
หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพทิยาคาร) 

พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
๑. ส่วนนํา 

๑.๑ ความนํา 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ได้มีการกาํหนดวิสัยทศัน์ จุดหมาย 
สมรรถนะสําคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะ อนัพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี� วดัที1ชดัเจน เพื1อใชเ้ป็น
ทิศทางในการจดัทาํหลกัสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดบั นอกจากนั�นไดก้าํหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั�น
ตํ1าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในแต่ละชั�นปีไวใ้นหลักสูตรแกนกลาง และเปิดโอกาสให้สถานศึกษา
เพิ1มเติมเวลาเรียนไดต้ามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั�งไดป้รับกระบวนการวดัและประเมินผลผูเ้รียน เกณฑ์
การจบการศึกษาแต่ละระดบั และเอกสารแสดงหลกัฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้ และมีความชดัเจนต่อการนาํไปปฏิบติั  
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ มีการกระจายอาํนาจให้ทอ้งถิ1นและ
สถานศึกษาในการพฒันา  โดยสํานกังานสํานกังานเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ มีบทบาทสาํคญัในการจดัทาํกรอบ
ทอ้งถิ1น เชื1อมโยงกบัหลกัสูตรโรงเรียน ตามความตอ้งการของทอ้งถิ1น และความตอ้งการของโรงเรียนสู่การ
พฒันาหลกัสูตรโรงเรียน และ การจดัการเรียนการสอนในชั�นเรียน อีกทั�งเป็นหน่วยงานที1มีภาระหนา้ที1ในการ
ขบัเคลื1อนการจดัการศึกษาของโรงเรียนในการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ หลกัสูตรโรงเรียน
เทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร) พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑ นี�  จดัทาํขึ�นโดยอาศยัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ และ
กรอบหลกัสูตรทอ้งถิ1นของสํานกังานเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ เพื1อพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดบั
การศึกษาขั�นพื�นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที1จาํเป็นสําหรับการดารงชีวิตในสังคมที1มีการ
เปลี1ยนแปลง และแสวงหาความรู้ เพื1อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื1องตลอดชีวิต สนองกบัความตอ้งการของชาติ
และทอ้งถิ1น 

๑.๒ วสัิยทศัน์โรงเรียน 
  “ นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั (นครผลพิทยาคาร)  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั�น
พื�นฐาน  มีคุณธรรม  กา้วทนัเทคโนโลย ี บุคลากรในโรงเรียนมีการพฒันาอยา่งต่อเนื1อง  โรงเรียนเป็นที1ยอมรับ
ของชุมชน ” 

๑.๓ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร) มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญั ๕ 

ประการ ดงันี�  

 ๑. ความสามารถในการสื0อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื1อแลกเปลี1ยนข้อมูลข่าวสารและ
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ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั�งการเจรจาต่อรองเพื1อขจดัและลด
ปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการ
เลือกใชว้ธีิการสื1อสาร ที1มีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบที1มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื1อนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศ
เพื1อการตดัสินใจเกี1ยวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที1เผชิญได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื�นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์และการ
เปลี1ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหา และมีการตดัสินใจที1มีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบที1เกิดขึ�นต่อตนเอง สังคมและสิ1งแวดลอ้ม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดาํเนินชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื1อง  การทาํงาน และการอยู่ร่วมกนัในสังคม
ดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การ
ปรับตวัให้ทนักับการเปลี1ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จกัหลีกเลี1ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคที์1ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้1น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ และมี
ทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื1อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การสื1อสาร การทาํงาน  การ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

            ๑.๔ คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร)มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์เพื1อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอื้1นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดงันี�  
๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
๒.  ซื1อสัตยสุ์จริต 
๓.  มีวนิยั 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
๖.  มุ่งมั1นในการทาํงาน 
๗.  รักความเป็นไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 
๙.  หลีกเลี1ยงอบายมุข 

             ๑๐.  มีสุขภาพกาย - จิตดี  
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๒.  โครงสร้างหลกัสูตร 

    
๒.๑ โครงสร้างเวลาเรียน  ระดบัประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม ระดบัประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณติศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

วทิยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 

สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
�ประวติัศาสตร์ 
�ศาสนาศีลธรรม 
�หนา้ที1พลเมือง วฒันธรรม และ 
การดาํเนินชีวติในสังคม 
�เศรษฐศาสตร์ 
�ภูมิศาสตร์ 

120 
40 

 
80 

120 
40 

 
80 

120 
40 

 
80 

120 
40 

 
80 

120 
40 

 
80 

120 
40 

 
80 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 

ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน ( พื:นฐาน ) 840 840 840 840 840 840 

 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 

 

120 
 

 

120 
 

 

120 
 

 

120 
 

 

120 
 

 

120 
 

รายวชิา/กิจกรรมที1สถานศึกษา
จดัเพิ1มเติมตามความพร้อมและ
จุดเนน้  

ปีละ 40ชั1วโมง 

รวมเวลาเรียนทั�งหมด   1,000 ชั1วโมง/ปี 
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โครงสร้างเวลาเรียน  ระดบัมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กจิกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 
ภาษาไทย 120  (3นก.) 120   (3นก.) 120  (3นก.) 

คณิตศาสตร์ 120  (3นก.) 120   (3นก.) 120  (3นก.) 

วทิยาศาสตร์ 120  (3นก.) 120   (3นก.) 120  (3นก.) 

สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

�ประวติัศาสตร์ 
�ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
�หนา้ที1พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม 
�เศรษฐศาสตร์ 
�ภูมิศาสตร์ 

160 (4นก.) 

40  (1นก.) 

 

120  (3นก.) 

160 (4นก.) 

40 (1นก.) 

 

120  (3นก.) 

160  (4นก.) 

40  (1นก.) 

 

120 (3นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80  (2นก.) 80  (2นก.) 80  (2นก.) 

ศิลปะ 80  (2นก.) 80  (2นก.) 80  (2นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80  (2นก.) 80  (2นก.) 80  (2นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 120  (3นก.) 120  (3นก.) 120  (3นก.) 

รวมเวลาเรียน ( พื:นฐาน ) 880  (22นก) 880  (22นก) 880  (22นก) 
 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 

 

120 
 

 

120 
 

 

120 
 

รายวชิา/กจิกรรมที0สถานศึกษาจัด

เพิ0มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 
ปีละ  200  ชั0วโมง 

รวมเวลาเรียนทั:งหมด 1,200  ชั0วโมง/ปี 
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โครงสร้างหลกัสูตร ระดบัประถมศึกษา 

ชั:นประถมศึกษาปีที0 1 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

รายวชิาพื:นฐาน 840 

ท 11101    ภาษาไทย  200 

ค 11101    คณิตศาสตร์  200 

ว  11101    วทิยาศาสตร์  80 

ส  11101    สังคมศึกษา  
ส  11102    ประวติัศาสตร์  

80 
40 

พ  11101    สุขศึกษาและ พลศึกษา  80 

ศ  11101    ศิลปะ  80 

ง  11101    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี     40 

อ  11101   ภาษาองักฤษ  40 

รายวชิาเพิ0มเติม 40 

  นาํไปบูรณาการเสริมในสาระภาษาไทย   40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 

1.  กิจกรรม แนะแนว  40 

2.   กิจกรรมนกัเรียน 
      ลูกเสือ-เนตรนารี 

      ชมรม / ชุมนุม 

 
30  
40 

3.   กิจกรรมเพื1อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียน 1,000 
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ชั:นประถมศึกษาปีที0 2 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

รายวชิาพื:นฐาน 840 

ท 12101  ภาษาไทย  200 

ค 12101  คณิตศาสตร์  200 

ว 12101  วทิยาศาสตร์  80 

ส 12101  สังคมศึกษาฯ  
ส 12102  ประวติัศาสตร์  

80 
40 

พ 12101  สุขศึกษาและ พลศึกษา  80 

ศ 12101   ศิลปะ  80 

ง 12101   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 

อ 12101   ภาษาองักฤษ  40 

รายวชิาเพิ0มเติม 40 

นาํไปบูรณาการเสริมในสาระภาษาไทย   40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 

1.    กิจกรรมแนะแนว  40 

2.   กิจกรรมนกัเรียน 
      ลูกเสือ-เนตรนารี   
      ชมรม / ชุมนุม 

 
30  
40 

3     กิจกรรมเพื1อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ 10 

รวมเวลาเรียน 1,000 
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ชั:นประถมศึกษาปีที0 3 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

รายวชิาพื:นฐาน 840 

ท 13101  ภาษาไทย  200 

ค 13101  คณิตศาสตร์  200 

ว 13101   วทิยาศาสตร์  80 

ส 13101  สังคมศึกษาฯ 

ส 13102  ประวติัศาสตร์  

80 
40 

พ 13101    สุขศึกษาและ พลศึกษา  80 

ศ 13101    ศิลปะ 3 80 

ง 13101    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 

อ 13101   ภาษาองักฤษ  40 

รายวชิาเพิ0มเติม 40 

นาํไปบูรณาการเสริมในสาระภาษาไทย   40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 

1.   กิจกรรม แนะแนว  40 

2.     กิจกรรมนกัเรียน 
          ลูกเสือ-เนตรนารี  
          ชมรม / ชุมนุม 

30  
40 

 3  กิจกรรมเพื1อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียน 1,000 
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ชั:นประถมศึกษาปีที0  4 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวชิาพื:นฐาน 840 

ท 14101   ภาษาไทย   160 

ค 14101    คณิตศาสตร์  160 

ว  14101  วทิยาศาสตร์  80 

ส 14101    สังคมศึกษา ฯ  
ส 14102    ประวติัศาสตร์  

80 
40 

พ 14101    สุขศึกษาและ พลศึกษา  80 

ศ 14101    ศิลปะ  80 

ง 14101     การงานอาชีพและเทคโนโลย ี    80 

อ 14101     ภาษาองักฤษ  80 

รายวชิาเพิ0มเติม 40 

ง 24201    คอมพิวเตอร์ W 40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 

1.   กิจกรรม แนะแนว  40 

2    กิจกรรมนกัเรียน 
          ลูกเสือ-เนตรนารี  
          ชมรม / ชุมนุม 

 
30  
40 

3    กิจกรรมเพื1อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียน 1,000 
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ชั:นประถมศึกษาปีที0  5 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวชิาพื:นฐาน 840 

ท 15101   ภาษาไทย   160 

ค 15101    คณิตศาสตร์  160 

ว  15101   วทิยาศาสตร์  80 

ส 15101    สังคมศึกษา ฯ  
ส 15102    ประวติัศาสตร์  

80 
40 

พ 15101    สุขศึกษาและ พลศึกษา  80 

ศ 15101     ศิลปะ  80 

ง 15101     การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   80 

อ 15101     ภาษาองักฤษ  80 

รายวชิาเพิ0มเติม 40 

ง 25201    คอมพิวเตอร์ X 40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 

1.   กิจกรรม แนะแนว  40 

2.   กิจกรรมนกัเรียน 
          ลูกเสือ-เนตรนารี /  
          ชมรม / ชุมนุม 

 
30  
40 

3     กิจกรรมเพื1อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ 10 

รวมเวลาเรียน 1,000 

 
 

 
 

 

 



 

 

10 

ชั:นประถมศึกษาปีที0  6 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวชิาพื:นฐาน 840 

ท 16101   ภาษาไทย   160 

ค 16101    คณิตศาสตร์  160 

ว 16101    วทิยาศาสตร์  80 

ส 16101    สังคมศึกษา ฯ  
ส 16102     ประวติัศาสตร์  

80 
40 

พ 16101    สุขศึกษาและ พลศึกษา  80 

ศ 16101    ศิลปะ  80 

ง 16101     การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  80 

อ 16101    ภาษาองักฤษ  80 

รายวชิาเพิ0มเติม 40 

ง 26201     คอมพิวเตอร์ 3 40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 

1.   กิจกรรม แนะแนว  40 

2.   กิจกรรมนกัเรียน 
          ลูกเสือ-เนตรนารี /  
          ชมรม / ชุมนุม 

 
30  
40 

3     กิจกรรมเพื1อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ 10 

รวมเวลาเรียน 1,000 
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โครงสร้างหลกัสูตร ระดบัมัธยมศึกษา 

ชั:นมธัยมศึกษาปีที0 1 

ภาคเรียนที0 1 ภาคเรียนที0 2 

รายวชิา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/

ชม.) 
รายวชิา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/

ชม.) 

รายวชิาพื:นฐาน 11.0 (440) รายวชิาพื:นฐาน 11.0 (440) 

ท 21101  ภาษาไทย  1.5 ( 60 ) ท 21102  ภาษาไทย  1.5 ( 60 ) 
ค 21101  คณิตศาสตร์  1.5 ( 60 ) ค  21102  คณิตศาสตร์  1.5 ( 60 ) 
ว 21101  วิทยาศาสตร์  1.5 ( 60 ) ว  21102   วิทยาศาสตร์  1.5 ( 60 ) 
ส 21101  สงัคมศึกษา  
ส 21102  ประวติัศาสตร์  

1.5 ( 60 ) 
0.5 ( 20 ) 

ส  21103   สงัคมศึกษา  
ส  21104   ประวติัศาสตร์  

1.5 ( 60 ) 
0.5 ( 20 ) 

พ 21101  สุขศึกษาและพลศึกษา  1.0 (40) พ  21102     พลศึกษาและสุขศึกษา  1.0 (40) 
ศ 21101  ศิลปะ  1.0 (40) ศ  21102     ศิลปะ  1.0 (40) 
ง 21101  การงานอาชีและเทคโนโลยี  1.0 (40) ง   21102      การงานอาชีและเทคโนโลยี  1.0 (40) 
อ 21101  ภาษาองักฤษ  1.5 ( 60 ) อ  21102    ภาษาองักฤษ  1.5 ( 60 ) 

รายวชิาเพิ0มเติม 2.5 (100) รายวชิาเพิ0มเติม 2.5 (100) 
ค 21201   คณิตประยกุต ์1 W.Y  (40) ค 21202 คณิตประยกุต ์2 W.Y  (40) 
ว 21201   ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 0.5  (20) ว 21202 วิทยาศาสตร์กบัการแกปั้ญหา 0.5  (20) 
ง 21201   คอมพิวเตอร์ 1 0.5  (20) ง 21202 คอมพิวเตอร์ X คอมพวิเ 0.5  (20) 
อ 21201   เสริมทกัษะภาษาองักฤษ1 0.5  (20) อ 21202  เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 2 0.5  (20) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 60 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 60 

1.  กิจกรรม แนะแนว  20 1.   กิจกรรมแนะแนวแนะแนว  20 
2.  กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี  12 2.  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 13 
3.  กิจกรรมชุมนุม     20 3.  กิจกรรมชุมนุม  20 
4. กิจกรรมเพื1อสังคม และสาธารณะ    
    ประโยชน ์

8 
4. กิจกรรมเพื1อสังคม  และสาธารณะ    
     ประโยชน ์

7 

รวมเวลาเรียน  600 รวมเวลาเรียน  600 
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ชั:นมธัยมศึกษาปีที0 2 

ภาคเรียนที0 1 ภาคเรียนที0 2 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกติ/

ชม.) 
รายวชิา/กจิกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกติ/

ชม.) 

รายวชิาพื:นฐาน 10.5 (440) รายวชิาพื:นฐาน 10.5 (440) 

ท 22101  ภาษาไทย  1.5 ( 60 ) ท 22102  ภาษาไทย  1.5 ( 60 ) 
ค 22101   คณิตศาสตร์  1.5 ( 60 ) ค  22102  คณิตศาสตร์  1.5 ( 60 ) 
ว  22101  วทิยาศาสตร์  1.5 ( 60 ) ว  22102   วทิยาศาสตร์  1.5 ( 60 ) 
ส 22101   สงัคมศึกษา  
ส 22102   ประวติัศาสตร์  

1.5 ( 60 ) 
0.5 ( 20 ) 

ส  22103   สงัคมศึกษา  
ส  22104    ประวติัศาสตร์  

1.5 ( 60 ) 
0.5 ( 20 ) 

พ 22101   สุขศึกษาและพลศึกษา  1.0 (40) พ  22102    พลศึกษา  1.0 (40) 
ศ 22101    ศิลปะ  1.0 (40) ศ  22102     ศิลปะ 1.0 (40) 
ง 22101     การงานอาชีและเทคโนโลย ี 1.0 (40) ง   22102      การงานอาชีและเทคโนโลย ี 1.0 (40) 
อ 22101    ภาษาองักฤษ  1.5 ( 60 ) อ  22102     ภาษาองักฤษ  1.5 ( 60 ) 

รายวชิาเพิ0มเตมิ 2.5 (100) รายวชิาเพิ0มเตมิ 2.5 (100) 
ค 22201   คณิตประยกุต ์3 W.Y  (40) ค 22202   คณิตประยกุต ์4 W.Y  (40) 
ว 22201   เริ1มตน้กบัโครงงานวทิยฯ์ 0.5  (20) ว 22202  โครงงานวทิย ์ฯกบัคุณภาพชีวติ  0.5  (20) 
ง 22201   คอมพิวเตอร์ [ 0.5  (20) ง 22202    คอมพิวเตอร์ \  0.5  (20) 
อ 22201   เสริมทกัษะภาษาองักฤษ  3 0.5  (20) อ 22202   เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 4 0.5  (20) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 60 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 60 

1.   กิจกรรมแนะแนว  20 1.   กิจกรรมแนะแนว  20 

2.   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  12 2.  ลูกเสือ-เนตรนารี 13 
3.   กิจกรรมชุมนุม  20 3.  ชุมนุม  20 
4.   กิจกรรมเพื1อสงัคม  และสาธารณะ   
      ประโยชน์ 

8 
4.   กิจกรรมเพื1อสงัคม  และสาธารณะ   
       ประโยชน์ 

7 

รวมเวลาเรียนภาค 1  600 รวมเวลาเรียนภาค 2  600 
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ชั:นมธัยมศึกษาปีที0 3 

ภาคเรียนที0 1 ภาคเรียนที0 2 

รายวชิา/กจิกรรม 

เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/
ชม.) 

รายวชิา/กจิกรรม 

เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/
ชม.) 

รายวชิาพื:นฐาน 10.5 (440) รายวชิาพื:นฐาน 10.5 (440) 

ท 23101  ภาษาไทย  1.5 ( 60 ) ท 23102   ภาษาไทย  1.5 ( 60 ) 
ค 23101 คณิตศาสตร์  1.5 ( 60 ) ค  23102  คณิตศาสตร์  1.5 ( 60 ) 
ว  23101  วทิยาศาสตร์  1.5 ( 60 ) ว 23102   วทิยาศาสตร์  1.5 ( 60 ) 
ส 23101   สงัคมศึกษา  
ส 23102   ประวติัศาสตร์  

1.5 (60) 
0.5 ( 20 ) 

ส 23103    สงัคมศึกษา  
ส 23104     ประวติัศาสตร์  

1.5 (60) 
0.5 ( 20 ) 

พ 23101   พลศึกษาและสุขศึกษา  1.0 (40) พ 23102    พลศึกษา 6 1.0 (40) 
ศ 23101   ศิลปะ 1.5 ( 60 ) ศ  23102   ศิลปะ  1.5 ( 60 ) 
ง 23101    การงานอาชีและเทคโนโลย ี 1.0 (40) ง   23102     การงานอาชีและเทคโนโลย ี 1.0 (40) 
อ 23101   ภาษาองักฤษ  1.5 ( 60 ) อ   23102   ภาษาองักฤษ  1.5 ( 60 ) 
รายวชิาเพิ0มเตมิ 2.5 (100) รายวชิาเพิ0มเตมิ 2.5 (100) 
ค   23201 คณิตประยกุต ์5 1.Y  (40) ค  23202  คณิตประยกุต ์ 6 1.Y  (40) 
ว   23201  สนุกกบัไฟฟ้า 0.5  (20) ว   23202 ความหลากหลายของสิ1งมีชีวติ 0.5  (20) 
ง   23201   คอมพิวเตอร์ 5 0.5  (20) ง 23202    คอมพิวเตอร์ 6 0.5  (20) 
อ  23201   เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 5 0.5  (20) อ 23202   เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 6 0.5  (20) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 60 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 60 

1.  กิจกรรม แนะแนว  20 1.  กิจกรรมแนะแนว  20 

2.  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  12 2.  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 13 
3.   กิจกรรมชุมนุม   20 3.   กิจกรรมชุมนุม  20 
4. กิจกรรมเพื1อสงัคมและสาธารณะ 
   ประโยชน์ 

8 
4. กิจกรรมเพื1อสงัคมและสาธารณะ 
    ประโยชน์ 

7 

รวมเวลาเรียนภาค 1  600 รวมเวลาเรียนภาค 2  600 
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รายวชิาพื:นฐานและเพิ0มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดับประถมศึกษา 

รายวชิาพื:นฐาน       

                    ท 11101  ภาษาไทย  จาํนวน     200    ชั1วโมง 

 ท 12101  ภาษาไทย  จาํนวน     200     ชั1วโมง 

 ท 13101  ภาษาไทย  จาํนวน     200     ชั1วโมง 

 ท 14101  ภาษาไทย   จาํนวน     160      ชั1วโมง 

 ท 15101  ภาษาไทย  จาํนวน     160      ชั1วโมง 

 ท 16101  ภาษาไทย  จาํนวน     160      ชั1วโมง 

 

รายวชิาเพิ0มเติม 

                    - 
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รายวชิาพื:นฐานและเพิ0มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

รายวชิาพื:นฐาน       

                        ท 21101  ภาษาไทย        จาํนวน  60       ชั1วโมง 1.5 หน่วยกิต  

 ท 21102  ภาษาไทย         จาํนวน  60       ชั1วโมง 1.5 หน่วยกิต 

 ท 22101  ภาษาไทย         จาํนวน  60       ชั1วโมง 1.5 หน่วยกิต 

 ท 22102  ภาษาไทย         จาํนวน  60       ชั1วโมง 1.5 หน่วยกิต 

 ท 23101  ภาษาไทย         จาํนวน  60       ชั1วโมง 1.5 หน่วยกิต 

 ท 23102  ภาษาไทย         จาํนวน  60       ชั1วโมง 1.5 หน่วยกิต 

รายวชิาเพิ0มเติม 

                       - 
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รายวชิาพื:นฐานและเพิ0มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษา 

 

รายวชิาพื:นฐาน       

                    ค 11101  คณิตศาสตร์1          จาํนวน  200     ชั1วโมง 

                    ค 12101  คณิตศาสตร์           จาํนวน  200     ชั1วโมง 

                    ค 13101  คณิตศาสตร์           จาํนวน  200     ชั1วโมง 

                    ค 14101  คณิตศาสตร์           จาํนวน  160     ชั1วโมง 

                    ค 15101  คณิตศาสตร์           จาํนวน  160     ชั1วโมง 

                    ค 16101  คณิตศาสตร์           จาํนวน  160     ชั1วโมง 

 

รายวชิาเพิ0มเติม 

                    - 
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รายวชิาพื:นฐานและเพิ0มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษา 

 

รายวชิาพื:นฐาน       

                        ค 21101  คณิตศาสตร์         จาํนวน  60       ชั1วโมง 1.5    หน่วยกิต  

 ค 21102   คณิตศาสตร์             จาํนวน  60       ชั1วโมง 1.5    หน่วยกิต 

 ค 22101   คณิตศาสตร์      จาํนวน  60       ชั1วโมง 1.5    หน่วยกิต 

 ค 22102   คณิตศาสตร์             จาํนวน  60       ชั1วโมง 1.5    หน่วยกิต 

 ค 23101   คณิตศาสตร์                    จาํนวน  60       ชั1วโมง 1.5    หน่วยกิต 

 ค 23102   คณิตศาสตร์                          จาํนวน  60       ชั1วโมง 1.5    หน่วยกิต 

รายวชิาเพิ0มเติม 

                       ค 21201  คณิตศาสตร์ประยกุต ์1       จาํนวน 40   ชั1วโมง  1.Y      หน่วยกิต  

                       ค 21202  คณิตศาสตร์ประยกุต ์2             จาํนวน 40   ชั1วโมง  1.Y      หน่วยกิต 

 ค 22201  คณิตศาสตร์ประยกุต ์3             จาํนวน 40   ชั1วโมง 1.Y      หน่วยกิต 

 ค 22202  คณิตศาสตร์ประยกุต ์4        จาํนวน 40   ชั1วโมง  1.Y      หน่วยกิต 

 ค 23201  คณิตศาสตร์ประยกุต ์5        จาํนวน 40   ชั1วโมง  1.Y      หน่วยกิต 

 ค 23202  คณิตศาสตร์ประยกุต ์6              จาํนวน 40   ชั1วโมง  1.Y      หน่วยกิต 
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รายวชิาพื:นฐานและเพิ0มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษา 

 

รายวชิาพื:นฐาน       

                    ว 11101  วทิยาศาสตร์           จาํนวน  80    ชั1วโมง 

                     ว 12101  วทิยาศาสตร์           จาํนวน  80    ชั1วโมง 

  ว 13101  วทิยาศาสตร์           จาํนวน  80    ชั1วโมง 

  ว 14101  วทิยาศาสตร์           จาํนวน  80    ชั1วโมง 

  ว 15101  วทิยาศาสตร์           จาํนวน  80    ชั1วโมง 

  ว 16101  วทิยาศาสตร์           จาํนวน  80    ชั1วโมง 

รายวชิาเพิ0มเติม 

 - 
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รายวชิาพื:นฐานและเพิ0มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษา 

 

รายวชิาพื:นฐาน       

                        ว 21101  วทิยาศาสตร์        จาํนวน  60       ชั1วโมง 1.5 หน่วยกิต  

                        ว 21102  วทิยาศาสตร์        จาํนวน  60       ชั1วโมง 1.5 หน่วยกิต 

                        ว 22101  วทิยาศาสตร์        จาํนวน  60       ชั1วโมง 1.5 หน่วยกิต 

                        ว 22102  วทิยาศาสตร์        จาํนวน  60       ชั1วโมง 1.5 หน่วยกิต 

                        ว 23101  วทิยาศาสตร์        จาํนวน  60       ชั1วโมง 1.5 หน่วยกิต                     

 ว 23102  วทิยาศาสตร์        จาํนวน  60       ชั1วโมง 1.5 หน่วยกิต 

รายวชิาเพิ0มเติม 

                       ว 21201  ของเล่นเชิงวทิยาศาสตร์            จาํนวน 20   ชั1วโมง  0.5      หน่วยกิต  

                       ว 21202  วทิยาศาสตร์กบัการแกปั้ญหา                 จาํนวน 20   ชั1วโมง 0.5       หน่วยกิต 

 ว 22201  เริ1มตน้กบัโครงงานวทิยาศาสตร์            จาํนวน 20   ชั1วโมง 0.5      หน่วยกิต 

 ว 22202  โครงงานวทิยาศาสตร์กบัคุณภาพชีวิต   จาํนวน 20   ชั1วโมง 0.5      หน่วยกิต 

 ค 23201  สนุกกบัไฟฟ้า                จาํนวน 20   ชั1วโมง 0.5      หน่วยกิต 

 ค 23202  ความหลากหลายของสิ1งมีชีวติ            จาํนวน 20   ชั1วโมง 0.5      หน่วยกิต 
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รายวชิาพื:นฐานและเพิ0มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

ระดับประถมศึกษา 

 

รายวชิาพื:นฐาน       

                     ส 11101  สังคมศึกษาฯ   จาํนวน  80    ชั1วโมง 

                           ส 12101  สังคมศึกษาฯ   จาํนวน  80    ชั1วโมง 

    ส 13101  สังคมศึกษาฯ   จาํนวน  80    ชั1วโมง 

    ส 14101  สังคมศึกษาฯ   จาํนวน  80    ชั1วโมง 

    ส 15101  สังคมศึกษาฯ   จาํนวน  80    ชั1วโมง 

    ส 16101  สังคมศึกษาฯ   จาํนวน  80    ชั1วโมง 

 ส 11102 ประวติัศาสตร์   จาํนวน  40    ชั1วโมง 

                           ส 12102 ประวติัศาสตร์     จาํนวน  40    ชั1วโมง 

          ส 13102 ประวติัศาสตร์    จาํนวน  40    ชั1วโมง 

     ส 14102 ประวติัศาสตร์    จาํนวน  40    ชั1วโมง 

     ส 15102 ประวติัศาสตร์    จาํนวน  40    ชั1วโมง 

     ส 16102 ประวติัศาสตร์    จาํนวน  40    ชั1วโมง 

 

รายวชิาเพิ0มเติม 

  - 
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รายวชิาพื:นฐานและเพิ0มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

ระดับมัธยมศึกษา 

 

รายวชิาพื:นฐาน       

                     ส 21101  สังคมศึกษาฯ           จาํนวน  120    ชั1วโมง    1.5   หน่วยกิต               
    ส 21103  สังคมศึกษาฯ                       จาํนวน  120     ชั1วโมง     1.5   หน่วยกิต 

     ส 22101  สังคมศึกษาฯ            จาํนวน  120     ชั1วโมง     1.5   หน่วยกิต 

     ส 22103  สังคมศึกษาฯ           จาํนวน  120     ชั1วโมง     1.5   หน่วยกิต 

     ส 23101  สังคมศึกษาฯ           จาํนวน  120     ชั1วโมง     1.5   หน่วยกิต 

        ส 23103  สังคมศึกษาฯ           จาํนวน  120     ชั1วโมง     1.5   หน่วยกิต 

                      ส 21102 ประวติัศาสตร์          จาํนวน     40    ชั1วโมง    1.0   หน่วยกิต 

                         ส 21104ประวติัศาสตร์           จาํนวน     40    ชั1วโมง     1.0   หน่วยกิต 

        ส 22102 ประวติัศาสตร์          จาํนวน     40    ชั1วโมง     1.0   หน่วยกิต 

     ส 22104 ประวติัศาสตร์                       จาํนวน     40    ชั1วโมง     1.0   หน่วยกิต 

        ส 23102ประวติัศาสตร์           จาํนวน     40    ชั1วโมง     1.0   หน่วยกิต 

     ส 23104 ประวติัศาสตร์          จาํนวน     40    ชั1วโมง     1.0   หน่วยกิต 

 

รายวชิาเพิ0มเติม 

  - 
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รายวชิาพื:นฐานและเพิ0มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับประถมศึกษา 

 

รายวชิาพื:นฐาน       

                        พ 11101  สุขศึกษาและพลศึกษา          จาํนวน  80    ชั1วโมง 

 พ 12101  สุขศึกษาและพลศึกษา          จาํนวน  80    ชั1วโมง 

 พ 13101  สุขศึกษาและพลศึกษา          จาํนวน  80    ชั1วโมง 

 พ 14101  สุขศึกษาและพลศึกษา          จาํนวน  80    ชั1วโมง 

 พ 15101  สุขศึกษาและพลศึกษา          จาํนวน  80    ชั1วโมง 

 พ 16101  สุขศึกษาและพลศึกษา          จาํนวน  80    ชั1วโมง 

 

 

รายวชิาเพิ0มเติม 

  - 
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รายวชิาพื:นฐานและเพิ0มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา 

 

รายวชิาพื:นฐาน       

                          พ 21101   สุขศึกษาและพลศึกษา       จาํนวน  40  ชั1วโมง 1.0     หน่วยกิต 

   พ 21102   สุขศึกษาและพลศึกษา       จาํนวน  40  ชั1วโมง 1.0     หน่วยกิต 

  พ 22101   สุขศึกษาและพลศึกษา       จาํนวน  40  ชั1วโมง 1.0     หน่วยกิต                           

  พ 22102   สุขศึกษาและพลศึกษา       จาํนวน  40  ชั1วโมง 1.0     หน่วยกิต 

   พ 23101   สุขศึกษาและพลศึกษา       จาํนวน  40  ชั1วโมง 1.0     หน่วยกิต 

   พ 23102   สุขศึกษาและพลศึกษา       จาํนวน  40  ชั1วโมง 1.0     หน่วยกิต 

 

 

รายวชิาเพิ0มเติม 

  - 
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รายวชิาพื:นฐานและเพิ0มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ระดับประถมศึกษา 

 

