูมิใจ  ทัยและศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องเป็นมรดก เพ่ือเข้า
ใจความเป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย  รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย  และบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย  
เกิดความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยที่ได้ปกป้อง  
และสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมือง  ตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 
 โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสำรวจ  การวิเคราะห์  การคำนวณ  การตรวจสอบข้อมูล  การจำแนก      
การตีความ  การสรุปความ  
 มีความชื่นชม ตระหนัก รักความเป็นไทย  รักษาสิ่งแวดล้อม เกิดความรู้สึกที่ดี รัก หวงแหน ท้องถิ่นของ
ตน มีความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย 
 

รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
ส 4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3      สห.7 
ส 4.2 ป.4/1, ป.4/2 
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ส 4.3 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
 
รวมทั้งหมด   ๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
          

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ส๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 
 
               ศึกษา  วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น  แหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น  สภาพภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ อาชีพ ประเพณีวัฒนธรรม  บุคคลสำคัญ สถานที่สำคัญ ใน
จังหวัดของตนเอง การตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่น  เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ของ
ข้อมูล แล้วสามารถบอกหรือระบุสาเหตุของปัญหา แล้วสามารถเล่าข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีพบเห็นในบริบทที่เป็นสิ่งใกล้
ตัวได้  บอกปัญหาของสิ่งต่าง ๆใกล้ตัว วางแผนการแก้ปัญหา ได้ด้วยตนเอง คิดหาขั้นตอนและวิธีการแก้ไขด้วย
วิธีการแปลกใหม่ แล้วตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีที่สุดเพ่ือนำมาใช้แก้ปัญหา ตัวอย่างเรื่องราวที่สามารถแสดงความ
คิดเห็นที่มีอยู่ในข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ   ตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นที่แสดงความจริง
กับข้อเท็จจริง  การตอบคำถามทางประวัติศาสตร์โดยใช้ข้อมูลที่พบ  การนำเสนอความเป็นมาของท้องถิ่น   การเข้า
มาของอารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย
และจีนที่มีต่อไทย และคนในภูมิภาค  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย  
อิทธิพลที่หลากหลายของกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน   การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา  พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาด้านการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ  ผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา  ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธ ยา  
การกอบกู้เอกราชและการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี  พระราชประวัติและผลงานของพระเจ้าตากสินมหาราช        
ภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรี                          
               โดยใช้กระบวนการ  อภิปราย   สืบค้น อธิบาย  สรุปสาระสำคัญ เพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะ  
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้   

มีความชื่นชม ตระหนัก รักความเป็นไทย  รักษาสิ่งแวดล้อม เกิดความรู้สึกที่ดี รัก หวงแหน  
ท้องถิ่นของตน มีความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
 
ส 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3       สห.7 
ส 4.2 ป.5/1, ป.5/2 
ส 4.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3  



110 
 

 

 
รวมทั้งหมด    ๙   ตัวช้ีวัด 
 
           
    
 

 
 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ส๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 
  ศึกษา  ความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน  
ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่ อง ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจ และธำรง
ความเป็นไทย 

โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
 

ตัวช้ีวัด       สมรรถนะ 
ส 4.1  ป.6/1, ป.6/2                                               5 
ส 4.2  ป.6/1, ป.6/2 
ส 4.3  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
รวม  8  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                   
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนที่  ๑                                          เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง    
 
     ศึกษาการแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์  การนับศักราช  และการแบ่งยุคสมัยของ 
ประวัติศาสตร์ไทยและสากล วิธีทางประวัติศาสตร์  ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย การพัฒนารัฐโบราณที่ตั้งอยู่ใน
ดินแดนประเทศไทยปัจจุบันและรัฐร่วมสมัยของอาณาจักรสุโขทัย   ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่าง 
ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก      
จัดหมวดหมู่ จัดลำดับความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได ้   

 

               เพ่ือสามารถเข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
               เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยได้อย่างถูกต้อง 
 
รหัสตัวช้ีวัด       สมรรถนะ 
 
ส 4.1  ม.1/1, ม.1/2, 1/3     สห.7 
ส 4.2  ม.1/1, ม.1/2 
 
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ส๒๑๑๐๔ประวัติศาสตร์                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                   
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนที่  ๒                                เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง    
 
 
              ศึกษาการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย  พัฒนาการของชาติไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยในด้านเศรษฐกิจ  
การเมืองการปกครอง  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  การพัฒนาการเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ของคนไทยสมัยสุโขทัย  พัฒนาการของอารยะธรรมตะวันออกและตะวันตกในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  
และอิทธิพลของอารยะธรรมตะวันออกและตะวันตกท่ีมีผลต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการเมือง 
การปกครอง   สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  เทคโนโลยีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย  ภูมิปัญญาไทย  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของมนุษย์ และภูมิ
ปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย  ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐานของปัญหาที่
จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 
 
            เพ่ือให้มีความเข้าใจและเปรียบเทียบ วิถีชีวิตของคนไทยและอิทธิพลของอารยะธรรมตะวันออกและ
ตะวันตกต่อการพัฒนาชาติไทย สามารถวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานและผลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและสามารถวิเคราะห์การส่งต่อและการปรับเปลี่ยนภูมิ
ปัญญาของไทยในสมัยต่าง ๆ 
 
รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ  
ส 4.3  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3          สห.7 
 
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ส๒๒๑๐๓ประวัติศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                   
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนที่  ๑                                      เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง    
 
 ศึกษาเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ทวีปเอเซีย  ที่ ใช้ เป็นหลักการแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์            
ในภูมิภาคต่าง ๆ ของทวีปเอเชีย  ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์  พัฒนาการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทย    สมัยกรุง
ศรีอยุธยา  พัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และอิทธิพลของ
อารยธรรมตะวันออกและตะวันตกที่มีผลต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง  สังคม  
ศิลปวัฒนธรรม  เทคโนโลยีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยกรุงศรีอยุธยา  ภูมิปัญญาไทย   ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ตลอดจนปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาของมนุษย์ และภูมิปัญญาไทย
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้และสามารถ
ตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการบันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผล
การแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 
                เพ่ือสามารถใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียในสมัยต่าง ๆ  และวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานและผลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพลต่อ
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของมนุษย์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงปัจจุบันและสามารถวิเคราะห์การส่ง ต่อและการ
ปรับเปลี่ยนภูมิปัญญาของไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน  

      เกิดความภาคภูมิ ในความเป็นไทย 
     
รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
ส 4.1  ม.2/1, ม.2/2, 2/3      สห.7 
ส 4.2  ม.2/1, ม.2/2 
ส 4.3 ม.2/1, ม.2/2, 2/3 
 
รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด  
 
 
 
 



114 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
ส๒๒๑๐๔ประวัติศาสตร์                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                   
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนที่  ๒                       เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง    
 
 
               ศึกษาปัจจัยทางภูมิศาสตร์ อิทธิพลของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก  ตลอดจนผลงานของบุคคล
สำคัญของไทยและต่างประเทศ สมัยกรุงธนบุรี พัฒนาการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยสมัยกรุงธนบุรี  พัฒนาการของ
อารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และอิทธิพลของอารยธรรมตะวันออกและ
ตะวันตกที่มีผลต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง  สังคมศิลปวัฒนธรรม  เทคโนโลยีและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยกรุงธนบุรี  ภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นำข้อค้นพบที่ได้จากการแก้ปัญหา
ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ตลอดจนปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของ
มนุษย์ และภูมิปัญญาไทยในสมัยกรุงธนบุรี 
             เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาด้านการ 
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมในสมัยกรุงธนบุรี  และวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานและผลกระทบจาก
ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของมนุษย์ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี จนถึงปัจจุบันและสามารถวิเคราะห์
การส่ง ต่อและการปรับเปลี่ยนภูมิปัญญาของไทยในสมัยกรุงธนบุรีจนถึงปัจจุบัน  

  เกิดความภาคภูมิในความเป็นไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
 
ส 4.1  ม.2/1, ม.2/2, 2/3      สห.7 
ส 4.2  ม.2/1, ม.2/2 
ส 4.3 ม.2/1, ม.2/2, 2/3 
 
รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๒๓๑๐๓ประวัติศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                   
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนที่  ๑                                  เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง    
 
    ศึกษาข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์  วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก  ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  ตลอดจนผลงานของบุคคลสำคัญ ถ่ายทอด
ความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อ่ืนได้และสามารถประเมินผลการทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนางาน 
             เพ่ือนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบต่อการพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมของไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น  

  เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต 
 
รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
ส 4.1 ม.3/1, ม.3/2       สห.7 
ส 4.2 ม.3/1, ม.3/2 
 
รวมทั้งหมด  ๔  ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                   
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนที่  ๒                                        เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง    
   

    
   ศึกษาและวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยปฎิรูปและสมัยเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง  ทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ตลอดจนผลงานของบุคคลสำคัญ  
              เพ่ือสามารถวิ เคราะห์ผลกระทบต่อการพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สั งคม 
ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สมัยปฏิรูปและสมัยเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง  ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากสิ่งที่ได้เรียนรู้และศึกษา แล้วนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า 
มาสรุปเป็นองค์ความรู้   

     เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต 
 
รหัสตัวช้ีวัด         สมรรถนะ 
ส 4.3  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5    สห.7 
 
รวมทั้งหมด  ๔  ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา และพลศึกษา 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   พ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา          กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 

ศึกษาลักษณะ หน้าที่ และการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก ตา หู คอ จมูก ผม มือ เท้า เล็บ ผิวหนัง  อวัยวะ
ภายในช่องปากที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย  สมาชิกและความรักความผูกพันของสมาชิกใน
ครอบครัว รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่งที่ทำไม่ได้ บอกได้ว่าตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอกความคิด 
ความรู้สึกความต้องการและปัญหาของตนเองได้ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง  ลักษณะความแตกต่างของเพศชายและ
เพศหญิง  ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบใช้อุปกรณ์
ประกอบ  และกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ  การออกกำลังกาย  การปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ข้อตกลงในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  การบอกลักษณะอาการเจ็บป่วยและ
วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับตนเอง  การระบุสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายและการป้องกันอันตรายภายใน
บ้านและโรงเรียน  การบอกสาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายและการป้องกันอันตรายจากการเล่น  การแสดงคำพูดหรือ
ท่าทางขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่ควรขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน 
  โดยใช้ทักษะกระบวนการ  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย สรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนทำให้มีทักษะในด้านการเคลื่อนไหวอย่างสมดุล 
  เห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพ ใฝ่เรียนรู้  มีความซื่อสัตย์ต่อกฎ กติกาต่าง ๆ  มีวินัยในตนเองในการดูแล
รักษาสุขภาพ  ตลอดจนรักความเป็นไทยโดยเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬาที่เหมาะสมกับเพศและวัยตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด            สมรรถนะ 
พ 1.1  ป.1/1, ป.1/2       สห.5 
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 
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รวมทั้งหมด     ๑๕    ตัวชี้วัด 
 
           
    
 

 
 
 
 
 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   พ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา          กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 
 

ศึกษา ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน  วิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน  ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์  
บทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว  ความสำคัญของเพ่ือน  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ  ความ
ภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย  ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และการใช้
อุปกรณ์ประกอบ  การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและกิจกรรมทางกายที่อาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งแบบอยู่กับที่ 
เคลื่อนที่ และการใช้อุปกรณ์ประกอบ  การออกกำลังกายและเกมได้ด้วยตนเอง มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 
ปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ  รู้กฎ  กติกา และข้อตกลงในการเล่นเกม ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่น 
และเรียนกับเพ่ือน ๆ ได้ รู้จักแบ่งปัน สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี  ลักษณะของการมีสุขภาพดี  อาหารที่มี
ประโยชน์และไม่มีประโยชน์  ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ  การเจ็บป่วยและวิธีป้องกัน และ             
การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำและทางบก  ยาสามัญประจำบ้าน โทษของสารเสพติด สารออันตรายและวิธีการป้องกัน  
สัญลักษณ์และป้ายเตือนสถานที่ที่เป็นอันตราย  อัคคีภัยและการป้องกัน   โดยใช้กระบวนการ ศึกษาค้นคว้า      
การฝึกปฏิบัติ  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน   และ  การมีน้ำใจนักกีฬา   
 
รหัสตัวช้ีวัด         สมรรถนะ 
พ 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3       สห.5 
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 
พ 5.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.2/4, ป.2/5 
พ 5.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.2/4, ป.2/5 
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รวมทั้งหมด   ๒๑   ตัวชี้วัด 
 
           
    
 

 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   พ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา          กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง   
 
 
 
    ศึกษาการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์  ความแตกต่างระหว่างบุคคล  เกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโต อาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน  ความสำคัญและความแตกต่างของครอบครัว  วิธีการ
สร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน  การป้องกันตนจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ  การเคลื่อนไหวแบบ
อยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบต่าง ๆ อย่างมีทิศทาง  การเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด  แนวทางการเลือกการออกกำลังกาย และการละเล่นพ้ืนเมือง  การเล่นเกมที่เหมาะสม  การปฏิบัติตาม 
กฎ กติกาและข้อตกลงในการออกกำลังกาย  การเล่นเกมและการละเล่นพ้ืนเมือง เป็นคนดี สามารถแยกแยะสิ่งดีชั่ว
ถูกผิด ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อตกลงของครอบครัว และโรงเรียน มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
ได้อย่างเหมาะสม การติดต่อและวิธีป้องกันการแพร่กระจายของโรค  อาหารหลัก ๕ หมู่  การเลือกกินอาหารที่
เหมาะสม  การแปรงฟัน  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ เข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปะนาฏศิลป์  
ดนตรี นันทนาการ กีฬา รวมทั้งการชื่นชมธรรมชาติรอบตัวและการเข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม            
วิธีปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียน การเดินทาง  การขอความช่วยเหลือจากบุคคลและ
แหล่งต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ  วิธีปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่น 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย ปรับปรุง แก้ไข  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความ

และสามารถนำไปปฏิบัติตนในการดูแลรักเข้าใจ ษาสุขภาพได้อย่างถูกต้อง 
 เห็นคุณค่าของการเรียนรู้สุขศึกษา  ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้  มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ กฎ ระเบียบ 
กติกาต่าง ๆ มีวินัยในการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ  ตลอดจนรักความเป็นไทยในการเข้ า
ร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬาที่เหมาะสมกับเพศและวัยตามวัฒนธรรมไทย  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายและกีฬาร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
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พ 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3      สห.5 
พ 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
พ 3.1 ป.3/1, ป.3/2 
พ.3.2 ป.3/1, ป.3/2 
พ 4.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 
พ 5.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 
รวมทั้งหมด   ๑๘   ตัวชี้วัด 
        
 
    
 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   พ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา          กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 
    
 

     ศึกษา การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย  ความสำคัญของกล้ามเนื้อ กระดูก
และข้อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ  วิธีดูแลกล้ามเนื้อกระดูกและข้อให้ทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  คุณลักษณะของความเป็นเพ่ือนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตน
ตามวัฒนธรรมไทย  วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ  ควบคุมตนเองเมื่อใช้
ทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได้ทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และการใช้อุปกรณ์ประกอบ  กายบริหารท่า
มือเปล่า เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด  กีฬาพ้ืนฐาน  การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา และมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเอง  กฎ  กติกา การเล่นกีฬาพ้ืนฐาน รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง ตาม
ความสามารถและความถนัด  บอกแนวทางและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในชีวิตประจำวัน     
มีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ  สภาวะอารมณ์ ความรู้สึก ที่มีผลต่อสุขภาพ  ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ   
มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ทำกิจวัตรประจำวัน ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย   
จากภัยต่างๆ ทั้งโรคภัย อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ภัยทางเพศ ภัยจากสื่อสารสนเทศ การทดสอบและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกาย  ความสำคัญของยาและการใช้ยา  การปฐมพยาบาล  ผลเสียของกหารการสูบบุหรี่และดื่มสุรา
ที่มีผลต่อสุขภาพ  

   โดยใช้กระบวนการ ศึกษาค้นคว้า  การฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะ นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   และการมีน้ำใจนักกีฬา  

 มีเจตคติท่ีดีต่อการดูแลรักษาสุขภาพ  
 

รหัสตัวช้ีวัด       สมรรถนะ 
พ 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3     สห. 5 
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 
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พ 3.2 ป.4/1, ป.4/2 
พ 4.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
พ 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 
รวมทั้งหมด  ๑๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   พ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา          กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 

 
ศึกษา ความสำคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต และ

พัฒนาการ  วิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทำงานตามปกติ  การเปลี่ยนแปลงทางเพศ และการปฏิบัติ
ตนได้เหมาะสม  ความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย  พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึง
ประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน  การจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน 
และการควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบที่กำหนด  เกมนำไปสู่กีฬาและกิจกรรมการเคลื่อนไหว
แบบผลัด  การควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การใช้แรง  และความสมดุล  ทักษะกลไกในการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬา  กีฬาไทยและกีฬาสากล ประเภท บุคคลและประเภททีม  หลักการเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการ  การออกกำลังกายอย่างมีรูปแบบ  เกมที่ใช้ทักษะการคิดและการตัดสินใจ  กีฬาที่ตนเองชอบ
และการสร้างทางเลือกอย่างหลากหลาย  กฎ กติกา การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล  การปฏิบัติตนตามสิทธิ
ของตนเองในการเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล สุขบัญญัติแห่งชาติ  ควบคุมอารมณ์ ปรับพฤติกรรมให้แสดงออก
ได้อย่างเหมาะสม เข้าใจความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวได้ ยอมรับปัญหา และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล        
มีมนุษยพันธ์กับเพ่ือน  มีข้อมูลข่าวสารเพ่ือใช้สร้างเสริมสุขภาพ  การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ       
การปฏิบัติตนในการป้องกันโรค  การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย  ปฏิบัติความดีและถูกต้อง แยกแยะ
สิ่งที่ถูกผิด แสดงถึงจริยธรรม ทำสิ่งที่ดีถูกต้อง ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 
สังคม มีสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การใช้สารเสพติด  ผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย  ความปลอดภัยจากการใช้ยาและสาร
เสพติด  อิทธิพลของสื่อท่ีมีต่อพฤติกรรมสุขภาพ  การป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา  

 โดย ใช้กระบวนการ ศึกษาค้นคว้า  การฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะ นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   มีความสามัคคีและการมีน้ำใจนักกีฬา   

มีเจตคติท่ีดีต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 
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รหัสตัวช้ีวัด         สมรรถนะ 
พ 1.1  ป.5/1, ป.5/2        สห.5 
พ 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
พ 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6 
พ 3.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
พ 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
พ 5.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
 
รวมทั้งหมด  ๒๕  ตัวชี้วัด 
 
 
           

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   พ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา          กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 
 

ศึกษา ความสำคัญของระบบสืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ   การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ    การดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิต    และระบบหายใจให้ทำงานตามปกติ   
ความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อ
เอดส์  และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร   การเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อ่ืนในลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสาน  แบบ
อยู่กับที่  เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบ  การเคลื่อนไหวประกอบเพลง    หลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  
การใช้แรง  และความสมดุลในการเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเกม  กีฬา    กีฬาไทย  กีฬาสากลประเภทบุคคลและ
ประเภททีม   กิจกรรมนันทนาการ  เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชม
ความงามในธรรมติศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประโยชน์และหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ
ทางกายและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ   เกมที่ใช้ทักษะการวางแผน   กฎ  กติกา  ความปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่น    การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ    โรคและแนวทางการป้องกันโรคติดต่อสำคัญท่ี
พบในประเทศไทย   เรียนรู้ด้วยตนเอง รู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยทักษะการเรียนรู้
และทักษะการสืบค้นข้อมูล  การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพอย่างต่อเนื่องภัยธรรมชาติ
ที่มีต่อร่างกาย  จิตใจ  และสังคม    สาเหตุของการติดสารเสพติด และชักชวนให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

โดยใช้กระบวนการ ศึกษาค้นคว้า  การฝึกปฏิบัติ  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะ นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   มี ความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา   

 
รหัสตัวช้ีวัด                  สมรรถนะ 
พ 1.1  ป.6/1, ป.6/2        สห.5 
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 
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พ 4.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
พ 5.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
 
รวมทั้งหมด  ๒๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ภาคเรียนที่  ๑                                 เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จำนวน   ๑  หน่วยกิต 
 
 
  ศึกษา ความสำคัญของระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อ  การเจริญเติบโต  และพัฒนาการของวัยรุ่น    
การดูแลรักษาระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อ   การเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน   
รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้  การพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย   การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกายจิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม   การปฏิเสธเพ่ือป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ   การเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา    กีฬาไทยและ
กีฬาสากลประเภทบุคคลและทีม   กิจกรรมนันทนาการ      

โดยใช้กระบวนการ ศึกษาค้นคว้า  การฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะ นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   มี ความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา     
 
รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
พ 1.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4     สห.5 
พ 2.1 ม.1/1, ม.1/2 
พ 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
 
 
รวมทั้งหมด   ๙  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 พ ๒๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษารายวิชาพื้นฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ภาคเรียนที่  ๒                                เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จำนวน   ๑  หน่วยกิต 
 
 
 ศึกษา การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย   ภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ   การควบคุม
น้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน   การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย   การปฐมพยาบาล
และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย   ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกันการติดสารเสพติด    
ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ   การชักชวนผู้อ่ืนให้ลด  ละ  เลิกสารเสพติด มีวินัย
ในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกายและจิตที่ดี ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจาก
สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี  กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีม   ความสำคัญของการออกกำลังกาย
และกีฬา   การออกกำลังกายและกีฬาตามความถนัด  กฎ  กติกา  และข้อตกลง   การเล่นกีฬาและการทำงานเป็น
ทีมอย่างสนุกสนาน  

โดยใช้กระบวนการ ศึกษาค้นคว้า  การฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะ นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   มี ความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา     
 
รหัสตัวช้ีวัด         สมรรถนะ 
พ 4.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4      สห.5 
พ 4.1 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.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 
 
รวมทั้งหมด  ๑๔  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชารายวิชาพ้ืนฐาน 
 พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  ภาคเรียนที่  ๑          เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จำนวน   ๑  หน่วยกิต 
 
 
  ศึกษา การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น   ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในวัยรุ่น  รู้จักควบคุมอารมณ์ 
แสดงความคิดและพฤติกรรมที่ เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี แสดงออกถึงความเป็นไทย
ผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลที่เกิดขึ้น ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อ เจตคติในเรื่องเพศ   ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน    โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  เอดส์  และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์    ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้
อย่างเหมาะสม   การเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา    กีฬาไทยและกีฬาสากล ทั้งประเภทบุคคลและทีม    กิจกรรม
นันทนาการ      

โดยใช้กระบวนการ ศึกษาค้นคว้า  การฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะ นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   มี ความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา     
 
รหัสตัวช้ีวัด       สมรรถนะ 
พ 4.1  ม.2/1, ม.2/2      สห.5 
พ 4.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
พ 3.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
  
รวมทั้งหมด  ๑๐  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๒๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  ภาคเรียนที่  ๒                                เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จำนวน   ๑  หน่วยกิต 
 
  ศึกษา การเลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล   ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ   
ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต    ลักษณะผู้มีปัญหาสุขภาพจิต   การจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด   การพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด    การฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด     
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง  สถานการณ์เสี่ยง และสถานการณ์คับขันที่นำไปสู่อันตราย   การเล่นกีฬา    กีฬาไทย
และกีฬาสากล ทั้งประเภทบุคคลและทีม  การเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคมและสติปัญญาจากการ
ออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา     การออกกำลังกาย  การเล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจ   กฎ  กติกา  
และข้อตกลงในการเล่นกีฬา  การพัฒนาการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง  เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักตามหลักของศาสนาที่ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษา
สัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม 

โดยใช้กระบวนการ ศึกษาค้นคว้า  การฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะ นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   มี ความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา     
 
รหัสตัวช้ีวัด                สมรรถนะ  
  
พ 4.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7                             สห. 5 
พ 5.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
พ.3.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
 
รวมทั้งหมด    ๑๕    ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ภาคเรียนที่  ๑                                 เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จำนวน   ๑  หน่วยกิต 
 
  ศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  แต่ละช่วง   ของชีวิต  
อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น   สื่อ  โฆษณา  ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของวัยรุ่น   อนามัยแม่และเด็ก  การวางแผนครอบครัว ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์        
การแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว   การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล   การเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่น
กม  และการเล่นกีฬา  การสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง   กิจกรรมนันทนาการ   เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ 
นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย 

โดยใช้กระบวนการ ศึกษาค้นคว้า  การวิเคราะห์   การฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิด
ทักษะ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน   มีความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา     
 
รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
พ 1.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3      สห.5 
พ 2.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
พ 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
 
รวมทั้งหมด  ๙  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๒๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ภาคเรียนที่  ๒                                       ๔๐  ชั่วโมง  จำนวน   ๑  หน่วยกิต 
 
  ศึกษารายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ        
โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย   การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย   ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  พฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน   การหลีกเลี่ยงการใช้
ความรุนแรงและการแก้ปัญหา   อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง    ความสัมพันธ์ของการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ    การช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี    สร้างแรงจูงใจและนำ
ตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  
ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้    การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล      
มารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา  กฎ  กติกา  และข้อตกลงในการเล่นกีฬา   การพัฒนา
สุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจำ 

โดยใช้กระบวนการ ศึกษาค้นคว้า  การวิเคราะห์   การฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิด
ทักษะ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน   มี ความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา     
 
รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
พ 4.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 ม.3/4, ม.3/5    สห.5 
พ 5.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 ม.3/4, ม.3/5 
พ 3.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 ม.3/4, ม.3/5 
 
รวมทั้งหมด   ๑๕   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ศ๑๑๑๐๑  ศิลปะ                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง   
 
 
               ศึกษาการวิเคราะห์รูปร่างลักษณะขนาดของสิ่งต่างๆ สร้างงานทัศนศิลป์ ทดลองการใช้สี วาดภาพ
ระบายสีภาพธรรมชาติ ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน รู้จักสิ่งต่างๆก่อให้เกิดเสียงต่างกัน บอกลักษณะของ
เสียงดัง-เบาเร็ว-ช้า ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ายๆ เข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปะ นาฎศิลปะ ดนตรี นันทนาการ ชื่น
ชมธรรมชาติรอบตัว บอกความหมายของของเพลงในชีวิตประจำวัน เล่าถึงเพลงในท้องถิ่น ระบุสิ่งที่ชอบในดนตรี
ท้องถิ่น แสดงความคิดเห็นและทัศนะคติของตนเองเก่ียวกับกิจกรรมดนตรีต่อสาธารณะได้ เลียนแบบการเคลื่อนไหว
ในลักษณะต่างๆ แสดงท่าทางเพ่ือสื่อความหมายแทนคำพูด บอกสิ่งที่ตนชอบจากการดู หรือร่วมการแสดง ควบคุม
อารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่นดนตรี ร่วมงานศิลปะกับเพ่ือนๆ ได้ 
            โดยใช้กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง วาดภาพ ระบายสี บอก ร้องเพลง การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
เล่าเรื่อง และการเลียนแบบ 
            เห็นคุณค่าการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตศิลปะ มีคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
และรักท้องถิ่น 
 
รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
ศ๑.๑  ป.๑/๑  ป.1/2  ป.๑/๓  ป.๑/๔  ป.๑/๕         สห.5 
ศ๑.๒  ป.๑/๑          สร.9 
ศ๒.๑  ป.๑/๑  ป.๑/2, ป.๑/๓  ป.๑/๔  ป.๑/๕      
ศ๒.๒  ป.๑/๑  ป.๑/2 
ศ๓.๑   ป.๑/๑  ป.1/2  ป.๑/๓   
ศ๓.๒  ป.๑/๑  ป.1/2   
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รวมทั้งหมด     ๑๘    ตัวชี้วัด 
 
 
           
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ศ๑๒๑๐๑  ศิลปะ                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง   
 
