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ความน า 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 
๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  โดยมีค าสั่งให้โรงเรียนด าเนินการใช้หลักสูตรในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ , ๔ และ ม.๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ให้
เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) จึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนวัด
พลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการน า
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  โครงสร้างเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถก าหนดทิศทางในการจัดท าหลักสูตร
การเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐  มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง  และมี
ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้  ช่วยท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับ
เห็นผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ท าให้การจัดท า
หลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกท้ังยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนา
หลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษา
ทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่าย  ที่
เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ และ
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ต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาเยาวชน
ของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน 
 โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความสามารถและ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เป็นคนดี  มีคุณธรรม มีโภชนาการดี  สุขภาพแข็งแรง  อนุรักษ์ความเป็น
ไทย  ด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และแนวทางของโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ 
 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
ส าคัญ  คือ 
 ๑. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น  ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

๕. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร  
การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

๑.  รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
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๓.  มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖.  มุ่งม่ันในการท างาน 
๗.  รักความเป็นไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 
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โครงสร้างเวลาเรียน โรงเรียนวดัพลอยกระจ่างศรี (บุญยงัราษฎร์นาวอุีปถมัภ)์ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

ระดบัประถมศึกษา ระดบัมัธยมศึกษา 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

⚫กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

คณิตศาสตร์ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
สงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 
- ประวติัศาสตร์ 

 

- ศาสนา ศีลธรรม 
- หนา้ท่ีพลเมือง 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 

๘๐ 
 

๔๐ 
 

 
 

๔๐ 

๘๐ 
 

๔๐ 
 

 
 

๔๐ 

๘๐ 
 

๔๐ 
 

 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 

 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 

 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 

 
 

๘๐ 

๑๖๐ 
(๔ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

 
 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๖๐ 
(๔ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

 
 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๖๐ 
(๔ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

 
 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๘๐ 

(๒ นก) 
๘๐ 

(๒ นก) 
๘๐ 

(๒ นก) 

ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๘๐ 

(๒ นก) 
๘๐ 

(๒ นก) 
๘๐ 

(๒ นก) 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๘๐ 

(๒ นก) 
๘๐ 

(๒ นก) 
๘๐ 

(๒ นก) 

ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

รวมเวลาเรียน(พืน้ฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
๘๘๐ 
(๒๒ 
นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ 
นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ 
นก.) 

⚫กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 

๑๒๐ 
 

๑๒๐ ๑๒๐ 

⚫รายวชิา / กจิกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิม่เติมตามความ
พร้อมและจุดเน้น 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง / ปี ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง / ปี 
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 โครงสร้ำงหลักสตูร โรงเรียนวัดพลอยกระจ่ำงศรี (บุญยังรำษฎร์นำวีอุปถัมภ)์ 

 
 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ 
รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน (ชม. / ปี) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน ๘๔๐ 
ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑ ๒๐๐ 
ค ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑ ๑๖๐ 
ว ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑ ๘๐ 
ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ ๔๐ 
ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๑ ๔๐ 
พ ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๔๐ 
ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ ๔๐ 
ง ๑๑๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ ๔๐ 
อ ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑ ๒๐๐ 
  

รำยวิชำเพิ่มเติม ๔๐ 
ส ๑๑๒๐๑  หน้าที่พลเมือง  ๑ ๔๐ 
  
  
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๑๒๐ 
⚫ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
⚫ กิจกรรมนักเรียน  
      ลูกเสือ เนตรนารี ๔๐ 
     กลุ่มสนใจ / ชุมนุม ๓๐ 
⚫ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลำเรียน ๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

โครงสร้ำงหลักสตูร โรงเรียนวัดพลอยกระจ่ำงศรี (บุญยังรำษฎร์นำวีอุปถัมภ)์ 

 
 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ 
รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน (ชม. / ปี) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน ๘๔๐ 
ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒ ๒๐๐ 
ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒ ๑๖๐ 
ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๒ ๘๐ 
ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ ๔๐ 
ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๒ ๔๐ 
พ ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๔๐ 
ศ ๑๒๑๐๑  ศิลปะ ๒ ๔๐ 
ง ๑๒๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ ๔๐ 
อ ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๒ ๒๐๐ 
  

รำยวิชำเพิ่มเติม ๔๐ 
ส ๑๒๒๐๑  หน้าที่พลเมือง  ๒ ๔๐ 
  
  
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๑๒๐ 
⚫ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
⚫ กิจกรรมนักเรียน  
      ลูกเสือ เนตรนารี ๔๐ 
     กลุ่มสนใจ / ชุมนุม ๓๐ 
⚫ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลำเรียน ๑,๐๐๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

โครงสร้ำงหลักสตูร โรงเรียนวัดพลอยกระจ่ำงศรี (บุญยังรำษฎร์นำวีอุปถัมภ)์ 

 
 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ 
รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน (ชม. / ปี) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน ๘๔๐ 
ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๓ ๒๐๐ 
ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓ ๑๖๐ 
ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๓ ๘๐ 
ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ ๔๐ 
ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๓ ๔๐ 
พ ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๔๐ 
ศ ๑๓๑๐๑  ศิลปะ ๓ ๔๐ 
ง ๑๓๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ ๔๐ 
อ ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓ ๒๐๐ 
  

รำยวิชำเพิ่มเติม ๔๐ 
ส ๑๓๒๐๑  หน้าที่พลเมือง  ๓ ๔๐ 
  
  
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๑๒๐ 
⚫ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
⚫ กิจกรรมนักเรียน  
      ลูกเสือ เนตรนารี ๔๐ 
     กลุ่มสนใจ / ชุมนุม ๓๐ 
⚫ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลำเรียน ๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

โครงสร้ำงหลักสตูร โรงเรียนวัดพลอยกระจ่ำงศรี (บุญยังรำษฎร์นำวีอุปถัมภ)์ 

 
 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ 
รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน (ชม. / ปี) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน ๘๔๐ 
ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๔ ๑๖๐ 
ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๔ ๑๖๐ 
ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๔ ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๑  ประวัติศาสตร์ ๔ ๔๐ 
พ ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๘๐ 
ศ ๑๔๑๐๑  ศิลปะ ๔ ๘๐ 
ง ๑๔๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔ ๘๐ 
อ ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๔ ๘๐ 
  

รำยวิชำเพิ่มเติม ๔๐ 
ส ๑๔๒๐๒ หน้าที่พลเมือง  ๔ ๔๐ 
  
  
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๑๒๐ 
⚫ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
⚫ กิจกรรมนักเรียน  
      ลูกเสือ เนตรนารี ๔๐ 
     กลุ่มสนใจ / ชุมนุม ๓๐ 
⚫ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลำเรียน ๑,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

โครงสร้ำงหลักสตูร โรงเรียนวัดพลอยกระจ่ำงศรี (บุญยังรำษฎร์นำวีอุปถัมภ)์ 

 
 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ 
รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน (ชม. / ปี) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน ๘๔๐ 
ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๕ ๑๖๐ 
ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑๖๐ 
ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๕ ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๑  ประวัติศาสตร์ ๕ ๔๐ 
พ ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๘๐ 
ศ ๑๕๑๐๑  ศิลปะ ๕ ๘๐ 
ง ๑๕๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ ๘๐ 
อ ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕ ๘๐ 
  

รำยวิชำเพิ่มเติม ๔๐ 
ส ๑๕๒๐๒  หน้าที่พลเมือง  ๕ ๔๐ 
  
  
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๑๒๐ 
⚫ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
⚫ กิจกรรมนักเรียน  
      ลูกเสือ เนตรนารี ๔๐ 
     กลุ่มสนใจ / ชุมนุม ๓๐ 
⚫ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลำเรียน ๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

โครงสร้ำงหลักสตูร โรงเรียนวัดพลอยกระจ่ำงศรี (บุญยังรำษฎร์นำวีอุปถัมภ)์ 

 
 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 
รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน (ชม. / ปี) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน ๘๔๐ 
ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๖ ๑๖๐ 
ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๖ ๑๖๐ 
ว ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๖ ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๑  ประวัติศาสตร์ ๖ ๔๐ 
พ ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๘๐ 
ศ ๑๖๑๐๑  ศิลปะ ๖ ๘๐ 
ง ๑๖๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖ ๘๐ 
อ ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๖ ๘๐ 
  

รำยวิชำเพิ่มเติม ๔๐ 
ส ๑๖๒๐๒  หน้าที่พลเมือง  ๖ ๔๐ 
  
  
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๑๒๐ 
⚫ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
⚫ กิจกรรมนักเรียน  
      ลูกเสือ เนตรนารี ๔๐ 
     กลุ่มสนใจ / ชุมนุม ๓๐ 
⚫ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลำเรียน ๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

โครงสร้ำงหลักสตูร โรงเรียนวัดพลอยกระจ่ำงศรี (บุญยังรำษฎร์นำวีอุปถัมภ)์ 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๑  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒ 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 
(หน่วยกิต / ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 
(หน่วยกิต / ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน ๑๑ (๔๔๐)  รำยวิชำพื้นฐำน ๑๑ (๔๔๐) 
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 
ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 
ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ 
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ 
ส ๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๑ 
พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ 
พ ๒๑๑๐๓ เทเบิลเทนนิส  
ศ ๒๑๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ 
ง ๒๑๑๐๑ เทคโนโลยี ๑ 
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 
 

๑.๕ (๖๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๑.๕ (๖๐) 

 ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ 
ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ 
ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒ 
ส ๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒ 
ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ 
พ ๒๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒ 
พ ๒๑๑๐๔ ฟุตซอล  
ศ ๒๑๑๐๒ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๑ 
ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๑ 
อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ 

๑.๕ (๖๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๑.๕ (๖๐) 

รำยวิชำเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐)  รำยวิชำเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐) 
ค ๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ 
ว ๒๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 
ส ๒๑๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 
 

๑.๐ (๔๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 

 ค ๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ 
ว ๒๑๒๐๕ คอมพิวเตอร์ ๒ 
ส ๒๑๒๐๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 

๑.๐ (๔๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ลูกเสือ เนตรนารี 
      -ชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
 

๖๐ 
๒๐ 
(๓๕) 
๒๐ 
๑๕ 
๕ 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ลูกเสือ เนตรนารี 
      -ชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๖๐ 
๒๐ 
(๓๕) 
๒๐ 
๑๕ 
๕ 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด ๑๓.๕ (๖๐๐)  รวมเวลำเรียนทั้งหมด ๑๓.๕ (๖๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

โครงสร้ำงหลักสตูร โรงเรียนวัดพลอยกระจ่ำงศรี (บุญยังรำษฎร์นำวีอุปถัมภ)์ 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ ภำคเรยีนที่ ๑  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ ภำคเรยีนที่ ๒ 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 
(หน่วยกิต / ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 
(หน่วยกิต / ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน ๑๑ (๔๔๐)  รำยวิชำพื้นฐำน ๑๑ (๔๔๐) 
ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 
ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 
ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ 
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ 
ส ๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๓ 
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ 
พ ๒๒๑๐๓ วอลเลย์บอล  
ศ ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๒ 
ง ๒๒๑๐๑ เทคโนโลยี ๒ 
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 
 

๑.๕ (๖๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๑.๕ (๖๐) 

 ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ 
ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ 
ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔ 
ส ๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔ 
ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ 
พ ๒๒๑๐๒ สุขศึกษา ๔ 
พ ๒๒๑๐๔ เปตอง  
ศ ๒๒๑๐๒ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๒ 
ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ 
อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ 

๑.๕ (๖๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๑.๕ (๖๐) 

รำยวิชำเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐)  รำยวิชำเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐) 
ค ๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ 
ว ๒๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 
ส ๒๒๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๓ 
 

๑.๐ (๔๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 

 ค ๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ 
ว ๒๒๒๐๕ คอมพิวเตอร์ ๔ 
ส ๒๒๒๐๒ หน้าที่พลเมือง ๔ 

๑.๐ (๔๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ลูกเสือ เนตรนารี 
      -ชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
 

๖๐ 
๒๐ 
(๓๕) 
๒๐ 
๑๕ 
๕ 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ลูกเสือ เนตรนารี 
      -ชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๖๐ 
๒๐ 
(๓๕) 
๒๐ 
๑๕ 
๕ 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด ๑๓.๕ (๖๐๐)  รวมเวลำเรียนทั้งหมด ๑๓.๕ (๖๐๐) 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

โครงสร้ำงหลักสตูร โรงเรียนวัดพลอยกระจ่ำงศรี (บุญยังรำษฎร์นำวีอุปถัมภ)์ 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ ภำคเรยีนที่ ๑  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ ภำคเรยีนที่ ๒ 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 
(หน่วยกิต / ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 
(หน่วยกิต / ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน ๑๑ (๔๔๐)  รำยวิชำพื้นฐำน ๑๑ (๔๔๐) 
ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 
ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 
ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ 
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ 
ส ๒๓๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๕ 
พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ 
พ ๒๓๑๐๓ กรีฑา  
ศ ๒๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๓ 
ง ๒๓๑๐๑ เทคโนโลยี ๓ 
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 
 

๑.๕ (๖๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๑.๕ (๖๐) 

 ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ 
ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ 
ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖ 
ส ๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖ 
ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖ 
พ ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖ 
พ ๒๓๑๐๔ บาสเกตบอล  
ศ ๒๓๑๐๒ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๓ 
ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๓ 
อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ 

๑.๕ (๖๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๑.๕ (๖๐) 

รำยวิชำเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐)  รำยวิชำเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐) 
ค ๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕ 
ว ๒๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 
ส ๒๓๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๕ 
 

๑.๐ (๔๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 

 ค ๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖ 
ว ๒๓๒๐๕ คอมพิวเตอร์ ๖ 
ส ๒๓๒๐๒ หน้าที่พลเมือง ๖ 

๑.๐ (๔๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ลูกเสือ เนตรนารี 
      -ชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
 

๖๐ 
๒๐ 
(๓๕) 
๒๐ 
๑๕ 
๕ 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ลูกเสือ เนตรนารี 
      -ชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๖๐ 
๒๐ 
(๓๕) 
๒๐ 
๑๕ 
๕ 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด ๑๓.๕ (๖๐๐)  รวมเวลำเรียนทั้งหมด ๑๓.๕ (๖๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

รำยวิชำพ้ืนฐำนและเพิ่มเติม กลุม่สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 

ระดับประถมศกึษำ 
รำยวิชำพื้นฐำน 

 ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑   จ านวน ๒๐๐ ชั่วโมง 

 ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒   จ านวน ๒๐๐ ชั่วโมง 

 ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓   จ านวน ๒๐๐ ชั่วโมง 

 ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔   จ านวน ๑๖๐ ชั่วโมง 

 ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕   จ านวน ๑๖๐ ชั่วโมง 

 ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖   จ านวน ๑๖๐ ชั่วโมง 

 

ระดับมัธยมศึกษำ 
รำยวิชำพื้นฐำน 

 ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
             ท ๑๑๑๐๑  ภำษำไทย                                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

      ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑      เวลำ  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 

                  ศึกษา  วิเคราะห์การอ่านออกเสียงค า    ค าคล้องจอง  และข้อความสั้นๆ   บอกความหมาย
ของค า ข้อความที่อ่าน  เครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ส าคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจ าวัน   ตอบค าถาม   เล่า
เรื่องย่อ  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน    อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอ  น าเสนอเรื่องที่
อ่าน และมี มารยาทในการอ่าน    คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด   เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ  มี
มารยาทในการเขียน   ฟังค าแนะน า  ค าสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม  ตอบค าถาม  เล่าเรื่อง  พูดแสดงความ
คิดเห็นและความ รู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง   พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์  
มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และเลขไทย  เขียน
สะกดค า  เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ และต่อค าคล้องจองง่าย ๆ    บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการ
ฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก  ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองตามความ
สนใจ และอ่านออกเสียงเพลงกล่อมเด็ก                         
                   โดยวิธีการอ่านออกเสียง  อ่านค าคล้องจอง  อ่านข้อความสั้นๆ  บอกความหมาย ของค า
ข้อความที่อ่าน ตั้งค าถามและตอบค าถาม  เล่าเรื่อง แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 
ฟังและ ดู  เลือกอ่านหนังสือและบันทึกการอ่าน  คัดลายมือ  เขียนเรื่องจากภาพง่ายๆ  เขียนเล่าเรื่องสั้นๆ  
ปฏิบัติตามค าแนะน าและค าสั่งง่าย ๆ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูท้ังที่เป็นความรู้
และความบันเทิง  พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์และเลขไทย   
เรียบเรียงค าเป็นประโยค  ต่อค าคล้องจอง  บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อย
กรอง ท่องจ า บทอาขยาน  และคัดเพลงกล่อมเด็กด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
                  เพ่ือให้มีความรู้ทักษะในการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง เกิดลักษณะนิสัยและมารยาทในการฟัง  
การพูด  การอ่าน   และการเขียน  มีสมาธิ   ตั้งใจท างาน ท างานเสร็จทันเวลา  มีความซื่อสัตย์ท างานด้วย
ตนเอง 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท ๑.๑     ป.๑/๑   ป.๑/๒  ป.๑/๓   ป.๑/๔   ป.๑/๕  ป.๑/๖  ป.๑/๗   ป.๑/๘ 
ท ๒.๑     ป.๑/๑   ป.๑/๒  ป.๑/๓    
ท ๓.๑     ป.๑/๑   ป.๑/๒  ป.๑/๓   ป.๑/๔   ป.๑/๕   
ท ๔.๑     ป.๑/๑   ป.๑/๒  ป.๑/๓   ป.๑/๔    
ท ๕.๑ ป.๑/๑   ป.๑/๒   
รวม    ๒๒      ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 



๑๖ 

 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

             ท ๑๒๑๐๑  ภำษำไทย                                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
      ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๒       เวลำ  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 

                   ศึกษา  วิเคราะห์การอ่านออกเสียงค า    ค าคล้องจอง  และข้อความสั้นๆ   บทร้อยกรอง  
อ่านเรื่อง  แสดงความคิดเห็น  พูดสื่อสาร  บอกความหมายของค า   ข้อความที่อ่าน  ตอบค าถาม   เล่าเรื่อง
ย่อ  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน    อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอ  น าเสนอเรื่องที่อ่าน มี
มารยาทในการอ่าน    การฟัง  การดู  การพูดและการเขียน  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด   เขียนสื่อสาร
ด้วยค าและประโยคง่าย ๆ ฟังค าแนะน า  ค าสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
จากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง   พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์  เขียนพยัญชนะ  สระ  
วรรณยุกต์  และเลขไทย  เขียนสะกดค า  ประสมค า  เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ และเขียนค าคล้องจอง
ง่าย ๆ ใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น อ่านวรรณกรรมส าหรับเด็ก  บทร้องเล่น  บทอาขยาน  บทร้อย
กรอง   บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก  ท่องจ าบท
อาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ เขียนเพลงกล่อมเด็กด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด และ
บอกความหมายของเพลงกล่อมเด็ก ในท้องถิ่น                    
                   โดยวิธีการอ่านออกเสียง  อ่านค าคล้องจอง  อ่านข้อความสั้นๆ  บอกความหมาย ของค า
ข้อความที่อ่าน ตั้งค าถามและตอบค าถาม  เล่าเรื่อง แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 
ฟังและ ดู  เลือกอ่านหนังสือและบันทึกการอ่าน  คัดลายมือ  เขียนเรื่องจากภาพง่ายๆ  เขียนเล่าเรื่องสั้นๆ  
เขียนบรรยาย  ปฏิบัติตามค าแนะน าและค าสั่งง่าย ๆ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์และเลขไทย   เรียบเรียงค าเป็น
ประโยค  เขียนค าคล้องจอง  บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง ท่องจ า 
บทอาขยาน  ฟัง และอ่านออกเสียงเพลงกล่อมเด็ก 
                 เพ่ือให้เกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้  มีระเบียบวินัย  ใช้ถ้อยค าสุภาพเหมาะสม  รู้จักไตร่ตรองก่อน
พูด  ใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  ได้ข้อคิดและเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ท  ๑.๑   ป.๒/๑   ป.๒/๒  ป.๒/๓   ป.๒/๔   ป.๒/๕  ป.๒/๖  ป.๒/๗   ป.๒/๘   
ท  ๒.๑  ป.๒/๑   ป.๒/๒  ป.๒/๓   ป.๒/๔      
ท ๓.๑   ป.๒/๑   ป.๒/๒  ป.๒/๓   ป.๒/๔   ป.๒/๕   
ท ๔.๑  ป.๒/๑   ป.๒/๒  ป.๒/๓   ป.๒/๔   ป.๒/๕  ป.๒/๖  ป.๒/๗      
ท ๕.๑  ป.๒/๑   ป.๒/๒  ป.๒/๓    
รวม    ๒๗      ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 



๑๗ 

 

 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

             ท ๑๓๑๐๑  ภำษำไทย                                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
      ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓     เวลำ  ๒๐๐  ชั่วโมง 

 
                   ศึกษา วิเคราะห์  สืบค้นข้อมูล การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบาย
ความหมายของค า ประโยค และข้อความ ที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัยจาก
เรื่องที่อ่านแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น วิเคราะห์แสดงความคิดเห็น  อ่านงานเขียน ค าสั่ง ข้อแนะน า  อ่าน
หนังสือที่มีคุณค่า แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน มารยาทในการอ่านคัดลายมือ  เขียนสื่อสาร แผนภาพ
โครงเรื่องและแผนภาพความคิด  ย่อความ จดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 
กรอกแบบรายการต่างๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ มารยาทในการเขียน พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก 
ตั้งถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล  วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจาก
การฟัง การดู และการสนทนา มารยาท ในการฟัง การดู และการพูด ชนิดและหน้าที่ของค า ส่วนประกอบของ
ประโยค  ภาษาไทยมาตรฐาน กับภาษาถิ่น ค าราชาศัพท์  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย บทร้อยกรอง ส านวน 
สรุปเรื่อง ความรู้และข้อคิด คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม บทอาขยานและบทร้อยกรอง ที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ  รู้และเขียนค าขวัญของต าบลอวน  ค าขวัญอ าเภอปัว  และค าขวัญจังหวัดน่าน   
                  โดยใช้กระบวนการอ่าน อธิบาย วิเคราะห์ เขียนสื่อสาร คัดลายมือ เขียนเรียงความ ย่อ
ความ เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงาน พูดแสดงความคิดเห็น ตั้งถามและตอบค าถาม พูดรายงาน 
จ าแนกชนิดและหน้าที่ของค า  เปรียบเทียบ แต่งบทร้อยกรอง แสดงความคิดเห็น   คัดค าขวัญ 
                  ให้เกิดมีนิสัยรักการอ่าน สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัย มีมารยาทในการเขียน ใช้ถ้อยค า
เหมาะสม มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  เห็นคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท  ๑.๑  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕  ป.๓/๖  ป.๓/๗  ป.๓/๘  ป.๓/๙ 
ท  ๒.๑  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕  ป.๓/๖     
ท ๓.๑   ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕  ป.๓/๖   
ท ๔.๑   ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕  ป.๓/๖   
ท ๕.๑   ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔    
รวม    ๓๑      ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
             ท ๑๔๑๐๑  ภำษำไทย                                            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

      ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๔        เวลำ  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 

                   ศึกษา วเิคราะห์ สืบค้นข้อมูล อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรอง อธิบายความหมายของ
ค า ประโยค ส านวน ตอบค าถาม ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้ ความคิด จากเรื่องที่
อ่าน อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ คัดลายมือ เขียนสื่อสาร เขียนแผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพ
ความคิด ย่อความ จดหมาย บันทึก รายงาน และการเขียนเรื่องตามจินตนาการ จ าแนกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 
ตั้งค าถาม ตอบค าถาม เชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟัง พูดสรุปความ แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก รายงาน และการ
สนทนาจากเรื่องที่ฟังและดู สะกดค า บอกความหมายของค า บอกชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค การใช้
พจนานุกรม แต่งประโยค บทร้อยกรอง ค าขวัญ บอกความหมายส านวน เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ
ภาษาถ่ิน ข้อคิดจากนิทานพ้ืนบ้าน นิทานคติธรรม ร้องเพลงพ้ืนบ้าน ท่องจ าบทอาขยาน และบทร้อยกรองที่มี
คุณค่า   รู้ลักษณะของค่าว ซอ  จ้อย  ของจังหวัดน่าน 
                   ศึกษาโดยการอ่าน อธิบาย ตั้งค าถาม แสดงความคิดเห็น และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่
อ่าน ฟัง และดู  เลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ คัดลายมือ เขียนสื่อความ แผนภาพโครงเรื่อง 
แผนภาพความคิด ย่อความ จดหมาย บันทึก รายงาน เขียนเรื่องตามจินตนาการ พูดแสดงความคิดเห็น เล่า
เรื่อง รายงาน สรุปเรื่องที่ฟัง และท่องจ าบทอาขยาน   อ่านและร้อง ค่าว  ซอ จ้อย  
                   เพ่ือให้มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน ตั้งใจท างาน มีความซื่อสัตย์ ศึกษา
ค้นคว้า เห็นคุณค่าและรักษาภาษาไทย  
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท  ๑.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕  ป.๔/๖  ป.๔/๗  ป.๔/๘     
ท  ๒.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕  ป.๔/๖  ป.๔/๗  ป.๔/๘     
ท ๓.๑   ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕  ป.๔/๖               
ท ๔.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕  ป.๔/๖  ป.๔/๗      
ท ๕.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔    
รวม    ๓๓      ตัวช้ีวัด 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
             ท ๑๕๑๐๑  ภำษำไทย                                        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

      ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๕     เวลำ  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของค า 
ประโยค และข้อความ ที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านแยก
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น วิเคราะห์แสดงความคิดเห็น  อ่านงานเขียน ค าสั่ง ข้อแนะน า  อ่านหนังสือที่มีคุณค่า 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน มารยาทในการอ่านคัดลายมือ  เขียนสื่อสาร แผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิด  ย่อความ จดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น กรอกแบบ
รายการต่างๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ มารยาทในการเขียน พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก ตั้งถาม
และตอบค าถามเชิงเหตุผล  วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง 
การดู และการสนทนา มารยาท ในการฟัง การดู และการพูด ชนิดและหน้าที่ของค า ส่วนประกอบของ
ประโยค  ภาษาไทยมาตรฐาน กับภาษาถิ่น ค าราชาศัพท์  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย บทร้อยกรอง ส านวน 
สรุปเรื่อง ความรู้และข้อคิด คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม บทอาขยานและบทร้อยกรอง ที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ    รู้ประวัติและความเป็นมาของค่าว ซอ  จ้อย  ของจังหวัดน่าน 
                โดยใช้กระบวนการอ่าน อธิบาย วิเคราะห์ เขียนสื่อสาร คัดลายมือ เขียนเรียงความ ย่อความ 
เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงาน พูดแสดงความคิดเห็น ตั้งถามและตอบค าถาม พูดรายงาน 
จ าแนกชนิดและหน้าที่ของค า  เปรียบเทียบ แต่งบทร้อยกรอง แสดงความคิดเห็น อ่านและร้อง ค่าว  ซอ จ้อย  
                เพ่ือให้เกิดมีนิสัยรักการอ่าน สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัย มีมารยาทในการเขียน ใช้ถ้อยค า
เหมาะสม มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ เห็นคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท  ๑.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  ป.๕/๖  ป.๕/๗  ป.๕/๘   
ท  ๒.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  ป.๕/๖  ป.๕/๗  ป.๕/๘   
ท ๓.๑   ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕   
 ท๔.๑   ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  ป.๕/๖  ป.๕/๗      
ท ๕.๑   ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔   
รวม    ๓๓      ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
             ท ๑๖๑๐๑  ภำษำไทย                                               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

      ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖      เวลำ  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของ
ค า ประโยค และข้อความ ที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านแยก
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น วิเคราะห์แสดงความคิดเห็น  อ่านงานเขียน ค าสั่ง ข้อแนะน า  อ่านหนังสือที่มีคุณค่า 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน มารยาทในการอ่านคัดลายมือ  เขียนสื่อสาร แผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิด  ย่อความ จดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น กรอกแบบ
รายการต่างๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ มารยาทในการเขียน พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้ สึก ตั้งถาม
และตอบค าถามเชิงเหตุผล  วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง 
การดู และการสนทนา มารยาท ในการฟัง การดู และการพูด ชนิดและหน้าที่ของค า ส่วนประกอบของ
ประโยค  ภาษาไทยมาตรฐาน กับภาษาถิ่น ค าราชาศัพท์  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย บทร้อยกรอง ส านวน 
สรุปเรื่อง ความรู้และข้อคิด คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม บทอาขยานและบทร้อยกรอง ที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ  รู้ประวัติเมืองน่าน   
           โดยใช้กระบวนการอ่าน อธิบาย วิเคราะห์ เขียนสื่อสาร คัดลายมือ เขียนเรียงความ ย่อความ เขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงาน พูดแสดงความคิดเห็น ตั้งถามและตอบค าถาม พูดรายงาน จ าแนกชนิด
และหน้าที่ของค า  เปรียบเทียบ แต่งบทร้อยกรอง แสดงความคิดเห็น  เขียนเรียงความที่เกี่ยวกับประวัติเมือง
น่าน  และแต่งบทร้อยกรองที่เก่ียวกับจังหวัดน่าน 
               เพ่ือให้เกิดมีนิสัยรักการอ่าน สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัย มีมารยาทในการเขียน ใช้ถ้อยค า
เหมาะสม มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  เห็นคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท  ๑.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕  ป.๖/๖  ป.๖/๗   ป.๖/๘   ป.๖/๙    
ท  ๒.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕  ป.๖/๖  ป.๖/๗   ป.๖/๘   ป.๖/๙   
ท ๓.๑   ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕  ป.๖/๖   
ท ๔.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕  ป.๖/๖     
 ท ๕.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔   
รวม    ๓๔      ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ท ๒๑๑๐๑ ภำษำไทย ๑                               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑      เวลำ    ๖๐      ชั่วโมง จ ำนวน    ๑.๕   หน่วยกิต ภำคเรียนที่ ๑ 
 
 ศึกษาอธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน ระบุข้อสังเกต
ของประเภทโน้มน้าวใจ วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค วรรณคดีและวรรณกรรม ที่อ่าน จับ
ใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน สรุปเนื้อหาจากการฟัง 
 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนบรรยาย เรียงความ 
ย่อความและจดหมาย พูดสรุปใจความส าคัญ แสดงความคิดเห็น เล่าเรื่องย่อจากเรื่อง ที่ฟังและดู ท่องจ าบท
อาขยานและบทร้อยกรอง 
 มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด ตระหนักและหนักคุณค่าในการใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสาร 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท  ๑.๑ ม.๑/๑ – ม.๑/๙   
ท  ๒.๑  ม.๑/๑ – ม.๑/๙     
ท ๕.๑  ม.๑/๑ – ม.๑/๕ 
รวม   ๒๓ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ท ๒๑๑๐๒ ภำษำไทย ๒                               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ เวลำ       ๖๐      ชั่วโมง      จ ำนวน    ๑.๕   หน่วยกิต ภำคเรียนที่ ๒ 
 
 ศึกษา อธิบายค าเปรียบเทียบ ค าที่มีหลายความหมาย คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน ระบุค าท่ี
มีหลายความหมาย ความสมเหตุสมผล วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน จับใจความส าคัญจากเรื่องที่
อ่านตีความค ายากในเอกสารวิชาการ สรุปข้อคิดที่ได้จากการฟัง 
 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารความคิดเห็น รายงาน
การศึกษาค้นคว้าและโครงงาน พูดรายงานและเล่าเรื่องจากเรื่องที่ฟังและดู แต่งบทร้อยกรอง 
 มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การพูดและการเขียน ตระหนักและหนักเห็นคุณค่าใน การใช้
ภาษาไทยในการสื่อสาร 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท  ๓.๑ ม.๑/๑ – ม.๑/๖   
ท  ๔.๑  ม.๑/๑ – ม.๑/๖     
ท ๕.๑  ม.๑/๑ – ม.๑/๕ 
รวม   ๑๗ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๓ 

 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ท ๒๒๑๐๑ ภำษำไทย ๓                               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒   เวลำ    ๖๐      ชั่วโมง จ ำนวน    ๑.๕   หน่วยกิต      ภำคเรียนที่ ๑ 
 
ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง  จับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน  เขียนแผนผังความคิด  แสดงความ
คิดเห็นและข้อโต้แย้งจากการอ่าน  ฝึกคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียน
บรรยาย  พรรณนา  เรียงความ  ย่อความ    พูดสรุปใจความส าคัญจากการฟังและการดู  วิเคราะห์ข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็น  วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูได้อย่าง    มีเหตุผล  สร้างค าสมาส  วิเคราะห์โครงสร้างของ
ประโยค  ฝึกการใช้ค าราชาศัพท์  สรุปเนื้อหา  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่นที่
อ่าน  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