รายวชิาพื:นฐาน       

                     ศ 11101  ศิลปะ            จาํนวน  80    ชั1วโมง 

 ศ 12101  ศิลปะ            จาํนวน  80    ชั1วโมง 

 ศ 13101  ศิลปะ            จาํนวน  80    ชั1วโมง 

 ศ 14101  ศิลปะ            จาํนวน  80    ชั1วโมง 

 ศ 15101  ศิลปะ            จาํนวน  80    ชั1วโมง 

 ศ 16101  ศิลปะ            จาํนวน  80    ชั1วโมง 

รายวชิาเพิ0มเติม 

  - 
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รายวชิาพื:นฐานและเพิ0มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ระดับมัธยมศึกษา 

 

รายวชิาพื:นฐาน       

                          ศ 21101   ศิลปะ       จาํนวน  40  ชั1วโมง 1.0     หน่วยกิต 

   ศ 21102   ศิลปะ       จาํนวน  40  ชั1วโมง 1.0     หน่วยกิต 

  ศ 22101   ศิลปะ       จาํนวน  40  ชั1วโมง 1.0     หน่วยกิต                           

  ศ 22102   ศิลปะ       จาํนวน  40  ชั1วโมง 1.0     หน่วยกิต 

   ศ 23101   ศิลปะ       จาํนวน  40  ชั1วโมง 1.0     หน่วยกิต 

   ศ 23102   ศิลปะ       จาํนวน  40  ชั1วโมง 1.0     หน่วยกิต 

 

 

รายวชิาเพิ0มเติม 

  - 
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รายวชิาพื:นฐานและเพิ0มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับประถมศึกษา 

 

รายวชิาพื:นฐาน       

                        ง 11101  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี       จาํนวน  40    ชั1วโมง 

 ง 12101  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี       จาํนวน  40    ชั1วโมง 

 ง 13101  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี       จาํนวน  40    ชั1วโมง 

 ง 14101  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี       จาํนวน  80    ชั1วโมง 

 ง 15101  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี       จาํนวน  80    ชั1วโมง 

 ง 16101  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี       จาํนวน  80    ชั1วโมง 

รายวชิาเพิ0มเติม 

                        ง X\XYW  คอมพิวเตอร์ W   จาํนวน  \0    ชั1วโมง 

                        ง X^XYW  คอมพิวเตอร์ X   จาํนวน  \0    ชั1วโมง 

                        ง X_XYW  คอมพิวเตอร์ [   จาํนวน  \0    ชั1วโมง 
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รายวชิาพื:นฐานและเพิ0มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับมัธยมศึกษา 

 

รายวชิาพื:นฐาน       

                          ง 21101   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี     จาํนวน  40  ชั1วโมง 1.0     หน่วยกิต 

   ง 21102   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี     จาํนวน  40  ชั1วโมง 1.0     หน่วยกิต 

   ง 22101   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี     จาํนวน  40  ชั1วโมง 1.0     หน่วยกิต 

   ง 22102   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี     จาํนวน  40  ชั1วโมง 1.0     หน่วยกิต 

   ง 23101   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี      จาํนวน  40  ชั1วโมง 1.0     หน่วยกิต 

   ง 23102   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี     จาํนวน  40  ชั1วโมง 1.0     หน่วยกิต 

 

รายวชิาเพิ0มเติม 

   ง 21201   คอมพิวเตอร์ W   จาํนวน  20  ชั1วโมง 0.5     หน่วยกิต 

   ง 21202   คอมพิวเตอร์ X  จาํนวน  20  ชั1วโมง 0.5     หน่วยกิต 

  ง 22201   คอมพิวเตอร์ [   จาํนวน  20  ชั1วโมง 0.5     หน่วยกิต 

  ง 22202   คอมพิวเตอร์ \  จาํนวน  20  ชั1วโมง 0.5     หน่วยกิต 

   ง 23201   คอมพิวเตอร์ ^  จาํนวน  20  ชั1วโมง 0.5     หน่วยกิต    

             ง 23202   คอมพิวเตอร์ _  จาํนวน  20  ชั1วโมง 0.5     หน่วยกิต 
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รายวชิาพื:นฐานและเพิ0มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาองักฤษ ) 

ระดับประถมศึกษา 

 

รายวชิาพื:นฐาน       

                        อ 11101  ภาษาองักฤษ         จาํนวน  40    ชั1วโมง 

 อ 12101  ภาษาองักฤษ                       จาํนวน  40    ชั1วโมง 

 อ 13101  ภาษาองักฤษ                                    จาํนวน  40    ชั1วโมง 

 อ 14101  ภาษาองักฤษ                                    จาํนวน  80    ชั1วโมง 

 อ 15101  ภาษาองักฤษ                                    จาํนวน  80    ชั1วโมง 

 อ 16101  ภาษาองักฤษ                                    จาํนวน  80    ชั1วโมง 

รายวชิาเพิ0มเติม 

  - 
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รายวชิาพื:นฐานและเพิ0มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาองักฤษ ) 

ระดับมัธยมศึกษา 

 

รายวชิาพื:นฐาน       

                          อ 21101   ภาษาองักฤษ        จาํนวน  60  ชั1วโมง 1.5     หน่วยกิต 

   อ 21102   ภาษาองักฤษ        จาํนวน  60  ชั1วโมง 1.5     หน่วยกิต 

   อ 22101   ภาษาองักฤษ    จาํนวน  60  ชั1วโมง 1.5     หน่วยกิต 

   อ 22102   ภาษาองักฤษ     จาํนวน  60  ชั1วโมง 1.5     หน่วยกิต 

   อ 23101   ภาษาองักฤษ     จาํนวน  60  ชั1วโมง 1.5     หน่วยกิต 

   อ 23102   ภาษาองักฤษ     จาํนวน  60  ชั1วโมง 1.5     หน่วยกิต 

 

รายวชิาเพิ0มเติม 

   อ 21201   ภาษาองักฤษกบัเจา้ของภาษา 1      จาํนวน  20  ชั1วโมง 0.5     หน่วยกิต 

   อ 21202   ภาษาองักฤษกบัเจา้ของภาษา 2      จาํนวน  20  ชั1วโมง 0.5     หน่วยกิต 

  อ 22201   ภาษาองักฤษกบัเจา้ของภาษา 3     จาํนวน  20  ชั1วโมง 0.5     หน่วยกิต 

  อ 22202   ภาษาองักฤษกบัเจา้ของภาษา 4     จาํนวน  20  ชั1วโมง 0.5     หน่วยกิต 

   อ 23201   ภาษาองักฤษกบัเจา้ของภาษา 5      จาํนวน  20  ชั1วโมง 0.5     หน่วยกิต    

             อ 23202   ภาษาองักฤษกบัเจา้ของภาษา 6     จาํนวน  20  ชั1วโมง 0.5     หน่วยกิต 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย  ๑        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        

ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๑              เวลา  ๒๔๐  ชั0วโมง       

******************************************** 
 

  ศึกษาเกี1ยวกบัคาํ ความหมายของคาํ   คาํคลอ้งจองและขอ้ความที1ประกอบดว้ยคาํพื�นฐานที1ใช้
ในชีวิตประจาํวนัไม่น้อยกว่า _YY  คาํรวมทั�งคาํที1ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื1น  ความหมายของคาํ  
ขอ้ความ  เครื1องหมายหรือสัญลกัษณ์ที1พบเห็นในชีวิตประจาํวนั คาํในมาตราตวัสะกดต่าง ๆ   คาํที1มีการันต ์  
คาํคลอ้งจองและประโยคง่าย ๆ  คาํที1ใช้สื1อสารในชีวิตประจาํวนั พยญัชนะ  สระ  วรรณยุกต ์ เลขไทย  เขียน
สะกดคาํ  การแจกลูก มาตราตวัสะกดที1ตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา  การผนัคาํ คาํควบกลํ�า อกัษรนาํ ตวั ฤ ฤๅ  
คาํนาม คาํกริยา   การประสมคาํ  การบันทึก  การแต่งประโยคและการต่อคาํคล้องจองง่าย ๆ บทอาขยาน 
วรรณกรรม ร้อยแกว้และร้อยกรองสําหรับเด็ก  การคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดั  รวมทั�งมารยาทในการอ่าน 
การพูด การฟังและการเขียน 
  

โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการคิด  การฝึกปฏิบติั  อธิบาย  บนัทึก  การตั�งคาํถาม  ตอบคาํถาม  ใชท้กัษะการฟัง  การดูและการพูด  
แสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  เพื1อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สื1อสารได้
ถูกตอ้ง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการอนุรักษภ์าษาไทย  และตวัเลขไทย  สามารถนาํความรู้ไปใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
ตัวชี:วดั  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  ตัวชี:วดั) 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาภาษาไทย  ป.๑ ( ท JJJKJ) 
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๑. อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง และขอ้ความสั�นๆ 
๒. บอกความหมายของคาํ และขอ้ความที1อ่าน 
๓. ตอบคาํถามเกี1ยวกบัเรื1องที1อ่าน 
๔. เล่าเรื1องยอ่จากเรื1องที1อ่าน 
๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื1องที1อ่าน 
๖. อ่านหนงัสือตามความสนใจอยา่งสมํ1าเสมอและนาํเสนอเรื1องที1อ่าน 
๗. บอกความหมายของเครื1องหมาย  หรือสัญลกัษณ์สาํคญัที1มกัพบเห็นในชีวติประจาํวนั 
๘. มีมารยาท ในการอ่าน 
๙. คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
๑๐. เขียนสื1อสารดว้ยคาํและประโยคง่ายๆ 
๑๑. มีมารยาทในการเขียน 
๑๒. ฟังคาํแนะนาํ คาํสั1งง่ายๆ และปฏิบติัตาม 
๑๓. ตอบคาํถามและเล่าเรื1องที1ฟังและดู ทั�งที1เป็นความรู้และความบนัเทิง 
๑๔. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื1องที1ฟังและดู 
๑๕. พูดสื1อสารไดต้ามวตัถุประสงค ์ 
๑๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
๑๗. บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต ์และเลขไทย 
๑๘. เขียนสะกดคาํและบอกความหมาย ของคาํ 
๑๙. เรียบเรียงคาํเป็นประโยคง่าย ๆ 
๒๐. ต่อคาํคลอ้งจองง่ายๆ 

๒๑. บอกขอ้คิดที1ไดจ้ากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแกว้และร้อยกรองสาํหรับเด็ก 
๒๒. ท่องจาํบทอาขยานตามที1กาํหนด  และบทร้อยกรองตามความสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
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ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๒              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                          

ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๒                                      เวลา  ๒๔๐  ชั0วโมง       

******************************************** 
 

ศึกษาเกี1ยวกับคาํ ความหมายของคาํ  คาํคล้องจอง   ขอ้ความ  บทร้อยกรองง่าย ๆ  ที1ประกอบ ด้วยคาํ
พื�นฐานเพิ1มจาก ป.๑  ไม่น้อยกว่า  ๘๐๐  คาํ   รวมทั�งคาํที1ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื1น คาํสั1งหรือ
ขอ้แนะนาํเกี1ยวกบัการใชส้ถานที1สาธารณะ   การใชเ้ครื1องใชที้1จาํเป็นในบา้นและในโรงเรียน   ขอ้ปฏิบติัในการใช้
ห้องพิเศษต่าง ๆ  ขอ้แนะนาํการประหยดันํ� า-ไฟฟ้า   คาํแนะนํา   คาํสั1งที1ซับซ้อน  การเขียนพยญัชนะ  สระ   
วรรณยุกต์  เลขไทยการสะกดคาํ  มาตราตวัสะกดที1ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา   การผนัอกัษรกลาง  
อกัษรสูงและอกัษรตํ1า  คาํที1มีตวัการันต ์   คาํที1มีพยญัชนะควบกลํ�า   คาํที1มีอกัษรนาํ  คาํที1มีความหมายตรงกนั
ขา้ม  คาํที1มี รร  ความหมายของคาํ   ประโยคและประโยคเป็นขอ้ความสั� น ๆ   ลกัษณะคาํคลอ้งจอง การเลือกใช้
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ1น วรรณกรรม ร้อยแกว้และร้อยกรอง  บทร้องเล่นสําหรับเด็กในทอ้งถิ1นและ
การละเล่นของเด็กไทย   บทอาขยาน การคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดั รวมทั�งมารยาทในการอ่าน การพูด 
การฟังและการเขียน 

โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสื1อความ  กระบวนการแกปั้ญหา  การฝึกปฏิบติั  การบอก การระบุ 
อธิบาย  บนัทึก  การตั�งคาํถาม  ตอบคาํถาม  ท่องจาํใช้ทกัษะการฟัง  การดูและการพูด  แสดงความคิดเห็น  
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  เพื1อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สื1อสารไดถู้กตอ้ง  รักการเรียน
ภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการอนุรักษภ์าษาไทย  และตวัเลขไทย  สามารถนาํความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ใน
ชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 
ตัวชี:วดั 

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

             ท ๕.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓   
  (รวม  ๒๗  ตัวชี:วดั) 

 

 
 
ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาภาษาไทย  ป. ๒ ( ท JMJKJ ) 



 

 

33 

๑. อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ   ไดถู้กตอ้ง 
๒. อธิบายความหมายของคาํและขอ้ความที1อ่าน 
๓. ตั�งคาํถามและตอบคาํถามเกี1ยวกบัเรื1องที1อ่าน 
๔. ระบุใจความสาํคญัและรายละเอียดจากเรื1องที1อ่าน 
๕. แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื1องที1อ่าน 
๖. อ่านหนงัสือตามความสนใจอยา่งสมํ1าเสมอและนาํเสนอเรื1องที1อ่าน 
๗. อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติัตามคาํสั1งหรือขอ้แนะนาํ 
๘.  มีมารยาทในการอ่าน 
๙. คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
๑๐. เขียนเรื1องสั�นๆ เกี1ยวกบัประสบการณ์ 
๑๑. เขียนเรื1องสั�นๆ ตามจินตนาการ 
๑๒. มีมารยาทในการเขียน 
๑๓. ฟังคาํแนะนาํ คาํสั1งที1ซบัซอ้น  และปฏิบติัตาม 
๑๔. เล่าเรื1องที1ฟังและดูทั�งที1เป็นความรู้และความบนัเทิง 
๑๕. บอกสาระสาํคญัของเรื1องที1ฟังและดู 
๑๖. ตั�งคาํถามและตอบคาํถามเกี1ยวกบัเรื1องที1ฟังและดู 
๑๗. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื1องที1ฟังและดู 
๑๘. พูดสื1อสารไดช้ดัเจนตรงตามวตัถุประสงค ์ 
๑๙. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
๒๐. บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต ์และเลขไทย 
๒๑. เขียนสะกดคาํและบอกความหมาย ของคาํ 
๒๒. เรียบเรียงคาํเป็นประโยคไดต้รงตามเจตนาของการสื1อสาร 
๒๓. บอกลกัษณะคาํคลอ้งจอง 
๒๔. เลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและ ภาษาถิ1นไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

๒๕. ระบุขอ้คิดที1ไดจ้ากการอ่านหรือ    การฟังวรรณกรรมสาํหรับเด็ก   เพื1อนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
๒๖. ร้องบทร้องเล่นสาํหรับเด็กในทอ้งถิ1น 
๒๗. ท่องจาํบทอาขยานตามที1กาํหนด และบทร้อยกรองที1มีคุณค่าตามความสนใจ  
 
 
 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
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ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๒        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย               

ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๓                                     เวลา  ๒๔๐  ชั0วโมง      

******************************************** 
 

ศึกษาเกี1ยวกบัคาํ ความหมายของคาํ  คาํคลอ้งจอง   ขอ้ความและบทร้อยกรองง่าย ๆ ที1ประกอบดว้ยคาํ
พื�นฐานเพิ1มจาก ป.๒  ไม่นอ้ยกวา่ ๑,๒๐๐  คาํ  รวมทั�งคาํที1เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื1น  ลาํดบัเหตุการณ์
คาดคะเนเหตุการณ์และขอ้คิดจากเรื1อง ตลอดจนความหมายของขอ้มูลจากแผนภาพ   แผนที1และแผนภูมิ 
ลกัษณะของคน  สัตว ์ สิ1งของ  สถานที1 บนัทึกประจาํวนั  จดหมายลาครู   เรื1องตามจินตนาการ เรื1องที1เป็นความรู้
และความบนัเทิง คาํตามมาตราตวัสะกดที1ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา  หนา้ที1ของคาํในประโยค การ
ใชพ้จนานุกรมคน้หาความหมายของคาํ คาํขวญั   ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ1นวรรณคดี   วรรณกรรมและ
เพลงพื�นบา้น เพลงกล่อมเด็ก บทอาขยานและบทร้อยกรองที1มีคุณค่า การเขียนบรรยายเกี1ยวกบัสิ1งใดสิ1งหนึ1งได้
อยา่งชดัเจน    บนัทึกประจาํวนั จดหมายลาครู เรื1องตามจินตนาการ    แต่งประโยคง่าย ๆ   รวมทั�งมารยาทในการ
อ่าน การพูด การฟังและการเขียน 

โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  การคดั กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการคิดวเิคราะห์  กระบวนการสื1อความ  กระบวนการแกปั้ญหา  การฝึกปฏิบติั  การบอก การระบุ การ
สรุปขอ้คิด อธิบาย  บนัทึก  การตั�งคาํถาม  ตอบคาํถาม  ใช้ทกัษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความ
คิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  เพื1อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สื1อสารไดถู้กตอ้ง  รัก
การเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย  และตวัเลขไทย  สามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 ตัวชี:วดั 

 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  ๓๒  ตัวชี:วดั) 

 
 
 
 

 

ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ป. ๓ ( ท JNJKJ ) 
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๑. อ่านออกเสียงคาํ ขอ้ความ เรื1องสั�นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง คล่องแคล่ว 
๒. อธิบายความหมายของคาํและขอ้ความที1อ่าน 
๓. ตั�งคาํถามและตอบคาํถามเชิงเหตุผลเกี1ยวกบัเรื1องที1อ่าน 

๔. ลาํดบัเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื1องที1อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 
๕. สรุปความรู้และขอ้คิดจากเรื1องที1อ่านเพื1อนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๖. อ่านหนงัสือตามความสนใจอยา่งสมํ1าเสมอและนาํเสนอเรื1องที1อ่าน 
๗. อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบายและปฏิบติัตามคาํสั1งหรือขอ้แนะนาํ 
๘. อธิบายความหมายของขอ้มูลจากแผนภาพ แผนที1 และแผนภูมิ 
๙. มีมารยาทในการอ่าน 
๑๐. คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
๑๑. เขียนบรรยายเกี1ยวกบัสิ1งใดสิ1งหนึ1ง  ไดอ้ยา่งชดัเจน 
๑๒. เขียนบนัทึกประจาํวนั 
๑๓. เขียนจดหมายลาครู 
๑๔. เขียนเรื1องตามจินตนาการ 
๑๕. มีมารยาทในการเขียน 
๑๖. เล่ารายละเอียดเกี1ยวกบัเรื1องที1ฟังและดูทั�งที1เป็นความรู้และความบนัเทิง 
๑๗. บอกสาระสาํคญัจากการฟังและการดู 
๑๘. ตั�งคาํถามและตอบคาํถามเกี1ยวกบัเรื1องที1ฟังและดู 
๑๙. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื1องที1ฟังและดู 
๒๐. พูดสื1อสารไดช้ดัเจนตรงตามวตัถุประสงค ์
๒๑. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
๒๒. เขียนสะกดคาํและบอกความหมายของคาํ 
๒๓. ระบุชนิดและหนา้ที1ของคาํในประโยค 
๒๔. ใชพ้จนานุกรมคน้หาความหมายของคาํ         
๒๕. แต่งประโยคง่ายๆ 
๒๖. แต่งคาํคลอ้งจองและคาํขวญั 
๒๗. เลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและ    ภาษาถิ1นไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

๒๘. ระบุขอ้คิดที1ไดจ้ากการอ่านวรรณกรรมเพื1อนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
๒๙. รู้จกัเพลงพื�นบา้นและเพลงกล่อมเด็ก เพื1อปลูกฝังความชื1นชมวฒันธรรมทอ้งถิ1น 
๓๐. แสดงความคิดเห็นเกี1ยวกบัวรรณคดี  ที1อ่าน 
๓๑.  ท่องจาํบทอาขยานตามที1กาํหนดและบทร้อยกรองที1มีคุณค่าตามความสนใจ 

คาํอธิบายรายวชิา 
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ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย  ๔       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                           

ชั:นประถมศึกษาปีที0  ๔                เวลา  ๑๖๐  ชั0วโมง       

******************************************** 
 

ศึกษาเกี1ยวกบัวิธีการอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้  และบทร้อยกรอง  ความหมายของคาํ  ประโยค  และ
สาํนวนจากเรื1องที1อ่าน เรื1องสั�น  ขอ้คิดที1ไดจ้ากเรื1องที1อ่าน  การเขียนแผนภาพโครงเรื1อง  แผนภาพความคิดเพื1อ
ใช้พฒันางานเขียน   คาํและความหมายของคาํในบริบทต่างๆ  หน้าที1ของคาํในประโยค  การใช้พจนานุกรม
คน้หาความหมายของคาํ  ประโยค บทร้อยกรองและคาํขวญั  ความหมายของสํานวน  เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถิ1น  นิทานพื�นบา้นหรือนิทานคติธรรม  เพลงพื�นบา้น  บทอาขยาน บทร้อยกรอง     การคดั
ลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดั  มารยาทในการอ่านเขียน การฟัง  การดูและการพูด 

โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื1 อความ  
กระบวนการแกปั้ญหา  การฝึกปฏิบติั  อธิบาย  บนัทึก  ระบุ แยกขอ้เท็จจริง  สรุปขอ้คิดการตั�งคาํถาม  ตอบ
คาํถาม  ใชท้กัษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  เพื1อให้
เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื1 อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 
ตัวชี:วดั 

 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  ตัวชี:วดั) 
 

 
 
 
 
ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ป. ๔ ( ท JPJKJ ) 
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๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และ บทร้อยกรองไดถู้กตอ้ง 
๒.  อธิบายความหมายของคาํ ประโยค และสาํนวนจากเรื1องที1อ่าน      

๓. อ่านเรื1องสั�นๆ ตามเวลาที1กาํหนดและตอบคาํถามจากเรื1องที1อ่าน 
๔. แยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นจากเรื1องที1อ่าน 
๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื1องที1อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 
๖. สรุปความรู้และขอ้คิดจากเรื1องที1อ่านเพื1อนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๗. อ่านหนงัสือที1มีคุณค่าตามความสนใจอยา่งสมํ1าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี1ยวกบัเรื1องที1อ่าน 
๘. มีมารยาทในการอ่าน 
๙. คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดัและครึ1 งบรรทดั             
๑๐.  เขียนสื1อสารโดยใชค้าํไดถู้กตอ้งชดัเจน และเหมาะสม 
๑๑. เขียนแผนภาพโครงเรื1องและแผนภาพความคิดเพื1อใชพ้ฒันางานเขียน 
๑๒. เขียนยอ่ความจากเรื1องสั�นๆ 
๑๓. เขียนจดหมายถึงเพื1อนและบิดามารดา   
๑๔. เขียนบนัทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาคน้ควา้    
๑๕. เขียนเรื1องตามจินตนาการ 
๑๖. มีมารยาทในการเขียน 

๑๗. จาํแนกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นจากเรื1องที1ฟังและดู 
๑๘. พูดสรุปความจากการฟังและดู 
๑๙. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี1ยวกบัเรื1องที1ฟังและดู 
๒๐. ตั�งคาํถามและตอบคาํถามเชิงเหตุผลจากเรื1องที1ฟังและดู          
๒๑. รายงานเรื1องหรือประเด็นที1ศึกษาคน้ควา้จากการฟัง การดู  และการสนทนา 
๒๒. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
๒๓. สะกดคาํและบอกความหมายของคาํในบริบทต่างๆ 
๒๔. ระบุชนิดและหนา้ที1ของคาํในประโยค 
๒๕ ใชพ้จนานุกรมคน้หาความหมายของคาํ         
๒๖. แต่งประโยคไดถู้กตอ้งตามหลกัภาษา 
๒๗. แต่งบทร้อยกรองและคาํขวญั 
๒๘. บอกความหมายของสาํนวน 
๒๙. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกบัภาษาถิ1นได ้
๓๐. ระบุขอ้คิดจากนิทานพื�นบา้นหรือนิทานคติธรรม 
๓๑. อธิบายขอ้คิดจากการอ่านเพื1อนาํไปใชใ้นชีวิตจริง 
๓๒. ร้องเพลงพื�นบา้น 
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๓๓. ท่องจาํบทอาขยานตามที1กาํหนด และบทร้อยกรองที1มีคุณค่าตามความสนใจ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา    
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รหัสวชิา   ท JQJK1    ภาษาไทย  ๕       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        
ชั:นประถมศึกษาปีที0 Q            เวลา  JRK ชั0วโมง 

******************************************** 
 

ศึกษาเกี1ยวกบับทร้อยแกว้  บทร้อยกรอง  คาํ ความหมายของคาํ  ประโยคและขอ้ความ ที1เป็นการ
บรรยาย   การพรรณนา และความหมายโดยนยั  การวเิคราะห์  การแสดงความคิดเห็นเรื1องที1อ่าน  การอ่านงานเขียนเชิง
อธิบาย  คาํสั1ง  ขอ้แนะนาํแลว้ปฏิบติัตาม  มารยาทการอ่าน   

การคดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดัและครึ1 งบรรทดั  การเขียนสื1อสาร  คาํขวญั  คาํอวยพร  การนาํ
แผนภาพโครงเรื1อง  แผนภาพความคิดไปพฒันางานเขียน  การเขียนยอ่ความ  จดหมายถึงผูป้กครองและญาติ
การเขียนแสดงความรู้สึก  ความคิดเห็น  การกรอกแบบรายการต่าง ๆ  การเขียนเรื1องตามจินตนาการและ
สร้างสรรค ์  มารยาทในการเขียน 

 การพูดแสดงความรู้  ความคิดเห็น  ความรู้สึก  การตั�งคาํถาม  การตอบคาํถาม   การวเิคราะห์ความ
น่าเชื1อถือจากเรื1องที1ฟังและดู  การพูดรายงาน  มารยาทในการดูและพูด 

หลกัการใชภ้าษา  ชนิดและหนา้ที1ของคาํ  ประโยคและส่วนประกอบของประโยค  การเปรียบเทียบ
ภาษาไทยมาตรฐาน  ภาษาถิ1น  คาํราชาศพัท ์ คาํที1มาจากภาษาต่างประเทศ  การแต่งบทร้อยกรอง  กาพยย์านี WW 
สาํนวน  คาํพงัเพย  สุภาษิต  

วรรณคดี  และวรรณกรรม  ประเภทร้อยแกว้  ร้อยกรอง  นิทานพื�นบา้น  นิทานคติธรรม  เพลงพื�นบา้น  
บทอาขยาน  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  และตามความสนใจ  

โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื1 อความ  
กระบวนการแกปั้ญหา  การฝึกปฏิบติั  อธิบาย  บนัทึก  ระบุ สรุปขอ้คิด การตั�งคาํถาม  ตอบคาํถาม  ใช้ทกัษะ
การฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  เพื1อให้เกิดความรู้  
ความคิด  ความเขา้ใจ  สื1อสารได้ถูกตอ้ง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย  และ
ตวัเลขไทย  สามารถนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
ตัวชี:วดั 

ท 1.1  ป5/1  ป5/2 ป5/3  ป5/4 ป5/5 ป5/6 ป5/7 ป5/8 
       ท 2.1  ป5/1  ป5/2 ป5/3 ป5/4  ป5/5 ป5/6   ป5/7  ป5/8  ป5/9   

ท 3.1  ป5/1  ป5/2 ป5/3  ป5/4  ป5/5  
 ท 4.1  ป5/1  ป5/2 ป5/3  ป5/4   ป5/5  ป.5/6,  ป5/7 

   ท 5.1  ป5/1  ป5/2  ป5/3  ป5/4 
  (รวมทั:งหมด    33  ตัวชี:วดั)  

ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ป. ๕ ( ท JQJKJ ) 
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๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดถู้กตอ้ง 
๒. อธิบายความหมายของคาํ ประโยคและขอ้ความที1เป็นการบรรยายและการพรรณนา 
๓.  อธิบายความหมายโดยนยั  จากเรื1องที1อ่านอยา่งหลากหลาย 
๔. แยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นจากเรื1องที1อ่าน 
๕. วเิคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี1ยวกบัเรื1องที1อ่านเพื1อนาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวติ  
๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คาํสั1ง ขอ้แนะนาํ และปฏิบติัตาม 
๗. อ่านหนงัสือที1มีคุณค่าตามความสนใจอยา่งสมํ1าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี1ยวกบัเรื1องที1อ่าน 
๘. มีมารยาทในการอ่าน 
๙. คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั และครึ1 งบรรทดั       
๑๐. เขียนสื1อสารโดยใชค้าํไดถู้กตอ้งชดัเจน และเหมาะสม 
๑๑. เขียนแผนภาพโครงเรื1องและแผนภาพความคิดเพื1อใชพ้ฒันางานเขียน 
๑๒. เขียนยอ่ความจากเรื1องที1อ่าน 
๑๓. เขียนจดหมายถึงผูป้กครองและญาติ 
๑๔. เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นไดต้รงตามเจตนา 
๑๕. กรอกแบบรายการต่างๆ 
๑๖. เขียนเรื1องตามจินตนาการ 
๑๗. มีมารยาทในการเขียน 
๑๘. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น  และความรู้สึกจากเรื1องที1ฟังและดู 

๑๙. ตั�งคาํถามและตอบคาํถามเชิงเหตุผลจากเรื1องที1ฟังและดู 
๒๐. วเิคราะห์ความน่าเชื1อถือจากเรื1องที1ฟังและดูอยา่งมีเหตุผล        
๒๑. พูดรายงานเรื1องหรือประเด็นที1ศึกษาคน้ควา้จากการฟัง การดู  และการสนทนา 
๒๒. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
๒๓. ระบุชนิดและหนา้ที1ของคาํในประโยค 
๒๔. จาํแนกส่วนประกอบของประโยค 
๒๕. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกบัภาษาถิ1น 
๒๖. ใชค้าํราชาศพัท ์
๒๗. บอกคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
๒๘. แต่งบทร้อยกรอง 
๒๙. ใชส้าํนวนไดถู้กตอ้ง            
๓๐. สรุปเรื1องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที1อ่าน 
๓๑. ระบุความรู้และขอ้คิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที1สามารถนาํไปใชใ้นชีวติจริง 
๓๒. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม 
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๓๓.  ท่องจาํบทอาขยานตามที1กาํหนดและบทร้อยกรองที1มีคุณค่าตามความสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา    
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รหัสวชิา  ท ๑๖๑๐๑   ภาษาไทย  ๖            กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย                               