 
                  ศึกษาวิเคราะห์  รูปร่าง  รูปทรง  เส้น  สี ในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม งานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ  
ฝึกการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์  ๓  มิติ    ภาพปะติดจากกระดาษ    การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราว    
เนื้อหาในงานทัศนศิลป์ และถ่ายทอดความคิดเห็นกระบวนการทำงานให้ผู้อ่ืนได้   งานโครงสร้างเคลื่อนไหว  ศึกษา
ความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน  งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น   สีสันของเสียงเครื่องดนตรี  และสีสันของ
เสียงมนุษย์    การฝึกโสตประสาท   การจำแนกเสียง  การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง  ฝึกการเล่นเครื่อง
ดนตรีประกอบเพลง  การขับร้อง  ศึกษาความหมายและความสำคัญของเพลงปลุกใจ  เพลงสอนใจ  พูดสื่อสาร
เนื้อหาของเพลง มีศิลปะในการพูดอย่างสร้างสรรค์ ผ่านลักษณะของเสียงร้องในบทเพลง  วิเคราะห์ลักษณะของ
เสียงเครื่องดนตรีที่ใช้ในบทเพลง  กิจกรรมดนตรีกับโอกาสสำคัญในโรงเรียนและวันสำคัญของชาติ  ฝึกการ
เคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ  การประดิษฐ์ท่าจากการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ   ขับร้องเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
การฝึกภาษาท่าสื่อความหมายแทนอากัปกิริยา  การฝึกนาฎยศัพท์ในส่วนลำตัว  การใช้ภาษาท่าและนาฎยศัพท์
ประกอบจังหวะ  รู้จักมารยาทในการเข้าชมการแสดง  หรือการมีส่วนร่วม  วิธีการเล่น  กติกา  และที่มาของ
การละเล่นพื้นบ้าน ง่ายๆ เข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปะ นาฎศิลปะ ดนตรี นันทนาการ ชื่นชมธรรมชาติรอบตัว 
 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะ ปฏิบัติจริง วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ อภิปราย ถ่ายทอดความรู้สึก  มีส่วน
ร่วม  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  และมีทักษะ   

เห็นคุณค่าของศิลปะ  ดนตรี  และนาฎศิลป์  ชื่นชม  สุนทรียภาพ   มีเจตคติที่ดีต่อศิลปะ  มีจินตนาการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ    สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
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รหัสตัวช้ีวัด          สมรรถนะ 
ศ๑.๑   ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕, ป.๒/๖,  ป.๒/๗,  ป.๒/๘  สห.7 
ศ๑.๒   ป.๒/๑,  ป.๒/๒         สร.1 
ศ๒.๑   ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕ 
ศ๒.๒   ป.๒/๑,  ป.๒/๒ 
ศ๓.๑   ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓, ป.๒/๔,  ป.๒/๕ 
ศ๓.๒   ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓ 
รวมทั้งหมด     ๒๕   ตัวชีว้ัด 
           
    
 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ศ๑๓๑๐๑  ศิลปะ                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง   
 
 
            ศึกษา วิเคราะห์รูปร่าง ลักษณะ และเสียงของเครื่องดนตรี สัญลักษณ์แทนคุณสมบัติของเสียง สัญลักษณ์
รูปแบบจังหวะ บทบาทหน้าที่ของบทเพลงสำคัญ เช่นเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี  การขับร้องเดี่ยวและหมู่ 
การเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของเพลง ง่ายๆ เข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปะ นาฎศิลปะ ดนตรี นันทนาการ ชื่นชม
ธรรมชาติรอบตัว การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงร้องและเสียงดนตรี การใช้ดนตรีในโอกาสพิเศษ  เอกลักษณ์
ของดนตรีในท้องถิ่น  

ควบคุมอารมณ์ ปรับตัวร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ หลักและวิธีปฏิบัติ หลักในการชมการ
แสดง การบูรณาการนาฎศิลป์กับสาระการเรียนรู้ต่างๆ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใชีวิตประจำวัน 
จินตนาการเรื่องราว ความคิดแปลกใหม่จากสิ่งรอบตัวและแสดงออกผ่านกิจกรรมทางดนตรีต่างๆ  

มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม และรักท้องถิ่น    มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนหลังจากปฏิบัติ
กิจกรรมทางศิลปะ  
รหัสตัวช้ีวัด               สมรรถนะ    
ศ๑.๑    ป.๓/๑ ,ป.๓/๒ม ป.๓/๓ ,ป.๓/๔ ,ป.๓/๕ ,ป.๓/๖,ป.๓/๗ ,ป.๓/๘,  สห.5 

ป.๓/๙,ป.๓/๑๐         สร. 7 
ศ๑.๒   ป.๓/๑  ป.๓/๒   
ศ๒.๑   ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓   ป.๓/๔   ป.๓/๕   ป.๓/๖  ป.๓/๗     
ศ๒.๒  ป.๓/๑  ป.๓/๒   
ศ๓.๑   ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓   ป.๓/๔   ป.๓/๕     
ศ๓.๒  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓     
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รวมทั้งหมด    ๒๙   ตัวชี้วัด 
  
           
    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ศ๑๔๑๐๑  ศิลปะ                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                 เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 

มีความสามารถในการเปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง  รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  สีวรรณะอุ่น     
สีวรรณะเย็น  จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติโดยเน้นเส้น  สี  รูปร่าง  รูปทรง  พ้ืนผิว  และพ้ืนที่ว่าง    
รู้วิธีการเรียนรู้โดยสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ  งานวาดภาพระบายสี  การจัดระยะ  ความลึก  น้ำหนัก  แสงและเงาใน
ภาพ  เลือกใช้วรรณะสีเพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ และนำความรู้เรื่องวรรณะสีมาเขียนผังเชื่อมโยงเหตุและผล
ความสัมพันธ์อย่างเป็นลำดับ  ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์ในงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในท้องถิ่น  
สามารถบอกประโยคเพลงอย่างง่าย  จำแนกประเภทของเครื่องดนตรี  การเคลื่อนที่ขึ้น -ลง ง่าย ๆ ของทำนอง  
รูปแบบ  จังหวะ  อ่าน  เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล  เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรีผ่านการร้อง
เพลงโดยใช้ช่องเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง  ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัย  การสื่อเรื่องราว  วิถี
ชีวิตไทยที่สะท้อนในดนตรีและเพลงท้องถิ่น  การอนุรักษ์  ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี  เกิดทักษะพ้ืนฐานทาง
นาฎศิลป์และการละคร  ใช้ภาษาท่าและนาฎยศัพท์ทางการละครง่าย  ๆ  แสดงนาฎศิลป์เป็นคู่และหมู่  เรื่องและ
ลักษณะเด่นของตัวละคร  ความเป็นมาของนาฎศิลป์หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ  เปรียบเทียบการแสดงนาฎศิลป์
กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอ่ืน  แสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฎศิลป์  รักษาและสืบทอดการ
แสดงนาฎศิลป์ 
 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะ  ปฏิบัติจริง  วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์  อภิปราย    ถ่ายทอดความรู้สึก    
มีส่วนร่วม  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  และมีทักษะ   

เห็นคุณค่าของศิลปะ  ดนตรี  และนาฎศิลป์  ชื่นชม  สุนทรียภาพ   และมีจินตนาการสร้างสรรค์งานศิลปะ    
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
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รหัสตัวช้ีวัด           สมรรถนะ 
ศ๑.๑  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    สห. 5 
ศ๑.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒           สร. 2, 3 
ศ๒.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕, ป.๔/๖,  ป.๔/๗ 
ศ๒.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒ 
ศ๓.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓, ป.๔/๔,  ป.๔/๕ 
ศ๓.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓, ป.๔/๔ 
 
รวมทั้งหมด   ๒๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ศ๑๕๑๐๑  ศิลปะ                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 
 

มีความสามารถบรรยายจังหวะ  ตำแหน่งในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์  เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ที่
สร้างสรรค์ด้วยวัสดุ  อุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน  วาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสง  เงา  น้ำหนักและวรรณะสี     
งานปั้นจากดินน้ำมัน  ดินเหนียว  งานพิมพ์ภาพ  การสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  ประโยชน์และ
คุณค่าของงานทัศนศิลป์  ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
องค์ประกอบดนตรี  เพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์       เสียงขับร้องและเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ  อ่าน  เขียนโน้ต
ดนตรีไทยและสากล  เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรีผ่านการใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนอง  
ร้องเพลงไทย  เพลงสากลหรือเพลงไทยสากล  ด้นสดง่าย ๆ โดยใช้ประโยคเพลงแบบถาม-ตอบ   ใช้ดนตรีร่วมกับ
กิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ  ดนตรีกับประเพณี    ในวัฒนธรรมต่าง ๆ  ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่
ต่างกัน  องค์ประกอบนาฎศิลป์   ท่าประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน ดูและรับฟังเรื่องราวที่นำเสนอ
ในรูปแบบที่หลากหลายผ่านการแสดงนาฎศิลป์เน้นการใช้ภาษา  ท่าและนาฎยศัพท์   เขียนเค้าโครงเรื่องหรือบท
ละครสั้น ๆ  เปรียบเทียบการแสดงนาฎศิลป์ชุดต่าง ๆ   ประโยชน์ที่ได้จากการชมการแสดงออก   การแสดงในแต่
ละท้องถิ่น  แสดงนาฎศิลป์พ้ืนบ้าน 
 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะ  ปฏิบัติจริง  วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์  อภิปราย    ถ่ายทอดความรู้สึก     
มีส่วนร่วม  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  และมีทักษะ  

          เห็นคุณค่าของศิลปะ  ดนตรี  และนาฎศิลป์  ชื่นชม  สุนทรียภาพ   และมีจินตนาการสร้างสรรค์ 
งานศิลปะ    สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 



136 
 

 

รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
ศ๑.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕, ป.๕/๖,  ป.๕/๗  สห.5  
ศ๑.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒       สร. 1 
ศ๒.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕, ป.๕/๖,  ป.๕/๗ 
ศ๒.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒ 
ศ๓.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓, ป.๕/๔,  ป.๕/๕, ป.๕/๖ 
ศ๓.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒      
     
รวมทั้งหมด   ๒๖   ตัวชี้วัด 
 
           
 
 
 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ศ๑๖๑๐๑  ศิลปะ                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 

            การใช้สีคู่ตรงข้ามเพ่ือถ่ายทอดความคิดและอารมณ์   การจัดขนาด   สัดส่วน   ความ  สมดุลใน
การสร้างงานทัศนศิลป์สร้างจากรูปแบบ  ๒  มิติเป็น  ๓  มิติ  โดยใช้หลักการของแสง  เงาและน้ำหนัก  งานปั้น  
รูปและพ้ืนที่ว่าง  การใช้สีคู่ตรงข้าม  การจัดขนาด  สัดส่วนและความสมดุล  สร้างงานเป็นแผนภาพ  แผนผังและ
ภาพประกอบ  งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม   สามารถเขียนผังเชื่อมโยงเหตุและผลความเชื่อความศรัทธา
ในศาสนาที่มีผลต่องานทัศนศิลป์   วัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์   เพลงประกอบดนตรีและ
ศัพท์สังคีต   เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ   อ่านโน้ตไทยและโน้ตสากลทำนองง่าย ๆ   
เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลง  ด้นสด  บรรยายความรู้สึกที่มีต่อดนตรี  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทำนอง  จังหวะ  การประสานเสียง  คุณภาพเสียง  ดนตรีไทย ในยุคสมัยที่ ต่างกัน   ดนตรีในท้องถิ่น  เข้าร่วม
กิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรีการเคลื่อนไหวและการแสดงเน้นการถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์เครื่องแต่งกาย
หรืออุปกรณ์ประกองการแสดง   นาฎศิลป์และละครง่าย ๆ  ความสำคัญต่อการแสดง   นาฎศิลป์และละคร   
ประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฎศิลป์และละคร ควบคุมอารมณ์ ปรับพฤติกรรมให้
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในการร่วมชมการแสดง 

  โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะ  ปฏิบัติจริง  วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์  อภิปราย   ถ่ายทอด
ความรู้สึก  มีส่วนร่วม  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  และมีทักษะ   

เห็นคุณค่าของศิลปะ  ดนตรี  และนาฎศิลป์  ชื่นชม  สุนทรียภาพ   และมีจินตนาการสร้างสรรค์ 

งานศิลปะ    สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน 
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รหัสตัวชี้วัด         สมรรถนะ 
 
ศ๑.๑   ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕, ป.๖/๖,  ป.๖/๗    สห. 5 
ศ๑.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒,  ป.๖/๓       สร. 3 
ศ๒.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕, ป.๖/๖ 
ศ๒.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ศ๓.๑   ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓  ป.๖/๔,  ป.๖/๕, ป.๖/๖ 
ศ๓.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒     
 
รวมทั้งหมด   ๒๗   ตัวชี้วัด 
 
 
           
    

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๒๑๑๐๑ ศิลปะ                                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ภาคเรียนที่  ๑                                 เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จำนวน   ๑  หน่วยกิต 
 
 

การศึกษาความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม  
ความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืน  ความสมดุล  หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ  เอกภาพ  ความกลมกลืน  
ของเรื่องราวในงานปั้นหรืองานสื่อผสม  การออกแบบรูปภาพ  สัญลักษณ์  หรืองานกราฟิก  ลักษณะ  รูปแบบงาน
ทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่น  งานทัศนศิลป์ภาคต่างๆ ในประเทศไทย  ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสากล  เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฎศิลป์ ดนตรี นันทนาการ เข้าใจและชื่นชมความงามใน
ธรรมชาติ  สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้  

โดยใช้กระบวนการบรรยาย  การเปรียบเทียบ  การประเมินงาน  การลงมือปฏิบัติจริง  การ
สื่อสารถึงเรื่องราวของงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้  การนำเสนอความคิดและข้อมูล   

เห็นคุณค่าของศิลปะ มีจินตนาการสร้างสรรค์งานศิลปะ    สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ใน 

ชีวิตประจำวัน 

 

รหัสตัวช้ีวัด       สมรรถนะ 
 
ศ 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6  สห.5 
ศ 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
 
รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๒๑๑๐๒ศิลปะ                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ภาคเรียนที่  ๒                                  เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จำนวน   ๑  หน่วยกิต 
 
 

การศึกษาเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  เสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีในบทเพลง
จากวัฒนธรรมต่าง ๆ วิธีการขับร้อง  การบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการร้องบทเพลงพ้ืนบ้าน  บทเพลงปลุกใจ  
บทเพลงไทยเดิม  บทเพลงประสานเสียง ๒ แนว  บทเพลงรูปแบบ ABA  บทเพลงประกอบการเต้นรำ วงดนตรี
พ้ืนเมือง  วงดนตรีไทย  วงดนตรีสากล  สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง
จังหวะกับอารมณ์เพลง  ความดัง -เบากับอารมณ์เพลง  ความแตกต่างของอารมณ์เพลง  การใช้และบำรุงรักษา
เครื่องดนตรี บทบาทและอิทธิพลของดนตรี  บทบาทดนตรีในสังคม  อิทธิพลของดนตรีในสังคม  องค์ประกอบของ
ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม  การปฏิบัติของผู้แสดงและผู้ชม  ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ  การพัฒนารูปแบบของการ
แสดง  อิทธิพลของนักแสดงที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ชม  นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดงภาษาท่า  
และการตีบท  เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฎศิลป์ ดนตรี นันทนาการผ่านท่าทางเคลื่อนไหวที่แสดงสื่อทางอารมณ์  
ระบำเบ็ดเตล็ด  รำวงมาตรฐาน  รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน  นาฏศิลป์นานาชาติ  บทบาทและ
หน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการแสดง  การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงที่สนใจ   หลักในการชมการแสดง  
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ละครไทย  และละครพ้ืนบ้าน  ประเภทของละคร
ไทยในแต่ละยุคสมัย มีทัศนคติของตนเองโดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมุลข่าวสารบันเทิง 

โดยใช้กระบวนการอธิบาย  การบรรยาย  การพิจารณา  การแสดงความคิดเห็น  การอ่าน       
การเขียน  การร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล  การเปรียบเทียบ  การร้องเพลงและการใช้เครื่องดนตรี  การนำเสนอ
ผลงาน  การประเมินคุณภาพ  การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   การใชน้าฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการ
ละคร  การใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม  และการลงมือปฏิบัติจริงเก่ียวกับการแสดง 



139 
 

 

เห็นคุณค่า ความสำคัญของดนตรี ศิลปะวัฒนธรรมและเพลงพื้นบ้าน มีจินตนาการ สร้างสรรค์งาน
ศิลปะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
รหัสตัวช้ีวัด            สมรรถนะ 
ศ 2.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8,ม.1/9   สห.5 
ศ 2.2  ม.1/1, ม.1/2             สร. 10 
ศ 3.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/4, ม.1/5 
ศ 3.2  ม.1/1, ม.1/2 
 
รวมทั้งหมด   ๑๘   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๒๒๑๐๑ ศิลปะ                                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  ภาคเรียนที่  ๑                                  เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จำนวน   ๑  หน่วยกิต 
 
 

การศึกษารูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป์  ความเหมือนและความแตกต่างของ
รูปแบบการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน  เทคนิคในการวาดภาพสื่อความหมาย  การจัดทำแฟ้ม
สะสมงาน  งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา  วัฒนธรรมที่สะท้อนในงานทัศนศิลป์ปัจจุบัน งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่
ละยุคสมัย  การออกแบบงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ โดยใช้
ทักษะความรู้ผ่านงานศิลปะ เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ  เข้าใจและชื่นชมความงามใน
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม  รกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

โดยใช้กระบวนการอภิปราย  บรรยาย  การประเมิน  การวจิารณ์  การเปรียบเทียบ  การนำเสนอ
ผลงาน  การลงมือปฏิบัติจริง  และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

เห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปะ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ศิลปะ รักและอนุรักษ์งานศิลปะในท้องถิ่นของตน 
 
รหัสตัวช้ีวัด             สมรรถนะ 
ศ 2.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7   สห.5 
ศ 1.2  ม.2/1, ม.2/2 
 
รวมทั้งหมด   ๑๐   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๒๒๑๐๒ ศิลปะ                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  ภาคเรียนที่  ๒                                  เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จำนวน   ๑  หน่วยกิต 
 
 

การศึกษาองค์ประกอบของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  
เทคนิคการแสดงออกในการจินตนาการในการสร้างสรรค์บทเพลงเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี 
นันทนาการผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวความคิดในบทเพลง  สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้เทคนิคการร้อง
และบรรเลงดนตรี ทั้งเดี่ยวและเป็นวง  วิเคราะห์ตนเองตั้งเป้าหมายในการทำงานเตรียมทักษะอาชีพทางด้านดนตรี  
บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง  ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ  เหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลง
ทางดนตรีในประเทศไทย  ในเรื่องการเมืองกับงานดนตรี  และเทคโนโลยีกับงานดนตรี  ศิลปะแขนงอ่ืนๆ กับการ
แสดง  แสง  สี  เสียง  ฉาก  เครื่องแต่งกายอุปกรณ์  หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบ
นาฏศิลป์  และการละคร  หลักและวิธีการวิเคราะห์การแสดง รำวงมาตรฐาน  ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์หรือการ
ละครกับสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  ความหมาย  ที่มา  วัฒนธรรม  และลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์พื้นเมือง รูปแบบ
การแสดงประเภทต่าง ๆ  การละครสมัยต่าง ๆ  ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรม ในการแสดงออกผ่าน
งานศิลปะและดนตรี 

โดยใช้กระบวนการอธิบาย  การบรรยาย  การเปรียบเทียบ  การอ่าน  การเขียน  การร้องโน้ตไทย
และโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง  การร้องเพลงและเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง    การลงมือปฏิบัติจริง  
การบูรณาการกับศิลปะแขนงอ่ืนๆ  การนำเสนอผลงาน  การประเมิน  การสร้างสรรค์การแสดง  การวิเคราะห์  
การวิจารณ์  การเสนอข้อคิดเห็น  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  รวมถึงการถ่ายทอดความคิดและจินตนาการ
ไปสู่ผู้อื่น 

เห็นคุณค่าของงานศิลปะ รู้และรักในความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและดนตรีพื้นบ้าน 
มีจินตนาการ สร้างสรรค์งานศิลปะ 
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รหัสตัวช้ีวัด         สมรรถนะ 
 
ศ 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7   สห.5 
ศ 2.2 ม.2/1, ม.2/2        สร.6 
ศ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
ศ 3.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
 
รวมทั้งหมด   ๑๗   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๒๓๑๐๑ ศิลปะ                                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ภาคเรียนที่  1                                 เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จำนวน   ๑  หน่วยกิต 
 
 
 การศึกษาทัศนธาตุ  หลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์  เทคนิค  สร้างแรงจูงใจ
และนำตนเองในการเรียนรู้วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์  วิธีการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบใน
การสร้างงานทัศนศิลป์  เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการผ่านการสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งไทย
และสากล  การใช้หลักการออกแบบในการสร้างงานสื่อผสม  การสร้างงานทัศนศิลป์แบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ  เพ่ือ
ถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ  การใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายสร้างงานทัศนศิลป์เพ่ือสื่อความหมาย  
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพ่ือการประกอบอาชีพทางทัศนศิลป์  การจัดนิทรรศการ  
งานทัศนศิลป์กับการสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม  ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรม
ไทยและสากล 

โดยใช้กระบวนการบรรยาย  การวิเคราะห์  การอภิปราย  การเปรียบเทียบ การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  
การนำเสนอผลงาน  การลงมือปฏิบัติจริง  และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

เห็นคุณค่าของงานศิลปะ รู้และรักในความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์และถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้าน        
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาศิลป สร้างสรรค์งานศิลปะ  นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 
 
รหัสตัวช้ีวัด          สมรรถนะ 
ศ 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9,  สห.5 
         ม.3/10   ม.3/11        สห.6 
ศ 1.2 ม.3/1, ม.3/2 
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รวมทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๒๓๑๐๒ ศิลปะ                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ภาคเรียนที่  ๒                                  เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จำนวน   ๑  หน่วยกิต 
 
 

การศึกษาองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอ่ืน  เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้องและบรรเลง
ดนตรีทั้งเดี่ยวและรวมวง  อัตราจังหวะ  การประพันธ์เพลง  การเลือกใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์บทเพลง  
ความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อ่ืน  อิทธิพลของดนตรี  การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ  

วิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย  ลักษณะเด่นที่ทำให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ  โครงสร้างของบทละครโดย
ใช้ศัพท์ทางการละคร  แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านภาษาท่าหรือภาษาทางนาฏศิลป์  คิดและปฎิบัติงานโดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบการแสดง  เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ  นาฎศิลป์ ดนตรีโดยการประดิษฐ์
ท่ารำและท่าทางประกอบการแสดง  องค์ประกอบนาฏศิลป์  วิธีการเลือกการแสดง  ละครกับชีวิต  การออกแบบ  
และสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพ่ือการแสดงนาฏศิลป์ ความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการ

ละคร ในชีวิต ประจำวัน  การอนุรักษ์นาฏศิลป์ 
โดยใช้กระบวนการอธิบาย  การบรรยาย  การอภิปราย  การเปรียบเทียบ  การร้องเพลง        

การเล่นดนตรีทั้งเดี่ยวและรวมวง  การแต่งเพลง  การวิจารณ์  การนำเสนอแนวคิด  การแสดงความคิดเห็น  การบูร
ณาการ  การลงมือปฏิบัติจริง  การประเมิน  การนำเสนอหรือจัดการแสดงดนตรี  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน     
มีความสามารถในการตัดสินใจ  รวมถึงการถ่ายทอดความคิดและจินตนาการไปสู่ผู้อื่น 

เห็นคุณค่าของงานศิลปะ รู้และรักในความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์และถ่ายทอดผลงานศิลปะ มี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลป สร้างสรรค์งานศิลปะ  นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
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รหัสตัวช้ีวัด         สมรรถนะ 
ศ 2.1   ม.3/1 ,ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7   สห.5 
ศ 2.2  ม.3/1 ,ม.3/2        สร.6 
ศ 3.1   ม.3/1 ,ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7 
ศ 3.2   ม.3/1 ,ม.3/2, ม.3/3   
 
รวมทั้งหมด ๑๙ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ง๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ                       กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                  เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง   
 
 

            ศึกษา วิเคราะห์วิธีการทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง สังเกตการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้และวิธีทำงานจากการ
สาธิต ทดลองปฏิบัติและนำผลมาอภิปราย กำหนดเป็นแนวทางในการทำงาน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างเข้าใจ ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ของกลุ่มอย่างสม่ำเสมอฝึกการทำงานโดยเน้นขั้นตอนกระบวนการและนิสัย
การทำงาน สังเกตการปฏิบัติงานและผลงาน โดยกำหนดเป้าหมาย ในการทำงานและตั้งใจทำงานให้สำเร็จตาม
เป้าหมายที่คิดไว้ แล้วนำมาอภิปรายหาข้อบกพร่องและวิธีแก้ไข เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะเบื้องต้น และ
ทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้ ปรับปรุงงานอยู่เสมอ เห็นคุณค่าของการทำงานและมีนิสัยรักการทำงาน 
     โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการทำงานกลุ่ม 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงาน และนำความรู้    
ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
     และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 
ง 1.1   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
 
รวม 3 ตัวชี้วัด 
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สมรรถนะ 
สห.6 
สห.9    9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ง๑๒๑๐๑  การงานอาชีพ                       กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                  เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง   
 

 
ศึกษา วิเคราะห์วิธีการทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 

เครื่องใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยการสาธิต ทดลองปฏิบัติและนำผลมาอภิปราย กำหนด
เป็นแนวทางในการทำงาน ฝึกการทำงาน โดยเน้นขั้นตอนกระบวนการและนิสัยการทำงาน สังเกตการปฏิบัติงาน
และผลงาน แล้วนำมาอภิปรายหาข้อบกพร่องและวิธีแก้ไข เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะเบื้องต้น และทำงาน
ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้ ปรับปรุงงานอยู่เสมอ เห็นคุณค่าของการทำงานและมีนิสัยรักการทำงาน เลือกอาชีพ
ที่ตนเองสนใจ ตามความต้องการและกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือสมาชิกใน
กลุ่มให้สำเร็จตามเป้าหมาย 
       โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการทำงาน
กลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงานและนำ
ความรู้      ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมที่
เหมาะสม  
     มีคุณธรรม  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 
ง 1.1    ป.2/1,  ป.2/2,  ป.2/3 
 
รวม 3 ตัวชี้วัด 
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สมรรถนะ 
สห.6 
สห.9  9.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ง๑๓๑๐๑  การงานอาชีพ                       กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                  เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง   
 
 
 ศึกษา อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เลือกใช้วัส ดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตรงกับลักษณะงาน โดยการสาธิต ทดลองปฏิบัติและ
นำผลมาอภิปราย และ มีพฤติกรรมที่แสดงถึงรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และ
รักษาความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม กำหนดเป็นแนวทางในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการทำงานด้วยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีทักษะการวางแผนพ้ืนฐานด้านการเงิน
รู้จักความหมายและค่าของเงินการประยุกต์ใช้ความรู้สู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ   มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ    
 มีคุณธรรม  มีลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากรและสิ่งแวดล้อมและมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพ 
  
ตัวช้ีวัด 
ง 1.1   ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3 
 
รวม 3 ตัวชี้วัด 
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สมรรถนะ 
สห.  6 
สห.  9   9.3    9.4          
 
 
 
           
    
 

 
   
 
 
 
 
 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ง๑๔๑๐๑  การงานอาชีพ                       กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                 เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง   
 
 

ศึกษาถึงเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย การทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน 
วิเคราะห์ตนเอง ตั้งเป้าหมายวางแผน ในการทำงาน ตั้งใจทำงานให้สำเร็จเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  
และเรียงลำดับความสำคัญของงานได้ ทำงานด้วยความตั้งใจ รับผิดชอบและเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มี
กระบวนการหรือวิธีการในการทำงานร่วมกัน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ การปฏิบัติตนอย่างมี
มารยาทในการทำงาน การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด และคุ้มค่า และศึกษาความหมาย
และความสำคัญของอาชีพ  

โดยใช้กระบวนการการแก้ปัญหาและการทำงาน เห็นแนวทางในงานอาชีพ 
มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ง ๑.๑  ป.๔/๑,  ป.๔ /2, ป.4/3, ป.4/4 
ง ๒.๑  ป.๔/๑ 
 
รวม  ๕ ตัวชี้วัด 
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สมรรถนะ 
สห.  6 
สห.  9  9.1              
 
 
           
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ง๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ                       กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                  เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง   
 
 

ศึกษาเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน การใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน 
อย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกใน
ครอบครัว ตลอดจนการมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  การสำรวจข้อมูลที่
เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงการระบุความแตกต่างของอาชีพ  ค้าขาย เกษตรกรรม รับจ้าง รับราชการ 
พนักงานของรัฐ  อาชีพอิสระ ความแตกต่างของอาชีพ รายได้ ลักษณะงาน ประเภทกิจการ  ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับ
อาชีพ ทำงานไม่เป็นเวลาการยอมรับนับถือจากสังคม มีความเสี่ยงต่อชีวิตสูงทำงานด้วยความตั้งใจ รับผิดชอบและ
เพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยอมรับความคิดเห็น 
ข้อดี ข้อเสีย ของผู้อื่น และสามารถแสดงความรู้สึกของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

  
              โดยใช้การสืบค้นข้อมูล   สำรวจข้อมูล การเรียนรู้การสื่อสาร การแก้ปัญหาและการทำงาน เห็นแนวทาง
ในงานอาชีพ  

มีลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิตและ
ครอบครัว มีคุณธรรม มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
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ง ๑.๑  ป.๕/๑,   ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
ง ๒.๑  ป.๕/๑,   ป.5/2 
 
รวมทั้งหมด  ๖ ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะ 
สห.  6 
สห.  9  9.2              
           
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

   ง๑๖๑๐๑  การงานอาชีพ                       กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                  เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง   
 
 
 ศึกษาแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน การใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน 
และมีทักษะการทำงานร่วมกัน ยอมรับความคิดเห็น ข้อดี ข้อเสีย ของผู้อ่ืน และสามารถแสดงความรู้สึกของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสมการปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครับและผู้อ่ืน  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี โดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อม และการสำรวจตนเองเพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพ การ
ระบุความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์มีความรู้ และทักษะ
พ้ืนฐานของผู้ประกอบการที่ดี สามารถใช้ภาษาในการถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้อย่างครบถ้วน มีเหตุผล  
สามารถวางแผน การผลิต การจัดการ ทรัพยากร และการเงินมีความรู้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ มีจรรยาบรรณ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 โดยใช้กระบวนการอธิบาย  ลงมือปฏิบัติ   การบอก  การสืบค้น  ระบุและการสำรวจ  
 เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจ    เห็นคุณค่าของงานอาชีพ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
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ง ๑.๑  ป.๖/๑, ป.6/2, ป.6/3 
ง ๒.๑  ป.๖/๑, ป.6/2 
รวมทั้งหมด  ๕ ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะ 
สห.  6 
สห.  9     9.3 
   
 
           
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
    พ ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ        
    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ภาคเรียนที่  ๑                                     เวลา  ๒๐  ชั่วโมง   
 

วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน  การจัดตกแต่งบ้าน  การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุใน
ท้องถิ่น  อธิบายหลักการทำงาน   อภิปรายลักษณะสำคัญและ  วิเคราะห์ตนเอง ตั้งเป้าหมายในการทำงาน เตรียม
ทักษะเฉพาะอาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพที่สนใจ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน  มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพ่ือหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค ์มีการทำงานอย่างมีเหตุผล  สามารถประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้ 

ทำงานด้วยความเสียสละและมีเหตุผล   
มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพและเห็นความสำคัญ ของการสร้างอาชีพ 

  
รหัสตัวช้ีวัด 
ง 1.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 
รวมทั้งหมด ๓   ตัวชี้วัด  
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สมรรถนะ 
สห.6   6.1 
สห.9   9.1                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ภาคเรียนที่  ๒                                  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง   
 
 

วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน การจัดเตรียมอาหาร  ตกแต่งและให้บริการ  การแปร
รูปอาหาร  กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และใช้เวลาในการทำงานได้
เหมาะสม    อธิบายความหมายของข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 
ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน  ตัดสินใจแก้ปัญหา  มีการทำงานอย่างมีเหตุผล  สามารถประมวลผลข้อมูลให้
เป็นสารสนเทศได้  ทำงานด้วยความเสียสละและมีเหตุผล  แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้
อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการอภิปราย วิเคราะห์ ตัดสินใจ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ เห็น
ความสำคัญ มีความเสียสละ มีเหตุผล 

มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพและเห็นความสำคัญ ของการสร้างอาชีพ 
  
รหัสตัวช้ีวัด 
ง 1.1  ม.1/1 , ม.1/2 
ง 4.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 
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รวมทั้งหมด  5 ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะ 
สห.6  6.2 
สห.9  9.2 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 พ ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  ภาคเรียนที่  ๑                                     เวลา  ๒๐  ชั่วโมง   
 
 

อธิบายกระบวนการทางเทคโนโลยี   หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล  การให้บริการผู้อ่ืนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หลักและวิธีการแก้ปัญหา  ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้  เพ่ือพัฒนาทักษะการทำงาน  การ
แก้ปัญหา  การทำงานร่วมกันและทำงาน ด้วยความตั้งใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมาย  รวมถึงการออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ  3  มิติ มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า  เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม   สิ่งแวดล้อม และเลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่าง
รู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในบทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีในสังคมประชาธิปไตย 
  โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์    มี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  กระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นในการทำงาน  
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและนำทักษะปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง 1.1  ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 
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รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะ 
สห.6    6.3 
สห.9    9.4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  ภาคเรียนที่  ๒                                              เวลา  ๒๐  ชั่วโมง   
 

อธิบายกระบวนการ  หลักการออกแบบของใช้  ของตกแต่ง  การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่ง  วิธีการ
แก้ปัญหา  รวมถึงอุปกรณ์และวิวัฒนาการของการสื่อสาร ข้อมูล  ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต  การ
เสริมสร้างประสบการณ์  อาชีพ  ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และมีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน สื่อสาร ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการชี้นำสังคม
ในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 

ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้  การแก้ปัญหา  การจัดการสร้างสรรค์ผลงาน 
มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า   เลือกใช้ เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อ

ชีวิต  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
  
รหัสตัวช้ีวัด 
ง 1.1  ม.2/2 
ง 4.1  ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 
  
รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 
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สมรรถนะ 
สห.6    6.4 
สห. 9   9.4 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ภาคเรียนที่  ๑                             เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จำนวน   ๑  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา และเรียนรู้ทักษะการทำงานร่วม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตัดเย็บ
ซ่อมแซม ดูแลรักษาเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีโดยใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน จัดเตรียมอาหารประเภท
สำรับ และจัดตกแต่งอย่างสวยงาม มีความรอบรู้การขยายพันธุ์พืช งานช่าง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ และมีจิตสำนึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นธรรมในการทำงาน นำข้อดีหรือจุดเด่นของ
สมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาตนเองได้อย่างสมดุลทั้งความรู้ ความคิด และความดีงามและทักษะพ้ืนฐาน
ของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี สามารถวางแผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และ
การเงิน 
 อภิปราย เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการ
ใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม การหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ และสามารถ
ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจของตนเอง เพ่ือการ
เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ  
 ความเข้าใจ เห็นความสำคัญ มีความเสียสละ มีเหตุผล และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
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รหัสตัวช้ีวัด         
ง 1.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3        
 
รวมทั้งหมด  ๓      ตัวชี้วัด  
 
สมรรถนะ 
สห.6    6.6 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ภาคเรียนที่  ๒                             เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จำนวน   ๑  หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์และอภิปรายขั้นตอนการขยายพันธุ์พืชที่มีประสิทธิภาพ ธุรกิจประเภทต่าง ๆ ระดับ
เทคโนโลยี การหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ
ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการผลิต สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ มีการประเมินทางเลือกอาชีพ และวิเคราะห์
แนวทางเข้าสู่อาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยในการผลิต 
เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์              
เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม  

โดยใช้ทักษะการจัดการ ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ใช้กระบวนการกลุ่มในการ
แสวงหาความรู้ การปฏิบัติและประเมินผลงาน 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ แก้ปัญหาและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม เห็น
ความสำคัญของการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพสุจริต และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
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รหัสตัวช้ีวัด 

ง 1.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3        
ง 4.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

รวมทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัด  

สมรรถนะ 
สห.6   6.5  6.7 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
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คำอธิบายวิชาพื้นฐาน 
ต๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                                                                       เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 
    . รู้ความหมายคำศัพท์ที่พบบ่อยๆ สำนวนพ้ืนฐานเกี่ยวกับตนเองครอบครัวและสิ่งต่างๆ รอบตัว ได้
เหมาะสมตามช่วงวัย เข้าใจและสามารถโต้ตอบเมื่อคู่สนทนาพูดและใช้สำนวนง่ายๆ  เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง นิทาน
ง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ สนทนาด้วยภาษาง่ายๆ สั้นๆ เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิ่งต่างๆ รอบตัว 
แสดงความรู้สึก เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องเสียงสระ 
พยัญชนะ โดยออกเสียงสระ กลุ่มคำ พูดประโยคสถานการณ์ต่างๆ เช่น การทักทาย การกล่าวคำอำลา การแนะนำ
ตนเอง การกล่าวขอบคุณ การพูดขออนุญาต การพูดแทรกอย่างสุภาพ คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ และประโยคง่ายๆ ได้
อย่างถูกต้อง และเข้าใจภาษา ท่าทาง รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของเจ้าของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
เทศกาล งานฉลอง 
 โดยใช้กระบวนการ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสืบเสาะหาความรู้ การสื่อความหมาย เพ่ือให้
เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
 เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม และแสวงหา
ความรู้ ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ตลอดจนสื่อสารขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
อาชีพต่างๆ ในท้องถิ่นของตน 
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รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
ต 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4     สห. 4  4.1, 4.2 
ต 1.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4      
ต 1.3 ป.1/1 
ต 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
ต 2.2 ป.1/1 
ต 3.1 ป.1/1 
ต 4.1 ป.1/1 
ต 4.2 ป.1/1 
 
รวมทั้งหมด    ๑๖    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ต๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                                      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                                                                      เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 
  รู้ความหมายคำศัพท์ที่พบบ่อยๆ สำนวนพ้ืนฐานเกี่ยวกับตนเองครอบครัวและสิ่งต่างๆ รอบตัว ได้
เหมาะสมตามช่วงวัย เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง นิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ สนทนาด้วยภาษาง่ายๆ สั้นๆ เพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิ่งต่างๆ รอบตัว แสดงความรู้สึกของตน เข้าใจความแตกต่างของภาษาและ
วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องเสียงสระ พยัญชนะ โดยออกเสียงสระ กลุ่มคำ พูดประโยคสถานการณ์
ต่างๆ เช่น การทักทาย การกล่าวคำอำลา การกล่าวขอบคุณ การแนะนำตนเองและผู้อ่ืน การพูดออกเสียงคำสั่งการ
พูดขอสิ่งของจากผู้อื่น การพูดให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามคำสั่ง และประโยคง่ายๆ ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจและสามารถโต้ตอบ
เมื่อคู่สนทนาพูดและใช้สำนวนง่ายๆ  โดยถ่ายโอนเป็นภาพ เข้าใจภาษาท่าทาง รูปแบบพฤติกรรม การสื่อสารของ
เจ้าของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล งานฉลอง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองโดยใช้คำหรือใช้ประโยคพ้ืนฐาน
ได ้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  โดยใช้กระบวนการ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การสืบเสาะหาความรู้ การสื่อความหมาย 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
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  เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม และแสวงหา
ความรู้ ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ตลอดจนสื่อสารขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
อาชีพต่างๆ ในท้องถิ่นของตน  
 
รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
ต ๑.๑  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔     สห.๔  4.1, 4.3,4.4,4.5 
ต ๑.๒ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔      
ต ๑.๓  ป.๓/๑ 
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  
รวมทั้งหมด    ๑๖     ตัวช้ีวัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายวิชาพื้นฐาน 
ต ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                                      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                                                                             เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 
  รู้ความหมายคำศัพท์ที่พบบ่อยๆ สำนวนพ้ืนฐานเกี่ยวกับตนเองครอบครัวและสิ่งต่างๆ รอบตัว ได้
เหมาะสมตามช่วงวัย เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง นิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ สนทนาด้วยภาษาง่ายสั้นๆ เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความต้องการของตน ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่างๆ รอบตัว แสดง
ความรู้สึกของตน เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมภาษาอังกฤษกับภาษาไทยใน  เรื่องสระ พยัญชนะ 
โดยออกเสียงสระ คำ กลุ่มคำ การพูดประโยชน์สถานการณ์ต่างๆ เช่น การทักทาย การกล่าวคำอำลา การกล่าว
ขอบคุณ การแนะนำตนเอง การกล่าวอวยพร การบอกที่ตั้งของสิ่งต่างๆ การพูดเชิญชวนให้ผู้อ่ืนไปยังที่ต่างๆ การ
พูดแสดงความต้องการในสิ่งต่างๆ การพูดให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามคำสั่ง และประโยคง่ายๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยการถ่าย
โอนเป็นภาพ เข้าใจภาษาท่าทาง รูปแบบกิจกรรมการสื่อสารของเจ้าของภาษา ขนมธรรมเนียมประเพณี เทศกาล  
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองโดยใช้คำหรือใช้ประโยคพื้นฐานได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม  เข้าใจคำ   วลีและประโยค 
สั้นๆ หรือคำสั่งในสถานการณ์ที่คุ้นเคยจากการพูดและการเขียน สื่อสารและบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล สี ตัวเลข
พ้ืนฐาน และสิ่งของพ้ืนฐานในชีวิตประจำวัน 
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 โดยใช้กระบวนการ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การสืบเสาะหาความรู้ การสื่อความหมาย 
มเข้าเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ควา ใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  

 เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ โดยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม และแสวงหา
ความรู้ ความเพลิดเพลินทางภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ตลอดจนสื่อสารขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
อาชีพต่างๆ ในท้องถิ่นของตนตน 
 
รหัสตัวช้ีวัด         สมรรถนะ 
ต 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4     สห.4   4.1, 4.3,4.4,4.5 
ต 1.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
ต 1.3 ป.3/1 
ต 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ต 2.2 ป.3/1 
ต 4.1 ป.3/1 
ต 4.2 ป.3/1 
  
รวมทั้งหมด    ๑๖     ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายวิชาพื้นฐาน 
ต๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                                      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                                                     เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 
   เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทางและคำแนะนำในสถานศึกษา อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำและประโยค
ง่ายๆ ตามหลักการอ่านออกเสียง เข้าใจประโยคข้อความสั้นๆ บทสนทนาและเรื่องสั้ นๆ ใช้ภาษาง่ายๆ เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความต้องการของตน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงความรู้สึกและบอกเหตุผล 
ขอและให้ข้อมูลง่ายๆ อธิบายเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง นันทนาการ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ นำเสนอความคิดรวบยอด ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ ที่ใกล้ตัวได้อย่างมีเหตุผล นำเสนอบทเพลง บทกวี ตามความสนใจด้วยความสนุกสนาน เข้าใจรูปแบบ 
พฤติกรรม และการใช้ถ้อยคำ สำนวน ในการติดต่อปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา รู้จักขนบธรรมเนียม 
ประเพณี เทศกาล งานฉลอง ในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 
ในเรื่องเสียงสระ พยัญชนะ คำ วลี ประโยค เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา เช่น การทักทาย การกล่าวลา การแนะนำตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวขอ
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โทษ การพูดแทรกอย่างสุภาพ โดยรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม พูดโต้ตอบโดยใช้สำนวนที่พบในชีวิตประจำวันถูกต้อง มีมารยาท บรรยายเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ
ที่พบบ่อย และสถานที่ต่างๆ โดยใช้คำกริยาพ้ืนฐานและคำคุณศัพท์ ที่พบบ่อยได้อย่างถูกต้อง  มีเหตุผล สามารถ
เขียนคำ  วลี   วลีโดด และเขียนเป็นประโยคง่ายๆ โดยใช้คำศัพท์ที่กำหนด 
 โดยใช้กระบวนการ การฟัง การพูดและการเขียน การสืบเสาะหาความรู้ การสื่อความหมาย เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจและสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
 เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ และความบันเทิง สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม เข้าใจและถ่ายทอดเนื้อหาสาระภาษาอังกฤษง่ายๆ ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืน ใช้ภาษา
เพ่ือสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ กับบุคคลภายในสถานศึกษา อาชีพต่างๆ ในสถานการณ์จำลองและปฏิบัติง่าย
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
ต 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4    สห.4     4.1, 4.2, 4.3,4.4,4.5 
ต 1.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4      
ต 1.3 ป.4/1 
ต 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ต 2.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
ต 4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 
รวมทั้งหมด    ๑๖    ตัวช้ีวัด 
 

 
 

 
 

คำอธิบายวิชาพื้นฐาน 
ต๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ            กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                                      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                                                               เวลา   ๑๖๐   ชั่วโมง 
 
 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบท
กลอนสั้น ๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุวาดภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค
และข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่าน  บทสนทนาและ นิทาน
ง่าย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ  พูด เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาตและให้
คำแนะนำง่าย ๆ พูด  เขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับ  และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่าย ๆ  พูด เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน  ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว  พูด  เขียน
แสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  ใกล้ตัว และกิจกรรมต่าง ๆ พร้องทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ  พูด
เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  เขียนภาพ  แผนผัง  และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ฟังหรือ
อ่าน พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว บรรยายเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของที่พบบ่อย และ
สถานที่ต่างๆ โดยใช้คำกริยาพ้ืนฐานและคำคุณศัพท์  ที่พบบ่อยได้อย่างถูกต้อง   มีเหตุผล สามารถเขียนคำ  วลี                       
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วลีโดด และเขียนเป็นประโยคง่ายๆ โดยใช้คำศัพท์ที่กำหนด จับใจความสำคัญของวลีหรือประโยคที่ใช้ ในการพูด
หรือเขียน ที่เก่ียวข้องในชีวิตประจำวันโดยยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 
 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ตอบ
คำถาม บอกความสำคัญของเทศกาลวันสำคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียง  ประโยค
ชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
บอกความเหมือน ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย   
  ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และนำเสนอด้วยการพูด  การเขียน   
ฟัง พูด และอ่านในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
ต 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4    สห   .4    4.4, 4.5, 4.6, 4.7 
ต 1.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5     
ต 1.3  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ต 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ต 2.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
ต 4.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
 
รวมทั้งหมด   ๓๐    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ต  ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                                เวลา ๑๖๐  ชั่วโมง 
 
 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทกลอน   
สั้น ๆ  ตามหลักการอ่าน เลือก  ระบุประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน 
บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่าน  บทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า พูด เขียน  โต้ตอบ
ในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาตและให้คำแนะนำ พูด  เขียน แสดงความต้องการ  ขอ
ความช่วยเหลือ  ตอบรับ  และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน  ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว  พูด  เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง   ต่าง ๆ  
ใกล้ตัว และกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ  พูดเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน  และ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ  แผนผัง  แผนภูมิและตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ฟั งหรืออ่าน พูด เขียน แสดง
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียงและกริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญ งานฉลอง  ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ
ภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออก
เสียง  ประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้ เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างระหว่างเทศกาล  งานฉลอง และประเพณี
ของเจ้าของภาษากับของไทย  บรรยายเบื้องต้นเก่ียวกับบุคคล สิ่งของที่พบบ่อย และสถานที่ต่างๆ  

โดยใช้คำกริยาพ้ืนฐานและคำคุณศัพท์  ที่พบบ่อยได้อย่างถูกต้อง   มีเหตุผล สามารถเขียนคำ  วลี  วลีโดด 
และเขียนเป็นประโยคง่ายๆ โดยใช้คำศัพท์ที่กำหนด จับใจความสำคัญของวลีหรือประโยคที่ใช้ในการพูดหรือเขียน 
ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันโดยยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง  สื่อสารโดยใช้วลีพ้ืนฐานหรือกลุ่มคำ สำนวนที่
ตายตัว  บรรยายข้อมูล ส่วนบุคคลและกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ 
  ค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด  
การเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
ต  ๑.๑     ป.๖/๑,   ป.๖/๒,  ป.๖/๓   ป.๖/๔       สห.๔  4.5, 4.6, 4.7, 4.8 
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   อ  ๓.๑     ป.๖/๑    
ต  ๔.๑     ป.๖/๑    ต ๔.๒   ป.๖/๑  
 รวมทั้งหมด   ๒๐   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
  ต ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ภาคเรียนที่  ๑                                   เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   
 
 ศึกษาคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายในการทำอาหารและเครื่องดื่ม การประดิษฐ์ การใช้
ยา สลากยา การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆ หรือการใช้อุปกรณ์ ข้อความ นิทานและบทร้อยกรอง การใช้
พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง อ่านและเข้าใจความหมายของบทอ่าน ประโยคหรือข้อความ และความหมาย
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เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ  สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ  การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ ๑,๔๐๐-๑,๕๕๐ คำ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารวลี หรือ
ประโยคภาษาอังกฤษที่สั้นๆ ง่ายๆ ที่เป็นภาษาเขียน ระหว่างบุคคล คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง ภาษาท่ีใช้ใน
การแสดงความต้องการ สนทนาและโต้ตอบในหัวข้อที่คุ้นเคยอย่างเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือ ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว การจับใจความสำคัญ แก่นสาระ การวิเคราะห์ความ เรื่อง 
เหตุการณ์ การใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา ความเหมือน ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย การใช้
เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  การค้นคว้า
รวบรวม การสรุปและการนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาใน
สถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ๔ ทักษะ )ฟัง พูด อ่าน เขียน( การฝึกหัดปฏิบัติสนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ การจับใจความสำคัญนิทาน เรื่องสั้น ข้อความสั้นๆ ข่าวที่น่าสนใจจากสื่อหลากหลาย 
แสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบ ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ สรุปข้อมูลและนำเสนอได้อย่างมี
วิจารณญาณ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 

ต. ๑.๑   ม. ๑/๑ ม. ๑/๒ ม. ๑/๓/๑     สห.๔ 4.1-4.4 
ต. ๑.๒  ม. ๑/๑ ม. ๑/๒ ม. ๑/๓       
ต. ๑.๓  ม. ๑/๑ ม. ๑/๒ 
ต. ๒.๑  ม. ๑/๑ 
ต. ๒.๒ ม. ๑/๑/๑ ม. ๑/๑/๒ 
ต. ๓.๑  ม. ๑/๑  ต. ๔.๑  ม. ๑/๑    
 
 รวมทั้งหมด   ๑๓   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ต ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                               
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  ภาคเรียนที่  ๑                                                เวลา ๖๐  ชั่วโมง   
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 ศึกษาคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบาย ข้อความ ข่าว ประกาศและบทร้อยกรอง การใช้
พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง ประโยคหรือข้อความและความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา
และอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการสถานที่ ภาษาและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวงคำศัพท์สะสม
ประมาณ ๑,๗๕๐-๑,๙๐๐ คำ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย 
ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
การจับใจความสำคัญ แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์เรื่อง ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ    
การใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การ
เปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆของเจ้าของภาษา
กับของไทย การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่ างประเทศและ
ภาษาไทย การค้นคว้า การรวบรวม การสรุปและการนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน การใช้ภาษาในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่ เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน การใช้
ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น การค้นคว้าความรู้ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ  บรรยายเกี่ยวกับบุคคล  สถานที่ และสิ่งของโดยใช้คำและโครงสร้างไวยากรณ์ง่ายๆ  เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน  เขียนประโยคโดยใช้คำศัพท์ตามที่กำหนด  หาใจความสำคัญของวลีหรือ
ประโยคที่ใช้ในการพูดและการเขียน ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวข้องกับเรื่องประจำวัน แก้ไขสถานการณ์โดยใช้คลังภาษา
พ้ืนฐาน 
 โดยใช้ทักษะการะบวนการทางภาษา ๔ ทักษะ )ฟัง พูด อ่าน เขียน( การฝึกหัดปฏิบัติสนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ การจับใจความสำคัญนิทาน เรื่องสั้น ข้อความสั้นๆ ข่าวที่น่าสนใจจากสื่อหลากหลาย 
แสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบ ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ สรุปข้อมูลและนำเสนอได้อย่างมี
วิจารณญาณ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
รหัสตัวช้ีวัด       สมรรถนะ 
ต ๑.๑  ม. ๒/๑ ม. ๒/๒ ม. ๒/๓                    สห.๔   4.1 - 4.9 
ต ๑.๒  ม. ๒/๑ ม. ๒/๒ ม. ๒/๓                      
ต ๑.๓  ม. ๒/๑ ม. ๒/๒                           
ต ๒.๑  ม. ๒/๑ ม. ๒/๒ 
ต ๒.๒  ม. ๒/๑ ม. ๒/๒     ต ๓.๑  ม. ๒/๑   
ต ๔.๒  ม. ๒/๑     ต ๔.๑  ม. ๒/๑ 
รวมทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ต ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  ภาคเรียนที่  ๒                                         เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   
 
 ศึกษาคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายในการประดิษฐ์ การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆ 
การใช้อุปกรณ์ ข้อความ ข่าว โฆษณาและบทร้อยกรอง การใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง ประโยค 
ข้อความ และความหมายเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย การตีความ ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น 
สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ โดยใช้คำเชื่อมประโยค 
ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายที่มีข้ันตอนซับซ้อน ภาษาที่ใช้ใน
การแสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ 
การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม การจับใจความ
สำคัญ แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์เรื่อง ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ การเลือกใช้ภาษา 
น้ำเสียงและกิริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมของเจ้าของภาษา การเปรียบเทียบ และการอธิบายความเหมือน ความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย การค้นคว้ารวบรวม การสรุปและการนำเสนอข้อมูล 
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม บรรยายเกี่ยวกับบุคคล  สถานที่ และสิ่งของโดยใช้คำและ
โครงสร้างไวยากรณ์ง่ายๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน  เขียนประโยคโดยใช้คำศัพท์ตามที่กำหนด  
หาใจความสำคัญของวลีหรือประโยคที่ใช้ในการพูดและการเขียน ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวข้องกับเรื่องประจำวัน แก้ไข
สถานการณ์โดยใช้คลังภาษาพ้ืนฐาน   

โดยใช้ทักษะการะบวนการทางภาษา ๔ ทักษะ )ฟัง พูด อ่าน เขียน( การฝึกหัดปฏิบัติสนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ การจับใจความสำคัญนิทาน เรื่องสั้น ข้อความสั้นๆ ข่าวที่น่าสนใจจากสื่อหลากหลาย 
แสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบ ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ สรุปข้อมูลและนำเสนอได้อย่างมี
วิจารณญาณ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
ต ๑.๑  ม. ๒/๓  ม. ๒/๔         สห. ๔  4.1 – 4.7, 4.9 
ต ๑.๒  ม. ๒/๔ ม. ๒/๕         
ต ๑.๓  ม. ๒/๓  ต ๒.๑  ม. ๒/๓ 
ต ๒.๒  ม. ๒/๓   ต ๓.๑  ม. ๒/๑ 
ต ๔.๑  ม. ๒/๑  ต ๔.๒  ม. ๒/๑   
รวมทั้งหมด   ๑๐   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ต ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                               
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ภาคเรียนที่  ๑                                     เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   
 
 ศึกษาคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายในการประดิษฐ์ การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆ 
การใช้อุปกรณ์ ข้อความ ข่าว โฆษณาและบทร้อยกรอง การใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง ประโยค 
ข้อความ และความหมายเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย การตีความ ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น 
สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ โดยใช้คำเชื่อมประโยค 
ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายที่มีข้ันตอนซับซ้อน ภาษาที่ใช้ใน
การแสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ 
การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม การจับใจความ
สำคัญ แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์เรื่อง ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ การเลือกใช้ภาษา 
น้ำเสียงและกิริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมของเจ้าของภาษา การเปรียบเทียบ และการอธิบายความเหมือน ความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย การค้นคว้ารวบรวม การสรุปและการนำเสนอข้อมูล 
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม  สนทนาและโต้ตอบในหัวข้อที่คุ้นเคยอย่างเคารพความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน บรรยายเกี่ยวกับบุคคล  สถานที่ และสิ่งของโดยใช้คำและโครงสร้างไวยากรณ์ง่ายๆ เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน  เขียนประโยคโดยใช้คำศัพท์ตามที่กำหนด  หาใจความสำคัญของวลีหรือประโยคที่ใช้
ในการพูดและการเขียน ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวข้องกับเรื่องประจำวัน แก้ไขสถานการณ์โดยใช้คลังภาษาพ้ืนฐาน   