               โดยใช้กระบวนการทางภาษา  การสืบค้นความรู้  การจดบันทึก  ใช้ความสามารถในการคิด  การ
อภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจในการเรียนรู้  ใช้ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจ
ตรงกัน              

เห็นคุณค่าของภาษาไทย  น าความรู้ไปในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต  เป็นผู้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการ
ท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจใน
ภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ    
  
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท 1.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4 

ท 2.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4 

ท 3.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3 

ท 4.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/4 
ท 5.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3 

  
รวม  17  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ท ๒๒๑๐๒ ภำษำไทย ๔                               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย   
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒   เวลำ       ๖๐      ชั่วโมง จ ำนวน    ๑.๕   หน่วยกิต ภำคเรียนที่ ๒ 
 
    ศึกษาหลักการวิเคราะห์จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อจากเรื่องที่อ่าน  อ่าน
หนังสือและประเมินคุณค่าจากการอ่านเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  เขียนรายงานจากการศึกษา
ค้นคว้า  จดหมายกิจธุระ  วิเคราะห์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล  พูดในโอกาสต่าง 
ๆ  พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  แต่งกลอนสุภาพ  รวบรวมและอธิบายความหมายของค า
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  ท่องจ าบทอาขยานและ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

                โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความคิด  เรียนรู้แบบโครงงาน  ให้รู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  วางแผน  คิดวิเคราะห์  ประเมินผล  ฝึก
การเป็นผู้น าและผู้ตาม       มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สามารถสร้างองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  

มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีมารยาทในการใช้ภาษา  เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาท
ในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รัก
ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็น
ไทยและมีจิตสาธารณะเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็น
สมบัติของชาติ    

  
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท 1.1  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/5,  ม.2/6,  ม.2/7,  ม.2/8 

ท 2.1  ม.2/2,  ม.2/5,  ม.2/6,  ม.2/7,  ม.2/8 

ท 3.1  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6 

ท 4.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5 

ท 5.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5 

  
รวม  24   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ท ๒๓๑๐๑ ภำษำไทย ๕                                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓      เวลำ       ๖๐      ชั่วโมง    จ ำนวน    ๑.๕   หน่วยกิต ภำคเรียนที่ ๑ 
 
  ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง  เหมาะสม  ระบุความแตกต่างของค า  ใจความส าคัญและ
รายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน  เขียนกรอบความคิด  วิเคราะห์วิจารณ์และประเมินเรื่องที่
อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ  ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน  ฝึกการคัด
ลายมือ  เขียนข้อความ  ชีวประวัติ  ย่อความ  จดหมายกิจธุระ  อธิบาย  ชี้แจงแสดงความคิดเห็น  และโต้แย้ง
อย่างมีเหตุผล  พูดแสดงความคิดเห็น  พูดวิเคราะห์  วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูเพ่ือน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต  พูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  จ าแนกและใช้ค าที่มาจาก
ภาษาต่างประเทศ  วิเคราะห์ประโยคซับซ้อน  ระดับภาษา  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
ท้องถิ่น  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากการอ่านวรรณกรรม 

                โดยใช้กระบวนการทางภาษา  การสืบค้นความรู้  การจดบันทึก  ใช้ความสามารถในการคิดการ
อภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ใช้ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อ่ืนให้เข้าใจตรงกัน  
                เห็นคุณค่าของภาษาไทย  น าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต  เป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทย
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ      
  
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท 1.1     ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6 

ท 2.1     ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6 

ท 3.1     ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3 

ท 4.1     ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3 

ท 5.1     ม.3/1,  ม.3/2 

  
รวม  20  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ท ๒๓๑๐๒ ภำษำไทย ๖                                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย   
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓      เวลำ       ๖๐      ชั่วโมง    จ ำนวน    ๑.๕   หน่วยกิต ภำคเรียนที่ ๒ 
 
ศึกษาหลักการวิเคราะห์  วิจารณ์  ความสมเหตุสมผลของเรื่องท่ีอ่าน  แสดงความคิดเห็น  ตีความ  ประเมิน
คุณค่าแนวคิดท่ีได้จากการอ่านงานเขียน  เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  เขียนวิจารณ์แสดงความรู้ความ
คิดเห็น  เขียนรายงาน  โครงงาน  กรอกแบบสมัครงาน  ฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ  พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและ
น่าเชื่อถือ  ใช้ค าทับศัพท ์ ศัพท์บัญญัติ  ศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  แต่งโคลงสี่สุภาพ  สรุปความรู้  ข้อคิด
จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  เพ่ือน าไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน  ท่องจ าและบอกคุณค่าบท
อาขยานและบทร้อยกรองตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 

                โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความคิด  เรียนรู้แบบโครงงาน  ให้รู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  วางแผน  คิดวิเคราะห์  ประเมินผล  ฝึก
การเป็นผู้น าและผู้ตามมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สามารถสร้างองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  
                มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีมารยาทในการใช้ภาษา  เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาท
ในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รัก
ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็น
ไทยและมีจิตสาธารณะเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็น
สมบัติของชาติ    
  
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท 1.1     ม.3/2,  ม.3/5,  ม.3/7,  ม.3/8,  ม.3/9,  ม.3/10 

ท 2.1     ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/7,  ม.3/8,  ม.3/9,  ม.3/10 

ท 3.1     ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6 

ท 4.1     ม.3/1,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6 

ท 5.1     ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4 

  
รวม  24  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

รำยวิชำพ้ืนฐำนและเพิ่มเติม กลุม่สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ระดับประถมศกึษำ 

รำยวิชำพื้นฐำน 

 ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑   จ านวน ๑๖๐ ชั่วโมง 

 ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒   จ านวน ๑๖๐ ชั่วโมง 

 ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓   จ านวน ๑๖๐ ชั่วโมง 

 ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔   จ านวน ๑๖๐ ชั่วโมง 

 ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕   จ านวน ๑๖๐ ชั่วโมง 

 ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖   จ านวน ๑๖๐ ชั่วโมง 

 

ระดับมัธยมศึกษำ 
รำยวิชำพื้นฐำน 

 ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 

รำยวิชำเพิ่มเติม 

 ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑  จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒  จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓  จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔  จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕  จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖  จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 



๒๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์๑                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกแก้ปัญหา จ านวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ บอกและแสดง
จ านวนสิ่งต่าง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนด  อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย  การบอกอันดับที่หลัก ค่า
ของเลขโดดในแต่ละหลัก และเขียนแสดงจ านวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ 
โดยใช้เครื่องหมาย = ≠  >  < เรียงล าดับจ านวนตั้งแต่  ๓ ถึง ๕ จ านวน และหาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก  การลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  ของจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐ 
และ  ๐  ความยาวและน้ าหนัก  สร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก  การ
ลบ  ของจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ  ๐  ระบุจ านวนที่หายไปในแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ๑  
ทีละ ๑๐  รูปที่หายไปในแบบรูปซ้ าของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ ที่สมาชิกใน แต่ละชุดที่ซ้ ามี  ๒ รูป  วัดและ
เปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร น้ าหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด และใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน จ าแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม ทรงกระบอก และ
กรวย ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อก าหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หน่วย 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑   ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕ 
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  
รวม   ๑๐ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 
 
 



๒๙ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์๒                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒           เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกแก้ปัญหา จ านวนนับ ๑ ถึง ๑,๐๐๐ และ ๐ บอกและแสดง
จ านวนสิ่งต่าง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนด  อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย  การบอกอันดับที่หลัก ค่า
ของเลขโดดในแต่ละหลัก และเขียนแสดงจ านวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  
โดยใช้เครื่องหมาย   = ≠  >  < เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ตั้งแต่  ๓ ถึง ๕ จ านวน และหา
ค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก  การลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบของ
จ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ  ๐  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจ านวน ๑ 
หลักกับจ านวนไม่เกิน ๒ หลัก และประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก โดย
ที่ผลหารมี ๑ หลัก ทั้งหารลงตัวและหารไม่ลงตัว หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับไม่เกิน 
๑,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธี
หาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่มีหน่วยเดี่ยวและเป็นหน่วยเดียว วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็น
เมตรและเซนติเมตร พร้อมทั้งแสดงวิธีการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบความยาวที่มีหน่วยเป็น
เมตรและเซนติเมตร วัดและเปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด พร้อมทั้งแสดงวิธีการ
หาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด วัด
และเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นลิตร จ าแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม ใช้
ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อก าหนดรูป ๑ รูปแทน ๒ หน่วย ๕ หน่วยหรือ 
๑๐ หน่วย 
  
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘ 
ค ๒.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖ 
ค ๒.๒   ป.๒/๑  
ค ๓.๑   ป.๒/๑  
รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์๓                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓              เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

อ่านและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ เปรียบเทียบ
และเรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ จากสถานการณ์ต่าง ๆ บอก อ่านและเขียนเศษส่วนท่ีแสดงปริมาณสิ่งต่าง 
ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วนท่ีก าหนด เปรียบเทียบเศษส่วนท่ีตัวเศษเท่ากัน โดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน หา
ค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและการลบของจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาค่าของตัวไม่
ทราบค่าในประโยคสัญลกัษณ์แสดงการคณูของจ านวน ๑ หลักกับจ านวนไม่เกิน ๔ หลักและจ านวน ๒ หลักกับจ านวน ๒ หลัก 
หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก และหาผลลัพธ์การบวก ลบ 
คูณ หารระคนและแสดงวิธีการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาผลบวกและ
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวกของเศษส่วนท่ีมีตวัส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน ๑ และหาผลลบพร้อมทั้งแสดงวิธี
หาค าตอบของโจทย์ปัญหาการลบของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน ระบุจ านวนท่ีหายไปในแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง
ทีละเท่า ๆ กัน แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน เวลาและระยะเวลา เลือกใช้เครื่องมือความยาวที่เหมาะสม วัด
และบอกความยาวของสิ่งต่าง ๆ เป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็น
เซนติเมตร เปรียบเทียบความยาวและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับ
เซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณ์ต่าง ๆ เลือกใช้เครื่องช่ังที่เหมาะสม วัดและบอกน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและ ขีด 
กิโลกรัมและกรัม คาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด เปรียบเทียบน้ าหนักและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม จากสถานการณ์ต่าง ๆ เลือกใช้เครื่องตวงที่เหมาะสม วัด
และเปรียบเทียบปริมาตร ความจุเป็นลิตรและมิลลลิติร คาดคะเนและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและ
ความจุเป็นลิตรและมิลลิเมตร ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรและจ านวนแกนสมมาตร เขียนแผนภูมิรูปภาพและใช้
ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลที่เป็นจ านวนนับและใช้ข้อมูลจาก
ตารางทางเดียวในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 

 

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



๓๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์๔                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                  เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

ศึกษา ฝึกทักษะการอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับที่
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐  พร้อมทั้งเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์
ต่าง ๆ บอก อ่านและเขียนเศษส่วน จ านวนคละแสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วน 
จ านวนคละที่ก าหนด เปรียบเทียบ เรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของอีกตัว
หนึ่ง อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ตามทศนิยมที่ก าหนด เปรียบเทียบ
และเรียงล าดับทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง และประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบการคูณ การหาร จาก
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์  แสดงการบวก การลบ
ของจ านวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ แสดงการคูณของจ านวนหลายหลัก ๒ จ านวน ที่มีผลคูณไม่เกิน 
๖ หลัก และแสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๖ หลัก ตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน
ของจ านวนนับ และ ๐ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจ านวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ 
และ ๐ สร้างโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจ านวนนับ และ ๐ พร้อมทั้งหาค าตอบ หาค าตอบและแสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบของเศษส่วนและจ านวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของอีกตัว
หนึ่ง หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
๒ ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง  

แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา วัดและสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์   แสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จ าแนกชนิดของมุม บอกชื่อ
มุม ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อก าหนดความยาวของด้าน 
และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา   
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ค ๑.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘, ป.๔/๙, ป.๔/๑๐, ป.๔/๑๑,  
           ป.๔/๑๒, ป.๔/๑๓, ป.๔/๑๔, ป.๔/๑๕, ป.๔/๑๖             
ค ๒.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓     
ค ๒.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒   
ค ๓.๑  ป.๔/๑       
รวม  ๒๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 



๓๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์๕                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                            เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม แสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจ านวนคละ 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ๒ ขั้นตอน หาผลคูณของ
ทศนิยม ที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง หาผลหารที่ตัวตั้งเป็นจ านวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ต าแหน่ง และตัวหารเป็นจ านวนนับ ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๒ ขั้นตอน และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน ๒ 
ขั้นตอน 

แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ าหนัก ที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูป
ทศนิยม แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนม
เปียกปูน สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่ก าหนดให้ จ าแนกรูป
สี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ เมื่อก าหนดความยาวของด้านและขนาด
ของมุมหรือเมื่อก าหนดความยาวของเส้นทแยงมุม และบอกลักษณะของปริซึม 

ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา และเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่เป็น
จ านวนนับ 

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



๓๓ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน    
ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์๖                            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖          เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

เปรียบเทียบ เรียงล าดับ เศษส่วนและจ านวนคละจากสถานการณ์ต่าง ๆ เขียนอัตราส่วนแสดงการ
เปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณจากข้อความหรือสถานการณ์ โดยที่ปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจ านวนนับ หา
อัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่ก าหนดให้ หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจ านวนนับไม่เกิน ๓ จ านวน แสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคน
ของเศษส่วนและจ านวนคละ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ ๒ – ๓ ขั้นตอน หา
ผลหารของทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการ
บวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๓ ขั้นตอน แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน ปัญหาร้อยละ 
๒ – ๓ ขั้นตอน แสดงวิธีคิดและหาค าตอบของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  

แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม ความ
ยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม จ าแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อ
ก าหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม  บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ ระบุรูป
เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ค ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙, ป.๖/๑๐, ป.๖/๑๑   
ค ๑.๒ ป.๖/๑    
ค ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  
ค ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔    
ค ๓.๑ ป.๖/๑   
รวม ๒๐ ตัวชี้วัด 
 
 

 

 
 
 
 



๓๔ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ค21101  คณิตศำสตร์พื้นฐำน 1              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1     ภำคเรียนที่ 1         เวลำ  60  ชั่วโมง       จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
จ ำนวนตรรกยะ จ านวนเต็ม  สมบัติของจ านวนเต็ม ทศนิยมและเศษส่วน จ านวนตรรกยะและสมบัติ

ของจ านวนตรรกยะ เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก การน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็ม จ านวน
ตรรกยะ และเลขยกก าลังไปใช้ในการแก้ปัญหา  

สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การน า
ความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง 

อัตรำส่วน อัตราส่วนของจ านวนหลาย ๆ จ านวน สัดสว่น การน าความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน
และร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหา 
  โดยน าความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้
ต่างๆในคณิตศาสตร์และน าความรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถท างานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมี
วิจารณญาณ มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ค1.1 ม.1/1, ม.1/ 2, ม.1/ 3 
ค1.3 ม.1/1  
รวม ๔ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ค21102  คณิตศำสตร์พื้นฐำน 2              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1     ภำคเรียนที่ 2         เวลำ  60  ชั่วโมง       จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
สมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การน าความรู้

เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง 
สถิติ การตั้งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล ได้แก่ แผนภูมิรูปภาพ 

แผนภูมิแท่ง กราฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม  การแปลความหมายข้อมูล  
การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

กำรสร้ำงทำงเรขำคณิต การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การ
สร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 

มิติสัมพันธ์ของรูปเรขำคณิต หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได้จากการมอง
ด้านหน้า  ด้านข้าง  ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ 

โดยน าความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้
ต่างๆในคณิตศาสตร์และน าความรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถท างานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมี
วิจารณญาณ มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ค1.3   ม.1/๒ ,  ม.1/ 3 
ค2.2   ม.1/1, ม.1/ 2 
ค3.1   ม.1/1 
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ค22102  คณิตศำสตร์พื้นฐำน 3              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2     ภำคเรียนที่ 1        เวลำ  60  ชั่วโมง       จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
จ ำนวนตรรกยะ เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม การน าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลังไปใช้ใน

การแก้ปัญหา 
จ ำนวนจริง จ านวนอตรรกยะ จ านวนจริง รากที่สองและรากท่ีสามของจ านวนตรรกยะ การน าความรู้

เกี่ยวกับจ านวนจริงไปใช้ 
ทฤษฎีบทพีทำโกรัส ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับการน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและ

บทกลับไปใช้ในชีวิตจริง 
พหุนำม พหุนาม การบวก การลบ  และการคูณของพหุนาม การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหาร

เป็นพหุนาม 
กำรแยกตัวประกอบของพหุนำม  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้ สมบัติการแจก

แจง ก าลังสองสมบูรณ์ ผลต่างของก าลังสอง เป็นต้น 
สถิติ การน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ แผนภาพจุด แผนภาพต้น – ใบ ฮิสโทแกรมและค่ากลาง

ของข้อมูล การแปลความหมายผลลัพธ์ การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
โดยน าความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้
ต่างๆในคณิตศาสตร์และน าความรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถท างานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมี
วิจารณญาณ มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ค1.1   ม.2/1, ม.2/2 
ค1.2   ม.2/1ม.2/2 
ค2.2   ม.2/5 
ค3.1   ม.2/1 
รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 



๓๗ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ค22102  คณิตศำสตร์พื้นฐำน 3              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2     ภำคเรียนที่ 1        เวลำ  60  ชั่วโมง       จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
  พื้นที่ผิว  การหาพ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก การน าความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ปริมำตร การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก การน าความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา 

เส้นขนำน สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม 
กำรเท่ำกันทุกประกำร  ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม การน าความรู้เกี่ยวกับความ

เท่ากันทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา 
กำรแปลงทำงเรขำคณิต การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน การน าความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง

เรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา 
  กำรสร้ำงทำงเรขำคณิต การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 
โดยน าความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้
อย่างเหมาะสม มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่างๆใน
คณิตศาสตร์และน าความรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถท างานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมี
วิจารณญาณ มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ค2.1 ม.2/1, ม.2/2 
ค2.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ค23101  คณิตศำสตร์พื้นฐำน 5              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3     ภำคเรียนที่ 1        เวลำ  60  ชั่วโมง       จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
ระบบสมกำร ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การน าความรู้

เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา 
  สมกำรก ำลังสองตัวแปรเดียว  สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา 
  ฟังก์ชันก ำลังสอง กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง การน าความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันก าลังสองไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 
  กำรแยกตัวประกอบของพหุนำม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง 

สถิติ  ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ แผนภาพกล่อง  
การแปลความหมายผลลัพธ์ การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

ควำมน่ำจะเป็น เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม ความน่าจะเป็น การน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะ
เป็นไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยน าความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้
ต่างๆในคณิตศาสตร์และน าความรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถท างานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมี
วิจารณญาณ มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ค1.2 ม.3/1, ม.3/2 
ค1.3 ม.3/2, ม.3/3 
ค3.1 ม.3/1 
ค3.2 ม.3/1 
รวม ๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ค23102  คณิตศำสตร์พื้นฐำน 6              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3     ภำคเรียนที่ 2       เวลำ  60  ชั่วโมง       จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
อสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การ

น าความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา 
พื้นที่ผิว การหาพ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม การน าความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวของพีระมิด 

กรวย และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
ปริมำตร การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม การน าความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด 

กรวย และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
  ควำมคล้ำย รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน การน าความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหา 
  อัตรำส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติการน าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา 
และ 60 องศา ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
  วงกลม วงกลม  คอร์ด  และเส้นสัมผัส ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 

โดยน าความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้
ต่างๆในคณิตศาสตร์และน าความรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถท างานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมี
วิจารณญาณ มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ค1.3 ม.3/1 
ค2.1 ม.3/1, ม.3/2 
ค2.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
รวม ๖ ตัวชี้วัด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพ่ิมเติม 
ค ๒๑๒๐๑ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ๑                                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑     เวลำ       ๔๐     ชั่วโมง จ ำนวน    ๑.๐   หน่วยกิต     ภำคเรียนที่ ๑ 
 

 
ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
การประยุกต์ 1  เกี่ยวกับรูปเรขาคณิต ประกอบด้วย จุด เส้นตรง เส้นโค้ง ระนาบ ฯลฯ  

อย่างน้อยหนึ่งอย่าง รูปสามเหลี่ยม รูปสี่ เหลี่ยม ทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉากและทรงกระบอก มีจ านวนนับ                      
ร้อยละในชีวิตประจ าวัน และปัญหาชวนคิด   

จ านวนและตัวเลข  ได้แก่  ระบบตัวเลขโรมัน  ระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ  และการเปลี่ยนฐานในระบบ
ตัวเลข 

การประยุกต์ของจ านวนเต็มและเลขยกก าลัง  ได้แก่  การคิดค านวณ  และโจทย์ปัญหา 
การสร้าง  ได้แก่  การแบ่งส่วนของเส้นตรง  การสร้างมุมขนาดต่าง ๆ  และการสร้างรูปสามเหลี่ยม

และรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดค านวณ   การแก้ปัญหา การให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นใน   การท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีวินัย มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ       มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองและใช้
ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 1.  ใช้ความรู้เกี่ยวกับรูปเรขาคณิต  จ านวนนับ  ร้อยละในชีวิตประจ าวัน  ปัญหาชวนคิด และ    

     ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่าง  ๆ  ได้ 
 2.  อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้ 
 3.  บอกค่าของเลขโดดตัวเลขฐานต่าง ๆ  ที่ก าหนดให้ได้ 
 4.  เขียนตัวเลขที่ก าหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ได้ 
 5.  ใช้ความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็มและเลขยกก าลังในการแก้ปัญหาได้ 
 6.  ใช้การสร้างพ้ืนฐานสร้างรูปที่ซับซ้อนขึ้นได้ 
 7.  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
รวม   ๗  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพ่ิมเติม 
ค ๒๑๒๐๒ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ๒                                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑   เวลำ       ๔๐      ชั่วโมง  จ ำนวน    ๑.๐   หน่วยกิต ภำคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล  ได้แก่  ข้อความคาดการณ์  ประโยคเงื่อนไขบทกลับของ

ประโยคเงื่อนไข  การให้เหตุผล 
พหุนาม  ได้แก่  เอกนาม  การบวกและการลบเอกนาม  พหุนาม  การบวกและการลบ 
พหุนาม  การคูณพหุนาม  การหารพหุนาม 
บทประยุกต์ 2  ได้แก่  แบบรูปของจ านวน  ข่ายงาน  การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม 

โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา การให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งม่ันใน   การท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีวินัย มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ       มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองและใช้
ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับข้อความคาดการณ์  ประโยคเงื่อนไข  บทกลับของประโยคเงื่อนไข  การให้ 
เหตุผล  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. ระบุนิพจน์ที่เป็นเอกนามและไม่เป็นเอกนาม  และแสดงการบวก  การลบเอกนามได้ 
3. เขียนพหุนามในรูปพหุนามในรูปผลส าเร็จ และระบุดีกรีของพหุนาม พจน์แต่ละพจน์ในพหุนาม 
ได้ 
4.  อธิบายและหาผลลัพธ์ของการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  พหุนามได้ 
5. ใช้ความรู้เกี่ยวกับ แบบรูปของจ านวน  ข่ายงาน  การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยมในการ 
แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
6. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

 
รวม   ๖  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพ่ิมเติม 
ค ๒๒๒๐๑ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ๓                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒   เวลำ       ๔๐      ชั่วโมง  จ ำนวน    ๑.๐   หน่วยกิต ภำคเรียนที่ ๑ 
 
             ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่อง  สมบัติของเลขยกก าลัง  การคูณเลขยก
ก าลัง  การหารเลขยกก าลัง  สมบัติของเลขยกก าลัง  เลขยกก าลังในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 
             พหุนาม และ เศษส่วนของพหุนามอย่างง่าย     การบวก  การลบ  การคูณ และ การหาร 
พหุนาม  การบวก   การลบ  การคูณ  และการหารเศษส่วน  พหุนามดีกรีไม่เกิน 1 
             การประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์โดยใช้อัตราส่วนและสัดส่วน 
การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันโดยใช้ร้อยละ 
             การประยุกต์และการแปลงทางเรขาคณิต การสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้การแปลง 
ทางเรขาคณิต การออกแบบโดยใช้การแปลงทางเรขาคณิต 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดค านวณ   การแก้ปัญหา การให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นใน   การท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีวินัย มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ       มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองและใช้
ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
 1.   คูณและหารจ านวนที่เขียนอยู่ในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มโดยใช้ 
                    บทนิยามและสมบัติของเลขยกก าลังและน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

2. ค านวณและใช้เลขยกก าลังในการเขียนแสดงจ านวนที่มีค่าน้อย ๆ หรือมาก ๆ ในรูป 
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้ 

 3.   บวก ลบ คูณ หารพหุนามได้ 
 4.   บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนของพหุนามที่มีดีกรีไม่เกินหนึ่งได้ 
 5.  ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
          6.  ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเลื่อนขนาน การสะท้อนและการหมุนในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
                    หรือออกแบบได้   
          7.  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
รวม   ๗  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 



๔๓ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพ่ิมเติม 
ค ๒๒๒๐๒ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ๔                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒   เวลำ       ๔๐      ชั่วโมง  จ ำนวน    ๑.๐   หน่วยกิต ภำคเรียนที่ ๒ 
 
             ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่อง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สอง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดรกรีสองโดยการแจกแจง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่
อยู่ในรูป ax2+bx+c เมื่อ a,b,c เป็นค่าคงตัว และ a¹0 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูป
ก าลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปผลต่างก าลังสอง 
             สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยก 
ตัวประกอบ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบ 
             การแปรผัน  การแปรตรง  การแปรผกผัน  การแปรผันเกี่ยวเนื่อง  การน าไปใช้ 
ในการแก้ปัญหา 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดค านวณ   การแก้ปัญหา การให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นใน   การท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีวินัย มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ       มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองและใช้
ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 1.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้คุณสมบัติการแจกแจงได้ 
 2.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูป ax2 + bx + c  เมื่อ a,b,c เป็นค่าคงตัว 

     และ 0a  ได้ 
 3.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปก าลังสองสมบูรณ์ได้ 
 4.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปผลต่างของก าลังสองได้ 
 5.  แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้ 
 6.  แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้ 

7.  เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่างปริมาณต่าง ๆ ที่แปรผันต่อกันได้ 
8.  แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปรผันได้ 
9.  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

รวม   ๙  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพ่ิมเติม 
ค ๒๓๒๐๑ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ๕                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์    
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓   เวลำ       ๔๐      ชั่วโมง  จ ำนวน    ๑.๐   หน่วยกิต   ภำคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษา  ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่อง การบวก  การลบ  การคูณ และการหารจ านวน

จริงที่อยู่ในรูป  a  เมื่อ  a   0 
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์การแยกตัวประกอบ 

พหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มโดยอาศัยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษ
เหลือ การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร โจทย์ปัญหาสมการก าลังสองตัวแปรเดียว 

         สมการพาราโบลา กราฟของสมการพาราโบลาที่อยู่ในรูป เมื่อ a   0 
การหาพ้ืนที่ผิวของพีระมิด  กรวย  และ ทรงกลม  การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์โดยใช้ความรู้ 

เกี่ยวกับปริมาตรและพ้ืนที่ผิว 
โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดค านวณ   การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และ
น าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่
ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นใน   การท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีวินัย 
มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ       มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองและ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกรณฑ์ที่สอง แสดงการบวก ลบ คูณ และหารจ านวนจริงที่อยู่ในรูป a

และน าความรู้เรื่อง กรณฑ์ที่สองไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
2. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปก าลังสองสมบูรณ์ ที่มี

สัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม และน าความรู้เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามไปใช้ในการแก้ปัญหา
ได้ 

3. นักเรียนมีความรู้เรื่องสมการก าลังสองตัวแปรเดียว และน าความรู้เรื่องสมการก าลังสองไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ 

4. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง พาราโบลา สมการพาราโบลา และกราฟของพาราโบลา และน าความรู้
เรื่องพาราโบลาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

5.   นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ปริมาตรและพ้ืนที่ผิว และน าความรู้เรื่องปริมาตรและพ้ืนที่ผิวไปใช้ใน   
       การแก้ปัญหาได้ 

รวม   ๕  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 

cbxaxy ++= 2



๔๕ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพ่ิมเติม 
ค ๒๓๒๐๒ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ๖                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓   เวลำ       ๔๐      ชั่วโมง  จ ำนวน    ๑.๐   หน่วยกิต ภำคเรียนที่ ๒ 
 
 

ศึกษา  ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม    และรูป

สี่เหลี่ยม  การสร้าง 
ระบบสมการดีกรีไม่เกินสอง  โจทย์ปัญหาระบบสมการดีกรีไม่เกินสอง 
วงกลม  มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม  คอร์ด  เส้นสัมผัสวงกลม 
การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษส่วนของพหุนาม 
การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม   การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม 

 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดค านวณ   การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และ
น าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่
ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นใน   การท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีวินัย 
มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ       มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองและ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้  

1. นักเรียนมีความรู้เรื่อง การให้เหตุผลทางเรขาคณิต และน าความรู้เรื่อง การให้เหตุทางเรขาคณิตไปใช้
ในการแก้ปัญหาได้ 

2. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบสมการ  ที่มีดีกรีไม่เกินสอง และน าความรู้เรื่องระบบสมการไปใช้
แก้ปัญหาได้ 

3. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง เศษส่วนของพหุนาม และน าความเรื่องเศษส่วนของพหุนามไปใช้ใน
การแก้ปัญหาได้ 

 
รวม   ๓  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

รำยวิชำพ้ืนฐำนและเพิ่มเติม กลุม่สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ระดับประถมศกึษำ 

รำยวิชำพื้นฐำน 

 ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑   จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 

 ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๒   จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 

 ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓   จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 

 ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๔   จ านวน ๑๒๐ ชั่วโมง 

 ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕   จ านวน ๑๒๐ ชั่วโมง 

 ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๖   จ านวน ๑๒๐ ชั่วโมง 

 

ระดับมัธยมศึกษำ 
รำยวิชำพื้นฐำน 

 ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 

รำยวิชำเพิ่มเติม 

 ว ๒๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 ว ๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร์ ๒   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 ว ๒๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 ว ๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร์ ๔   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 ว ๒๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 ว ๒๓๒๐๒ คอมพิวเตอร์ ๖   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 



๔๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์๑                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                                เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 
 ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆที่ได้จากการส ารวจบอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมใน
บริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่ในบริเวณที่ส ารวจบรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ 
สัตว์และพืชรวมทั้งบรรยายการท าหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการท ากิจกรรมต่างๆจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้  ตระหนักถึงความส าคัญของส่วนต่างๆของร่างกายของตนเองและการดูแลส่วนต่างๆอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัยอธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ท าจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์  ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้  บรรยายการเกิดเสียงและทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์  ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน
จากข้อมูลที่รวบรวมได้  อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดวงดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์  
อธิบายลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้  
 ศึกษาและฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่ายการแสดงขั้นตอนการ
แก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
สื่อ การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น การใช้งานซอฟแวร์เบื้องต้น การสร้าง การจัดเก็บ และเรียกใช้ไฟล์
ตามจุดประสงค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ 
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว ๑.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
ว ๑.๒   ป.๑/๑, ป.๑/๒   
ว ๒.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒   
ว ๒.๓   ป.๑/๑   
ว ๓.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒   
ว ๓.๒   ป.๑/๑   
ว ๔.๒  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕  
รวมทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์๒                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                               เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 
 

ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ าเพ่ือการเจริญเติบโตโดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ตระหนักถึง
ความจ าเป็นที่พืชต้องการได้รับน้ าและแสงเพ่ือการเจริญเติบโตโดยดูแลพืชให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม 
สร้างแบบจ าลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก  เปรียบเทียบลักษณะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากข้อมูลที่
รวบรวมได้ เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการท าวัสดุในชีวิตประจ า วัน  อธิบาย
สมบัติที่น าวัสดุมาผสมกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์การน ามาท าเป็นวัสดุในการใช้งานการน ากลับมาใช้ใหม่
ตระหนักถึงประโยชน์ของการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  บรรยายแนวทางการเคลื่อนที่ของแสงจาก
แหล่งก าเนิดแสงและอธิบายการมองเห็นวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์  ตระหนักในการเห็นคุณค่าของความรู้
ของการมองเห็นโดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตรายจากการมองเห็นวัตถุในที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม  
ระบุส่วนประกอบของดินและจ าแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์ อธิบายการใช้
ประโยชน์จากดินจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

ศึกษาและฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่ายการแสดงขั้นตอนการ
แก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
สื่อ การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น การใช้งานซอฟแวร์เบื้องต้น การสร้าง การจัดเก็บ และเรียกใช้ไฟล์
การแก้ไข ตกแต่งเอกสารตามวัตถุประสงค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ข้อปฏิบัติในการใช้งาน
และการดูแลรักษาอุปกรณ์ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว ๑.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  
ว ๑.๓   ป.๒/๑   
ว ๒.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 
ว ๒.๓   ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ว ๓.๒   ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ว ๔.๒   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 
รวม  ๑๖ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 



๔๙ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์๓                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                                               เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 
 

บรรยายสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโตโดยใช้ข้อมูลจากที่รวบรวมได้ ตระหนักถึง
ประโยชน์ของอาหาร น้ าและอากาศโดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม  สร้าง
แบบจ าลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิดคุณค่าของชีวิตสัตว์
โดยไม่ท าให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง อธิบายว่าวัตถุประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์  อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อท าให้ร้อนขึ้นหรือท าให้เย็นลงโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ระบุ
ผลของแรงเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัส
และแรงสัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่การจ าแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์ระบุขั้วแม่เหล็กและ
พยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อน ามาเข้าใกล้กันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ยกตัวอย่างการเปลี่ยน
พลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่ง การท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า
ประโยชน์ของไฟฟ้าโดยการน าเสนอวิธีการใช้อย่างประหยัดและปลอดภัย 
        อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นละตกของดวงอาทิตย์การเกิดกลางวันกลางคืนและการก าหนดทิศโดย
ใช้แบบจ าลองตระหนักถึงความส าคัญของดวงอาทิตย์ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต 

 ศึกษาและฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหาอย่างง่ายการแสดงขั้นตอนการ
แก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
สื่อ การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม  การใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู้ รวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล และน าเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว ๑.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔     
ว ๒.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒   
ว ๒.๒   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
ว ๒.๓   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ว ๓.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓    
ว ๓.๒   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  
ว ๔.๒   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕ 
รวม  ๒๕  ตัวชี้วัด 
 
 



๕๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์๔                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                                เวลา   ๑๒๐  ชั่วโมง 
 

บรรยายหน้าที่ของราก ล าต้น ใบและดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้  จ าแนกสิ่งมีชีวิตโดย
ใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิต ออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและ
สัตว์    จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ จ าแนก
สัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้
ข้อมูลที่รวบรวมได้    บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทน้ า
สะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลียงลูกด้วยนม และตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม 
เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ ด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การน าความร้อนและการน าไฟฟ้าของวัสดุโดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและระบุการน าสมบัติเรื่องความแข็งสภาพยืดหยุ่นการน าความร้อน
และการน าไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจ าวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อ่ืน
โดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างมีเหตุผลจากการทดลอง เปรียบเทียบสมบัติของ
สสารทั้ง ๓ สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวล การต้องการที่อยู่รูปร่างและปริมาตรของสสาร ใช้
เครื่องมือเพ่ือวัดมวล และปริมาตรของสสารทั้ง ๓ สถานะ ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ าหนักของวัตถุ   บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ จ าแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุทึบแสง
โดยใช้ลักษณะการมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายแบบรูปเส้นทาง
การขึ้นและตกของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สร้างแบบจ าลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่างของดวงจันทร์   สร้างแบบจ าลองแสดงองค์ประกอบของ
ระบบสุริยะและอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆจากแบบจ าลอง 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการท างานหรือการ
คาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย การตรวจหาข้อผิดพลาดใน
โปรแกรม การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการใช้ค าค้น การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การรวบรวม
ข้อมูล  การประมวลผลอย่างง่าย การวิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือก การน าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมี
มารยาทและรู้กาลเทศะ การปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว ๑.๒  ป.๔/๑      
ว ๑.๓   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔  
ว ๒.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔   
ว ๒.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ว ๒.๓  ป.๔/๑ 
ว ๓.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ว ๔.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕  
รวมทั้งหมด  ๒๑  ตัวชี้วัด 



๕๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์๕                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                              เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง 
 

บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตใน
แต่ละแหล่งที่อยู่ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อ
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร 
ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตโดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อธิบายลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของ พืช สัตว์ และ มนุษย์   แสดงความอยากรู้อยากเห็นโดยการถามค าถาม
เกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่ อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อท าให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายการละลายของสารในน้ า โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลบัไดแ้ละการเปลี่ยนแปลง
ที่ผันกลับไม่ได้   อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ ใช้เครื่องช่ังสปริงใน
การวัดแรงที่กระท าต่อวัตถุ ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุ อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ ระบุตัวแปรทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า ออกแบบการทดลองและอธิบาย
ลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับ
เสียงโดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์
จากแบบจ าลอง  ใช้แผนที่ดาวระบุต าแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าและอธิบายแบบรูปเส้นทาง
การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี เปรียบเทียบปริมาณน้ าในแต่ละแหล่งและระบุปริมาณน้ าที่มนุษย์สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงคุณค่าของน้ าโดยน าเสนอแนวทางการใช้น้ าอย่างประหยัดและการ
อนุรักษ์น้ า   สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน้ าในวัฏจักรน้ า เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง 
และน้ าค้างแข็ง จากแบบจ าลอง เปรียบเทียบกระบวนการเกิด ฝน หิมะ และลูกเห็บ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการท างานหรือการคาดการณ์
ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย การตรวจหาข้อผิดพลาดในโปรแกรม การค้นหาข้อมูล
ในอินเทอร์เน็ต การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกัน การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การรวบรวม
ข้อมูล  การประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล การน าเสนอข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท
เข้าใจสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว ๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   
ว ๑.๓  ป.๕/๑, ป.๕/๒  
ว ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   
ว ๒.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕    
ว ๒.๓   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕    
ว ๓.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒   
ว ๓.๒   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕      
ว ๔.๒   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕   
รวม  ๓๒  ตัวชี้วัด 



๕๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์๖                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                                เวลา  ๑๒๐   ชั่วโมง 
 

ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทานบอก
แนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้ง
ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ตระหนักถึงความส าคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มี
สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ  สร้างแบบจ าลอง
ระบบย่อยอาหารและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและการดูด
ซึมสารอาหาร    ตระหนักถึงความส าคัญของระบบย่อยอาหาร โดยการบอก แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ
ในระบบย่อยอาหารให้ท างานเป็นปกติ อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยการหยิบออก การร่อน 
การใช้แม่เหล็กดึงดูด  การรินออก การกรอง และการตกตะกอน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธี
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับการแยกสาร อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุท่ีผ่านการ
ขัดถูโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า
อย่างง่ายจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ออกแบบการทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของ
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ออกแบบการทดลอง
และทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน  ตระหนักถึง
ประโยชน์ของความรู้ของการต่อไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิดและ
เปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา    อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ และการใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันจากข้อมูลที่รวบรวมได้    เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหิน
แปร สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิดซากดึกด าบรรพ์และคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกด า
บรรพ์ การเกิดลมบก ลมทะเล มรสุมรวมทั้งอธิบายผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมจากแบบจ าลอง อธิบาย
ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย จากข้อมูลที่รวบรวม บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ าท่วม 
การกัดเซาะชายฝั่งดินถล่ม แผ่นดินไหว    ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดย
น าเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย ที่อาจเกิดใน
ท้องถิ่น อธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและผลของปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิต ตระหนัก
ถึงผลกระทบองปรากฏการณ์เรือนกระจกโดยน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก็ส
เรือนกระจก 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะใน การอธิบายการและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
ที่พบในชีวิตประจ าวัน  การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย การตรวจหาข้อผิดพลาดในโปรแกรมและ
แก้ไข การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ การเทคโนโลยีในการท างานร่วมกันอย่างปลอดภัย 



๕๓ 

 

แนวทางป้องกันจากอันตรายและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต มีมารยาทเข้าใจสิทธิของตนเอง และเคารพ
สิทธิของผู้อื่น  

 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว ๑.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕   
ว ๒.๑   ป.๖/๑  
ว ๒.๒   ป.๖/๑ 
ว ๒.๓   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๕, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘   
ว ๓.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
ว ๓.๒   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๕, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙ 
ว ๔.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 
รวม  ๓๐  ตัวช้ีวัด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ว21101  วิทยำศำสตร์ 1         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1    เวลำ  60  ชั่วโมง จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต      ภำคเรียนที่ 1        
 
 

  ศึกษา วิเคราะห์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สมบัติของสารบริสุทธิ์ การจ าแนกและองค์ประกอบของสาร
บริสุทธิ์ เซลล์ การล าเลียงสารเข้าออกเซลล์ การสืบพันธุ์และขยายพันธุ์พืชดอก การสังเคราะห์ด้วยแสง การ
ล าเลียงน้ า ธาตุอาหาร และอาหารของพืช แนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์สาเหตุ
หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจ าวัน ออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข ทักษะเกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ อัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรม ออกแบบและ
เขียนโปรแกรมอย่างง่าย รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศตาม
วัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเตอร์เน็ตที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและ
แหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลง 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
   
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 1.2 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9  ม.1/10  ม.1/11   
  ม.1/12  ม.1/13  ม.1/14  ม.1/15  ม.1/16  ม.1/17  ม.1/18 
ว 2.1 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8 
ว 4.๑ ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5   
ว 4.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
รวม ๓๕ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ว21102  วิทยำศำสตร์ 2          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1     เวลำ  60  ชั่วโมง จ ำนวน 1.5 หน่วย กิต ภำคเรียนที่ 2           
 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร การถ่ายโอนความร้อน ลมฟ้าอากาศรอบตัว 
มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา กาน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 2.1 ม.1/9  ม.1/10 
ว 2.2 ม.1/1 
ว 2.3 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7 
ว 3.2 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7 
 
รวม 17 ตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ว22101  วิทยำศำสตร์ 3         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2     เวลำ  60  ชั่วโมง จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ 1           
 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ  กลไกการหายใจเข้าและ
ออก โดยใช้แบบจ าลอง  กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส  ความส าคัญของระบบหายใจ หน้าที่ของอวัยวะใน
ระบบขับถ่ายในการก าจัดของเสียทางไต  ความส าคัญของระบบขับถ่ายในการก าจัดของเสียทางไต บรรยาย
โครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด  การท างานของระบบหมุนเวียนเลือดโดยใช้แบบจ าลอง  
ออกแบบการทดลองและทดลองในการเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจ ขณะปกติและหลังท ากิจกรรม  
ความส าคัญของระบบหมุนเวียนเลือด อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุม
การท างานต่างๆ ของร่างกาย  ความส าคัญของระบบประสาท  หน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย
และหญิง  ผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิง การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว การตกไข่ 
การมีประจ าเดือน การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกต  วิธีการคุมก าเนิด ออกแบบการทดลองและทดลอง
ในการอธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดของตัวท าละลาย อุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร ผลของ
ความดันที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย ในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ 
ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร  การน าความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารไปใช้ อธิบาย
การแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วย
ตัวท าละลาย แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การ
สกัดด้วยตัวท าละลาย  น าวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ แนวโน้มเทคโนลีที่จะเกิดขึ้น ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่ ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิง
ค านวณในการแก้ปัญหา ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา อภิปราย
องค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 1.2 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9  ม.2/10  ม.2/11   
  ม.2/12  ม.2/13  ม.2/14  ม.2/15  ม.2/16  ม.2/17   
ว 2.1 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6 
ว 4.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 
ว 4.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4  
รวมทั้งหมด 32 ตัวช้ีวัด 



๕๗ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ว22102  วิทยำศำสตร์ 4     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2     เวลำ  60  ชั่วโมง จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ 2           
 
 

 พยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลของแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระท าต่อวัตถุในแนวเดียวกัน เขียน
แผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ท่ีเกิดจากแรงหลายแรงที่กระท าต่อวัตถุในแนวเดียวกัน แรงที่กระท าต่อวัตถุในของเหลว แรง
เสียดทานและแรงอ่ืนๆ ท่ีกระท าต่อวัตถุ แรงเสียดทานและแรงอื่นๆ ที่กระท าต่อวัตถุ  ออกแบบการทดลองและทดลองปัจจัย
ที่มีผลต่อความดันของของเหลว ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการ
หมุน และค านวณโดยใช้สมการ  วิเคราะห์แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุในของเหลว  อธิบายแรงเสียดทานสถิตและ
แรงเสียดทานจลน์  ประโยชน์ของความรู้เรื่องแรงเสียดทานโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะวิธีการลดหรือเพิ่ม
แรงเสียดทานที่เป็นประโยชน์ต่อการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  เปรียบเทียบแหล่งของสนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และ
สนามโน้มถ่วง และทิศทางของแรงที่กระท าต่อวัตถุที่อยู่ในแต่ละสนามจากข้อมูลที่รวบรวมได้  เขียนแผนภาพแสดงแรง
แม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงที่กระท าต่อวัตถุ  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และ
แรงโน้มถ่วงที่กระท าต่อวัตถุที่อยู่ในสนามนั้นๆ กับระยะห่างจากแหล่งของสนามถึงวัตถุจากข้อมูลที่รวบรวมได้  อธิบายและ
ค านวณอัตราเร็วและความเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ว  วิเคราะห์สถานการณ์
และค านวณเกี่ยวกับงานและก าลังที่เกิดจากแรงที่กระท าต่อวัตถุจากข้อมูลที่รวบรวมได้  หลักการท างานของเครื่องกลอย่าง
ง่ายจากข้อมูลที่รวบรวมได้  ความรู้ของเครื่องกลอย่างง่าย ออกแบบและทดลองปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์ และพลังงาน
ศักย์โน้มถ่วง  แปลความหมายข้อมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุ
โดยพลังงานกลของวัตถุมีค่าคงตัว วิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายการเปลี่ยนและการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการอนุรักษ์
พลังงาน  เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติ และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งอธิบายผลกระทบจากการใช้เช้ือเพลิงซากดึกด า
บรรพ์  ผลจากการใช้เช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์ โดยน าเสนอแนวทางการใช้เช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์  เปรียบ เทียบข้อดีและ
ข้อจ ากัดของพลังงานทดแทนแต่ละประเภทจากการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอแนวทางการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมใน
ท้องถิ่น  สร้างแบบจ าลองที่อธิบายโครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมี อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับท่ี การกร่อน 
และการสะสมตัวของตะกอนจากแบบจ าลองรวมทั้งยกตัวอย่างผลของกระบวนการดังกล่าวที่ท าให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง  
ลักษณะของช้ันหน้าตัดดินและกระบวนการเกิดดิน จากแบบจ าลอง รวมทั้งระบุปัจจัยที่ท าให้ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่าง
กัน  ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน โดยใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมและน าเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ดินจากข้อมูลสมบัติ
ของดิน  อธิบายปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดิน จากแบบจ าลอง  สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการ
ใช้น้ า และน าเสนอแนวทางการใช้อย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง  สร้างแบบจ าลองที่อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบ
ของน้ าท่วม  การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด   

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมที่เหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 2.2 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9  ม.2/10  ม.2/11   
  ม.2/12  ม.2/13  ม.2/14  ม.2/15  
ว 2.3 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6   
ว 3.2 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9  ม.2/10   
 
รวม 31 ตัวช้ีวัด  



๕๘ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ว23101  วิทยำศำสตร์ 5     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3     เวลำ  60  ชั่วโมง จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต      ภำคเรียนที่ 1           
 
 

ศึกษา วิเคราะห สมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุ
ผสม โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และสารสนเทศ การใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม โดย
เสนอ แนะแนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า การเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของ
อะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้แบบจ าลองและสมการข้อความ กฎทรงมวล ปฏิกิริยาดูดความร้อน และ
ปฏิกิริยาคายความร้อน จากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก 
ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้สารสนเทศ รวมทั้ง
เขียนสมการข้อความแสดงปฏิกิริยา ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และ
ยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาที่ เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจ าวัน วิธีแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน และค านวณปริมาณที่
เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า การวัดปริมาณทางไฟฟ้า ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมและแบบขนาน แผนภาพ
วงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน การท างานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย 
ค านวณพลังงานไฟฟ้า เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยน าเสนอวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย
แบบจ าลองที่อธิบายการเกิดคลื่นและบรรยายส่วนประกอบของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า พัฒนาแอปพลิเคชัน รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด เพ่ือการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดย
ชอบธรรม 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   

 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว.2.1 ม.3/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8 
ว.2.3 ม.3/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12  
ว.4.2 ม.3/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
รวม   24 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



๕๙ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ว23102  วิทยำศำสตร์ 6          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3   เวลำ  60  ชั่วโมง จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต    ภำคเรียนที่ 2           
 
 

ศึกษา วิเคราะห กฎการสะท้อนของแสง การเคลื่อนที่ของแสง ภาพจากกระจกเงา การหักเหของแสง  
การกระจายแสงของแสงขาว การเกิดภาพจากเลนส์ ปรากฏการณ์ที่ เกี่ยวกับแสง และการท างานของ  
ทัศนอุปกรณ์ ความสว่างที่มีต่อดวงตา วัดความสว่างของแสง ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ 
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ แบบจ าลองในการอธิบายการถ่ายทอด
พลังงานในสายใยอาหาร ความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิ เวศ การ
สะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหาร ความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม การเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส การเปลี่ยนแปลงของยีน
หรือโครโมโซมอาจท าให้เกิดโรคทางพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
โคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง แบบจ าลองที่อธิบายการเกิดฤดู และการเคลื่อนที่
ปรากฏของดวงอาทิตย์ แบบจ าลองที่อธิบายการเกิดข้างขึ้นข้างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตกของ
ดวงจันทร์ และการเกิดน้ าขึ้นน้ าลงการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
ปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพ่ือพัฒนางานอาชีพ วิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ ใช้ความรู้ และทักษะ
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับลักษณะของงาน และปลอดภัย
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 
ว 1.3 ม.3/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11 
ว 2.3 ม.1/13, ม.1/14, ม.1/15, ม.1/16, ม.1/17, ม.1/18, ม.1/19, ม.1/20, ม.1/21 
ว ๓.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 
ว 4.๑ ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
รวม   3๕   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพ่ิมเติม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์  
รำยวิชำ  คอมพิวเตอร์ ๑ (Microsoft Excel 2010) รหัสวิชำ ว๒๑๒๐๑  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 
เวลำเรียน ๔๐  ชั่วโมง    จ ำนวน ๑.๐  หน่วยกิต                 ภำคเรียนที่ ๑ 
 
                ศึกษาบทบาทและหลักการท างานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล และ
สารสนเทศ   ประมวลผล ระบบการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ ซอฟแวร์ บุคลากร
ทางคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต   การใช้โปรแกรมในการค านวณ (โปรแกรม 
Microsoft Excel ๒๐๑๐)  ทกัษะการใช้โปรแกรมตารางค านวณ ฝึกทักษะและกระบวนการท างานเก่ียวกับ
ตารางการค านวณ  
(Microsoft Excel ๒๐๑๐) การเรียกใช้โปรแกรมการสร้างสมุดงานใหม่ การใส่ข้อมูลลงในตาราง ปรับขนาด
และช่องตาราง จัดรูปแบบเซลล์ การใส่สูตรค านวณ คัดลอกข้อมูล คัดลอกสูตร ย้ายข้อมูล ลบเซลล์ แทรก
เซลล์ การตั้งชื่อ ย้ายและลบ Worksheet สร้างกราฟ และการสั่งพิมพ์การท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี
การศึกษา การท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเอง การออกแบบตารางบันทึกจ านวนนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน 
การท าบัญชีรายชื่อภายในห้องเรียน การเก็บบันทึกคะแนนและรวมคะแนนของตนเอง 

เพ่ือน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้ 
และมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผลงาน มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและน าไปใช้ให้
เกดิประโยชน์สูงสุด 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

๑. อธิบายลักษณะการใช้งาน การเรียกใช้และส่วนประกอบหน้าจอของโปรแกรม Microsoft Excel ได ้
๒. มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 
๓. มีเจตคติท่ีดีและเห็นประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Excel 
๔. สามารถเข้า – ออก โปรแกรม Microsoft Excel ได้อย่างถูกวิธี 
๕. เข้าใจและใช้งานส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel ได้อย่างดี 
๖. สามารกรอก ปรับแก้ข้อมูล สร้างตาราง ออกแบบเส้นและสีสันได้ 
๗. สามารถสร้างแผนภูมิแท่ง-วงกลม-เส้น-แท่งเชิงซ้อน-แท่งซ้อนกัน ได้อย่างถูกต้อง 
๘. สามารถใช้สูตรในการค านวณค่าต่างๆในตารางได้ 
๙. สามารถจัดเก็บแฟ้มข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
๑๐. เห็นคุณค่าของการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้งาน 
รวม     ๑๐    ผลกำรเรียนรู้ 

  



๖๑ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์  
รำยวิชำ  คอมพิวเตอร์ ๒ (คอมพิวเตอร์กรำฟิก) รหัสวิชำ ว๒๑๒๐๒  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่๑ 
เวลำเรียน ๔๐  ชั่วโมง     จ ำนวน ๑.๐  หน่วยกิต      ภำคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความเป็นมาและความหมาย  คุณสมบัติ  บทบาทและความส าคัญของงานกราฟิก  การ
ออกแบบ  การสร้างภาพหรือรูปกราฟิกพ้ืนฐาน  การใช้เทคนิคต่างๆ ส าหรับการแต่งภาพ  และการใช้
ซอฟต์แวร์ในการสร้างงาน 

ปฏิบัติการสร้างภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก  ออกแบบ  ตกแต่งผลงานเพื่อน าไปใช้กับงานน าเสนอ งาน
ออกแบบและเว็บไซต์ และงานด้านศิลปะอ่ืน ๆ  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการสร้างงานกราฟิกสามารถน าไปประยุกต์ใช้อย่างมี
จิตส านึกและรับผิดชอบ  
 
ผลกำรเรียนรู้ 

๑. รู้และเข้าใจบทบาทและประโยชน์ของงานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
๒. รู้และเข้าใจหลักการออกแบบกราฟิกและปกหนังสือ  
๓. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม Photoshopได้  
๔. นักเรียนสามารถสร้างงานกราฟิกได้ 
๕. นักเรียนสามารถปรับแต่งภาพได้ด้วยตนเอง 
๖. นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Photoshop ออกแบบปกหนังสือได้ 
๗. นักเรียนสามารถสร้างกราฟิกส าหรับเว็บไซต์ได้ 
๘. นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

รวม  ๘  ผลกำรเรียนรู้  



๖๒ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพ่ิมเติม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์  
รำยวิชำ  คอมพิวเตอร์ ๓ (sketup)  รหัสวิชำ ว๒๒๒๐๑  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
เวลำเรียน ๔๐  ชั่วโมง    จ ำนวน ๑.๐  หน่วยกิต              ภำคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายความหมายของโปรแกรมออกแบบจ าลอง 3 มิต ิส่วนประกอบของ
โปรแกรม หลักการท างานข้ันตอนวิธีการออกแบบ ปฏิบัติการออกแบบสร้างสรรค์งาน ตลอดจนเลือกใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ สร้างงานในแบบจ าลอง 3 มิต ิและน าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ โดยใช้
กระบวนการท างาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์และกระบวนการท างานกลุ่ม 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการท างาน และน าความรู้ที่เรียนไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันมีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม และ
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

๑. สามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นของโปรแกรม Sketch Up ๘ได้ 
๒. สามารถอธิบายส่วนประกอบและเครื่องมือพ้ืนฐานของโปรแกรม Sketch Up ๘ ได้ 
๓. สามารถปฏิบัติการสร้างโครงร่างโมเดลได้ 
๔. สามารถปฏิบัติการสร้างโมเดลจ าลองแบบ ๓ มิติได้ 
๕. สามารถอธิบายการจัดการโมเดล ๓ มิติได้ 
๖. สามารถปฏิบัติการตกแต่งพ้ืนผิวของชิ้นงานได้ 
๗. สามารถอธิบายการน าเสนอชิ้นงานได้ 

รวม  ๗  ผลกำรเรียนรู้  



๖๓ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์  
รำยวิชำ  คอมพิวเตอร์ ๔ (กำรเขียนโฮมเพจ HTML)รหัสวิชำ ว๒๒๒๐๒  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
เวลำเรียน ๔๐  ชั่วโมง    จ ำนวน ๑.๐  หน่วยกิต              ภำคเรียนที่ ๒ 
 

สังเกต ศึกษา และ ปฏิบัติ เกี่ยวกับ ความหมายและโครงสร้างของภาษา HTML และการใช้ค าสั่ง
ตามรูปแบบของภาษา HTML ในการก าหนดแบบอักษร รูปแบบอักษร ขนาดตัวอักษร การเน้นสีให้ข้อความ
และตัวอักษร   การจัดล าดับหัวข้อของเนื้อหา การแทรกและการจัดการตาราง  รูปภาพ และไฟล์เสียงในเว็บ
เพจ   การเชื่อมโยงหน้าเอกสารเว็บ  การสร้างเฟรม   ตลอดจนการสร้างแบบสอบถามในลักษณะต่าง ๆ ด้วย
ภาษา HTML 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติ  เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเว็บเพจด้วยภาษา 
HTML  ได้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยความรับผิดชอบขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

๑. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา HTML ได้ 
๒. บอกโครงสร้างพ้ืนฐานภาษา HTML และจัดการไฟล์ HTML ได้ 
๓. จัดการข้อความด้วยภาษา HTML ได้ 
๔. ตกแต่งข้อความด้วยภาษา HTML  ได้ 
๕. แสดงล าดับรายการ 
๖. แทรกและจัดการกับรูปภาพ 
๗. สร้างและจัดการตาราง 
๘. เชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ 
๙. สามารถสร้างเฟรม  ก าหนดส่วนประกอบที่จ าเป็นของเว็บเพจ ได้ถูกต้องและเหมาะสม 
๑๐. มีทักษะในการใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับสร้างเว็บเพจ 
๑๑. มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านยิมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

รวม  ๑๑  ผลกำรเรียนรู้  



๖๔ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพ่ิมเติม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์  
รำยวิชำ  คอมพิวเตอร์ ๕  (โครงงำนคอมพิวเตอร์) รหัสวิชำ ว๒๓๒๐๑  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
เวลำเรียน ๔๐  ชั่วโมง    จ ำนวน ๑.๐  หน่วยกิต              ภำคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความหมายประเภทความส าคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการด าเนินโครงงาน
คอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของโครงงานที่ดี การประเมินผลโครงงาน การศึกษาผลกระทบของโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 
        ฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานตามหลักการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้
ความรู้ ความคิด จินตนาการ ทักษะ เหตุผล และกระบวนการต่างๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
ประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีการบูรณาการความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ หรือความรู้ด้านอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการพัฒนาโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี การบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการคิดวิเคราะห์  
       เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้อย่าง
มีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ  

 
ผลกำรเรียนรู้  
         ๑. นักเรียนบอกความหมาย ประเภท และความส าคัญโครงงานคอมพิวเตอร์ได้  
         ๒. นักเรียนอธิบายขั้นตอนและกระบวนการด าเนินโครงงานคอมพิวเตอร์ได้  
         ๓. นักเรียนออกแบบและวางแผนการท าโครงงานได้  
         ๔. นักเรียนจัดท าโครงงานขนาดเล็กได้  
         ๕. นักเรียนท ารายงานและสรุปผลข้อมูลที่ได้จากการท าโครงงานได้  
         ๖. นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนอโครงงานในรูปแบบที่เหมาะสม  

 รวม  ๖  ผลกำรเรียนรู้  



๖๕ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์  
รำยวิชำ  คอมพิวเตอร์ ๖  (กำรสร้ำงเว็บไซต์)  รหัสวิชำ ง๒๓๒๐๒  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
เวลำเรียน ๔๐  ชั่วโมง    จ ำนวน ๑.๐  หน่วยกิต              ภำคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาหลักการ ขั้นตอน และคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ และโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบสื่อประสม พร้อมทั้ง องค์ประกอบของเว็บไซต์ องค์ประกอบของโปรแกรม และหลักการ
ท างานของโปรแกรม การใช้ค าสั่งเบื้องต้นในการสร้างเว็บไซต์ การใช้โปรแกรมส าเร็จในการสร้างเว็บไซต์ การ
ใช้โปรแกรมประมวลค า การสร้างเว็บไซต์ที่มีตัวอักษรลักษณะต่าง ๆ อุปกรณ์แสดงผลกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว 
ภาพกราฟิกต่าง ๆ การเชื่อมโยงในรูปแบบต่าง ๆ รูปลักษณะของเว็บเพจ 

ปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ และค าสั่งพ้ืนฐานโดยใช้โปรแกรมประมวลค า โดยมี
การเชื่อมโยง อุปกรณ์แสดงผลกราฟิก รูปแบบพื้นฐานต่าง ๆ ของเว็บเพจ สร้างงานแบบสื่อผสมเพ่ือน าไป
ประยุกต์ในการศึกษา  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้เทคโนโลยีแบบสื่อผสมและทักษะเบื้องต้นใน
การสร้างเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ และค าสั่งพื้นฐานของการสร้างเว็บไซต์ โดยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีเจตคติท่ีดีต่องาน ท างานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน สามารถ
น าเอาความรู้มาใช้และประยุกต์ในการท างานได้อย่างมีคุณภาพ ตามวิถีไทย และถูกต้องความหลักกฎหมาย
ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา เกิดประสิทธิภาพในการศึกษา 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

๑. นักเรียนสามารถบอกความหมาย และความส าคัญของการสร้างเว็บไซต์ได้ 
๒. นักเรียนสามารถบอกชื่อโปรแกรมท่ีสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ 
๓. นักเรียนสามารถเลือกใช้โปรแกรมกราฟิกท่ีใช้ประกอบในการเขียนเว็บไซต์ได้ 
๔. นักเรียนสามารถออกแบบเว็บไซต์ได้ 
๕. นักเรียนสามารถบอกและใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรมที่ใช้เขียนเว็บไซต์ได้ 
๖. นักเรียนสามารถเลือกและก าหนดสีสันต์ในการสร้างเว็บไซต์ได้ 
๗. นักเรียนสามารถเขียนเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง และน าไปประยุกต์ในการศึกษาได้ 
๘. นักเรียนสามารถสร้างงานแบบสื่อผสมได้ 

รวม  ๘  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๖๖ 

 

รำยวิชำพ้ืนฐำนและเพิ่มเติม กลุม่สำระกำรเรียนรู้วิสังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 
 

ระดับประถมศกึษำ 
รำยวิชำพื้นฐำน 

 ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑  จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒  จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓  จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔  จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 

 ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕  จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 

 ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖  จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 

 ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 

รำยวิชำเพิ่มเติม 

 ส ๑๑๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๑     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 ส ๑๒๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๒     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 ส ๑๓๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๓     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 ส ๑๔๒๐๒ หน้าที่พลเมือง ๔     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 ส ๑๕๒๐๒ หน้าที่พลเมือง ๕     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 ส ๑๖๒๐๒ หน้าที่พลเมือง ๖     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 

 

 



๖๗ 

 

ระดับมัธยมศึกษำ 
รำยวิชำพื้นฐำน 

 ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษาฯ  ๑   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 ส ๒๑๑๐๒ สังคมศึกษาฯ  ๒   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษาฯ  ๓   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 ส ๒๒๑๐๒ สังคมศึกษาฯ  ๔   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษาฯ  ๕   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 ส ๒๓๑๐๒ สังคมศึกษาฯ  ๖   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 ส ๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๑  จ านวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 

 ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๒  จ านวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 