ชั:นประถมศึกษาปีที0  ๖                            เวลา     ๑๖๐  ชั0วโมง     

  ******************************************** 
 

                ศึกษาเกี1ยวกบับทร้อยแกว้และบทร้อยกรอง     คาํ  ประโยค  ขอ้ความที1เป็นโวหาร  คาํที1มีพยญัชนะควบกลํ� า อกัษรนาํ 
คาํที1มีตวัการันต ์คาํที1มาจากภาษาต่างประเทศ  อกัษรยอ่และเครื1องหมายวรรคตอน  วนั เดือน ปีแบบไทย ขอ้ความที1เป็นโวหาร
ต่างๆ  สํานวนเปรียบเทียบ  วิธีการอ่านบทร้อยกรองเป็นทาํนองเสนาะ เรื1 องสั� น  นิทานและเพลงพื�นบา้น  บทความ พระบรม
ราโชวาท สารคดี  เรื1องสั� น งานเขียนประเภทโน้มน้าว  บทโฆษณาข่าว และเหตุการณ์สําคญั   การอ่านเร็ว งานเขียนเชิงอธิบาย 
คาํสั1ง ขอ้แนะนาํ เช่น การใชพ้จนานุกรม การปฏิบติัตนในการอยู่ร่วมกนัในสังคม ขอ้ตกลงในการอยูร่่วมกนัในโรงเรียน และ
การใชส้ถานที1สาธารณะในชุมชนและทอ้งถิ1น การอ่านขอ้มูลจากแผนผงั  แผนที1 แผนภูมิและกราฟ  การอ่านหนงัสือตามความ
สนใจ เช่น หนงัสือที1นกัเรียนสนใจและเหมาะสม กบัวยั  หนงัสืออ่านที1ครูและนกัเรียนกาํหนดร่วมกนั  มารยาทในการอ่าน 
 การคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดั  ครึ1 ง บรรทดั  ตามรูปแบบการเขียนตวัอกัษรไทย  การเขียนสื1อสาร เช่น       
คาํขวญั     คาํอวยพร ประกาศ    การเขียนแผนภาพโครงเรื1 อง และแผนภาพความคิด การเขียนเรื1 องสั� น  ๆ  ตามจินตนาการ                      
การเขียนเรียงความ  การเขียนยอ่ความจากสื1อต่างๆ  เช่น นิทาน  ความเรียงประเภทต่างๆ  ประกาศ แจง้ความ แถลงการณ์ จดหมาย     
คาํสอน   โอวาท คาํปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน ระเบียบ คาํสั1ง การเขียนจดหมายส่วนตวั เช่น จดหมาย ขอโทษจดหมายแสดง
ความขอบคุณ  จดหมายแสดงความเห็นใจ    จดหมายแสดงความยินดี  การกรอกแบบรายการ        แบบคาํร้องต่าง  ๆ ใบสมคัร
ศึกษาต่อ  แบบฝากส่งพสัดุและไปรษณียภณัฑ ์ การเขียนเรื1องตามจินตนาการ  และสร้างสรรค ์ มารยาทในการเขียน   
 การพูดแสดงความรู้ ความเขา้ใจจุดประสงคข์องเรื1องที1ฟังและดูจากสื1อต่างๆ  ไดแ้ก่ สื1อสิ1งพิมพ ์    สื1ออิเล็กทรอนิกส์  
การตั�งคาํถามและตอบคาํถามจากเรื1องที1ฟังและดู  การวเิคราะห์ความน่าเชื1อถือจากการฟังและดูสื1อโฆษณา การพูดรายงานเช่น 
การพูดลําดับขั�นตอนการปฏิบัติงาน การพูดลําดับเหตุการณ์ การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเลือกตั� ง
คณะกรรมการนกัเรียน การรณรงคด์า้นต่างๆ  การโตว้าที มารยาทในการฟัง การดูและการพูด 
 หลกัการใชภ้าษาไทยชนิดและหนา้ที1ของคาํ  คาํนาม  คาํสรรพนาม  คาํกริยา  คาํวเิศษณ์  คาํบุพบท  คาํเชื1อม  คาํอุทาน  
คาํสุภาพ  คาํราชาศพัท์  ระดับภาษา  ภาษาถิ1น  คาํที1มาจากภาษาต่าง ประเทศ  กลุ่มคาํหรือวลี  ประโยคสามญั  ประโยครวม  
ประโยคซอ้น  กลอนสุภาพ   การแต่งร้อยกรอง  สาํนวนที1เป็นคาํพงัเพย และสุภาษิต 
 วรรณคดี        และวรรณกรรมไทยเช่น นิทานพื�นบา้นทอ้งถิ1นตนเองและทอ้งถิ1นอื1น    นิทานคติธรรม       เพลงพื�นบา้น  
วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน และตามความสนใจ บทอาขยานและบทร้อยกรอง ที1มีคุณค่า  บทอาขยานตามที1กาํหนด 
บทร้อยกรองตามความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื1 อความ  
กระบวนการแกปั้ญหา  การฝึกปฏิบติั  อธิบาย  บนัทึก  ระบุ สรุปขอ้คิด การตั�งคาํถาม  ตอบคาํถาม  ใช้ทกัษะ
การฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  เพื1อให้เกิดความรู้  
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ความคิด  ความเขา้ใจ  สื1อสารได้ถูกตอ้ง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย  และ
ตวัเลขไทย  สามารถนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 
 

ตัวชี:วดั 
 

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  ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ป. ๖ ( ท JRJKJ )  
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และ บทร้อยกรองไดถู้กตอ้ง 
๒. อธิบายความหมายของคาํ ประโยคและขอ้ความที1เป็นโวหาร 
๓. อ่านเรื1องสั�นๆ อยา่งหลากหลาย  โดยจบัเวลาแลว้ถามเกี1ยวกบัเรื1องที1อ่าน 
๔. แยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นจากเรื1องที1อ่าน 
๕. อธิบายการนาํความรู้และความคิด จากเรื1องที1อ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหา  ในการดาํเนินชีวติ 
๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คาํสั1ง  ขอ้แนะนาํ และปฏิบติัตาม  
๗. อธิบายความหมายของขอ้มูล  จากการอ่านแผนผงั แผนที1 แผนภูมิ และกราฟ 
๘. อ่านหนงัสือตามความสนใจ และอธิบายคุณค่าที1ไดรั้บ 
๙. มีมารยาทในการอ่าน 
๑๐. คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั  และครึ1 งบรรทดั 
๑๑.  เขียนสื1อสารโดยใชค้าํไดถู้กตอ้งชดัเจน และเหมาะสม 
๑๒. เขียนแผนภาพโครงเรื1องและแผนภาพความคิดเพื1อใชพ้ฒันางานเขียน          
๑๓. เขียนเรียงความ 
๑๔. เขียนยอ่ความจากเรื1องที1อ่าน 
๑๕. เขียนจดหมายส่วนตวั 
๑๖. กรอกแบบรายการต่างๆ 
๑๗. เขียนเรื1องตามจินตนาการและสร้างสรรค ์
๑๘. มีมารยาทในการเขียน 
๑๙. พูดแสดงความรู้    ความเขา้ใจจุดประสงคข์องเรื1องที1ฟังและดู 
๒๐. ตั�งคาํถามและตอบคาํถามเชิงเหตุผลจากเรื1องที1ฟังและดู 
๒๑. วเิคราะห์ความน่าเชื1อถือจากการฟังและดูสื1อโฆษณาอยา่งมีเหตุผล 
๒๒. พูดรายงานเรื1องหรือประเด็นที1ศึกษาคน้ควา้จากการฟัง การดู  และการสนทนา 
๒๓. พูดโนม้นา้วอยา่งมีเหตุผล   และน่าเชื1อถือ 
๒๔. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

๒๕. วเิคราะห์ชนิดและหนา้ที1ของคาํในประโยค       
๒๖. ใชค้าํไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะและบุคคล 
๒๗. รวบรวมและบอกความหมายของคาํภาษาต่างประเทศที1ใชใ้นภาษาไทย 
๒๘. ระบุลกัษณะของประโยค 
๒๙. แต่งบทร้อยกรอง 
๓๐. วเิคราะห์และเปรียบเทียบสาํนวนที1เป็นคาํพงัเพย และสุภาษิต 
๓๑. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี  หรือวรรณกรรมที1อ่าน 
๓๒. เล่านิทานพื�นบา้นทอ้งถิ1นตนเอง  และนิทานพื�นบา้นของทอ้งถิ1นอื1น 
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๓๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที1อ่านและนาํไป ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง              
๓๔. ท่องจาํบทอาขยานตามที1กาํหนด และบทร้อยกรองที1มีคุณค่าตามความสนใจ 
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คาํอธิบายรายวชิา    
รหัสวชิา  ท  ๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๑               ภาคเรียนที0  ๑     เวลา  ๖๐  ชั0วโมง                จํานวน  ๑.๕ หน่วยกติ     

  ******************************************** 
 

 ศึกษาเรียนรู้การอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้  บทร้อยกรอง  การอ่านจบัใจความจากสื1อต่างๆ  คาํยากจาก
บริบท  อ่านหนงัสือตามความสนใจ  การเขียนคดัลายมือตวับรรจงครึ1 งบรรทดัตามรูปแบบการเขียนตวั
อกัษรไทย  การเขียนสื1อ  การเขียนบรรยายประสบการณ์  การเขียนยอ่ความ  การเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี1ยวกบัสาระจากสื1อต่างๆ  การเขียนจดหมายส่วนตวั  การเขียนรายงาน  การพูดสรุปความ  พูดแสดงความรู้
ความคิดอยา่งสร้างสรรค ์ เล่าเรื1องยอ่จากเรื1องที1ฟังและดู  เสียงในภาษาไทย  การสร้างคาํ  สาํนวนที1เป็นคาํ
พงัเพยและสุภาษิต  วรรณคดี  และวรรณกรรมจากเรื1องที1อ่านสรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่าน เพื1อ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง  ท่องจาํบทอาขยาน  และบทร้อยกรองที1มีคุณค่า 

 โดยใช้กระบวนการทางภาษาในการฝึกการปฏิบติั  อ่านออกเสียง  อ่านจบัใจความ  ตีความ  
วเิคราะห์  เขียน  พูด  ดู  ฟัง  จาํแนก  สรุปเนื�อหา  ท่องจาํบทอาขยาน  เพื1อใหเ้กิดทกัษะทางการสื1อสาร  ความรู้  
ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถประเมินความน่าเชื1อถือของสื1อที1เรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  ใช้
ทกัษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  เพื1อให้เกิดความรู้  
ความคิด  ความเขา้ใจ  สื1อสารได้ถูกตอ้ง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย  และ 
สามารถนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 

รหัสตัวชี:วดั 
 

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

(รวม  ๒๕  ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ม.๑   ( ท ๒๑๑๐๑ )  
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัเรื1องที1อ่าน 
๒. จบัใจความสาํคญัจากเรื1องที1อ่าน 
๓. ตีความคาํยากในเอกสารวชิาการ  โดยพิจารณาจากบริบท 
๔. วเิคราะห์คุณค่าที1ไดรั้บจากการอ่านงานเขียนอยา่งหลากหลายเพื1อนาํไปใชแ้กปั้ญหาในชีวติ 
๕. มีมารยาทในการอ่าน 
๖. คดัลายมือตวับรรจงครึ1 งบรรทดั  
๗. เขียนสื1อสารโดยใชถ้อ้ยคาํถูกตอ้ง  ชดัเจน เหมาะสม และสละสลวย   
๘. เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสาํคญั   และรายละเอียดสนบัสนุน 
๙. เขียนยอ่ความจากเรื1องที1อ่าน 
๑๐. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี1ยวกบัสาระจากสื1อที1ไดรั้บ 
๑๑. เขียนจดหมายส่วนตวัและจดหมายกิจธุระ 
๑๒. มีมารยาทในการเขียน 
๑๓. พูดสรุปใจความสาํคญัของเรื1องที1ฟังและดู 
๑๔. เล่าเรื1องยอ่จากเรื1องที1ฟังและดู 
๑๕. พูดแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรคเ์กี1ยวกบัเรื1องที1ฟังและดู 
๑๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
๑๗. อธิบายลกัษณะของเสียงในภาษาไทย 
๑๘. สร้างคาํในภาษาไทย 
๑๙.  แต่งบทร้อยกรอง 
๒๐. จาํแนก  และใชส้าํนวนที1เป็นคาํพงัเพย และสุภาษิต 
๒๑. สรุปเนื�อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที1อ่าน 
๒๒. วเิคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที1อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ 
๒๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที1อ่าน 
๒๔. สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่าน  เพื1อประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
๒๕. ท่องจาํบทอาขยานตามที1กาํหนด  และบทร้อยกรองที1มีคุณค่าตามความสนใจ 
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คาํอธิบายรายวชิา    
รหัสวชิา    ท  ๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๒     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๑              ภาคเรียนที0  ๒       เวลา  ๖๐  ชั0วโมง                จํานวน  ๑.๕ หน่วยกติ     

  ******************************************** 
 

 เรียนรู้การอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้  บทร้อยกรอง  ศึกษาเหตุผลขอ้เท็จจริง  ขอ้คิดเห็นจากเรื1องที1อ่าน  
อธิบายคาํเปรียบเทียบและคาํที1มีหลายความหมาย  ศึกษางานเขียนประเภทชักจูง  โน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค ์ 
อ่านเอกสารคู่มือ  การอ่านหนงัสือตามความสนใจ  การเขียนสื1อสาร  การเขียนเรียนความเชิงพรรณนา  การ
เขียนย่อความ  การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี1ยวกบัสาระจากสื1อต่างๆ  การเขียนจดหมายกิจธุระ  การเขียน
รายงานโครงการ  การพูดสรุปความ  พูดแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรค ์การเล่าเรื1องยอ่จากเรื1องที1ฟังและดู 
การพูดประเมินความน่าเชื1อถือ  ของสื1อที1มีเนื�อหาโนม้นา้ว  การพูดรายงานศึกษาคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
ในชุมชนและท้องถิ1นของตน  ชนิดและหน้าที1ของคาํ  ภาษาพูด  ภาษาเขียน กาพยย์านี ๑๑  วรรณคดีและ
วรรณกรรมโดยการวิเคราะห์คุณค่าและขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมจากเรื1องที1อ่าน สรุปความรู้และ
ขอ้คิดจากการอ่านเพื1อประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง  ขบัร้องเพลงพื�นบา้นเพื1ออนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถิ1น 
 โดยใชก้ระบวนการทางภาษา  ในการฝึกการปฏิบติัอ่านออกเสียง  อ่านจบัใจความสําคญั  อ่านทาํนอง
เสนาะ  วิเคราะห์  ระบุ  บอก  เล่าเรื1อง  เขียน  พูด  ฟัง  สรุปเนื�อหา  และขบัร้อง  เพื1อให้เกิดทกัษะทางการ
สื1อสาร  ความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถประเมินความน่าเชื1อถือของสื1อที1เรียนรู้   มีความสามารถใน
การตดัสินใจ  เห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั  มีนิสัยรักการอ่าน  มีมารยาทใน
การอ่าน  การเขียน  การพูด  การฟัง  การดูอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถิ1นและมีค่านิยมที1เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี:วดั 
 

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

(รวม  ๒๕  ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ม.๑   ( ท ๒๑๑๐๒ )  
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัเรื1องที1อ่าน 
๒. ระบุเหตุและผล  และขอ้เทจ็จริงกบัขอ้คิดเห็นจากเรื1องที1อ่าน 
๓. ระบุและอธิบายคาํเปรียบเทียบและคาํที1มีหลายความหมายในบริบทต่างๆ จากการอ่าน 
๔. ปฏิบติัตามคู่มือแนะนาํวธีิการใชง้านของเครื1องมือหรือเครื1องใชใ้นระดบัที1ยากขึ�น 
๕. มีมารยาทในการอ่าน 
๖. เขียนสื1อสารโดยใชถ้อ้ยคาํถูกตอ้ง  ชดัเจน เหมาะสม และสละสลวย   
๗. เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสาํคญั   และรายละเอียดสนบัสนุน 
๘. เขียนเรียงความ 
๙. เขียนยอ่ความจากเรื1องที1อ่าน 
๑๐. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี1ยวกบัสาระจากสื1อที1ไดรั้บ 
๑๑. เขียนจดหมายส่วนตวัและจดหมายกิจธุระ 
๑๒. เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้     และโครงงาน 
๑๓. มีมารยาทในการเขียน 
๑๔. พูดสรุปใจความสาํคญัของเรื1องที1ฟังและดู 
๑๕. ประเมินความน่าเชื1อถือของสื1อที1มีเนื�อหาโนม้นา้วใจ 
๑๖. พูดรายงาน เรื1องหรือประเด็นที1ศึกษาคน้ควา้จากการฟัง การดู และการสนทนา 
๑๗. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
๑๘. วเิคราะห์ชนิดและหนา้ที1ของคาํในประโยค 
๑๙. วเิคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูด  และภาษาเขียน 
๒๐.  แต่งบทร้อยกรอง 
๒๑. สรุปเนื�อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที1อ่าน 
๒๒. วเิคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที1อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ 
๒๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที1อ่าน 
๒๔. สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่าน  เพื1อประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
๒๕. ท่องจาํบทอาขยานตามที1กาํหนด  และบทร้อยกรองที1มีคุณค่าตามความสนใจ 
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คาํอธิบายรายวชิา    
รหัสวชิา    ท  ๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๒   ภาคเรียนที0  ๑           เวลา  ๖๐  ชั0วโมง            จํานวน  ๑.๕ หน่วยกติ     

  ******************************************** 
 

ศึกษาเกี1ยวกบัการอ่านจบัใจความ การสรุปความ ขอ้คิดเห็น ขอ้โตแ้ยง้ บทความ คาํประพนัธ์ การคดั
รายมือตวับรรจงครึ1 งบรรทดั การเขียนเรียงความ การยอ่ความ มารยาทในการเขียน  การพูดรายงาน การศึกษา
คน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ บทร้อยกรอง คาํราชาศพัท ์วรรณคดีและวรรณกรรม บทอาขยาน 

โดยใช้ทักษะการอ่านจับใจความ สรุปความ อธิบาย การเขียนผ ังความคิดอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น  และขอ้โตแ้ยง้  อ่านประเมินคุณค่าหรือแนวคิด  คดัรายมือตวับรรจงครึ1 งบรรทดั  เขียน
เรียงความ เขียนย่อความ  พูดสรุปใจความสําคญัวิเคราะห์และวิจารณ์เรื1องที1ฟังและดู  พูดรายงาน การศึกษา
คน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ สร้างคาํในภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง ใชค้าํราชาศพัท ์สรุปเนื�อหาวรรณคดี 
และวรรณกรรมทอ้งถิ1น ท่องจาํบทอาขยานที1กาํหนด 

เพื1อให้นกัเรียนเห็นคุณค่าการอ่าน และนาํความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาํวนั มีนิสัยรักการอ่าน  มุ่งมั1นใน
การทาํงาน  ใฝ่เรียนรู้  มีจิตสาธารณะ  และรักความเป็นไทย  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การพูด  การฟัง  
การดู อนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถิ1นและมีค่านิยมที1เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี:วดั   

 
ท๑.๑  ม.๒/๒, ท๑.๑ม.๒/๓, ท๑.๑ม.๒/๔, ท๑.๑ม.๒/๗, ม.๒/๘  
ท๒.  ม๒/๑,ท๒.๑ม.๒/๓, ท๒.๑ม.๒/๔,ท๒.๑ม.๒/๘ 
ท๓.๑  ม.๒/๑,  ท๓.๑ม.๒/๓,ท๓.๑ม.๒/๕, ม.๒/๖  
ท๔.๑  ม.๒/๑, ท๔.๑ม.๒/๓, ท๔.๑ม.๒/๔ 
ท๕.๑  ม.๒/๑,ท๕.๑ม๒/๒,ท๕.๑  ม. ๒/๔  ม.๒/๕ 

(รวม  ๒๐  ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ม.๒   ( ท ๒๒๑๐๒ )  
๑. จบัใจความสาํคญั สรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรื1องที1อ่าน 
๒. เขียนผงัความคิดเพื1อแสดงความเขา้ใจในบทเรียนต่างๆ ที1อ่าน 
๓. อภิปรายแสดงความคิดเห็น  และขอ้โตแ้ยง้เกี1ยวกบัเรื1องที1อ่าน 
๔. อ่านหนงัสือ   บทความหรือคาํประพนัธ์ อยา่งหลากหลาย  และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที1ไดจ้ากการอ่าน   
      เพื1อนาํไปใชแ้กปั้ญหาในชีวติ 
๕. มีมารยาทในการอ่าน 
๖. คดัลายมือตวับรรจงครึ1 งบรรทดั  
๗. เขียนเรียงความ 
๘. เขียนยอ่ความ 
๙. มีมารยาทในการเขียน        
๑๐. พูดสรุปใจความสาํคญัของเรื1องที1ฟังและดู 
๑๑. วเิคราะห์  และวจิารณ์เรื1องที1ฟังและดูอยา่งมีเหตุผล  เพื1อนาํขอ้คิดมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต 
๑๒. พูดรายงานเรื1อง  หรือประเด็นที1ศึกษาคน้ควา้ 
๑๓. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
๑๔. สร้างคาํในภาษาไทย 
๑๕. แต่งบทร้อยกรอง 
๑๖. ใชค้าํราชาศพัท ์
๑๗. สรุปเนื�อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที1อ่านในระดบัที1ยากขึ�น 
๑๘. วเิคราะห์และวจิารณ์วรรณคดีวรรณกรรม   และวรรณกรรมทอ้งถิ1นที1อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ 
๑๙. สรุปความรู้  และขอ้คิดจากการอ่าน ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
๒๐. ท่องจาํบทอาขยานตามที1กาํหนด  และบทร้อยกรองที1มีคุณค่าตามความสนใจ 
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คาํอธิบายรายวชิา    
รหัสวชิา    ท  ๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๔     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๒         ภาคเรียนที0  ๒     เวลา  ๖๐  ชั0วโมง                จํานวน  ๑.๕ หน่วยกติ     

  ******************************************** 
 

ศึกษาการอ่านบทร้อยแกว้และบทร้อยกรอง  ขอ้เท็จจริง ขอ้มูลสนบัสนุน   ขอ้สังเกตการชวนเชื1อ การ
โน้มน้าวของการเขียน  การเขียนบรรยาย  และการพรรณนา  การเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้  การเขียน
จดหมายกิจธุระ การเขียนวิเคราะห์ วจิารณ์ และการแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโตแ้ยง้จากสื1อต่างๆ  การพูด
วเิคราะห์ และวจิารณ์จากเรื1องที1ฟังและดู การพูดในโอกาสต่างๆ  มารยาทในการอ่าน การฟัง การดู และการพูด 
ลกัษณะของประโยคในภาษาไทย ประโยคสามญั ประโยครวม ประโยคซ้อน คาํที1มาจากภาษาต่างประเทศ การ
วเิคราะห์คุณค่า และขอ้คิดวรรณคดี และวรรณกรรมทอ้งถิ1นความรู้และขอ้คิดจากการอ่าน 

โดยใช้ทกัษะการอ่านออกเสียง วิเคราะห์และจาํแนกขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็น ขอ้มูลที1สนับสนุนจาก
บทความที1อ่าน และความเชื1อถือของข่าวสารจากสื1อต่างๆ สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่าน ระบุขอ้สังเกต 
การชวนเชื1อ การโน้มน้าว เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ เขียนจดหมายลากิจธุระ 
วิจารณ์และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แยง้  พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวตัถุประสงค์ วิเคราะห์
ประโยคสามญั ประโยครวม ประโยคซ้อนรวบรวมและอธิบายความหมายของคาํภาษาต่างประเทศ อธิบายคุณค่า
ของวรรณคดี และวรรณกรรมที1อ่าน  

เพื1อให้นกัเรียนเห็นคุณค่าการอ่าน และนาํความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาํวนั มีนิสัยรักการอ่าน  มุ่งมั1นใน
การทาํงาน ใฝ่เรียนรู้  มีจิตสาธารณะ  และรักความเป็นไทย มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การพูด  การฟัง  
การดูอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถิ1นและมีค่านิยมที1เหมาะสม 
 

รหัสตัวชี:วดั 

 
ท๑.๑ ม.๒/๑, ท๑.๑ม.๒/๕, ท๑.๑ม.๒/๖, ท๑.๑ม.๒/๘ 
ท๒.๑ ม.๒/๒, ท๒.๑ ม. ๒/๕  ม.๒/๖, ท๒.๑ ม.๒/๗ , ม.๒/๘ 
ท๓.๑ ม.๒/๒, ท๓.๑ม.๒/๔,ท๓.๑ม.๒/๖ 
ท๔.๑ ม.๒/๒, ท.๔.๑ม.๒/๕ 
ท๕.๑ ม.๒/๓, ท๕.๑ม.๒/๔    

(รวม  ๑๖  ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ม.๒   ( ท ๒๒๑๐๒ )  
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดถู้กตอ้ง 
๒. วเิคราะห์และจาํแนกขอ้เทจ็จริง ขอ้มูลสนบัสนุน     และขอ้คิดเห็นจากบทความที1อ่าน 
๓. ระบุขอ้สังเกต  การชวนเชื1อ   การโนม้นา้ว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน 
๔. มีมารยาทในการอ่าน 
๕. เขียนบรรยาย  และพรรณนา 
๖. เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้  
๗. เขียนจดหมายกิจธุระ 
๘. เขียนวเิคราะห์   วจิารณ์ และแสดงความรู้   ความคิดเห็น   หรือโตแ้ยง้ในเรื1องที1อ่านอยา่งมีเหตุผล 
๙. มีมารยาทในการเขียน        
๑๐. วเิคราะห์ขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็น  และความน่าเชื1อถือของข่าวสารจากสื1อต่างๆ 
๑๑. พูดในโอกาสต่างๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
๑๒. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
๑๓. วเิคราะห์โครงสร้างประโยคสามญั ประโยครวมและประโยคซอ้น 
๑๔. รวบรวม    และอธิบายความหมายของคาํภาษาต่างประเทศที1ใชใ้นภาษาไทย 
๑๕. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี   และวรรณกรรมที1อ่าน 
๑๖. สรุปความรู้  และขอ้คิดจากการอ่าน ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
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คาํอธิบายรายวชิา    
รหัสวชิา    ท  ๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๕     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๓         ภาคเรียนที0  ๑    เวลา  ๖๐  ชั0วโมง       จํานวน  ๑.๕ หน่วยกติ     

  ******************************************** 
 

ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแกว้ร้อยกรอง การอ่านจบัใจความ การเขียนย่อความและการรายงานจาก
การอ่าน การตีความและประเมินค่า การคดัลายมือตามรูปแบบตวัอกัษรไทย การเขียนคาํอวยพรในโอกาสต่างๆ   
การเขียนย่อความจากสื1อต่างๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การพูดวิเคราะห์ การพูดรายงาน    คาํที1มาจากภาษา 
ต่างประเทศ ประโยคที1ซบัซ้อน ระดบัภาษา การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี และวรรณกรรมทอ้งถิ1น การท่องบท
อาขยาน 

โดยใช้ทกัษะการอ่านออกเสียง  อ่านจบัใจความ  เขียนยอ่ความ และรายงานจากการอ่าน  อ่านตีความ   
และประเมินค่า คดัรายมือตามรูปแบบตวัอกัษรไทย เขียนคาํอวยพรในโอกาสต่างๆ เขียนยอ่ความจากสื1อต่างๆ 
พูดแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์  รายงาน  จาํแนก  และใชค้าํที1มาจากภาษาต่างประเทศ   วิเคราะห์โครงสร้าง
ประโยคที1ซบัซอ้น ระดบัภาษา คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมทอ้งถิ1น ท่องจาํและบอกคุณค่าของบทอาขยาน 

เพื1อเห็นคุณค่าในการอ่าน การคดัลายมือ เพิ1มพูนสมรรถนะการอ่านการเขียนการฟัง การใชภ้าษาอยา่ง
ถูกตอ้งนาํไปใชใ้นการสื1อสาร   มีมารยาทในการอ่าน   การเขียน   การฟัง   ดู  และการพูด เห็นคุณค่าวรรณคดี 
วรรณกรรมและวรรณกรรมทอ้งถิ1นในฐานะเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิใจในความเป็นไทย 
 

รหัสตัวชี:วดั 

 
ท๑.๑  ม๓/๑ ม๓/๒ ม๓/๓ ม๓/๔ ม๓/๙ ม๓/๑๐ 
ท๒.๑  ม๓/๑ ม๓/๒ ม๓/๓ ม๓/๔ ม๓/๑๐ 
ท๓.๑  ม๓/๑ ม๓/๒ ม๓/๓  ม.๓/๖ 
ท.๔/๑   ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓ 
ท๕.๑  ม๓/๑ ม๓/๒ ม ๓/๔ 

(รวม ๒๑ ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ม.๓   ( ท ๒๓๑๐๑ )  
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัเรื1องที1อ่าน            
๒. ระบุความแตกต่างของคาํที1มีความหมายโดยตรง และความหมายโดยนยั  
๓. ระบุใจความสาํคญัและรายละเอียดของขอ้มูล  ที1สนบัสนุน จากเรื1องที1อ่าน 
๔. อ่านเรื1องต่างๆ แลว้เขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด  บนัทึก ยอ่ความ และรายงาน 
๕. ตีความและประเมินคุณค่า  และแนวคิด ที1ไดจ้ากงานเขียนอยา่งหลากหลาย เพื1อนาํไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิต 
๖. มีมารยาทในการอ่าน 
๗. คดัลายมือตวับรรจงครึ1 งบรรทดั  
๘. เขียนขอ้ความโดยใชถ้อ้ยคาํไดถู้กตอ้งตามระดบัภาษา   
๙. เขียนชีวประวติัหรืออตัชีวประวติั   โดยเล่าเหตุการณ์ ขอ้คิดเห็น และทศันคติในเรื1องต่างๆ 
๑๐. เขียนยอ่ความ 
๑๑. มีมารยาทในการเขียน 
๑๒. แสดงความคิดเห็น  และประเมินเรื1องจากการฟังและการดู 
๑๓. วเิคราะห์  และวจิารณ์เรื1องที1ฟังและดู  เพื1อนาํขอ้คิดมาประยกุตใ์ช ้ในการดาํเนินชีวติ 
๑๔. พูดรายงานเรื1องหรือประเด็นที1ศึกษา  คน้ควา้ จากการฟัง  การดู  และการสนทนา 
๑๕. มีมารยาท    ในการฟัง การดู และการพูด 
๑๖. จาํแนก   และใชค้าํภาษาต่างประเทศที1ใชใ้นภาษาไทย 
๑๗. วเิคราะห์โครงสร้างประโยคซบัซอ้น 
๑๘. วเิคราะห์ระดบัภาษา 
๑๙. สรุปเนื�อหาวรรณคดี   วรรณกรรม   และวรรณกรรมทอ้งถิ1น ในระดบัที1ยากยิ1งขึ�น 
๒๐. วเิคราะห์วถีิไทย  และคุณค่าจากวรรณคดี  และวรรณกรรมที1อ่าน  
๒๑. ท่องจาํและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที1กาํหนด  และบทร้อยกรองที1มีคุณค่าตามความสนใจ   และนาํไปใช ้
        อา้งอิง 
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คาํอธิบายรายวชิา    
ท  ๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๖     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๓      ภาคเรียนที0  ๒     เวลา  ๖๐  ชั0วโมง        จํานวน  ๑.๕ หน่วยกติ     

  ******************************************** 
 

 ศึกษาหลกัการบนัทึกย่อความและรายงานจากการอ่าน การอ่านวิเคราะห์ การอ่านประเมินค่า  การ
อ่านแสดงความคิดเห็น การอ่านตีความและประเมินคุณค่าตามความสนใจ การเขียนจดหมายกิจธุระ การเขียน
อธิบายชี� แจง แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้ กรอกแบบสมคัรงาน การเขียนรายงานจากการคน้ควา้  การพูดใน
โอกาสต่างๆ การพูดโน้มน้าว การใชค้าํทบัศพัท์ การใชค้าํศพัท์บญัญติั การใชค้าํศพัท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  
การแต่งโคลงสุภาพ การอ่านวเิคราะห์และประเมินค่าคุณค่าวรรณคดี และวรรณกรรมทอ้งถิ1น บทอาขยาน 

โดยใชท้กัษะการบนัทึกยอ่ความ  และรายงานจากการอ่าน  อ่านวิเคราะห์วิจารณ์ อ่านประเมินค่า อ่าน
แสดงความคิดเห็น อ่านตีความ  และประเมินคุณค่าตามความสนใจ  เขียนจดหมายกิจธุระ  เขียนอธิบาย
ชี� แจงแสดงความคิดเห็น  และโตแ้ยง้  กรอกแบบสมคัรงาน  เขียนรายงานจากการคน้ควา้   การพูดในโอกาส
ต่างๆ   พูดโน้มน้าว  ใช้คาํทบัศพัท์  ใช้คาํศพัท์บญัญติั   อธิบายคาํศพัท์ทางวิชาการ  และวิชาชีพ  แต่งโคลง
สุภาพ  อ่านวิเคราะห์  และประเมินค่าคุณค่าวรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณกรรมทอ้งถิ1น  ท่องจาํ  และบอก
คุณค่าบทอาขยาน 
 เพื1อเห็นคุณค่าในการอ่าน   เพิ1มพูนสมรรถนะการอ่าน  การเขียน  การฟัง   การใช้ภาษาอย่างถูกตอ้ง
นาํไปใชใ้นการสื1อสาร มีมารยาทในการอ่าน การเขียน  การฟัง  ดูและการพูด  เห็นคุณค่าวรรณคดี  วรรณกรรม  
และวรรณกรรมทอ้งถิ1นในฐานะเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิใจในความเป็นไทย 
 
รหัสตัวชี:วดั 

 
ท ๑.๑ ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗  ม.๓/๘  ม.๓/๙ 
ท ๒.๑ ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗  ม.๓/๘  ม.๓/๙  ม.๓/๑๐ 
ท ๓.๑ ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖   
ท ๔.๑ ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖   
ท ๕.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๓  ม.๓/๔   