โดยใช้ทักษะการะบวนการทางภาษา ๔ ทักษะ )ฟัง พูด อ่าน เขียน( การฝึกหัดปฏิบัติสนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ การจับใจความสำคัญนิทาน เรื่องสั้น ข้อความสั้นๆ ข่าวที่น่าสนใจจากสื่อหลากหลาย 
แสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบ ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ สรุปข้อมูลและนำเสนอได้อย่างมี
วิจารณญาณ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

 
รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ   
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ต ๑.๑    ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓      สห. ๔  4.1-4.9 
ต ๑.๒   ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓    ต. ๑.๓   ม. ๓/๑ ม. ๓/๒   
ต ๒.๑   ม. ๓/๑ ม. ๓/๒   ต ๒.๒  ม. ๓/๑ 
ต ๓.๑  ม. ๓/๑          ต ๔.๑  ม. ๓/๑     
รวมทั้งหมด   ๑๔   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ต ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                               
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ภาคเรียนที่  ๒                                          เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   
 
 ศึกษาลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษาและ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ ๑,๔๐๐-๑,๕๕๐ คำ )คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม( การตีความ ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง การจับใจความสำคัญ คำถามเก่ียวกับ
ใจความสำคัญของเรื่อง ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลและการยกตัวอย่าง คำศัพท์ สำนวน
ภาษา ประโยคและข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบายเปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟังหรืออ่าน ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ การแสดงความคิดเห็นและ
การให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ความ
เหมือน ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย การเปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมเจ้าของภาษากับของไทยการนำวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษาไปใช้ การค้นคว้า การรวบรวม การสรุปและการนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น การค้นคว้าความรู้ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การใช้ภาษาต่างประเทศในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น หาใจความสำคัญของวลีหรือประโยคที่ใช้ในการพูดและการเขียน ซึ่งมี
หัวข้อเกี่ยวข้องกับเรื่องประจำวัน แก้ไขสถานการณ์โดยใช้คลังภาษาพ้ืนฐาน  สื่อสารและบรรยายข้อมูลส่วน
บุคคล  กิจวัตรประจำวัน โดยใช้รูปประโยคข้ันพื้นฐานและกลุ่มคำสำนวนที่ตายตัว รู้ศัพท์มากพอสำหรับการ
สื่อสารในสถานการณ์ที่แตกต่างในยุคดิจิทัล 
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โดยใช้ทักษะการะบวนการทางภาษา ๔ ทักษะ )ฟัง พูด อ่าน เขียน( การฝึกหัดปฏิบัติสนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ การจับใจความสำคัญนิทาน เรื่องสั้น ข้อความสั้นๆ ข่าวที่น่าสนใจจากสื่อหลากหลาย 
แสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบ ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ สรุปข้อมูลและนำเสนอได้อย่างมี
วิจารณญาณ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
รหัสตัวช้ีวัด        สมรรถนะ 
ต ๑.๑    ม. ๓/๓ ม. ๓๔        สห.๔  4.1-4.11 
ต ๑.๒   ม. ๓/๔ ม. ๓/๕        
ต ๑.๓   ม. ๓/๓ 
ต ๒.๑   ม. ๓/๑ 
ต ๒.๒  ม. ๓/๒   ต ๔.๑   ม. ๓/๑ 
ต ๓.๑   ม. ๓/๑      ต ๔.๒  ม. ๓/๑ ม. ๓/๒     
 รวมทั้งหมด  ๑๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 วิชาภาษาไทย 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 21201    ทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย 1                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1              ภาคเรียนที่ 1                   เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ฝึกอ่านออกเสียงคำ  กลุ่มคำ  ประโยค และข้อความต่างๆ ได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว   ฝึกอ่านในใจได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น   และจับใจความสำคัญคิดวิเคราะห์ความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้   รับฟังเรื่องที่เป็นความรู้ทางวิชาการ 
ความบันเทิง ข่าวสาร เหตุการณ์ โมษณาเรื่องราวต่างๆจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วสามารถวิเคราะห์ 
วิจารณ์ แยกแยะ ข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นคล้อยตาม หรือโต้แย้งได้อย่างมีเหตุมีผล ฝึกเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง  
คล่องแคล่ว  เขียนสื่อความได้ตรงตามวัตถุประสงค์  ใช้ถ้อยคำ  สำนวนภาษาถูกต้องเหมาะสม   ฝึกเขียนคัดลายมือ
ให้สวยงามชัดเจน  มีมารยาทในการอ่านการเขียน                                                                   
   โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  แบบกระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเรียนภาษา  เพื่อให้เกิดความรู้  เกิดทักษะการอ่าน  การเขียน  มีความสามารถในการสื่อสาร   

เขียน  ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มุ่งมั่นในการทำงานเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่านการ  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียง กลุ่มคำ ประโยค และข้อความต่างๆ ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว 
2. อ่านในใจแล้วจับใจความได้ 
3. อ่านและคิดวิเคราะห์ความรู้และข้อคิดได้ 
4. มีมารยาทในการอ่าน 
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5. เขียนสะกดคำได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว 
6. เขียนสื่อความได้ 
7. เขียนเรียงความได้ 
8. มีมารยาทในการเขียน 
9. มีนิสัยรักการเขียน 

 
รวมทั้งหมด   9   ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะ 
สห.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท   22120ทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย 2                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2                                      เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  
 
 
      ฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  ร้อยกรอง  การอ่านในใจ  เพ่ือจับใจความสำคัญ  ระบุเหตุผล     
ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน พูดสื่อสาร มีศิลปะในการพูดอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมตามรูปแบบการพูด 

สามารถใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามหลักของการใช้ภาษา และระดับภาษา ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานของ
เครื่องมือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้น  ฝึกคัดลายมือตัวบรรจง  เขียนสื่อสารได้ถูกต้อง  ชัดเจน  สละสลวย   
                โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้  กระบวนการเรียนภาษา เพ่ือให้เกิดทักษะการอ่าน  
การเขียนภาษาไทยและใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีมารยาทในการเขียน  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน   
เป็นผู้รู้รักษ์วัฒนธรรมไทย 
 

        ผลการเรียนรู้    
1.  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
2. จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน 
3. ระบุเหตุผลและข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
4. ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้น 
5. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งหน้า 
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6. เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้อง  เขียนสะกดคำถูกต้อง  เขียนประโยคสื่อสารถูกต้อง  ชัดเจน  สละสลวย 
7. มีมารยาทในการอ่านเขียน 

 
  รวมทั้งหมด   7    ตัวชี้วัด 

 
   สมรรถนะ 
   สห.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
   ท22201เสริมทักษะภาษาไทย                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                 ภาคเรียนที่ 1    เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  
 

ฝึกทักษะการฟัง  สามารถบอกได้ว่าผู้ส่งสารมีจุดมุ่งหมายอย่างไร  ฟังจับใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟัง นำไปเลา่ต่อ
ได้ถูกต้อง ได้ใจความสมบูรณ์  ฝึกสรุปจับใจความสำคัญ และขอ้คิดจากเรื่องที่ฟัง  นำไปใช้ตอบคำถาม  และรายงานหน้า
ชั้นเรียน  สังเกต  ค้นหา “สาร”  “จุดมุ่งหมายสำคัญ” ในแต่ละเร่ืองที่ได้ฟัง  นำไปบอกกล่าวให้เพื่อน ๆ ได้ทราบ  ศึกษา
วิธีการพูด การวางท่าทาง การใช้น้ำเสียง การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม ตามมารยาท และลักษณะการพูด  สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตจริงได้  ตลอดจนการพูดกล่าวรายงานหนา้ชัน้  ครูกำหนดสถานการณ์สมมติขึน้  นักเรียนฝึกพูดรายงานตาม
บทบาทสมมติ  ฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ กล่าวแสดงความยินดี  อวยพรวันเกิด ฯลฯ  และนำไปใชใ้นชีวิตจริงได้   ฝึกอ่านในใจ
ให้คล่องแคล่ว โดยใช้การจับเวลาให้ได้นาทีละ  150 – 250 คำ  เป็นอย่างน้อย  เพื่อความรวดเร็วในการอ่าน  ฝึกสรุป
สาระสำคัญจากเรื่องที่อ่าน  นำไปใช้ในการทำแบบทดสอบและรายงานให้เพื่อนฟัง  ฝึกอ่านสะกดคำยากที่หลากหลาย  เพื่อ
นำไปใช้ในการเขียนเรียงความและเขียนตอบแบบทดสอบศึกษาและฝึกเรียบเรียงถ้อยคำให้ได้ใจความกระชับสละสลวย     
ฝึกเขียนความหรือขยายความจากเรื่องราวต่าง ๆ ทีไ่ดป้ระสบมา  ฝึกจดบันทึกความรู้ความเข้าใจ  รายงานจากการศึกษา
ค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ตา่งๆตามรูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง และเขียนบรรยายเขียนสรุปเร่ืองที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ ์
ประเมินค่า และสื่อสารเรื่องที่เขียนให้ผู้อื่นเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ เขียนเล่าประสบการณจ์ากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่
น่าสนใจ  มีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์  และสืบสานวรรณกรรมท้องถ่ิน 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด   กระบวนการปฏิบัติ   
กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนรูค้วามเข้าใจ  เพื่อให้เกิด
ความรู้  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และการดู      มีความสามารถในการสื่อสาร  ในการคิดการใช้
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ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลย ี เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่ในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีคณุธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยมที่เหมาะสม    
 
ผลการเรียนรู ้

1. ฟังแล้วบอกได้ว่าผู้ส่งสารมีจดุมุ่งหมายอย่างไร 
2. จับใจความและเลา่เร่ืองจากเรื่องที่ฟังได้ถูกต้อง 
3. สรุปข้อคิดจากเรื่องที่ฟัง 
4. เมื่อกำหนดสถานการณ์สมมติขึ้น  นักเรียนสามารถพูดรายงานตามบทบาทของตน 
5. พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้  เชน่  กล่าวแสดงความยินดี  อวยพรวันเกิด ฯลฯ  
6. วางท่าทาง ใช้เสยีง ใช้ภาษา  ได้อย่างเหมาะสมตามมารยาทและลักษณะการพูด 
7. อ่านในใจได้คล่องแคล่วนาทลีะ 150 - 250 คำเป็นอย่างตำ่  
8. สรุปสาระสำคัญจากเรื่องที่อ่าน 
9. สะกดคำยากที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง 
10.เขียนย่อเรื่องจากเรื่องที่อ่านหรือฟังได้ 
 
รวมทั้งหมด      10    ผลการเรียนรู้ 
   

สมรรถนะ 
สห.1 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท   เสริมทักษะภาษาไทย 222024      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2                                  เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
  

นักเรียนเลือกอ่านหนังสืออ่านเพ่ิมเติม  หรือหนังสืออ่านนอกเวลาตามความสนใจ  ศึกษาความหมายของ
คำศัพท์ที่ ยากขึ้น   แล้ วแปลความ  ถอดคำประพันธ์   สรุปความจากเรื่องที่ อ่ าน   วิ เคราะห์   ตีความ                   
แสดงความคิดเห็น  ประเมินคุณค่า  และอภิปรายในเรื่องที่อ่าน  ที่ได้ฟังมา  ถอดคำประพันธ์จากวรรณคดีมรดกที่
เลือกอ่านตามความสนใจ  ศึกษาเรื่องคำศัพท์ยาก  แปลความ  ตีความ จากเรื่องที่อ่าน  ตลอดจนการแสดง  ความ
คิดเห็นในเรื่องที่ตนได้อ่านมา  ศึกษาและถอดคำประพันธ์ออกมาเป็นภาษาร้อยแก้วให้ได้ใจความสละสลวย  ทำ
ความเข้าใจศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมท้องถิ่น  ฝึกเขียนสะกดคำยากอย่างสม่ำเสมอ  เพ่ือความถูกต้องชัดเจนในการ
อ่านเขียนหนังสือไทย  ฝึกเขียนสรุปความหรือขยายความ   จากเรื่องที่กำหนดไว้   เป็นประโยชน์ในการเขียนตอบ
ข้อสอบ  และอ่านเพื่อความรู้ความจำ  ศึกษาและฝึกฝนเขียนเรียงความ  ในแนวสร้างสรรค์  ที่แสดงความรู้ความคิด
ได้เหมาะสมกับวัยของตน  ฝึกฝนเขียนบทร้อยกรอง  เพ่ือแสดงความรู้ความคิดจินตนาการในเรื่องราวต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม   ฝึกอภิปรายกลุ่มโดยกำหนดสถานการณ์ขึ้น  ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงและเป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินชีวิต การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ สามารถพูด หรือเขียนเพ่ือสื่อสารเรื่องที่ศึกษา มีมารยาทใน
การฟัง พูด อ่าน เขียน และสนุกกับการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์  ศึกษาและฝึกอภิปรายในที่ประชุม
ชน  เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้เกิดข้ึน  ฝึกวิธีการดำเนินการการโต้วาทีและเป็นผู้ร่วมโต้วาทีได้   

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด    กระบวนการ
ปฏิบัติ   กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนรู้ความ
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เข้าใจ  เพ่ือให้เกิดความรู้  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และการดู   มีความสามารถในการ
สื่อสาร  ในการคิดการใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม    

 
ผลการเรียนรู ้

1.  อ่านหนังสืออ่านเพ่ิมเติม หรือหนังสืออ่านนอกเวลาตามความสนใจ  แล้วแปลความ  ถอดคำประพันธ์  
สรุปความจากเรื่องที่อ่าน   

2.วิเคราะห์  ตีความ  แสดงความคิดเห็น  และประเมินคุณค่าของเรื่องที่อ่าน 
          3. ถอดคำประพันธ์จากวรรณคดีมรดกท่ีเลือกอ่านตามความสนใจ 

4.  เขียนสรุปความหรือขยายความจากเรื่องที่กำหนด 
5.  เขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์แสดงความนึกคิดเหมาะกับวัย 
6.  เขียนบทร้อยกรอง เพื่อแสดงความรู้และความคิด 
7.  เมื่อกำหนดสถานการณ์สมมติต่างๆ ขึ้น  นักเรียนสามารถร่วมการอภิปรายกลุ่ม 
8.  ดำเนินการโต้วาทีและร่วมโต้วาที 
 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้  
สมรรถนะ 
สห.1 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท  เสริมทักษะภาษาไทย 232015      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่  1                                 เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  
 
 

 ฝึกทักษะภาษาไทย  โดยฝึกฟัง ดู ข่าวสาร รายการโทรทัศน์ แล้ววิเคราะห์ประเด็นความรู้ ความเข้าใจ  
ธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย ทั้งภาษาท่ีเป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ นำไปใช้เป็นประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน   พูดเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของจังหวัด  ชุมชน  สถานที่สำคัญ   สนทนา  อภิปรายการ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชนจากการศึกษา สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ผู้คนและผู้นำในท้องถิ่น ชุมชน   พูดโทรศัพท์อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม มีมารยาท    อ่านออกเสียงร้อยแก้ว ข่าว บทร้อยกรอง  อ่านวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ ข่าว 
ประกาศ คำแนะนำ และ คำเชิญชวน   คัดลายมือครึ่งบรรทัดถูกต้อง สวยงาม   เขียนเชิงกิจธุระ จดหมายประกาศ  
คำแนะนำ  คำเชิญชวนเรื่องอาหาร สินค้า สถานที่สำคัญ  สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น  มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล  
ตรงตามวัตถุประสงค์   ค้นคว้าจากสื่อรูปแบบต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่างหลากหลาย  
นำความรู้  แนวคิดในการพัฒนาตนและสังคม               
 

 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา กระบวนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง   
การสืบค้นข้อมูล  เพ่ือให้เกิดความรู้  มีมารยาทในการใช้ภาษา มีความสามารถในการสื่อสาร  ในการคิด  ในการใช้
ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสม 
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ผลการเรียนรู้ 

1.  อ่านออกเสียงข่าว บทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
2.  วิ เคราะห์และวิจารณ์ ฉลากโภชนาการ ข่าวสาร เหตุการณ์ สำคัญ   ประกาศ  คำแนะนำ                           

และคำเชิญชวน อย่างมีเหตุผล เพ่ือนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
3. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
4.เขียนข่าว ประกาศ คำแนะนำ คำเชิญชวนโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา 
5. เขียนอัตชีวประวัติ โดยเล่าเหตุการณ์  ข้อคิดเห็น  และทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ 
6.เขียนจดหมายกิจธุระติดต่อทั้งภาครัฐและเอกชน 
7. มีมารยาทในการเขียน 
8.วิเคราะห์และวิจารณ์รายการโทรทัศน์ และนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
9. พูดในโอกาสต่างๆ เช่น เล่าเรื่อง สนทนา อภิปราย พูดติดต่อทางโทรศัพท์ได้ตรงตามวัตถุปรสงค์ 

   10. มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
 11. แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี11    กลอนหก  กลอนแปด  
 
รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู้ 
สมรรถนะ 
สห.1 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
  ท  23202 ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ 6                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 2              เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ฝึกทักษะภาษาไทย  โดยฝึกฟัง ดู เพลง  โฆษณา  แล้ววิเคราะห์ประเด็นความรู้ ความเข้าใจ  สัมภาษณ์
บุคคลสำคัญในท้องถิ่นนำมาเขียนบทความสัมภาษณ์    พูดโต้วาที  ยอวาที เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต  ในชุมชน    
อ่านออกเสียง  อ่านวิเคราะห์บทความ  สารคดี  โฆษณานำไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน    กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อกับหน่วยงานราชการและเอกชน   เขียนชีวประวัติบุคคลสำคัญในท้องถิ่น     เขียน รายงานจากการศึกษา
ค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆตามรูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง และเขียนบรรยายเขียนสรุปเรื่องที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ 
ประเมินค่า และสื่อสารเร่ืองที่เขียนให้ผู้อื่นเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ คำอวยพรในโอกาสต่าง ๆ โฆษณา   แสดงความรู้ 
ความคิด โต้แย้งบทความ บทโฆษณา  แต่งเพลงสร้างสรรค์สังคม   อ่าน  พูดและเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 
สร้างสรรค์  มีเหตุผล  มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล  ค้นคว้าจากสื่อรูปแบบต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  ใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นอย่างหลากหลาย นำความรู้  แนวคิดในการพัฒนาตนและสังคม               
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา    กระบวนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
การสืบค้นข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้  มีมารยาทในการใช้ภาษา  มีความสามารถในการสื่อสาร  ในการคิด  ในการใช้
ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี   เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้   มุ่งม่ันในการทำงาน    รักท้องถิ่น 

 
ผลการเรียนรู้ 
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1.  อ่านออกเสียงบทความ สารคดีได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
           2 . วิเคราะห์และวิจารณ์บทความ สารคดี และโฆษณา อย่างมีเหตุผล  เพ่ือนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
           3.  เขียนโฆษณา คำอวยพรในโอกาสต่าง ๆ  โดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 

 4.  เขียนชีวประวัติบุคคลสำคัญในท้องถิ่น โดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ  
         จากการสืบค้น  สัมภาษณ์  สอบถาม 
           5.  เขียนกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อติดต่อทั้งภาครัฐและเอกชน 

 6.  มีมารยาทในการเขียน 
 7.  วิเคราะห์และวิจารณ์บทเพลงที่ฟัง และนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
 8.  พูดในโอกาสต่าง ๆ  เช่น โต้วาที  ยอวาที  ไดถูกต้องตามหลักการ 
 9.  สัมภาษณ์บุคคลสำคัญในท้องถิ่นเก่ียวกับประวัติชีวิต ข้อคิดเห็น และทัศนคติได้อย่างถูกต้อง 

          10.  มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
11. แต่งบทเพลงที่มีเนื้อความพัฒนาสังคม 
12. วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากบทเพลงสมัยเก่าและบทเพลงร่วมสมัย 
 

รวมทั้งหมด 12 ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะ 
สห.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
                                           เกษตรพอเพียง 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า1 รหัสวิชา ง 20201  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนที่  1   เวลา 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
. 
                 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาดเกี่ยวกับเห็ด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเห็ดและเชื้อเห็ด 
โรงเรือนและอุปกรณ์การเพาะเห็ดและการทำเชื้อเห็ด มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพ่ือหาทาง
ออกและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ การวางแผนการผลิตเห็ดและเชื้อเห็ด การทำเชื้อเห็ด การเพาะเห็ดและการ
ปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตเห็ด การจัดจำหน่าย
และการทำบัญชี การทำงานด้วยความตั้งใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพ่ือบรรลุตามเป้าหมาย 

ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตเห็ดและเชื้อเห็ด 
2. เตรียมการผลิตเห็ดและเชื้อเห็ดตามความต้องการของตลาดและสภาพพ้ืนที่ 
3. ผลิตเห็ดและเชื้อเห็ดตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
4. ปฏิบัติดูแลรักษาเห็ดและเชื้อเห็ดตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อระบบ  
    นิเวศวิทยา 
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5. จัดการผลผลิตโดยการเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยวตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายการผลิตเห็ดและจำหน่ายเห็ดและเชื้อเห็ด 

จำนวนผลการเรียนรู้ 6  ผลการเรียนรู ้

สมรรถนะ 

สห.6    6.3 

สห.9    9.1 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คำอธิบายรายวิชา เพิ่มเติม 

รายวิชาการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า2 รหัสวิชา ง 20202  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 
ศึกษาวิเคราะห์ช่องทางการตัดสินใจ วิเคราะห์ตนเอง ตั้งเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ 

ปฏิบัติงานตามความสนใจและความถนัด ฝึกฝนอาชีพที่สนใจ เ พ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ และเลือก
ประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า ความสำคัญประโยชน์ ของการเพาะเห็ดนางฟ้า  ระบุชื่อวัสดุอุปกรณ์ในการ
เพาะเห็ดได้  วางแผนดําเนินการเตรียมวัสดุเพาะเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติกได้อย่างเหมาะสมและแสดงความคิดเห็น
และทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคมและวัฒนธรรม  วางแผนดําเนินการเพาะเห็ด
นางฟ้าในถุงพลาสติกได้อย่างเหมาะสม  ชี้แจงเหตุผลในการตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วางแผน จัด
เรียงลำดับความสำคัญของงานและใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม เลือกประกอบอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. ระบุชื่อวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดได้   
2. อธิบายวิธีการและขั้นตอนการเพาะเห็ดนางฟ้าได้ 
3.  วางแผนดําเนินการเตรียมวัสดุเพาะเห็ดนางฟ้า ในถุงพลาสติกได้ อย่างเหมาะสม   
4.  วางแผนดําเนินการเพาะเห็ดนางฟ้า ในถุงพลาสติกได้อย่าง เหมาะสม 

            5.  ชี้แจงเหตุผลในการตัดสินใจ เลือกประกอบอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าได้ 
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จำนวนผลการเรียนรู้  5  ผลการเรียนรู้ 
 

สมรรถนะ 

สห.6  6.1, 6.2  

สห. 9  9.2 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คำอธิบายรายวิชา เพิ่มเติม 

ง 22201 รายวิชาการเลี้ยงเห็ดนางฟ้าเพื่ออาชีพ3      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2         ภาคเรียนที่   1 เวลา  20  ชั่วโมง        จำนวน 0.5  หน่วยกิต 
 
        สืบค้นข้อมูล ศึกษา อธิบาย ความหมายและความสำคัญ ประโยชน์วงจรชีวิตของเห็ดนางฟ้าภูฐาน การบรรจุ
การนึ่งฆ่าเชื้อ การถ่ายเชื้อ การเพาะเลี้ยง เห็ดนางฟ้าภูฐาน การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าที่
เหมาะสม  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าภูฐาน การดูแล โรคและแมลงศัตรูของเห็ดนางฟ้าภูฐาน 
คุณค่าทางโภชนาการตลาดและแหล่งจำหน่าย ปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยเสี่ยงในการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐาน การ
จดบันทึกผลการปฏิบัติงานปรับปรุงพัฒนางาน นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา
ตนเองได้อย่างสมดุลทั้งความรู้ ความคิดและความดีงาม  การคำนวณค่าใช้จ่าย การกำหนดราคาจำหน่าย จั ด 
จำหน่าย จัดทำบัญชีรายรับ -รายจ่าย การจัดการอย่างมี คุณธรรม คิดและปฏิบัติงานโดยใช้หลักตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเห็นคุณค่าในอาชีพ  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการทำงาน
กลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงาน และนำ
ความรู้ ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิ ยมที่
เหมาะสม  
 และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 
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1. สืบค้นข้อมูล ศึกษาและอธิบายความหมายและความสำคัญ ประโยชน์ วงจรชีวิต การบรรจุ การนึ่งฆ่า   
การถ่ายเชื้อ การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐานที่เหมาะสม ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าภูฐาน การดูแล โรคและแมลงศัตรูของเห็ดนางฟ้าภูฐาน คุณค่าทาง
โภชนาการ ตลาดและแหล่งจำหน่าย ปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยเสี่ยงในการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน 
    2. เลือก ใช้ ซ่อมแซม ดัดแปลง เก็บบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภู
ฐาน 
    3  วางแผน เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับการ . เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน 
 
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
 

สมรรถนะ 

สห.6  6.4 

สห.9  9.3 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา เพิ่มเติม 
ง 22203รายวิชาการเลี้ยงเห็ดนางฟ้าเพื่ออาชีพ4            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2         ภาคเรียนที่   2   เวลา 20  ชั่วโมง        จำนวน 0.5  หน่วยกิต 
 
        สืบค้นข้อมูล ศึกษา อธิบาย  การจัดกลุ่มข้อมูลเบื้องต้นและการทำโครงการเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ในงานอาชีพสุจริต สนใจและทำงานอย่างมีคุณภาพ เห็นประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต รู้จัก
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริต แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ
ทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์หัตถกรรมแลการผลิตสามารถนำไป
ประยุกต์ไปประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเป็นอาชีพได้ มีคุณธรรมทำงานด้วยความรับผิดชอบ 
ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดและมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเลือกใช้ภาษาเทคโนโลยีได้อย่างรู้เท่าทันละรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งใน
บทบาทการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในสังคมประชาธิปไตย 
       โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการทำงาน
กลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงานและนำ
ความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมที่
เหมาะสม  
     มีคุณธรรม  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 
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๑.   ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐาน การบรรจุ การนึ่งฆ่าเชื้อ การถ่ายเชื้อ การดูแลโรคและแมลงศัตรูของเห็ด 
นางฟ้าภูฐาน เก็บเกี่ยวและจัดจำหน่ายผลผลิตด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีเจตคติและ
ประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูก
วิธีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์งานการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และรับผิดชอบ 
3. มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีในการทำงาน คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาในการจำหน่าย จัดจำหน่าย ทำบัญชี 
รายรับรายจ่าย จดบันทึกปรับปรุงและพัฒนางาน 
 
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 

สมรรถนะ 

สห.6  6.5 

สห.9  9.4  

 

 
 

คำอธิบายรายวิชา เพิ่มเติม 
ง 23201 รายวิชาการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า5    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์ช่องทางการตัดสินใจ เลือกประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน

ของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี เห็นความสำคัญประโยชน์ ของการเพาะเห็ดนางฟ้า ขั้นตอนและวิธีการวางแผนการ
ผลิต การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การสร้างโรงเรือน     การเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด วิธีการดูแลรักษา การป้องกันและกำจัด
ศัตรู การเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งสามารถวางแผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด การทำบัญชี 
ทรัพยากรบุคลากรและการเงิน ทั้งการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติ
จริง เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ แบ่งปันและแลกเปลี่ยน สื่อสารข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพ่ือการชี้นำสังคมในทางที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ    
 มีคุณธรรม  มีลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. ชี้แจงเหตุผลในการตัดสินใจ เลือกประกอบอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าได้ 
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2. อธิบายวิธีการและขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าได้ 
3. วางแผนการผลิตเห็ดนางฟ้า การดูแลรักษา ป้องกันและกำจัดศัตรูของเห็ดนางฟ้าได้ 
4. คัดเลือกพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดนางฟ้าได้ 
5. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า 
 
 
จำนวนผลการเรียนรู้  6  ผลการเรียนรู้ 
 

สมรรถนะ 

สห. 6   6.6 

สห. 9   9.5 

 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา เพิ่มเติม 
ง 23203 รายวิชาการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า  6     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 
การเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งการจัดการตลาด การทำบัญชี ทั้งการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ

ประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า  ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ ปัจจัยในการ
ผลิต เทคนิคการขาย การแปรรูปของเห็ดนางฟ้าได้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเลือก  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและ
เห็นคุณค่าของการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติจริง และมีจรรยาบรรณและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