 ส ๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๓  จ านวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 

 ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๔  จ านวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 

 ส ๒๓๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๕  จ านวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 

 ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๖  จ านวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 

 

รำยวิชำเพิ่มเติม 

 ส ๒๑๒๐๑ หน้าที่พลเมือง  ๑  จ านวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 

 ส ๒๑๒๐๒ หน้าที่พลเมือง  ๒  จ านวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 

 ส ๒๒๒๐๑ หน้าที่พลเมือง  ๓  จ านวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 

 ส ๒๒๒๐๒ หน้าที่พลเมือง  ๔  จ านวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 

 ส ๒๓๒๐๑ หน้าที่พลเมือง  ๕  จ านวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 

 ส ๒๓๒๐๒ หน้าที่พลเมือง  ๖  จ านวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑               เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  
 

สังเกต ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล อภิปราย ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบเบื้องต้นของ
ศาสนา ประโยชน์ ประวัติ ศาสดาของศาสนา สรุปใจความส าคัญของคัมภีร์  ความคิดหลักของศาสนา สรุป
หลักจริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ วิธีปฏิบัติ  การใช้ภาษาเกี่ยวกับศาสนพิธี พิธีกรรมในวันส าคัญ ฝึก
ปฏิบัติการบริหารจิต  การเจริญปัญญาเบื้องต้น เปรียบเทียบ การท าความดี ปฏิบัติตนตามค าแนะน า รวบรวม
ขั้นตอน ของศาสนพิธี คุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยมีความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ ความกล้าหาญ ความเสียสละ  การเคารพสิทธิและหน้าที่  วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในครอบครัว  กฎ กติกา  ความหมาย ความส าคัญของรัฐธรรมนูญ ประโยชน์ของรายรับ-รายจ่าย 
ต้นทุนผลประโยชน์ที่ได้รับทรัพยากรในท้องถิ่น ระบบเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพของครอบครัวและชุมชน การ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ในชีวิตประจ าวัน   ลักษณะทางกายภาพของบ้าน โรงเรียน และชุมชน 
องค์ประกอบของ  แผนผัง การเขียนแผนที่เบื้องต้นอย่างง่าย ทรัพยากรธรรมชาติ  การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน ผลเสียการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อมทางสังคม  การสร้างสรรค์  สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และทางสังคม โดยใช้กระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบค้น กระบวนการกลุ่ม
และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก    สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   
       
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
ส ๑.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔      
ส ๑.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 
ส ๒.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒        
ส ๒.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 
ส ๓.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓     
ส ๓.๒  ป.๑/๑  
ส ๕.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓ , ป.๑/๔  , ป.๑/๕ 
ส ๕.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓  
รวม   ๒๔  ตัวช้ีวัด 



๖๙ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ๒       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                        เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  
 

สังเกต ศึกษาค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล อภิปราย ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบเบื้องต้นของ
ศาสนา ประวัติศาสนา ศาสดาของศาสนา คัมภีร์ และการใช้ภาษาของศาสนา รวบรวมหลักจริยธรรม การ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชน หลักปฏิบัติการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  ศาสนพิธี และ
พิธีกรรมในวันส าคัญของศาสนา  การบริหารจิต การเจริญปัญญาเบื้องต้น การท าความดีของบุคคลใน
ครอบครัว และโรงเรียน การปฏิบัติตนตามค าแนะน าเกี่ยวกับศีลธรรม  จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม การเป็น
พลเมืองดี  ในสังคมประชาธิปไตย การยอมรับ การเคารพสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว สิทธิของบุคคลที่ พึงได้รับการคุ้มครอง การขัดเกลาของสังคม ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว บทบาทหน้าที่ของตนเอง การ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง ข้อตกลง กฎ กติกา ระเบียบในโรงเรียน ความหมาย และความส าคัญของรัฐธรรมนูญ 
ประโยชน์ของรายรับ–รายจ่ายของครอบครัว ตัดสินใจเลือกอย่างเหมาะสม เศรษฐกิจพอเพียง อาชีพของ
ชุมชน การซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ประโยชน์ของธนาคาร ภาษีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน
ลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบของแผนผังแผนที่ ต าแหน่ง ระยะทิศทาง ทรัพยากรธรรมชาติรู้คุณค่าของ
ธรรมชาติ การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทางสังคม การเปรียบเทียบประชากรกับสิ่งแวดล้อม การฝึกสังเกตสิ่ง
ต่างๆรอบตัว โดยใช้กระบวนการสังคม กระบวนการสืบค้น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา  

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริ ยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก   สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
ส ๑.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗       
ส ๑.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ส ๒.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔          
ส ๒.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ส ๓.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔         
ส ๓.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ส ๕.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓        
ส ๕.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔           
รวม    ๒๘  ตัวช้ีวัด 



๗๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ๓       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                        เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  
 

             สังเกต ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล อภิปราย แสดงความคิดเห็น สรุปใจความส าคัญความหมาย 
ความส าคัญ องค์ประกอบของศาสนา ประโยชน์ ประวัติศาสดาของศาสนา ภาษา  ที่ใช้ในคัมภีร์ของศาสนาที่
ตนนับถือ หลักจริยธรรมในการพัฒนาตน   การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน  วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับ  ศาสนพิธี พิธีกรรมในวันส าคัญของศาสนา การบริหารจิต การเจริญปัญญา สติ สัมปชัญญะ ความ
ร าลึกได้  ความรู้ตัว ชื่นชมการท าความดีของบุคคลในครอบครัว และโรงเรียน ศีลธรรม จริยธรรม  ค่านิยมที่ดี
งาม การเป็นพลเมืองดีในสังคม ประชาธิปไตย การเคารพสิทธิและหน้าที่ของ  ตนเอง บทบาทสิทธิ เสรีภาพ 
หน้าที่ สถานภาพ สิทธิของบุคคลที่พึงได้รับการคุ้มครอง  การขัดเกลาของสังคม ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี 
การอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่น การสร้างความดี การแก้ปัญหาความขัดแย้ง กฎ กติกา 
ระเบียบในชุมชน  ความส าคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ  รายรับ–รายจ่าย ผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับการ
ตัดสินใจเลือกอย่างเหมาะสม ระบบเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพในชุมชนการแลกเปลี่ยน  สินค้าและบริการ
ความส าคัญของธนาคาร ภาษีท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน  องค์ประกอบทางกายภาพ ลักษณะ ความเก่ียวข้อง
แผนผัง แผนที่ ต าแหน่ง ระยะทิศทาง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ   การพ่ึงพาอาศัยกัน 
สิ่งแวดล้อมทางสังคม การอนุรักษ์ การใช้พลังงาน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัว  
โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แก้ปัญหา 

     เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก   สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   
 
 

       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
ส ๑.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖ , ป.๓/๗      
ส ๑.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 
ส ๒.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔                
ส ๒.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 
ส ๓.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓                 
ส ๓.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓ 
ส ๕.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓                                  
ส ๕.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖       รวม      ๓๑  ตัวช้ีวัด 



๗๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ๔       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔               เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  

 

 สังเกต  ศึกษาค้นคว้า อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล  สืบค้น ข้อมูลสรุปใจความ
ส าคัญเกี่ยวกับความส าคัญทางศาสนา และศาสดาของศาสนาพุทธ คัมภีร์ทางศาสนาที่ตนนับถือ หลักธรรมของ
ศาสนา การบริหารจิตและเจริญปัญญา ชื่นชมการท าความดีของบุคลากรในสังคม แปลความหมายในคัมภีร์ 
ศาสนาที่ตนนับถือ เสนอแนวทางการกระท าของตนเองและผู้อ่ืนในฐานะพลเมืองดีของสังคม สิทธิเด็ก เพ่ือ
ป้องกันตัวเองและสังคม เปรียบเทียบความแตกต่างของวัฒนธรรมในท้องถิ่นการยอมรับคุณค่าของกันและกัน 
การรวมกลุ่มทั้งภาครัฐและเอกชน ชื่นชมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
การรวมกลุ่มภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น อ านาจอธิปไตย ปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
วิเคราะห์ ผู้ผลิต ผู้บริโภค วิธีการของเศรษฐกิจ การหารายได้ การออม การลงทุน ผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจ 
การตลาด การธนาคาร สถาบันการเงินอ่ืน ๆ ภาษีท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน การพ่ึงพา การแข่งขันทางด้าน
เศรษฐกิจ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  
โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก   สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
ส ๑.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ , ป.๔/๖ , ป.๔/๗, ป.๔/๘        
ส ๑.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 
ส ๒.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ 
ส ๒.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 
ส ๓.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓     
ส ๓.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒  
ส ๕.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓     
ส ๕.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓  
รวม      ๓๐   ตัวช้ีวัด 



๗๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ๕       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  
 
        สังเกต ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย สนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล สืบค้น
ข้อมูล สรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องราวพ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความส าคัญของศาสนา ศาสดา และ
คัมภี ร์ทางศาสนาที่ ตนนับถือ  หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  เพ่ือเข้ าใจในการพัฒนาตนและ
สังคม  ความหมาย การบริหารจิต และเจริญปัญญา ชื่นชมการท าความดีของตนเองและบุคคลในสังคม และ
แนวปฏิบัติในการชื่นชม  การท าความดีของบุคคลส าคัญกลุ่มเพ่ือน ประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาของศาสนาที่ตนนับถือ กระบวนการประชาธิปไตยในการท างานร่วมกันในครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชน การปฏิบัติตน ตามสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพในฐานะพลเมืองดีของประเทศ การด าเนินชีวิต ความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมในกลุ่มคนในภูมิภาค การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
โครงสร้างการปกครองประเทศ ซึ่งมีทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่าง คนกับการปกครองประเทศ ความส าคัญในกฎหมายในชีวิตประจ าวัน หน้าที่ของผู้ผลิต และผู้บริโภค 
ความหมายของระบบสินเชื่อ ผลดีผลเสียต่อภาวะ การเงิน การเลือกของผู้บริโภค ผลกระทบต่อทรัพยากรที่มี
อยู่ ระบบสหกรณ์ การบริหารทางด้านเศรษฐกิจ บทบาทการใช้เงินในท้องถิ่นการบริการต่างๆ  ของธนาคาร
และสถาบันการเงินในต่างประเทศ  ผู้บริโภค ผู้ยืมและนักธุรกิจ การจัดหาแหล่งรายได้ของรัฐ   ความ
เชี่ยวชาญ  ช านาญด้านจ านวนปริมาณสินค้ารวมทั้งที่ผลิตการซื้อมาทางเศรษฐกิจ   การใช้แผนที่ในท้องถิ่น
ต่างๆ ลักษณะความแตกต่าง ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตในภูมิภาคต่าง  ๆ  ของ
ไทยกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ผลกระทบจากการกระท าของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  และรักษาสมดุลในระบบนิเวศน์  โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก   สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
ส ๑.๑    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป.๕/๖ , ป.๕/๗   
ส ๑.๒    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓    
ส ๒.๑    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป. ๕/๔ 
ส ๒.๒    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓      



๗๓ 

 

ส.๓.๑    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓    
ส ๓.๒    ป.๕/๑ , ป.๕/๒    
ส ๕.๑    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓    
ส ๕.๒    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓     

รวม      ๒๘   ตัวชี้วัด



๗๔ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ๖       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖               เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  
        สังเกต ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย สนทนา ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข้อมูลสืบค้น 
ข้อมูลความส าคัญหลักธรรมพระรัตนตรัย ไตรสิกขา หลักธรรมโอวาท ๓ การท าความดีของบุคคลในประเทศ 
การสวดมนต์ แผ่เมตตาของศาสนาที่ตนนับถือ สรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขาร
จนถึงสังเวชนียสถาน ประวัติศาสดา  ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า ศาสนิกชนตัวอย่าง ศาสนพิธี 
สถานที่ในศาสนสถาน ศาสนิกชนที่ดี ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรม กิจกรรมในวันส าคัญทาง
ศาสนา  การบริหารจิตและเจริญปัญญาวันส าคัญทางศาสนา  การกระท าที่แสดงถึงคุณลักษณะของการเป็น
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย  สิทธิเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองตามสิทธิมนุษยชน บทบาทหน้าที่ความ
รับ ผิ ดชอบของตน เอง บ รรทั ด ฐานทางสั งคมและวัฒ นธรรม  สัญ ลั กษณ์  เอกลั กษณ์  ค่ านิ ยม 
ประเพณี  วัฒนธรรมในท้องถิ่น อ านาจอธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  การเลือกใช้ทรัพยากรที่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม  การเพ่ิมรายได้เงินออมจาก
การลงทุน สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค เศรษฐกิจพอเพียง ระบบสหกรณ์ การบริหาร  ด้านการผลิต  และ
การพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ บทบาทการใช้เงินและการบริการด้านการเงินต่างประเทศ การจัดเก็บภาษี  การกู้ยืม
เงินจากต่างประเทศ แผนที่ชนิดต่างๆ การกระท าที่ส่งผลดีและผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม 
รวมทั้งผลกระทบจากการที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในด้านบวกและด้านลบ   การกระท าที่มีส่วนช่วย
แก้ปัญหา และเสริมสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
ส ๑.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ , ป.๖/๖ , ป.๖/๗ , ป.๖/๘ , ป.๖/๙       
ส ๑.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔           
ส ๒.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕         
ส ๒.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓           
ส ๓.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓         
ส ๓.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒  
ส ๕.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒                  
ส ๕.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓            

รวม      ๓๑   ตัวช้ีวัด 



๗๕ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศำสตร์  ๑              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑                เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง 
 

                   ศึกษา  ค้นคว้า  สืบค้นข้อมูล บอกวัน  เดือน ปี การนับช่วงเวลาตามปฏิทินได้  เรียงล าดับ
เหตุการณ์รวมทั้งประวัติของตนและครอบครัวสอบถามจากผู้เกี่ยวข้อง ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม    
ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของบุคคลในครอบครัวสมัยของพ่อ แม่ ปู่ ย่า  ตายาย  ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
ความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย สถานที่ส าคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน                  

     โดยใช้กระบวนการการศึกษาค้นคว้า  สืบค้นข้อมูล การปฏิบัติจริง การวิเคราะห์การจ าแนก การ
น าเสนอ การรายงาน การจัดท าแผนผังความคิด  เพื่อให้สามารถใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารการ
เรียนรู้  น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
                   เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  สนใจเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรอบคอบ ช่างสังเกต  
ซื่อสัตย์สุจริต ประหยัด  อดออม  ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง และยึดมั่นในค าสอน
ของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีความรักสามัคคี  มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปัญญาไทยและร่วมกันอนุรักษ์ไว้  รู้จักคิด วิเคราะห์ มีความรับผิดชอบ  แสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
ส ๔.๑ ป. ๑/๑   ป. ๑/๒   ป. ๑/๓   
ส ๔.๒ ป. ๑/๑   ป. ๑/๒    
ส ๔.๓ ป. ๑/๑   ป. ๑/๒   ป. ๑/๓   
รวม   ๘   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศำสตร์  ๒              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๒                เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง 
 

                   ศึกษา  ค้นคว้า  สืบค้นข้อมูลความส าคัญ ค าระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบันและ
อนาคต  การล าดับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้องการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่
มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  บุคคลที่ท าประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้   
                   โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า  สืบค้นข้อมูล  การปฏิบัติจริง  การวิเคราะห์  การจ าแนก  
การน าเสนอ  การรายงาน  การจัดท าแผนผังความคิด  เพ่ือให้สามารถใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
สื่อสารการเรียนรู้  น าไปใช้ประโยชน์และสามารถจัดท าโครงงานได้ 
                   เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  สนใจเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรอบคอบ  ช่างสังเกต  
ซ่ือสัตย์สุจริต  ประหยัด  อดออม  ยึดมั่นในค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่  มีความรัก
สามัคคี  มีความภาคภูมิใจ  เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาไทย  และร่วมกันอนุรักษ์ไว้  
รู้จักคิด  วิเคราะห์  มีความรับผิดชอบ  แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
ส ๔.๑ ป. ๒/๑   ป. ๒/๒    
ส ๔.๒ ป. ๒/๑   ป. ๒/๒    
ส ๔.๓ ป. ๒/๑   ป. ๒/๒    
รวม   ๖   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศำสตร์  ๓              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓                เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง 
 

    ศึกษา  ค้นคว้า  สืบค้นข้อมูล เทียบศักราชที่ส าคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  แสดงล าดับ
เหตุการณ์ที่ส าคัญของโรงเรียนและชุมชน ปัจจัยในการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน พระนามและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนา
อาณาจักรไทย และพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย    
                 โดยใช้กระบวนการการศึกษาค้นคว้า  สืบค้นข้อมูล การปฏิบัติจริง การวิเคราะห์การจ าแนก การ
น าเสนอ การรายงาน การจัดท าแผนผังความคิด  เพื่อให้สามารถใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารการ
เรียนรู้  น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
                 เพ่ือให้ มีความรู้ความเข้าใจ  สนใจเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรอบคอบ ช่างสังเกต  
ซื่อสัตย์สุจริต ประหยัด  อดออม  ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง และยึดมั่นในค าสอน
ของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีความรักสามัคคี  มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปัญญาไทยและร่วมกันอนุรักษ์ไว้  รู้จักคิด วิเคราะห์ มีความรับผิดชอบ  แสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
ส ๔.๑ ป. ๓/๑   ป. ๓/๒    
ส ๔.๒ ป. ๓/๑   ป. ๓/๒   ป. ๓/๓  
ส ๔.๓ ป. ๓/๑   ป. ๓/๒   ป. ๓/๓ 
รวม   ๘   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศำสตร์  ๔              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๔                เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง 
 

                   ศึกษา  ค้นคว้า  สืบค้นข้อมูล นับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ ยุคสมัยและ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ประวัติและผลงานของ
บุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย คุณค่าของภูมิปัญญาไทย 
                   โดยใช้กระบวนการการศึกษาค้นคว้า  สืบค้นข้อมูล การปฏิบัติจริง การวิเคราะห์การจ าแนก 
การน าเสนอ การรายงาน การจัดท าแผนผังความคิด  เพื่อให้สามารถใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสาร
การเรียนรู้  น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
                   เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  สนใจเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรอบคอบ ช่างสังเกต  
ซื่อสัตย์สุจริต ประหยัด  อดออม  ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง และยึดมั่นในค าสอน
ของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีความรักสามัคคี  มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปัญญาไทยและร่วมกันอนุรักษ์ไว้  รู้จักคิด วิเคราะห์ มีความรับผิดชอบ  แสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
ส ๔.๑ ป. ๔/๑   ป. ๔/๒   ป. ๔/๓ 
ส ๔.๒ ป. ๔/๑   ป. ๔/๒    
ส ๔.๓ ป. ๔/๑   ป. ๔/๒   ป. ๔/๓ 
รวม   ๘   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศำสตร์  ๕              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๕                เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง 
 

                   ศึกษา  ค้นคว้า  สืบค้นข้อมูล ความเป็นมาของท้องถิ่น แหล่งข้อมูลและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ประวัติความเป็นมาของครอบครัว อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญ ภูมิ
ปัญญาไทย 
                   โดยใช้กระบวนการการศึกษาค้นคว้า  สืบค้นข้อมูล การปฏิบัติจริง การวิเคราะห์การจ าแนก 
การน าเสนอ การรายงาน การจัดท าแผนผังความคิด  เพื่อให้สามารถใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสาร
การเรียนรู้  น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
                  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  สนใจเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรอบคอบ ช่างสังเกต  
ซื่อสัตย์สุจริต ประหยัด  อดออม  ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง และยึดมั่นในค าสอน
ของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีความรักสามัคคี  มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปัญญาไทยและร่วมกันอนุรักษ์ไว้  รู้จักคิด วิเคราะห์ มีความรับผิดชอบ  แสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
ส ๔.๑ ป. ๕/๑   ป. ๕/๒   ป. ๕/๓ 
ส ๔.๒ ป. ๕/๑   ป. ๕/๒     
ส ๔.๓ ป. ๕/๑   ป. ๕/๒   ป. ๕/๓  ป. ๕/๔ 
รวม   ๙   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศำสตร์  ๖              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖                เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง 
 

                   ศึกษา  ค้นคว้า  สืบค้นข้อมูล วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ สภาพ
สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพ่ือนบ้าน ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน พัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ  ภูมิปัญญาไทย 
                   โดยใช้กระบวนการการศึกษาค้นคว้า  สืบค้นข้อมูล การปฏิบัติจริง การวิเคราะห์การจ าแนก 
การน าเสนอ การรายงาน การจัดท าแผนผังความคิด  เพื่อให้สามารถใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสาร
การเรียนรู้  น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
                  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  สนใจเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรอบคอบ ช่างสังเกต  
ซื่อสัตย์สุจริต ประหยัด  อดออม  ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง และยึดมั่นในค าสอน
ของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีความรักสามัคคี  มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปัญญาไทยและร่วมกันอนุรักษ์ไว้  รู้จักคิด วิเคราะห์ มีความรับผิดชอบ  แสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
ส ๔.๑ ป. ๖/๑   ป. ๖/๒    
ส ๔.๒ ป. ๖/๑   ป. ๖/๒   
 ส ๔.๓ ป. ๖/๑   ป. ๖/๒   ป. ๖/๓  ป. ๖/๔ 
รวม   ๘   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  ๑                             ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 
เวลำ       ๖๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๑.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๑ 
 

ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
 ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือในประเทศไทย  
ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย การพัฒนาตนและครอบครัว ศึกษาพุทธประวัติ(ประวัติศาสดาที่
ตนนับถือ) แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากการศึกษาประวัติสาวก  ชาดก เรื่องเล่า และ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง  เห็นคุณค่า อธิบายและปฏิบัติตามหลักพุทธคุณ หลักธรรม(อริยสัจ 4) พุทธศาสนสุภาษิต  
การพัฒนาจิตตามหลักพุทธศาสนา  หรือตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเพ่ือการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต  วิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ  สวดมนต์และแผ่เมตตา  บริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักอานาปานสติ  ปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา  บุคคลตัวอย่างในท้องถิ่น  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน วิถีชีวิตของพระภิกษุ  บทบาท
ของพระภิกษุ หน้าที่ชาวพุทธ  ปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือ ศาสนพิธี  วันส าคัญ
ทางศาสนา  และปฏิบัติตนในวันส าคัญทางศาสนาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  
น าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว รักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  
ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย  มีจิต
สาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 

หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม 
 ศึกษา วิเคราะห์และอธิบายบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ  
เสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน หลักการ เจตนารมณ์โครงสร้างและสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป บทบาทการถ่วงดุลของอ านาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
ความคล้ายคลึงและความความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อ
กัน ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก  กฎหมายการศึกษา 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไป
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
ส 1.1   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 , ม.1/8 , ม.1/9 , ม.1/10 , ม.1/11  
ส 1.2   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 
ส 2.1   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4  
ส 2.2   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3  
รวม  23  ตัวชี้วัด 



๘๒ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ส ๒๑๑๐๒ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  ๒                              ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 
เวลำ       ๖๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๑.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๒ 

 

เศรษฐศำสตร์   
 ศึกษา  วิเคราะห์  ความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภค
ของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ  ความเป็นมา  หลักการและความส าคัญของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย  บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภท
และธนาคารกลาง การพ่ึงพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดอุปสงค์และอุปทาน และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา   
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ  ความสัมพันธ์เศรษฐกิจและ
ความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก  สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและ
การบริโภค  การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 

ภูมิศำสตร์ 
 ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพ และสังคมของประเทศไทย  
ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่างๆภัยธรรมชาติและการระวัง
ภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ท าเลที่ตั้ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  
ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีต่อการเลื่อนไหลของความคิด เทคโนโลยี สินค้าและประชากร การ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและความร่วมมือของประเทศต่างๆที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีป
เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา   
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทย
และสังคมโลก 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
ส 3.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ส 3.2   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
ส 5.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ส 5.2   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4    รวม  14   ตัวชี้วัด 



๘๓ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  ๓                              ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ 
เวลำ       ๖๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๑.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๑ 
 
ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 

ศึกษา ค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับการ เผยแผ่และการนับถือ พระพุทธศาสนา ในประเทศเพ่ือนบ้าน  
ความส าคัญของพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนตามแบบอย่างพระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตาม 
แบบอย่างคุณธรรม ของพุทธสาวก พุทธสาวิกา  ชาวพุทธตัวอย่างรวมถึงข้อคิดได้ในชาดกต่างๆ ไปปฏิบัติตน
ตามศาสนพิธีในวันส าคัญทาง พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาในเรื่องพระรัตนตรัย ขันธ์ ๕ (อายตนะ) หลักกรรม อบายมุข ๖ กุศลกรรมบถ ๑๐ 
อกุศลกรรมบถ ๑๐ สุข ๒ บุพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา ดรุณธรรม ๖ กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ สติปัฏฐาน ๔   มงคล 
๓๘  มีความรู้เกี่ยวกับ  พระไตรปิฎกและ  เรื่องน่ารู้จาก  พระไตรปิฎกรวมถึงพุทธศาสนสุภาษิตและค าศัพท์
ของพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามหลักการบริหารจิตและการเจริญปัญญาได้อย่างถูกต้อง 
 

หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม 
ศึกษาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว ชุมชน 

ประเทศชาติ  สิทธิมนุษยชน เข้าใจสถานภาพ บทบาท หน้าที่ สถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทย กับภูมิภาคเอเชีย กระบวนการตรากฎหมาย เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงของ
ระบอบประชาธิปไตย    
 โดยใช้วิธีการสืบค้น  ส ารวจ  เปรียบเทียบ วิเคราะห์  อธิบาย  ฝึกปฏิบัติ โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม 
เพ่ือให้เกิดความรักประเทศชาติ  มีจิตส านึกท่ีดี รู้เท่าทันสถานการณ์   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
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 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11 
ส 1.2   ม.2/1, ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4, ม.2/5 
ส 2.1   ม.2/1, ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 
ส 2.2   ม.2/1, ม.2/2 
รวมทั้งหมด  2๒   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ส ๒๒๑๐๒ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  ๔                              ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ 
เวลำ       ๖๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๑.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๒ 
 

เศรษฐศำสตร ์
ศึกษา วิเคราะห์ความหมายความส าคัญของการลงทุน การออม การผลิต การบริการในท้องถิ่น 

หลักการและเป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจ หลักการ
ผลกระทบ การพ่ึงพาอาศัยกัน การแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย การกระจายทรัพยากร ต่อ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันทางการค้า ในประเทศและต่างประเทศ    
 โดยใช้ทักษะกระบวนการส ารวจ วิเคราะห์ ยกตัวอย่าง อธิบาย  อภิปราย  และการแก้ปัญหา  เพ่ือให้
เห็นคุณค่าของการน าทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการผลิตสินค้า รู้เท่าทันกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  มีเหตุผล มีจิตใจมุ่งท าประโยชน์ให้ส่วนรวม     
 

ภูมิศำสตร์ 
ศึกษา การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล ลักษณะทางกายภาพ ท าเล ที่ตั้งของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปยุโรป แอฟริกา วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ 
ผลกระทบและแนวทางจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนในทวีปยุโรปและแอฟริกา  อธิบาย
มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ในแผนที่ 
 โดยใช้วิธีการสืบค้น  ส ารวจ  เปรียบเทียบ วิเคราะห์  อธิบาย  ฝึกปฏิบัติ โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ  อันจะน าไปสู่การใช้และการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
ส 3.1   ม.1/1, ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4  
ส 3.2   ม.1/1, ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 
ส 5.1   ม.2/1, ม.2/2 
ส 5.2   ม.2/1, ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 
 
รวมทั้งหมด   ๑๔   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  ๕                              ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
เวลำ       ๖๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๑.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๑ 
 

ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
 ศึกษาและอธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก ศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้าง 
 สรรค์อารยธรรม สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระพุทธรูปปางต่างๆ 
พุทธประวัติเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ ชาดก พุทธสาวก พุทธสาวิกา  พระรัตนตรัย อริยสัจ 4 พุทธศาสน
สุภาษิต  หลักธรรม  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สวดมนต์แปลแผ่เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญา วิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนาอ่ืนๆ ศาสนพิธี หน้าที่ของพระภิกษุ หน้าที่ชาวพุทธ   
ศาสนพิธี  พิธีกรรม  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ องค์ประกอบของพระพุทธ 
ศาสนา  ปลูกจิตส านึกการธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือให้เกิดประโยชน์ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล อธิบาย การอภิปราย ลงมือปฏิบัติ โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เห็นคุณค่า  ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  เป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง 
สังคม สิ่งแวดล้อมในชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  น าผลการการฝึกสมาธิไปใช้ในชีวิ
ติประจ าวัน และมีจิตส านึกในการบ ารุงรักษาสาสนาที่ตนนับถือ 
 

หน้ำที่พลเมือง 
อธิบายความแตกต่างของการกระท าความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง  มีส่วนร่วมในการปกป้อง

คุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม   
วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง  เสนอ
แนวคิดในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆ ที่ใช้ใน
ยุคปัจจุบัน  วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนๆ ที่มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม 
และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ วิเคราะห์ประเด็น ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
ส 1.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10  
ส 1.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7  
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 
รวม  26  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ส ๒๓๑๐๒ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  ๖                              ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
เวลำ       ๖๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๑.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๒ 

 
เศรษฐศำสตร ์

อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 

 อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ  อภิปรายบทบาทความส าคัญของ การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะ เงินเฟ้อ  เงินฝืด  วิเคราะห์ผลเสียจากการ
ว่างงาน และแนวทางแก้ปัญหา วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ 
 

ภูมิศำสตร์ 
ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ

และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและ
สังคมของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้  ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้  วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ 
ผลกระทบและแนวทางจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนในทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้  
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
ส 3.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
ส 3.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 
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    15   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ส ๒๑๑๐๓ ประวัติศำสตร์  ๑     กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม        ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 
เวลำ       ๒๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๐.๕   หน่วยกิต                  ภำคเรียนที่ ๑ 

 
 ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบความส าคัญของเวลา และช่วงเวลาส าคัญการศึกษาประวัติศาสตร์
ความสัมพันธ์ และความส าคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันแลอนาคต ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยที่
ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย วิธีการเปรียบเทียบศักราชต่างๆ ตัวอย่างการใช้ศักราชต่างๆ ศึกษา
พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระบุ
ความส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาค 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม  การฝึกปฏิบัติ  การคิดรวบยอด การสืบค้นทาง
เทคโนโลยีสมัย เพ่ือให้เข้าใจในหลักการของการเปรียบศักราช การนับเวลา และทันโลกทันเหตุการณ์ในสมัย
สังคมปัจจุบัน พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้พัฒนาตนเองและมีความรักชาติไทย ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
ส 4.1    ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ส 4.2    ม. 1/1, ม. 1/2 
รวม   5   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศำสตร์  ๒     กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม        ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 
เวลำ       ๒๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๐.๕   หน่วยกิต           ภำคเรียนที่ ๒ 

 
 ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบความหมาย ความส าคัญของประวัติศาสตร์ และวิธีการทางประวัติศาสตร์
ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย น าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่นตนเองสมัยใดก็ได้ และเหตุส าคัญใน
สมัยสุโขทัย 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  การฝึกปฏิบัติ  การคิดรวบยอด  การสืบค้นทาง
เทคโนโลยีสมัย ใหม่ เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์และ
สามารถน าไปศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้พร้อมทั้งน าไป แก้ไข ปัญหาในชีวิตประจ าได้ มีความรักความ
เป็นไทยใน ชนชาติไทยของตนเองและ มีความคิดสร้างสรรค์ 
 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด   
ส 4.3   ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3 
รวม  3  ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



๘๙ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ส ๒๒๑๐๓ ประวัติศำสตร์  ๓     กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม        ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ 
เวลำ       ๒๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๐.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๑ 

 
ศึกษาวิเคราะห์ สืบค้น วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือ ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตัวอย่าง

ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย ที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง ตัวอย่างการวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ในสมัยอยุธยาและธนบุรี การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น รวมทั้งความจริง
กับข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตัวอย่างการตีความข้อมูล จากหลักฐานที่แสดงเหตุการณ์ส าคัญ
ในสมัยอยุธยาและธนบุรี ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความทางประวัติศาสตร์ ที่ตั้งและ
สถานที่ทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชีย ที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองของภูมิเอเชีย  ที่ตั้งและความส าคัญของแหล่งอารยธรรมตะวันออก 
และแหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆ อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ ที่มีต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 
 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์สืบค้น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา เพ่ือให้เข้าใจเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์เอเชีย จ าเป็นต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เท่าที่มีอยู่ และตกทอดมาถึงปัจจุบัน ใน
การศึกษา  ความเป็นมาของประวัติศาสตร์เอเชีย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนาการ ความเป็นมาของชน
ชาติต่างๆ ในเอเชีย ได้อย่างถูกต้อง ตามความเป็นจริง และแหล่งอารยธรรมส าคัญของภูมิภาคเอเชีย ล้วน
ก าเนิดมาจากบริเวณลุ่มแม่น้ า อารยธรรมเหล่านี้ล้วนเกิดมาจากการคิดค้นสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า ซึ่ง
ถือเป็นแบบอย่างให้แก่ผลงานรุ่นหลังในปัจจุบัน 
 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด   
ส 4.1   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  
ส 4.2   ม.2/1, ม.2/2  
รวมทั้งหมด   5   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศำสตร์  ๔     กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม        ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ 
เวลำ       ๒๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๐.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๒ 

 
   ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยอยุธยา ด้านการเมือง การปกครอง สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยอยุธยา  เข้าใจปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตคนใน
สมัยอยุธยา  ตระหนักในความสร้างสรรค์ของอารยธรรม ที่มีผลต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ในอดีตถึงปัจจุบันมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาตลอดจนน าเสนอผลงาพัฒนาการของไทยอยุธยา และธนบุรี ใน
ด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอยุธยา ระบุภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย
อยุธยาและธนบุรีและอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าวต่อการพัฒนา 
               โดยใช้กระบวนการอธิบาย การบรรยาย การอภิปราย การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสาธิต การ
สืบค้น การแสดงบทบาทสมมุติ การใช้สถานการณ์จ าลอง กระบวนการกลุ่ม การใช้แหล่งเรียนรู้ การใช้
เทคโนโลยี การบูรณาการ การเรียนรู้โดยโครงงาน การปฏิบัติจริง การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ  เพ่ือให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในศาสนา  การปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจ าวัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย 
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในประเทศ   ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เข้าใจเรื่องราวส าคัญในอดีต ศรัทธา  ยึดมั่นและมี
ส่วนรว่มในพิธีกรรมทางศาสนา  มคีุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม   เชือ่มั่น รัก ภูมิใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ตระหนักในสถานภาพ บทบาท สิทธิ หน้าที่ ในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น 
จังหวัด  และประเทศ เห็นคุณค่าของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจ าวัน     
 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด   
ส 4.3   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  
รวม   3   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ส ๒๓๑๐๓ ประวัติศำสตร์  ๕     กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม        ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
เวลำ       ๒๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๐.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๑ 

 

ศึกษาวิเคราะห์ สืบค้น เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ส าคัญในสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่ตั้ง และสภาพทางภูมิศาสตร์ของ
ภูมิภาคโลก (ยกเว้นเอเชีย) ที่มีผลต่อการพัฒนาโดยสังเขป พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองของภูมิภาคโลก อิทธิพลของอารายธรรมตะวันตก ที่มีผลต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ความร่วมมือและความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20  เช่น สงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลก
ครั้งที่ ๒  สงครามเย็น องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ 

โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการท างาน กระบวนการสืบค้นวิธีการทาง
ประวัตศาสตร์ กระบวนการสืบค้นทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ กระบวนการคิดวิเคราะห์  

เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผลและตระหนักถึงความส าคัญของวิธีการ เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ การเมืองภูมิภาคโลก รวมทั้งความขัดแย้งและ ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด   
ส 4.1  ม.3/1, ม.3/2 
ส 4.2  ม.3/1, ม.3/2 
รวม   4   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศำสตร์  ๖     กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม        ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
เวลำ       ๒๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๐.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาวิเคราะห์ สืบค้นเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราช
ธานี ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรื่องของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์บทบาทของ
พระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี ความเจริญและความมั่นคงของชาติ พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
ทางด้านการเมือง การปกครองสังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามช่วงสมัยต่างๆ 
เหตุการณ์ส าคัญ สมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทยจนถึงปัจจุบัน บทบาทของไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จนถึงปัจจุบันในสังคมโลก 
 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการท างาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการ
คิดเคราะห์ กระบวนการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผล รักประเทศชาติ รู้เท่าทัน
สถานการณ์ ภูมิใจในความเป็นไทย ตระหนักถึงความส าคัญของวัฒนธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด   
ส 4.3  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 
รวมทั้งหมด   4   ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 ส ๑๑๒๐๑  หน้าที่พลเมือง  ๑              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 

 

ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทยในเรือ่งการแสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การทักทายดวยวาจา 
และยิ้มแสดงออกถึงความกตญั  ูกตเวทีตอพอแมและญาติผใูหญ เห็นความส าคัญของภาษาไทยปฏบิัติตนเปนผมูีวินัยในตนเอง 
ในเรื่องความซื่อสตัยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความร ูตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกดิจากการกระท าของ
ตนเอง    

เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตรยิ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องการออม
และการประหยัด หลักการทรงงาน ในเรื่องการประหยัด ความเรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด ความซื่อสัตยสุจรติและจริงใจต
อกัน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผมูีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน 
ใฝหาความร ูตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  

ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา และหนาที่ท่ีตองปฏิบัติในหองเรียน ในเรื่องการรักษาความสะอาด การรักษาของใชร
วมกัน และการสงงาน ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและหองเรียน ในเรื่องการเช่ือฟงค าสั่ง
สอนของพอแม ญาติผใูหญและคร ูปฏิบัติตนเปนผมูีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสตัยสุจรติ ขยันหมัน่เพียร อดทน ใฝหา
ความร ูตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง      

ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผอูื่น ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ
ความสามารถ ถิ่นก าเนิด ฯลฯ ยกตัวอยางความขัดแยงในหองเรียน ในกรณีความคดิเห็นไมตรงกัน การละเมิดสิทธิของผอูื่น 
และเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธีปฏิบัตตินเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย สุจรติ อดทน และยอมรับผลที่เกิด
จากการกระท าของตนเอง 

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ และ 
กระบวนการแกปญหา 

เพื่อใหผเูรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ  
ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริยด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยรูวมกับผอูื่นอยางสันติ  
สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 

ผลการเรียนรู 
๑. ปฏิบัตตินเปนผมูีมารยาทไทย 
๒.แสดงออกถึงความกตัญ  ูกตเวทีตอบุคคลในครอบครัว 
๓. เห็นความส าคญัของภาษาไทย  
๔. เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย  
๕. ปฏิบัตตินตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัตตินตามขอตกลง กติกา และหนาทีท่ี่ตองปฏิบัติในหองเรียน 
๗. ปฏิบัตตินตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและหองเรียน  
๘.ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผอูื่น 
๙.ยกตัวอยางความขัดแยงในหองเรียนและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี  
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนร ู



๙๔ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 ส ๑๒๒๐๑  หน้าที่พลเมือง  ๒              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 

ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทยในเรือ่งการพูดดวยถอยค าไพเราะและการมีกิรยิาสภุาพออนนอม แสดงออก 
ถึงความกตัญ  ูกตเวทีตอบุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชนของการแตงกายดวยผาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย 
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความร ูตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิด 
จากการกระท าของตนเอง 

เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตรยิ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องความ
ขยันและความอดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องการพึ่งตนเองและรรูักสามัคคีและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติ
ตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความร ูตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่
เกิดจากการกระท าของตนเอง 
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหนา้ที่ท่ีตองปฏิบัติในโรงเรียน ในเรื่องการแตงกาย การเขาแถวการดูแลพื้นที่ท่ีไดรับมอบหมาย 
ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของหองเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการเปนผนู าและการเปนสมาชิกท่ีดี หนาที่
และความรับผดิชอบ ปฏิบัตตินเปนผมูีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซือ่สัตยสุจรติ ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความร ูตั้งใจ
ปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผอูื่น ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ
ความสามารถ ถิ่นก าเนิด ฯลฯยกตัวอยางความขัดแยงในโรงเรียน ในกรณีหนาที่และความรับผิดชอบ และการใชของสวนรวม 
และเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจรติ อดทน และยอมรับผลที่เกิด
จากการกระท าของตนเอง 

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ และ 
กระบวนการแกปญหา 

เพื่อใหผเูรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ  
ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย ด าเนินชีวิตตามวิถปีระชาธิปไตย อยรูวมกับผอูื่นอยางสันติ  
สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 
๑. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญ  ูกตเวทีตอบุคคลในโรงเรียน 
๓. เห็นประโยชนของการแตงกายดวยผาไทย 
๔. เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย  
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหนาที่ท่ีตองปฏิบัติในโรงเรียน  
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกท่ีดีของหองเรียนและโรงเรียน  
๘.ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผูอ่ืน  
๙.ยกตัวอยางความขัดแยงในโรงเรียนและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี  
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง    รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 



๙๕ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 ส ๑๓๒๐๑  หน้าที่พลเมือง  ๓              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 

 

ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทยในเรื่องการตอนรับผูมาเยือน และการปฏิบัติตนตามกาลเทศะแสดงออก
ถึงความกตัญ  ูกตเวทีตอบุคคลในชุมชน เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องตางๆ ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย 
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท 
ในเรื่องความซื่อสัตยและความเสียสละ หลักการทรงงาน ในเรื่องการมีสวนรวมและความเพียรและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกากฎ ระเบียบ และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในหองเรียนและโรงเรียน ในเรื่อง
การใชและการดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใชและสถานที่ของสวนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะ
สมาชิกท่ีดีของหองเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการใชสิทธิและหนาที่ และการใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ มีส
วนรวมในกิจกรรมตางๆ ของหองเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคลในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ
ความสามารถ ถิ่นก าเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ดวยการไม
รังแก ไมท าราย ไมลอเลียน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และแบงปน ยกตัวอยางความขัดแยงในชุมชน ในกรณีการ
ใชสาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดลอม และเสนอวิธีการปญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ และ 
กระบวนการแกปญหา 

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูรวมกับผูอ่ืนอยาง
สันติ สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 

ผลการเรียนรู 
๑. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญ  ูกตเวทีตอบุคคลในชุมชน 
๓. เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น 
๔. เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย  
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกากฎ ระเบียบ และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในหองเรียนและโรงเรียน  



๙๖ 

 

๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของหองเรียนและโรงเรียน 
๘.ยอมรับและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ 
๙.ยกตัวอยางความขัดแยงในชุมชนและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี  
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 ส ๑๔๒๐๒  หน้าที่พลเมือง  ๔              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 

 

เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทยในพิธีการตางๆ ในเรื่องการกลาวค าตอนรับ การแนะน า
ตัวเองและแนะน าสถานที่แสดงออกถึงความกตัญ  ูกตเวทีตอผูท าประโยชนในสังคม มีสวนรวมใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในทองถิ่น ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตอดทน และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เห็นความส าคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
ในเรื่องการใชสินคาไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี 
ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีวินัยและการข
มใจ หลักการทรงงาน ในเรื่องประโยชนสวนรวมและพออยูพอกิน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหน
าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตามขอตกลง กติกาของหองเรียน ในเรื่องการรักษาความสะอาด 
การรักษาของใชรวมกันและการสงงาน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการสรางขอตกลง กติกาดวยหลัก
เหตุผลและยึดถือประโยชนสวนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและห
องเรียน ในเรื่องการเปนผูน าและการเปนสมาชิกท่ีดีการมีเหตุผล ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และการ
ปฏิบัติตามเสียงขางมากและยอมรับเสียงขางนอย มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ
ครอบครัวและหองเรียน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ
หาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคลในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ 
ความสามารถ ถิ่นก าเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการ
ไมรังแก ไมท าราย ไมลอเลียน ชวยเหลือซึ่งกันและกันและแบงปน วิเคราะหปญหาความขัดแยงในทองถิ่น ใน
กรณีการใชสาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป
นผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตอดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ และ 
กระบวนการแกปญหา 

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูรวมกับผูอ่ืนอยาง
สันติ สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 
 



๙๘ 

 

ผลการเรียนรู 
๑. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญ  ูกตเวทีตอผูท าประโยชนในสังคม 
๓. มีสวนรวมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
๔. เห็นความส าคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหา

กษัตริย 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตามขอตกลง กติกาของหองเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัว

และหองเรียน 
๘. ยอมรับและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยงในทองถิ่นและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 ส ๑๕๒๐๒  หน้าที่พลเมือง  ๕              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 

 

เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทยในการสนทนา การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ และการตอน
รับผูมาเยือน รูคุณคา ใชอยางประหยัด คุมคาและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีสวนรวมใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เห็นคุณคาและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยดวย
การใชสินคาไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติ
ตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องความเอ้ือเฟอเผื่อแผและ
ความสามัคคีหลักการทรงงาน ในเรื่องการท าตามล าดับขั้นและท างานอยางมีความสุขและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหา
ความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ในการรักษาความสะอาด การ
รักษาของใชรวมกันและการดูแลพื้นที่ท่ีไดรับมอบหมาย โดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการสรางกฎ 
ระเบียบดวยหลักเหตุผลและยึดถือประโยชนสวนรวม ปฏบิัติตนตามบทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดี
ของหองเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการยึดถือหลักความจริง ความดีงาม ความถูกตองและหลักเหตุผล การ
ยึดถือประโยชนของสวนรวมเปนส าคัญ การยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม มีสวนรวมและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของ
ตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในทองถิ่น ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาและสิ่ง
แวดลอม อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติและพ่ึงพากัน ดวยการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยา วาจาดูหมิ่นผูอ่ืน 
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และแบงปน วิเคราะหปญหาความขัดแยงในภูมิภาคของตนเอง ในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากร และการขัดแยงทางความคิด และเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี ปฏบิัติตนเปนผูมีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ และ 
กระบวนการแกปญหา 

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูรวมกับผูอ่ืนอยาง
สันติ สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 



๑๐๐ 

 

ผลการเรียนรู 
๑. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 
๒. รคูุณคาและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๓.มีสวนรวมในศิลปวัฒนธรรมไทย 
๔. เห็นคุณคาและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖.มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียนและ

โรงเรียน 
๘.ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในทองถิ่น และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติและพ่ึงพาซึ่ง

กันและกัน 
๙.วิเคราะหปญหาความขัดแยงในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี  
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 ส ๑๖๒๐๒  หน้าที่พลเมือง  ๖              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 

 

ปฏิบัติตนและชักชวนผูอ่ืนใหมีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา การปฏิบัติตน 
ตามกาลเทศะ และการตอนรับผูมาเยือน มีสวนรวมและชักชวนผูอ่ืนใหอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม มีสวนรวมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เห็นคุณคาและแนะน าผูอ่ืนใหแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหา
กษัตริย ดวยการใชสินคาไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชน
ที่ดี ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องความใฝร ูความ
กตัญ  ูหลักการทรงงานในเรื่ององครวมและท าใหงายและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนและแนะน าผูอ่ืนใหปฏิบัติตามขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบของหองเรียนและโรงเรียน ใน
การใชและดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช วัสดุอุปกรณ และสถานที่ของสวนรวม เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตาม
บทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียนและโรงเรียน ดวยการเปนผูน าและการเปนสมาชิกที่ดีการ
ยึดถือประโยชนของสวนรวมเปนส าคัญ การใชสิทธิและหนาที่ การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ มีสวนรวมและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของ
ตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาและสิ่ง
แวดลอม อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติและพ่ึงพากัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยา วาจาดูหมิ่นผู
อ่ืน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และแบงปน วิเคราะหปญหาความขัดแยงในประเทศไทย ในเรื่องการการละเมิด
สิทธิ การรักษาสิ่งแวดลอมและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตยสุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ และ 
กระบวนการแกปญหา 

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูรวมกับผูอ่ืนอยาง
สันติ สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
 



๑๐๒ 

 

ผลการเรียนรู 
๑. ปฏิบัติตนและชักชวนผอ่ืูนใหมีมารยาทไทย 
๒. มีสวนรวมและชักชวนผูอ่ืนใหอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๓.มีสวนรวมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  
๔. เห็นคุณคาและแนะน าผูอ่ืนใหแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระ

มหากษัตริย  
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. ปฏิบัติตนและแนะน าผูอ่ืนใหปฏิบัติตามขอตกลง กติกากฎ ระเบียบของหองเรียนและโรงเรียน  
๗. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรม 

ของหองเรียนและโรงเรียน  
๘.ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติและ

พ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
๙.วิเคราะหปญหาความขัดแยงในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี  
๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
ส ๒๑๒๐๑ หน้ำที่พลเมือง  ๑                               ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 
เวลำ       ๒๐      ชั่วโมง  จ ำนวน    ๐.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๑ 
ส ๒๑๒๐๒ หน้ำที่พลเมือง  ๒                               ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 
เวลำ       ๒๐      ชั่วโมง  จ ำนวน    ๐.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๒ 
 

มีสวนรวมอนุรักษมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ  
แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม เห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ 
ปญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู 
ตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประ
ยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใชธรรมชาติชวย
ธรรมชาติการปลูกปาในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู และตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของสังคม การ
ตัดสินใจโดยใชเหตุผล มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน ตรวจ
สอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย
สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในเรื่องวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม อยูรวมกันอยางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรมดวยการ
เคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอ่ืน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน มีสวนรวมในการแกป
ญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไมตรงกัน ดวยการเจรจาไกลเกลี่ย การ
เจรจาตอรอง การระงับความขัดแยง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน ใฝหา
ความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ
กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง 
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ 

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป
นประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และ
มีวินัยในตนเอง 

 
ผลกำรเรียนรู 

1. มีสวนรวมในการอนุรักษมารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม 
3. เห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 
4. เปนแบบอยางของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 



๑๐๔ 

 

5. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
7. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม 

ตาง ๆ 
8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอยูรวมกัน 
    อยางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
9. มีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง            
 
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๒๒๒๐๑ หน้าที่พลเมือง  ๓                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา       ๒๐      ชั่วโมง  จ านวน    ๐.๕   หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 

ส ๒๒๒๐๒ หน้าที่พลเมือง  ๔                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา       ๒๐      ชั่วโมง  จ านวน    ๐.๕   หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 

 
มีสวนรวมและแนะน าผูอ่ืนใหอนุรักษมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตงกาย  

การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะน าผูอ่ืนใหมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม เห็นคุณคา อนุ
รักษและสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของ
ตนเอง 

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและแนะน าผูอ่ืนใหมีการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ความ
ขยัน อดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือก าไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติ
ตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู และตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามขาวสารบานเมือง ความกลาหาญ
ทางจริยธรรม การเปนผูน าและการเปนสมาชิกท่ีดี มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตอกิจกรรมของห
องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ และรูทันขาวสาร ปฏิบัติ
ตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ใฝหาความรู และยอมรับผลที่
เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยค านึงถึง
ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม การอยู
รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยาและ
วาจาดูหมิ่นผูอ่ืน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน มีสวนรวมและเสนอแนวทางการแกปญหาความขัดแยงโด
ยสันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิการใชของสวนรวมดวยการเจรจาไกลเกลี่ย การเจรจาตอรอง การระงับความ
ขัดแยง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 
กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
ค่านิยม และกระบวนการสรางเจตคติ 

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 



๑๐๖ 

 

ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 

1. มีสวนรวมและแนะน าผูอ่ืนใหอนุรักษมารยาทไทย 
2. แสดงออกและแนะน าผูอ่ืนใหมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม 
3. เห็นคุณคา อนุรักษ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 
4. เปนแบบอยางและแนะน าผูอ่ืนใหมีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหา

กษัตริย 
5. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
7. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม  
   ตาง ๆ และรูทันขาวสาร 
8. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
9. มีสวนรวมและเสนอแนวทางการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธ ี
10. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๒๓๒๐๑ หน้าที่พลเมือง  ๕                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
เวลา       ๒๐      ชั่วโมง  จ านวน    ๐.๕   หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 

ส ๒๓๒๐๒ หน้าที่พลเมือง  ๖                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
เวลา       ๒๐      ชั่วโมง  จ านวน    ๐.๕   หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 

 

มีสวนรวมแนะน าผูอ่ืนใหอนุรักษและยกยองผูมีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา 
การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะน าผูอ่ืนและมีสวนรวมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
และเสียสละตอสังคม เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน และประยุกตขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู  
ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย 
หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ แกปญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู และตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่องการใชสิทธิและหนาที่ การใชเสรีภาพอยาง
รับผิดชอบ การมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตอกิจกรรมของหอง
เรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบการท าหนาที่ของบุคคลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติ
ตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติทามกลางความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาค    
ตางๆ ของโลกในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรมศาสนา สิ่งแวดลอม การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพ่ึงพาซึ่ง
กันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอ่ืน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน  
มีสวนรวมและเสนอแนวทางการปองกันปญหาความขัดแยงในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชูสาว ปฏิบัติ
ตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่
เกิดจากการกระท าของตนเอง  

โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 
กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง    
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ 

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง 
เปนประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง 



๑๐๘ 

 

ผลการเรียนรู 
1. มีสวนรวม แนะน าผูอ่ืนใหอนุรักษและยกยองผูมีมารยาทไทย  
2. แสดงออก แนะน าผูอ่ืน และมีสวนรวมในกิจกรรมเก่ียวกับความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละ 
3. เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน และประยุกตขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิป
ญญาไทย 
4. เปนแบบอยางและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ 
    เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
5. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
7. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบการท าหนาที่ของบุคคลเพื่อ
ใชประกอบการตัดสินใจ 
8. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกอยางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
9. มีสวนรวมและเสนอแนวทางการปองกันปญหาความขัดแยง 
10. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 

รำยวิชำพ้ืนฐำนและเพิ่มเติม กลุม่สำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 

ระดับประถมศกึษำ 
รำยวิชำพื้นฐำน 

 พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔   จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 

 พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕   จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 

 พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖   จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 

 

 

ระดับมัธยมศึกษำ 
รำยวิชำพื้นฐำน 

 พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา  ๑   จ านวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 

 พ ๒๑๑๐๓ เทเบิลเทนนิส   จ านวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 

 พ ๒๑๑๐๒ สุขศึกษา  ๒   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 พ ๒๑๑๐๔ ฟุตซอล    จ านวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 

 พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา  ๓   จ านวน ๒๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 พ ๒๒๑๐๓ วอลเลย์บอล   จ านวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 

 พ ๒๒๑๐๒ สุขศึกษา  ๔   จ านวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 

พ ๒๒๑๐๔ เปตอง    จ านวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 

 พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา  ๕   จ านวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 

พ ๒๓๑๐๓ กรีฑา    จ านวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 

 พ ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา  ๖   จ านวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 

พ ๒๓๑๐๔ บาสเกตบอล   จ านวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 

 



๑๑๐ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 พ ๑๑๑๐๑  สุขศึกษำและพลศึกษำ  ๑              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ   

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑                เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง  

 
 อธิบายลักษณะหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย การ
ดูแลรักษาอวัยวะภายนอก บอกความแตกต่างของเพศหญิงเพศชาย การดูแลรักษาความสะอาด
อวัยวะเพศ สิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง ลักษณะอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
พฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมสาเหตุและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการเล่น        ระบุสมาชิกใน
ครอบครัว ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว สิ่งที่ท าให้เกิดอันตรายภายในบ้านและ
โรงเรียน การป้องกันอันตรายภายในบ้านและโรงเรียน 
 แสดงการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติ ดูแลรักษาความสะอาดตนเองและห้องเรียนวิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดข้ึนกับ
ตนเองฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ โดยการวิ่ง กระโดด 
หมุนตัว ยืน ขว้าง เหวี่ยง โยน กลิ้ง กิจกรรมทางกายที่ใช้ในการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ การออก
ก าลังกาย การเล่นเกม เบ็ดเตล็ด การละเล่นพื้นเมือง กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและการ
ทดสอบสมรรถภาพ 
 ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมตามค าแนะน าความปลอดภัยในการเล่น 
ความมีน้ าใจนักกีฬา 

 
มำตรฐำน/ตัวช้ีวัด 

พ ๑.๑ ป. ๑/๑  ป. ๑/๒     
พ ๒.๑ ป. ๑/๑  ป. ๑/๒  ป. ๑/๓     
พ ๓.๑  ป. ๑/๑  ป. ๑/๒     
พ ๓.๒  ป. ๑/๑  ป. ๑/๒       
พ ๔.๑   ป. ๑/๑  ป. ๑/๒  ป. ๑/๓     
พ ๕.๑ ป. ๑/๑  ป. ๑/๒  ป. ๑/๓   

 
รวม   ๑๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 พ ๑๒๑๐๑  สุขศึกษำและพลศึกษำ  ๒              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ   

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๒                เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง  

 

 อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย 
การดูแลรักษาอวัยวะภายใน ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย  ความภาคภูมิใจในเพศหญิง  
หรือเพศชายความส าคัญของเพ่ือน  อาการและวิธีการป้องกันการเจ็บป่วย  วิธีการป้องกันการ
เจ็บป่วยจากโรคระบาดในชุมชนของตนเอง  บอกลักษณะของการมีสุขภาพที่ดี  ลักษณะและวิธีของ
การเคลื่อนไหวร่างกาย  แบบอยู่กับที่บอกชื่อยาสามัญประจ าบ้าน  ระบุทบบาทหน้าที่ของตนเอง  
และสมาชิกในครอบครัว  บทบาทหน้าที่  เกื้อกูลกัน ในโรงเรียน  มารยาททางสังคมและกาลเทศะ  
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ  ของใช้  และของเล่นที่มีผลเสีย  ต่อสุขภาพที่บ้านและโรงเรียน  สาเหตุ  
อันตราย  วิธีป้องกันอัคคีภัยและแสดงการหนี้ไฟ  สารเสพติด  และสารอันตรายใกล้ตัว 
              ปฏิบัติตามค าแนะน าเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ วิธีปฏิบัติตนในการป้องกันการ
เจ็บป่วยจากโรคระบาดในชุมชนของตนเอง  เลือกอาหารที่มีประโยชน์  อาหารในท้องถิ่น  ปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่  เช่น  กระโดด  บิดตัว  ดึง  ผลัก แบบเคลื่อนที่  เช่น  กระโดดเขย่ง  
ก้าวชิดก้าว  วิ่งตามทิศทางท่ีก าหนดและใช้อุปกรณ์ประกอบ  เช่น  คีบ  ขว้าง  ตี  วิธีการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย  การเล่นเกมเบ็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่วิธีเล่นอาศัยการเคลื่อนไหว
เบื้องต้นทั้งแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบ  การทดสอบสมรรถภาพ 
               ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม  การออกก าลังกายและเล่น
เกมเบ็ดเตล็ดอย่างสนุกสนาน  ความมีน้ าใจนักกีฬา  ประโยชน์ของการออกก าลังกายและการเล่นเกม 
 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 
พ ๑.๑ ป. ๒/๑  ป. ๒/๒  ป. ๒/๓     
พ ๒.๑ ป. ๒/๑  ป. ๒/๒  ป. ๒/๓    ป. ๒/๔    
พ ๓.๑  ป. ๒/๑  ป. ๒/๒   
พ ๓.๒  ป. ๒/๑  ป. ๒/๒     
พ ๔.๑   ป. ๒/๑  ป. ๒/๒  ป. ๒/๓   ป. ๒/๔  ป. ๒/๕    
พ ๕.๑  ป. ๒/๑  ป. ๒/๒  ป. ๒/๓  ป. ๒/๔  ป. ๒/๕      
รวม   ๒๑  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 พ ๑๓๑๐๑  สุขศึกษำและพลศึกษำ  ๓              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ   

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓                เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง  

 

อธิบายลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล กาเจริญเติบโต
ของตนเองความส าคัญของครอบครัว ความแตกต่างของแต่ละครอบครัว คุณค่าของชีวิตของตนเอง วิธีการ
สร้างความสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน การติดต่อและวิธีการป้องกัน การแพร่กระจายของโรค
ประโยชน์ของการป้องกันการแพร่กระจายของโรคต่อตนเองและผู้อ่ืน บอกวิธีการหลีกเหลี่ยงพฤติกรรมที่
น าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน ระบุปัจจัยที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโต สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี จ าแนกอาหารหลัก 5 หมู่ 

โดยใช้ทักษะในการเลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม หลักการเลือกซ้ือ
และปรุงอาหารที่สะอาดและปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เลือกออกก าลังกาย การละเล่นพ้ืนเมืองและ
เล่นเกม ที่เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย และข้อจ ากัดของตนเอง แสดงการแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธีการ
ขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่างๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ วิธีปฐมพยาบาล เมื่อบาดเจ็บจาก
การเล่น ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียน และที่สาธารณะ แสดงการควบคุมการ
เคลื่อนไหวร่างกาย ขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมีทิศทาง วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหว
ร่างกายแบบต่างๆ อย่างมีทิศทาง ปฏิบัติกิจกรรมทางกายท่ีใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการ
เล่นเกมเบ็ดเตล็ด กิจกรรมทางกายและเกมไปสู่กีฬาต่าง ๆ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 
วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ โดยการออกก าลังกาย การ
พักผ่อน และกิจกรรมนันทนาการ 

 ปฏิบัติตามกฎ กติกาและข้อตกลงของการออกก าลังกาย การเล่นเกม การละเล่นพ้ืนเมือง 
การเคารพสิทธิของผู้อื่น ความมีน้ าใจนักกีฬา 
 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 
พ ๑.๑   ป. ๓/๑  ป. ๓/๒  ป. ๓/๓      
พ ๒.๑  ป. ๓/๑  ป. ๓/๒  ป. ๓/๓     
พ ๓.๑  ป. ๓/๑  ป. ๓/๒     
พ ๓.๒  ป. ๓/๑  ป. ๓/๒       
พ ๔.๑   ป. ๓/๑  ป. ๓/๒  ป. ๓/๓   ป. ๓/๔  ป. ๓/๕    
พ ๕.๑  ป. ๓/๑  ป. ๓/๒  ป. ๓/๓       

รวม   ๑๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 พ ๑๔๑๐๑  สุขศึกษำและพลศึกษำ  ๔              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ   

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๔                เวลำ  ๘๐  ชั่วโมง 

  

อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ ตามวัย การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตวิญญาณในวัยแรกรุ่นและวัยรุ่น ความส าคัญของกล้าเนื้อ กระดูกและ
ข้อ ที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ วิธีการดูแลรักษากล้าเนื้อ กระดูกและข้อให้ท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของความเป็นเพ่ือนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว คุณค่าของการมีชีวิตและการมี
ครอบครัวที่อบอุ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและเอ้ือต่อ
สุขภาพ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ที่บ้านและชุมชน สภาวะอารมณ์และความรู้สึก ผลที่มีต่อสุขภาพ การ
จัดการกับปัญหาทางอารมณ์เบื้องต้น ความส าคัญของการใช้ยา หลักการใช้ยา อันตรายจากการใช้ยาผิด และ
การใช้สารเสพติดที่มีต่อสุขภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลเสียของการสูบ
บุหรี่ การดื่มสุรา และการป้องกัน 

โดยแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการปฏิเสธการกระท าที่เป็น
อันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ วิธีการปฐมพยาบาล พฤติกรรมที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย ปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่กับที่ การควบคุมตนเองเมื่อปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวใน
ลักษณะผสมผสาน ปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล่นกีฬาพ้ืนฐาน ตามชนิดกีฬาที่เล่น กีฬาวอลเลย์บอล ยืดหยุ่น
ขั้นพ้ืนฐาน กีฬาพ้ืนฐาน เช่น แชร์บอล แฮนด์บอล ห่วงข้ามตาข่าย เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด เกม
พ้ืนฐานน าไปสู่กีฬา ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ กายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะประจ า
ท้องถิ่น การออกก าลังกาย เล่นเกม ตามความชอบของตนเองและกีฬาพื้นฐานร่วมกับผู้อ่ืน การทดสอบ
สมรรถภาพตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเอง ในการออกก าลัง
กาย เล่นเกมและเล่นกีฬา ตามตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อื่น 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าของเพศหญิง เพศชายและการปฏิบัติตน การออกก าลังกาย เล่นเกม และเล่นกีฬาที่
มีต่อสุขภาพ ความมีน้ าใจนักกีฬาในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสุขภาพ การออกก าลังกาย การเล่นกีฬาและการ
เล่นเกม 