(รวม  ๒๐  ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ม.๓   ( ท ๒๓๑๐๒ )  
 

๑. วเิคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื1องที1อ่านโดยใชก้ลวธีิการเปรียบเทียบเพื1อให้ผูอ่้านเขา้ใจไดดี้ขึ�น    
๒.  ประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลที1ใชส้นบัสนุนในเรื1องที1อ่าน   
๓. วจิารณ์ความสมเหตุสมผล  การลาํดบัความและความเป็นไปไดข้องเรื1อง      
๔. วเิคราะห์เพื1อแสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้เกี1ยวกบัเรื1องที1อ่าน        
๕. ตีความและประเมินคุณค่า  และแนวคิด ที1ไดจ้ากงานเขียนอยา่งหลากหลาย เพื1อนาํไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิต 
๖. มีมารยาทในการอ่าน 
๗. เขียนจดหมายกิจธุระ 
๘. เขียนอธิบาย  ชี�แจง  แสดงความคิดเห็น  และโตแ้ยง้อยา่งมีเหตุผล 
๙. เขียนวเิคราะห์  วจิารณ์   และแสดงความรู้   ความคิดเห็น   หรือโตแ้ยง้ ในเรื1องต่างๆ   
๑๐. กรอกแบบสมคัรงานพร้อมเขียนบรรยายเกี1ยวกบัความรู้และทกัษะของตนเองที1เหมาะสมกบังาน 
๑๑. เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้   และโครงงาน 
๑๒. มีมารยาทในการเขียน 
๑๓. พูดในโอกาสต่างๆไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
๑๔. พูดโนม้นา้วโดยนาํเสนอหลกัฐานตาม ลาํดบัเนื�อหาอยา่งมีเหตุผล และน่าเชื1อถือ 
๑๕. มีมารยาท    ในการฟัง การดู และการพูด 
๑๖. ใชค้าํทบัศพัทแ์ละศพัทบ์ญัญติั 
๑๗. อธิบายความหมาย  คาํศพัทท์างวชิาการ  และวชิาชีพ 
๑๘. แต่งบทร้อยกรอง 
๑๙. สรุปเนื�อหาวรรณคดี   วรรณกรรม   และวรรณกรรมทอ้งถิ1น ในระดบัที1ยากยิ1งขึ�น 
๒๐. สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่าน  เพื1อนาํไปประยกุต ์ใชใ้นชีวติจริง 
๒๑. ท่องจาํและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที1กาํหนด  และบทร้อยกรองที1มีคุณค่าตามความสนใจ   และนาํไปใช ้
         อา้งอิง 
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  คาํอธิบายรายวชิา    
รหัสวชิา   ค   JJJKJ  คณติศาสตร์  J      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์                      

ชั:นประถมศึกษาปีที0  1                                                   เวลา  200   ชั0วโมง 

    ******************************************** 
 

 ศึกษา   ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี�  
จาํนวนนบั 1 ถึง  100 และ 0  การบอกจาํนวน  การอ่านและการเขียนตวัเลขแทนจาํนวน   การบวก การ

ลบ และโจทยปั์ญหา    การบวกจาํนวนที1มีผลบวกไม่เกิน  100  การลบจาํนวนที1มีตวัตั�งไม่เกิน 100  การบวก  
ลบระคน  โจทยปั์ญหา     การวดัความยาว    การวดัความยาว  ความสูง  และระยะทางโดยใช้เครื1องมือวดัที1มี
หน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  การแกปั้ญหา การชั1ง    การชั1งโดยใช้เครื1องมือชั1งที1หน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  
การแก้ปัญหา  การตวง   การตวงโดยใช้เครื1 องมือตวงที1หน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  การแก้ปัญหา   เวลา    
ช่วงเวลาในแต่ละวนั    จาํนวนวนัในหนึ1งสัปดาห์   ชื1อวนัในสัปดาห์  ชื1อเดือนในหนึ1 งปี และจาํนวนวนัใน แต่
ละเดือน  การแกปั้ญหา  แบบรูปและความสัมพนัธ์   รูปแบบของจาํนวนที1เพิ1มขึ�นทีละ 1 และทีละ 2 แบบรูป
ของจาํนวนที1ลดลงทีละ 1 แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื1นๆ ที1สัมพนัธ์กนัในลักษณะของรูปร่าง  หรือ
ขนาด หรือสี 
 โดยการจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที1ใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้โดยปฏิบติัจริงโดย
ใช้วิธีการที1หลากหลายแก้ปัญหา เพื1อพฒันาทกัษะ กระบวนการในการคิดคาํนวณ  การแก้ปัญหา  การให้
เหตุผล  การสื1อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะกระบวนการที1
ไดไ้ปใช้ในการเรียนสิ1งต่างๆ  และใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์ รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อ
คณิตศาสตร์    สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ    

สามารถนําความรู้  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาการดาํเนินชีวิตและ
ศึกษาต่อ  การมีเหตุมีผล  มีเจตคติที1ดีต่อคณิตศาสตร์  พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบและสร้างสรรค ์ ก่อให้เกิด
วนิยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั1นในการทาํงาน  มีความรับผิดชอบ  มีวจิารณญาณและเชื1อมั1นในตนเอง สามารถดาํรงชีวิต
ไดอ้ยา่งเป็นสุข 
 
รหัสตัวชี:วดั 
 

ค W.W  ปW/W   ปW/X       ค W.X  ปW/W ปW/X       ค X.W  ปW/W ปW/X    ค [.W ปW/W   ค \.W ปW/W  ปW/X 
ค _.W  ปW/W  ปW/X    ปW/[   ปW/\    ปW/^    ปW/_ 

(รวม   JQ   ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาคณติศาสตร์ ป.๑ ( ค JJJKJ ) 

๑.  เขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิก  และ ตวัเลขไทยแสดงปริมาณของสิ1งของหรือจาํนวนนบัที1ไม่เกินหนึ1ง
ร้อยและศูนย ์

๒.  เปรียบเทียบและเรียงลาํดบัจาํนวนนบัไม่เกินหนึ1งร้อยและศูนย ์
๓.  บวก ลบ  และบวก ลบระคนของจาํนวนนบัไม่เกินหนึ1งร้อยและศูนย ์ พร้อมทั�งตระหนกัถึงความ

สมเหตุสมผลของคาํตอบ 
๔.  วเิคราะห์และหาคาํตอบของโจทยปั์ญหา และโจทยปั์ญหาระคนของจาํนวนนบัไม่เกินหนึ1งร้อยและศูนย ์
       พร้อมทั�งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบ 
๕.  บอกความยาว นํ�าหนกั ปริมาตรและความจุ โดยใชห้น่วยที1ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
๖.  บอกช่วงเวลา  จาํนวนวนัและชื1อวนัในสัปดาห์ 
๗.   จาํแนกรูปสามเหลี1ยม  รูปสี1เหลี1ยม รูปวงกลม  รูปวงรี         
๘.  บอกจาํนวนและความสัมพนัธ์ในแบบรูปของจาํนวนที1เพิ1มขึ�นทีละ ๑  ทีละ ๒   และลดลงทีละ ๑ 
๙.  บอกรูปและความสัมพนัธ์ในแบบรูปของรูปที1มีรูปร่าง  ขนาด  หรือสีที1สัมพนัธ์กนัอยา่งใดอยา่งหนึ1ง 
๑๐. ใชว้ธีิการที1หลากหลายแกปั้ญหา 
๑๑. ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๑๒. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๑๓. ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื1อสาร  การสื1อความหมาย และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
๑๔. เชื1อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื1อมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื1น ๆ 
๑๕. มีความคิดริเริ1มสร้างสรรค ์
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา    ค   JMJKJ  คณติศาสตร์  M      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์                  

ชั:นประถมศึกษาปีที0  2                                                       เวลา  200   ชั0วโมง  

    ******************************************** 
 

 ศึกษา   ฝึกทกัษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี�  
 จาํนวนนบั 1 ถึง  100 และ 0  การอ่านและการเขียนตวัหนงัสือ   ตวัเลขแทนจาํนวน  การบวก การลบ 
และโจทยปั์ญหา    การบวกจาํนวนที1มีผลบวกไม่เกิน  100  การลบจาํนวนที1มีตวัตั�งไม่เกิน 100  การบวก  ลบ
ระคน  โจทยปั์ญหา  การวดัความยาว    การวดัความยาว  ความสูง  และระยะทางโดยใชเ้ครื1องมือวดัที1มีหน่วย
มาตรฐานเป็นเมตรและเซนติเมตร  การเปรียบเทียบความยาวในหน่วยเดียวกนั  การแกปั้ญหา การชั1ง    การชั1ง
โดยใช้เครื1องมือชั1งที1หน่วยมาตรฐานเป็นกิโลกรัม และขีด  การเปรียบเทียบนํ� าหนกัในหน่วยเดียวกนั  การแก ้
ปัญหา  การตวง   การตวงโดยใช้เครื1องมือตวงที1หน่วยมาตรฐานเป็นลิตร  การเปรียบเทียบความจุในหน่วย
เดียวกนั  การแก้ปัญหา  เวลา    การบอกเวลาเป็นชั1วโมงนาที เดือน อนัดบัที1ของเดือน  และการอ่านปฏิทิน  
การแกปั้ญหา รูปเรขาคณิตและสมบติับางประการของรูปเรขาคณิต  รูปสามเหลี1ยม  รูปสี1 เหลี1ยม  รูปวงกลม  
รูปวงรี  ทรงสี1 เหลี1ยมมุมฉาก  ทรงกลม  ทรงกระบอกแบบรูปและความสัมพนัธ์   รูปแบบของจาํนวนที1เพิ1มขึ�น
ทีละ 5  ทีละ 10  และทีละ 100  แบบรูปของจาํนวนที1ลดลงทีละ 2  ทีละ 10  และทีละ 100  แบบรูปของรูปเรขา 
คณิต และรูปอื1นๆ  ที1สัมพนัธ์กนัในลกัษณะของรูปร่าง  ขนาด  หรือสี 
 โดยการจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที1ใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้โดยปฏิบติัจริง ใช้
วธีิการที1หลากหลายแกปั้ญหา   เพื1อพฒันาทกัษะ กระบวนการในการคิดคาํนวณ  การแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  
การสื1อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะกระบวนการที1ไดไ้ปใช้
ในการเรียนสิ1 งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจาํวนัอย่างสร้างสรรค์  รวมทั� งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที1 ดีต่อ
คณิตศาสตร์    สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ   
 สามารถนําความรู้  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาการดาํเนินชีวิตและ
ศึกษาต่อ  การมีเหตุมีผล  มีเจตคติที1ดีต่อคณิตศาสตร์  พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบและสร้างสรรค ์ ก่อให้เกิด
วนิยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั1นในการทาํงาน  มีความรับผิดชอบ  มีวจิารณญาณและเชื1อมั1นในตนเอง สามารถดาํรงชีวิต
ไดอ้ยา่งเป็นสุข 
 รหัสตัวชี:วดั 

 
  ค  W.W  ปX /W   ปX /X       ค W.X  ปX /W ปX /X      ค X.W  ปX /W ปX /X  ปX /[ ปX /\  ปX /^ ปX /_     
  ค X.X  ปX/W           ค[.W  ปX /W ปX /XปX /[     ค [.X ปX /W        ค \.W   ปX /W ปX /W        
  ค _.W  ปW/W  ปW/X   ปW/[  ปW/\   ปW/^   ปW/_    

(รวม   MN   ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาคณติศาสตร์ ป.๒ ( ค JMJKJ ) 

๑.  เขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิก  ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือแสดงปริมาณของสิ1งของหรือจาํนวนนบัที1ไม่ 
      เกินหนึ1งพนั และศูนย ์
๒.  เปรียบเทียบและเรียงลาํดบัจาํนวนนบัไม่เกินหนึ1งพนัและศูนย ์
๓.  บวก  ลบ  คูณ  หาร  และบวก ลบ คูณ หาร   ระคนของจาํนวนนบัไม่เกินหนึ1งพนัและศูนย ์พร้อมทั�งตระหนกั 
      ถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบ 
๔. วเิคราะห์และหาคาํตอบของโจทยปั์ญหาและโจทยปั์ญหาระคนของจาํนวนนบัไม่เกินหนึ1งพนัและศูนย ์
      พร้อมทั�งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบ 
๕.  บอกความยาวเป็นเมตร  และเซนติเมตร   และเปรียบเทียบความยาวในหน่วยเดียวกนั 
๖.  บอกนํ�าหนกัเป็นกิโลกรัมและขีด  และเปรียบเทียบนํ�าหนกัในหน่วยเดียวกนั 
๗.  บอกปริมาตรและความจุเป็นลิตร  และเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ 
๘. บอกจาํนวนเงินทั�งหมดจากเงินเหรียญ   และธนบตัร 
๙.  บอกเวลาบนหนา้ปัดนาฬิกา (ช่วง ๕ นาที) 
๑๐.  บอกวนั  เดือน  ปี  จากปฏิทิน 
๑๑.  แกปั้ญหาเกี1ยวกบัการวดัความยาว  การชั1ง  การตวง  และเงิน 
๑๒.  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติวา่   เป็นรูปสามเหลี1ยม รูปสี1เหลี1ยม  รูปวงกลม หรือรูปวงรี 
๑๓.  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติวา่ เป็นทรงสี1เหลี1ยมมุมฉาก  ทรงกลม    หรือทรงกระบอก 
๑๔.  จาํแนกระหวา่งรูปสี1เหลี1ยมมุมฉากกบัทรงสี1เหลี1ยมมุมฉาก  และรูปวงกลมกบัทรงกลม 
๑๕.  เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชแ้บบของรูปเรขาคณิต 
๑๖.  บอกจาํนวนและความสัมพนัธ์ในแบบรูปของจาํนวนที1เพิ1มขึ�นทีละ ๕   ทีละ ๑๐   ทีละ ๑๐๐  และลดลง 
        ทีละ ๒ ทีละ ๑๐  ทีละ ๑๐๐ 
๑๗.  บอกรูปและความสัมพนัธ์ในแบบรูป  ของรูปที1มีรูปร่าง  ขนาด  หรือสีที1สัมพนัธ์กนัอยา่งใดอยา่งหนึ1ง 
๑๘ ใชว้ธีิการที1หลากหลายแกปั้ญหา 
๑๙. ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒๐. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒๑. ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื1อสาร  การสื1อความหมาย และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
๒๒. เชื1อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื1อมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื1น ๆ 
๒๓. มีความคิดริเริ1มสร้างสรรค ์
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คาํอธิบายรายวชิา         
รหัสวชิา   ค   JNJKJ  คณติศาสตร์  N        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์                       

ชั:นประถมศึกษาปีที0  3                                                        เวลา  200   ชั0วโมง 

******************************************** 
 

 ศึกษา   ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี�  
 จาํนวนนบั 1 ถึง 100,000 การอ่านและการเขียนตวัหนงัสือ ตวัเลขแทนจาํนวนชื1อหลกัค่าของตวัเลขใน
แต่ละหลกั  การเขียนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบจาํนวน  การใช้เครื1องหมาย  =  ≠    <  >  การเรียงลาํดบั
จาํนวน  การนับเพิ1มทีละ 3  ทีละ 4  ทีละ 25 และทีละ 50  การนับลดทีละ 3  ทีละ 4  ทีละ 25  และทีละ 50 
 การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  และโจทยปั์ญหา  การบวกจาํนวนที1มีผลบวกไม่เกิน 100,000 การ
คูณจาํนวนที1มีหนึ1 งหลกักบัจาํนวนไม่เกินสี1หลกั  การคูณจาํนวนที1มีหนึ1งสองหลกักบัจาํนวนไม่เกินสองหลกั  
การหารที1ตวัตั�งไม่เกินสี1หลกัและตวัหารหนึ1 ง  การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  โจทยปั์ญหา   การวดัความยาว  
การวดัความยาว  ความสูง  และระยะทางที1มีหน่วยเป็นเมตร  เซนติเมตร  และมิลลิเมตร  การเลือกใชเ้ครื1องวดั
และหน่วยการวดัความยาว  ความสูง  หรือระยะทางที1เป็นมาตรฐาน  ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยการวดัความ
ยาว  การเปรียบเทียบความยาว  ความสูงหรือระยะทาง  การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร  โจทย์
ปัญหาการบวกและการลบเกี1ยวความยาว  ความสูง  หรือระยะทาง  การชั1ง  การชั1งเป็นกิโลกรัม  กรัม  และขีด  
การเลือกใช้เครื1องชั1งและหน่วยการชั1งที1เป็นมาตรฐาน  ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยการชั1ง  การเปรียบเทียบ
นํ� าหนกั  การคาดคะเนนํ� าหนักเป็นกิโลกรัม  กรัม  และขีด  โจทยปั์ญหาการบวกและการลบเกี1ยวกบันํ� าหนัก   
การตวง  การตวงเป็นลิตร  มิลลิลิตร  ถว้ยตวง  และช้อนตวง  การเปรียบเทียบความจุ  การคาดคะเนปริมาตร
เป็นลิตร  โจทยปั์ญหาการบวกและการลบเกี1ยวกบัปริมาตรของสิ1งที1ตวงหรือความจุของภาชนะ  เงิน  การบอก  
จาํนวนเงิน  การเขียนจาํนวนเงินโดยใชจุ้ดและการอ่านบนัทึกรายรับรายจ่าย  โจทยปั์ญหาการบวกและการลบ
เกี1ยวกบัเงิน  เวลา  การบอกเวลา  การเขียนบอกเวลาโดยใชจุ้ดและการอ่าน  ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยเวลา  
บนัทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที1ระบุเวลา  โจทยปั์ญหา รูป เรขาคณิ ตและสมบัติบ างป ระการของรูป
เรขาคณิต  รูปสามเหลี1ยม  รูปเหลี1ยม  รูปห้าเหลี1ยม  รูปหกเหลี1ยม ...  การจาํแนกรูปเรขาคณิตสองมิติ  รูปที1มี
แกนสมมาตร  รูปเรขาคณิตสมมิติ  การจาํแนกรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  จุด  ส่วนของเส้นตรง  รังสี  
เส้นตรง  และมุมและเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติใบแบบต่าง ๆ   แบบรูปและความสัมพนัธ์  แบบรูปของจาํนวน
ที1เพิ1มขึ�นทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25  และทีละ 50 แบบรูปของจาํนวนที1ลดลงทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25  และที
ละ 50  แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื1น ๆ ที1สัมพนัธ์กนัในลกัษณะของรูปร่าง  หรือขนาด  หรือสี สอง
ลกัษณะ สถิติและความน่าจะเป็น  เบื�องตน้  การเก็บรวบรวมขอ้มูลเกี1ยวกบัตนเองและสิ1งแวดลอ้มที1พบเห็นใน
ชีวติประจาํวนั  การจาํแนก  จดัประเภท  นาํเสนอขอ้มูล  การอ่าน  แผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแท่ง  และอภิปราย 
 โดยการจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที1ใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้โดยปฏิบติัจริง ใชว้ธีิ 
การที1หลากหลายแกปั้ญหา เพื1อพฒันาทกัษะ กระบวนการในการคิดคาํนวณ  การแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  การ
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สื1อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะกระบวนการที1ไดไ้ปใชใ้น
การเรียนสิ1งต่างๆ  และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์  รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อคณิตศาสตร์    
สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ    

สามารถนาํความรู้  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้นการแกปั้ญหาการดาํเนินชีวิตและ
ศึกษาต่อ  การมีเหตุมีผล  มีเจตคติที1ดีต่อคณิตศาสตร์  พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบและสร้างสรรค ์  ก่อใหเ้กิด
วนิยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั1นในการทาํงาน  มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณและเชื1อมั1นในตนเอง สามารถดาํรงชีวิต
ไดอ้ยา่งเป็นสุข 
 
 รหัสตัวชี:วดั 
  คW.W  ป[/W   ป[/X       คW.X  ป[/W  ป[/X         คX.W  ป[/W  ป[/X  ป[/[ ป[/\  ป[/^   ป[/_       
  ค X.X  ป[/W  ป[/X  ป[/[     ค [.W  ป[/W   ป[/X    ป[/[         ค [.X ป[/W     ป[/X         

 ค \.W   ป[/W    ป[/X       ค ^.W  ป[/W  ป[/X    ค _.W ป[/W     ป[/X   ป[/[     ป[/\   ป[/^    ป[/_              
(รวม   MS  ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาคณติศาสตร์ ป.๓ ( ค JNJKJ ) 

๑.  เขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิก   ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือแสดงปริมาณของสิ1งของหรือจาํนวนนบัที1ไม่ 
      เกินหนึ1งแสนและศูนย ์
๒.  เปรียบเทียบและเรียงลาํดบั  จาํนวนนบัไม่เกินหนึ1งแสนและศูนย ์ 
๓.  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร  ระคนของจาํนวนนบัไม่เกินหนึ1งแสน และศูนย ์ พร้อมทั�งตระหนกั 
      ถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบ 
๔.  วเิคราะห์และแสดงวธีิหาคาํตอบของโจทยปั์ญหาและโจทยปั์ญหาระคนของจาํนวนนบัไม่เกินหนึ1งแสน 
       และศูนยพ์ร้อมทั�งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบและสร้างโจทยไ์ด ้
๕.  บอกความยาวเป็นเมตร  เซนติเมตร  และ มิลลิเมตร  เลือกเครื1องวดัที1เหมาะสม  และเปรียบเทียบความยาว 
๖.  บอกนํ�าหนกัเป็นกิโลกรัม  กรัม  และขีด   เลือกเครื1องชั1งที1เหมาะสม  และเปรียบเทียบนํ�าหนกั 
๗.  บอกปริมาตรและความจุเป็นลิตร  มิลลิลิตร เลือกเครื1องตวงที1เหมาะสม  และเปรียบเทียบปริมาตรและ 
       ความจุในหน่วยเดียวกนั 
๘.  บอกเวลาบนหนา้ปัดนาฬิกา (ช่วง ๕ นาที) อ่านและเขียนบอกเวลาโดยใชจุ้ด 
๙.  บอกความสัมพนัธ์ของหน่วยการวดั   ความยาว  นํ�าหนกั  และเวลา 
๑๐.  อ่านและเขียนจาํนวนเงินโดยใชจุ้ด 
๑๑.  แกปั้ญหาเกี1ยวกบัการวดัความยาว  การชั1ง  การตวง  เงิน  และเวลา 
๑๒.  อ่านและเขียนบนัทึกรายรับรายจ่าย 
๑๓.  อ่านและเขียนบนัทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที1ระบุเวลา 
๑๔.  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที1  เป็นส่วนประกอบของสิ1งของที1มีลกัษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ 
๑๕.  ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที1มีแกนสมมาตรจากรูปที1กาํหนดให้ 
๑๖.   เขียนชื1อจุด  เส้นตรง รังสี  ส่วนของเส้นตรง  มุม  และเขียนสัญลกัษณ์ 
๑๗.  เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที1กาํหนดใหใ้นแบบต่าง ๆ 
๑๘.  บอกรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ที1อยูใ่นสิ1งแวดลอ้มรอบตวั 
๑๙.  บอกจาํนวนและความสัมพนัธ์ในแบบรูปของจาํนวนที1เพิ1มขึ�นทีละ ๓  ทีละ ๔   ทีละ ๒๕  ทีละ ๕๐   และ 
        ลดลงทีละ ๓  ทีละ ๔  ทีละ ๕  ทีละ ๒๕  ทีละ ๕๐  และแบบรูปซํ� า 
๒๐.  บอกรูปและความสัมพนัธ์ในแบบรูปของรูปที1มีรูปร่าง  ขนาด  หรือสีที1สัมพนัธ์กนัสองลกัษณะ 
๒๑.  รวบรวมและจาํแนกขอ้มูลเกี1ยวกบัตนเองและสิ1งแวดลอ้มใกลต้วัที1พบเห็นใน ชีวิตประจาํวนั 
๒๒.  อ่านขอ้มูลจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งอยา่งง่าย 
๒๓. ใชว้ธีิการที1หลากหลายแกปั้ญหา 
๒๔. ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒๕. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒๖. ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื1อสาร  การสื1อความหมาย และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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๒๗. เชื1อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื1อมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื1น ๆ 
๒๘. มีความคิดริเริ1มสร้างสรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

66 

คาํอธิบายรายวชิา        
รหัสวชิา    ค   JPJKJ  คณติศาสตร์   P        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์                       

ชั:นประถมศึกษาปีที0  4                                           เวลา  160   ชั0วโมง 

******************************************** 
 

 ศึกษา   ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  และฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปนี�  
 จาํนวน  การเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทยและตวัหนงัสือแสดงจาํนวนนบั การบอกจาํนวน การ
อ่านและการเขียนตวัเลขแทนจาํนวน  ชื1อหลกั  ค่าของตวัเลขในแต่ละหลกั  การเขียนในรูปกระจาย การเปรียบ 
เทียบจาํนวน การใช้เครื1องหมายแสดงเปรียบเทียบ การเรียงลาํดบัจาํนวน การบวก การลบ การคูณ การหาร
จาํนวนนบัและโจทยปั์ญหา การบวก การลบจาํนวนที1มีหลายหลกั การคูณจาํนวนที1มีหนึ1 งหลกักบัจาํนวนที1มี
มากกวา่สี1หลกั  การคูณจาํนวนที1มากกวา่หนึ1งหลกักบัจาํนวนที1มากกวา่สองหลกั  การหารที1ตวัหารไม่เกินสาม
หลกั การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  โจทยปั์ญหา  การวดัความยาว  การวดัความยาว กิโลกรัม เมตร เซนติเมตร 
มิลลิเมตร และวา การเลือกเครื1องวดัและหน่วยการวดัความยาว การคะเนความยาว ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วย
การวดัความยาว มาตราส่วน โจทยปั์ญหาและสถานการณ์  เศษส่วน และการบวก การลบเศษส่วน ความหมาย 
การอ่านและการเขียนเศษส่วน  การเปรียบเทียบเศษส่วนที1มีตวัส่วนเท่ากนั  การใชเ้ครื1องหมายแสดงการเปรียบ 
เทียบ การบวก การลบ เศษส่วน ที1มีตวัส่วนเท่ากนั  ทศนิยม  ความหมาย  การอ่านและการเขียนทศนิยมหนึ1 ง
ตาํแหน่ง การเปรียบเทียบทศนิยม  การใชเ้ครื1องหมายแสดงการเปรียบเทียบ การหาพื�นที1จากการนบัตาราง การ
หาพื�นที1ของรูปสี1 เหลี1ยมมุมฉาก  การชั1ง  เมตริกตนั  กิโลกรัม  กรัมและขีด  การเลือกเครื1องชั1งและหน่วยการชั1ง
การคาดคะเนนํ�าหนกั ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยการชั1ง โจทยปั์ญหาและสถานการณ์ การตวง ลูกบาศก์เมตร  
ลูกบาศก์เซนติเมตร  ลิตร มิลลิเมตร และถงั  การเลือกหน่วยการตวง  การคาดคะเนปริมาตรหรือความจุ  ความ 
สัมพนัธ์ระหว่างหน่วยการตวง โจทยปั์ญหาและสถานการณ์เงิน การเขียนจาํนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน 
การเปรียบเทียบจาํนวนเงินและการแลกเงิน บนัทึกรายรับรายจ่าย  โจทยปั์ญหาและสถานการณ์ เวลา การบอก
เวลา  การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน   การบอกช่วงเวลา  การอ่าน  และการบนัทึกกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที1ระบุเวลา  ความสัมพนัธ์ระหว่างนาที ชั1วโมง วนั สัปดาห์ เดือนและปี โจทยปั์ญหาและ
สถานการณ์  แบบรูปและความสัมพนัธ์  แบบรูปของจาํนวนที1เพิ1มขึ�นและลดลงทีละเท่าๆกนั  แบบรูปของรูป
เรขาคณิตและแบบรูปอื1นๆ  การบอกความสัมพนัธ์  หรือการเขียนประโยคสัญลกัษณ์แสดงความสัมพนัธ์ของ
สถานการณ์หรือปัญหา   สถิติและความน่าจะเป็นเบื�องตน้  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ   แผนภูมิแท่ง   และตาราง
การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง ความหมายและการนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั
ของเหตุการณ์ที1เกิดขึ�นอย่างแน่นอน   อาจจะเกิดขึ�นหรือไม่เกิดขึ�น   และไม่เกิดขึ�นอย่างแน่นอน เรขาคณิต 
ส่วนประกอบของมุม   การเขียนชื1อมุม   ชนิดของมุม  เส้นขนาน  และสัญลกัษณ์ของเส้นขนาน ส่วนประกอบ
ของรูปวงกลม จุดศูนยก์ลาง รัศมี  เส้นผ่า ศูนยก์ลาง และเส้นรอบวงหรือเส้นรอบวง หรือเส้นรอบรูปวงกลม 
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รูปสี1 เหลี1ยมมุมฉาก  สี1 เหลี1ยมจตุัรัส  และสี1 เหลี1ยมผืนผา้  รูปที1มีแกนสมมาตร   การประดิษฐ์ลวดลายโดยใชรู้ป
เรขาคณิต 
 โดยการจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที1ใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ โดยปฏิบติัจริงใช้
วิธีการที1หลากหลายแกปั้ญหา เพื1อพฒันาทกัษะ กระบวนการในการคิดคาํนวณ  การแกปั้ญหา การให้เหตุผล 
การสื1อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการที1ไดไ้ปใชใ้น
การเรียนสิ1งต่างๆ  และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อคณิตศาสตร์   

สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ สามารถนาํความรู้  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้
ในการแกปั้ญหาการดาํเนินชีวติและศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที1ดีต่อคณิตศาสตร์ พฒันาการคิดอยา่งเป็น
ระบบและสร้างสรรคก่์อให้เกิดวินยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั1นในการทาํงาน มีความรับผดิชอบ มีวิจารณญาณและเชื1อมั1น
ในตนเอง สามารถดาํรงชีวติไดอ้ยา่งเป็นสุข 
 
รหัสตัวชี:วดั 

คW.W  ป \/W  ป\/X      คW.X  ป \/W  ป\/X  ป[/[         คX.W  ป\/W  ป\/X   ป[/[  ป[/\         
คX.X  ป \/W ป\/X    ป\/[      ค[.W  ป[/W   ป[/X    ป\/[   ป\/\  ป\/^        
ค[.X     ป\/W          ค\.W   ป\/W  ป\/X      ค^.W  ป\/W   ป\/X   ป\/[      
ค_.W   ป\/W  ป\/X   ป\/[   ป\/\   ป\/^   ป\/_ 

(รวม   MT   ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาคณติศาสตร์ ป.๔ ( ค JPJKJ ) 

๑.  เขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิก  ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือแสดงจาํนวนนบั  ศูนย ์เศษส่วน และทศนิยมหนึ1ง 
      ตาํแหน่ง 
๒.  เปรียบเทียบและเรียงลาํดบั  จาํนวนนบั และศูนย ์ เศษส่วน  และทศนิยมหนึ1งตาํแหน่ง 
๓.  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร  ระคนของจาํนวนนบัและศูนย ์ พร้อมทั�งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของ 
      คาํตอบ 
๔.  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาํตอบของโจทยปั์ญหาและโจทยปั์ญหาระคนของจาํนวนนบัและศูนย ์ พร้อมทั�ง 
      ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบ และ สร้างโจทยไ์ด ้
๕.  บวกและลบเศษส่วนที1มีตวัส่วนเท่ากนั 
๖.  บอกความสมัพนัธ์ของหน่วยการวดัความยาว  นํ�าหนกั  ปริมาตรหรือความจุ และเวลา 
๗.  หาพื�นที1ของรูปสี1เหลี1ยมมุมฉาก 
๘.  บอกเวลาบนหนา้ปัดนาฬิกา  อ่านและเขียนเวลาโดยใชจุ้ด  และบอกระยะเวลา 
๙.  คาดคะเนความยาว นํ�าหนกั  ปริมาตร  หรือความจุ 
๑๐.  แกปั้ญหาเกี1ยวกบัการวดัความยาว  การชั1ง   การตวง  เงิน  และเวลา 
๑๑.  เขียนบนัทึกรายรับ รายจ่าย 
๑๒.  อ่านและเขียนบนัทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที1ระบุเวลา 
๑๓.   บอกชนิดของมุม  ชื1อมุม  ส่วนประกอบของมุม  และเขียนสญัลกัษณ์ 
๑๔.  บอกไดว้า่เสน้ตรงหรือส่วนของเสน้ตรงคู่ใดขนานกนั  พร้อมทั�งใชส้ญัลกัษณ์แสดงการขนาน 
๑๕.  บอกส่วนประกอบของรูปวงกลม 
๑๖.  บอกไดว้า่รูปใดหรือส่วนใดของสิ1งของมีลกัษณะเป็นรูปสี1เหลี1ยมมุมฉาก และจาํแนกไดว้า่เป็นรูปสี1เหลี1ยม 
๑๗.  บอกไดว้า่รูปเรขาคณิตสองมิติรูปใดเป็นรูปที1มีแกนสมมาตร และบอกจาํนวนแกนสมมาตร 
๑๘.  นาํรูปเรขาคณิตมาประดิษฐเ์ป็นลวดลายต่าง ๆ 
๑๙.  บอกจาํนวนและความสัมพนัธ์ในแบบรูปของจาํนวนที1เพิ1มขึ�นหรือลดลงทีละเท่ากนั 
๒๐.  บอกรูปและความสมัพนัธ์ในแบบรูปของรูปที1กาํหนดให ้
๒๑.  รวบรวมและจาํแนกขอ้มูล 
๒๒.  อ่านขอ้มูลจากแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแท่งและตาราง 
๒๓.  เขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง 
๒๔. ใชวิ้ธีการที1หลากหลายแกปั้ญหา 
๒๕. ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง 
         เหมาะสม 
๒๖. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒๗. ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื1อสาร การสื1อความหมาย และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ 
          เหมาะสม 
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๒๘. เชื1อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื1อมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื1น ๆ 
๒๙. มีความคิดริเริ1มสร้างสรรค ์     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