โดยใช้ทักษะการคิดคำนวณ  การจัดทำบัญชีรายรับ -รายจ่าย การแก้ปัญหา และนำความรู้ที่เรียนไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เก็บเก่ียวผลผลิต จัดการตลาด จัดทำบัญชีแสดงรายรับ-รายจ่ายการผลิตเห็ดนางฟ้าได้ 
2.  การแปรรูปของเห็ดนางฟ้าได้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเลือก 
3.  บอกประโยชน์และความสำคัญของเห็ดนางฟ้าได้ 
4.  ใช้แนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพการผลิตเห็ด 
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     นางฟ้า 
5.  อธิบายและนำเสนอปัญหา อุปสรรคในการประกอบอาชีพการผลิตเห็ดนางฟ้าได้ 

 
จำนวนผลการเรียนรู้  5  ผลการเรียนรู้ 
 

สมรรถนะ 

สห.6    6.7 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
สืบสานงานสานตำนานท้องถิ่น 
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คำอธิบายรายวิชา เพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง21202  สืบสานงานสานตำนานท้องถิ่น 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
  

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เครื่อง     
จักสาน ประเภทต่างๆ การเลือกซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตลอดจนวิธีการทำความสะอาดและเก็บ
รักษา รวมทั้งฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานประเภทต่างๆ เช่น การถักกล่องเอนกประสงค์จากเส้น
พลาสติก การสร้างผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก และวิเคราะห์ตนเอง ตั้งเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะ
อาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจและความถนัด ฝึกฝนอาชีพที่สนใจ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
 โดยใช้กระบวนการทำงานร่วมกัน ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้ และสามารถประเมินผล
การทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนางาน มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในการทำงาน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในวิธีการทำงานและสร้างสรรค์ผลงาน นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มุ่งม่ันในการทำงาน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจักสานเบื้องต้นได้ 
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการทำงานได้อย่างถูกต้องได้อย่าง

ถูกต้อง 
3. บอกความหมาย ความสำคัญ และคุณค่าของงานสานจากเส้นพลาสติก 
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4. ออกแบบผลิตภัณฑ์งานสานจากเส้นพลาสติกได้ 
 

รวม ๔  ผลการเรียนรู้    
 

สมรรถนะ 

สห.6   6.1 

สร.7   7.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง 21204 สืบสานงานสานตำนานท้องถิ่น 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องจัก

สานประเภทต่างๆ กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงานและใช้เวลาในการทำงานได้
เหมาะสม การเลือกซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตลอดจนวิธี การทำความสะอาดและเก็บรักษา 
รวมทั้งฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานประเภทต่างๆ เช่น การสร้างผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก หัตถกรรม
แก้วถัก หัตถกรรมจักสานจากเส้นพลาสติก  การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 
 โดยใช้กระบวนการทำงานร่วมกัน ทักษะการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในการทำงาน เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจในวิธีการทำงานและสร้างสรรค์ผลงาน นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
 มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทำงาน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกวิธีการ ขั้นตอนการทำงานหัตถกรรมแก้วถัก และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้อง 
2. มีทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับงานสาน 
3. กำหนดราคาค่าใช้จ่ายและราคาการจัดจำหน่ายได้ 
4. ใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่า 
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5. มีมารยาทในการทำงาน 
รวม 5  ผลการเรียนรู้ 

 

สมรรถนะ 

สห.6  6.2 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา เพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง 22202  สืบสานงานสานตำนานท้องถิ่น 3      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
  

ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานสาน สามารถวางแผนการแก้ปัญหา 
แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้และสามารถตรวจสอบทบทวนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้ จนบรรลุ
วัตถุประสงค์โดยบันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล  คิดราคาค่าใช้จ่าย 
กำหนดราคา ตลอดการจำหน่าย กำหนดราคา ตลอดจนการจำหน่าย ใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่า ทำงาน
ด้วยความตั้งใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย และมีมารยาทในการทำงาน
ร่วมกัน 
 โดยใช้กระบวนการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการในการทำงาน ทักษะการแก้ปัญหาในการทำงาน   
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในวิธีการทำงานและสร้างสรรค์ผลงาน สามารถ นำความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ คิดและปฏิบัติงานโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 เพ่ือให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่องานสาน มีความสามารถในการสาน เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ โดย
สร้างรายได้ระหว่างเรียน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการทำงานอย่างคุ้มค่า 
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ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความหมาย ความสำคัญ และคุณค่าของงานสานจากเส้นพลาสติก 
2. สามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง 
3. ออกแบบผลิตภัณฑ์งานสานจากเส้นพลาสติกได้ 
4. บอกวิธีการ ขั้นตอนการทำงานและสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนได้ถูกต้อง 

 
รวม ๔  ผลการเรียนรู้    
 
สมรรถนะ 

สห .6   6.3, 6.4 

สร.7    7.3 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา เพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง 22204  สืบสานงานสานตำนานท้องถิ่น 4         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
  

ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานสาน คิดราคาค่าใช้จ่าย กำหนดราคา 
ตลอดการจำหน่าย กำหนดราคา ตลอดจนการจำหน่าย ใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่า และมีมารยาทในการ
ทำงานร่วมกัน 
 โดยใช้กระบวนการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการในการทำงาน ทักษะการแก้ปัญหาในการทำงานแสดง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ ด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์หัตถกรรมและการผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นอาชีพได้ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในวิธีการทำงานและสร้างสรรค์ผลงาน สามารถ นำ
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 
 เพ่ือให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่องานสาน มีความสามารถในการสาน เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ โดย
สร้างรายได้ระหว่างเรียน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการทำงานอย่างคุ้มค่า 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับงานสาน 
2. กำหนดราคาค่าใช้จ่ายและราคาการจัดจำหน่ายได้ 
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3. ใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่า 
4. มีมารยาทในการทำงาน 

 
 รวม  4   ผลการเรียนรู้   
 
สมรรถนะ 

สห. 6   6.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา เพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง 23202  สืบสานงานสานตำนานท้องถิ่น 5           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
  
  ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และคุณค่าของงานสานเส้นพลาสติกจากภูมิปัญญาท้องถิ่น      
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ศึกษารูปแบบและออกแบบผลิตภัณฑ์งานสานจากพลาสติก เทคนิควิธีการ
ทำงาน วิธีปฏิบัติงานสานจากเส้นพลาสติก  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและสามารถออกแบบการสานจากเส้นพลาสติก 
การถักตะกร้า การใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน เทคนิควิธีการทำงาน วิธีการปฏิบัติงานสานจากเส้น
พลาสติกตามขั้นตอนได้ถูกต้องและมีทักษะพ้ืนฐานของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี สามารถวางแผนการลงทุน การ
ผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากรและการเงิน 
 โดยใช้กระบวนการทำงานร่วมกัน ทักษะการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในการทำงาน เพ่ือให้เกิดความรู้ 

ะจำวันความเข้าใจในวิธีการทำงานและสร้างสรรค์ผลงาน นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตปร  
 มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทำงาน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมาย ความสำคัญ และคุณค่าของงานสานจากเส้นพลาสติก 
2. สามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง 
3. ออกแบบผลิตภัณฑ์งานสานจากเส้นพลาสติกได้ 
4. บอกวิธีการ ขั้นตอนการทำงานและสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนได้ถูกต้อง 
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รวม ๔  ผลการเรียนรู้    
 
สมรรถนะ 

สห.6   6.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง 23204  สืบสานงานสานตำนานท้องถิ่น 6          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 

 ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานสาน ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
คิดราคาค่าใช้จ่าย กำหนดราคา ตลอดการจำหน่าย กำหนดราคา ตลอดจนการจำหน่าย ใช้ทรัพยากรในการทำงาน
อย่างคุ้มค่า และมีมารยาทในการทำงานร่วมกัน นำข้อค้นพบที่ได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
อ่ืนๆ ถ่ายทอดความคิด กระบวนการทำงานให้ผู้อ่ืนได้และสามารถประเมินผลการทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนางาน 
 โดยใช้กระบวนการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการในการทำงาน ทักษะการแก้ปัญหาในการทำงานทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในวิธีการทำงานและสร้างสรรค์ผลงาน สามารถ นำความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 
 เพ่ือให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่องานสาน มีความสามารถในการสาน เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ โดย
สร้างรายได้ระหว่างเรียน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการทำงานอย่างคุ้มค่า 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับงานสาน 
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2. กำหนดราคาค่าใช้จ่ายและราคาการจัดจำหน่ายได้ 
3. ใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่า 
4. มีมารยาทในการทำงาน 

 
รวม ๔  ผลการเรียนรู้ ้    
 
สมรรถนะ 

สห.6   6.6 

สร.7   7.4, 7.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
คอมพิวเตอร์สู่อาชีพ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 รหัส 121201วิชา  คอมพิวเตอร์1                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่   1                       จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
 รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
เข้าใจ เห็นคุณค่า มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล 
รวบรวมข้อมูลสามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้และสามารถตรวจสอบ 
ทบทวนแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้จนบรรลุ  เรียนรู้ แก้ปัญหา  อธิบาย วิเคราะห์ และทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อ่ืนได้และสามารถประเมินผลการทำงานเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนางาน  เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองทำให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

ให้ผู้เรียนแสดงออกด้วยการเรียนรู้ในเรื่อง หลักการทำงาน องค์ประกอบและประโยชน์ ของคอมพิวเตอร์ , 
ความหมายความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ, การค้นหาข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ,  การสมัครและรับ-
ส่ง E-mail,  การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop เบื้องต้น  ,การใช้โปรแกรม Microsoft office เบื้องต้น, 

และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเองและใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่างคุ้มค่า  

มีคุณธรรม มีเจตคติท่ีดี ต่องานสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ 
ผลการเรียนรู้ 
1. รู้และเข้าใจบทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์    
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2. บอกลักษณะของหน่วยรับข้อมูล  หน่วยประมวลผลกลาง  ลักษณะของหน่วยความจำและ  หน่วยแสดงผล 
3. บอกความหมายความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. บอกส่วนประกอบของโปรแกรม  Photoshop  
5. สามารถใช้งานโปรแกรม  Photoshop  เบื้องต้น 
6. สามารถปรับแต่งภาพกราฟิก 
7. สามารถสร้างงานด้วยเลเยอร์ 
8. สามารถวาดภาพและระบายสี 
9. สามารถออกแบบ สร้างตัวอักษรและข้อความ 
10.สามารถสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft office  
11.สามารถสร้างชิ้นงานด้วย  โปรแกรม   Photoshop และ โปรแกรม Microsoft office 

รวมทั้งหมด   11   ผลการเรียนรู้      
สมรรถนะ 

สห.7 .7.3 ,7.5       

สร.8   8.5   

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

   รหัส ว21202   คอมพิวเตอร์2                            กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2                             จำนวน    20  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
         เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า ระบบสารสนเทศ การทำงานร่วมกันระหว่าง
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคคล และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือได้  รับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล  จากข้อมูล
ข่าวสารนั้นได้   การนำมาใช้ประโยชน์ได้ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เป็นองค์ประกอบของระบบสารสนเทศที่ช่วย
นำเข้าข้อมูล บันทึกข้อมูล จัดการข้อมูล และแสดงผลข้อมูล ข้อมูลมีความสำคัญต่อความสมบูรณ์ของสารสนเทศ 
สำหรับบุคลากรเป็นผู้ใช้และผู้จัดการสารสนเทศและอุปกรณ์สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็น
ข้อกำหนดให้ผู้ใช้งานทำงานกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง เพ่ีอให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและ
ป้องกันสารสนเทศสูญหายหรือถูกบุกรุกลักลอบใช้งาน 
         อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ตามหน้าที่ของ
ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในระบบทั้ง  5 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำ
รอง และหน่วยส่งออก  

มีคุณธรรม มีเจตคติท่ีดี ต่องานสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ 
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ผลการเรียนรู้ 
1. ระบบสารสนเทศ 
2. ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคคล และข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
3. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
4. การใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันสารสนเทศ 
5. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
6. ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ 
 
รวมทั้งหมด   6    ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะ 
สห.8   8.4     
สร.7   7.1 

 
 
 
 
 
 
 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 รหัส ว22201  คอมพิวเตอร์ 3                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     ภาคเรียนที่ 1                                      จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา ลำดับรูปแบบงาน และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล 
รวบรวมข้อมูล  เรียนรู้การทำงานของโปรแกรมกราฟิก   การสร้างภาพกราฟิกจากโปรแกรม Adobe Photoshop   
การทำงานของโปรแกรม Web Browser  เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้
ด้วยตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
สามารถแนะนำผู้อ่ืนได้   เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจถูกต้อง  มีความหลากหลาย
แปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อ่ืนได้  

การออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Dreamweaver  การขอพื้นที่เว็บไซด์จาก 
Internet เพ่ืออัปโหลดข้อมูล การอับโหลดเว็บเพจของตนเอง และการนำเสนอผลงาน รู้จักแก้ปัญหา  อธิบาย 
วิเคราะห์ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน 
แล้วตั้งสมมติฐานของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหา
ได้ 

มีคุณธรรม  มีเจตคติท่ีดี ต่องานสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ 
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ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบายการทำงานของโปรแกรมกราฟิก 
2. สามารถอธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop 
3. สามารถบอกข้ันตอน การใช้โปรแกรม Adobe Photoshopตัดต่อตกแต่งภาพ ได้อย่างสวยงาม เหมาะสม 
4. สามารถออกแบบภาพกราฟิกและนำเสนองาน 
5. สามารถอธิบายหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจได้ 
6. สามารถอธิบายวิธีใช้และหลักการทำงานของ Browser 
7. สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ 
8. สามารถออกแบบเว็บเพจได้ 
9. สร้างเว็บเพจโดยใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver  ได้อย่างสวยงามถูกต้อง 
10. สามารถขอพ้ืนที่เว็บไซด์จาก Internet เพ่ืออัปโหลดข้อมูล การอับโหลดเว็บเพจเพ่ือนำเสนอผลงานของตนเอง

ได้ 
 

รวมทั้งหมด  1๐ ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะ    
สห.๘  ๘.๒ 
สร. ๗  ๗.๒ 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 รหัส ว22202  คอมพิวเตอร์ 4                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     ภาคเรียนที่ 2                                  จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
  ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล  การดูแล
รักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) กระบวนการถ่ายโอน
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสาร  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์
ตัวกลางในการส่งข้อมูล ผู้ส่งและผู้รับข้อมูล  อุปกรณ์การสื่อสาร (communication  devices)   Internet of 
Things (IoT)  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้อง
ป้อนข้อมูล รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล 
จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้   

การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้งาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอ่ืนๆ จนเกิดเป็นบรรดา Smart ต่างๆ 
ไ ด้ แ ก่  Smart Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent Transportation  
เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการทำงาน  นำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

มีเจตคติที่ดีต่อวอชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ในชีวิตประจำวัน  ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ไม่ละเมิด
สิทธิ์ของผู้อื่น  ร้จักปกป้องข้อมูลส่วนตัวบนโลกแห่งเทคโนโลยี 
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 ผลการเรียนรู้ 
1. นักเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล 
2. การดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
3. การสื่อสารข้อมูล (Data Communications)  
4. กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ  
5. อุปกรณ์การสื่อสาร (communication  devices)  
6.  Internet of Things (IoT)  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

รวมทั้งหมด ๖  ผลการเรียนรู้  
สมรรถนะ   
 
สห. 7   7.1          
สร. 8   8.4 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ว23201  คอมพิวเตอร์ 5                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    ภาคเรียนที่ 1                                     จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
 
 ศึกษาการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  การป้องกันแก้ปัญหาไวรัส 
การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ 
โดยผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ตัวกลางในการส่งข้อมูล  ผู้ส่งและ
ผู้ รั บ ข้ อ มู ล  อุ ป ก รณ์ ก ารสื่ อ ส าร  (communication  devices)   Internet of Things (IoT)  อุ ป ก รณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รับ
และส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง     มีความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได ้
วิเคราะห์ตนเอง ตั้งเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด 
ฝึกฝนอาชีพที่สนใจ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้งาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอ่ืนๆ  เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และ
ประเมิน จุดประสงค์ของการสื่อสาร กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบ
ต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่าทันผลกระทบที่อาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

มีคุณธรรม  มีเจตคติที่ดี ต่องานคอมพิวเตอร์  มีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี 
สามารถวางแผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 
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ผลการเรียนรู้ 

1. การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์  
2. การป้องกันและแก้ปัญหาไวรัส 
3. การซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
4. การสื่อสารข้อมูล (Data Communications)  
5. กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ  
6. อุปกรณ์การสื่อสาร (communication  devices)  
7. Internet of Things (IoT)  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

รวมทั้งหมด 7   ผลการเรียนรู้  
สมรรถนะ     
สห. 8    8.2, 8.3  
สร.6      6.1 ,6.6 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ว23202  คอมพิวเตอร์ 6                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    ภาคเรียนที่ 2                                 จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
                ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก  หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก  
ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก  การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก  ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง 
ๆ รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก  ในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชำนาญ เลือกและใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง    การนำภาพจาก
แหล่งภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่ม  รับและส่งสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจถูกต้อง     
มีความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน   

   ศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใช้โปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกได้จากเว็บไซต์ 
ต่างๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน ปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก     
ใช้กระบวนการ  สร้างความรู้  ความเข้าใจ  การคิด วิเคราะห์   การฝึกทักษะและปฏิบัติงาน  การแก้ปัญหา       
การทำงานกลุ่ม  การเสริมสร้างเจตคติ และกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  .ทำงาน ด้วยความ
ตั้งใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย  คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
     ตระหนักและเห็นคุณค่า  มีทักษะในการสรร้างชิ้นงาน  และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  มีคุณ ธรรม  จริยธรรมในการใช้ เทคโน โลยีส ารสน เทศ  สร้ างผลงานในการดำรงชี วิต                       
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าถูกวิธี 
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ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความหมายของกราฟิก และคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ 
2. บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆได้ 
3. อธิบายโปรแกรมสำหรับงานกราฟิกได้ 
4. บอกความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop   ได ้
5. สร้างผลงานจากโปแกรม Adobe Photoshop ได้ 
6. ทำการบันทึก และเผยแพร่ผลงานได้  
 
รวม    6    ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะ  
สห.8    8.1,  8.2 
สร. 7   7.3, 7.4  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 รหัสวิชา ต21201-ต21202  ภาษาอังกฤษสื่อสาร 1-2                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1-2              40 ชั่วโมง/ปี 
 
 
         ศึกษาน้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด เข้าใจภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาพูดง่ายๆ คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ 
คำอธิบายที่พบในสื่อจริง ภาษาที่ใช้สื่อสาร ตามมารยาทสังคม เพ่ือให้ข้อมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบเรื่องราว
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ภาษาที่ใช้แสดง ความรู้สึก เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวันทั้งในอดีต ปัจจุบัน 
อนาคต เข้าใจวลี หรือประโยคภาษาอังกฤษท่ีสั้นๆ ง่ายๆ ที่เป็นภาษาเขียน ภาษาท่ีใช้ในการนำเสนอข้อมูล เรื่องราว 
กิจวัตรประจำวันเหตุการณ์ ประสบการณ์ ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอบทเพลง เหตุการณ์ตามความสนใจ  ภาษา
ท่าทาง ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ภาษาในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระเป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ การ
เรียนรู้ต่างๆ ภาษาตามสถานการณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายในสถานศึกษาและชุมชน  อ่านและเข้าใจ
ความหมายของบทอ่าน 

โดยใช้กระบวนการสื่อสารทางภาษา และฝึกปฏิบัติ การฟัง การพูด การสนทนา การนำเสนอข้อมูล การ  
แสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การขอและให้ข้อมูลการแสดงความต้องการ การเสนอความช่วยเหลือและ  
บริการ การแสดงบทบาทสมมุติเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะมีวินัย เกิดความใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท้างาน  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ 
ทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
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ผลการเรียนรู้  
 
1. ฟังประโยคแล้วระบุทำเลที่ตั้งของสิ่งของได้  
2. พูด บรรยาย เกี่ยวกับทำเลที่ตั้งและพูดขอความช่วยเหลือได้  
3. ฟังประโยคแล้วระบุการกระทำได้  
4. พูดบรรยายเกี่ยวกับการกระทำและสนทนาโต้ตอบในการขอร้องได้  
5. ฟังข้อความแล้วระบุข้อมูลได้  
6. พูดถาม ตอบเกี่ยวกับปริมาณอาหาร และสนทนาโต้ตอบในการซื้อของได้  
7. ฟังข้อความแล้วระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้  
8. พูดถาม ตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอดีต และสนทนาโต้ตอบการแสดงรู้สึก เห็นใจและสนใจได ้ 
 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะ  
สห.4  4.1, 4.2, 4.3, 4.4   
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
รหัสวิชา ต22201-ต2202 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 3-4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ภาคเรียนที่ 1-2             40 ชัว่โมง/ป ี
 

ศึกษาน้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำอธิบายที่พบในสื่อจริง ภาษาที่ใช้สื่อสาร  
ตามมารยาทสังคม เพ่ือให้ข้อมูล อธิบายบรรยายเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ และสิ่งของโดยใช้คำและโครงสร้าง
ไวยากรณ์ง่ายๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ข้อมูลส่วนบุคคล กิจวัตรประจำวัน โดยใช้รูปประโยค
ขั้นพ้ืนฐานและกลุ่มคำสำนวนที่ตายตัว เปรียบเทียบเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ภาษาที่ใช้แสดง  ความรู้สึก
เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูล เรื่องราว 
กิจวัตรประจำวันเหตุการณ์ ประสบการณ์ การสนทนาโต้ตอบในหัวข้อที่คุ้นเคยอย่างเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
บรรยายเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ และสิ่งของโดยใช้คำและโครงสร้างไวยากรณ์ง่ายๆเพ่ือและเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ร่วมกันภาษาที่ใช้ในการนำเสนอบทเพลง เหตุการณ์ ตามความสุขใจ ภาษาท่าทาง ภาษาที่ใช้ในการ
สื่อสาร ภาษาในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม  สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ภาษาตาม
สถานการณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายในสถานศึกษาและชุมชน การเขียนประโยค โดยใช้คำศัพท์ตามที่
กำหนด 

โดยใช้กระบวนการสื่อสารทางภาษาและฝึกปฏิบัติ การฟัง การพูด การสนทนา การนำเสนอข้อมูล การ  
แสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การขอและให้ข้อมูล การแสดงความต้องการ การเสมอความช่วยเหลือและ  
บริการ การแสดงบทบาทสมมุติ เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะมีวินัย เกิดความใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน 
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 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ 
ทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
ผลการเรียนรู้  
    1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆได้ 
    2. สรุปใจความสำคัญ บอกรายละเอียด แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆได้  
    3. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สภาพการณ์ต่างๆ และแสดงความต้องการ ให้ความ ช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม 
    4. ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาททางสังคมและ วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา  
    5. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง ประโยค การล้าดับค้าตามโครงสร้าง ของ
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
    6. ค้นคว้า รวบรวม สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ นำเสนอ ประชาสัมพันธ์ 
    7. ใช้ภาษาสื่อสารในสภาพการณ์จริง สภาพการณ์จำลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน 
 
รวม  7 ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะ  
สห. 4   4.4 ,4.5, 4.6, 4.10 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ต23201-ต23202  ภาษาอังกฤษสื่อสาร 5-6              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3        ภาคเรียนที่ 1-2                       40 ชั่วโมง/ปี
..........……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 ศึกษาน้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำอธิบายที่พบในสื่อจริง ภาษาที่ใช้สื่อสาร  
ตามมารยาทสังคม เพ่ือให้ข้อมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ เรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวันภาษาที่ใช้แสดง  
ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต รู้คำศัพท์มากพอสำหรับการสื่อสารใน
สถานการณ์ที่แตกต่างในยุคดิจิทัล หาใจความสำคัญของวลีหรือประโยคที่ใช้ในการพูดและการเขียน ซึ่งมีหัวข้อ
เกี่ยวข้องกับเรื่องประจำวัน ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูล เรื่องราวกิจวัตรประจำวันเหตุการณ์ ประสบการณ์ 
ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอบทเพลง เหตุการณ์ตามความสนใจ ภาษาท่าทาง ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ภาษาในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ภาษาตามสถานการณ์ต่างๆ เดา
ความหมายของคำที่ไม่คุ้นเคย โดยใช้ตัวบอกในรากศัพท์ วลีและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่ใช้ในการสื่อสารกับ
บุคคล ภายในสถานศึกษาและชุมชน  

โดยใช้กระบวนการสื่อสารทางภาษา และฝึกปฏิบัติ การฟัง การพูด การสนทนาการนำเสนอข้อมูล การ  
แสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การขอและให้ข้อมูล การแสดงความต้องการ การเสนอความช่วยเหลือและ 
บริการ การแสดงบทบาทสมมุติ แก้ไขสถานการณ์โดยใช้คลังภาษาพื้นฐาน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ  
ทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
ผลการเรียนรู้ 
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     1. เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน (Supporting detail) และแสดงความ คิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆประกอบ  
    2. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา  
    3. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล /ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ จากแหล่งเรียนรู้  และน้า
เสนอด้วยการพูด การเขียน  
   4. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมสรุปความรู้ ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  
   5. พูดและเขียนเพื่อและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง เหมาะสม  
   6. พูดและเขียนความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรมและประสบการณ์พร้อมทั้ง  ให้
เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม  
   7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ้าวัน ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความ สนใจ ของ
สังคม 
    8. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 
    9. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 
  10. พูดและเขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ต่างๆที่ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 
 
รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
สมรรถนะ  
สห.4  4.7 ,4.8, 4.9, 4.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คำอธิบายรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

   ก๑๑๙๐๑  กิจกรรมแนะแนว                      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                    เวลา  ๓0  ชั่วโมง   
 

บอกชื่อและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตนเองได้ถูกต้อง รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่งที่
ทำไม่ได้ บอกได้ว่าตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอกความคิด ความรู้สึกความต้องการและปัญหาของตนเอง ได้ ระบุส่วน

ต่าง ๆ ของร่างกายท่ีตนเองพอใจพร้อมเหตุผล และรับรู้ในส่วนของร่างกายที่เพ่ือนพอใจ ดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายทั้งของตนเองและเพ่ือนให้ปลอดภัย บอกอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้ รับรู้ความแตกต่างทางด้าน
ร่างกายของตนเองและเพ่ือน ยอมรับความแตกต่างทางด้านร่างกายของตนเองและเพ่ือน ระบุงานและกิจกรรม
เกี่ยวกับการเรียนที่ชอบและไม่ชอบ รวมทั้งการรับรู้ความชอบและไม่ชอบของเพื่อนในชั้นเรียน บอกอาชีพของพ่อแม่ 
บอกความหมายของเครื่องหมาย สัญลักษณ์ที่แสดงถึงคุณภาพด้านการเรียนของตน ดูแลตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน รู้จักสังเกต ตั้งคำถาม และแสวงหาคำตอบ รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง และเป็นผู้ฟังที่ดี มีวินัยในการ
ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียนกับเพ่ือน ๆ 
ได้ รู้จักแบ่งปัน สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี เป็นคนดี สามารถแยกแยะสิ่งดีชั่วถูกผิด ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและ
ข้อตกลงของครอบครัว และโรงเรียน มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม  เข้าร่วมใน
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ผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมทางศิลปะนาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา รวมทั้งการชื่นชมธรรมชาติรอบตัวและการเข้าร่วมในกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรม 
 
 

๑. เรียกชื่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ถูกต้อง 
๒. ระบุส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ตนเองพอใจพร้อมเหตุผล และรับรู้ในส่วนของร่างกายที่เพ่ือนพอใจ 
๓. ดูแลส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทั้งของตนเองและเพ่ือนให้ปลอดภัย 
๔. บอกอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้ 
๕. รับรู้ความแตกต่างทางด้านร่างกายของตนเองและเพ่ือน 
๖. ยอมรับความแตกต่างทางด้านร่างกายของตนเองและเพ่ือน 
๗. ระบุงานและกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนที่ชอบและไม่ชอบ รวมทั้งการรับรู้ความชอบและไม่ชอบของเพ่ือนใน
ชั้นเรียน 
๘. บอกอาชีพของพ่อแม ่
๙. บอกความหมายของเครื่องหมาย สัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงคุณภาพด้านการเรียนของตน 
๑๐. ดูแลตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
๑๑. รู้จักสังเกต ตั้งคำถาม และแสวงหาคำตอบ 
๑๒. รู้เท่าทันอารมณ์ 
๑๓. เป็นผู้ฟังท่ีดี 
 