 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

พ ๑.๑   ป. ๔/๑  ป. ๔/๒  ป. ๔/๓      
พ ๒.๑  ป. ๔/๑  ป. ๔/๒  ป. ๔/๓     
พ ๓.๑  ป. ๔/๑  ป. ๔/๒  ป. ๔/๓   ป. ๔/๔   
พ ๓.๒  ป. ๔/๑  ป. ๔/๒     
พ ๔.๑   ป. ๔/๑  ป. ๔/๒  ป. ๔/๓   ป. ๔/๔    
พ ๕.๑  ป. ๔/๑  ป. ๔/๒  ป. ๔/๓      

รวม   ๑๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 



๑๑๔ 

 

  ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 พ ๑๕๑๐๑  สุขศึกษำและพลศึกษำ  ๕              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ   

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๕                เวลำ  ๘๐  ชั่วโมง 

 

อธิบาย ความส าคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ การท างานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่มีผลต่อสุขภาพ สมรรถภาพการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ วิธีการดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ท างานตามปกติ การเปลี่ยนแปลงทางเพศ 
การดูแลตนเอง การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย การปรับตัวที่เหมาะสมกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลง ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นตาม
วัฒนธรรมไทย และหลักการและกิจกรรมนันทนาการ ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว พฤติกรรมที่น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิดวิเคราะห์การตัดสินใจ
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว พฤติกรรมที่น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิดวิเคราะห์การ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด ผลกระทบของการใช้ยา 
และสารเสพติดที่มีต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อันตรายการใช้ยาในทางที่ผิดและการใช้
สารเสพติดที่มีต่อสุขภาพ และผลกระทบต่อครอบครัว ภัยจากสารเสพติดและการป้องกันอิทธิพลของสื่อที่มีต่อ
พฤติกรรม สุขภาพ การสื่อสารที่สร้างสรรค์และการสื่อสารทางบวกเพ่ือป้องกันความรุนแรง 

แสดงการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ วิธีค้นหาข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ การใช้ข้อมูลข่าวสาร
ในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกลไกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา การจัดรูปแบบการ
เคลื่อนไหวร่างกาย แบบผสมผสาน และการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งแบบอยู่กับท่ี เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์
ประกอบตามแบบที่ก าหนด ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน การปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยจากการใช้ยา การหลีกเหลี่ยงสารเสพติด การเล่นกีฬาการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรงการใช้แรง
และสมดุล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

เห็นคุณค่าของการแสดงความเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคลและสิทธิของผู้อื่นในการเข้าร่วม
กิจกรรมทางกายและกีฬา ปฏิบัติตามกฎ การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ตามชนิดกีฬา 

 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

พ ๑.๑   ป. ๕/๑  ป. ๕/๒     
พ ๒.๑  ป. ๕/๑  ป. ๕/๒  ป. ๕/๓     
พ ๓.๑  ป. ๕/๑  ป. ๕/๒  ป. ๕/๓   ป. ๕/๔  ป. ๕/๕  ป. ๕/๖   
พ ๓.๒  ป. ๕/๑  ป. ๕/๒  ป. ๕/๓   ป. ๕/๔     
พ ๔.๑   ป. ๕/๑  ป. ๕/๒  ป. ๕/๓   ป. ๕/๔  ป. ๕/๕    
พ ๕.๑  ป. ๕/๑  ป. ๕/๒  ป. ๕/๓   ป. ๕/๔  ป. ๕/๕   
   

รวม   ๑๙  ตัวชี้วัด 
 
 



๑๑๕ 

 

  ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 พ ๑๖๑๐๑  สุขศึกษำและพลศึกษำ  ๖              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ   

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖                เวลำ  ๘๐  ชั่วโมง 

  

อธิบายความส าคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ที่มีผลต่อสุขภาพการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจให้ท างานปกติ 
ความส าคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ปัจจัยที่ช่วยให้การท างานกลุ่มประสบความส าเร็จ 
ประโยชน์และหลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและสร้างเสริมบุคลิกภาพ วิเคราะห์
พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ภัยจากสื่อทางเพศ 
การหลีกเหลี่ยงจากสื่อทางเพศ ปัญหาจากการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและการป้องกัน การแก้ไขปัญหา โรคติดต่อ
ส าคัญที่ระบาดในปัจจุบัน ผลกระทบที่เกิดจากระบาดของโรคปัญหาส าคัญของท้องถิ่น ภัยธรรมชาติ การ
จัดการกับอารมณ์และความเครียดเมื่อประสบปัญหาสาเหตุของการติดสารเสพติด   ทักษะ       การสื่อสารให้
ผู้อื่นหลีกเหลี่ยงสารเสพติด วิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภัยจาก สารเสพติด จ าแนกหลักการเคลื่อนไหว ในเรื่อง
การรับแรง การใช้แรง และความสมดุลในการเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเกม เล่นกีฬาและน าผลมาปรับปรุง 
เพ่ิมพูนวิธีการปฏิบัติของตนเองและผู้อ่ืน กลวิธีการรุก การป้องกัน และน าไปใช้ในการเล่นกีฬา ระบุปฏิบัติตน 
เพ่ือความปลอดภัยจากธรรมชาติ การประเมินทักษะการเล่นกีฬาของตนเอง 

แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพท่ีดีการ
มีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ การแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อ การ
บริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ แสดงทักษะการเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อ่ืนในลักษณะแบบผลัดและแบบ
ผสมผสานได้ตามล าดับทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ และการเคลื่อนไหวประกอบเพลง 
การละเล่นพื้นเมือง ปฏิบัติการเล่น กีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคลและประเภททีมกรีฑาประเภทลู่ และ
ลาน เปตอง เทเบิลเทนนิส ฟุตซอล พ้ืนฐานกีฬามวยไทย ฟุตซอล วอลเลย์บอล ฟุตบอล ตระกร้อวง การใช้
ข้อมูล ด้านทักษะกลไกเพ่ือการปรับปรุงและเพ่ิมพูนความสามารถนาการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬา 
กิจกรรมนันทนาการ 

ปฏิบัติตาม กฎ กติกา ตามชนิดกีฬาที่เล่น โดยค านึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นการสร้าง
ความสามัคคีและความมีน้ าใจนักกีฬาในการเล่นเกมและกีฬา 
 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

พ ๑.๑   ป. ๖/๑  ป. ๖/๒     
พ ๒.๑  ป. ๖/๑  ป. ๖/๒    
พ ๓.๑  ป. ๖/๑  ป. ๖/๒  ป. ๖/๓   ป. ๖/๔  ป. ๖/๕   
พ ๓.๒  ป. ๖/๑  ป. ๖/๒  ป. ๖/๓   ป. ๖/๔  ป. ๖/๕  ป. ๖/๖     
พ ๔.๑   ป. ๖/๑  ป. ๖/๒  ป. ๖/๓   ป. ๖/๔    
พ ๕.๑  ป. ๖/๑  ป. ๖/๒  ป. ๖/๓      

รวม   ๒๒  ตัวชี้วัด 
 
 



๑๑๖ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษำ  ๑      กลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ            ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
เวลำ       ๒๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๐.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษา วิเคราะห์   ความส าคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น  วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและ ระบบต่อมไร้ท่อให้ท างานตามปกติ 
ภาวะ การเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโต
สมวัย  การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ ์ และพัฒนาการทางเพศ  ทักษะปฏิเสธเพ่ือป้องกันตนเอง
จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
             เพ่ือให้เห็นคุณค่า ตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
    พ 1.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4 
    พ 2.1 ม.1/1,ม.1/2 
รวม   6   ตวัชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
พ ๒๑๑๐๒ สุขศึกษำ  ๒      กลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ           ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
เวลำ       ๒๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๐.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษา  วิเคราะห์การควบคุมน้ าหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  สร้างเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ   แสดงวิธีการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่าง
ปลอดภัย  อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด  การป้องกันการติดสารเสพติด  ความสัมพันธ์ของการใช้
สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ  และแสดงวิธีการชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิกสารเสพติด 

โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  การคิด
วิเคราะห์  และอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  ส านึกในคุณค่าและศักยภาพของตนเอง  สามารถ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดในการด าเนินชีวิต 

มีวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรม  ซื่อสัตย์  มีจิตสาธารณะ  อยู่อย่างพอเพียงรักความเป็นไทย  ใฝ่
เรียนรู้  มุ่งม่ันในการท างานและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ ๔.๑      ม.๑/๑     ม.๑/๒     ม.๑/๓     ม.๑/๔ 
พ ๕.๑      ม.๑/๑     ม.๑/๒     ม.๑/๓     ม.๑/๔ 
รวม  ๘  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษำ  ๓     กลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ           ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
เวลำ       ๒๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๐.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๑ 
 
 ศึกษาและอธิบายการเปลี่ยนแปลงและระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการ
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น รู้วิธีเลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล 
วิเคราะห์ผลการใช้เทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ  วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต อธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต  
เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์ และความเครียด  
 โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร อินเตอร์เน็ต อภิปรายผล ใช้บทบาทสมมุติ เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ตลอดจนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มี
จิตส านึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

พ ๑.๑   ม.๒/๑ ม.๒/๒    
พ ๒.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔   

  
รวม   ๖   ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
พ ๒๒๑๐๒ สุขศึกษำ  ๔     กลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ           ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
เวลำ       ๒๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๐.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๒ 
 
 ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  อธิบายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์  การตั้งครรภ์
โดยไม่พึงประสงค์  ความส าคัญของความเสมอภาคทางเพศและวางตัวได้อย่างเหมาะสม  ระบุวิธีการ  ปัจจัยและ
แหล่งที่ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด  อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง  และใช้ทักษะ
ชีวิตในการป้องกันตนเองเพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขัน ที่อาจน าไปสู่อันตราย  ความส าคัญของสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญาจากการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา   
 โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า อภิปรายผล บทบาทสมมุติ ปฏิบัติ การส ารวจ การสืบค้นข้อมูล 
การบันทึก เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน   รับผิดชอบหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย มีจิตส านึก ในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของ
ตนเอง 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

พ ๔.๑  ม.๒/๑   ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔   ม.๒/๕     ม.๒/๖   ม.๒/๗      
พ ๕.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒  ม.๒/๓   

  
รวม   ๑๑   ตัวช้ีวัด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษำ  ๕     กลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ           ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
เวลำ       ๒๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๐.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๑ 
 
 เปรียบเทียบ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัย
ทารก วัยก่อนเรียนวัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ รวมทั้งวิเคราะห์สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น  อธิบายอนามัยแม่และเด็ก  การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสม  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์  ตลอดจนเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขความ
ขัดแย้งในครอบครัว  การก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆโดยค านึงถึงความประหยัด และคุณค่า
ทางโภชนาการ  รวมทั้งเสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย   
 โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร อินเตอร์เน็ต อภิปรายผล ใช้บทบาทสมมุติ  เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ คิดอย่างมีวิจารณญาณ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย มีจิตส านึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์  และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของ
ตนเอง  ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

พ ๑.๑   ม.๓/๑ ม.๓/๒   ม.๓/๓   
พ ๒.๑  ม.๓/๑ ม.๓/๒   ม.๓/๓  
 

รวม   ๖   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
พ ๒๓๑๐๒ สุขศึกษำ  ๖      กลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ           ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
เวลำ       ๒๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๐.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๒ 
 
 รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทาง แก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน โรคที่เป็นสาเหตุส าคัญของการ
เจ็บป่วยและการตายของคนไทย พฤติกรรมสุขภาพและวิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ การก าหนดรายการอาหารที่
เหมาะสมกับวัยต่างๆ วัยทารก วัยเด็ก (วัยก่อนเรียน วัยเรียน) วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ โดยค านึงถึงความ
ประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ แนวทางการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการที่มี ผลกระทบต่อสุขภาพ 
  โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร อินเตอร์เน็ต อภิปรายผล ใช้บทบาทสมมุติ        
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ คิดอย่างมีวิจารณญาณ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  รับผิดชอบหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย มีจิตส านึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์  และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของ
ตนเอง  ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

พ ๔.๑   ม.๓/๑ ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕    
พ ๕.๑   ม.๓/๑ ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕    
 

รวม   ๑๐    ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
พ ๒๑๑๐๓ เทเบิลเทนนิส      กลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ           ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
เวลำ       ๒๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๐.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๑ 
 
  ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย  หลักการออกก าลัง
กาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต้นกีฬาเทเบิลเทนนิส  การเล่นเป็นทีมการเคลื่อนไหว   
การออกก าลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการ กฎ กติกา ในการเล่นกีฬา วิธีการรุกและการป้องกันในการ
แข่งขันกีฬา การควบคุมตนเอง การมีน้ าใจนักกีฬา การท างานเป็นทีม การวางแผนสมรรถภาพทางกาย 
สมรรถภาพทางจิต  การบริหารจิต เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย    การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน 
  มีทักษะในการเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆ และมีประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆ 
การเล่น+เกม  กีฬาตามสมัยนิยม  การออกก าลังกาย การป้องกันในการเล่น การแข่งขันกีฬา การท างานเป็น
ทีม การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ  กีฬาต่างๆการสร้างสมรรถภาพทางกาย   การ
พักผ่อน  นันทนาการ  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทางจิต  ทางกลไก 
                          ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นของการออกก าลังกาย  เคารพ กฎ  กติกาการ
แข่งขัน  มีน้ าใจนักกีฬา  และให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

พ ๓.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   
 
รวม   ๓    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
พ ๒๑๑๐๔ ฟุตซอล       กลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ                    ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 
เวลำ       ๒๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๐.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๒ 
 
  ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย  หลักการออกก าลัง
กาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต้นกีฬาฟุตซอล  การเล่นเป็นทีมการเคลื่อนไหว   
การออกก าลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการ กฎ กติกา ในการเล่นกีฬาฟุตซอล วิธีการรุกและการป้องกัน
ในการแข่งขันกีฬา การควบคุมตนเอง การมีน้ าใจนักกีฬา การท างานเป็นทีม การวางแผนสมรรถภาพทางกาย 
สมรรถภาพทางจิต  การบริหารจิต เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย    การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน 
  มีทักษะในการเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆ และมีประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆ 
การเล่น+เกม  กีฬาตามสมัยนิยม  การออกก าลังกาย การป้องกันในการเล่น การแข่งขันกีฬา การท างานเป็น
ทีม 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย  เคารพ กฎ  กติกาการแข่งขัน  มีน้ าใจ
นักกีฬา  และให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม  การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ  
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

พ ๓.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   
 
รวม   ๓    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 

 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

พ ๒๑๑๐๔ ฟุตซอล       กลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ                    ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 
เวลำ       ๒๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๐.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๒ 
 
  ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย  หลักการออกก าลัง
กาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต้นกีฬาฟุตซอล  การเล่นเป็นทีมการเคลื่อนไหว   
การออกก าลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการ กฎ กติกา ในการเล่นกีฬาฟุตซอล วิธีการรุกและการป้องกัน
ในการแข่งขันกีฬา การควบคุมตนเอง การมีน้ าใจนักกีฬา การท างานเป็นทีม การวางแผนสมรรถภาพทางกาย 
สมรรถภาพทางจิต  การบริหารจิต เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย    การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน 
  มีทักษะในการเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆ และมีประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆ 
การเล่น+เกม  กีฬาตามสมัยนิยม  การออกก าลังกาย การป้องกันในการเล่น การแข่งขันกีฬา การท างานเป็น
ทีม 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย  เคารพ กฎ  กติกาการแข่งขัน  มีน้ าใจ
นักกีฬา  และให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม  การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ  
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

พ ๓.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   
 
รวม   ๓    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
พ ๒๒๑๐๓ วอลเลย์บอล      กลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ                 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ 
เวลำ       ๒๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๐.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๑ 
 
  ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย  หลักการออกก าลัง
กาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต้นกีฬาวอลเลย์บอล  การเล่นเป็นทีมการเคลื่อนไหว   
การออกก าลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการ กฎ กติกา ในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลวิธีการรุกและการ
ป้องกันในการแข่งขันกีฬา การควบคุมตนเอง การมีน้ าใจนักกีฬา การท างานเป็นทีม การวางแผนสมรรถภาพ
ทางกาย สมรรถภาพทางจิต  การบริหารจิต เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย    การออกก าลังกายและการ
เล่นกีฬาปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน 
  มีทักษะในการเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆ และมีประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆ 
การเล่น+เกม  กีฬาตามสมัยนิยม  การออกก าลังกาย การป้องกันในการเล่น การแข่งขันกีฬา การท างานเป็น
ทีม 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย  เคารพ กฎ  กติกาการแข่งขัน  มีน้ าใจ
นักกีฬา  และให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม  การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ  
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

พ ๓.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔   
 
รวม   ๔    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
พ ๒๒๑๐๔ เปตอง      กลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ                  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
เวลำ       ๒๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๐.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๒ 
 
  ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย  หลักการออกก าลัง
กาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต้นกีฬาเปตอง  การเล่นเป็นทีมการเคลื่อนไหว   
การออกก าลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการ กฎ กติกา ในการเล่นกีฬาเปตองวิธีการรุกและการป้องกันใน
การแข่งขันกีฬา การควบคุมตนเอง การมีน้ าใจนักกีฬา การท างานเป็นทีม การวางแผนสมรรถภาพทางกาย 
สมรรถภาพทางจิต  การบริหารจิต เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย    การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน 
  มีทักษะในการเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆ และมีประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆ 
การเล่น+เกม  กีฬาตามสมัยนิยม  การออกก าลังกาย การป้องกันในการเล่น การแข่งขันกีฬา การท างานเป็น
ทีม 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย  เคารพ กฎ  กติกาการแข่งขัน  มีน้ าใจ
นักกีฬา  และให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม  การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

พ ๓.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔   
พ ๓.๒   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕   

 
รวม   ๙    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
พ ๒๓๑๐๓    กรีฑำ      กลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ                  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
เวลำ       ๒๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๐.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๑ 
 
  ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย  หลักการออกก าลัง
กาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต้นของกรีฑา  การเล่นเป็นทีมการเคลื่อนไหว   
การออกก าลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการ กฎ กติกา ในการเล่นกรีฑา  วิธีการรุกและการป้องกันในการ
แข่งขันกีฬา การควบคุมตนเอง การมีน้ าใจนักกีฬา การท างานเป็นทีม การวางแผนสมรรถภาพทางกาย 
สมรรถภาพทางจิต  การบริหารจิต เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย    การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน 
  มีทักษะในการเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆ และมีประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆ 
การเล่น+เกม  กีฬาตามสมัยนิยม  การออกก าลังกาย การป้องกันในการเล่น การแข่งขันกีฬา การท างานเป็น
ทีม 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย  เคารพ กฎ  กติกาการแข่งขัน  มีน้ าใจ
นักกีฬา  และให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม  การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ  
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

พ ๓.๑   ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓   
พ ๓.๒   ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕   

 
รวม   ๘    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
พ ๒๓๑๐๔    บำสเกตบอล     กลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ                 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
เวลำ       ๒๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๐.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๒ 
 
  ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย  หลักการออกก าลัง
กาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต้นกีฬาบาสเกตบอล  การเล่นเป็นทีมการเคลื่อนไหว   
การออกก าลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการ กฎ กติกา ในการเล่นบาสเกตบอล วิธีการรุกและการป้องกัน
ในการแข่งขันกีฬา การควบคุมตนเอง การมีน้ าใจนักกีฬา การท างานเป็นทีม การวางแผนสมรรถภาพทางกาย 
สมรรถภาพทางจิต  การบริหารจิต เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย    การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน 
  มีทักษะในการเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆ และมีประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆ 
การเล่น+เกม  กีฬาตามสมัยนิยม  การออกก าลังกาย การป้องกันในการเล่น การแข่งขันกีฬา การท างานเป็น
ทีม 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย  เคารพ กฎ  กติกาการแข่งขัน  มีน้ าใจ
นักกีฬา  และให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม  การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ  
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

พ ๓.๑   ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓   
พ ๓.๒   ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕   

 
รวม   ๘    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 

 

รำยวิชำพ้ืนฐำนและเพิ่มเติม กลุม่สำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 

ระดับประถมศกึษำ 
รำยวิชำพื้นฐำน 

 ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔    จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 

 ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕    จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 

 ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖    จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 

 

ระดับมัธยมศึกษำ 
รำยวิชำพื้นฐำน 

 ศ ๒๑๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 ศ ๒๑๑๐๒ ดนตรี นาฏศิลป์ ๑  จ านวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 ศ ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๒   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 ศ ๒๒๑๐๒ ดนตรี นาฏศิลป์ ๒  จ านวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 ศ ๒๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๓   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 ศ ๒๓๑๐๒ ดนตรี นาฏศิลป์ ๓  จ านวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 

 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

 ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ  ๑                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑                เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง 

  

 ศึกษา  สังเกต  เปรียบเทียบ  ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สื่อความคิด  และ
ถ่ายทอดความงามของทัศนศิลป์  วิธีการใช้และการเก็บรักษาอุปกรณ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย  รู้
แหล่งก าเนิดของเสียงธรรมชาติ  เสียงมนุษย์  และเสียงดนตรี  ขับร้องและเคาะจังหวะ  การอ่านภาษา –ดนตรี 
รู้ลักษณะทางโครงสร้างของเครื่องดนตรี  แสดงออกถึงการรับรู้เรื่องเสียง  การสร้างสรรค์ทางดนตรี  ศึกษา
เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย  โดยมีการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้านเคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่างอิสระ  การเคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างมีรูปแบบด้วยท่าทางลีลาความงาม  การรับรู้
จังหวะ  การใช้เสียง  บทบาทสมมติและภาษาในการแสดงออก  การใช้ภาษาท่าทางนาฏยศัพท์  การแสดง
นาฏศิลป์  ประเภทร า  ระบ า  ฟ้อน   
 สร้างงานทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  อย่างสร้างสรรค์ 
 มีเจตคติท่ีดีต่อการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และมีความภาคภูมิใจถ่ายทอดให้
ผู้อื่นรับรู้และน าไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  และในชีวิตประจ าวัน  ท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความ
สนุกสนาน  เพลิดเพลิน  และมีความสุข 
 
มำตรฐำน/ตัวช้ีวัด 

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

รวม   ๑๘    ตัวช้ีวัด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

 ส ๑๒๑๐๑  ศิลปะ  ๒                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๒                เวลำ  ๘๐  ชั่วโมง 

  

 ศึกษา  สังเกต ส ารวจ เปรียบเทียบ บรรยาย ลักษณะรูปร่าง  รูปทรง  สี  ขนาด  สัดส่วน  พ้ืนที่  และ
ความเงางามของสิ่งแวดล้อม และปรากฏการณ์ในธรรมชาติ  มีความรับผิดชอในการเก็บรักษาวัสดุ  อุปกรณ์ได้
อย่างปลอดภัยและถูกข้ันตอน  รู้แหล่งก าเนิดคุณสมบัติของเสียงมนุษย์  เสียงธรรมชาติ  เสียงการขับร้องและ
ปฏิบัติเครื่องดนตรี  อ่านโน้ตดนตรี  เก็บรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องปลอดภัย  หลักการฟังโดยใช้
องค์ประกอบของดนตรี  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้พื้นฐานการนาฏศิลป์ไทย  โดยการใช้
ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างอิสระ  การเคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่างมีรูปแบบ  ด้วยท่าทางอย่างสง่างาม  การรับรู้จังหวะ  การใช้ภาษาท่าทาง  นาฏยศัพท์  การ
แสดงนาฏศิลป์  การแต่งกายประเภทร า  ระบ า  ฟ้อน  และแสดงความรู้สึกของตนเองอย่างมีเหตุผล  การ
เลียนแบบธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย์  การแสดงพ้ืนเมือง การแสดงบทบาทสมมติ  และภาษาในการ
แสดงออก 

สร้างงานทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  อย่างสร้างสรรค์ 
มีเจตคติท่ีดีต่อการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และมีความภาคภูมิใจถ่ายทอดให้

ผู้อื่นรับรู้และน าไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  และในชีวิตประจ าวัน  ท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความ
สนุกสนาน  เพลิดเพลิน  และมีความสุข 
 
มำตรฐำน/ตัวช้ีวัด 

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

รวม   ๒๕    ตัวช้ีวัด 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๒ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

 ศ ๑๓๑๐๑  ศิลปะ  ๓                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓                เวลำ  ๘๐  ชั่วโมง 

  

 ศึกษา  วิเคราะห์  บรรยาย  ปฏิบัติ  น าเสนอ  เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง สีพ้ืนผิว  ปรากฏการณ์ต่างๆ 
ตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แยกแยะประเภท  ชนิดต่างๆ ของวัสดุ  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท ากิจกรรมศิลปะ
ตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  ส ารวจค้นคว้าเพื่อจัดท าโครงงาน ความเป็นมาของงานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่น  วิพากย์วิจารณ์ ผลงานของตนให้ผู้อื่นรับรู้ได้  ตระหนักในคุณค่าของงานศิลปะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญา เข้าใจแหล่งคุณสมบัติในเรื่องเสียง  การขับร้อง  การบรรเลงดนตรี  ใช้องค์ประกอบของ
ดนตรี  การใช้เครื่องดนตรีอย่างถูกต้องปลอดภัย  แสดงออกถึงการรับรู้ความไพเราะของเสียง  มีความคิดเห็น
เดียวกับเสียงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  เสียงขับร้อง  เสียงเครื่องดนตรีของตนเอง ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทาง
นาฏศิลป์ไทย  ใช้ประสบการณ์จากประสาทสัมผัสทั้ง 5  การเคลื่อนไหวเพ่ือแสดงเป็นตัวละครตามจินตนาการ  
การแสดงบทบาทสมมติ  ให้มีการสื่อความสอดคล้องตามเรื่องราวที่แสดง  การส ารวจรับรู้ถึงเรื่องราว
ความรู้สึกและจินตนาการที่เกิดจากการใช้เสียงอย่างสร้างสรรค์  การใช้ภาษาเพ่ือสื่อความรู้สึก  ความคิดเห็น  
ความต้องการเกี่ยวกับการแสดงตนเองและผู้อ่ืน 
 สร้างงานทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  อย่างสร้างสรรค์ 
 มีเจตคติท่ีดีต่อการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และมีความภาคภูมิใจถ่ายทอดให้
ผู้อื่นรับรู้และน าไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  และในชีวิตประจ าวัน  ท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความ
สนุกสนาน  เพลิดเพลิน  และมีความสุข 
 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

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

รวม   ๒๙    ตัวช้ีวัด 
  
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

 ศ ๑๔๑๐๑  ศิลปะ  ๔                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๔                เวลำ  ๘๐  ชั่วโมง 

  

 ศึกษาธรรมชาติและสิ่งที่พบเห็นและน ามาจินตนาการและสร้างสรรค์เป็๋นผลศิลป์ได้อย่างสวยงามด้วย
วิธีการต่างๆ ได้  น าทัศนธาตุและเทคนิคใหม่ๆ สร้างสรรค์ทัศนศิลปะได้อย่างมั่นใจและสนุกสนานด้วยความ
เป็นอิสระ  ศึกษาการบรรเลงเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน  การขับร้องประกอบเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน  การใช้และการ
เก็บรักษาเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน  แสดงความรู้สึกเก่ียวกับเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านตามความเข้าใจ  แสดงความ
คิดเห็นเรื่ององค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้าน  บอกเล่าถึงแหล่งที่มาของดนตรีพ้ืนบ้าน  ศึกษาและฝึกปฏิบัติ
เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการแสดงบทบาทสมมติ  ภาษาท่า  นาฏยศัพท์  การใช้ภาษานาฏศิลป์  การแสดง
นาฏศิลป์ตามแบบแผน  การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลง  การแสดงพื้นเมือง  การเป็นผู้ชมที่ดี  การ
เปรียบเทียบรูปแบบ การแสดงพ้ืนบ้าน 
 สร้างงานทัศนศิลป์ ดนตรี  นาฏศิลป์  อย่างสร้างสรรค์ 
 มีเจตคติท่ีดีต่อการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และมีความภาคภูมิใจถ่ายทอดให้
ผู้อื่นรับรู้และน าไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  และในชีวิตประจ าวัน  ท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความ
สนุกสนาน  เพลิดเพลิน  และมีความสุข 
 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

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

รวม   ๒๙    ตัวช้ีวัด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

 

                      ค ำอธิบำยรำยวิชำพ้ืนฐำน 

 

 ศ ๑๕๑๐๑  ศิลปะ  ๕                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๕                เวลำ  ๘๐  ชั่วโมง 

  

 ถ่ายทอดความคิดจินตนาการ  ความรู้สึก  ความประทับใจจากความงามของธรรมชาติ  ด้วยการ
สร้างสรรค์ทัศนศิลป์  โดยใช้ทัศนธาตุให้เป็นรูปร่าง  รูปทรงต่างๆ ตามความสนใจด้วยการใช้อุปกรณ์  เป็นการ
สร้างสรรค์งานอย่างปลอดภัย  บอกความรู้สึกในการรับรู้ความงามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความงาม
ของทัศนธาตุ  รูปร่าง รูปทรงต่างๆ ในธรรมชาติ  ศึกษาเพ่ือให้รู้ประวัติและวิวัฒนาการทางดนตรีไทย  การสืบ
ทอดดนตรีไทยที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมประเภทของเครื่องดนตรีไทย  สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของ
เครื่องดนตรีไทย  ฝึกปฏิบัติให้มีทักษะในการขับร้องเพลงไทย และบรรเลงเพลงไทย เพ่ือสื่อความคิด 
จินตนาการ  ความรู้สึกประทับใจและเห็นคุณค่าไปสร้างสรรค์งานทางดนตรีไทย  ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐาน
ทางนาฏศิลป์ไทย  การฝึกปฏิบัติ  การเลียนแบบท่าทางอย่างอิสระ  จินตนาการ  และมีรูปแบบของการแต่ง
เรื่องจากประสบการณ์  การเคลื่อนไหวอย่างมีอิสระและมีรูปแบบเพื่อสื่อสารทางนาฏศิลป์โดยการใช้ภาษาท่า
นาฏยศัพท์มาประดิษฐ์ท่าร า  การแสดงนาฏศิลป์ไทยอย่างมีแบบแผน  หลักความงามทางนาฏศิลป์  สู่การ
สร้างสรรค์ผลงาน  ทั้งนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
 สร้างงานทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  อย่างสร้างสรรค์ 
 มีเจตคติท่ีดีต่อการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และมีความภาคภูมิใจถ่ายทอดให้
ผู้อื่นรับรู้และน าไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  และในชีวิตประจ าวัน  ท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความ
สนุกสนาน  เพลิดเพลิน  และมีความสุข 
 

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

รวม   ๒๖    ตัวช้ีวัด 
  
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 



๑๓๕ 

 
 

 ศ ๑๖๑๐๑  ศิลปะ  ๖                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖                เวลำ  ๘๐  ชั่วโมง 

  

เลือกวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมทัศนศิลป์ได้อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบแสดงความรู้สึก  
และความคิดเห็นเกี่ยวกับความงามและความประทับใจและความคิดสร้างสรรค์  น าความรู้ความสามารถทาง
ทัศนศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  รู้ความเป็นมาเห็นความส าคัญและภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญา
ไทย  และภูมิปัญญาสากล  ศึกษาเพ่ือให้รู้ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีสากล  การสืบทอดดนตรีสากลที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ประเภทของเครื่องดนตรีสากล  สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องดนตรีสากล
และเพลงไทยสากล  ฝึกปฏิบัติให้มีทักษะในการขับร้องเพลงไทยสากล  อ่านโน้ตเพลงสากลและบรรเลงเพลง
สากล  เพื่อสื่อความคิดและจินตนาการ  ศึกษาและปฏิบัติ  เพ่ือให้มีความรู้และความสามารถเก่ียวกับความรู้
พ้ืนฐานด้านนาฏศิลป์และละครสร้างสรรค์  ด้วยการพัฒนาทักษะการสังเกต  การปฏิบัติภาษาท่านาฏยศัพท์  
การแสดงนาฏศิลป์ไทย  การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง  การแสดงละครสด  ละครหน้ากาก  รูปแบบการแสดง
โขน  สามารถเปรียบเทียบการแสดงในรูปแบบต่างๆ  
 สร้างงานทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  อย่างสร้างสรรค์ 
 มีเจตคตทิี่ดีต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และมีความภาคภูมิใจถ่ายทอดให้ผู้อ่ืน
รับรู้และน าไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  และในชีวิตประจ าวัน  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสนุกสนาน  
เพลิดเพลิน  และมีความสุข 
 