70 

คาํอธิบายรายวชิา          
รหัสวชิา    ค JQJKJ    คณติศาสตร์  Q        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์                  

ชั:นประถมศึกษาปีที0  5                                               เวลา  160   ชั0วโมง 

******************************************** 
 

 ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  และฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปนี�  
จาํนวนนบั  การอ่านและการเขียนตวัหนงัสือ  ตวัเลขฮินดูอารบิก   ตวัเลขไทยแทนจาํนวน  ชื1อหลกัค่า

ของตวัเลขแต่ละหลกั  การเขียนในรูปกระจาย  การเรียงลาํดบัจาํนวน  การประมาณค่าใกลเ้คียงเป็นจาํนวนเต็ม
สิบ  เตม็ร้อย  เตม็พนั  สมบติัการสลบัที1และสมบติัการเปลี1ยนหมู่ของการบวก  สมบติัการสลบัที1และสมบติัการ
เปลี1ยนหมู่ของการคูณ   สมบติัการแจกแจง   การบวก  การลบ   การคูณ   การหารจาํนวนนบั  และโจทยปั์ญหา  
การบวก  การลบ การคูณและการหารจาํนวนนบั  การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน โจทยปั์ญหาเศษส่วน  เศษส่วน  
เศษเกิน  จาํนวนคละ  เศษส่วนของจาํนวนนบั  เศษส่วนที1เท่ากนั  เศษส่วนอยา่งตํ1า   การเปรียบเทียบเศษส่วนที1
มีตวัส่วนเป็นพหุคูณของกนัและกนั  การเรียนลาํดบัเศษส่วน  การบวก  การลบ  การคูณ การหารเศษส่วน  และ 
โจทยปั์ญหา  การบวกและการลบเศษส่วนเป็นพหุคูณของกนัและกนั   การคูณและการหารเศษส่วน  การบวก  
ลบ คูณ หาร เศษส่วนระคน โจทยปั์ญหา  ทศนิยม  การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่ง หลกัและ
ค่าประจาํหลกั   การเขียนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบและเรียงลาํดบัทศนิยม    การเขียนทศนิยมไม่เกินสอง
ตาํแหน่ง  ให้อยูใ่นรูปเศษส่วน  และการเขียนเศษส่วนที1มีตวัส่วนเป็น  10  หรือ 100 ให้อยู่ในรูปทศนิยม  การ
เขียนเศษส่วนที1ตวัส่วนเป็นตวัประกอบของ  10  หรือ  100   ให้อยูใ่นรูปทศนิยม   การบวก   การลบ    การคูณ
ทศนิยม  และโจทยปั์ญหา   การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่ง   การคูณทศนิยมที1มีผลคูณเป็น
ทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่ง  การบวก  ลบ   คูณทศนิยมระคน  ที1ผลลพัธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่ง  
โจทยปั์ญหา  ร้อยละและโจทยปั์ญหา  การเขียนเศษส่วน ที1ตวัส่วนเป็นตวัประกอบของ 100 ใหอ้ยูใ่นรูปร้อยละ  
การเขียนร้อยละให้อยูใ่นรูปเศษส่วนและทศนิยม  การเปรียบเทียบเศษส่วน  ทศนิยมและร้อยละ  ร้อยละของ
จาํนวนนบั  โจทยปั์ญหาร้อยละที1มีผลลพัธ์เป็นจาํนวนนบั การประมาณค่าจาํนวนนบั  การหาค่าประมาณใกล ้
เคียงเป็นจาํนวนเต็มสิบ   เต็มร้อย และเต็มพนั  การหาความยาว   ความยาวของเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี1ยม
และรูปสี1 เหลี1ยม  โจทยปั์ญหาและสถานการณ์   การหาพื�นที1    การหาพื�นที1ของรูปสามเหลี1ยมและรูปสี1 เหลี1ยม
มุมฉาก  การคาดคะเนพื�นที1เป็นตารางเมตร   ตารางเซนติเมตร  ตารางวา    โจทยปั์ญหาและสถานการณ์     การ
หาปริมาตร  การหาปริมาตรและ  หรือความจุของรูปทรงสี1 เหลี1ยมมุมฉาก  รูปเราคณิตและสมบติับางประการ
ของรูปเรขาคณิตแบบรูปและความสัมพนัธ์   รูปแบบของจาํนวน   การเขียนประโยคสัญลกัษณ์แสดงความ 
สัมพนัธ์ของสถานการณ์หรือปัญหา   สถิติความน่าจะเป็นเบื�องตน้     การอ่านแผนภูมิแท่งและแผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการเขียนแผนภูมิแท่ง   ความหมายและนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัของ
เหตุการณ์ที1เกิดขึ�นแน่นอน  อาจเกิดขึ�นหรือไม่เกิดก็ได ้ และไม่เกิดขึ�นอยา่งแน่นอน 
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 โดยการจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที1ใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้โดยปฏิบติัจริงใชว้ธีิ 
การที1หลากหลายแกปั้ญหา เพื1อพฒันาทกัษะ กระบวนการในการคิดคาํนวณ  การแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  การ
สื1อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะกระบวนการที1ไดไ้ปใชใ้น
การเรียนสิ1งต่างๆ  และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์  รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อคณิตศาสตร์    
สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ    

สามารถนาํความรู้  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้นการแกปั้ญหาการดาํเนินชีวิตและ
ศึกษาต่อ  การมีเหตุมีผล  มีเจตคติที1ดีต่อคณิตศาสตร์  พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบและสร้างสรรค ์  ก่อใหเ้กิด
วนิยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั1นในการทาํงาน  มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณและเชื1อมั1นในตนเอง สามารถดาํรงชีวิต
ไดอ้ยา่งเป็นสุข 
 
 รหัสตัวชี:วดั 

คW.W  ป^/W   ป^/X   ป^/[          คW.X  ป^/W   ป^/X   ป^/[   คW.[     ป^/W       
 คX.W  ป ^/W   ป^/X   ป^/[   ป^/\   ป^/^      คX.X   ป^/W    ค[.W   ป^/W   ป^/X   ป^/[ 
ค[.X  ป^/W   ป^/X   ป^/[           ค\.W    ป^/W     ค5.1   ป^/W   ป^/X   ค^.X   ป^/W 
ค_.W   ป5/W  ป5/X   ป5/[   ป5/\   ป5/^   ป5/_ 

(รวม   MT   ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาคณติศาสตร์ ป.๕ ( ค JQJKJ ) 
๑.  เขียนและอ่านเศษส่วน  จาํนวนคละ  และทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่ง   
๒. เปรียบเทียบและเรียงลาํดบัเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่ง 
๓.  เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและร้อยละ เขียนร้อยละในรูปเศษส่วนและทศนิยม   และเขียนทศนิยมในรูป 
      เศษส่วนและร้อยละ 
๔. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน  พร้อมทั�งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของ  
     คาํตอบ 
๕. บวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที1คาํตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่ง  พร้อมทั�ง 
     ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบ 
๖.  วเิคราะห์และแสดงวธีิหาคาํตอบของโจทยปั์ญหาและโจทยปั์ญหาระคนของจาํนวนนบั เศษส่วน ทศนิยม  
      และร้อยละ  พร้อมทั�งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบ   และสร้างโจทยปั์ญหาเกี1ยวกบัจาํนวน 
     นบัได ้
๗. บอกค่าประมาณใกลเ้คียงจาํนวนเตม็สิบ  เตม็ร้อย  และเตม็พนัของจาํนวนนบั และนาํไปใชไ้ด ้
๘. บอกความสัมพนัธ์ของหน่วยการวดัปริมาตร  หรือความจุ 
๙. หาความยาวรอบรูปของรูปสี1เหลี1ยม  รูปสามเหลี1ยม 
๑๐. หาพื�นที1ของรูปสี1เหลี1ยมมุมฉากและรูปสามเหลี1ยม 
๑๑.  วดัขนาดของมุม 
๑๒. หาปริมาตรหรือความจุของทรงสี1เหลี1ยมมุมฉาก 
๑๓.  แกปั้ญหาเกี1ยวกบัพื�นที1  ความยาวรอบรูปของรูปสี1เหลี1ยมมุมฉากและรูปสามเหลี1ยม 
๑๔.  บอกลกัษณะและจาํแนกรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ 
๑๕.  บอกลกัษณะ  ความสัมพนัธ์และจาํแนกรูปสี1เหลี1ยมชนิดต่าง ๆ 
๑๖.  บอกลกัษณะ  ส่วนประกอบ  ความสัมพนัธ์  และจาํแนกรูปสามเหลี1ยมชนิดต่าง ๆ 
๑๗.  สร้างมุมโดยใชโ้พรแทรกเตอร์ 
๑๘.  สร้างรูปสี1เหลี1ยมมุมฉาก รูปสามเหลี1ยม และรูปวงกลม 
๑๙.  สร้างเส้นขนานโดยใชไ้มฉ้าก 
๒๐.  บอกจาํนวนและความสัมพนัธ์ในแบบรูปของจาํนวนที1กาํหนดให้ 
๒๑.  เขียนแผนภูมิแท่งที1มีการยน่ระยะของเส้นแสดงจาํนวน 
๒๒.  อ่านขอ้มูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 
๒๓.  บอกไดว้า่เหตุการณ์ที1กาํหนดใหน้ั�น 
      -  เกิดขึ�นอยา่งแน่นอน 

 -  อาจจะเกิดขึ�นหรือไม่ก็ได ้
      -  ไม่เกิดขึ�นอยา่งแน่นอน 
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๒๔. ใชว้ธีิการที1หลากหลายแกปั้ญหา 
๒๕. ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
         อยา่งเหมาะสม 
๒๖. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒๗. ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื1อสาร การสื1อความหมาย และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
         และเหมาะสม 
๒๘. เชื1อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื1อมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื1น ๆ 
๒๙. มีความคิดริเริ1มสร้างสรรค ์
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คาํอธิบายรายวชิา         
รหัสวชิา   ค JRJKJ  คณติศาสตร์  R        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์                   

ชั:นประถมศึกษาปีที0  6                                               เวลา  160   ชั0วโมง 

******************************************** 
 

 ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  และฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปนี�  
ทศนิยม  การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตาํแหน่ง  หลกัเลขและค่าประจาํหลกัค่าของเลขแต่

ละหลกั  การเขียนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบและการเรียงลาํดบัทศนิยม  การเขียนทศนิยมไม่เกินสาม
ตาํแหน่งในรูปเศษส่วน  และการเขียนเศษส่วนที1มีตวัส่วนเป็นตวัประกอบของ 10  100  หรือ1,000 ในรูป
ทศนิยม ความสาํพนัธ์ระหวา่งเศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ  การประมาณค่าใกลเ้คียงเป็นทศนิยมหนึ1งตาํแหน่ง  
สองตาํแหน่ง  สมบติัการสลบัที1ของการบวก  สมบติัการเปลี1ยนหมู่ของการบวก  สมบติัการสลบัที1ของการคูณ  
สมบติัการเปลี1ยนหมู่ของการคูณเศษส่วน เศษส่วนที1เท่ากนั การเปรียบเทียบและการเรียงลาํดบัเศษส่วน  สมบติั
การสลบัที1ของการบวก  สมบติัการเปลี1ยนหมู่ของการบวก  สมบติัการสลบัที1ของการคูณ  สมบติัการเปลี1ยนหมู่
ของการคูณ   การบวก   การลบ   การคูณ   การหาร  และโจทยปั์ญหา  การบวก  การลบ  การคูณ  และการหาร
จาํนวนนบั  การบวก  ลบ  คูณ หารจาํนวนนบัระคน  การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษส่วน  การบวก  
ลบ  คูณ  หารเศษส่วนระคน  การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารที1ผลลพัธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสามตาํแหน่ง  
โจทยปั์ญหาและโจทยปั์ญหาระคน  โจทยปั์ญหาการคูณและการหาร  โจทยปั์ญหาร้อยละ  ทิศ  แผนผงั  แผนที1  
การบอกตาํแหน่งของทิศ มาตราส่วน  การอ่านแผนที1และแผนผงั  การเขียนแผนผงั  การหาความยาว  ความยาว
ขอเส้นรอบรูปวงกลม  โจทยปั์ญหาและสถานการณ์   การหาพื�นที1  การหาพื�นที1ของรูปสี1 เหลี1ยม  การหาพื�นที1
ของวงกลม  การคาดคะเนพื�นที1ของรูปสี1 เหลี1ยมเป็นตารางเมตร  ตารางเซนติเมตร  และตารางวา  โจทยปั์ญหา  
และสถานการณ์    การหาปริมาตร  การหาปริมาตรและ / หรือความจุของทรงสี1 เหลี1ยมมุมฉาก   บอกชนิดของ
รูปเรขาคณิตสองมิติ  สมบติัของเส้นทแยงมุม  สมบติัของเส้นขนาน   รูปเรขาคณิตและสมบติัของรูปเรขาคณิต  
ทรงกระบอกกรวย  ปริซึม  พีระมิด  และประดิษฐ์รูปเรขาคณิต   แบบรูปและสัมพนัธ์  แกปั้ญหาเกี1ยวกบัแบบ
รูป   สมการและการแก้สมการ  สมการที1มีตวัไม่ทราบค่า 1 ตวั สมการที1เป็นจริง  สมการที1เท็จ  คาํตอบของ
สมการ  การแกส้มการที1มีตวัไม่ทราบค่า 1 ตวั  โจทยปั์ญหา   สถิติและความหนา้จะเป็นเบื�องตน้  การอ่านและ
การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบการอ่านและการเขียนกราฟเส้น  การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม  การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  ความหมายและการนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนัของเหตุการณ์ที1เกิดขึ�นแน่นอน  อาจจะเกิดขึ�นหรือไม่
เกิดขึ�น  ไม่เกิดแน่นอน 
 โดยการจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที1ใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้  โดยปฏิบติัจริง ใช้
วิธีการที1หลากหลายแกปั้ญหา เพื1อพฒันาทกัษะ กระบวนการในการคิดคาํนวณ  การแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  
การสื1อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะกระบวนการที1ไดไ้ปใช้
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ในการเรียนสิ1งต่างๆ และใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อคณิตศาสตร์    
สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบ    

สามารถนําความรู้  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาการดาํเนินชีวิตและ
ศึกษาต่อ  การมีเหตุมีผล  มีเจตคติที1ดีต่อคณิตศาสตร์  พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบและสร้างสรรค ์ ก่อให้เกิด
วนิยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั1นในการทาํงาน  มีความรับผิดชอบ  มีวจิารณญาณและเชื1อมั1นในตนเอง สามารถดาํรงชีวิต
ไดอ้ยา่งเป็นสุข 
 

รหัสตัวชี:วดั 
คW.W  ป_/W   ป_/X   ป_/[      คW.X  ป_/W   ป_/X    ค W.[   ป_/W   ป_/X      ค W.\   ป_/W   ป_/X         
คX.W  ป_/W   ป_/X   ป_/[      คX.X   ป_/W   ป_/X   ป_/[    ค[.W   ป_/W   ป_/X   ป_/[    
ค[.X  ป_/W   ป_/X                 ค\.W    ป_/W           ค\.X     ป_/W      ค^.W   ป_/W   ป_/X     ^.X   ป_/W   
ค_.W      ป_/W   ป_/X   ป_/[   ป_/\   ป_/^   ป_/_   

(รวม   NJ   ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาคณติศาสตร์ ป.๖ ( ค JRJKJ ) 
๑.  เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสามตาํแหน่ง 
๒. เปรียบเทียบและเรียงลาํดบัเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสามตาํแหน่ง 
๓. เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน  และเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม 
๔. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร  ระคนของเศษส่วน  จาํนวนคละ  และทศนิยม  พร้อมทั�งตระหนกัถึง 
     ความสมเหตุสมผลของคาํตอบ 
๕.  วเิคราะห์และแสดงวธีิหาคาํตอบของโจทยปั์ญหาและโจทยปั์ญหาระคนของจาํนวนนบั  เศษส่วน   
       จาํนวนคละ  ทศนิยม  และร้อยละ  พร้อมทั�งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบ  และสร้างโจทย ์
       ปัญหาเกี1ยวกบัจาํนวนนบัได ้
๖. บอกค่าประมาณใกลเ้คียงจาํนวนเตม็หลกัต่าง ๆ ของจาํนวนนบั และนาํไปใชไ้ด ้
๗. บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสามตาํแหน่ง 
๘. ใชส้มบติัการสลบัที1  สมบติัการเปลี1ยนหมู่  และสมบติัการแจกแจงในการคิดคาํนวณ 
๙. หา  ห.ร.ม. และ  ค.ร.น.  ของจาํนวนนบั 
๑๐.  อธิบายเส้นทางหรือบอกตาํแหน่งของสิ1งต่าง ๆ โดยระบุทิศทาง  และระยะทางจริง  จากรูปภาพ  แผนที1 
        และแผนผงั 
๑๑.  หาพื�นที1ของรูปสี1 เหลี1ยม 
๑๒.  หาความยาวรอบรูปและพื�นที1ของรูปวงกลม 
๑๓.  แกปั้ญหาเกี1ยวกบัพื�นที1  ความยาวรอบรูปของรูปสี1เหลี1ยมและรูปวงกลม 
๑๔.  แกปั้ญหาเกี1ยวกบัปริมาตรและความจุของทรงสี1เหลี1ยมมุมฉาก 
๑๕.  เขียนแผนผงัแสดงตาํแหน่งของสิ1งต่าง ๆ  และแผนผงัแสดงเส้นทางการเดินทาง 
๑๖.  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที1เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
๑๗. บอกสมบติัของเส้นทแยงมุมของรูปสี1เหลี1ยมชนิดต่าง ๆ 
๑๘.  บอกไดว้า่เส้นตรงคู่ใดขนานกนั 
๑๙.  ประดิษฐท์รงสี1 เหลี1ยมมุมฉาก  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  และพีระมิดจากรูปคลี1หรือรูปเรขาคณิต 
        สองมิติ  ที1กาํหนดให้ 
๒๐.  สร้างรูปสี1เหลี1ยมชนิดต่าง ๆ 
๒๑.  แกปั้ญหาเกี1ยวกบัแบบรูป 
๒๒.  เขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหา และแกส้มการพร้อมทั�งตรวจคาํตอบ 
๒๓.   อ่านขอ้มูลจากกราฟเส้น  และแผนภูมิรูปวงกลม 
๒๔.  เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น 
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๒๕.  อธิบายเหตุการณ์โดยใชค้าํที1มีความหมายเช่นเดียวกบัคาํวา่ 
      –     เกิดขึ�นอยา่งแน่นอน 

– อาจจะเกิดขึ�นหรือไม่ก็ได ้
      –     ไม่เกิดขึ�นอยา่งแน่นอน 
๒๖. ใชว้ธีิการที1หลากหลายแกปั้ญหา 
๒๗. ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
         อยา่งเหมาะสม 
๒๘. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒๙. ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื1อสาร การสื1อความหมาย และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
         และเหมาะสม 
๓๐. เชื1อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื1อมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื1น ๆ 
๓๑. มีความคิดริเริ1มสร้างสรรค ์
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา   ค ๒๑๑๐๑   คณติศาสตร์ ๑        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ (พื:นฐาน)          

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๑           ภาคเรียนที0 ๑             จํานวน      ๑.๕        หน่วยกติ             เวลา      ๖๐   ชั0วโมง 
*********************************************** 

 

ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  และฝึกทกัษะการแกปั้ญหา  ในสาระต่อไปนี�  
สมบัติของจํานวนนับ   การหา  ห.ร.ม.ของจาํนวนนบั  การหาค.ร.น.ของจาํนวนนบั  การแกปั้ญหาโดย

ใช ้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
ระบบจํานวนเต็ม  จาํนวนเต็มบวก จาํนวนเตม็ลบและศูนย ์ การเปรียบเทียบจาํนวนเต็ม การบวก  ลบ 

คูณ และหารจาํนวนเตม็ สมบติัของจาํนวนเตม็และการนาํไปใช ้
เลขยกกาํลงั  ความหมายของเลขยกกาํลงั  การคูณและการหารเลขยกกาํลงัที1มีฐานเดียวกนัและเลข ชี�

กาํลงัเป็นจาํนวนเตม็  การเขียนแสดงจาํนวนในรูปสัญกรณ์วทิยาศาสตร์ 
พื:นฐานทางเรขาคณติ  การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใชว้งเวยีนและสันตรง  การสร้างส่วนของเส้นตรง  

การแบ่งครึ1 งส่วนของเส้นตรงที1กาํหนดให ้ การสร้างมุมเท่ากบัมุมที1กาํหนดให ้การแบ่งครึ1 งมุมที1กาํหนดให ้ 
การสร้างเส้นตั�งฉากที1จุดหนึ1งบนส้นตรงที1กาํหนดให ้การสร้างรูปเรขาคณิตอยา่งง่ายโดยใชก้ารสร้างพื�นฐาน 
การสาํรวจสมบติัทางเรขาคณิต  

โดยใชค้วามรู้  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆไดอ้ยา่งเหมาะสม รู้จกัใชว้ธีิการที1หลากหลายในการแกปั้ญหา ใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และ
สรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื1อสาร การสื1อความหมาย  และการ
นาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน สามารถเชื1อมโยงความรู้ หลกัการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้น
การเรียนรู้สิ1งต่างๆและใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์ 

เห็นคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ1มสร้างสรรคส์ามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบ
ระเบียบ ความรอบคอบ มีวจิารณญาณ และมีความเชื1อมั1นในตนเอง  

 
รหัสตัวชี:วดั 

  ค ๑.๑ ม.๑/๑,  ม.๑/๒, 
ค ๑.๒ ม.๑/๑,  ม.๑/๒,  ม.๑/๓,  ม.๑/๔,  
ค ๑.๔  ม.๑/๑,    
ค ๓.๑  ม.๑/๑,  ม.๑/๒,  ม.๑/๓, 
ค  ๖.๑   ม.๑/๑,  ม.๑/๒,  ม.๑/๓,  ม.๑/๔,  ม.๑/๕,  ม.๑/๖   

(รวม  ๑๖    ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหสัวชิา   ค ๒๑๑๐๒   คณิตศาสตร์ ๒       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (พื�นฐาน)       
ชั�นมธัยมศึกษาปีที1 ๑            ภาคเรียนที1 ๒             จาํนวน      ๑.๕     หน่วยกิต            เวลา      ๖๐   ชั1วโมง 

***************************************** 
 

ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  และฝึกทกัษะการแกปั้ญหา  ในสาระต่อไปนี�  
เศษส่วนและทศนิยม  การเขียนเศษส่วนดว้ยทศนิยมและเขียนทศนิยมซํ� าเป็นเศษส่วน การเปรียบเทียบ

เศษส่วนและทศนิยม การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนและทศนิยม โจทยปั์ญหาหรือสถานการณ์เกี1ยวกบัเศษส่วน
และทศนิยม 

การประมาณค่า  การประมาณค่าในสถานการณ์ต่างๆ  การแกโ้จทยปั์ญหาโดยใชก้ารประมาณค่า 
คู่อนัดับและกราฟ   คู่อบัดบั กราฟ การนาํไปใช ้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   แบบรูปและความสัมพนัธ์  คาํตอบของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  การ

แกส้มการเชิงเส้นตวัแปรเดียวโดยใชส้มบติัการเท่ากนั โจทยส์มการเกี1ยวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปเรขาคณติสองมิติและสามมิติ  ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติที1เกิดจากการคลี1

รูปเรขาคณิตสามมิติ  ภาพสองมิติที1ไดจ้ากการมองทางดา้นหนา้ (front  view)  ดา้นขา้ง (side  view)  หรือ
ดา้นบน (top   view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติ การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตที1ประกอบขึ�นดว้ยลูกบาศก ์  

โอกาสของเหตุการณ์  เหตุการณ์ที1มีโอกาสเกิดขึ�นมากกวา่กนั     
โดยใชค้วามรู้  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์

ต่าง ๆไดอ้ยา่งเหมาะสม รู้จกัใชว้ธีิการที1หลากหลายในการแกปั้ญหา ใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และ
สรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื1อสาร การสื1อความหมาย  และการ
นาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน สามารถเชื1อมโยงความรู้ หลกัการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้น
การเรียนรู้สิ1งต่างๆและใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์ 

เห็นคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อคณิตศาสตร์  มีความคิดริเริ1มสร้างสรรคส์ามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบ
ระเบียบ  ความรอบคอบ มีวจิารณญาณ และมีความเชื1อมั1นในตนเอง  

 
รหัสตัวชี:วดั    

ค ๑.๓ ม ๑/๑    ค ๓.๑ ม.๑/๔,  ม.๑/๕, ม.๑/๖, 
ค ๔.๑ ม.๑/๑, 
ค ๔.๒ ม.๑/๑,   ม.๑/๒ ,ม.๑/๓  ,ม.๑/๔  ,ม.๑/๕   
ค ๕.๒  ม.๑/๑, 
ค  ๖.๑   ม.๑/๑,  ม.๑/๒,  ม.๑/๓,  ม.๑/๔,  ม.๑/๕,  ม.๑/๖  

(รวม  ๑๗    ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา  
รหัสวชิา    ค  ๒๑๒๐๑  คณติศาสตร์เพิ0มเติม ๑               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์   

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0  ๑      ภาคเรียนที0  ๑  จํานวน     ๑.๐    หน่วยกติ เวลา     ๔๐    ชั0วโมง   
************************** 

   ศึกษา    ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี�  
               การประยกุต ์๑  รูปเรขาคณิต  จาํนวนนบั  ร้อยละในชีวติประจาํวนั  ปัญหาชวนคิดจาํนวนและตวัเลข  
ระบบตวัเลขโรมนั  ระบบตวัเลขฐานต่างๆการประยกุตเ์กี1ยวกบัจาํนวนเตม็และเลขยกกาํลงั  การคิดคาํนวณ  
โจทยปั์ญหาการสร้าง  การสร้างรูปสามเหลี1ยมและรูปสี1เหลี1ยมดา้นขนาน  การสร้างมุมขนาดต่างๆ 
 โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัที1ใกล้ตวัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้โดย
การปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื1อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณการแกปั้ญหา  การให้
เหตุผล  การสื1อความหมายทางคณิตศาสตร์และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิดทกัษะกระบวนการที1ได้
ไปใช้ในการเรียนรู้สิ1 งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจาํวนัอย่างสร้างสรรค์รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อ
คณิตศาสตร์  สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณและมี
ความเชื1อมั1นในตนเอง 
    การวดัผลประเมินผล ใช้วิธีการที1หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนื�อหาและ
ทกัษะที1ตอ้งการวดั  
 

ผลการเรียนรู้ 
  ๑.      มีความคิดรวบยอดเกี1ยวกบัรูปเรขา คณิต ความสัมพนัธ์ของรูปสามเหลี1ยม  
  ๒. มีความคิดรวบยอดเกี1ยวกบัจาํนวนนบัและนาํไปประยกุตใ์ช.้ 
  ๓.     มีความคิดรวบยอดเกี1ยวกบัหลกัการการหาร้อยละ 
    ๔.     อธิบายความหมายและลกัษณะของร้อยละ กาํไร-ขาดทุน ดอกเบี�ย   
    ๕.     มีความคิดรวบยอดเกี1ยวกบัการเขียนจาํนวนและตวัเลขระบบต่างๆ 
    ๖.      มีความคิดรวบยอดเกี1ยวกบัหลกัการเขียนตวัเลขในระบบตวัเลขโรมนั  
    ๗.     มีความคิดรวบยอดเกี1ยวกบัหลกัการของระบบตวัเลขฐานต่างๆ  
                 ๘.      มีความคิดรวบยอดเกี1ยวกบัหลกัการคิดคาํนวณเบื�องตน้ของการบวก การลบ การ คูณและการหาร 
                    ๙.     มีความคิดรวบยอดเกี1ยวกบัหลกัการการแบ่งส่วนของเส้นตรง โดยการแบ่งครึ1 งและการใช ้
                          มุม แยง้         
   ๑๐.    มีความคิดรวบยอดเกี1ยวกบัหลกัการสร้างมุมขนาดต่างๆ 
   ๑๑.    อธิบายขั�นตอนการสร้างรูปสามเหลี1ยม และรูปสี1เหลี1ยมดา้นขนาน โดยใชก้ารแบ่งส่วนของ 
                          เส้นตรงและการสร้างขนาดของมุมต่างๆ 

(รวม    ๑๑   ผลการเรียนรู้) 
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คาํอธิบายรายวชิา  
รหัสวชิา  ค  ๒๑๒๐๒   คณติศาสตร์เพิ0มเติม ๒     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๑  ภาคเรียนที0 ๒   จํานวน  ๑.๐   หน่วยกติ   เวลา    ๔๐  ชั0วโมง   
*********************************************** 

 

  ศึกษา  ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี�  
  การประยกุต ์๒  การประยกุตข์องจาํนวนและพีชคณิต  การประยกุตท์างเรขาคณิตและการวดัโดยจดั
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัที1ใกล้ตวัให้ผูเ้รียนได้ศึกษาคน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง  
ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื1อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การสื1อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และนาํประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทกัษะกระบวนการที1ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ1 งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจาํวนัอย่างสร้างสรรค์รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อคณิตศาสตร์  
สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวจิารณญาณและมีความเชื1อมั1น
ในตนเอง 
 การวดัผลประเมินผล  ใชว้ธีิการที1หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและ
ทกัษะที1ตอ้งการวดั 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  มีความคิดรวบยอดเกี1ยวกบัลกัษณะของขอ้ความคาดการณ์ 
 ๒.  วเิคราะห์และสรุปขอ้ความคาดการณ์ 
 ๓.  สร้างแบบรูปและขอ้ความคาดการณ์  
 ๔.  อธิบายและวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้ความในบทกลบัของประโยคเงื1อนไข 
 ๕.  ใชบ้ทนิยามในการใหเ้หตุผลไดใ้นประโยคเงื1อนไขและบทกลบัของประโยคเงื1อนไข 
 ๖.   อธิบายการวดัและวดัไดถู้กตอ้ง 

๗.   ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบที1ได ้
 ๘.  มีเจตคติที1ดีต่อวชิาคณิตศาสตร์   

(รวม   ๘   ผลการเรียนรู้) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา  ค ๒๒๑๐๑   คณติศาสตร์ ๓       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ (พื:นฐาน)                    

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๒            ภาคเรียนที0 ๑               จํานวน      ๑.๕     หน่วยกติ            เวลา      ๖๐   ชั0วโมง 
*************************************** 

 

ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  และฝึกทกัษะการแกปั้ญหา  ในสาระต่อไปนี�  
อตัราส่วนและร้อยละ  อตัราส่วน  สัดส่วน ร้อยละ การแกโ้จทยปั์ญหาเกี1ยวกบัอตัราส่วนและร้อยละ 
การวดั  การคาดคะเน  เวลา  ระยะทาง  ขนาด  และนํ�าหนกั  การเปรียบเทียบหน่วยความยาว พื�นที1   