รวมทั้งหมด ๑๓ ผลการเรียนรู้ 
สมรรถนะ 
สห. 5 

 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

   ก๑๒๙๐๑  กิจกรรมแนะแนว                      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                    เวลา ๓0  ชั่วโมง   
 

อธิบายหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ถูกต้อง ดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทั้งของตนเองและ
เพ่ือให้ปลอดภัยบอกอารมณ์ ความรู้สึกของตนและรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของครู เพื่อนในห้องเรียนและสมาชิกใน
ครอบครัว รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่งที่ทำไม่ได้ บอกได้ว่าตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอกความคิด 
ความรู้สึกความต้องการและปัญหาของตนเองได้ รับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองและเพ่ือน ยอมรับความแตกต่าง
ด้านอารมณ์ จิตใจของตนเองและเพ่ือน มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ 

บอกอาชีพในชุมชน บอกความหมายผลการเรียนของตน ระบุวิชาที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีและที่ต้อง
ปรับปรุงแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีเมตตา แบ่งปันของกินของใช้ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารได้
สมเหตุสมผล ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ร่วมเล่น และเรียนกับเพ่ือน ๆ ได้ รู้จักแบ่งปัน สามารถ 
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี และใช้ภาษาและกิริยาที่เหมาะสมในการสื่อสาร เป็นคนดี สามารถแยกแยะสิ่งดีชั่วถูกผิด 
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อตกลงของครอบครัว และโรงเรียน มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนได้อย่าง
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ผลการเรียนรู้ 

เหมาะสม เข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปะนาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา รวมทั้ งการชื่นชมธรรมชาติรอบตัวและ
การเข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 
 

 
 
 

๑. อธิบายหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ถูกต้อง 
๒. ดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทั้งของตนเองและเพ่ือให้ปลอดภัย 
๓. บอกอารมณ์ ความรู้สึกของตนและรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของครู เพ่ือนในห้องเรียนและสมาชิกในครอบครัว 
๔. รับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองและเพ่ือน 
๕. ยอมรับความแตกต่างด้านอารมณ์ จิตใจของตนเองและเพ่ือน 
๖. บอกอาชีพในชุมชน 
๗. บอกความหมายผลการเรียนของตน 
๘. ระบุวิชาที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีและท่ีต้องปรับปรุง 
๙. แสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีเมตตา แบ่งปันของกินของใช้ 
๑๐. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารได้สมเหตุสมผล 
๑๑. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 
๑๒. ใช้ภาษาและกิริยาที่เหมาะสมในการสื่อสาร 
รวมทั้งหมด ๑๒ ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะ 
สห.5 
 
 
 

 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

   ก๑๓๙๐๑  กิจกรรมแนะแนว                      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                    เวลา  ๓0  ชั่วโมง   
 

บอกประโยชน์ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ถูกต้อง รับรู้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัยระบุสาเหตุของการเกิดอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและเพ่ือน รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่
สามารถทำได้ และสิ่งที่ทำไม่ได้ บอกได้ว่าตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอกความคิด ความรู้สึกความต้องการและปัญหา
ของตนเองได้ มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ ยอมรับความแตกต่างด้าน
อารมณ์ จิตใจของตนเองและเพ่ือน รับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของครู เพ่ือนต่างห้องเรียน และสมาชิกในครอบครัว 
แสดงความคิดและแสดงออกด้านอารมณ์ที่มีต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วม
เล่น และเรียนกับเพ่ือน ๆ ได้ รู้จักแบ่งปัน สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี  รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นคนดี 
สามารถแยกแยะสิ่งดีชั่วถูกผิด ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อตกลงของครอบครัว และโรงเรียน มีสัมมาคารวะต่อ
ผู้ใหญ่ ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนในการสื่อสารระบุความสนใจ ความถนัด 
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ผลการเรียนรู้ 

ความสามารถด้านการเรียนของตนเองพร้อมเหตุผล รับรู้ความสนใจ ความถนัด ความสามารถด้านการเรียนของเพ่ือน
พร้อมเหตุผล ยอมรับความแตกต่างด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียนของตนเองและเพ่ือน 
ยอมรับความแตกต่างด้านบุคลิกภาพของตนเองและเพ่ือนบอกอาชีพที่หลากหลาย บอกพฤติกรรมของตนเองที่ช่วย
ให้ผลการเรียนดี ระบุพฤติกรรมที่จะนำมาใช้ในการปรับตัวด้านการเรียนให้มีผลการเรียนระดับดีขึ้นไป และมีความ
พร้อมสำหรับการประเมินระดับชาติ รวมทั้งประเมินสถานการณ์และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เข้าร่วมใน
กิจกรรมทางศิลปะนาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา รวมทั้งการชื่นชมธรรมชาติรอบตัวและการเข้าร่วมในกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรม 
   
 

๑. บอกประโยชน์ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ถูกต้อง 
๒. รับรู้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย 
๓. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย 
๔. ระบุสาเหตุของการเกิดอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและเพ่ือน 
๕. ยอมรับความแตกต่างด้านอารมณ์ จิตใจของตนเองและเพ่ือน 
๖. รับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของครู เพ่ือนต่างห้องเรียน และสมาชิกในครอบครัว 
๗. แสดงความคิดและแสดงออกด้านอารมณ์ท่ีมีต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
๘. รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
๙. คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นในการสื่อสาร 
๑๐. ระบุความสนใจ ความถนัด ความสามารถด้านการเรียนของตนเองพร้อมเหตุผล 
๑๑. รับรู้ความสนใจ ความถนัด ความสามารถด้านการเรียนของเพ่ือนพร้อมเหตุผล 
๑๒. ยอมรับความแตกต่างด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียนของตนเองและเพ่ือน 
๑๓. ยอมรับความแตกต่างด้านบุคลิกภาพของตนเองและเพ่ือน 
๑๔. บอกอาชีพที่หลากหลาย 
๑๕. บอกพฤติกรรมของตนเองที่ช่วยให้ผลการเรียนดี 
๑๖. ระบุพฤติกรรมที่จะนำมาใช้ในการปรับตัวด้านการเรียนให้มีผลการเรียนระดับดีขึ้นไป และมีความพร้อมสำหรับการ
ประเมินระดับชาติ 
๑๗. ประเมินสถานการณ์และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
รวมทั้งหมด ๑๗ ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะ 
สห.5 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

   ก๑๔๙๐๑  กิจกรรมแนะแนว                      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                    เวลา  ๓0  ชั่วโมง   
 

          รับรู้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย บอกความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของตนและรับรู้ความคิด 
ความรู้สึก อารมณ์ของครู เพ่ือน และสมาชิกในครอบครัว รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง ตามความสามารถและความถนัด  
บอกแนวทางและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในชีวิตประจำวันได้   จำแนกความคิด ความรู้สึก 
อารมณ์ที่ดีและไม่ดีของตนเองและผู้ อ่ืนอธิบายบุคลิกภาพของตนเองและรับรู้บุคลิกภาพของเพ่ือน รับได้กับ
บุคลิกภาพของตนเอง ยอมรับในสิ่งที่ผู้ อ่ืนเป็นด้านบุคลิกภาพ มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ทำกิจวัตร
ประจำวัน ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆ ทั้งโรคภัย อุบัติภัย  ภัยธรรมชาติ 
ภัยทางเพศ ภัยจากสื่อสารสนเทศ พอใจในสิ่งที่ดีของตนเองด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ และจิตใจ ชื่นชมสิ่งที่ดี
ของผู้อ่ืน ด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ และจิตใจ ยอมรับสิ่งที่ตนเองมีในด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถ
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ผลการเรียนรู้ 

ทางการเรียน ควบคุมอารมณ์ ปรับพฤติกรรมให้แสดงออกได้อย่างเหมาะสม เข้าใจความเปลี่ยนแปลง 

สามารถปรับตัวได้ ยอมรับปัญหา และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีมนุษยพันธ์กับเพื่อน   เข้าใจผู้อ่ืนในด้าน

ความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียนบอกลักษณะของอาชีพที่สนใจ บอกคุณลักษณะของตนเองที่
สอดคล้องกับอาชีพที่สนใจ วิเคราะห์ผลการเรียนของตนแต่ละรายวิชา และระบุวิธีการพัฒนารายวิชาที่ผลการเรียนยัง
ไม่เป็นที่พอใจ มีจินตนาการและมีความสามารถในการคิดเชื่อมโยง มีวิธีผ่อนคลายอารมณ์และความเครียดให้กับ
ตนเอง รู้จักแสดงความคิด ความรู้สึกชื่นชมการกระทำที่ดีงามให้ผู้อ่ืนรับรู้มีมารยาทในการสื่อสารกับผู้อื่น ชื่นชม
ความสำเร็จ ความสามารถและการกระทำที่ดีงามของผู้อื่นด้วยคำพูด ภาษากาย และสัญลักษณ์ ควบคุมความคิด
และอารมณ์ของตนเองได้ และมีวิธีสร้างความมั่นคงในอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติความดีและถูกต้อง 
แยกแยะสิ่งที่ถูกผิด แสดงถึงจริยธรรม ทำสิ่งที่ดีถูกต้อง ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ สังคม มีสัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม 
เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชมความงามในธรรมติศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย เรียนรู้ด้วยตนเอง รู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยทักษะการเรียนรู้
และทักษะการสืบค้นข้อมูล 
 

    
 

๑. รับรู้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย 
๒. บอกความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของตนและรับรู้ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของครู เพ่ือน และสมาชิกในครอบครัว 
๓. จำแนกความคิด ความรู้สึก อารมณ์ท่ีดีและไม่ดีของตนเองและผู้อื่น 
๔. อธิบายบุคลิกภาพของตนเองและรับรู้บุคลิกภาพของเพ่ือน 
๕. รับได้กับบุคลิกภาพของตนเอง 
๖. ยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นเป็นด้านบุคลิกภาพ 
๗. พอใจในสิ่งที่ดีของตนเองด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ และจิตใจ 
๘. ชื่นชมสิ่งที่ดีของผู้อื่น ด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ และจิตใจ 
๙. ยอมรับสิ่งที่ตนเองมีในด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียน 
๑๐. เข้าใจผู้อ่ืนในด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียน 
๑๑. บอกลักษณะของอาชีพที่สนใจ 
๑๒. บอกคุณลักษณะของตนเองที่สอดคล้องกับอาชีพที่สนใจ 
๑๓. วิเคราะห์ผลการเรียนของตนแต่ละรายวิชา 
๑๔. ระบุวิธีการพัฒนารายวิชาที่ผลการเรียนยังไม่เป็นที่พอใจ 
๑๕. มีจินตนาการและมีความสามารถในการคิดเชื่อมโยง 
๑๖. มีวิธีผ่อนคลายอารมณ์และความเครียดให้กับตนเอง 
๑๗. รู้จักแสดงความคิด ความรู้สึกชื่นชมการกระทำท่ีดีงามให้ผู้อ่ืนรับรู้ 
๑๘. มีมารยาทในการสื่อสารกับผู้อ่ืน 
๑๙. ชื่นชมความสำเร็จ ความสามารถและการกระทำที่ดีงามของผู้อ่ืนด้วยคำพูด ภาษากาย และสัญลักษณ์ 
๒๐. ควบคุมความคิดและอารมณ์ของตนเองได้ 
๒๑. มีวิธีสร้างความม่ันคงในอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด ๒๑ ผลการเรียนรู้ 
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สมรรถนะ 
สห.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

   ก๑๕๙๐๑  กิจกรรมแนะแนว                      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                    เวลา  ๓0  ชั่วโมง   
 
  

รับรู้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง ตามความสามารถและความถนัด  บอก
แนวทางและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในชีวิตประจำวันได้ 

 ระบุบุคลิกภาพที่ดีและไม่ดีของตนเองและรับรู้บุคลิกภาพที่ดีและไม่ดีของเพ่ือน ภูมิใจในบุคลิกภาพด้านดี
ของตน ชื่นชมบุคลิกภาพด้านดีของผู้อ่ืนแสดงออกถึงความมั่นใจในสิ่งที่ดีของตนเอง ด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ 
และจิตใจ รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของตนเอง จัดการกับความคิดและอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมบอก
วิชาที่ตนเองถนัดอย่างมีเหตุผล รับรู้วิชาที่เพ่ือนถนัดพร้อมเหตุผล ภูมิใจในคุณค่าของตนเองในด้านความสนใจ ความ
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ผลการเรียนรู้ 

ถนัด ความสามารถทางการเรียน และอาชีพ มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ทำกิจวัตรประจำวัน ให้มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆ ทั้งโรคภัย อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ภัยทางเพศ ภัยจากสื่อ
สารสนเทศ ชื่นชมในคุณค่าของผู้อ่ืนในด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียน และอาชีพ บอกอาชีพ
ที่ตนสนใจ บอกคุณสมบัติของบุคคลที่ประกอบอาชีพ ศึกษาข้อมูลด้านอาชีพที่กว้างและลึกซึ้งมากขึ้น รับรู้ความคิด 
ความรู้สึก อารมณ์ของผู้ที่ตนคบหาสมาคม วิเคราะห์ผลการเรียนของตนแต่ละรายวิชาและปรับปรุงพฤติกรรมการ
เรียนในรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่เป็นที่พอใจ วิพากษ์ วิจารณ์ บนพ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ควบคุม
อารมณ์ ปรับพฤติกรรมให้แสดงออกได้อย่างเหมาะสม เข้าใจความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวได้ ยอมรับปัญหา 
และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีมนุษยพันธ์กับเพ่ือน  การยุติข้อขัดแย้งในกลุ่มเพ่ือนด้วยสันติวิธี อาสาทำงานเพ่ือ
ส่วนรวมและสังคม รู้จักปฏิเสธ ต่อรอง และร้องขอความช่วยเหลือในสถานการณ์เสี่ยง แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดีใน
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนรับฟังและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันปฏิบัติความดีและถูกต้อง แยกแยะสิ่งที่
ถูกผิด แสดงถึงจริยธรรม ทำสิ่งที่ดีถูกต้อง ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ สังคม 
มีสัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม  เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชมความงามในธรรมติศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
เรียนรู้ด้วยตนเอง รู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยทักษะการเรียนรู้และทักษะการสืบค้น
ข้อมูล 
 
 
 

๑. รับรู้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย 
๒. ระบุบุคลิกภาพที่ดีและไม่ดีของตนเองและรับรู้บุคลิกภาพท่ีดีและไม่ดีของเพ่ือน 
๓. ภูมิใจในบุคลิกภาพด้านดีของตน 
๔. ชื่นชมบุคลิกภาพด้านดีของผู้อื่น 
๕. แสดงออกถึงความมั่นใจในสิ่งที่ดีของตนเอง ด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ และจิตใจ 
๖. รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของตนเอง 
๗. จัดการกับความคิดและอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
๘. บอกวิชาที่ตนเองถนัดอย่างมีเหตุผล 
๙. รับรู้วิชาที่เพ่ือนถนัดพร้อมเหตุผล 
๑๐. ภูมิใจในคุณค่าของตนเองในด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียน และอาชีพ 
๑๑. ชื่นชมในคุณค่าของผู้อื่นในด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียน และอาชีพ 
๑๒. บอกอาชีพที่ตนสนใจ 
๑๓. บอกคุณสมบัติของบุคคลที่ประกอบอาชีพ 
๑๔. ศึกษาข้อมูลด้านอาชีพท่ีกว้างและลึกซ้ึงมากข้ึน 
๑๕. รับรู้ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของผู้ที่ตนคบหาสมาคม 
๑๖. วิเคราะห์ผลการเรียนของตนแต่ละรายวิชาและปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนในรายวิชาที่มีผลการเรียน ไม่เป็นที่
พอใจ 
๑๗. วิพากษ์ วิจารณ์ บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง 
๑๘. ยุติข้อขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนด้วยสันติวิธี 
๑๙. อาสาทำงานเพ่ือส่วนรวมและสังคม 
๒๐. รู้จักปฏิเสธ ต่อรอง และร้องขอความช่วยเหลือในสถานการณ์เสี่ยง 
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๒๑. แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
๒๒. รับฟังและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 
รวมทั้งหมด ๒๒ ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะ 
สห.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

   ก๑๖๙๐๑  กิจกรรมแนะแนว                      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                   เวลา  ๓0  ชั่วโมง   
 
 

ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของคู่สนทนา แสดงออกถึงความมั่นใจในคุณค่าของตนเอง ด้านความสนใจ ความ
ถนัด ความสามารถทางการเรียนและอาชีพ เชื่อมั่นในคุณค่าของผู้อ่ืนด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการ
เรียนและอาชีพ แสดงออกถึงความมั่นใจในบุคลิกภาพด้านดีของตนเอง รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง ตามความสามารถ
และความถนัด  บอกแนวทางและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในชีวิตประจำวันได้ 

 รวมทั้งเชื่อมั่นในคุณค่าของผู้อ่ืนด้านบุคลิกภาพมีข้อมูลโลกกว้างทางด้านการศึกษา มีแนวทางในการ
เลือกศึกษาต่อ พิจารณาความเหมาะสมของตนกับอาชีพที่สนใจ ระบุอาชีพที่ตนเองสนใจ วิเคราะห์ผลการเรียน
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ผลการเรียนรู้ 

ของตนแต่ละรายวิชา โดยเฉพาะวิชาที่ต้องใช้ประเมินระดับชาติ และการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
เรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือความพร้อมในการเข้าเรียนต่อ มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ทำกิจวัตรประจำวัน ให้มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆ ทั้งโรคภัย อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ภัยทางเพศ ภัยจากสื่อ
สารสนเทศปฏิบัติตามกฎ กติกา และระเบียบของสังคม ควบคุมอารมณ์ ปรับพฤติกรรมให้แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม เข้าใจความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวได้ ยอมรับปัญหา และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีมนุษยพันธ์
กับเพ่ือน  ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติ มีวิธีสร้างความมั่นคงในอารมณ์ของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมที่เหมาะสมกับวัย เช่น ซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ำใจ มีจิตสำนึก
เพ่ือส่วนรวม สามัคคี ฯลฯ มีจิตอาสา และทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ปฏิบัติความดีและถูกต้อง แยกแยะ
สิ่งที่ถูกผิด แสดงถึงจริยธรรม ทำสิ่งที่ดีถูกต้อง ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 
สังคม มีสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม 
รู้จักวิธีการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ปฏิบัติกิจกรรมที่ทำแล้วมีความสุข ผู้อ่ืนไม่เดือดร้อน ตลอดถึงให้ความ
ร่วมมือและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติความดีและถูกต้อง แยกแยะสิ่งที่ถูกผิด แสดงถึงจริยธรรม 
ทำสิ่งที่ดีถูกต้อง ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ สังคม มีสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อ่ืน รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี 
นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชมความงามในธรรมติศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เรียนรู้ด้วยตนเอง รู้วิธีการ
เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยทักษะการเรียนรู้และทักษะการสืบค้นข้อมูล 
 

    
 

๑. รับรู้ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของคู่สนทนา 
๒. แสดงออกถึงความมั่นใจในคุณค่าของตนเอง ด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียนและอาชีพ 
๓. เชื่อมั่นในคุณค่าของผู้อื่นด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียนและอาชีพ 
๔. แสดงออกถึงความมั่นใจในบุคลิกภาพด้านดีของตนเอง 
๕. เชื่อมั่นในคุณค่าของผู้อื่นด้านบุคลิกภาพ 
๖. มีข้อมูลโลกกว้างทางด้านการศึกษา 
๗. มีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ 
๘. พิจารณาความเหมาะสมของตนกับอาชีพที่สนใจ 
๙. ระบุอาชีพที่ตนเองสนใจ 
๑๐. วิเคราะห์ผลการเรียนของตนแต่ละรายวิชา โดยเฉพาะวิชาที่ต้องใช้ประเมินระดับชาติ และการเรียนต่อระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
๑๑. เรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือความพร้อมในการเข้าเรียนต่อ 
๑๒. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และระเบียบของสังคม 
๑๓. ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติ 
๑๔. มีวิธีสร้างความม่ันคงในอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
๑๕. มีคุณธรรมที่เหมาะสมกับวัย เช่น ซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ำใจ มีจิตสำนึกเพ่ือส่วนรวม สามัคคี 
ฯลฯ 
๑๖. มีจิตอาสา และทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
๑๗. รู้จักวิธีการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ถูกต้อง 
๑๘. ปฏิบัติกิจกรรมที่ทำแล้วมีความสุข ผู้อื่นไม่เดือดร้อน 
๑๙. ให้ความร่วมมือและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
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รวมทั้งหมด ๑๙ ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะ 
สห.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก 21901 ก 21902 กิจกรรมแนะแนว      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1 –  2              จำนวน   25  ชัว่โมง 

 

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา  การ
ตัดสินใจ  และแก้ปัญหาของตนเอง  รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัดของ
ตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้การสำรวจจุดเด่นและความสามารถพิเศษของตนเอง  
การสำรวจความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจ  บุคลิกภาพ  การใช้ห้องสมุด  การจำแนกข้อมูลข่าวสาร  การ
รู้จักตนเองและผู้อ่ืน  การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจน  การจำแนกอารมณ์  การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม  มี
วินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตที่ดี ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัย
จากสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี การใช้สาธารณสมบัติ  การอยู่ร่วมกันและทำงานเป็นกลุ่ม  โดยมีวัตถุประสงค์ให้
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นักเรียนเกิดความรักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน  การสำรวจตนเองในด้านต่างๆ  สามารถตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาของตนเองได้  ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมที่ เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม มี
บุคลิกภาพที่ดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง  สามารถปรับตัวเผชิญ
ปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลที่เกิดขึ้น รู้จักวิธีการแสวงหาและนำเสนอข้อมูลสารสนเทศและสามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักตามหลักของศาสนาที่
ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน รับผิดชอบบทบาทหน้าที่
ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชม
ความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการ
เรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการ
สืบค้น  ทักษะการสร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจของตนเอง  รักและเห็นคุณค่า   
ในตนเองและผู้อ่ืน 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ จากข้อมูล ข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ทั้งด้านการจัดการศึกษา อาชีพ
ส่วนตัว สังคม เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนแนวทางการศึกษาอาชีพได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ
ของตนเอง 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและปรับปรุงตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4.  เพ่ือให้ผู้เรียน  มีความรู้  มีทักษะ  มีความคิดสร้างสรรค์ ในงานอาชีพและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
5. ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามในการดำเนินชีวิต  เสริมสร้าง  เพ่ือให้วินัย คุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียน 
6. มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเองเพ่ือให้ผู้เรียน  ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

 

รวมทั้งหมด 6  วัตถุประสงค์  

สมรรถนะ 
สห.5 
 

 

คำอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก 22901, ก 22902 กิจกรรมแนะแนว           กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1 –  2                         จำนวน   ๒๕  ชั่วโมง 
 

 กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับทักษะการ
ตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา  การพัฒนาจุดเด่นและความสามารถพิเศษ  รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต 
ตามความสามารถและความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ การปรับปรุง
พัฒนาทางด้านการเรียนและบุคลิกภาพ  การพัฒนาส่วนดีและแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองและชื่นชมในความดีงาม
ของผู้อ่ืน  การแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  การเลือกสรรข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  การร่วม
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของครอบครัว  ความแตกแยกระหว่างบุคคล  การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจน  การใช้
ปัญญาแก้ไขปัญหาให้ตนเอง  การสร้างสัมพันธภาพ  หน้าที่สำคัญ  และการทำงานเป็นทีม  มีวินัยในการดูแลและ
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จัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตที่ดี ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากสื่อสารสนเทศ
และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเกิดความรักเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน  สามารถคิดหาแนวทางใน
การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ  สามารถร่วมตัดสินใจและแก้ไขปัญหาครอบครัว  ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและ
พฤติกรรมที่ เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ 
พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลที่เกิดขึ้น  รู้จักวิธีการแสวงหาข้อมูล
และเลือกสรรข้อมูลที่เป็นประโยชน์  มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวมและมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม เป็นคนดี 
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักตามหลักของศาสนาที่ตนเองนับถือ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัว
และสังคม เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่ นชมความงามในธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการ
เรียนรู้ โดยใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจของตนเอง  รักและเห็นคุณค่า   
ในตนเองและผู้อ่ืน 

2. านเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้จากข้อมูล  ข่าวสาร  แหล่งเรียนรู้  ทั้งด้อาชีพส่วนตัว สังคม 
 เพ่ือนำไปใช้ในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษาอาชีพได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและปรับปรุงตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. เพ่ือให้ผู้เรียน   มีความรู้  มีทักษะ  มีความคิดสร้างสรรค์ ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 5.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามในการดำเนินชีวิต  เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียน 
 6. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
รวมทั้งหมด 6   วัตถุประสงค์  

สมรรถนะ 
สห.5 
 

 
คำอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก 23901  ก 23902 กิจกรรมแนะแนว      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1 –  2               จำนวน   ๒5  ชั่วโมง 

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับการคิดเป็น  
ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  ความพึงพอใจในเอกลักษณ์ของตนเอง  รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตาม
ความสามารถและความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ การวางแผนเลือก
ทางศึกษาต่อ  การรักนับถือตนเองและผู้อ่ืน  การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล  การเลือกข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  การร่วมตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของโรงเรียนและชุมชน  ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  การใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน  การใช้ปัญญาควบคุมอารมณ์  การจัดการกับความขัดแย้งของ
ตนเองและผู้อ่ืน  มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตที่ดี ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย 
จากภัยต่างๆและ ภัยจากสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี การทำประโยชน์เพ่ือส่วนรวม  การทำงานร่วมกันและการ
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เป็นผู้นำ  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนรักนับถือตนเองและผู้อ่ืน  มีความสามารถในการคิด  ทำ  และแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง  ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมที่ เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่
ดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหา
ยอมรับผลที่เกิดขึ้น รู้จักวิเคราะห์และเลือกสรรข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  สามารถตัดสินใจและ
เลือกแนวทางศึกษาต่อได้  ยอมเสียสละเพ่ือส่วนรวมและมีความพึงพอใจในชีวิต เป็นคนดี มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักตามหลักของศาสนาที่ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรง
และรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม  เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษา
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย  สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะการ
เรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้างความรู้และนวัตกรรม
รวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจของตนเอง  รักและเห็นคุณค่า   
ในตนเองและผู้อ่ืน 
          2. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้จากข้อมูล  ข่าวสาร  แหล่งเรียนรู้    า อาชีพ  ทั้งด้านการศึกษ
ส่วนตัว  สังคม  เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษาอาชีพได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ
ของตนเอง 

3. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพและปรับปรุงตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4.เพ่ือให้ผู้เรียน  มีความรู้  มีทักษะ  มีความคิดสร้างสรรค์ ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
5.   เพ่ือให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามในการดำเนินชีวิต  เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียน   

           6.เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ 
รวมทั้งหมด 6   วัตถุประสงค์  

สมรรถนะ 
สห.5 
 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

   ก๑๑๙๐๒  เตรียมลูกเสือสำรองและลูกเสือสำรอง (ดาวดวงที่ ๑)            กิจกรรมนักเรียน                 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                    เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 
    

เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่ และปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง  
เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสำรองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน ศึกษาธรรมชาติ
ในชุมชนด้วยความสนใจ ใฝ่รู้ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง ในเรื่องต่อไปนี้ 
๑. เตรียมลูกเสือสำรอง นิยายเมาคลี ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ การทำความเคารพหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) การทำความ
เคารพเป็นรายบุคคล การจับมือซ้าย ระเบียบแถวเบื้องต้น คำปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสำรอง 
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๒. ลูกเสือสำรองดาวดวงที่ ๑ อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ การสำรวจ การค้นหาธรรมชาติ ความปลอดภัย บริการ ธง
และประเทศต่าง ๆ การฝีมือ กิจกรรมกลางแจ้ง การบันเทิง การผูกเงื่อน คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง 
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงที่ ๑ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์
ของลูกเสือสำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอก
เห็นใจผู้อ่ืน รู้จักบำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของชาติ และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเข้าใจ ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ของกลุ่มอย่าง
สม่ำเสมอให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มให้สำเร็จตามเป้าหมาย มีพฤติกรรมที่แสดงถึงรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และรักษาความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
 
 

    
 

๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพ่ึงพาตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๔. ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความม่ันคงของชาติ  
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ 
 
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้ 
 

สมรรถนะ 
 

สห.9 
 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

   ก๑๒๙๐๒  ลูกเสือสำรอง (ดาวดวงที่ ๒)                                         กิจกรรมนกัเรียน                                             
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                    เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 
 

ประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติ
กิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่ และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ คติพจน์ และกฎของลูกเสือสำรอง เรียนรู้
จากการคิดและปฏิบัติจริง ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสำรองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างเข้าใจ ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ของกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ 

ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ ใฝ่รู้ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม ปิด
ประชุมกอง ในเรื่องต่อไปนี้ ลูกเสือสำรองดาวดวงที่ ๒ นิยายเมาคลี ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ การทำความเคารพ
หมู่ (แกรนฮาวล์) การทำความเคารพเป็นรายบุคคล การจับมือซ้าย ระเบียบแถว คำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ

ผลการเรียนรู้ 
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ลูกเสือสำรอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ การสำรวจ การค้นหาธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 
ความปลอดภัย บริการ การผูกเงื่อน ธงและประเทศต่าง ๆ การฝีมือที่ใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น กิจกรรมกลางแจ้ง การ
บันเทิงที่ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ลด
ภาวะโลกร้อน ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงที่ ๒ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎและ
คติพจน์ของลูกเสือสำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และ
เห็นอกเห็นใจ รู้จักบำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความม่ันคงของชาติ และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีพฤติกรรมที่แสดงถึงรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และรักษาความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
 

    
 

๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพ่ึงพาตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๔. ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความม่ันคงของชาติ  
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ 
 
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้ 
 

สมรรถนะ 
สห.9 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

   ก๑๓๙๐๒  ลูกเสือสำรอง (ดาวดวงที่ ๓)                                         กิจกรรมนกัเรียน                                             
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                    เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 
       

เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน 
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเข้าใจ ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ของกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมตามฐาน
การเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่ และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ คติพจน์ และกฎของลูกเสือสำรอง เรียนรู้จากการคิดและ
ปฏิบัติจริง ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสำรองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความ
สนใจ ใฝ่รู้ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง ในเรื่องต่อไปนี้  ลูกเสือสำรองดาว
ดวงที่ ๓ นิยายเมาคลี ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ การทำความเคารพหมู่ (แกรนฮาวล์) การทำความเคารพเป็น
รายบุคคล การจับมือซ้าย ระเบียบแถว คำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง อนามัย ความสามารถเชิง

ผลการเรียนรู้ 
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ทักษะ การสำรวจ การค้นหาธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น ความปลอดภัย บริการ การผูกเงื่อน ธง
และประเทศต่าง ๆ การฝีมือที่ใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น กิจกรรมกลางแจ้ง การบันเทิงที่ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน  

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงที่ ๓ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎและ
คติพจน์ของลูกเสือสำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และ
เห็นอกเห็นใจ รู้จักบำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มให้
สำเร็จตามเป้าหมาย รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รักษาและส่งเสริมจารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของชาติ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีพฤติกรรมที่แสดงถึงรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ให้ความร่วมมือในการ
แก้ปัญหา และรักษาความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
 
 

    
 

๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพ่ึงพาตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๔. ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความม่ันคงของชาติ  
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ 
 
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้ 
สมรรถนะ 
สห.9 
 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

   ก๑๔๙๐๒  ลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี)                                            กิจกรรมนักเรียน                                              
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 
 

เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน 
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่ และปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณ คติพจน์ และกฎของลูกเสือสามัญ 
เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน ศึกษาธรรมชาติ
ในชุมชนด้วยความสนใจ ใฝ่รู้ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง ในเรื่องต่อไปนี้  
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ ประวัติของลอร์ด เบเดน โพเอลล์ (Load Baden Powell ; B.P.) พระราช
ประวัติสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วิวัฒนาการของกระบวนการลูกเสือไทยและลูกเสือโลก 

ผลการเรียนรู้ 
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การทำความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซ้าย กิจกรรมกลางแจ้ง ระเบียบแถว ท่ามือเปล่า ท่าถือไม้พลอง การ
ใช้สัญญาณมือและนกหวีด การตั้งแถวและการเรียกแถว การใช้ทักษะในทางวิชาลูกเสื อ การรู้จักดูแลตนเอง การ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ การทำงานอดิเรกและเรื่องที่สนใจ สามารถใช้ภาษาในการถ่ายทอด
ข้อมูลให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างครบถ้วน มีเหตุผล มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี โดยคำนึงถึง
สภาวะแวดล้อม 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพ่ึงตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจ
ผู้อ่ืน บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ มีกระบวนการหรือ
วิธีการในการทำงานร่วมกัน ตามความเหมาะสม ความถนัด และความสนใจ รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี 
วัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติ และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยอมรับความคิดเห็น 
ข้อดี ข้อเสีย ของผู้อื่น และสามารถแสดงความรู้สึกของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 

    
 

๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพ่ึงพาตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๔. ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความม่ันคงของชาติ  
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ 
 
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้ 
สมรรถนะ 
สห.9 
 
 
 

 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

   ก๑๕๙๐๒  ลูกเสือสามัญ (ลูกเสือโท)                                             กิจกรรมนกัเรียน                                              
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 
          

เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ มีกระบวนการหรือวิธีการในการทำงานร่วมกัน 
และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่ และปฏิบัติกิจกรรม
ตามคำปฏิญาณ คติพจน์ และกฎของลูกเสือสามัญ เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญที่
มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ ใฝ่รู้ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและ
ปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง ในเรื่องต่อไปนี้ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ ประวัติของลอร์ ด เบเดน โพ
เอลล์ (Load Baden Powell ; B.P.) พระราชประวัติสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ผลการเรียนรู้ 
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วิวัฒนาการของกระบวนการลูกเสือไทยและลูกเสือโลก การทำความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซ้าย กิจกรรม
กลางแจ้ง ระเบียบแถว ท่ามือเปล่า ท่าถือไม้พลอง การใช้สัญญาณมือและนกหวีด การตั้งแถวและการเรียกแถว การ
ใช้ทักษะในทางวิชาลูกเสือ การรู้จักดูแลตนเอง การช่วยเหลือผู้อ่ืน การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ การทำงาน
อดิเรกและเรื่องที่สนใจ ยอมรับความคิดเห็น ข้อดี ข้อเสีย ของผู้อ่ืน และสามารถแสดงความรู้สึกของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพ่ึงตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจ
ผู้อ่ืน บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ สามารถใช้ภาษาในการถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าง

ครบถ้วน มีเหตุผลทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ความถนัด และความสนใจ 
รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติ และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี โดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อม 
 

    
 

๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพ่ึงพาตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
๓. บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๔. ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความม่ันคงของชาติ  
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ 
 
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้ 
สมรรถนะ 
สห.9 
 
 

 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

   ก๑๖๙๐๒  ลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก)                                            กิจกรรมนักเรียน                                             
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   
 
 

เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน 
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่ มีกระบวนการหรือวิธีการในการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติกิจกรรม
ตามคำปฏิญาณ คติพจน์ และกฎของลูกเสือสามัญ เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญที่
มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ ใฝ่รู้ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและ
ปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง ในเรื่องต่อไปนี้ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ ประวัติของลอร์ด เบเดน โพ
เอลล์ (Load Baden Powell ; B.P.) พระราชประวัติสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ผลการเรียนรู้ 
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วิวัฒนาการของกระบวนการลูกเสือไทยและลูกเสือโลก การทำความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซ้าย กิจกรรม
กลางแจ้ง ระเบียบแถว ท่ามือเปล่า ท่าถือไม้พลอง การใช้สัญญาณมือและนกหวีด การตั้งแถวและการเรียกแถว การ
ใช้ทักษะในทางวิชาลูกเสือ การรู้จักดูแลตนเอง การช่วยเหลือผู้อ่ืน การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ การทำงาน
อดิเรกและเรื่องท่ีสนใจ 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพ่ึงตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจ
ผู้อ่ืน บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ยอมรับความคิดเห็น ข้อดี ข้อเสีย ของผู้อ่ืน และสามารถแสดง
ความรู้สึกของตนเองได้อย่างเหมาะสมทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ความถนัด 
และความสนใจ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี โดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมสามารถใช้
ภาษาในการถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างครบถ้วน มีเหตุผล รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและ

ความมั่นคงของชาติ และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

    
 
 

๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพ่ึงพาตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๔. ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความม่ันคงของชาติ  
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ 
 

รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้ 
 

สมรรถนะ 
สห.9 

 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

   ก 21901 ก 21902 ลูกเสือเนตรนารสีามัญรุ่นใหญ่                  กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน                                             
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1          เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
 
 

เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน มี
ทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพ่ือหาทางออกและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  การตัดสินใจที่
เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน การประนีประนอม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเอง
ต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม  ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือ 
และจัดกิจกรรมโดยใช้การศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการจัดกิจกรรมตามมาตรฐาน เน้นระบบหมู่ นำข้อดีหรือ

จุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้อย่างสมดุลทั้งความรู้ ความคิด และความดี

ผลการเรียนรู้ 
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งาม สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง ตามหลักสูตรลูกเสือ/เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปฏิบัติกิจกรรมที่

ก่อให้เกิดคุณธรรม คุณลักษณะ ตามคติพจน์ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระเบียบวินัยทางลูกเสือ 
ทักษะทางลูกเสือ เกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือผู้อ่ืน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตระหนักใน
ความสำคัญของกิจการลูกเสือแห่งชาติ ปฏิบัติกรรมเพ่ือตอบแทนพระคุณบิดา มารดาและผู้มีพระคุณ รู้จักและ
เข้าใจเพ่ือช่วยเหลือและชักจูงให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือน ตระหนักในปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เรียนรู้มรดก ภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่นในคุณค่าละคุณประโยชน์
เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในบทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีในสังคม
ประชาธิปไตย มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน สื่อสาร ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการชี้นำสังคม
ในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ 
      1. บอกความหมาย ความสำคัญของกฎและคำปฏิญาณ 

2. บอกความหมาย ความสำคัญของระเบียบแถว และสามารถปฏิบัติได้ 
3. บอกประโยชน์ของเชือกที่มีต่อกิจกรรมลูกเสือ และสามารถ ผูกเงื่อนประเภทต่างๆ ได้ 
4. บอกความหมาย ความสำคัญ หลักท่ัวไปของการปฐมพยาบาล ความรู้ที่จาเป็นบางประการสาหรับการ       

ปฐมพยาบาล และประโยชน์ของการปฐมพยาบาลได้ 
5. บอกความหมาย ความสำคัญ และ ลักษณะของกิจกรรมการบุกเบิกและการผจญภัย สามารถใช้อุปกรณ์

ในการบุกเบิกและการผจญภัยได้ สรุปสาเหตุของความไม่ปลอดภัย และบอกแนวทางการรักษาความปลอดภัยที่เกิด
จากการบุกเบิกและการผจญภัยได้ 

6. บอกความสำคัญ วัตถุประสงค์ หลักการ และขั้นตอนของการเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม บอก
ลักษณะของการจัดตั้งค่ายพักแรม และอธิบายถึงการรักษาความปลอดภัยในการเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม
ได ้

7. บอกความหมาย ความสำคัญของวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทยและสามารถปฏิบัติการเดินสวนสนาม
ได ้

8. ผ่านการทดสอบวิชาพิเศษภาคปฏิบัติตามที่โรงเรียนกำหนด 
 
9. ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน ชาติบ้านเมือง และสังคมโลก 
10. มีเวลาเรียนและร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด 
 

รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะ 
สห.9 
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ก 22901 ก 22902 ลูกเสือเนตรนารสีามัญรุ่นใหญ่                    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                             
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                        เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 
 
 

เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน มี
ทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพ่ือหาทางออกและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  การตัดสินใจที่
เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน การประนีประนอม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา   ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้
เทคโนโลยีได้อย่างรู้เท่าทัน  และรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในบทบาทการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในสังคมประชาธิปไตย 

ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยใช้การศึกษา วิเคราะห์  วางแผนการจัดกิจกรรม
ตามมาตรฐาน  เน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  ตามหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และ
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ก 23901ก.23902  ลูกเสือเนตรนารสีามัญรุ่นใหญ่                    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                             
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                 เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   

 

เนตรนารีปฏิบัติกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณธรรม คุณลักษณะ ตามคติพจน์ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
หลักการทางศาสนา ระเบียบแถว สวนสนาม มีทักษะในการเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม การเดินทางสำรวจและ
การบุกเบิก ทักษะการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย   ปฏิบัติศาสนากิจ  พิธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมในครอบครัว 
รู้จักและเข้าใจ ช่วยเหลือและชักจูงให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือน และสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน เรียนรู้มรดกของท้องถิ่น เห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของ ภูมิปัญญาไทย 

ส่งเสริมปลูกฝังเจตคติทีดีต่อการดํารงชีพ   มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจาก
การเลือกใช้วิธีการสื่อสาร เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
ผลการเรียนรู้ 
1.   อธิบายความหมาย และประเภทของยาเสพติด และบอกชนิดของยาเสพติด อาการเมื่อเสพ และโทษของ 
      ยาเสพติดชนิดต่างๆได้ 
2.   อธิบาย หลักสำคัญในพระพุทธศาสนา สามารถกล่าว ศีล 5 ศีล 8  อาราธนาธรรมอาราธนาพระปริตร ได้  
3.   อธิบาย ความหมาย  ความสำคัญ  หลักการของการบริการ และระบุกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน และ 
      อธิบายวิธีการบริการชุมชนตามกฎของลูกเสือได้ 
4.   บอกความหมาย และความสำคัญของการปฐมพยาบาล  อธิบายหลักในการปฐมพยาบาล และปฏิบัติวิธีการ 
      ปฐมพยาบาลอาการป่วยประเภทต่างๆในบทเรียนได้ 
5. มีเวลาเรียนและร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด  
6. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมเพ่ือทดสอบวิชาพิเศษภาคปฏิบัติ 
7. ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน ชาติบ้านเมือง และสังคมโลก 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
 สมรรถนะ    
 สห .9       
 สร.10     10.1 ,10.2  
 
 
 

 
คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 
 

 
เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน มี

ทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพ่ือหาทางออกและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  การตัดสินใจที่
เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน การประนีประนอม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่
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ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา   ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้
เทคโนโลยีได้อย่างรู้เท่าทัน  และรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในบทบาทการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในสังคมประชาธิปไตย 

ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยใช้การศึกษา วิเคราะห์  วางแผนการจัดกิจกรรม
ตามมาตรฐาน  เน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  ตามหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และ
เนตรนารีปฏิบัติกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณธรรม คุณลักษณะ ตามคติพจน์ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   
กิจกรรมเดินทางสำรวจ การเดินสวนสนาม  มีทักษะทางลูกเสือในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและการทำงานเป็นหมู่คณะ มี
ทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย นำหลักธรรมทางศาสนาไปปฏิบัติและเผยแพร่  ตระหนักในพระคุณของ
บิดา มารดา และผู้มีพระคุณ  รู้จักและเข้าใจเพ่ือช่วยเหลือและชักจูงให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้างความสัมพันธ์อันดี
กับเพ่ือน และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เรียนรู้มรดกของท้องถิ่น เห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของภูมิปัญญาไทย 

ส่งเสริมปลูกฝังเจคติทีดีต่อการดํารงชีพ โดยการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน เป็นสําคัญ ให้นํา ศักยภาพที่
มีอยู่ในตัวออกมาใช้ให้มากที่สุด ด้วยการฝึกทักษะการดําเนินชีวิต ให้ผู้เรียนทุกคน รู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่า ของ
ตนเองและผู้อ่ืน มีความสามารถในการแสวงหา และเลือกใช้เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม รับและส่ง
สารให้ผู้อ่ืนเข้าใจถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ ไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดืออร้อน และสามารถแนะนำผู้อ่ืนได้    
สามารถในการตัดสินใจและ แก้ปัญหา และใช้พลังด้านต่าง ๆ ของตน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นําประสบการณ์ของ
ตนมาแลกเปลี่ยนซึ่งกนัและกัน    แสดง ความคิดเห็นและทัศนของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ตามกาลเทศะ  มีความสุข  ความภูมิใจในสิ่งที่ตนเองได้เลือก ปฏิบัติตามที่เลือก โดยแสดงพฤติกรรมหรือการ
กระทําตามสิ่งที่jเลือก ปฏิบัติจนเป็นลักษณะประจําตัว ทําให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองจากการร่วม กิจกรรม 
ทําให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการชีวิตและอาชีพได้อย่างเหมาะ 

  
ผลการเรียนรู้ 
1.     อธิบายความหมาย   จุดมุ่งหมาย  ประโยชน์  วิธีการดำเนินการ และเทคนิคของการโต้วาที  ได้ 
2.     อธิบายประวัติความเป็นมา  หลักสูตรของลูกเสือสำรอง และอธิบายหลักการของขบวนการของลูกเสือได้ 
3.     ท่องคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ และอธิบายได้ 
4.      เลือกกิจกรรมกลางแจ้งที่เหมาะสม และปฏิบัติตามหลักการและระเบียบแถวในระดับลูกเสือตรีได้ได้ 
5.      อธิบายหลักธรรมของศาสนา   บอกความสอดคล้องของคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือกับหลักธรรมของ
ศาสนา  สามารถบอกแนวทางการนำคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปใช้แก้ปัญหาสังคมได้ 
6.      ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน ชาติบ้านเมือง และสังคมโลก 
7.      มีเวลาเรียนและร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด  
8.      เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมเพ่ือทดสอบวิชาพิเศษภาคปฏิบัติ 
 
 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 สมรรถนะ  
  สห.9 
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  สร.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายกิจกรรมชุมนุม  
รหัสวิชา     ชุมนุมสอนศิลป์ จินตลีลา                              ชั้นประศึกษาปีที่ 1 - 3 
ภาคเรียนที่ 1-2      จำนวน 1.0 หน่วยกิต                                       1 ชั่วโมง/สัปดาห์  
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 (ความรู้+สมรรถนะ) ศึกษา ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม งาน
ทัศนศิลป์ และการออกแบบสิ่งต่างๆ ที่มีในบ้านและในโรงเรียน การใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานวาดภาพ งานปั้น งานปะ
ติดและการสร้างสรรค์งานศิลปะจากเศษวัสดุ ถ่ายทอดความคิดเห็นกระบวนการทำงานให้ผู้อ่ืนได้   และเข้าร่วมใน
กิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ ชื่นชมธรรมชาติรอบตัว 

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ฟัง ดู รูปภาพ  สัญลักษณ์ คำประโยค
ข้อความสั้นๆ  เรื่องราวง่ายๆ ที่นำเสนอในหลากหลายรูปแบบ(1.1) สามารถแสดงท่าทางประกอบจังหวะเพลงตาม
รูปแบบนาฏศิลป์ รู้จักและเลือกใช้เครื่องมือและแหล่งสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการอย่าง
เหมาะสมกับวัย(8.1) มีมารยาทในการชมการแสดง  รู้หน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม รู้ประโยชน์ ของการแสดง
นาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย รู้และเข้าใจการละเล่นของเด็กไทยและ
นาฏศิลป์ท้องถิ่น ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพ้ืนบ้าน สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพ้ืนบ้านกับ
การดำรงชีวิตของคนไทย 
 (ทักษะกระบวนการ+สมรรถนะ) โดยใช้ทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป์ในการสร้างและนำเสนอผลงาน
ทัศนศิลป์ ด้านงานวาดภาพระบายสี งานปั้น งานปะติดและการสร้างสรรค์งานศิลปะจากเศษวัสดุ  
การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ 

โดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สร้างและนำเสนอผลงานทาง นาฏศิลป์ ในโอกาสต่างๆตาม ความเหมาะสม 
ปฏิบัติงานตามที่ได้รีบมอบหมายได้อย่างถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ของกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ (9.1) ควบคุมอารมณ์ 
ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียนกับเพ่ือนๆ ได้ รู้จักแบ่งปันสามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี (5.2) รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค 
วิธีการในการสร้างการแสดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาสมบัติส่วนรวมและภูมิใจในความเป็นไทย(10.3.) 
 (เจตคติ+สมรรถนะ) เพ่ือให้เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม    นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  มี
ความสัมพันธ์อันดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทาง นาฏศิลป์เกิดความซาบซึ้งใน  ตระหนักและ
เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระ
ในศิลปะแขนงต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพต่อไป มีทักษะกระบวนการในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อ การพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสร้างความ
รักชาติศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมี
จิตสาธารณะ 
ผลการเรียนรู้ 

          1. มีความรู ้ความเขา้ใจ  เก่ียวกบังานทศันศิลป์ 

 2. สามารถวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ 
 3. สามารถสร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติประเภทงานปั้น 

4. สามารถสรา้งภาพปะติดตามจินตนาการ 

5. สามารถสรา้งสรรคง์านศิลป์จากเศษวสัด ุ

6. เห็นคณุคา่ของงานศิลป์ 

           ๗. สรา้งสรรคก์ารเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ ในสถานการณส์ัน้ๆได ้

        .  ๘. แสดงท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการได ้                                ๙.๑, ๑๐.๓                ๙.  มีส่วน
รว่มในกิจกรรมการแสดงไดเ้หมาะสมกบัวยั 

          ๑๐. บอกประโยชนข์องการแสดงจินตลีลาได ้

สมรรถนะ 

สห.5   สร.1,4,5 
สห.6   สร.1 

สห.7   สร.1,6 

๑.๑, ๕.๒, ๘.๑,๙.๑,๑๐.๓ 
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รวมทัง้หมด  ๑๐ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมชุมนมุ มาสเตอร์เชฟคิดส์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖                                                
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เวลาเรียน ๑  ชั่วโมงต่อสัปดาห์            เวลาเรียน ๔๐  ชั่วโมง   

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

          ศึกษาความสำคัญและหลักการประกอบอาหาร การเลือกอาหารวัตถุดิบ  ภาชนะ  อุปกรณ์และ
เครื่องใช้  เทคนิคและวิธีการประกอบอาหาร  ความสำคัญของสารปรุงแต่งอาหาร  ชนิด  คุณสมบัติและปริมาณที่
ใช้  การเก็บรักษา  การสงวนคุณค่าทางโภชนาการ 

ใช้ทักษะกระบวนการทำงาน  การจัดการ  วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน  ปฏิบัติฝึกทักษะงานการประกอบ
อาหารตามกรรมวิธีต่างๆ เช่นฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารโดยวิธีการต้ม ผัด ทอด  ยำ และอาหารว่างได้  เลือก
วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารได้อย่างเหมาะสม  บรรจุและเก็บอาหารที่ประกอบแล้วให้ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ  และสุขลักษณะ  คำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคา  จัดนิทรรศการจำหน่าย  จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน  ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผล 

          จัดการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการวิเคราะห์งาน วางแผนการดำเนินงาน การ
เลือกใช้การจัดเตรียมวัสดุ ฝึกทักษะปฏิบัติงาน มีทักษะการจัดการทำงานเป็นระบบ  การนำความรู้ ทักษะ
กระบวนการในการเรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ มีความมุ่งม่ันทำงานจนสำเร็จ เห็นคุณค่าของการทำงาน  ทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบปลอดภัยและ
สะอาด ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด  การวัดผล ประเมินผลเน้นการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง ใช้
วิธีการวัดที่หลากหลาย  ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลการเรียนรู้วิชากิจกรรมชุมนุม  Cooking Club 

๑.      อธิบายความสำคัญและหลักการประกอบอาหารได้ 
๒.    เลือกอาหาร วัตถุดิบ  ภาชนะ  อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการประกอบอาหารได้อย่างเหมาะสม 
๓.     สืบค้น สรุปรายงานเทคนิค และวิธีการประกอบอาหารได้ 
๔.     อธิบายวิธีการประกอบอาหารในท้องถิ่นได้ 
๕.     ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารโดยวิธีการต้มได้ 
๖.      ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารโดยวิธีการผัดได้ 
๗.     ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารโดยวิธีการใช้ทอดได้ 
๘.     ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารโดยใช้วิธีการยำได้ 
๙.      ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารว่างทานเล่นได้ 
๑๐.  เก็บรักษา  บรรจุอาหารที่ประกอบแล้วได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและสุขลักษณะ 

               ๑๑. คำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคา  จัดจำหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
และประเมินผลและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
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                ๑๒.  ใช้กระบวนการกลุ่มทำงาน  การเตรียมสถานที่  การตกแต่งสถานที่การประชาสัมพันธ์  การ
นำเสนอชิ้นงาน  จัดนิทรรศการและจำหน่าย ด้วยความเสียสละความรับผิดชอบ 

  รวมผลการเรียนรู้จำนวน ๑๒ ข้อ 

คำอธิบายรายวิชา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม)   รายวิชา สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6       จำนวน 40 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1-2        จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษา ความหมาย ความสำคัญ และคุณค่าของงานประดิษฐ์ หลักการเลือกใชและวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ 

เครื่องมือ เครื่องใช้ในงานประดิษฐ์ การใชทักษะในการทำงานร่วมกันอยางมีความคิดสรางสรรค์เกี่ยวกับงาน

ประดิษฐ์ การวางแผนจัดการกับ ผลงานการประดิษ์ รูจักการนำผลงานประดิษฐมาใชประโยชน มีทักษะในการ

ดัดแปลงแบบและจําหนายผลงานประดิษฐ ตลอดจนนำหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ไปใชในการสราง

สรรคงานประดิษ์ประเภทของใช ของประดับตกแตง่ และของเล่น ซ่ึงเปนพื้นฐานของงานประดิษฐได  

โดยใชทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการในการทำงาน ทักษะการแกไขปญหาในการ

ทำงาน ทักษะใน การแสวงหาความรูเพ่ือการดำรงชีวิต ทักษะการคิดอยางสรางสรรค เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ

ในวิธีการทำงาน และสรางสรรค ผลงาน สามารถนำความรูไปประยุกตใ์ชในชีวิตประจำวัน มีประสบ 

การณในอาชีพที่ถนัดและสนใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และ ลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน และมีจิตสำนึกในการใช

พลังงาน ใชทรัพยากรในการทำงานอยางคุมคาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตร ตระหนักคุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพต่อไป มี
ทักษะกระบวนการในการดำเนินชีวิตประจำวันเพ่ือ การพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสร้างความรักชาติศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. บอกความหมายความสำคัญและคุณคาของงานประดิษฐได  
2. จำแนกประเภทของงานประดิษฐอยางสังเขปได  
3. อธิบายหลักการการออกแบบและดัดแปลงแบบงานประดิษฐได  
4. เลือกใชอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในงานประดิษฐไดอยางถูกตอง  
5. อธิบายความสำคัญและประโยชนของอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในงานประดิษฐได  
6. ดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในงานประดิษฐไดอยางถูกตอง  
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7. อธิบายหลักการจัดการกับผลงานประดิษฐและหลักการจัดจำหนายผลงานประดิษฐได  
8. นำหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับงานประดิษฐไปใชในการสรางสรรคผลงานประดิษฐประเภทของใช ของ

ประดับตกแตง และของเลนไดถูกวิธีการ  
9. เลือกใชเทคโนโลยีในการวางแผนการปฏิบัติงานและประเมินผลการทำงานประดิษฐไดอยางเหมาะสม  
10. มีเจตคติที่ดีตอการประดิษฐของใช ของประดับตกแตง และของเลน เพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวันหรือ

เพ่ือการจำหนาย  
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 
ชุมนุม ดนตรี                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ชั้นประถมปลาย/มัธยมศึกษาตอนต้น           เวลา  ๔๐ ชั่วโมง    
............................................................................................................................. ................................................ 
 
 ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภทของโน้ตดนตรีไทย องค์ประกอบของวงดนตรี  การบรรเลงเครื่องดนตรี  
เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีในบทเพลงจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง  เข้าใจวิธีใช้และบำรุงรักษา
เครื่องดนตรี   สามารถนำเสนอตัวอย่างบทเพลงที่ตนเองชื่นชอบและแสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์ของบทเพลง 
ความรู้สึกในการฟัง/เล่นดนตรี  พร้อมทั้งประเมินคุณภาพบทเพลงที่ตนเองชื่นชอบ  มีความสามารถในการเล่น
ดนตรี และจำแนกวิวัฒนาการของดนตรีในแต่ละยุคสมัย  บรรยายบทบาท  ลักษณะเด่นที่ทำให้งานดนตรีได้รับการ
ยอมรับและอิทธิพลของดนตรี ที่มีต่อสังคม โดยใช้หลักการทางดนตรีและทักษะการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะทางดนตรี นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

สร้างเสริมทัศนคติที่ดีและสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ดนตรี  สร้างความภาคภูมิใจ สุนทรียภาพ  ชื่นชม 
เห็นคุณค่า ของดนตรี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน ๆ ได้อย่างเหมาะสม เข้าใจ
และแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อ
ดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ  เช่น  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง   
 การวัดผลและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด นำความรู้  ทักษะที่ได้ปฏิบัติไปบูรณาการกับการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  และนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในขั้นสูงต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความหมาย รูปแบบ  ประเภทการอ่าน เขียน ร้อง บรรเลงโน้ตไทย  
2. เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
3. ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ 
4. แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะและความดัง – เบาแตกต่างกัน 
5. เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกในการ ฟังดนตรีแต่ละประเภท 



232 
 

 

6. นำเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่นชอบ และอภิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้งานนั้นน่าชื่นชม 
7. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 
8. เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน 
9. อ่าน เขียนร้องโน้ตไทย และโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง 
10. เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอ่ืน 
11. เล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง โดยเน้นเทคนิคการเล่น การแสดงออก และคุณภาพสียง 
12. อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง 

 
รวมทั้งหมด  ๑2 ผลการเรียนรู้ 

รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม เกษตรพอเพียง 
      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3           เวลาเรียน   40  ชั่วโมง 
                         --------------------------------------------------------------------- 

คำอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษา อธิบายความหมายและความสำคัญของการผลิตพืช หลักการและแนวทางการวางแผนจัดการในการ
ปลูกพืช วัตถุประสงค์ของการเตรียมพันธุพืช เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกพืช วัตถุประสงค์และวิธีการปลูกพืช 
ความสำคัญของดิน น้ำ และปุยทีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช คุณสมบัติของดินที่เหมาะสมตอ การปลูกพืช ป
จจัยที่ตองคํานึงถึง หลักการ และวิธีการใหน้ำและปุยแกพืช วิธีปองกันและกําจัดศัตรูพืช หลักการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
กระบวนการเผชิญสถานการณและการแกปญหา เพ่ือใหเกิดความรู ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิต 

มีสมรรถนะด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ วิเคราะห์ตนเอง ตั้งเป้าหมายในการเพื่อเป็น
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ ทำงานด้วยความตั้งใจรับผิดชอบและเพียรพยายามให้บรรลุเป้าหมาย ปฏิบัติงานโดย
ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง มีกระบวนการในการทำงานร่วมกัน ยอมรับข้อคิดเห็น ข้อดี ข้อเสีย ของผู้อ่ืน และ
สามารถแสดงความรู้สึกของตนเองได้  

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน   มีมารยาทในการทำงาน  มีนิสัย      การ
ทำงานที่ดี  ในด้านความประหยัด   คุ้มค่า  ปลอดภัย  ความสะอาด  รอบคอบ  ประณีต  ขยัน  อดทน  รับผิดชอบ  
ซื่อสัตย์   ความกระตือรือร้น  ตรงต่อเวลา  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และประเภทของการผลิตพืชได้ 
2. วิเคราะห์หลักการและแนวทางการวางแผนจัดการในการปลูกพืชได้ 
3. อภิปรายความสำคัญของการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
4. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการเตรียมพันธุ์พืชได้ 
5. บอกคุณสมบัติของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช และเตรียมดินปลูกพืชได้อย่างถูกต้อง 
6. วิเคราะห์ความสำคัญของน้ำและปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได 
7. อธิบายหลักการ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเก่ียวผลผลิตได 
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สมรรถนะสำคัญผู้เรียน 
 

สมรรถนะท่ี 6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ(Career Skills and Entrepreneurship) 
1. วิเคราะห์ตนเอง ตั้งเป้าหมายในการทำงานให้สำเร็จเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
2. กำหนดเป้าหมาย วางแผนการทำงาน และเรียงลำดับความสำคัญของงานได้ 
3. ทำงานด้วยความตั้งใจรับผิดชอบและเพียรพยายามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
4. ปฏิบัติงาน โดยใช้หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ โดยใช้สื่ออย่าง
สร้างสรรค ์
6. มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของผู้ประกอบการที่ดี สามารถวางแผน การผลิต การจัดการทรัพยากร และการเงิน 
 
สมรรถนะท่ี 9 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ(Collaboration Teamwork and 
Leadership) 
1. มีกระบวนการหรือวิธีการในการทำงานร่วมกัน 
2. ยอมรับความคิดเห็น ข้อดี ข้อเสีย และสามารถแสดงความรู้สึกของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
3. มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี โดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อม 
4. สามารถใช้ภาษาในการถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างครบถ้วน มีเหตุผล 
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คำอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( กิจกรรมชุมนมุ) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     รหัสวิชา ก 20..........        รายวิชา หรรษาพาเพลิน 
ชั้น  ป.1- ม.3                จำนวน 40  ช่ัวโมง 
ภาคเรียนที่ 1- 2                                                   จำนวน 0.5  หน่วยกิต 
                         
 

ศึกษา ค้นคว้า อธิบาย เทคนิค ทักษะ ยกตัวอย่าง แสดงความคิดเห็น  จัดประเภท ประยุกต์ใช้ และฝึก
ปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำจรวดกระดาษพับ การเล่นการละเล่นไทย การเล่นกีฬา และการ
ทำหนังสือเล่มเล็ก 

 โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมเทคนิคและวิธีการ เช่น วิธีการทำจรวดกระดาษพับ วิธีการเล่น
การละเล่นไทย วิธีการเล่นกีฬา และวิธีการทำหนังสือเล่มเล็ก ตาม ความเหมาะสม ให้ถูกต้องตามหลักการพ้ืนฐาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการทำจรวดกระดาษพับ การเล่นการละเล่นไทย 
การเล่นกีฬา และการทำหนังสือเล่มเล็ก ผู้เรียนมีความตระหนัก เห็นคุณค่า และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็น
พ้ืนฐานในการศึกษาต่อ มีทักษะกระบวนการในการดำเนินชีวิตประจำวันเพ่ือ การพัฒนาตนเองและสังคม มี
คุณธรรมสร้างความรักชาติศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รัก
ความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
จุดประสงค์ 
          1. มีความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการทำจรวดกระดาษพับ 
 2. สามารถพับจรวดจากกระดาษได้ 
 3. มีความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการละเล่นของไทย 

4. สามารถอธิบายวิธีการเล่นการละเล่นของไทยแต่ละประเภทได้ 
5. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกีฬา 
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6. สามารถเล่นกีฬาแต่ละประเภทได้อย่างถูกวิธี 
7. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำหนังสือเล่มเล็ก 
8. เห็นคุณค่าของหนังสือเล่มเล็ก 

รวมทั้งหมด 8 จุดประสงค์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะสำคัญผู้เรียน 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 1  : การเรียนรู้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 (Thai Language Competency) 
 1.  อ่าน ดู และรับฟัง เรื่องที่เป็นความรู้ทาง วิชาการ ความบันเทิง ข่าวสาร เหตุการณ์ โฆษณา เรื่องราว
ต่าง ๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ แล้ว สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ แยกแยะ ข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็ น
คล้อยตาม หรือ โต้แย้งได้อย่างมีเหตุมีผล 
  2. พูดสื่อสาร มีศิลปะ ในการพูดอย่าง สร้างสรรค์ เหมาะสม ตามรูปแบบการพูด สามารถใช้ถ้อยคำได้ 
ถูกต้องตามหลักของ การใช้ภาษา และ ระดับภาษา  
สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
(Scientific Inquiry and Scientific Mind)  
 1.ตั้งคำถามเกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ต่างๆที่พบในชีวิตประจำวัน คาดคะเนหาคำตอบและคิดวิธีการ 
หาคำตอบ โดย อาจใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่วยในการ สำรวจตรวจสอบ เก็บ ข้อมูล สรุปคำตอบ และ 
เขียนรายงานได ้
 2.นำคำตอบที่ได้จาก การสืบสอบไปคิดสร้างต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ได้ อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับวัย และ 
สามารถนำมาใช้ ประโยชน์ได้ 
 สมรรถนะท่ี  9 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ  
(Collaboration Teamwork and Leadership)  
 1. มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพ่ือ หาทางออกและแก้ไข ปัญหาได้อย่าง สร้างสรรค์  
 2.เลือกใช้ภาษา เทคโนโลยี ได้อย่าง รู้เท่าทัน และ รับผิดชอบต่อสังคม ทั้ง ในบทบาทการเป็นผู้นำ  
และผู้ตามที่ดีในสังคม ประชาธิปไตย 
 
สมรรถนะรอง  
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน   
(Life Skills and Personal Growth) 
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1. รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง และกำหนดเป้าหมายชีวิตตามความสามารถและความถนัดของตน วางแผนและ
ดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือไปสู่เป้าหมาย 

2. มีวินัยในการดูแลจัดการตนเองให้มีสุขภาวะทางกายที่ดีอย่างสมดุลกับสุขภาวะด้านอ่ืน ๆ โดยมีสุขภาพ
แข็งแรง กิน อยู่ ดู ฟังเป็น ปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ ทั้งโรคภัย อุบัติภัยภัยธรรมชาติ ภัยทางเพศ ภัย
จากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ รวมทั้งภัยจากสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 

3. รักษาระเบียบวินัยของสังคม สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของ
ตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม 

 
 

 
 
 
 

คำอธิบายกิจกรรมชุมนุม  
รหัสวิชา     ชุมนุม หนูน้อยร้อยล้าน    ชั้น ป.1- ม.3 
จำนวน       1 หน่วยกิต                  จำนวน   1   ชั่วโมง/สัปดาห ์ 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 ศึกษา เข้าใจ ความหมายของอาชีพที่หลากหลายในท้องถิ่นที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและ

ครอบครัว เรียนรู้ เข้าใจวิธีการขายสินค้าอย่างมืออาชีพ และใช้เทคโนโลยีเพ่ือการขายสินค้าอย่างสร้างสรรค์ 
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อเข้าถึงตลาดของผู้บริโภค เรียนรู้และเข้าใจหลักการออมเงินที่ได้จาก
กำไรการขายสินค้าเพ่ืออนาคตที่ดีของนักเรียน 

 ปฏิบัติกิจกรรมที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ สร้างและออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือขายสินค้า นำ
เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันมาใช้ประโยชน์ในการขายสินค้าได้ นำเงินกำไรจากการขายสินค้ามาออมเงินเพ่ือ
ใช้ในอนาคต 
   นักเรียนมีความภูมิใจในอาชีพต่าง ๆ และปฏิบัติกิจกรรมในการสร้างอาชีพ ออกแบบบรรจุภัณฑ์และขาย
สินค้า นำเทคโนโลยีมาช่วยในการขายสินค้าได้อย่างสร้างสรรค์ และนำรายได้จากการขายสินค้ามาออมเงินได้อย่าง
สร้างสรรค์และใช้เงินอย่างรู้คุณค่า 
 
จุดประสงค์ 
 1. นักเรียนบอกความหมายของอาชีพที่หลากหลายได้ 

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมที่สร้างอาชีพได้ 
3. นักเรียนรู้มีความภูมิใจในอาชีพต่าง ๆ และปฏิบัติกิจกรรมในการสร้างอาชีพได้ 

 4. นักเรียนสามารถบอกความหมายของการขายได้ 
5. นักเรียนสามารถสร้างและออกแบบบรรจุภัณฑ์และสามารถขายสินค้าได้ 
6. นักเรียนออกแบบบรรจุภัณฑ์และขายสินค้าได้สร้างสรรค์ 
7. นักเรียนสามารถอธิบายการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการขายสินค้าได้ 
8. นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันมาใช้ประโยชน์ในการขายสินค้าได้ 
9. นักเรียนใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการขายสินค้าได้อย่างสร้างสรรค์ 
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10. นักเรียนเข้าใจประโยชน์ของการออมเงิน 
11. นักเรียนสามารถนำเงินจากการขายสินค้ามาออมเงินให้เป็นทุนได้ 
12. นักเรยีนนำรายได้จากการขายสินค้ามาออมเงินได้อย่างสร้างสรรค์และใช้เงินอย่างรู้คุณค่า 

 
รวมทั้งหมด  12  จุดประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมนุม นาฏศิลป์เพื่อการแสดง 

ชื่อชุมนุม  นาฏศิลป์เพื่อการแสดง       ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565 
 
หลักการและเหตุผล 

 
ปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก สืบเนื่องด้วยอิทธิพลของความเจริญทางเทคโนโลยี หรือ 

อิทธิพลของค่านิยมที่ผิดของผู้ปกครองที่ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่ห่างเหินจากความเป็นไทยไม่ไม่ให้หันมาศึกษาความ
เป็นไทย เช่นการฟ้อน รำ ศิลปะการแสดงของชาติไทยเราคนละรุ่นใหม่ เริ่มไม่ เห็นคุณค่าแต่จริงๆแล้ว
ศิลปะวัฒนธรรมไทยมีความสำคัญ เพราะเป็นวิถีชีวิตของคนไทย ทำให้เห็นความเป็นชาติ การส่งเสริมอนุรักษ์ลเป็น
หนทางหนึ่งอันที่จะส่งผลให้ผู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปะไทย และยังเป็นการส่งเสริมให้นาฏศิลป์ให้มีการแพร่หลายแก่
คนรุ่นหลังมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำไปพัฒนาตนเอง เพ่ิมศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์ไทย และเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยอีกด้วย นาฏศิลป์ไทย ศิลปะการแสดงประกอบดนตรี เช่น ฟ้อน รำ ระบำโขนหรือความรู้แบบแผน
ของการฟ้อนรำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ นิสัยใจคอของคนในท้ องถิ่นนั้นๆหรือเป็นสิ่งที่
มนุษย์สร้างข้ึนด้วยความประณีตงดงาม เพ่ือให้ความบันเทิง อันโน้มน้าวอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชมให้คล้อยตาม
โดยอาศัยการบรรเลงดนตรี และการขับร้องเข้าร่วมด้วย 

นาฏศิลป์แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ แสดงถึงอารยประเทศ ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ
ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิถีชีวิต ความเป็นอยู่  ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาไทย จารีต ประเพณี และ วัฒนธรรม
ของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และถือว่าเป็นมรดกที่สำคัญ
ของชาติ จึงควรแก่การอนุรักษ์ และสืบทอดต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง มีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อม
สู่อนาคต 
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2. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

3. เพ่ือให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเลื่อมใสในการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4. เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยในแบบต่าง ๆ 
5. เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้เรื่องการแต่งกายของการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
6. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ

ชาติ 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์               กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนนที่ 4         

ระดับชั้นประถมปีที่ ๑– ๖                     จำนวน ๑๐ ชั่วโมง/ปี 
  

 
จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบและความตระหนัก รัก

และเห็นคุณค่าของกิจกรรมที่จัดให้ มีกระบวนการหรือวิธีการในการทำงานร่วมกัน รวมทั้งการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเข้าใจ ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ของกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ ให้
ความร่วมมือ และช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม สามารถปฏิบัติตน จนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น สามารถพัฒนาความคิด ปรับตัวอยู่ในสังคมได้ มีพฤติกรรมที่แสดงถึงรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี โดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อม มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่ม กล้าแสดงออก มีค่านิยมที่ดีงาม สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจและมีความสุข ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และรักษาความสัมพันธ์อันดีของ
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ยอมรับความคิดเห็น ข้อดี ข้อเสีย ของผู้อ่ืน และสามารถแสดงความรู้สึกของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม และใช้ภาษาในการถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างครบถ้วน มีเหตุผล 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 

๑. เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดและกำหนดอย่างสม่ำเสมอ 

๒. เข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชน สังคมจัดในด้านวันสำคัญของชาติ ศาสนา และขนมธรรมเนียมประเพณี 
๓. เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะและการเดินรนณรงค์กิจกรรมทางสังคมต่างๆ  

๔. เข้าร่วมกิจกรรมรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกสถานศึกษา 
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๕. ร่วมดูแลรักษา ทำความสะอาดและไม่ทำลายทรัพย์สมบัติที่เป็นของสาธารณะ 

๖. การรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๗. มีจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 

รวม  7 ผลการเรียนรู้ 
สมรรถนะ 
สห. 9 
 
 
 
 
 
 

 
คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์                    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑– 3               จำนวน ๑๕ ชั่วโมง/ปี 
  

 
จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่

ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพ่ือหาทางออกและแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อ
สาธารณะได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์
ออกแบบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิต
อาสา นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาตนเองได้อย่างสมดุลทั้งความรู้ ความคิด และ
ความดีงาม 

เกิดการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบและ ความตระหนัก รักและเห็นคุณค่าของกิจกรรมที่จัดให้ เพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม สามารถปฏิบัติตน จนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ เห็น
คุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน สามารถพัฒนาความคิด ปรับตัวอยู่ในสังคมได้ เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน 
และรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในบทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย มีความสามารถในการรับรู้ 
แบ่งปัน แลกเปลี่ยน สื่อสาร ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือการชี้นำสังคมในทางที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 2  .เพ่ือให้ผู้เรียนออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัด
และความสนใจ 
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 3.เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรมจริยธรรมตามค ุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
 5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 

รวม  7 ผลการเรียนรู้ 
สมรรถนะ 
สห. 9 
 
 
 
 

 
แนวการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 
 

1. ระดับประถมศึกษา 
1.1 การตัดสินผลการเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ดังนี้ 

1) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
2) นักเรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในการ

อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.2 การให้ระดับผลการเรียน 

การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา โรงเรียนวัดหนองพังตรุ ให้ระดับผลการเรียน 
เป็นระบบตัวเลข 4  ,3.5  ,3  ,2.5  ,2   ,1.5   ,1  ,0  
  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถของตนเองตามความถนัด ความสนใจ ให้เต็มศักยภาพอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์  และสังคมสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝัง
และสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม และสามารถบริหารจัดการตนเองได้  
 แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                  โรงเรียนวัดหนองพังตรุ  ได้ดำเนินการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
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๑. กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ ความถนัด 
ความสนใจ  วุฒิภาวะของผู้เรียน สอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรมนั้นๆ 

๒. กำหนดเวลาให้สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาและเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม
ทั้งนี้เวลาเรียนสำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
๒๕๖๓ ในระดับชั้น ป.๑-ม.๓ ปีละ ๑๒๐ ชั่วโมง 

        โรงเรียนวัดหนองพังตรุ  พัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ด้วยกิจกรรม 3   ลักษณะดังนี้  

1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถ 
คิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนว  ๓๐  ชั่วโมงต่อปีการศึกษา )ระดับประถมศึกษา(   25 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา )ระดับมัธยมศึกษา(  
 
 
 

แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 
1.   กรรมแนะแนวกำหนดแนวทางและแผนการจัดกิจ  
2. สำรวจปัญหาเพ่ือกำหนดสาระและรายละเอียดของกิจกรรมแนะแนวตามความสนใจ 
3.   .กำหนดสัดส่วนของกิจกรรม  
          3.1 ด้านการศึกษา 
          3.2  ด้านการงานและอาชีพ 
          3.3 ด้านชีวิตและสังคม 
4.   กำหนดรายละเอียดของแต่ละด้านเพื่อจัดทำกิจกรรมย่อย  
๕   .ปฎิบัติกิจกรรม วัดและประเมินผลผู้เรียน    
๒. กิจกรรมนักเรียน     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่

ดี  ความรับผิดชอบการทำงานร่วมกัน  การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือ
แบ่งปันกันเอ้ืออาทร และสมานฉันท์   โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน  ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน
บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี 
ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน รู้จักแก้ปัญหา การติดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน 
การประณีประนอมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี ๔๐  ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  (ระดับประถมศึกษา ) ๒๐  ชั่วโมง
ต่อภาคเรียน  (ระดับมัธยมศึกษา)   

แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ/  เนตรนารี  
ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ  ว่าด้วยการปกครอง  หลักสูตรและวิชา

พิเศษ  พ.ศ.2509 ดังนี้ 
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1.   หน่วยลูกเสือ   โรงเรียนวัดหนองพังตรุ  ได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นกลุ่มลูกเสือ  ประกอบด้วย  กองลูกเสือ  
 – เนตรนารีสำรอง   กองลูกเสือ  เนตรนารีสามัญ  และกองลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

๒.  จัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  เป็น  ๓  ประเภท   ดังนี้ 
          2.1  ลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง     ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ 
          2.2   ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ     ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖    
          2.3 ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ 
๒ .๒  กิจกรรมชุมนุม  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและ

ความสนใจ โดยเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเอง ตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม กิจกรรมสำคัญในการพัฒนาได้แก่ ชุมนุมหรือชมรมต่างๆ ที่
สถานศึกษากำหนดขึ้นตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วม
กิจกรรมชุมนุม ๔๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา   (ระดับประถมศึกษา)  ๒๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน  (ระดับมัธยมศึกษา)  

 
แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม 
สถานศึกษาแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมชุมนุม  ดังนี้ 
1. จัดทำแนวทางการจัดกิจกรรม  โครงการและระเบียบข้อบังคับของกิจกรรมชุมนุมของตน 
2. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าใจวัตถุประสงค์ และแนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุมของตน 
3.   ครสมาชิกดำเนินการรับสมั  
4.จัดปฐมนิเทศสมาชิก 
5.   จัดตั้งกรรมการบริหารกิจกรรมชุมนุมตามระเบียบที่จัดทำไว้  
6.   จัดทำแผนปฎิบัติงาน  กิจกรรมชุมนุมของตน  
7.ดูแลการจัดกิจกรรมให้ดำเนินไปตามแผน และประเมินผลกิจกรรมชุมนุม 
๘   ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามระเบียบการประเมินผลของสถานศึกษา  เพ่ือให้สมาชิกของชุมนุม  

ได้รับผลการเรียน  ผ่านหรือไม่ผ่าน 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ผู้บำเพ็ญตน

ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่นตามความสนใจ ในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ  
ความดีงาม  ความเสียสละต่อสังคม  มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 

การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ สามารถนำไปสอดแทรกหรือบูรณาการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การทำกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์ ให้ผู้เรียนรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมและมีผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดย
ให้สถานศึกษาจัดเวลาเรียนให้ผู้เรียนดังนี้ 

ระดับประถมศึกษาปีที1่-6 รวม 6 ปี จำนวน 60  ชั่วโมง  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  รวม 3ปี จำนวน 45 ชั่วโมง 
นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐  ชัว่โมงต่อปีการศึกษาระดับ 

ประถมศึกษา    5, 10 ชั่วโมงต่อภาคเรียน  )ระดับมัธยมศึกษา(  
แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
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๑   .สถานศึกษากำหนดนโยบายกิจกรรม  เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  และแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ  การดำเนินกิจกรรม 

2.   ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจ  จุดมุ่งหมาย  หลักการ  และวิธีการของกิจกรรม  
3. ผู้เรียนกำหนดกิจกรรมและรายละเอียด เพ่ือดำเนินการร่วมกับครูที่รับผิดชอบ 

          4.  บันทึกการปฎิบัติกิจกรรม 
5.   ประเมินผู้เรียนในการดำเนินกิจกรรม  
          5.1  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
          5.2ความสามรถในการทำงานอย่างมีคุณภาพ 
          5.3  คุณค่าท่ีเกิดต่อสังคม  

 
แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกิจกรรม  ทุกระดับชั้น   โดยผ่านจุดประสงค์  และเกณฑ์เวลา

เรียนที่สถานศึกษากำหนด 
 1.1 การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำร้อยละ 50 
 1.2 เวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.3 ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม จะต้องซ่อมเสริมข้อบกพร่องให้ผ่านเกณฑ์ก่อนจึง
ได้รับการตัดสินให้ผ่านกิจกรรม เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและแต่ละภาคเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น 

 
 

 
เกณฑ์การจบการศึกษา 

 
เกณฑ์การจบการศึกษา 
 ๑. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่กำหนด และมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน
ผ่านทุกรายวิชา        
 ๒. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
 ๓. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
 ๔. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 
 
การจัดการเรียนรู ้
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  เป็น
เป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร ผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้ เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝัง
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะสำคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  
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 ๑. หลักการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะสำคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียน
มีความสำคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่ เกิดกับผู้ เรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม  
 ๒. กระบวนการเรียนรู้ 
  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่ หลากหลาย เป็น
เครื่องมือที่จะนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร โดยกระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน อาทิ 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทำจริง
กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 
 กระบวนการเหล่านี้ จัดเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที ่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนและพัฒนา  
เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอนจึงจำเป็นต้องศึกษา
ทำความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ๓. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
  ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แล้วจึงจะพิจารณาออกแบบ การ
จัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด   
  
๔. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
  การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรมีบทบาท 
ดังนี้ 
  ๔.๑ บทบาทของผู้สอน 
 ๑) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  
ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
   ๒) กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ ในที่เป็น
ความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   ๓) ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสมอง เพ่ือนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  
 ๔) จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
 ๕) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 ๖) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา
และระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
 ๗) วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อนำมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
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  ๔.๒  บทบาทของผู้เรียน 
                     ๑) กำหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
                      ๒) เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อความรู้ ตั้งคำถาม  คิด
หาคำตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ   
                     ๓) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  
                     ๔) มีปฏิสัมพันธ์ ทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  
                     ๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

สื่อการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มีหลากหลาย
ประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อ
ควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน   
 การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมี
คุณภาพจากสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัว เพ่ือนำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรดำเนินการ ดังนี้   
 ๑. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ 
ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 ๒. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน รวมทั้งจัดหา
สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
 ๓. เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ 
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 ๔. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
 ๕. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๖. จัดให้มีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อ และการใช้สื่อการเรียนรู้เป็น
ระยะ ๆ และสม่ำเสมอ ในการจัดทำ การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษา ควร
คำนึงถึงหลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคงของชาติ 
ไม่ขัดต่อศีลธรรมมีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รูปแบบการนำเสนอท่ีเข้าใจง่ายและน่าสนใจ  
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือ การประเมินเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน และเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จนั้น ผู้เรียน
จะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ  ไม่ว่า
จะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผล การ
เรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ 
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ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ประกอบด้วย ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอน
ดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น  การ
ซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้
แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  
การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้อันเป็นผลมาจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมใน
ด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 ๒. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผลการเรียนของ
ผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย 
หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน   
 ๓. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดยประเมินคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทำ และดำเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับ
หน่วยงานต้นสังกัดในการดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษา ใน
ระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ  ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาใน
การตรวจสอบ ทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ที่จำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน 
กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมิน
จึงเป็นหัวใจของสถานศึกษา ในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดทำระเบียบว่า
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ด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ที่เป็น
ข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
 ๑. การตัดสิน การให้ระดับ และการรายงานผลการเรียน 
๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 
 ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูล
ของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็ม
ตามศักยภาพ    
  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
(๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
(๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
(๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
(๔) ผู ้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ในการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินสมรรถนะ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและ
สอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื ่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียน ไม่ผ่านรายวิชา
จำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
๑.๒ การให้ระดับผลการเรียน 
 ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพ
การปฏิบัติของผู้เรียน เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน การ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล การประเมินเป็น “ดีเยี่ยม ดี 
และ ผ่าน”  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและ
ผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น “ผ่าน และ ไม่ผ่าน” 
๑.๓ การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียน เป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง  การรายงานผลการเรียน สามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

๒. เกณฑ์การจบการศึกษา 
    เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
 1. ผู้เรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  จำนวน  ๕,28๐  ชั่วโมงและรายวิชาเพ่ิมเติม / จำนวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 720  ชั่วโมง  และมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผ่านทุกรายวิชา 
 2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ระดับ  “ผ่าน”  ขึ้นไป               
 3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันประสงค์  ระดับ   “ผ่าน”   ขึ้นไป 
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 4. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับผลการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน”   ทุกกิจกรรม 
 
    เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม   จำนวน ๘๑  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน
จำนวน  ๖๙  หน่วยกิต   และรายวิชาเพ่ิมเติม  จำนวน  ๑๒   หน่วยกิต 
 2.  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ระดับ  “ผ่าน”  ขึ้นไป 
            .3  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ “ผ่าน”  ขึ้นไป   

5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับผลการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน”  ทุกกิจกรรม 
 
ทั้งนี้ให้ยึดระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นสำคัญ 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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