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

รวม   ๒๗    ตัวช้ีวัด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

ศ ๒๑๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ               ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
เวลำ       ๔๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๑.๐   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๑ 
 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานทัศนศิลป์ สื่อความคิดจินตนาการ  การใช้เทคโนโลยีทางศิลปะ  ความรู้สึก
ประทับใจ  ด้วยวัสดุอุปกรณ์  วิธีการทางทัศนศิลป์และสื่อความหมายได้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วย
องค์ประกอบศิลป์  สีสันและเทคนิค  วิธีการต่างๆ 
 ฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการทางศิลปะ และเลือกใช้วัสดุ   อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย  
รวมทั้งการเก็บรักษาผลงานศิลปะ  
 มีเจตคติท่ีดีต่อการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ และมีความภาคภูมิใจถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนรับรู้และน าไปใช้
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  และในชีวิตประจ าวัน  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  และ
มีความสุข  
 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

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

รวม   ๒๗    ตัวช้ีวัด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

ศ ๒๑๑๐๒ ดนตรี นำฏศิลป์ ๑       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ            ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
เวลำ       ๔๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๑.๐   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๒ 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งก าเนิด  และคุณสมบัติของเสียงมนุษย์  เสียงขับร้อง  และเสียงดนตรี  ศึกษาการ
แสดงออกทางนาฏศิลป์  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมปิัญญาท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาไทย  มีความรู้ความเข้าใจ ประเภทเครื่องดนตรี   

ฝึกทักษะการขับร้องและบรรเลงดนตรีโดยน าองค์ประกอบของดนตรีมาใช้มีความรับผิดชอบและ
ระมัดระวังในการใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรี  รับรู้ความไพเราะของดนตรีตามหลักการพ้ืนฐานทางดนตรี  
จ าแนกความแตกต่าง เรื่ององค์ประกอบของดนตรี  เข้าใจวิธีน าความรู้และหลักการทางดนตรี  เข้าใจ
องค์ประกอบของนาฏศิลป์ที่ใช้ในการแสดง  เข้าใจและสามารถสื่อความหมาย  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ
นาฏศิลป์การละครประเภทต่างๆ ศึกษาและเข้าใจสุนทรียะของการแสดงนาฏศิลป์ตามหลักการใช้ภาษาท่า 
 มีเจตคติท่ีดีต่อการสร้างสรรค์งานด้าน ดนตรี  นาฏศิลป์ และมีความภาคภูมิใจถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้
และน าไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  และในชีวิตประจ าวัน  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสนุกสนาน  
เพลิดเพลิน  และมีความสุข  
 
 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

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

รวม   ๑๘    ตัวช้ีวัด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

ศ ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๒      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ               ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ 
เวลำ       ๔๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๑.๐   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๑ 
  

ศึกษาและฝึกปฏิบัติวิธีสื่อความคิด  จินตนาการ  ความรู้สึก  ความประทับใจ  ด้วยวัสดุอุปกรณ์  
วิธีการ  ใช้ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบศิลป์  ใช้เทคนิควิธีการสร้างสรรค์งามทัศนศิลป์  เทคนิค  วิธีการ  
ใช้เทคโนโลยี  ข้อมูล  ข่าวสาร  จ าแนกทัศนธาตุและความงามของงานทัศนศิลป์   
 โดยการระบุ อภิปราย บรรยาย วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลาย สร้างเกณฑ์ในการประเมิน น าผล
การวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมต่าง ๆ 
 มีเจตคติท่ีดีต่อการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ และมีความภาคภูมิใจถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนรับรู้และน าไปใช้
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  และในชีวิตประจ าวัน  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  และ
มีความสุข  
 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

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

รวม   ๙    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



๑๓๙ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

ศ ๒๒๑๐๒ ดนตรี นำฏศิลป์ ๒      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ                ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
เวลำ       ๔๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๑.๐   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาเกี่ยวกับประเภทเครื่องดนตรีและหลักการผสมวง  ฝึกทักษะการขับร้องและบรรเลงดนตรีโดย
น าองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิคทางดนตรีมาใช้  มีความรับผิดชอบและระมัดระวังในการใช้และเก็บ
รักษาเครื่องดนตรีรับรู้  ชื่นชมความไพเราะของดนตรี  มีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านละครสร้างสรรค์  
ระดับพ้ืนฐานด้านการละครในการแสดงออกการละคร ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายเพ่ือแสดงอารมณ์  ความรู้สึก  
ประยุกต์ใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์ 
 มีทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ฝึกปฏิบัติเครื่องจังหวะ  และอ่านภาษาดนตรี  ดูแลเก็บรักษาเครื่อง
ดนตรี  ประเภท  เครื่องตี  และเครื่องจังหวะ  มีทักษะการสังเกต  ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวท่าทางลีลา  ความ
งาม  การแสดงออกทางนาฏศิลป์และละครสร้างสรรค์ 
 ผู้เรียนเกิดความรัก  ชื่นชม  กับผลงานของตนเอง  ผู้อื่นรับรู้ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนอนุรักษ์  
ศิลปวัฒนธรรม  อันเป็นมรดกของไทย  และเกิดการเรียนรู้ทางละครสร้างสรรค์  แสดงออกถึงการฟัง  การรับรู้
เรื่องเสียง  การสร้างสรรค์ทางดนตรี  และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

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

รวม   ๑๗    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

ศ ๒๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๓      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ                     ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
เวลำ       ๔๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๑.๐   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๑ 
 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติวิธีสื่อความคิดจินตนาการ  ความรู้สึกความประทับใจ  และสื่อความหมายได้  
สร้างสรรค์งานศิลปะตามความถนัด  จินตนาการ  ความรู้สึกและความทับใจ  ด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ  
 สร้างงานทัศนศิลป์  อย่างสร้างสรรค์ 
 มีเจตคติท่ีดีต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ  และมีความภาคภูมิใจถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนรับรู้และน าไปใช้กับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  และในชีวิตประจ าวัน  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  และมี
ความสุข 
 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 
ศ ๑.๑   ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗  ม.๓/๘  ม.๓/๙  ม.๓/๑๐  ม.๓/๑๑   
ศ ๑.๒   ม.๓/๑  ม.๓/๒   
รวม   ๑๓    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

ศ ๒๓๑๐๒ ดนตรี นำฏศิลป์ ๓      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ                ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
เวลำ       ๔๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๑.๐   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๒ 
 
 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ เหตุการณ์วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และภูมิปัญญาไทย
และสากล  ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบของดนตรีไทย  และดนตรีสากล  แหล่งที่มาของดนตรีไทย  และดนตรี
สากล  ศึกษาการแสดงละครสร้างสรรค์  หุ่นเงา  หรือหน้ากาก  มีทักษะในการร า  เต้น  นาฏศิลป์ไทย  
นาฏศิลป์พื้นบ้าน นาฏศิลป์สากล  เข้าใจหลักและวิธีการ  วิเคราะห์รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่างๆ 
เชื่อมโยงนาฏศิลป์ละครสร้างสรรค์กับชีวิตประจ าวัน  โดยการสังเกต  ส ารวจสืบค้นข้อมูล ทดลอง 
 ฝึกปฏิบัติทางดนตรี นาฏศิลป์ในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์  เปรียบเทียบด้วยความคิด
สร้างสรรค์ตามจินตนาการ 
 เห็นคุณค่า  ซาบซึ้ง  ชื่นชม  ความงามความประณีต  สนุกสนานเพลิดเพลินในการสร้างสรรค์งาน
อย่างอิสระตามความสนใจ  ภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากลสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย  
 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

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

รวม   ๑๙    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 

 

รำยวิชำพ้ืนฐำนและเพิ่มเติม กลุม่สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
 

ระดับประถมศกึษำ 
รำยวิชำพื้นฐำน 

 ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 

ระดับมัธยมศึกษำ 
รำยวิชำพื้นฐำน 

 ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ จ านวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ จ านวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ จ านวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔ จ านวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ จ านวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖ จ านวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

 ง ๑๑๑๐๑  กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  ๑             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี   

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑                เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง  

 

                   เรียนรู้วิธีการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง อย่างกระตือรือร้นและตรงต่อเวลา  การใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆในการท างานอย่างปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน                      

โดยใช้วิธีบอก อธิบาย แนะน าการท างานในชีวิตประจ าวัน การแสดงขั้นตอนวิธีการใช้อุปกรณ์  การ
ปฏิบัติตนช่วยเหลือครอบครัวและผู้อ่ืน  การใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสมและ 
                   เพ่ือให้เกิดความเข้าใจวิธีการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว มีความกระตือรือร้นใน
การท างานและตรงต่อเวลา  มีทักษะกระบวนการท างาน มีนิสัยรักการท างานมีความรอบคอบ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการท างาน  
 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

 ง ๑.๑   ป. ๑/๑  ป. ๑/๒  ป. ๑/๓ 

รวม     ๓   ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๔ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

 ง ๑๒๑๐๑  กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  ๒          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี   

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๒                เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง  

 

                   ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการท างาน ประโยชน์ของการท างาน การใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการ
ท างานอย่างเหมาะสมและปลอดภัย การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ประโยชน์ของสิ่งของ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน การน าความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือไปสร้างของเล่นของใช้อย่างง่ายๆ         มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการ 
                   โดยใช้วธิีบอก อธิบาย แนะน าวิธีการท างานในชีวิตประจ าวัน การแสดงขั้นตอนหรือวิธีการใช้
อุปกรณ์ การช่วยเหลือครอบครัวและผู้อ่ืน การใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสมและปลอดภัย การน าความรู้ไป
ประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้และของเล่นอย่างง่ายๆ   
                   เพ่ือให้เกิดความเข้าใจวิธีการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม ใช้วัสดุ 
อุปกรณ์และเครื่องมือถูกต้องตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการท างาน มีลักษณะนิสัยรักการท างาน ที่
กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสร้างของเล่น ของใช้อย่างง่าย  
 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

 ง ๑.๑   ป. ๒/๑  ป. ๒/๒  ป. ๒/๓ 

รวม     ๓   ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

 ง ๑๓๑๐๑  กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  ๓         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี   

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓                เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง  

 

                   ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการท างาน ประโยชน์ของการท างาน การใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการ
ท างานอย่างเหมาะสมและปลอดภัย การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ประโยชน์ของสิ่งของ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน การน าความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือไปสร้างของเล่นของใช้อย่างง่ายๆ         มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการ 
                   โดยใช้วธิีบอก อธิบาย แนะน าวิธีการท างานในชีวิตประจ าวัน การแสดงขั้นตอนหรือวิธีการใช้
อุปกรณ์ การช่วยเหลือครอบครัวและผู้อ่ืน การใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสมและปลอดภัย การน าความรู้ไป
ประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้และของเล่นอย่างง่ายๆ   
                   เพ่ือให้เกิดความเข้าใจวิธีการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม ใช้วัสดุ 
อุปกรณ์และเครื่องมือถูกต้องตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการท างาน มีลักษณะนิสัยรักการท างาน ที่
กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสร้างของเล่น ของใช้อย่างง่าย  
 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

 ง ๑.๑   ป. ๓/๑  ป. ๓/๒  ป. ๓/๓ 

รวม     ๓   ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๖ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

 ง ๑๔๑๐๑  กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  ๔            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี   

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๔                เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง  

 

                   ศึกษา วิเคราะห์ เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม
และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและ
ครอบครัว การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน อธิบายความหมายและความส าคัญของอาชีพ 
                   โดยใช้วธิีบอก อธิบาย แนะน าวิธีการท างานในชีวิตประจ าวัน การแสดงขั้นตอนหรือวิธีการใช้
อุปกรณ์ การช่วยเหลือครอบครัวและผู้อ่ืน การใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสมและปลอดภัย การน าความรู้ไป
ประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้และของเล่นอย่างง่ายๆ   
                   เพ่ือให้เกิดความเข้าใจวิธีการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม ใช้วัสดุ 
อุปกรณ์และเครื่องมือถูกต้องตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการท างาน มีลักษณะนิสัยรักการท างาน ที่
กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสร้างของเล่น ของใช้อย่างง่าย  
 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

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

 ง ๒.๑   ป. ๔/๑   

รวม     ๕   ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๗ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

 ง ๑๕๑๐๑  กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  ๕             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี   

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๕                เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง  

 

                   ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายเหตุผลในการท างานแต่ละข้ันตอนถูกต้องตามกระบวนการท างาน โดย
ใช้ทักษะการจัดการในการท างาน อย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติตนอย่างมี
มารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัว   ส ารวจข้อมูลที่เก่ียวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชนระบุความแตกต่าง
ของอาชีพ 
                   โดยใช้วธิีบอก อธิบาย แนะน าวิธีการท างานในชีวิตประจ าวัน การแสดงขั้นตอนหรือวิธีการใช้
อุปกรณ์ การช่วยเหลือครอบครัวและผู้อ่ืน การใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสมและปลอดภัย การน าความรู้ไป
ประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้และของเล่นอย่างง่ายๆ                     เพ่ือให้เกิดความเข้าใจวิธีการ
ท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือถูกต้องตรงกับลักษณะงาน 
มีทักษะกระบวนการท างาน มีลักษณะนิสัยรักการท างาน ที่กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด 
รอบคอบ และมีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า มี  
 
 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

 ง ๑.๑   ป. ๕/๑  ป. ๕/๒  ป. ๕/๓  ป. ๕/๔   

 ง ๒.๑   ป. ๕/๑  ป. ๕/๒   

รวม     ๖   ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๘ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

 ง ๑๖๑๐๑  กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  ๖             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี   

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖                เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง  

 

                   ศึกษา วิเคราะห์ เหตุผลในการท างานแต่ละข้ันตอนถูกต้องตามกระบวนการท างาน โดยใช้
ทักษะการจัดการในการท างาน อย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท
ในการท างานกับสมาชิกในครอบครัว   และมีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า ส ารวจตนเองเพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพ ความรู้ ความสามารถและคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 
                   โดยใช้วธิีบอก อธิบาย แนะน าวิธีการท างานในชีวิตประจ าวัน การแสดงขั้นตอนหรือวิธีการใช้
อุปกรณ์ การช่วยเหลือครอบครัวและผู้อ่ืน การใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสมและปลอดภัย การน าความรู้ไป
ประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้และของเล่นอย่างง่ายๆ   
                   เพ่ือให้เกิดความเข้าใจวิธีการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม ใช้วัสดุ 
อุปกรณ์และเครื่องมือถูกต้องตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการท างาน มีลักษณะนิสัยรักการท างาน ที่
กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสร้างของเล่น ของใช้อย่างง่าย มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  
 
 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

 ง ๑.๑   ป. ๖/๑  ป. ๖/๒  ป. ๖/๓   

 ง ๒.๑   ป. ๖/๑  ป. ๖/๒   

รวม     ๕   ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๙ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

ง ๒๑๑๐๑  กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๑   กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑    เวลำ    ๔๐  ชั่วโมง  จ ำนวน    ๑.๐   หน่วยกิต ภำคเรียนที่ ๑ 
  
 วิเคราะห์ ปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างานในชีวิตประจ าวัน การใช้อุปกรณ์
ท าความสะอาดบ้าน การจัดตกแต่งห้อง การเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก ค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อ และ
ห้างสรรพสินค้า  โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน การเตรียมอุปกรณ์ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุท้องถิ่น การแก้ปัญหาในการท างาน การซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมือ เครื่องใช้  ปลูกฝังลักษณะนิสัยในการท างานให้มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ มีระเบียบ 
ประหยัด อดออม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 
 ง.๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ 

 

รวม     ๓   ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

ง ๒๑๑๐๒    กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๒                      กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑     เวลำ       ๔๐      ชั่วโมง     จ ำนวน    ๑.๐   หน่วยกิต       ภำคเรียนที่ ๒ 
  
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ หลักการ ขั้นตอนในการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการ
จัดการผลผลิต รวบรวมข้อมูล การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมกลุ่มวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล วางแผนปฏิบัติงานการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์โดยค านึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมและปลอกภัยใน
การปฏิบัติงาน เก็บและบ ารุงรักษาอย่างถูกวิธีหลังการใช้งาน ปฏิบัติงานดูแล บ ารุงรักษาพืชที่ปลูกและสัตว์ที่
เลี้ยงอย่างถูกวิธี ผลผลิตที่ได้น ามาใช้ประโยชน์ ถนอมอาหารหรือแปรรูปด้วยวิธีการที่เหมาะสม ศึกษาและฝึก
ปฏิบัติก าหนดราคาขาย ท าบัญชี รายรับ-จ่าย และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางาน การ
ขยายพันธุ์ศึกษาและฝึกปฏิบัติการปักช า และวิธีการตอน เพ่ือให้มีความรู้ มีทักษะ มีความรับผิดชอบ ขยัน 
ซื่อสัตย์ ประหยัด มุ่งมั่นและอดทน ในการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ ส าหรับใช้ในการด ารงชีวิตและเป็นแนวทาง
ในการน าไปประกอบอาชีพในอนาคต 
 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

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

รวม     ๖   ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

ง ๒๒๑๐๑    กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๓       กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี     
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒    เวลำ       ๔๐      ชั่วโมง  จ ำนวน    ๑.๐   หน่วยกิต ภำคเรียนที่ ๑ 
 

การใช้ทักษะแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาการท างาน การจัดตกแต่งบ้าน การดูแลรักษาและตกแต่งสวน 
การจัดการผลผลิต การท างานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา การเตรียมการ การเลี้ยงสัตว์ การประดิษฐ์ของใช้ 
ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียน หรือท้องถิ่น 

โดยวิธีการอภิปราย การท างานร่วมกัน การวิเคราะห์ ประเมินทางเลือก และปฏิบัติจริง 
   เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของกระบวนการท างาน การปฏิบัติงาน และมีเจตคติที่ดี
ต่อการท างานทุกประเภท เห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และการพัฒนางานให้
เหมาะสมสอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม  ตระหนักในความส าคัญของการท างานอย่างมีข้ันตอน และมี
ความรับผิดชอบในการท างาน  มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดคุ้มค่า 
 
 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑   ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓    

รวม     ๓   ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

ง ๒๒๑๐๒    กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๔      กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒   เวลำ       ๔๐      ชั่วโมง  จ ำนวน    ๑.๐   หน่วยกิต ภำคเรียนที่ ๒ 
 

อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ สถานการณ์แรงงาน ความรู้ความสามารถของตนเอง 
คุณสมบัติที่จ าเป็นของอาชีพนั้น ๆ ผลตอบแทนในการประกอบอาชีพ มีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
มีทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแสวหาความรู้ ทักษะการจัดการ เป็นต้น 

โดยวิธีการอภิปราย การท างานร่วมกัน การวิเคราะห์ ประเมินทางเลือก และปฏิบัติจริง 
   เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของกระบวนการท างาน การปฏิบัติงาน และมีเจตคติที่ดี
ต่อการท างานทุกประเภท เห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และการพัฒนางานให้
เหมาะสมสอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม  ตระหนักในความส าคัญของการท างานอย่างมีข้ันตอน และมี
ความรับผิดชอบในการท างาน   
 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

ง ๒.๑  ม.๒/๑ม.๒/๒    ม.๒/๓      
 
รวม     ๓    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

ง ๒๓๑๐๑    กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๕      กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓   เวลำ       ๔๐      ชั่วโมง  จ ำนวน    ๑.๐   หน่วยกติ ภำคเรียนที่ ๑ 
 

อภิปรายขั้นตอนการท างาน การซัก ตาก เก็บ เสื้อผ้าที่ต้องดูแลอย่างประณีต การสร้างชิ้นงานหรือ
ผลงาน การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ  การจัดการธุรกิจประเภทต่าง ๆ การขยายพันธุ์พืช การ
ติดต้ัง ประกอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน  การท างานโดยใช้ทักษะการจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

โดยวิธีการอภิปราย การท างานร่วมกัน การวิเคราะห์ ประเมินทางเลือก และปฏิบัติจริง 
   เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของกระบวนการท างาน การปฏิบัติงาน และมีเจตคติที่ดี
ต่อการท างานทุกประเภท เห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และการพัฒนางานให้
เหมาะสมสอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม  ตระหนักในความส าคัญของการท างานอย่างมีข้ันตอน และมี
ความรับผิดชอบในการท างาน   
 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑     ม.๓/๑,   ม.๓/๒,   ม.๓/๓,    
รวม     ๓    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

ง ๒๓๑๐๒    กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๖      กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓   เวลำ       ๔๐      ชั่วโมง  จ ำนวน    ๑.๐   หน่วยกติ ภำคเรียนที่ ๒ 
 

อภิปรายการหางานด้วยวิธีการที่หลากหลาย จากสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  วิเคราะห์แนวทาง
เข้าสู่อาชีพ คุณสมบัติที่จ าเป็น ความมั่นคง ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ควม
ถนัดและความสนใจของตนเอง 

โดยวิธีการอภิปราย การท างานร่วมกัน การวิเคราะห์ ประเมินทางเลือก และปฏิบัติจริง 
   เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของกระบวนการท างาน การปฏิบัติงาน และมีเจตคติที่ดี
ต่อการท างานทุกประเภท เห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และการพัฒนางานให้
เหมาะสมสอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม  ตระหนักในความส าคัญของการท างานอย่างมีข้ันตอน และมี
ความรับผิดชอบในการท างาน  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

ง ๒.๑  ม.๓/๑,   ม.๓/๒,     ม.๓/๓    
 
รวม     ๓    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 

 

รำยวิชำพ้ืนฐำนและเพิ่มเติม กลุม่สำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 

 

ระดับประถมศกึษำ 
รำยวิชำพื้นฐำน 

 อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑     จ านวน ๒๐๐ ชั่วโมง 

 อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒     จ านวน ๒๐๐ ชั่วโมง 

 อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓     จ านวน ๒๐๐ ชั่วโมง 

 อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔     จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 

 อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕     จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 

 อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖     จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 

 

ระดับมัธยมศึกษำ 
รำยวิชำพื้นฐำน 

 อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

 อ ๑๑๑๐๑  ภำษำอังกฤษ  ๑                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑                เวลำ  ๒๐๐  ชั่วโมง  

                   ศึกษา เข้าใจค าสั่งง่ายๆจากเรื่องที่ฟังและตอบค าถาม  ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียง
และสะกดค าง่ายๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน สามารถ อ่าน คัดและเขียนตัวอักษรA – Z   ค า กลุ่มค าที่ตรงกับ
ภาพ  สื่อสารทางภาษา  พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว กล่าวค าสนทนาทักทายแนะน าตนเอง  การแสดงความรู้สึก เรียนรู้ส านวนการ
ใช้ภาษาร้องเพลงและพูดประกอบท่าทาง การเล่นเกมทางภาษา  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  สนทนาและร่วมกิจกรรมวันส าคัญตามเทศกาลที่เหมาะสมกับวัย ฟัง /พูดใน
สถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
                   โดยการค้นคว้าโดยปฏิบัติจริงพัฒนาทักษะการ ฟัง พูด สนทนา  อ่าน เขียน วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปผล รายงาน แสดงบทบาทสมมุติ สามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
                   เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  การสร้างความร่วมมือและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
 
มำตรฐำน/ตัวช้ีวัด 
ต๑.๑     ป.๑/๑ ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔      
ต๑.๒ ป.๑/๑ ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔      
ต๑.๓    ป.๑/๑ 
ต๒.๑ ป.๑/๑ ป.๑/๒  ป.๑/๓        
ต๒.๒      ป.๑/๑ 

ต๓.๑ ป.๑/๑ 

ต๔.๑ ป.๑/๑ 

ต๔.๒ ป.๑/๑ 

 
รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

 อ ๑๒๑๐๑  ภำษำอังกฤษ  ๒                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๒                เวลำ  ๒๐๐  ชั่วโมง  

 
                   ศึกษา วิเคราะห์ ค าสั่ง หรือค าของ่ายๆ การอ่านออกเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า และประโยค
ง่ายๆ ความหมายของค า กลุ่มค า บทสนทนา และนิทานแบบง่ายๆ การโต้ตอบ สื่อสารระหว่างบุคคลด้วย
ค าสั้นๆ ง่ายๆ  ตามแบบที่ฟัง การบอกความต้องการง่ายๆ การพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้
ตัว การพูดและท าท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญ การเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย การระบุตัวอักษรและเสียงของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย ค าศัพท์ที่เก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การฟังและพูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
และการรวบรวมค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
                   โดยการศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริงพัฒนาทักษะการ ฟัง พูด สนทนา  อ่าน เขียน วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปผล รายงาน แสดงบทบาทสมมุติ สามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
                   เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  การสร้างความร่วมมือและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
 
มำตรฐำน/ตัวช้ีวัด 
ต๑.๑     ป.๒/๑   ป.๒/๒  ป.๒/๓   ป.๒/๔      
ต๑.๒ ป.๒/๑   ป.๒/๒  ป.๒/๓   ป.๒/๔      
ต๑.๓    ป.๒/๑    
ต๒.๑ ป.๒/๑   ป.๒/๒  ป.๒/๓    
ต๒.๒      ป.๒/๑    
ต๓.๑ ป.๒/๑    
ต๔.๑ ป.๒/๑    
ต๔.๒ ป.๒/๑    
 
รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

 อ ๑๓๑๐๑  ภำษำอังกฤษ  ๓                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓                เวลำ  ๒๐๐  ชั่วโมง  

                   ศึกษา  วิเคราะห์  ค าสั่ง  ค าขอร้อง  เรื่องสั้นๆ นิทานง่ายๆ   ที่มีภาพประกอบสนทนาด้วย
ภาษาง่ายๆ  สั้นๆ  เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ความต้องการและความรู้สึก  ของตน  ขอและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตน บุคคล  และสิ่งต่างๆรอบตัว  น าเสนอความคิดรวบยอด   และความคิดเห็น  เกี่ยวกับข้อมูล  
ข้อเท็จจริง  และข้อมูลต่างๆ  ในกิจวัตรประจ าวัน   ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษ  และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา กับ   ภาษา  และวัฒนธรรมไทยในเรื่อง เสียง  สระ   พยัญชนะ  ค า  วลี  ประโยค และ
ข้อความง่ายๆ   เข้าใจค า  กลุ่มค า  ที่เก่ียวข้อง กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆโดยออกเสียง สระ   กลุ่มค า    
และประโยคง่ายๆได้ถูกต้อง   รูปแบบพฤติกรรมถ้อยค าส านวนง่ายๆที่ใช้ในการสื่อสารของเจ้าของภาษา
รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี  เทศกาล งานฉลอง  ประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษ  สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  และแสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลิน  จากกระบวนการเรียนรู้ และ
คุณลักษณะที่เกิดขึ้น  

     โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ ค าศัพท์ ประโยค ข้อความ จ าแนกข้อเท็จจริงข้อมูลต่างๆ และฝึก
ปฏิบัติจริง  เพ่ือให้เกิดทักษะในการใช้ภาษา ทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน รักการเรียนรู้และรู้จักศึกษาค้นคว้า  
แสวงหาความรู้  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีความสุข 
                   นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  การสร้างความร่วมมือและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
 
มำตรฐำน/ตัวช้ีวัด 
ต๑.๑     ป.๓/๑   ป.๓/๒  ป.๓/๓   ป.๓/๔    
ต๑.๒ ป.๓/๑   ป.๓/๒  ป.๓/๓   ป.๓/๔   ป.๓/๕              
ต๑.๓    ป.๓/๑   ป.๓/๒   
ต๒.๑ ป.๓/๑   ป.๓/๒  ป.๓/๓    
ต๒.๒      ป.๓/๑    
ต๓.๑ ป.๓/๑    
ต๔.๑ ป.๓/๑    
ต๔.๒ ป.๓/๑    
 
รวม  ๑๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

 อ ๑๔๑๐๑  ภำษำอังกฤษ  ๔                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๔                เวลำ  ๘๐  ชั่วโมง  

 

                   ศึกษาค าสั่ง   ค าขอร้อง   ค าขออนุญาต   ค าแนะน า   ค า   กลุ่มค า   ประโยค  ข้อความ  
เครื่องหมาย   บทสนทนาที่ใช้ทักทาย   กล่าวลา   ขอบคุณ   ขอโทษ   การพูดแทรกอย่างสุภาพ  ค าศัพท์   
ส านวนและประโยคที่ใช้แสดความต้องการและขอความช่วยเหลือใน สถานการณ์ต่างๆข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   
บุคคล   สัตว์และเรื่องใกล้ตัว   เช่น   อายุ   รูปร่าง   ส ี  ขนาด   รูปทรงสิ่งต่างๆ   จ านวน  1-100   วัน   
เดือน   ปี   ฤดูกาล   ที่อยู่ของสิ่งต่างๆ   เครื่องหมายวรรคตอน ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น   การ
ใช้สีหน้าท่าทางประกอบกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม   ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร   การค้นคว้า   
การรวบรวมเสนอแนะ   ค าศัพท์ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระอ่ืน   การใช้ภาษาในการฟัง   พูดในสถานการณ์ต่างๆ 

     โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ ค าศัพท์ ประโยค ข้อความ จ าแนกข้อเท็จจริงข้อมูลต่างๆ และฝึก
ปฏิบัติจริง  เพ่ือให้เกิดทักษะในการใช้ภาษา ทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน รักการเรียนรู้และรู้จักศึกษาค้นคว้า  
แสวงหาความรู้  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีความสุข 
                   นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  การสร้างความร่วมมือและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
 
มำตรฐำน/ตัวช้ีวัด 
ต๑.๑     ป.๔/๑ ป.๓/๒ ป.๔/๓  
ต๑.๒ ป.๔/๑ ป.๓/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๔ ป.๔/๕  
ต๑.๓    ป.๔/๑ ป.๓/๒ ป.๔/๓ 
ต๒.๑ ป.๔/๑ ป.๓/๒ ป.๔/๓ 
ต๒.๒      ป.๔/๑ ป.๓/๒  
ต๓.๑ ป.๔/๑  
ต๔.๑ ป.๔/๑  
ต๔.๒ ป.๔/๑  
 
รวม  ๑๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

 อ ๑๕๑๐๑  ภำษำอังกฤษ  ๕                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๕                เวลำ  ๘๐  ชั่วโมง 

  

                   ศึกษาค าสั่ง   ค าขอร้อง   ค าขออนุญาต   ค าแนะน า   ค า   กลุ่มค า   ประโยค  ข้อความ  
เครื่องหมาย   บทสนทนาที่ใช้ทักทาย   กล่าวลา   ขอบคุณ   ขอโทษ   การพูดแทรกอย่างสุภาพ  ค าศัพท์   
ส านวนและประโยคที่ใช้แสดความต้องการและขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   
บุคคล   สัตว์และเรื่องใกล้ตัว   เช่น   อายุ   รูปร่าง   ส ี  ขนาด   รูปทรงสิ่งต่างๆ   จ านวน  ๑ - ๑๐๐   วัน   
เดือน   ปี   ฤดูกาล   ที่อยู่ของสิ่งต่างๆ   เครื่องหมายวรรคตอน ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น  การใช้
สีหน้าท่าทางประกอบกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม   ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร   การค้นคว้า   การ
รวบรวมเสนอแนะ   ค าศัพท์ที่เก่ียวกับกลุ่มสาระอ่ืน   การใช้ภาษาในการฟัง   พูดในสถานการณ์ต่างๆ 

     โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ ค าศัพท์ ประโยค ข้อความ จ าแนกข้อเท็จจริงข้อมูลต่างๆ และฝึก
ปฏิบัติจริง  เพ่ือให้เกิดทักษะในการใช้ภาษา ทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน รักการเรียนรู้และรู้จักศึกษาค้นคว้า  
แสวงหาความรู้  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีความสุข 
                   นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  การสร้างความร่วมมือและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
 
มำตรฐำน/ตัวช้ีวัด 
ต๑.๑     ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓  
ต๑.๒ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔ ป.๕/๕  
ต๑.๓    ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓   
ต๒.๑ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ 
ต๒.๒      ป.๕/๑ ป.๕/๒  
ต๓.๑ ป.๕/๑  
ต๔.๑ ป.๕/๑  
ต๔.๒ ป.๕/๑  
 
รวม  ๑๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

 อ ๑๖๑๐๑  ภำษำอังกฤษ  ๖                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖                เวลำ  ๘๐  ชั่วโมง  

 
                   ศึกษาวิเคราะห์  ท าความเข้าใจค าสั่ง  ค าขอร้อง  ภาษาท่าทาง  ค าแนะน าในสถานศึกษา  
และสังคมรอบตัว  อ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ  ตามหลักการอ่านออกเสียง  เข้าใจประโยค 
ข้อความสั้นๆ บทสนทนา เรื่องสั้น และเรื่องเล่า ใช้ภาษาง่ายๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดง
ความต้องการของตน   เสนอความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงความรู้สึกและบอกเหตุผล  
ขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่างๆที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน ที่เก่ียวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
รวมทั้งเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง นันทนาการ การซื้อ ขาย ลมฟ้าอากาศ น าเสนอความคิดรวบยอด 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่ใกล้ตัวได้อย่างมีวิจารณญาณ  เสนอบทเพลง  บทกวี ตามความสนใจ  ด้วย
ความสนุกสนาน เข้าใจรูปแบบ พฤติกรรมและการใช้ถ้อยค า ส านวนในการติดต่อปฏิสัมพันธ์ ตามวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลงานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความ
แตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ในเรื่องเสียงสระ พยัญชนะ  ค า วลี  ประโยค และข้อความง่ายๆ 
เข้าใจความเหมือน และความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ที่มีอิทธิพลต่อการใช้
ภาษา ประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้  ความบันเทิงและเข้าสู่สังคม เข้าร่วมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม ถ่ายทอดเนื้อหาสาระภาษาอังกฤษง่ายๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้สาระอ่ืนๆ ใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆกับบุคคลในสถานศึกษา  อาชีพต่างๆในสถานการณ์จ าลอง และปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน   

     โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ ค าศัพท์ ประโยค ข้อความ จ าแนกข้อเท็จจริงข้อมูลต่างๆ และฝึก
ปฏิบัติจริง  เพ่ือให้เกิดทักษะในการใช้ภาษา ทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน รักการเรียนรู้และรู้จักศึกษาค้นคว้า  
แสวงหาความรู้  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีความสุข 
                   นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  การสร้างความร่วมมือและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
 
มำตรฐำน/ตัวช้ีวัด 
ต๑.๑     ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๓ ป.๖/๔  
ต๑.๒ ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๓ ป.๖/๔ ป.๖/๕ 
ต๑.๓    ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๓  
ต๒.๑ ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๓ 
ต๒.๒      ป.๖/๑ ป.๖/๒ 
ต๓.๑ ป.๖/๑  
ต๔.๑ ป.๖/๑  
ต๔.๒ ป.๖/๑  
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 



๑๖๒ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

อ ๒๑๑๐๑    ภำษำอังกฤษ ๑     กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
เวลำ       ๖๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๑.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๑ 
 
 ฝึกทักษะทางภาษาเพ่ือสื่อสารในสถานการณ์จ าลอง สถานการณ์จริงทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา การศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ โดยปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า ค าชี้แจงง่าย ๆ ระบุหัวข้อ ใจความส าคัญสื่อที่ไม่เป็นความเรียง ป้าย สัญลักษณ์ และท่ีเป็นความ
เรียงประเภทสิ่งพิมพ์ ฉลากสินค้า โฆษณา เว็บไซต์ บทสนทนา เพลง นิทาน บทความสั้น ๆ อ่านและฟังใน
เรื่องราวเกีย่วกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม การซื้อขาย สุขภาพ ลมฟ้าอากาศ ออกเสียงค า วลี 
ประโยค บทสนทนา บทอ่านสั้นๆ ตามหลักการออกเสียง สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูล ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า 
แสดงความต้องการ ขอ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ ความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกด้วยการใช้ค าศัพท์ ส านวนภาษา
ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล พูดและเขียนบรรยาย สรุปใจความส าคัญ เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ เข้าใจมารยาทสังคมและวัฒนธรรม บรรยายความเป็นมาของวันส าคัญ เทศกาล วัฒนธรรม 
ประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
 โดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์และเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ เพื่อให้
สื่อความหมายได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว ชัดเจน เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสาร ใช้
ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม 
 
มำตรฐำน/ตัวช้ีวัด 
ต๑.๑     ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔ 
ต๑.๒ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕ 
ต๑.๓    ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   
ต๒.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   
ต๒.๒      ม.๑/๑  ม.๑/๒   
ต๓.๑ ม.๑/๑   
ต๔.๑ ม.๑/๑   
ต๔.๒ ม.๑/๑   
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

อ ๒๑๑๐๒    ภำษำอังกฤษ ๑     กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ    ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 
เวลำ       ๖๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๑.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๒ 
 
 ใช้ภาษา น้ าเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพื่อสื่อสารในสถานการณ์จ าลอง  
สถานการณ์จริงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวมทั้งหมดข้อมูล
ความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ โดยปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจงง่าย ๆ ระบุหัวข้อ ใจความส าคัญ 
สื่อที่ไม่เป็นความเรียง ป้าย สัญลักษณ์ และที่เป็นความเรียงประเภทสิ่งพิมพ์ ฉลากสินค้า โฆษณา เว็บไซต์  
บทสนทนา เพลง นิทาน บทความสั้น ๆ ที่อ่านและฟังในเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม 
การซื้อขาย สุขภาพ ลมฟ้าอากาศ       ออกเสียงค า วลี ประโยค บทสนทนา บทอ่านสั้น ๆ ตามหลักการออก
เสียง สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน า แสดงความต้องการ ขอ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ ความ
ช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกด้วยการใช้ค าศัพท์ ส านวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล พูดและเขียน
บรรยาย สรุปใจความส าคัญ เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ เข้าใจมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บรรยายความเป็นมาของวันส าคัญ เทศกาล วัฒนธรรมประเพณี ของเจ้าของ
ภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ มีทักษะในการ
สื่อสาร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 
มำตรฐำน/ตัวช้ีวัด 
ต๑.๑     ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔ 
ต๑.๒ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕ 
ต๑.๓    ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   
ต๒.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   
ต๒.๒      ม.๑/๑  ม.๑/๒   
ต๓.๑ ม.๑/๑   
ต๔.๑ ม.๑/๑   
ต๔.๒ ม.๑/๑   
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

อ ๒๒๑๐๑    ภำษำอังกฤษ ๓     กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ    ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ 
เวลำ       ๖๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๑.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๑ 
 
 ใช้ภาษา น้ าเสียง และท่าทาง สื่อสารตามมารยาทสังคม และภาษาในการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีใน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน  ขอและให้ข้อมูล ความ
ช่วยเหลือและบริการผู้อ่ืน  ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง ค า วลี ส านวนง่ายๆ ประโยค ค าสั่ง 
ค าขอร้อง ค าแนะน า ข้อความ ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวสั้นๆทั้งท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงจากสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยค าของตนเองในรูปแบบต่างๆ สรุป แสดงความคิดเห็น  
ความต้องการ ความรู้สึกเก่ียวกับประสบการณ์ของตนเอง ข่าวสาร เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ในชีวิต ประจ าวัน 
ท้องถิ่นและสังคม ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การท างาน เทคโนโลยี งานประเพณี วันส าคัญของชาติ  
ศาสนา วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสารใฝ่รู้
ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
 
มำตรฐำน/ตัวช้ีวัด 
ต๑.๑     ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ 
ต๑.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ม.๒/๕ 
ต๑.๓    ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   
ต๒.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   
ต๒.๒      ม.๒/๑  ม.๒/๒   
ต๓.๑ ม.๒/๑   
ต๔.๑ ม.๒/๑   
ต๔.๒ ม.๒/๑   
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

อ ๒๒๑๐๒    ภำษำอังกฤษ ๔     กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ    ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ 
เวลำ       ๖๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๑.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๒ 
 
 ใช้ภาษา น้ าเสียง และท่าทาง สื่อสารตามมารยาทสังคม และภาษาในการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีใน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน  ขอและให้ข้อมูล ความ
ช่วยเหลือและบริการผู้อ่ืน  ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง ค า วลี ส านวนง่ายๆ ประโยค ค าสั่ง 
ค าขอร้อง ค าแนะน า ข้อความ ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวสั้นๆทั้งท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงจากสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยค าของตนเองในรูปแบบต่างๆ สรุป แสดงความคิดเห็น  
ความต้องการ ความรู้สึกเก่ียวกับประสบการณ์ของตนเอง ข่าวสาร เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ในชีวิต ประจ าวัน 
ท้องถิ่นและสังคม ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การท างาน เทคโนโลยี งานประเพณี วันส าคัญของชาติ  
ศาสนา วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสารใฝ่รู้
ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
 
มำตรฐำน/ตัวช้ีวัด 
ต๑.๑     ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ 
ต๑.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ม.๒/๕ 
ต๑.๓    ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   
ต๒.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   
ต๒.๒      ม.๒/๑  ม.๒/๒   
ต๓.๑ ม.๒/๑   
ต๔.๑ ม.๒/๑   
ต๔.๒ ม.๒/๑   
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

อ ๒๓๑๐๑    ภำษำอังกฤษ ๕     กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ    ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
เวลำ       ๖๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๑.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๑ 
 

 เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์
จ าลองสถานการณ์จริง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวมทั้งหมด 
เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ต่างๆ เพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า 
ค าชี้แจงในการประดิษฐ์ การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆ การใช้อุปกรณ์ เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความ
ส าคัญ รายละเอียด สนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบและเขียนสิ่งที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ   

อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ตามหลักการอ่าน  สนทนาและเขียน
แลกเปลี่ยนข้อมูล ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย แสดงความต้องการ เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือ ด้วยการใช้ค าศัพท์ ส านวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล พูด เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ บรรยายความรู้สึกให้เหตุผล ยกตัวอย่าง
ประกอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พูด เขียน บรรยาย สรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม แสดงความคิดเห็น พร้อมให้
เหตุผลประกอบ เข้าใจมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบายความเป็นมาของวั นส าคัญ 
เทศกาล วัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน ความแตกต่าง ระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การล าดับค าตามโครงสร้างประโยค ความเหมือน ความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสาร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเอง และมีจิตสาธารณะ 
 
มำตรฐำน/ตัวช้ีวัด 
ต๑.๑     ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ 
ต๑.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ม.๓/๕ 
ต๑.๓    ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓   
ต๒.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓   
ต๒.๒      ม.๓/๑  ม.๓/๒   
ต๓.๑ ม.๓/๑   
ต๔.๑ ม.๓/๑   
ต๔.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒   
รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 

อ ๒๓๑๐๒    ภำษำอังกฤษ ๖     กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ    ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
เวลำ       ๖๐      ชั่วโมง   จ ำนวน    ๑.๕   หน่วยกิต  ภำคเรียนที่ ๒ 
 

เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์จ าลอง
สถานการณ์จริง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวมทั้งหมด เผยแพร่
ข้อมูล ความรู้ต่างๆ เพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง
ในการประดิษฐ์ การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆ การใช้อุปกรณ์ เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
รายละเอียด สนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบและเขียนสิ่งที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ   

อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ตามหลักการอ่าน  สนทนาและเขียน
แลกเปลี่ยนข้อมูล ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย แสดงความต้องการ เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือ ด้วยการใช้ค าศัพท์ ส านวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล พูด เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ บรรยายความรู้สึกให้เหตุผล ยกตัวอย่าง
ประกอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พูด เขียน บรรยาย สรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคมแสดงความคิดเห็นพร้อมให้
เหตุผลประกอบเข้าใจมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบายความเป็นมาของวันส าคัญ 
เทศกาล วัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน ความแตกต่าง ระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การล าดับค าตามโครงสร้างประโยค ความเหมือน ความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสาร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเอง และมีจิตสาธารณะ 
 
มำตรฐำน/ตัวช้ีวัด 
ต๑.๑     ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ 
ต๑.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ม.๓/๕ 
ต๑.๓    ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓   
ต๒.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓   
ต๒.๒      ม.๓/๑  ม.๓/๒   
ต๓.๑ ม.๓/๑   
ต๔.๑ ม.๓/๑   
ต๔.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒   
รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 



๑๖๘ 

 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) มุ่งให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและ
อาชีพได้อย่างเหมาะสม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) ประกอบด้วยกิจกรรม 
๓ ลักษณะ ดังนี้ 

๑.  กิจกรรมแนะแนว 
  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  สามารถตัดสินใจ  คิด

แก้ปัญหา  ก าหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน  และอาชีพ  สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม  
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน  ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  

แนวกำรจัดกิจกรรม 
๑. จัดกิจกรรมเพ่ือให้ครูได้รู้จักและช่วยเหลือผู้เรียนมากขึ้น  โดยใช้กระบวนการทางจิตวิทยา  การ

จัดบริการสนเทศ  โดยให้มีเอกสารเพ่ือใช้ในการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน  ด้วยการสังเกต  
สัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม  การเขียนประวัติ  การพบผู้ปกครองก่อนและระหว่างเรียน  การ
เยี่ยมบ้านนักเรียน  การให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเรื่องสุขภาพจิต  เศรษฐกิจ  การจัดท าระเบียน
สะสม  สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน  และบัตรสุขภาพ 

๒. การจัดกิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์  โดยท าแบบทดสอบเพ่ือรู้จักและเข้าใจตนเอง  มี
ทักษะในการตัดสินใจ  การปรับตัว  การวางแผนเพ่ือเลือกศึกษาต่อ  เลือกอาชีพ 

๓. การจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนรายบุคคล  และรายกลุ่ม  ในด้านการศึกษา  อาชีพ  และ
ส่วนตัว  โดยมีผู้ให้ค าปรึกษาท่ีมีคุณวุฒิ  และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการให้ค าปรึกษา  ตลอดจน
มีห้องให้ค าปรึกษาท่ีเหมาะสม 

๓.๑  ช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหาด้านการเงิน  โดยการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน 
๓.๒  ติดตามเก็บข้อมูลของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

 
 ๒.  กิจกรรมนักเรียน  
  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาระเบียบวินัย  ความเป็นผู้น า  ผู้ตามท่ีดี  ความรับผิดชอบ  การท างานร่วมกัน  
รู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม  ความมีเหตุผล  การช่วยเหลือแบ่งปันเอ้ืออาทรและสมานฉันท์  โดย
จัดให้สอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผู้เรียน  ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุก
ขั้นตอน  ได้แก่  การศึกษาวิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติตามแผนประเมินและปรับปรุงการท างานเน้นการ
ท างานรวมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา
และท้องถิ่น  กิจกรรมนักเรียน  ประกอบด้วย  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  กิจกรรมชุมนุม / กลุ่มสนใจ 

๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี 
แนวกำรจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการทางลู กเสือ (Scout 

Method)  ซึ่งมีองค์ประกอบ ๗ ประการ คือ 



๑๖๙ 

 

๑. ฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ลูกเสือทุกคนให้ค าม่ันสัญญา ว่าจะปฏิบัติตามกฎของ 
ลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ได้ “ห้าม” ท า หรือ “บังคับ” ให้ท า แต่ถ้า “ท า” 
ก็จะเกิดผลดีแก่ตัวเอง เป็นคนดี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้  

๒. เรียนรู้จากการกระท า เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของผลงานอยู่ที่การ 
กระท าของตนเอง ท าให้มีความรู้ที่ชัดเจน และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้ และท้าทาย
ความสามารถของตนเอง 

๓. ระบบหมู่ เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ เป็นพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกัน การยอมรับซึ่งกัน 
และกัน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ การใช้ประชาธิปไตย
เบื้องต้น 

๔. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือเนตรนารี ด้วยการ
ใช้ 

สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การท าความเคารพ รหัส ค าปฏิญาณ กฎ คติพจน์ ค าขวัญ 
ธง เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือโลก ซึ่งมี
สมาชิกอยู่ทั่วโลกและเป็นองค์กรที่มีจ านวนสมาชิกมากที่สุดในโลก 

๕. การศึกษาธรรมชาติ คือ สิ่งส าคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอันโปร่งใสตามชนบท 
 ป่าเขา ป่าละเมาะ และพุ่มไม้ เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งในการไปท ากิจกรรมกับธรรมชาติ การปีนเขา ตั้งค่าย
พักแรมในสุดสัปดาห์หรือตามวาระของการอยู่ค่ายพักแรม ตามกฎระเบียบ เป็นที่เสน่หาแก่เด็กทุกคน ถ้าขาด
สิ่งนี้แล้ว ก็ไม่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบลูกเสือ 

๖. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้เด็กท าต้องให้มีความก้าวหน้าและ 
ดึงดูดใจ สร้างให้เกิดความกระตือรือร้นอยากท่ีจะท า และวัตถุประสงค์ในการจัดแต่ละอย่างให้สัมพันธ์กับความ
หลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเล่นที่สนุกสนาน การแข่งขันกันก็เป็นสิ่งดึงดูดใจและเป็นการจูงใจที่ดี 

๗. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็ก เพ่ือให้เขาเกิดความม่ันใจ 
ในการที่จะตัดสินใจกระท าสิ่งใดลงไป ทั้งคู่มีความต้องการซึ่งกันและกัน เด็กก็ต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วยชี้น า ผู้ใหญ่
เองก็ต้องการน าพาให้ไปสู่หนทางที่ดี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและดีที่สุด จึงเป็นการร่วมมือกันทั้งสอง
ฝ่าย 

  
๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม กลุ่มสนใจ 
 ทั้งนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในข้อ ๒.๑ 

และ ๒.๒  
แนวกำรจัดกิจกรรม 

 ๑. นักเรียนเลือกเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชุมนุม/กลุ่มสนใจ ที่ตนเองต้องการเลือกเรียนและเข้าเรียน
ตามกลุ่มที่ตนเองในวันและเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 
๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์  

 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชนและท้องถิ่นตามความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร  เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ  ความดีงาม  ความเสียสละการมีจิตสาธารณะ  
เช่น  กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  ๑๐  ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  
 



๑๗๐ 

 

แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 โรงเรียนบ้านฝาผนัง ก าหนดแนวทางในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 

๑.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  ๑.๑  การตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียน

ตลอดปีการศึกษา 
 ๑.๒  ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน  

ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกผลการเรียนรู้  และผ่านทุกผลการเรียนรู้  โดยแต่ละผลการเรียนรู้ผ่านไม่น้อย
กล่าร้อยละ   

 ๑.๓  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนตาม
เกณฑ์  ข้อ  ๑.๑  และข้อ  ๑.๒  ถือว่าผู้เรียนมีผลการเรียน  “ผ”  ผ่านการประเมินกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

 ๑.๔  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์  ข้อ  ๑.๑  และข้อ  ๑.๒  ถือว่าผู้เรียนมีผลการเรียน  “มผ”  โรงเรียนต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท า
กิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน  แล้วจึงเปลี่ ยนผลการเรียนจาก  “มผ”  เป็น  
“ผ”  และน าผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

๒.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๒.๑  ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ

ผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
 ๒.๒  ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม

เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม  ๓  กิจกรรมส าคัญดังนี้ 
 ๒.๒.๑  กิจกรรมแนะแนว 
 ๒.๒.๒  กิจกรรมนักเรียน  ได้แก่ 
  ๑.  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี   
  ๒.  กิจกรรมชุมนุม 
 ๒.๒.๓  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 ๒.๓  การน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
 ๒.๔  เสนอผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ

จบแต่ละระดับการศึกษา 
 
 

 
 



๑๗๑ 

 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                          กิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ - ๖             เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 

 
รู้จักและเข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีเจตคติที่ดีต่อ

การมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  มีทักษะในการด าเนินชีวิต  สามารถปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
รู้จักตนเองในทุกด้าน  รู้ความถนัด  ความสนใจ  และบุคลิกภาพของตนเอง  รู้และเข้าใจ โลกของงานอาชีพ
อย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจรติ  รู้ข้อมูลอาชีพ  สามารถเลือกตนแนวทางในการประกอบอาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม  มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ  สามารถวางแผนเพ่ือประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและ
สนใจ  มีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพและพัฒนางานให้ประสบความส าเร็จเพ่ือสร้าง
ฐานะทางเศรษฐกิจให้กับตนเอง ครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาติ 

พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  รู้จักแสวงหาความรู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้
และทักษะทางวิชาการ  รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวิธีการเรียนรู้  มีทักษะการคิด  แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  คิดเป็น  ท าเป็น  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  เอื้ออาทรและสมานฉันท์  เพื่อด ารงชีวิตอยู่รวมกันอย่างสงบสุขตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
           เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รู้จัก เข้าใจ  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน เกิดการเรียนรู้
สามารถวางแผนการเรียนรู้ อาชีพ  รวมทั้งการด าเนินชีวิตและมีทักษะทางสังคม  เกิดการเรียนรู้สามารถ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  พ่ึงตนเองได้มีทักษะในการเลือกแนวทาง
การศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม มีสุขภาพจิตที่ดีและจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อครอบครัว  
สังคมและประเทศชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   รู้จัก  เข้าใจ  รัก  และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถวางแผนการเรียน  การศึกษาต่อ อาชีพ  รวมทั้งการ

ด าเนินชีวิต และมีทักษะทางสังคม 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง

เหมาะสม 
๔. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

รวม  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 



๑๗๓ 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             กิจกรรมนักเรียน (เตรียมลูกเสือส ารองและลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี ๑) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑                           เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 

 เปิดประชุมกอง ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่และปฏิบัติกิจกรรมตามค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือส ารอง  เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือส ารองที่มีความเป็นเอกลักษณ์
ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  ในเรื่องต่อไปนี้ 

๑. เตรียมลูกเสือส ารอง  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การท าความเคารพหมู่           
(แกรนด์ฮาวล์)  การท าความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย ระเบียบแถว  เบื้องต้น  ค า
ปฏิญาณ  กฎและคติพจน์ของลูกเสือส ารอง 

๒. ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๑    อนามัย   ความสามารถเชิงทักษะ การส ารวจ การค้นหา
ธรรมชาติ  ความปลอดภัย  บริการ  ธงและประเทศต่าง ๆ  การฝีมือ  กิจกรรมกลางแจ้ง  การ
บันเทิง  การผูกเงื่อน  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๑  สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  
กฎ และคติ 

พจน์ของลูกเสือส ารอง   มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบ
วินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  รู้จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนท า
กิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติ  
และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงพาตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์  สุจริต   มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
๓. บ าเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
๔. ท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ความมั่นคง 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน 
๗. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 



๑๗๔ 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี  ๒) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๒                     เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  คติพจน์และกฎ
ของลูกเสือส ารอง  ศึกษาเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือส ารองที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติ
กิจกรรม  ปิดประชุมกองในเรื่องต่อไปนี้ 
 ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๒  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การท าความเคารพหมู่                  
(แกรนฮาวล์)  การท าความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถว ค าปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์
ของลูกเสือส ารอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การส ารวจ  การค้นหาธรรมชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรใน
ชุมชนท้องถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศต่าง ๆ  การฝีมือที่ใช้วัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถิ่น  กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิงที่ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๒  สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  
กฎและคติพจน์ของลูกเสือส ารอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริต                   
มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจ  รู้จักบ าเพ็ญเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝน
ท ากิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงของชาติ  และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต   จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์  สุจริต   มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บ าเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
4. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน  สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 



๑๗๕ 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๓) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๓                                     เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  คติพจน์และกฎ
ของลูกเสือส ารอง  ศึกษาเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือส ารองที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติ
กิจกรรม  ปิดประชุมกองในเรื่องต่อไปนี้ 
 ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๓  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การท าความเคารพหมู่                
(แกรนฮาวล์)  การท าความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถว ค าปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์
ของลูกเสือส ารอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การส ารวจ  การค้นหาธรรมชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรใน
ชุมชนท้องถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศต่าง ๆ  การฝีมือที่ใช้วัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถิ่น  กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิงที่ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงที่ ๓ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ
และคติพจน์ของลูกเสือส ารอง มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟังและพ่ึงตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ
วินัย  และเห็นอกเห็นใจ รู้จักบ าเพ็ญเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรม
ต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของชาติ และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. บ าเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๔. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความมั่นคงของชาติ 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 



๑๗๖ 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๔                             เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์ 
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติกิจกรรมตามค าปฏิญาณ คติพจน์  
และกฎของลูกเสือสามัญ  เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง  ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ ร่วมกัน   ศึกษาธรรมชาติ ในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู้และมีจิตส านึกในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ลดภาวะโลกร้อนและประยุ กต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ  ประวัติของ Load  Baden  Powell  พระราชประวัติ
สังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  วิวัฒนาการของกระบวนการ  ลูกเสือไทยและลูกเสือโลก  
การท าความเคารพ การแสดงรหัส  การจับมือซ้าย  กิจกรรมกลางแจ้ง  ระเบียบแถวท่ามือเปล่า  ท่ามือไม้
พลวง  การใช้สัญญามือและนกหวีด การตั้งแถวและการเรียนแถว 
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ  และคติ
พจน์ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบ
วินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน บ าเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ท าการฝีมือและฝึกฝนการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ความถนัด และความสนใจ รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม
และความม่ันคง  ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บ าเพ็ญตนเพ่ือส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
4. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
7. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



๑๗๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          กิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือโท) ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๕              เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกองด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติกิจกรรมตามค าปฏิญาณ  คติพจน์
และกฎของลูกเสือสามัญ  เรียนรู้จากคิดและปฏิบัติจริง  ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ ร่ วมกัน   ศึ กษาธรรมชาติ ในชุมชนด้ วยความสนใจ  ใฝ่ รู้   มี จิตส านึ ก ในการอนุ รักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ลดภาวะโลกร้อนและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้ทักษะในทางวิชาลูกเสือ  การรู้จักดูแลตนเอง  การช่วยเหลือผู้อื่น  การเดินทางไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ  ท างานอดิเรก  และเรื่องท่ีสนใจ 
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ  และคติ
พจน์ของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบ
วินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  บ าเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ท าการฝีมือและฝึกฝนการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม
และความม่ันคง  ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บ าเพ็ญตนเพ่ือส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
4. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
7. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        กิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือเอก) ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๖              เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 

เปิดประชุมกองด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่ และปฏิบัติตามค าปฏิญาณ คติพจน์ และกฎของลูกเสือ
สามัญ วิชาการของลูกเสือ  ระเบียบแถว  การพ่ึงตนเอง การผจญภัย  การใช้สัญลักษณ์  สมาชิกลูกเสือสามัญ  
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้วยความสนใจ ใฝ่รู้ และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการปฏิบัติกิจกรรม
เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ  และคติพจน์
ของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  
และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  บ าเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรม          
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและ
ความมั่นคง  ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บ าเพ็ญตนเพ่ือส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
4. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
7. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

  



๑๗๙ 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓   เวลา  ๑๐  ชั่วโมง/ปี 
 
   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสมัครใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  ฝึกการท างานที่สอดคล้องกับชีวิต
จริง  ตลอดจนสะท้อนความรู้  ทักษะ และประสบการณ์  ส ารวจและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็น
ระบบ  เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  และใช้ความคิดสร้างสรรค์  การบริการด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวม  เสริมสร้างความมีน้ าใจ  เอ้ืออาทร  ความเป็นพลเมืองดีและความรับผิดชอบต่อตนเอง  
ครอบครัวและสังคม  คิดออกแบบกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัคร  จิตอาสา  เพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพ่ือให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  
สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดและความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร  พัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์         มีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได ้
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 
2. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ตามความถนัดและ

ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
3. สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. ปฏิบัติกิจการเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตามคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 
5. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 



๑๘๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   กิจกรรมนักเรียน  (กลุ่มสนใจ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ - ๖                            เวลา  ๓๐  ชั่วโมง/ปี 
 
 ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความต้องการ เพ่ือพัฒนาความรู้  ความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ท้ังด้านวิชาการ และพ้ืนฐานอาชีพ  ทักษะชีวิตและสังคมตาม
ศักยภาพอย่างรอบด้าน  เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีความสามารถในการสื่อสาร  มีทักษะการคิด 
แก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  พัฒนาทักษะในการท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการ
ท างานรักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด และความต้องการของตน  ได้พัฒนา
ความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ให้เกิดประสบการณ์ทั้งทักษะทางวิชาการ  ทักษะ
อาชีพ  ทักษะชีวิตและสังคมตามศักยภาพ  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  คิดเป็น  ท าได้  
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย  และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความต้องการของตน 
2. มีความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ ทั้งทางวิชาการ

และวิชาชีพตามศักยภาพ 
3. ใช้เวลาว่างให้เกดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
4. มุ่งม่ันในการท างานและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
5. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   กิจกรรมนักเรียน  (กิจกรรมชุมนุม) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที  ๑ – ๓                            เวลา  ๓๐  ชั่วโมง/ปี 
 
 ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความต้องการ เพ่ือพัฒนาความรู้  ความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ท้ังด้านวิชาการ และพ้ืนฐานอาชีพ  ทักษะชีวิตและสังคมตาม
ศักยภาพอย่างรอบด้าน  เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีความสามารถในการสื่อสาร  มีทักษะการคิด 
แก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  พัฒนาทักษะในการท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการ
ท างานรักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด และความต้องการของตน  ได้พัฒนา
ความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ให้เกิดประสบการณ์ทั้งทักษะทางวิชาการ  ทักษะ
อาชีพ  ทักษะชีวิตและสังคมตามศักยภาพ  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  คิดเป็น  ท าได้  
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย  และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความต้องการของตน 
2. มีความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ ทั้งทางวิชาการ

และวิชาชีพตามศักยภาพ 
3. ใช้เวลาว่างให้เกดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
4. มุ่งม่ันในการท างานและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
5. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 

 

เกณฑ์การจบการศึกษา 

 หลักสูตรโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการจบการศึกษา ดังนี้ 
 
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

๑.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน จ านวน  ๘๔๐  ชั่วโมง และรายวิชาเพ่ิมเติมจ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
และมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผ่านทุกรายวิชา 

๒.  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ  “ผ่าน” ขึ้นไป 
๓.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน”  ขึ้นไป 

 ๔.  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน  “ผ่าน”  ทุกกิจกรรม 
 
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

๑.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน๖๖ หน่วยกิต  และ
รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผ่านทุกรายวิชา 

๒. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน จ านวน 
๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต  

๓. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป  
๔. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป  
๕. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 

 
การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การ
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก ที่
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจากการเทียบโอนควรก าหนด
รายวิชา/จ านวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
  
 



๑๘๓ 

 

การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได้  ดังนี้ 
 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืนๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียน 
 ๒.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งภาคความรู้และ
ภาคปฏิบัติ   
 ๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  

การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
การบริหารจัดการหลักสูตร  
        ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร
นั้น หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึ งระดับสถานศึกษา มี
บทบาทหน้าที ่และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การใช้และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน
ระดับชาติ 
         ระดับท้องถิ่น ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน ๆ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่ก าหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การจัดท าหลักสูตรของ
สถานศึกษา  ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให้ประสบความส าเร็จ โดยมีภารกิจ
ส าคัญ คือ  ก าหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้สอดคล้อง
กับสิ่งที่เป็นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระ การเรียนรู้ท้องถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ
ท้องถิ่น  รวมทั้งเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริม 
ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน  

สถานศึกษามีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและด าเนินการใช้หลักสูตร  
การเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดท าระเบียบ
การวัดและประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายละเอียดที่เขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือหน่วยงาน สังกัดอ่ืนๆ ในระดับท้องถิ่นได้
จัดท าเพ่ิมเติม รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน  โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
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