การคาํนวณเกี1ยวกบัพื�นที1 
การนําเสนอข้อมูล   การอ่านและนาํเสนอขอ้มูลดว้ยแผนภูมิวงกลม 
การแปลงทางเรขาคณติ    ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปตน้แบบและรูปที1ไดจ้ากการเลื1อนขนาน

(translation)  การสะทอ้น(reflection)  และการหมุน(rotation) สมบติัเกี1ยวกบัการเลื1อนขนาน การสะทอ้น   และ
การหมุน พิกดัของรูปเรขาคณิตที1เกิดจากการเลื1อนขนาน การสะทอ้น และการหมุน 

ความเท่ากนัทุกประการ  ความเท่ากนัทุกประการของรูปสามเหลี1ยม รูปสามเหลี1ยมสองรูปที1มี
ความสัมพนัธ์กนัแบบ ดา้น – มุม – ดา้น   มุม – ดา้น – มุม    ดา้น – ดา้น - ดา้น          

โดยใชค้วามรู้  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม รู้จกัใชว้ธีิการที1หลากหลายในการแกปั้ญหา ใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และ
สรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื1อสาร การสื1อความหมาย  และการ
นาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน สามารถเชื1อมโยงความรู้ หลกัการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้น
การเรียนรู้สิ1งต่างๆและใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์ 

เห็นคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ1มสร้างสรรคส์ามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบ
ระเบียบ  ความรอบคอบ มีวจิารณญาณ  และมีความเชื1อมั1นในตนเอง  
 

รหัสตัวชี:วดั 
ค ๑.๑ ม.๒/๔ 
ค ๒.๑ ม.๒/๑    ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
ค ๒.๒ ม.๒/๑,   ม.๑/๒ 
ค ๓.๒  ม.๒/๑   ม.๒/๓   ม.๒/๔ 
ค  ๖.๑   ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๕,  ม.๒/๖  

(รวม  ๑๕   ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา  ค ๒๒๑๐๒   คณติศาสตร์ ๔       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์(พื:นฐาน)        

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๒     ภาคเรียนที0 ๒              จํานวน         ๑.๕      หน่วยกติ             เวลา      ๖๐   ชั0วโมง 
************************************************ 

 

ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  และฝึกทกัษะการแกปั้ญหา  ในสาระต่อไปนี�  
ทฤษฎบีทปีทาโกรัส    ทฤษฎีบทปีทาโกรัส   บทกลบัของทฤษฎีบทปีทาโกรัส   การแกปั้ญหาหรือ

สถานการณ์โดยใชท้ฤษฎีบทปีทาโกรัสและบทกลบั    
ความรู้เบื:องต้นเกี0ยวกบัจํานวนจริง   จาํนวนตรรกยะ  จาํนวนอตรรกยะและจาํนวนจริง  เศษส่วนใน

รูปทศนิยมและทศนิยมซํ� าในรูปเศษส่วน   รากที1สอง   การหารากที1สอง  รากที1สาม  การหารากที1สาม 
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว     การแกส้มการเชิงเส้นตวัแปรเดียว    การแกโ้จทย์

สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
เส้นขนาน      สมบติัของเส้นขนาน   รูปสามเหลี1ยมสองรูปที1สัมพนัธ์กนัแบบ  มุม – มุม – ดา้น   การ

ใหเ้หตุผลและการแกปั้ญหาโดยใชส้มบติัของเส้นขนานและความเท่ากนัทุกประการของรูปสามเหลี1ยม 
โอกาสของเหตุการณ์     โอกาสของเหตุการณ์ที1เกิดขึ�นแน่นอน   โอกาสของเหตุการณ์ที1ไม่เกิดเกิดขึ�น

แน่นอน   โอกาสของเหตุการณ์ที1เกิดขึ�นไดม้ากกวา่กนั   
โดยใชค้วามรู้      ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม   รู้จกัใชว้ธีิการที1หลากหลายในการแกปั้ญหา   ใชเ้หตุผลประกอบการ
ตดัสินใจ  และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื1อสาร   การสื1อ
ความหมาย   และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน   สามารถเชื1อมโยงความรู้  หลกัการ  กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้นการเรียนรู้สิ1งต่างๆและใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์ 

เห็นคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อคณิตศาสตร์  มีความคิดริเริ1มสร้างสรรคส์ามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบ
ระเบียบ    ความรอบคอบ   มีวจิารณญาณ  และมีความเชื1อมั1นในตนเอง 
 

รหัสตัวชี:วดั   
 

ค ๑.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
ค ๑.๒ ม.๒/๑   ม.๒/๒ค ๑.๓ ม.๒/๑    
ค ๑.๔ ม.๒/๑ค ๓.๒ ม.๒/๑   ม.๒/๒ 
ค ๔.๒ ม.๒/๑ 
ค ๕.๒ ม.๒/๑  ๖.๑   ม.๒/๑,  ม.๑/๒,      ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๕,  ม.๒/๖    

(รวม    ๑๗   ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา    ค  ๒๒๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิ0มเติม ๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๒      ภาคเรียนที0  ๑          จํานวน   ๑.๐  หน่วยกติ     เวลา  ๔๐  ชั0วโมง 

*********************************************** 
 

 ศึกษาเกี1ยวกบั  สมบติัของเลขยกกาํลงั  การดาํเนินการของเลขยกกาํลงัสมบติัอื1นๆของเลขยกกาํลงั  
พหุนามและเศษส่วนพหุนามการคูณพหุนามการหารพหุนามเศษส่วนของพหุนาม  การคุณและการหาร
เศษส่วนพหุนาม  การบวกและการลบเศษส่วนพหุนาม  การประยุกต์เกี1ยวกบัอตัราส่วนและร้อยละ     การ
ประยุกต์เกี1ยวกบัการแปลงทางเรขาคณิต     โดยใช้ภาษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื1อสารการ
สื1อสารความหมาย   และนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน  เชื1อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์    และนาํ
ความรู้  หลกัการ   กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื1อมโยงกบัศาสตร์อื1นๆ  และมีความคิดริเริ1มสร้างสรรค์  
มีการทาํงานอย่างระบบ  มีระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื1อมั1นใน
ตนเองพร้อมทั�งตระหนกัในคุณค่า  และมีเจตคติที1ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้    

๑. คูณและหารในจาํนวนทีเขียนอยูใ่นรูปเลขยกกาํลงัเป็นจาํนวนเติมได ้
๒. การคาํนวณใชเ้ลขยกกาํลงัในการเขียนแสดงจาํนวนทีมีค่านอ้ยๆหรือมากๆ  ในรูปสัญกรณ์  
           วทิยาศาสตร์ได ้
๓. บวกลบคูณและหารพหุนามได ้
๔. บวก  ลบ  คูณ  และหาร  เศษส่วนพหุนามที1มีดีกรีไม่เกินหนึ1งได ้
๕. ใชค้วามรู้เกี1ยวกบัอตัราส่วน  และร้อยละ แกไ้ขปัญหา หรือสถานการณ์ต่างๆได ้
๖. ตราหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบที1ได ้
๗. ใชค้วามรู้เกี1ยวกบัการเลือนขนาบ   การสะทอ้นและการหมุนในการสร้างสรรคง์าน    ศิลปะ

หรือออกแบบได ้
(รวม ๗ ผลการเรียนรู้) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา    ค  ๒๒๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิ0มเติม ๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์   

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๒       ภาคเรียนที0  ๒    จํานวน   ๑.๐   หน่วยกติ     เวลา  ๔๐  ชั0วโมง           

*********************************************** 
 

 ศึกษาเกี1ยวกับ  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองการแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติ                
การแจกแจง  การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองตวัแปรเดียว   การแยกตวัประกอบของพหุนาม         ดีกรี

สองที1เป็นกาํลงัสองสมบูรณ์   การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองที◌่เป็นผลต่างกาํลงัสอง  สมการกาํลงั
สองตวัแปรเดียวโจทยปั์ญหาเกี1ยวกบัสมการกาํลงัสองตวัแปรเดียว   การแปรผนั  การแปรผันตรง   การ
แปรผกผ ัน  การแปรผ ันเกี1ยวเนื1อง    โดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการสื1อสาร  การ
สื1อความหมาย  และนาํเสนอไดอ้ย่างถูกตอ้งและชดัเจนเชื1อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์  นาํความรู้  
หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ไปเชื1อมโยงกบัศาสตร์อื1นๆ  และมีความคิดริเริ1มสร้างสรรค ์     มี
การทาํงานอย่างมีระบบ  มีระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มรวิจารณญาณ  มีความเชื1อมั1นใน
ตนเองพร้อมทั�งตราหนกั   ในคุณค่า  และมีเจตคติทีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองได ้
๒. แกส้มการดีกรีสองตวัแปรเดียวโดยใชก้ารแยกตวัประกอบได ้
๓. แกโ้จทยปั์ญหาเกี1ยวกบัสมการกาํลงัสองตวัแปรเดียวโดยใชก้ารแยกตวัประกอบได ้
๔. เขียนสมการแสดงการแปรผนัระหวา่งปริมาณสองปริมาณได,้ที1แปรผนัต่อกนัได ้
๕. แกไ้ขปัญหาสถานการณ์ที1กาํหนดโดยใชค้วามรู้เกี1ยวกบัการแปรผนัได ้
๖. ตราหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบที1ได ้

(รวม ๖ ผลการเรียนรู้) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา    ค ๒๓๑๐๑   คณติศาสตร์ ๕         สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์(พื:นฐาน)               

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๓          ภาคเรียนที0 ๑             จํานวน      ๑.๕      หน่วยกติ             เวลา      ๖๐   ชั0วโมง 
********************************************* 

 

ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  และฝึกทกัษะการแกปั้ญหา  ในสาระต่อไปนี�  
ปริมาตรและพื:นที0ผวิ     ลกัษณะ  สมบติั  การหาพื�นที1ผิวและปริมาตรของปริซึม   ทรงกระบอก   การ

หาปริมาตรของพีระมิด   กรวยและทรงกลม   การเปรียบเทียบหน่วยความจุหรือปริมาตรในระบบเดียวกนัและ
ต่างระบบ   การเลือกใชห้น่วยความจุหรือปริมาตร   การแกโ้จทยปั์ญหาเกี1ยวกบัพื�นที1ผิวและปริมาตร 

กราฟ    กราฟเส้นตรง     กราฟเส้นตรงกบัการนาํไปใช ้  กราฟอื1น ๆ 
ระบบสมการเชิงเส้น     สมการเชิงเส้นสองตวัแปร   กราฟของสมการเชิงเส้นสองตวัแปร   ระบบ

สมการเชิงเส้นสองตวัแปร   การแกร้ะบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร   การแกโ้จทยปั์ญหาเกี1ยวกบัระบบสมการ
เชิงเส้นสองตวัแปร 

ความคล้าย  รูปที1คลา้ยกนั  รูปสามเหลี1ยมที1คลา้ยกนั  สมบติัของรูปสามเหลี1ยมที1คลา้ยกนั การนาํไปใช ้
โดยใชค้วามรู้  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแกปั้ญหาในสถานการณ์

ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม   รู้จกัใชว้ิธีการที1หลากหลายในการแกปั้ญหา   ใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ  และ
สรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื1อสาร   การสื1อความหมาย   และการ
นาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน   สามารถเชื1อมโยงความรู้  หลกัการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้น
การเรียนรู้สิ1งต่างๆและใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์ 

เห็นคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อคณิตศาสตร์  มีความคิดริเริ1มสร้างสรรคส์ามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบ
ระเบียบ    ความรอบคอบ   มีวจิารณญาณ  และมีความเชื1อมั1นในตนเอง 

 

รหัสตัวชี:วดั    
 

ค ๒.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔  
ค ๒.๒    ม.๓/๑ ค ๓.๑ ม.๓/๑    
ค ๓,๒    ม.๓/๑  
ค ๔.๒   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕  
ค  ๖.๑   ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/  ๓,  ม.๓/๔,  ม.๓/๕,  ม.๓/๖  
  (รวม    ๑๗   ตัวบ่งชี:) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา   ค ๒๓๑๐๒   คณติศาสตร์ ๖        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์(พื:นฐาน)        

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๓    ภาคเรียนที0 ๒                จํานวน      ๑.๕     หน่วยกติ               เวลา      ๖๐   ชั0วโมง 
************************** 

ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  และฝึกทกัษะการแกปั้ญหา  ในสาระต่อไปนี�  
อสมการ     คาํตอบและกราฟแสดงคาํตอบของอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว   การแกอ้สมการเชิงเส้น

ตวัแปรเดียว   การแกโ้จทยปั์ญหาเกี1ยวกบัอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  
ความน่าจะเป็น   การทดลองสุ่มและเหตุการณ์   การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์   การนาํไปใช ้
สถิติ      การกาํหนดประเด็น   การเขียนขอ้คาํถาม   การกาํหนดวธีิการศึกษา   และการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล   การนาํเสนอขอ้มูล   การหาค่ากลางของขอ้มูล   การเลือกใชค้่ากลางของขอ้มูลขอ้มูล   การอ่านการแปล
ความหมาย   และการวเิคราะห์ขอ้มูล   การใชข้อ้มูลสารสนเทศ 

การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์   การเสริมทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี1ยวกบั
การยกกาํลงั  อตัราส่วนร้อยละ   ปริมาตรและพื�นที1ผวิ   สถิติ   ความน่าจะเป็น  

โดยใชค้วามรู้  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแกปั้ญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม   รู้จกัใชว้ิธีการที1หลากหลายในการแกปั้ญหา   ใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ  และ
สรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื1อสาร   การสื1อความหมาย   และการ
นาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน   สามารถเชื1อมโยงความรู้  หลกัการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้น
การเรียนรู้สิ1งต่างๆและใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์ 

เห็นคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อคณิตศาสตร์  มีความคิดริเริ1มสร้างสรรคส์ามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบ
ระเบียบ    ความรอบคอบ   มีวจิารณญาณ  และมีความเชื1อมั1นในตนเอง 
 

รหัสตัวชี:วดั  
 

ค ๔.๒   ม.๓/๑ค ๕.๑   ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔ 
ค ๕.๒   ม.๓/๑ ค ๕.๓  ม.๓/๑    ม.๓/๒  
ค  ๖.๑   ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓,  ม.๓/๔,  ม.๓/๕,  ม.๓/๖         

(รวม    ๑๔  ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา   ค  ๒๓๒๐๑  คณติศาสตร์เพิ0มเติม ๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๓      ภาคเรียนที0  ๑           จํานวน     ๑.๐     หน่วยกติ     เวลา  ๔๐  ชั0วโมง       
************************************************* 

 

 ศึกษากรณฑ์ที1สอง สมบติั   a     เมื1อ  0≥a     การดาํเนินการของจาํนวนจริงซึ1 งเกี1ยวกบัเกณฑ์ที1
สอง  การนาํกรณฑ์ที1สองไปใช้  การแยกตวัประกอบของพุนามดีกรีที1สองที1เป็นผลต่างของกาํลงั วิธีทาํเป็น
กาํลงัสมบูรณ์ การแยกตวัประกอบของพหุนามที1มีสัมประสิทธิ| เป็นจาํนวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ 
สมการกาํลงั  การแกส้มการกาํลงัสองโดยวิธีทาํเป็นกาํลงัสองสมบูรณ์  โจทยปั์ญหาเกี1ยวกบัสมการกาํลงัสอง
สมการของพาราโบราที1กาํหนดด้วยสมการ  y  = 2

ax ,  y  = 2
ax + k  และ  y  = 2

ax + bx + c  เมื1อ  0≠a    
การแปรผนั  การแปรผนัตรง  การผกผนั  การแปรผนัเกี1ยวเนื1อง และโจทยปั์ญหาของการแปรผนั 
 โดยใชก้ระบวนการในการแกปั้ญหา ความรู้ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม  การสื1 อสาร  สื1 อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนําเสนอได้อย่างถูกต้อง มีความคิดริเริ1 ม
สร้างสรรค ์และเชื1อมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื1นๆ 
 มีการทาํงานอย่างมีระบบ  มีระเบียบ  มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณ  มีความ
เชื1อมั1นในตนเอง  พร้อมทั�งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

๑. สามารถใชส้มบติัต่อไปนี�ในการ บวก  ลบ คูณ และหารจาํนวนจริงที1อยูใ่นรูป  a   
เมื1อ  0≥a  

  (๑)  ab  =  a b   เมื1อ  0≥a  ,  0≥b  
 
  (๒)         =                  เมื1อ   0≥a  ,  0≥b  
 

๒. แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวธีิทาํเป็นกาํลงัสองสมบูรณ์ได ้
๓. แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสูงที1มีสัมประสิทธิ| เป็นจาํนวนเตม็โดยอาศยัวธีิทาํ 
           เป็นกาํลงัสองสมบูรณ์หรือใชท้ฤษฎีเศษเหลือได ้
๔. แกส้มการกาํลงัสองตวัแปรเดียวโดยใชสู้ตร  x  =  - b +                            
          เมื1อ  0≠a  ได ้
๕. แกโ้จทยปั์ญหาเกี1ยวกบัสมการกาํลงัสองตวัแปรเดียวได ้
๖. ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบที1ใช ้

a

acb

2

4
2
−
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๗. เขียนกราฟของพาราโบลาที1กาํหนดใหไ้ด ้
๘. บอกลกัษณะของกราฟพาราโบลาที1กาํหนดใหไ้ด ้

(รวม ๘ ผลการเรียนรู้) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
ค  ๒๓๒๐๒ คณติศาสตร์เพิ0มเติม ๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๓       ภาคเรียนที0  ๒ จํานวน      ๑.๐     หน่วยกติ             เวลา  ๔๐  ชั0วโมง          
************************** 

 

 ศึกษาความรู้พื�นฐานเกี1ยวกบัการให้เหตุผลทางเรขาคณิตทฤษฎีบทเกี1ยวกับรูปสามเหลี1ยมและรูป
สี1 เหลี1ยม  การสร้างรูปเรขาคณิต   ระบบสมการที1ประกอบที1ประกอบดว้ยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง
และระบบสมการที1ประกอบดว้ยสมการดีกรีสองทั�งสองสมการ  วงกลม มุมที1จุดศูนยก์ลางและมุมในส่วนโคง้
ของวงกลม  คอร์ด  เส้นสัมผสัวงกลม  เศษส่วนพหุนาม การดาํเนินการของเศษส่วนของพหุนาม การแกส้มการ
เศษส่วนของพหุนาม  โจทยปั์ญหาเกี1ยวกบัเศษส่วนพหุนาม 
 โด ย ใ ช ้ก ร ะ บ วน ก า รใ น ก า รปัญ ห า ก า รใ ห ้เห ตุผ ล  ก า รสื1 อ ส า ร  ก า รสื1 อ ค ว า ม ห ม าย ทาง
คณิตศาสตร์   และการนาํเสนอ การเชื1อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และเชื1อมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์
อื1นๆ   และมีความคิดริเริ1มสร้างสรรค ์
 มีการทาํงานอย่างมีระบบ  มีระเบียบ มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณ มีความ
เชื1อมั1นในตนเอง  พร้อมทั�งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

๑. ใชส้มบติัเกี1ยวกบัวงกลมในการใหตุ้ผลได ้
๒. สร้างและใหเ้หตุผลเกี1ยวกบัการสร้างรูปเหลี1ยมและวงกลมที1กาํหนดใหไ้ด ้
๓. บวก  ลบ คูณ และหารเศษส่วนของพหุนามได ้
๔. แกส้มการเศษส่วนของพหุนามได ้
๕. แกโ้จทยปั์ญหาเกี1ยวกบัเศษส่วนของพหุนามได ้ ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลในการให ้ 
           คาํตอบ 

(รวม ๕ ผลการเรียนรู้) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา   ว ๑๑๑๐๑   วทิยาศาสตร์ ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์            

ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๑      เวลา   ๘๐   ชั0วโมง     
*************************************************** 

       

 ศึกษา ความแตกต่างระหวา่งสิ1งมีชีวติกบัสิ1งไม่มีชีวติ ลกัษณะของสิ1งมีชีวิตในทอ้งถิ1น  ราก ลาํตน้ ใบ 
ดอก ผลของพืช อวยัวะภายนอกของสัตว์ ลักษณะและหน้าที1อวยัวะภายนอกของมนุษยแ์ละการทาํงานที1
สัมพนัธ์กนั การดูแลรักษาสุขภาพ ความสาํคญัของพืชและสัตวใ์นทอ้งถิ1น และการนาํไปใชป้ระโยชน์ ลกัษณะ 
สมบติัของวสัดุที1ใช้ทาํของเล่น ของใช้ในชีวิตประจาํวนั และการจดักลุ่มวสัดุ แรงดึงและแรงผลกัทาํให้วสัดุ
เคลื1อนที1และการเปลี1ยนแปลงรูปรางของวตัถุ เมื1อถูกแรงกระทาํ องค์ประกอบและสมบติัของดิน  การใช้
ประโยชน์จากดินในทอ้งถิ1น สิ1งที1ปรากฏในทอ้งฟ้า เวลากลางวนัและกลางคืน ดวงอาทิตยเ์ป็นแหล่งพลงังาน
ของโลก  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การวิเคราะห์ การสํารวจตรวจสอบ การ
สืบคน้ขอ้มูล การอภิปราย  เพื1อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถสื1อสารสิ1งที1เรียนรู้ มีความสามารถ
ในการตดัสินใจ นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม
ที1เหมาะสม 

 
รหัสตัวชี:วดั 

 
ว๑.๑ ป.๑/๑-๓ 
ว๑.๒ป.๑/๑ 
ว๓.๑ ป.๑/๑-๒ 
ว๔.๑ ป.๑/๑  
ว๖.๑ ป.๑/๑  
ว๗.๑ ป.๑/๑  
ว๘.๑ ป.๑/๑-๗  

(รวม ๑๖ ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ ป. ๑ ( ว ๑๑๑๐๑ ) 
๑.   เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งสิ1งมีชีวิตกบัสิ1งไม่มีชีวติ    
๒.  สังเกตและอธิบายลกัษณะและหนา้ที1ของโครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว ์  
๓.  สังเกตและอธิบายลกัษณะ หนา้ที1และความสาํคญัของอวยัวะภายนอกของมนุษย ์ตลอดจนการดูแลรักษา 
      สุขภาพ  
๔.  ระบุลกัษณะของสิ1งมีชีวติในทอ้งถิ1นและนาํมาจดัจาํแนกโดยใชล้กัษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ 
๕.  สังเกตและระบุลกัษณะที1ปรากฏหรือสมบติัของวสัดุที1ใชท้าํของเล่น ของใชใ้นชีวติประจาํวนั    
๖.  จาํแนกวสัดุที1ใชท้าํของเล่น ของใชใ้นชีวิต     ประจาํวนั รวมทั�งระบุเกณฑที์1ใชจ้าํแนก               
๗.  ทดลองและอธิบายการดึงหรือการผลกัวตัถุ      
๘.  สาํรวจ ทดลองและอธิบายองคป์ระกอบและสมบติัทางกายภาพของดินในทอ้งถิ1น            
๙.  ระบุวา่ในทอ้งฟ้ามีดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์และดวงดาว   
๑๐.  ตั�งคาํถามเกี1ยวกบัเรื1องที1จะศึกษาตามที1กาํหนดใหห้รือตาม ความสนใจ 
๑๑. วางแผนการสังเกต สาํรวจตรวจสอบ  ศึกษาคน้ควา้ โดยใชค้วามคิดของตนเองและของครู 
๑๒. ใชว้สัดุอุปกรณ์ในการสํารวจตรวจสอบ และบนัทึกผลดว้ยวธีิง่ายๆ 
๑๓.  จดักลุ่มขอ้มูลที1ไดจ้ากการสาํรวจตรวจสอบและนาํเสนอผล 
๑๔.  แสดงความคิดเห็นในการสาํรวจ  ตรวจสอบ 
๑๕.  บนัทึกและอธิบายผลการสังเกต สาํรวจตรวจสอบ โดยเขียนภาพหรือขอ้ความสั�นๆ 
๑๖.  นาํเสนอผลงานดว้ยวาจาใหผู้อื้1นเขา้ใจ 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา   ว๑๒๑๐๑   วทิยาศาสตร์ ๒    กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์          

ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๒        เวลา      ๘๐      ชั0วโมง  
********************************************** 

 

 ศึกษา สิ1งที1จาํเป็นบางประการต่อการเจริญเติบโตของพืชและการดาํรงชีวิตของสัตว ์ การตอบสนอง
ต่อสิ1 งเร้าของพืช สัตว ์สมบติัของดินและการนาํมาใช้ประโยชน์ สิ1 งที1จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตและการเจริญ 
เติบโตของมนุษย ์และการตอบสนองต่อสิ1งเร้าของมนุษย ์ ชนิดและสมบติัของวสัดุที1นาํมาทาํของเล่น ของใช้
ในชีวติประจาํวนั  สมบติัของแม่เหล็กและการนาํแม่เหล็กมาใชป้ระโยชน์ การเกิดและสมบติัของแรงทางไฟฟ้า 
พลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอรี1  การเปลี1ยนแปลงพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานอื1นและการใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
ความสาํคญัขอดวงอาทิตยที์1เป็นแหล่งพลงังานของโลก  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การวิเคราะห์ การสํารวจตรวจสอบ การ
สืบคน้ขอ้มูล  และการอภิปราย   เพื1อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจสามารถสื1อสารสิ1งที1เรียนรู้   มีความ 
สามารถในการตดัสินใจ นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมที1เหมาะสม 

 
รหัสตัวชี:วดั 

 
ว๑.๑ ป.๒/๑-๕  
ว๑.๒ป.๒/๑  
ว๓.๑ ป.๒/๑-๒  
ว๔.๑ ป.๒/๑-๓  
ว๕.๑ป๒/๑-๒  
ว๖.๑ ป.๒/๑  
ว๗.๑ ป.๒/๑   
ว๘.๑ ป.๒/๑-๘  

(รวม ๒๓ ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ ป. ๒ ( ว JMJKJ ) 
๑.  ทดลองและอธิบาย นํ�า แสง เป็นปัจจยัที1จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของพืช    
๒.  อธิบายอาหาร นํ�า อากาศ เป็นปัจจยัที1จาํเป็นต่อการดาํรงชีวติ และการเจริญเติบโตของพืชและสัตวแ์ละนาํ 
       ความรู้ไปใชป้ระโยชน์    
๓.  สาํรวจและอธิบาย พืชและสัตวส์ามารถตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ และการสัมผสั 
๔.  ทดลองและอธิบาย ร่างกายของมนุษยส์ามารถ     ตอบสนองต่อแสง   อุณหภูมิ และการสัมผสั 
๕.  อธิบายปัจจยัที1จาํเป็นต่อการดาํรงชีวติ และการเจริญเติบโตของมนุษย ์
๖.  อธิบายประโยชน์ของพืชและสัตวใ์นทอ้งถิ1น     
๗. ระบุชนิดและเปรียบเทียบสมบติัของวสัดุที1นาํมาทาํของเล่น ของใชใ้นชีวิตประจาํวนั        
๘.  เลือกใชว้สัดุและสิ1งของต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและปลอดภยั    
๙.  ทดลองและอธิบายแรงที1เกิดจากแม่เหล็ก          
๑๐.  อธิบายการนาํแม่เหล็กมาใชป้ระโยชน์              
๑๑.   ทดลองและอธิบายแรงไฟฟ้าที1เกิดจากการถูวตัถุบางชนิด  
๑๒.  ทดลองและอธิบายไดว้า่ไฟฟ้าเป็นพลงังาน      
๑๓.  สาํรวจและยกตวัอยา่งเครื1องใชไ้ฟฟ้าในบา้นที1เปลี1ยนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานอื1น 
๑๔.  สาํรวจและจาํแนกประเภทของดินโดยใชส้มบติัทางกายภาพเป็นเกณฑ ์และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์   
๑๕.   สืบคน้และอภิปรายความสาํคญัของดวงอาทิตย ์   
๑๖.  ตั�งคาํถามเกี1ยวกบัเรื1องที1จะศึกษา ตามที1กาํหนดใหแ้ละตามความสนใจ 
๑๗. วางแผนการสังเกต สาํรวจตรวจสอบ  ศึกษาคน้ควา้ โดยใชค้วามคิดของตนเองของกลุ่มและของครู 
๑๘. ใชว้สัดุอุปกรณ์ เครื1องมือที1เหมาะสมในการสาํรวจตรวจสอบ และบนัทึกขอ้มูล 
๑๙.  จดักลุ่มขอ้มูล เปรียบเทียบและนาํเสนอผล 
๒๐.  ตั�งคาํถามใหม่จากผลการสาํรวจตรวจสอบ 
๒๑.  แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มและรวบรวมเป็นความรู้ 
๒๒. บนัทึกและอธิบายผลการสังเกต สาํรวจ  ตรวจสอบ อยา่งตรงไปตรงมา โดยเขียนภาพ แผนภาพหรือ  
         คาํอธิบาย 
๒๓. นาํเสนอผลงานดว้ยวาจาใหผู้อื้1น  เขา้ใจกระบวนการและผลของงาน 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา  ว ๑๓๑๐๑   วทิยาศาสตร์ ๓    กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์          

ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๓     เวลา     ๘๐     ชั0วโมง 
*********************************************** 

 

 ศึกษา การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม การดาํรงพนัธ์ุของสิ1งมีชีวิต และสิ1งมีชีวิตบางชนิดที1สูญ
พนัธ์ุ  ความสัมพนัธ์ของสิ1งมีชีวิตกบัสิ1งแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ของสิ1งมีชีวิตที1อาศยัอยูร่่วมกนัในสิ1งแวดลอ้ม
ต่างๆ  ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถิ1น และการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่า การเปลี1ยนแปลงที1เกิดขึ�นกบั
วสัดุ ประโยชน์และอนัตรายที1เกิดขึ�นเนื1องจากการเปลี1ยนแปลงของวสัดุ ที1เป็นของเล่นของใช้ การออกแบบ
และการประดิษฐ์ของเล่น ของใช้จากวสัดุในทอ้งถิ1น แรงมีผลต่อการเปลี1ยนแปลงของและการเคลื1อนที1ของ
วตัถุ แรงดึงดูดของโลกทาํให้วตัถุมีนํ� าหนัก แหล่งพลงังานไฟฟ้าในธรรมชาติ การใช้เครื1องใช้ไฟฟ้าอย่าง
ถูกตอ้ง ปลอดภยัและการประหยดัพลงังานไฟฟ้า แหล่งนํ� าและประโยชน์จากแหล่งนํ� าในทอ้งถิ1น สมบติับาง
ประการของนํ� า  คุณภาพนํ� า ความจาํเป็นของนํ� าต่อสิ1งมีชีวติและการประหยดันํ�าในชีวติประจาํวนั อุณหภูมิของ
อากาศในสถานที1และเวลาต่างๆ การเคลื1อนที1ของอากาศ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การวิเคราะห์ การสํารวจตรวจสอบ การ
สืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื1อให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื1 อสารสิ1 งที1 เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตดัสินใจ นาํเสนอผลงานให้ผูอื้1นเขา้ใจ นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั มีจิต
วทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที1เหมาะสม 
 

รหัสตัวชี:วดั 

 
ว๑.๒ป.๓/๑-๔ ว๒.๑ ป.๓/๑ ว๒.๒ ป.๓/๑-๓  
ว๓.๑ ป๓/๑-๒ ว ๓.๒ ป๓/๑-๒ ว๔.๑ ป.๓/๑-๒  
ว๕.๑ป๓/๑-๒ ว๖.๑ ป.๓/๑  
ว๗.๑ ป.๑/๑ ว๘.๑ ป.๓/๑-๘  

(รวม ๒๘ ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ ป. ๓ ( ว JNJKJ ) 
๑. อภิปรายลกัษณะต่างๆ ของสิ1งมีชีวติใกลต้วั        
๒. เปรียบเทียบและระบุลกัษณะที1คลา้ยคลึงกนัของพ่อแม่กบัลูก 
๓. อธิบายลกัษณะที1คลา้ยคลึงกนัของพอ่แม่กบัลูกวา่เป็นการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม และนาํความรู้ไปใช ้
      ประโยชน์ 
๔. สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายเกี1ยวกบัสิ1งมีชีวติบางชนิดที1สูญพนัธ์ุไปแลว้ และที1ดาํรงพนัธ์ุมาจนถึงปัจจุบนั   
๕. สาํรวจสิ1งแวดลอ้มในทอ้งถิ1นของตนและอธิบายความสัมพนัธ์ของสิ1งมีชีวติกบัสิ1งแวดลอ้ม                                   
๖.  สาํรวจทรัพยากรธรรมชาติ และอภิปรายการใชท้รัพยากร    ธรรมชาติในทอ้งถิ1น  
๗. ระบุการใชท้รัพยากรธรรมชาติ    ที1ก่อใหเ้กิดปัญหาสิ1งแวดลอ้ม   ในทอ้งถิ1น 
๘.  อภิปรายและนาํเสนอการใชท้รัพยากรธรรมชาติ    อยา่งประหยดั คุม้ค่า และมีส่วนร่วมในการปฏิบติั 
๙.  จาํแนกชนิดและสมบติัของวสัดุที1เป็นส่วนประกอบของของเล่น ของใช ้
๑๐.  อธิบายการใชป้ระโยชน์ของวสัดุแต่ละชนิด        
๑๑.  ทดลองและอธิบายผลของการเปลี1ยนแปลงที1เกิดขึ�นกบัวสัดุ เมื1อถูกแรงกระทาํ หรือทาํให้ร้อนขึ�นหรือทาํ  
        ใหเ้ยน็ลง 
๑๒.  อภิปรายประโยชน์และอนัตรายที1อาจเกิดขึ�น เนื1องจากการเปลี1ยนแปลงของวสัดุ        
๑๓.  ทดลองและอธิบายผลของการออกแรงที1กระทาํต่อวตัถุ  
๑๔.  ทดลองการตกของวตัถุสู่พื�นโลก และอธิบายแรงที1โลกดึงดูดวตัถุ     
๑๕.  บอกแหล่งพลงังานธรรมชาติที1ใชผ้ลิตไฟฟ้า    
๑๖.  อธิบายความสาํคญัของพลงังานไฟฟ้าและ เสนอวธีิการใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดัและปลอดภยั 
๑๗.  สาํรวจและอธิบายสมบติัทางกายภาพของนํ�าจากแหล่งนํ�าในทอ้งถิ1น และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
๑๘.  สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายส่วนประกอบของอากาศและความสาํคญัของอากาศ   
๑๙.  ทดลองอธิบายการเคลื1อนที1ของอากาศที1มีผลจากความแตกต่างของอุณหภูมิ 
๒๐. สังเกต และอธิบายการขึ�นตกของดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์ การเกิดกลางวนักลางคืน และการกาํหนดทิศ 
๒๑. ตั�งคาํถามเกี1ยวกบัเรื1องที1จะศึกษา ตามที1กาํหนดใหแ้ละตามความสนใจ 
๒๒. วางแผนการสังเกต เสนอวธีิสาํรวจตรวจสอบ ศึกษาคน้ควา้ โดยใชค้วามคิดของตนเอง ของกลุ่มและ 
         คาดการณ์สิ1งที1จะพบจากการสาํรวจ ตรวจสอบ 
๒๓. เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ เครื1องมือที1เหมาะสมในการสาํรวจตรวจสอบ และบนัทึกขอ้มูล 
๒๔. จดักลุ่มขอ้มูล เปรียบเทียบกบัสิ1งที1คาดการณ์ไวแ้ละนาํเสนอผล 
๒๕. ตั�งคาํถามใหม่จากผลการสาํรวจตรวจสอบ 
๒๖. แสดงความคิดเห็นและรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มนาํไปสู่การสร้างความรู้ 
๒๗. บนัทึกและ  อธิบายผลการสังเกต สาํรวจตรวจสอบตามความเป็นจริง มีแผนภาพประกอบคาํอธิบาย 
๒๘. นาํเสนอ จดัแสดงผลงาน โดยอธิบายดว้ยวาจา และเขียนแสดงกระบวนการและผลของงานให ้ผูอื้1นเขา้ใจ 



 

 

97 

                                 คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา  ว  ๑๔๑๐๑   วทิยาศาสตร์ ๔    กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์           

ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๔     เวลา     ๘๐    ชั0วโมง 
****************************************************** 

                 

 ศึกษา ระบบสุริยะ ส่วนประกอบของระบบสุริยะ พลงังานแสง การเคลื1อนที1ของแสงจากแหล่งกาํเนิน
และเมื1อกระทบตวักลางต่างกนั การเปลี1ยนแปลงพลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้า การกระจายของแสงขาวและ
การเกิดรุ้ง หินและการเปลี1ยนแปลง หินในทอ้งถิ1นของเรา กระบวนการเปลี1ยนแปลงของหิน การเกิดดินและ
สมบติัของดินในทอ้งถิ1น การดาํรงชีวิตของสิ1งมีชีวิต หน้าที1และส่วนประกอบของราก ลาํตน้ ใบ ดอก ปัจจยั
บางประการที1จาํเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช การสังเคราะห์ดว้ยแสง การตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มของ
พืช พืชและสัตวใ์นทอ้งถิ1น การเจริญเติบโตและวฏัจกัรชีวติของพืชและสัตว ์อาหารและสารอาหาร สารอาหาร
และพลงังานที1ร่างกายตอ้งการ การจดัอาหารใหไ้ดส้ัดส่วน และวตัถุเจือปนในอาหาร  

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ วเิคราะห์การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน้
ขอ้มูลและการอภิปราย เพื1อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถสื1อสารสิ1งที1เรียนรู้ มีความสามารถใน
การตดัสินใจ นําเสนอผลงานให้ผูอื้1นเข้าใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาํวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที1เหมาะสม 
 

ตัวชี:วดั 

 
ว๑.๑ป.๔/๑-๔  
ว๕.๑ป๔/๑-๖  
ว๖.๑ ป.๔/๑-๒  
ว๗.๑ ป.๔/๑  
ว๘.๑ ป.๔/๑-๘  

(รวม ๒๑ ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ ป. ๔ ( ว JPJKJ ) 
๑.  ทดลองและอธิบายหนา้ที1ของท่อลาํเลียงและ ปากใบของพืช   
๒.  อธิบาย นํ� า แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสงและคลอโรฟิลล ์เป็นปัจจยัที1จาํเป็นบางประการต่อ การเจริญเติบโตและการ 
       สังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช   
๓.  ทดลองและอธิบาย การตอบสนองของพืชต่อแสง เสียง และการสัมผสั   
๔.  อธิบายพฤติกรรมของสัตวที์1ตอบสนองต่อแสง   อุณหภูมิ  การสัมผสั และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์   
๕.  ทดลองและอธิบายการเคลื1อนที1ของแสงจากแหล่งกาํเนิด 
๖.  ทดลองและอธิบายการสะทอ้นของแสงที1ตกกระทบวตัถุ 
๗. ทดลองและจาํแนกวตัถุตามลกัษณะการมองเห็นจากแหล่งกาํเนิดแสง 
๘.  ทดลองและอธิบายการหกัเหของแสงเมื1อผา่นตวักลางโปร่งใสสองชนิด 
๙.  ทดลองและอธิบายการเปลี1ยนแสงเป็นพลงังานไฟฟ้าและนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
๑๐. ทดลองและอธิบายแสงขาวประกอบดว้ยแสงสีต่าง ๆ และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
๑๑. สาํรวจและอธิบายการเกิดดิน 
๑๒. ระบุชนิดและสมบติัของดินที1ใชป้ลูกพืชในทอ้งถิ1น  
๑๓.  สร้างแบบจาํลองเพื1ออธิบายลกัษณะของระบบสุริยะ 
๑๔.  ตั�งคาํถามเกี1ยวกบัประเด็น หรือเรื1อง หรือสถานการณ์ ที1จะศึกษา ตามที1กาํหนดใหแ้ละตามความสนใจ 
๑๕. วางแผนการสังเกต เสนอวธีิสาํรวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้ และคาดการณ์สิ1งที1จะพบจากการสาํรวจ 
        ตรวจสอบ 
๑๖.  เลือกอุปกรณ์ ที1ถูกตอ้งเหมาะสมในการสาํรวจตรวจสอบ 
๑๗.  บนัทึกขอ้มูลในเชิงปริมาณ นาํเสนอ ผลสรุปผล 
๑๘.  สร้างคาํถามใหม่เพื1อการสาํรวจตรวจสอบ ต่อไป 
๑๙.  แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ1งที1ได ้เรียนรู้ 
๒๐.  บนัทึกและอธิบายผลการสาํรวจ ตรวจสอบอยา่ง ตรงไปตรงมา 
๒๑.  นาํเสนอ จดัแสดงผลงาน โดยอธิบายดว้ยวาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานใหผู้อื้1นเขา้ใจ 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา   ว  ๑๕๑๐๑   วทิยาศาสตร์ ๕    กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์           

ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๕     เวลา      ๘๐    ชั0วโมง 
**************************************************** 

 

 ศึกษา การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธ์ุกรรม ลกัษณะที1ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม พืชมีดอก พืชไม่มีดอก 
พืชใบเลี� ยงเดียว พืชใบเลี�ยวคู่ สัตวมี์กระดูกสันหลงั สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั การสืบพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุ
ของพืช  การสืบพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุสัตว ์ วฏัจกัรชีวติของสัตว ์ พฤติกรรมของสัตวที์1ตอบสนองต่อสิ1งแวด 
ลอ้ม  วสัดุและสมบติัของวสัดุ วสัดุในชีวิตประจาํวนั สมบติัของวสัดุ สมบติัทั1วไปของ ของแข็งของเหลว แก๊ส 
แรงและความดนั แรงลพัธ์และประโยชน์ของแรงลพัธ์ มวลและความหนาแน่น ความดนัอากาศและความดนั
ของของเหลว แรงลอยตวั แรงเสียดทาน เสียงกบัการไดย้ิน การเกิดเสียง และการเคลื1อนที1ของเสียง ความดงั
ของเสียงและอนัตรายที1จะเกิดขึ�น นํ� า  ฟ้า  และดวงดาว  เมฆ  หมอก  ฝน  นํ� าคา้ง ลูกเห็บ  วฏัจกัรนํ� า  กลางวนั 
กลางคืน การเกิดลมและประโยชน์จากลม ทิศและปรากฏการณ์ขึ�นตกของดวงดาว 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การวิเคราะห์ การสํารวจตรวจสอบการ
สืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย  เพื1อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถสื1อสารสิ1งที1เรียนรู้  มีความ 
สามารถในการตดัสินใจ นาํเสนอผลงานให้ผูอื้1นเขา้ใจ นาํความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาํวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที1เหมาะสม 

 
ตัวชี:วดั 

 
ว๑.๑ป.๕/๑-๕ ว๑.๒ป๕/๑-๕  
ว๓.๑ ป.๕/๑-๒ ว๔.๑ ป.๕/๑-๔  
ว๔.๒ ป.๕/๑ ว๕.๑ ป.๕/๑-๔  
ว๖.๑ ป.๕/๑-๔ ว๗.๑ ป.๕/๑  
ว๘.๑ ป.๕/๑-๘  

(รวม ๓๔ ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ ป. ๕ ( ว JQJKJ ) 
๑.  สังเกตและระบุส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างที1เกี1ยวขอ้งกบัการสืบพนัธ์ุของพืชดอก 
๒.  อธิบายการสืบพนัธ์ุของพืชดอก การขยายพนัธ์ุพืช และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
๓.  อธิบายวฏัจกัรชีวติของพืชดอกบางชนิด             
๔.  อธิบายการสืบพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุของสัตว ์         
๕.  อภิปรายวฏัจกัรชีวิตของสัตวบ์างชนิด และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
๖.  สาํรวจ  เปรียบเทียบและระบุลกัษณะของตนเองกบัคนในครอบครัว 
๗.  อธิบายการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของสิ1งมีชีวติในแต่ละรุ่น 
๘.  จาํแนกพืชออกเป็นพืชดอก  และพืชไม่มีดอก       
๙.  ระบุลกัษณะของพืชดอกที1เป็นพืชใบเลี�ยงเดี1ยว   และพืชใบเลี�ยงคู่ โดยใชล้กัษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ 
๑๐.  จาํแนกสัตวอ์อกเป็นกลุ่มโดยใชล้กัษณะภายในบางลกัษณะและลกัษณะภายนอกเป็นเกณฑ ์ 
๑๑.   ทดลองและอธิบายสมบติัของวสัดุชนิด ต่าง ๆ  เกี1ยวกบัความยดืหยุน่ ความแขง็ ความเหนียวการนาํความร้อน 
           การนาํไฟฟ้า     และ ความหนาแน่น      
๑๒.  สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายการนาํวสัดุไปใชใ้นชีวติประจาํวนั    
๑๓.  ทดลองและอธิบายการหาแรงลพัธ์ของแรงสองแรง ซึ1 งอยูใ่นแนวเดียวกนัที1กระทาํต่อวตัถุ    
๑๔.  ทดลองและอธิบายความดนัอากาศ   
๑๕.   ทดลองและอธิบายความดนัของของเหลว  
๑๖.  ทดลองและอธิบายแรงพยงุของของเหลว การลอยตวั และการจมของวตัถุ  
๑๗.  ทดลองและอธิบาย แรงเสียดทานและนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์        
๑๘.  ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงและการเคลื1อนที1ของเสียง  
๑๙.  ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงตํ1า     
๒๐.  ทดลองและอธิบายเสียงดงั เสียงค่อย                
๒๑.  สาํรวจและอภิปรายอนัตรายที1เกิดขึ�นเมื1อฟังเสียงดงัมาก ๆ   
๒๒.  สาํรวจ ทดลองและอธิบายการเกิดเมฆ  หมอก นํ�าคา้ง ฝน และลูกเห็บ  
๒๓. ทดลองและอธิบายการเกิดวฏัจกัรนํ�า 
๒๔.  ออกแบบและสร้างเครื1องมืออยา่งง่ายในการวดัอุณหภูมิ  ความชื�น  และความกดอากาศ    
๒๕.  ทดลองและอธิบายการเกิดลมและนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั 
๒๖.  สังเกตและอธิบายการเกิดทิศ  และปรากฏการณ์การขึ�นตกของดวงดาวโดยใชแ้ผนที1ดาว 
๒๗.  ตั�งคาํถาม    เกี1ยวกบัประเด็น หรือเรื1อง หรือสถานการณ์ ที1จะศึกษา ตามที1กาํหนดใหแ้ละตามความสนใจ 
๒๘.  วางแผนการสังเกต เสนอการสาํรวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้ และคาดการณ์สิ1งที1จะพบจากการ 
           สาํรวจตรวจสอบ 
๒๙.  เลือกอุปกรณ์ที1ถูกตอ้งเหมาะสมในการสาํรวจ  ตรวจสอบใหไ้ดข้อ้มูลที1เชื1อถือได ้



 

 

101 

๓๐.  บนัทึกขอ้มูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกบัสิ1งที1คาดการณ์ไว ้นาํเสนอผลและขอ้สรุป 
๓๑.  สร้างคาํถามใหม่เพื1อการสาํรวจตรวจสอบต่อไป 
๓๒.  แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ อธิบาย และสรุปสิ1งที1ได ้เรียนรู้ 
๓๓.  บนัทึกและอธิบายผลการสาํรวจ  ตรวจสอบตามความเป็นจริง มีการอา้งอิง 
๓๔.  นาํเสนอ จดัแสดง  ผลงาน โดยอธิบายดว้ยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงระบวนการและผลของงานให ้
          ผูอื้1นเขา้ใจ 
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คําอธิบายรายวชิา 

รหัสวชิา   ว ๑๖๑๐๑   วทิยาศาสตร์ ๖    กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์          

ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๖      เวลา         ๘๐    ชั0วโมง                                                     
**************************************************** 

 

 ศึกษา อวยัวะในระบบร่างกายสัตวแ์ละมนุษย ์อวยัวะต่าง ๆ ของสัตวที์1เกี1ยวขอ้งกบัการหายใจและการ
เคลื1อนที1 อวยัวะในระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย ์การเจริญเติบโตและการเปลี1ยนแปลงร่างกายมนุษย ์ผลของ
สิ1งเสพติดต่อการทาํงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย สิ1งมีชีวติกบัแหล่งที1อยูค่วามสัมพนัธ์ของกลุ่มสิ1งมีชีวติใน
แหล่งที1อยูต่่าง ๆ ความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มกบัการดาํรงชีวิตของสิ1งมีชีวิต การดูแลรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติในทอ้งถิ1น สารในชีวิตประจาํวนั การแยกสารดว้ยวิธีการต่างๆ สารที1ใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั  
การเปลี1ยนแปลงของสารและผลต่อสิ1งมีชีวิตและสิ1งแวดลอ้ม วงจรไฟฟ้ากบัการใชป้ระโยชน์ วงจรไฟฟ้าอยา่ง
ง่าย สมบติัของตวันาํและฉนวนไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์ หินและการเปลี1ยนแปลงของหิน 
ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ   ขา้งขึ�น   ขา้งแรม   ฤดูกาล   สุริยุปราคาและจนัทรุปราคา ความ 
กา้วหนา้ของเทคโนโลยอีวกาศ   

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ ดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ การสํารวจตรวจสอบ 
การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย เพื1อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถสื1อสารสิ1งที1เรียนรู้  มีความ 
สามารถในการตดัสินใจ   นาํเสนอผลงานให้ผูอื้1นเขา้ใจ   นาํความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั   มีจิต
วทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที1เหมาะสม 
 

ตัวชี:วดั 
 

ว๑.๑ป.๖/๑-๓ ว๒.๑ ป๖/๑-๓  
ว๒.๒ ป.๖/๑-๕  
ว๓.๑ ป.๖/๑-๕  
ว๓.๒ ป.๖/๑-๓  
ว๕.๑ ป.๖/๑-๕  
ว๖.๑ ป.๖/๑-๓  
ว๗.๑ ป.๖/๑  
ว๗.๒ ป.๖/๑ 
 ว๘.๑ ป.๖/๑-๘  

(รวม ๓๗ ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ ป. ๖ ( ว JRJKJ ) 
๑.  อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษยจ์ากวยัแรกเกิดจนถึงวยัผูใ้หญ่ 
๒.  อธิบายการทาํงานที1สัมพนัธ์กนัของระบบยอ่ยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวยีนเลือดของมนุษย ์ 
๓. วิเคราะห์สารอาหารและอภิปรายความจาํเป็นที1ร่างกายตอ้งไดรั้บสารอาหารในสัดส่วนที1เหมาะสมกบัเพศและวยั 
๔.  สาํรวจและอภิปรายความสัมพนัธ์ของกลุ่ม     สิ1งมีชีวติในแหล่งที1อยูต่่าง ๆ   
๕. อธิบายความสัมพนัธ์ของสิ1งมีชีวติกบัสิ1งมีชีวติในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร 
๖. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่ง  การดาํรงชีวติของสิ1งมีชีวิตกบัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถิ1น 
๗.  สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละทอ้งถิ1นที1เป็นประโยชน์ต่อ การดาํรงชีวติ 
๘.  วเิคราะห์ผลของการเพิ1มขึ�นของประชากรมนุษยต่์อการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
๙.  อภิปรายผลต่อสิ1งมีชีวิต จากการเปลี1ยนแปลงสิ1งแวดลอ้ม ทั�งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย ์    
๑๐  อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ1งแวดลอ้ม 
๑๑. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ1งแวดลอ้มในทอ้งถิ1น   
๑๒.   ทดลองและอธิบาย สมบติัของของแขง็ ของเหลว และแก๊ส   
๑๓.  จาํแนกสารเป็นกลุ่มโดยใชส้ถานะหรือเกณฑอื์1นที1กาํหนดเอง   
๑๔.  ทดลองและอธิบายวธีิการแยกสารบางชนิดที1ผสมกนัโดยการร่อน การตกตะกอน  การกรอง การระเหิด 
         การระเหยแหง้   
๑๕.  สาํรวจและจาํแนกประเภทของสารต่างๆ ที1ใชใ้นชีวติประจาํวนั โดยใชส้มบติัและการใชป้ระโยชน์ของ 
         สารเป็นเกณฑ ์  
๑๖.  อภิปรายการเลือกใชส้ารแต่ละประเภทไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั  
๑๗. ทดลองและอธิบายสมบติัของสาร เมื1อสารเกิดการละลายและเปลี1ยนสถานะ 
๑๘. วเิคราะห์และอธิบายการเปลี1ยนแปลงที1ทาํใหเ้กิดสารใหม่และมีสมบติัเปลี1ยนแปลงไป  
๑๙. อภิปรายการเปลี1ยนแปลงของสารที1ก่อให้เกิดผลต่อสิ1งมีชีวติและสิ1งแวดลอ้ม         
๒๐.  ทดลองและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย   
๒๑. ทดลองและอธิบายตวันาํไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า 
๒๒. ทดลองและอธิบายการต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรม และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์             
๒๓. ทดลองและอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าทั�งแบบอนุกรม  แบบขนาน  และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์   
๒๔. ทดลองและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟที1มีกระแสไฟฟ้าผา่น และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์   
๒๕. อธิบาย จาํแนกประเภทของหิน โดยใชล้กัษณะของหิน สมบติัของหินเป็นเกณฑ์และนาํความรู้ไปใช ้
        ประโยชน์ 
๒๖. สาํรวจและอธิบายการเปลี1ยนแปลงของหิน 
๒๗. สืบคน้และอธิบายธรณีพิบติัภยัที1มีผลต่อมนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้มในทอ้งถิ1น        
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๒๘.  สร้างแบบจาํลองและอธิบายการเกิดฤดู ขา้งขึ�นขา้งแรม สุริยปุราคา จนัทรุปราคา และนาํความรู้ไปใช ้
         ประโยชน์ 
๒๙.  สืบคน้อภิปรายความกา้วหนา้และประโยชน์ของเทคโนโลยอีวกาศ             
๓๐.   ตั�งคาํถามเกี1ยวกบัประเด็น หรือเรื1อง หรือสถานการณ์ ที1จะศึกษา ตามที1กาํหนดใหแ้ละตามความสนใจ 
๓๑.  วางแผนการสังเกต เสนอการสาํรวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้  คาดการณ์  สิ1งที1จะพบจากการสาํรวจ 
          ตรวจสอบ 
๓๒.  เลือกอุปกรณ์ และวธีิการสาํรวจตรวจสอบที1ถูกตอ้งเหมาะสมใหไ้ดผ้ลที1ครอบคลุมและเชื1อถือได ้
๓๓.  บนัทึกขอ้มูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วเิคราะห์ และตรวจสอบผลกบัสิ1งที1คาดการณ์ไว ้นาํเสนอผลและ 
         ขอ้สรุป 
๓๔.  สร้างคาํถามใหม่เพื1อการสาํรวจ    ตรวจสอบต่อไป 
๓๕.  แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ  อธิบาย ลงความเห็นและสรุปสิ1งที1ไดเ้รียนรู้ 
๓๖.  บนัทึกและอธิบายผลการสาํรวจ  ตรวจสอบตามความเป็นจริง มีเหตุผล และมีประจกัษพ์ยานอา้งอิง 
๓๗.  นาํเสนอ จดัแสดงผลงาน โดยอธิบายดว้ยวาจา และเขียนรายงานแสดงกระบวนการและผลของงานให ้
          ผูอื้1นเขา้ใจ 
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                               คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา   ว  ๒๑๑๐๑    วทิยาศาสตร์ ๑                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                       

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๑ ภาคเรียนที0 ๑                   จํานวน     ๑.๕    หน่วยกติ                เวลา  ๖๐  ชั0วโมง 
************************************ 

  

 ศึกษาลกัษณะของเซลล์ของสิ1 งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ1งมีชีวิตหลายเซลล์  ส่วนประกอบสําคญั
ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว ์สารผ่านเซลล์     โดยการแพร่และออสโมซิส ปัจจยับางประการที1จาํเป็นต่อการ
สังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช  แสง      คลอโรฟิลล์ แก๊ส คาร์บอนได- ออกไซด์ นํ� า     ผลที1ไดจ้ากการสังเคราะห์
ดว้ยแสงของพืช  ความสําคญัของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ1 งมีชีวิตและสิ1งแวดลอ้ม      กลุ่ม
เซลล์ที1เกี1ยวขอ้งกบัการลาํเลียงนํ� าของพืช โครงสร้างที1เกี1ยวกบัระบบลาํเลียงนํ� าและอาหารของพืช โครงสร้าง
ของดอกที1เกี1ยวขอ้งกบัการสืบพนัธ์ุของพืช การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศของพืชดอกและการสืบพนัธ์ุแบบไม่
อาศยัเพศของพืช โดยใช้ส่วนต่างๆ ของพืชเพื1อช่วยในการขยายพนัธ์ุ  การตอบสนองของพืชต่อแสง นํ� า และ
การสัมผสั   การใช้เทคโนโลยี ชีวภาพในการขยายพนัธ์ุ  ปรับปรุงพนัธ์ุ เพิ1มผลผลิตของพืช  กลุ่มสารโดยใช้
เนื� อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ สมบัติของสารในแต่ละกลุ่ม  การเปลี1ยนสถานะของสาร โดยใช้
แบบจาํลองการจดัเรียงอนุภาคของสาร  สมบติัความเป็นกรด เบส   ค่า pH ของสารละลาย  เตรียมสารละลายที1
มีความเขม้ขน้เป็นร้อยละ การเปลี1ยนแปลงสมบติั   มวลและพลงังานของสาร เมื1อสารเปลี1ยนสถานะและเกิด
การละลาย  ปัจจยัที1มีผลต่อการเปลี1ยนสถานะ และการละลายของสาร  
 โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้ การสาํรวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูล 
บนัทึก  จดักลุ่มขอ้มูล การอภิปราย  การวเิคราะห์   

เพื1อใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจ  สามารถนาํเสนอสื1อสารสิ1งที1เรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  
เห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั  มีจิตวทิยาศาสตร์  คุณธรรมจริยธรรม  และ
ค่านิยมที1เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี:วดั 
 

ว  ๑.๑    ม.๑ / ๑ , ม.๑ /๒ ,  ม.๑ / ๓   ม.๑ / ๔ , ม.๑ /๕ ,  ม.๑ / ๖,ม.๑ / ๗ , ม.๑ /๘ ,  ม.๑ / ๙  
                ม.๑ / ๑๐, ม.๑ /๑๑ ,  ม.๑ / ๑๒,  ม.๑ / ๑๓                                    

ว ๓.๑     ม.๑ / ๑  , ม.๑ /๒ ,  ม.๑ / ๓   ม.๑ / ๔           
ว  ๓.๒   ม.๑ / ๑  , ม.๑ /๒ ,   ม.๑ / ๓ 
ว  ๘.๑    ม.๑ /๑  , ม.๑ /๒ ,   ม.๑ / ๓ 

(รวม   ๒๓  ตัวชี:วดั) 
 



 

 

106 

คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา   ว  ๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๒               กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์             

ชั:น มัธยมศึกษาปีที0 ๑            ภาคเรียนที0 ๒               จํานวน  ๑.๕  หน่วยกติ               เวลา     ๖๐    ชั0วโมง  
************************************ 

 
 ศึกษาปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์  ระยะทาง การกระจดั อตัราเร็วและความเร็ว ในการเคลื1อนที1
ของวตัถุ อุณหภูมิ  การถ่ายโอนความร้อน การดูดกลืน การคายความร้อน โดยการแผรั่งสี สมดุลความร้อนและ
ผลของความร้อนต่อการขยายตวัของสาร  องค์ประกอบและการ  แบ่งชั�นบรรยากาศที1ปกคลุมผิวโลก  ความ 
สัมพนัธ์ระหวา่ง อุณหภูมิ ความชื�นและความกดอากาศที1มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ  อภิปรายการเกิด
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที1มีผลต่อมนุษย ์ ขอ้มูลจากการพยากรณ์อากาศ  ผลของลมฟ้าอากาศต่อการดาํรง 
ชีวิตของสิ1งมีชีวิต และสิ1งแวดลอ้ม  ปัจจยัทางธรรมชาติและการกระทาํของมนุษยที์1มีผลต่อการเปลี1ยนแปลง
อุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรด  ผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝนกรด ที1มีต่อสิ1 งมีชีวิต
และสิ1งแวดลอ้ม 
 โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูล 
บนัทึก  จดักลุ่มขอ้มูล การอภิปราย  การวเิคราะห์   

เพื1อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  สามารถนาํเสนอสื1อสารสิ1งที1เรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  
เห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรมจริยธรรม  และ
ค่านิยมที1เหมาะสม 
 
 รหัสตัวชี:วดั 
 

ว ๔.๑   ม.๑ / ๑  ,  ม.๑ / ๒              
ว ๕.๑   ม.๑ / ๑  , ม.๑ / ๒, ม.๑ / ๓ ,  ม.๑  / ๔            
ว ๖.๑   ม.๑ / ๑  , ม.๑ /๒ ,  ม.๑ / ๓   ม.๑ / ๔ , ม.๑ /๕ ,  ม.๑ / ๖,  ม.๑ / ๗ 
ว  ๘.๑  ม.๑ /๑  ,  ม.๑ / ๒, ม.๑ / ๓ 

(รวม    ๑๖   ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา   ว  ๒๒๑๐๑    วทิยาศาสตร์ ๓                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                   

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๒              ภาคเรียนที0 ๑              จํานวน  ๑.๕  หน่วยกติ                 เวลา     ๖๐    ชั0วโมง  
************************************ 

 

 ศึกษาการทาํงานของระบบยอ่ยอาหาร ระบบหมุนเวยีนเลือด ระบบหายใจ    ระบบขบัถ่าย ระบบ
สืบพนัธ์ุ ของมนุษยแ์ละสัตว ์ รวมทั�งระบบประสาทของมนุษย ์   ความสัมพนัธ์ของระบบต่างๆ ของ มนุษย ์  
พฤติกรรมของมนุษยแ์ละสัตวที์1ตอบสนองต่อสิ1งเร้าภายนอกและภายใน  ผลของการใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพใน
การขยายพนัธ์ุ ปรับปรุงพนัธ์ุ และเพิ1มผลผลิตของสัตว ์ สารอาหารในอาหารมีปริมาณพลงังานและสัดส่วนที1
เหมาะสมกบัเพศและวยั ผลของสารเสพติดต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และแนวทางในการป้องกนัตนเองจาก
สารเสพติด  องคป์ระกอบ สมบติัของธาตุและสารประกอบ  สมบติัของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ1งโลหะและธาตุ
กมัมนัตรังสี หลกัการแยกสารดว้ยวิธีการกรอง  การตกผลึก  การสกดั  การกลั1น  และโครมาโทกราฟี การเปลี1ยนแปลงสมบติั 
มวล และพลงังานเมื1อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจยัที1มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี   เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยา
ของสารต่าง  ผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ1งมีชีวติ และสิ1งแวดลอ้ม   การใชส้ารเคมีอยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั วธีิ
ป้องกนัและแกไ้ขอนัตรายที1เกิดขึ�นจากการใชส้ารเคมี              
 โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้ การสาํรวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูล 
บนัทึก  จดักลุ่มขอ้มูล การอภิปราย  การวเิคราะห์   

เพื1อใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจ  สามารถนาํเสนอสื1อสารสิ1งที1เรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  
เห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั  มีจิตวทิยาศาสตร์  คุณธรรมจริยธรรม  และ
ค่านิยมที1เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี:วดั 
 

ว  ๑.๑   ม.๒ / ๑   ,  ม. ๒/ ๒ , ม.๒ / ๓ , ม.๒ / ๔ , ม. ๒ / ๕ , ม.๒ / ๖  
ว  ๓.๑   ม.๒ / ๑  , ม. ๒/ ๒ , ม.๒  / ๓  
ว ๓.๒  ม.๒ / ๑   , ม. ๒/ ๒ , ม.๒  / ๓,  ม.๒ / ๔ 
ว  ๘.๑   ม. ๒ / ๔  ,ม. ๒ / ๕ , ม.๒ / ๖ 

(รวม    ๑๖   ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา   ว  ๒๒๑๐๒    วทิยาศาสตร์ ๔               กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์          

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๒             ภาคเรียนที0 ๒                จํานวน  ๑.๕  หน่วยกติ                เวลา     ๖๐     ชั0วโมง  
************************************ 

 

 ศึกษาแรงลพัธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกนัที1กระทาํต่อวตัถุ   แรงลพัธ์ที1กระทาํต่อวตัถุที1หยุด
นิ1งหรือวตัถุเคลื1อนที1ด้วยความเร็วคงตวั   การสะทอ้นของแสง การหักเหของแสง ผลของความสว่างที1มีต่อ
มนุษยแ์ละสิ1งมีชีวติอื1น ๆ  การดูดกลืนแสงสี  การมองเห็นสีของวตัถุ  ลกัษณะของชั�นหนา้ตดัดิน สมบติัของดิน 
และกระบวนการเกิดดิน  การใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน  กระบวนการเกิด  และลกัษณะ
องค์ประกอบของหิน ประเภทของหิน  อธิบาย ลกัษณะทางกายภาพของแร่  กระบวนการเกิด  ลกัษณะและ
สมบัติของปิโตรเลียม ถ่านหิน หินนํ� ามนั  แหล่งนํ� าธรรมชาติ   การใช้ประโยชน์  การเกิดแหล่งนํ� าบนดิน   
แหล่งนํ� าใตดิ้น  การผุพงัอยู่กบัที1   การกร่อน การพดัพา การทบัถม  การตกผลึกและผลของ กระบวนการดงักล่าว   
กระบวนการผุพงัอยู่กบัที1   การกร่อน การพดัพา การทบัถม การตกผลึกและผลของ กระบวนการดงักล่าว    
 โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูล 
บนัทึก  จดักลุ่มขอ้มูล การอภิปราย  การวเิคราะห์   

เพื1อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  สามารถนาํเสนอสื1อสารสิ1งที1เรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  
เห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรมจริยธรรม  และ
ค่านิยมที1เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี:วดั 
 

ว  ๔.๑   ม.๒ / ๑  ,  ม.๒ / ๒  
ว  ๕.๑   ม.๒ / ๑  ,  ม.๒ / ๒ , ม.๒ / ๓  
ว  ๖.๑   ม.๒ / ๑  , ม. ๒/ ๒ , ม.๒ / ๓ , ม.๒ / ๔ , ม. ๒ / ๕ , ม.๒ / ๖ ,ม.๒ / ๗ , ม. ๒ / ๘ , ม.๒ / + 

                           ม.๒ /  ๑๐ 
ว  ๘.๑   ม. ๒ / ๔  , ม. ๒ / ๕ ,   ม.๒ / ๖ 

(รวม    ๑๘   ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา  ว  ๒๓๑๐๑    วทิยาศาสตร์ ๕                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                       

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๓           ภาคเรียนที0 ๑                 จํานวน     ๑.๕   หน่วยกติ   เวลา      ๖๐    ชั0วโมง  
************************************ 

 

 ศึกษาลกัษณะของโครโมโซมที1มีหน่วยพนัธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส  ความสําคญัของสารพนัธุกรรม
หรือดีเอ็นเอ    และกระบวนการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม  โรคทางพนัธุกรรมที1เกิดจากความผิดปกติของ
ยนีและโครโมโซม  อธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในทอ้งถิ1นที1ทาํให้สิ1งมีชีวติดาํรงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุล            
ความหลากหลายทางชีวภาพที1มีต่อมนุษย ์  สัตว ์  พืช  และสิ1งแวดลอ้ม   เทคโนโลยชีีวภาพต่อการดาํรงชีวติของ
มนุษย์และสิ1 งแวดล้อม ระบบนิเวศต่างๆในท้องถิ1น ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ  
ความสัมพนัธ์ของการถ่ายทอดพลงังานของสิ1งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร  วฏัจกัรนํ� า วฏัจกัร
คาร์บอน และความสําคญัที1มีต่อระบบนิเวศ  ปัจจยัที1มีผลต่อการเปลี1ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบ
นิเวศ    ปัญหาสิ1 งแวดล้อม      ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ1น  การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ   การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ั1งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปัญหาสิ1 งแวดล้อม การดูแลและอนุรักษ์
สิ1งแวดลอ้มในทอ้งถิ1น 
 โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้ การสาํรวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูล 
บนัทึก  จดักลุ่มขอ้มูล การอภิปราย  การวเิคราะห์   

เพื1อใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจ  สามารถนาํเสนอสื1อสารสิ1งที1เรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  
เห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั  มีจิตวทิยาศาสตร์  คุณธรรมจริยธรรม  และ
ค่านิยมที1เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี:วดั 
 

ว  ๑.๒   ม.๓ / ๑   , ม.๓ / ๒ , ม.๓ / ๓ , ม.๓/ ๔ , ม.๓/ ๕ ,ม.๓ /  ๖ 
ว  ๒.๑    ม.๓ / ๑  , ม.๓ / ๒ , ม.๓ / ๓ ,   ม.๓ / ๔  
ว  ๒.๒  ม.๓ / ๑  , ม.๓ / ๒ , ม.๓ / ๓ , ม.๓/ ๔ , ม.๓/ ๕ , ม.๓ / ๖ 
ว  ๘.๑   ม.๓/ ๗  , ม.๓ / ๘ , ม. ๓/ ๙ 

(รวม   ๑๙  ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา    ว  ๒๓๑๐๒    วทิยาศาสตร์ ๖                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์         

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๓       ภาคเรียนที0 ๒             จํานวน    ๑.๕    หน่วยกติ  เวลา     ๖๐    ชั0วโมง  
************************************ 

 

  ศึกษาความเร่งและผลของแรงลพัธ์ที1ทาํต่อวตัถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวตัถุ  แรงพยุงของ
ของเหลวที1กระทาํต่อวตัถุ ความแตกต่างระหวา่งแรงเสียดทานสถิตกบัแรงเสียดทานจลน์ โมเมนตข์องแรง การ
เคลื1อนที1ของวตัถุที1เป็นแนวตรง และแนวโคง้  พลงังานจลน์ พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง กฎการอนุรักษพ์ลงั งาน  และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี�   ความสัมพนัธ์ระหว่างความต่างศกัย ์กระแสไฟฟ้า ความตา้นทาน  ความ สัมพนัธ์
ระหว่างความต่างศกัย ์กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน  พลังงานไฟฟ้าของเครื1องใช้ไฟฟ้า  การต่อวงจรไฟฟ้าในบา้น
อย่างถูกตอ้งปลอดภยั และประหยดั   ตวัตา้นทาน   ไดโอด ทรานซิสเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื�องตน้ที1มี
ทรานซิสเตอร์  ความสัมพนัธ์ระหวา่งดวงอาทิตย ์โลก ดวงจนัทร์และดาวเคราะห์อื1น ๆ และผลที1เกิดขึ�นต่อสิ1ง 
แวดล้อมและสิ1งมีชีวิตบนโลก   องค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ  ตาํแหน่งของกลุ่มดาว  
ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที1ใช้สํารวจอวกาศ   วตัถุทอ้งฟ้า   สภาวะอากาศ  ทรัพยากรธรรมชาติการ 
เกษตร และการสื1อสาร 

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้ การสาํรวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูล 
บนัทึก  จดักลุ่มขอ้มูล การอภิปราย  การวเิคราะห์  

เพื1อใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจ  สามารถนาํเสนอสื1อสารสิ1งที1เรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  
เห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั  มีจิตวทิยาศาสตร์  คุณธรรมจริยธรรม  และ
ค่านิยมที1เหมาะสม 

 
รหัสตัวชี:วดั 
 

ว  ๔.๑   ม.๓ / ๑  , ม.๓ / ๒ , ม.๓ / ๓  
ว  ๔.๒    ม.๓ / ๑  , ม.๒ / ๒ ,  ม.๓ /   ๓  
ว  ๕.๑   ม.๓ / ๑  , ม.๓ / ๒ , ม.๓ / ๓ , ม.๓ / ๔, ม.๓ / ๕ 
ว  ๗.๑   ม. ๓/๑  ,  ม.๓ / ๒ ,   ม.๓/๓  
ว  ๗.๒   ม.๓  / ๑   
ว  ๘.๑   ม.๓  /  ๗  , ม.๓/ ๘ , ม. ๓  /  ๙ 

(รวม    ๑๘   ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิาเพิ0มเติม 
ว ๒๑๒๐๑ ( ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์)          กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์          

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๑           ภาคเรียนที0 ๑              จํานวน    ๐.๕    หน่วยกติ                เวลา  ๒๐  ชั0วโมง                    
************************************ 

 

ศึกษา วเิคราะห์ การใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสาํรวจ
ตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย เพื1อใหเ้กิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถสื1อสารสิ1งที1
เรียนรู้มีความสามารถในการตดัสินใจ ประดิษฐข์องเล่นเชิงวทิยาศาสตร์ และนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที1เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 
 

๑. มีความรัก ความสนใจในการร่วมกิจกรรมเชิงวทิยาศาสตร์และประดิษฐข์องเล่นเชิงวทิยาศาสตร์ได้
อยา่งนอ้ยคนละ 2 ชิ�น 

๒.  พฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ตามความเหมาะสมของวยัและประสบการณ์ 
              ๓. มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์โดยเนน้ ความอยากรู้อยากเห็น ความรับผิดชอบ และความเพียรพยายาม 
ความมีเหตุผล พร้อมทั�งมีเจตคติที1ดีต่อวชิาวทิยาศาสตร์ และความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอื้1น 

       ๔.  คิดแกปั้ญหาดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ และมีความคิดริเริ1มสร้างสรรค ์
  (รวม  ๔  ผลการเรียนรู้) 
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คาํอธิบายรายวชิาเพิ0มเติม 
ว ๒๑๒๐๒ ( วทิยาศาสตร์กบัการแก้ปัญหา )               กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์          

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๑           ภาคเรียนที0 ๒           จํานวน  ๐.๕  หน่วยกติ             เวลา  ๒๐ ชั0วโมง                    
   ************************************ 

 
ศึกษา วเิคราะห์ การใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสาํรวจ

ตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย เพื1อใหเ้กิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถสื1อสารสิ1งที1
เรียนรู้มีความสามารถในการตดัสินใจ คิดแกปั้ญหาจากกิจกรรมการแกปั้ญหาดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ และ
นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที1เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
 

๑. มีความรัก ความสนใจในการร่วมกิจกรรมเชิงวทิยาศาสตร์ 
๒. พฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ตามความเหมาะสมของวยัและประสบการณ์ 
๓.   มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์โดยเนน้  ความอยากรู้อยากเห็น   ความรับผดิชอบ และความเพียร

พยายาม ความมีเหตุผล พร้อมทั�งมีเจตคติที1ดีต่อวชิาวทิยาศาสตร์ และความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอื้1น 
๔.  คิดแกปั้ญหาดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ และมีความคิดริเริ1มสร้างสรรค ์

(รวม  ๔  ผลการเรียนรู้) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา  ศาสนา   และวฒันธรรม  ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๑   เวลา  ๘๐  ชั0วโมง 
  ************************************ 

  

    ศึกษาเกี1ยวกบัพุทธประวติัหรือประวติัของศาสดาที1ตนนบัถือ  การดาํเนินชีวิตและขอ้คิดจากประวติั
สาวก  ชาดก/เรื1องเล่า  และศาสนิกชนตวัอยา่ง  ความสําคญั  และการเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบติัตามหลกัธรรม
โอวาท  ๓  ในพระพุทธศาสนา  หลักธรรมของศาสนา เห็นคุณค่า ของการสวดมนต์  แผ่เมตตา  สติที1 เป็น
พื�นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  การพฒันาจิตตามแนวทางของศาสนา การบาํเพ็ญประโยชน์ต่อวดั  
ศาสนสถานของศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  และการแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที1ตนนบัถือ  
การปฏิบติัตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม  และวนัสาํคญัทางศาสนา ประโยชน์และการปฏิบติัตนเป็นสมาชิกที1ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน การกระทาํความดีของตนเอง  และผูอื้1นเกี1ยวกบัผลจากการกระทาํนั�น  โครงสร้าง  
บทบาท  สิทธิ  และหน้าที1ของตนเองและของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ  การทาํกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย  สินคา้และบริการที1ใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั  การใชจ่้ายเงินในชีวติประจาํวนัที1ไม่เกินตวัและเห็นประโยชน์ของการออม   การ
ใชท้รัพยากรในชีวิตประจาํวนัอยา่งประหยดัตามความจาํเป็นที1คนตอ้งทาํงานอยา่งสุจริต   และศึกษา  สิ1งต่างๆ  
รอบตวัที1เกิดขึ�นเองตามธรรมชาติและที1มนุษยส์ร้างขึ�น  ความสัมพนัธ์ของตาํแหน่ง  ระยะ  ทิศของสิ1งต่างๆ  
รอบตัว  ทิศหลักและที1ตั� งของสิ1 งต่างๆ  ใช้แผนผงัการแสดงตําแหน่งของสิ1 งต่างๆ  ในห้องเรียน  การ
เปลี1ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวนัที1 เกิดตามธรรมชาติที1 ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์  การ
เปลี1ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มที1อยูร่อบตวั  การมีส่วนร่วมในการจดัระเบียบสิ1งแวดลอ้มที1บา้นและชั�นเรียน 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์   กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางประชาธิปไตย 
กระบวนกลุ่ม   การระบุ  การสังเกต  และเปรียบเทียบ  แยกแยะยกตวัอยา่งและกระบวนการทางจริยธรรม การ
นบั การเรียงลาํดบั การอธิบายและการปฏิบติัตนในการเป็นสมาชิกที1ดีของครอบครัวและสังคม  

ทาํให้เกิดความภาคภูมิใจในทอ้งถิ1น มีความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถในการสื1อสาร  และเห็นคุณค่า
ของการนาํความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  มีความสื1อสัตยสุ์จริตรักความเป็นไทย
และมีจิตสาธารณะ 
 

รหัสตัวชี:วดั  
        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   ๓๒  ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ป. ๑ ( ส JJJKJ ) 
๑. บอกพุทธประวติั  หรือประวติัของศาสดาที1ตนนบัถือโดยสังเขป 
๒. ชื1นชมและบอกแบบอยา่งการดาํเนินชีวติและขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดก/เรื1องเล่าและศาสนิกชนตวัอยา่ง 
      ตามที1กาํหนด 
๓. บอกความหมาย ความสาํคญั และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบติัตามหลกัธรรมโอวาท ๓ในพระพทุธศาสนา  
      หรือหลกัธรรมของศาสนาที1ตนนบัถือตามที1กาํหนด 
๔. เห็นคุณค่าและสวดมนต ์แผเ่มตตา     มีสติที1เป็นพื�นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  หรือการพฒันาจิต 
     ตามแนวทางของศาสนาที1ตนนบัถือ ตามที1กาํหนด 
๕. บาํเพญ็ประโยชน์ต่อวดั  หรือศาสนสถานของศาสนาที1ตนนบัถือ 
๖. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที1ตนนบัถือ 
๗. ปฏิบติัตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวนัสาํคญัทางศาสนา ตามที1กาํหนดไดถู้กตอ้ง 
๘. บอกประโยชน์และปฏิบติัตนเป็นสมาชิกที1ดีของครอบครัวและโรงเรียน 
๙. ยกตวัอยา่งความสามารถและความดีของตนเอง  ผูอื้1นและบอกผลจากการกระทาํนั�น 
๑๐. บอกโครงสร้าง  บทบาทและหนา้ที1ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน   
๑๑. ระบุบทบาท สิทธิ หนา้ที1ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน 
๑๒. มีส่วนร่วมในการตดัสินใจและทาํกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย 
๑๓. ระบุสินคา้และบริการที1ใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั 
๑๔. ยกตวัอยา่งการใชจ่้ายเงินในชีวติ  ประจาํวนัที1ไม่เกินตวัและเห็นประโยชน์ของการออม 
๑๕. ยกตวัอยา่งการใชท้รัพยากรในชีวติประจาํวนัอยา่งประหยดั 
๑๖. อธิบายเหตุผลความจาํเป็นที1คนตอ้งทาํงานอยา่งสุจริต 
๑๗. แยกแยะสิ1งต่างๆ รอบตวัที1เกิดขึ�นเองตามธรรมชาติและที1มนุษยส์ร้างขึ�น 
๑๘. ระบุความสัมพนัธ์ของตาํแหน่ง  ระยะ  ทิศของสิ1งต่างๆ รอบตวั 
๑๙. ระบุทิศหลกัและที1ตั�งของสิ1งต่างๆ 
๒๐.  ใชแ้ผนผงัง่าย ๆ  ในการแสดงตาํแหน่งของสิ1งต่างๆในหอ้งเรียน 
๒๑. สังเกตและบอกการเปลี1ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวนั 
๒๒. บอกสิ1งต่าง ๆ  ที1เกิดตามธรรมชาติที1ส่งผลต่อความเป็นอยูข่องมนุษย ์ 
๒๓. สังเกตและ เปรียบเทียบการเปลี1ยน แปลง ของสภาพ แวดลอ้มที1อยูร่อบตวั 
๒๔. มีส่วนร่วมในการจดัระเบียบสิ1งแวดลอ้มที1บา้นและชั�นเรียน 
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                      คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 

ชั:นประถมศึกษาปีที0  ๒    เวลา  ๘๐  ชั0วโมง 
  ************************************ 

 
 

ศึกษาเกี1ยวกบัความสําคญัของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที1ตนนบัถือพุทธประวติัตั�งแต่ประสูติจนถึง
การออกผนวช  ประวติัศาสดาที1ตนนับถือ การดาํเนินชีวิตและข้อคิดจากประวติัสาวก ชาดก/เรื1 องเล่า และ      
ศาสนิกชนตวัอยา่งความสําคญัและการเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบติัตามหลกั ธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา 
และหลกัธรรมของศาสนาที1ตนนบัถือ ชื1นชมการทาํความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียน ตาม
หลกัศาสนาเห็นคุณค่าของการสวดมนตแ์ผเ่มตตา มีสติที1เป็นพื�นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา พฒันาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที1ตนนบัถือ ชื1อศาสนา ศาสดา และความสําคญัของคมัภีร์ของศาสนาที1ตนนบัถือและ
ศาสนาอื1นๆ การปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที1ตนนบัถือ  และศาสนพิธี   พิธีกรรม และวนั
สําคญัทางศาสนา การปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง  กติกา  กฎ  ระเบียบและหน้าที1ที1ตอ้งปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั 
มารยาทไทย การแสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความเชื1อและการปฏิบติัของบุคคลอื1นที1แตกต่างกนั
โดยปราศจากอคติ การเคารพในสิทธิ เสรีภาพของผูอื้1น ความสัมพนัธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวใน
ฐานะเป็นส่วนหนึ1งของชุมชน ผูมี้บทบาทในการตดัสินใจในโรงเรียน และชุมชน ทรัพยากรที1นาํมาผลิตสินคา้
และบริการที1ใช้ในชีวิตประจาํวนั ที1มาของรายได้และรายจ่ายของตน เอง และครอบครัว การบนัทึกรายรับ
รายจ่ายของตนเอง ผลดีของการใชจ่้ายที1เหมาะสมกบัรายไดแ้ละการออม การแลกเปลี1ยนสินคา้และบริการโดย
วธีิต่างๆ ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูซื้�อและผูข้าย ศึกษาเกี1ยวกบัเวลาที1แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 
ลําดับเหตุการณ์ที1 เกิดขึ� นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที1 เกี1ยวข้องสืบค้นถึงการ
เปลี1ยนแปลงในวถีิชีวติประจาํวนัของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบนั ผลกระทบของการเปลี1ยนแปลงที1
มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน บุคคลที1ทาํประโยชน์ต่อทอ้งถิ1นหรือประเทศชาติ วฒันธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทยที1ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไวแ้ละศึกษาสิ1งต่างๆ ที1เป็นธรรมชาติกบัที1มนุษยส์ร้างขึ�น ซึ1 งปรากฏ
ระหวา่งโรงเรียนกบับา้นระบุตาํแหน่งอยา่งง่ายและลกัษณะทางกายภาพของสิ1งต่างๆ  ที1ปรากฏในลูกโลก แผน
ที1 แผนผงั และภาพถ่าย ความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ ความสําคญั
และคุณค่าของสิ1งแวดลอ้มทางธรรมชาติและทางสังคม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติที1ใชแ้ลว้ไม่หมดไปและที1
ใช้แลว้หมดไปไดอ้ยา่งคุม้ค่า ความสัมพนัธ์ของฤดูกาลกบัการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์มีส่วนร่วมในการฟื� นฟู
ปรับปรุงสิ1งแวดลอ้มในโรงเรียนและชุมชน 

โดยใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์   กระบวนการทางภูมิศาสตร์   กระบวนการทางประชาธิปไตย  
กระบวนกลุ่ม  การระบุ  การสังเกต  และเปรียบเทียบ  แยกแยะ  ยกตวัอยา่ง  และกระบวนการทางจริยธรรม การ
นบั การเรียงลาํดบั การอธิบายและการยกตวัอยา่ง การบอกและการสืบคน้ 
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เพื1 อให้ เห็ น ความ สํ าคัญ และคุณ ค่ าของสิ1 งแวดล้อม ท างธรรมช าติแล ะท างสั งคม  แล ะใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที1ใช้แล้วไม่หมดไปและที1ใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุม้ค่า รวมทั�งเกิดความรู้  ความเขา้ใจ 
ความสามารถในการสื1อสาร  และมีการนาํความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  มีความ
สื1อสัตยสุ์จริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ   
 
รหัสตัวชี:วดั  

         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  ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ป. ๒ ( ส JMJKJ ) 
๑. บอกความสาํคญัของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที1ตนนบัถือ 
๒. สรุปพุทธประวติัตั�งแต่ประสูติจนถึงการออกผนวชหรือประวติัศาสดาที1ตนนบัถือตามที1กาํหนด 
๓. ชื1นชมและบอกแบบอยา่งการดาํเนินชีวติและขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดก/เรื1องเล่าและศาสนิกชนตวัอยา่ง 
     ตามที1กาํหนด 
๔. บอกความหมาย ความสาํคญั และเคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบติัตามหลกัธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา 
      หรือหลกัธรรมของศาสนาที1ตนนบัถือตามที1กาํหนด 
๕. ชื1นชมการทาํความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียน ตามหลกัศาสนา 
๖.  เห็นคุณค่าและสวดมนต ์แผเ่มตตา มีสติที1เป็นพื�นฐานของสมาธิในพระพุทธ-ศาสนา หรือการพฒันาจิตตาม  
      แนวทางของศาสนาที1ตนนบัถือ ตามที1กาํหนด 
๗. บอกชื1อศาสนา ศาสดา และความสาํคญัของคมัภีร์ของศาสนาที1ตนนบัถือและศาสนาอื1นๆ 
๘. ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที1ตนนบัถือ ตามที1กาํหนดไดถู้กตอ้ง 
๙. ปฏิบติัตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม และวนัสาํคญัทางศาสนา ตามที1กาํหนดไดถู้กตอ้ง 
๑๐. ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบและหนา้ที1ที1ตอ้งปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั 
๑๑. ปฏิบติัตนตนตามมารยาทไทย 
๑๒. แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  ความเชื1อและการปฏิบติัของบุคคลอื1นที1แตกต่างกนัโดยปราศจาก 
        อคติ 
๑๓. เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผูอื้1น   
๑๔. อธิบายความสัมพนัธ์ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ1งของชุมชน 
๑๕. ระบุผูมี้บทบาท อาํนาจในการตดัสินใจในโรงเรียน และชุมชน 
๑๖. ระบุทรัพยากรที1นาํมาผลิตสินคา้และบริการที1ใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑๗. บอกที1มาของรายไดแ้ละรายจ่ายของตนเองและครอบครัว 
๑๘. บนัทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง 

๑๙. สรุปผลดีของการใชจ่้ายที1เหมาะสมกบัรายไดแ้ละการออม 
๒๐. อธิบายการแลกเปลี1ยนสินคา้และบริการโดยวธีิต่าง ๆ 
๒๑. บอกความสัมพนัธ์ระหวา่งผูซื้�อและผูข้าย 
๒๒. ระบุสิ1งต่างๆ ที1เป็นธรรมชาติกบัที1มนุษยส์ร้างขึ�น  ซึ1 งปรากฏระหวา่งโรงเรียนกบับา้น 
๒๓. ระบุตาํแหน่งอยา่งง่ายและลกัษณะทางกายภาพของสิ1งต่างๆ  ที1ปรากฏในลูกโลก  แผนที1 แผนผงั และภาพถ่าย 
๒๔. อธิบายความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์ระหวา่งโลก ดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ 
๒๕. อธิบายความสาํคญัและคุณค่าของสิ1งแวดลอ้มทางธรรมชาติและทางสังคม 
๒๖. แยกแยะและใชท้รัพยากรธรรมชาติที1ใชแ้ลว้ไม่หมดไปและที1ใชแ้ลว้หมดไปไดอ้ยา่งคุม้ค่า 
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๒๗.  อธิบายความสัมพนัธ์ของฤดูกาลกบัการดาํเนินชีวติของมนุษย ์
๒๘. มีส่วนร่วมในการฟื� นฟูปรับปรุงสิ1งแวดลอ้มในโรงเรียนและชุมชน 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม  ๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 

ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๓   เวลา  ๘๐  ชั0วโมง 
  ************************************ 

ศึกษาความสําคญัของพระพุทธศาสนา   และศาสนาที1ตนนับถือ  ในฐานะที1เป็นรากฐานสําคญัของ
วฒันธรรมไทย พุทธประวติัตั�งแต่การบาํเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน ประวติัของศาสดาที1ตนนบัถือ การดาํเนิน
ชีวติและขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดก/เรื1องเล่า และศาสนิกชนความสาํคญัของพระไตรปิฎก คมัภีร์ของศาสนา
ที1ตนนบัถือ  พระรัตนตรัย  การปฏิบติัตามหลกัธรรมโอวาท ๓  ในพระพุทธศาสนา  หลกัธรรมของศาสนาที1ตน
นบัถือ เห็นคุณค่าของการสวดมนต ์แผ่เมตตา มีสติที1เป็นพื�นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา การพฒันาจิต 
ตามแนวทางของศาสนาที1ตนนบัถือ ความสาํคญัและการปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อศาสนสถาน ศาสนวตัถุ 
ศาสนพิธีพิธีกรรม และวนัสาํคญัทางศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะและการแสดงตนเป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาที1ตนนบัถือ ประโยชน์ของการปฏิบติัตนตามประเพณีและวฒันธรรมในครอบครัว ทอ้งถิ1น การดาํเนิน
ชีวิตของตนเอง  และผูอื้1นที1อยู่ในกระแสวฒันธรรมที1หลากหลาย   ความสําคญัของวนัหยุดราชการที1สําคญั 
บุคคลซึ1 งมีผลงานที1เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและทอ้งถิ1นของตน บทบาทหน้าที1ของสมาชิกของชุมชนการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย ความแตกต่างของกระบวนการการตดัสินใจใน
ชั�นเรียน / โรงเรียนและชุมชนโดยวธีิการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตวัแทนออกเสียงการเปลี1ยนแปลง  ใน
ชั�นเรียน / โรงเรียนและชุมชนที1เป็นผลจากการตดัสินใจของบุคคลและกลุ่ม ความตอ้งการและความจาํเป็นใน
การใชสิ้นคา้และบริการในการดาํรงชีวิต การใช้จ่ายของตนเอง และนาํทรัพยากรที1มีอยู่จาํกดัมีผลต่อการผลิต
และบริโภคสินคา้และบริการของรัฐจดัหาและให้บริการแก่ประชาชน  ความสําคญัของภาษีและบทบาทของ
ประชาชนในการเสียภาษี การแข่งขนัทางการคา้ที1มีผลทาํใหร้าคาสินคา้ลดลง และศึกษาเกี1ยวกบัศกัราชที1สาํคญั
ตามปฏิทินที1ใชใ้นชีวิตประจาํวนั  รวมทั�งการใชแ้ผนที1 แผนผงั  และภาพถ่ายในการหาขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ใน
ชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การเขียนแผนผงัง่ายๆ แสดงตาํแหน่งที1ตั�งของสถานที1สําคญัในบริเวณโรงเรียน
และชุมชน ลกัษณะกายภาพกบัลกัษณะทางสังคมของชุมชน การเปลี1ยนแปลงสภาพแวดลอ้มในชุมชนจากอดีต
ถึงปัจจุบนั การพึ1งพาสิ1งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความตอ้งการพื�นฐานของมนุษย ์และ
การประกอบอาชีพ มลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ ความแตกต่างของเมือง และชนบท การ
เปลี1ยนแปลงของสิ1งแวดลอ้มในชุมชน   

โดยใชก้ระบวนการคิดวเิคราะห์ กระบวนกลุ่ม กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางจริยธรรม 
กระบวนการประชาธิปไตย อธิบาย ยกตวัอย่าง จาํแนก การเขียน เปรียบเทียบ   ระบุและการลาํดบัเหตุการณ์
สาํคญั 
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เพื1อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ ความตระหนกัความสามารถในการสื1อสาร  และเห็นคุณค่าของการนาํ
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั มีความซื1อสัตยสุ์จริตรักความเป็นไทย  และมีจิต
สาธารณะ 

 
รหัสตัวชี:วดั 

         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 

(รวม   ๓๑  ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ป. ๓ ( ส JNJKJ ) 
๑. อธิบายความสาํคญัของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที1ตนนบัถือ ในฐานะที1เป็นรากฐานสาํคญัของวฒันธรรม 
    ไทย 
๒. สรุปพุทธประวติัตั�งแต่การบาํเพญ็เพียรจนถึงปรินิพพาน  หรือประวติัของศาสดาที1ตนนบัถือตามที1กาํหนด 
๓. ชื1นชมและบอกแบบอยา่งการดาํเนินชีวติและขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดก/เรื1องเล่าและศาสนิกชนตวัอยา่ง 
     ตามที1กาํหนด 
๔. บอกความหมาย ความสาํคญัของพระไตรปิฎก หรือคมัภีร์ของศาสนาที1ตนนบัถือ 
๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบติัตามหลกัธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  หรือหลกัธรรมของ 
     ศาสนาที1ตนนบัถือตามที1กาํหนด  
๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต ์แผเ่มตตา มีสติที1เป็นพื�นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพฒันาจิตตาม  
     แนวทางของศาสนาที1ตนนบัถือตามที1กาํหนด 
๗. บอกชื1อ ความสาํคญัและปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อศาสนวตัถุ  ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของ 
     ศาสนาอื1นๆ 
๘. ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อสาวก ศาสนสถาน ศาสนวตัถุของศาสนาที1ตนนบัถือ ตามที1กาํหนดไดถู้กตอ้ง 
๙. เห็นคุณค่า และปฏิบติัตนในศาสนพิธีพิธีกรรม และวนัสาํคญัทางศาสนา ตามที1กาํหนดไดถู้กตอ้ง 

๑๐. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที1ตนนบัถือ 
๑๑. สรุปประโยชน์และปฏิบติัตนตามประเพณีและวฒันธรรมในครอบครัวและทอ้งถิ1น 
๑๒. บอกพฤติกรรมการดาํเนินชีวติของตนเอง และผูอื้1นที1อยูใ่นกระแสวฒันธรรมที1หลากหลาย 
๑๓. อธิบายความสาํคญัขอวนัหยดุราชการที1สาํคญั    
๑๔. ยกตวัอยา่งบุคคลซึ1งมีผลงานที1เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและทอ้งถิ1นของตน 
๑๕. ระบุบทบาทหนา้ที1ของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการ  
        ประชาธิปไตย 
๑๖. วเิคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการการตดัสินใจในชั�นเรียน/โรงเรียนและชุมชนโดยวธีิการออกเสียง 
       โดยตรงและการเลือกตวัแทนออกเสียง 
๑๗. ยกตวัอยา่งการเปลี1ยนแปลงในชั�นเรียน/โรงเรียนและชุมชนที1เป็นผลจากการตดัสินใจของบุคคลและกลุ่ม 
๑๘. จาํแนกความตอ้งการและความจาํเป็นในการใชสิ้นคา้และบริการในการดาํรง ชีวิต 
๑๙. วเิคราะห์การใชจ่้ายของตนเอง 
๒๐. อธิบายไดว้า่ทรัพยากรที1มีอยูจ่าํกดัมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินคา้และบริการ 
๒๑. บอกสินคา้และบริการที1รัฐจดัหาและใหบ้ริการแก่ประชาชน 
๒๒. บอกความสาํคญัของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี 
๒๓. อธิบายเหตุผลการแข่งขนัทางการคา้ ที1มีผลทาํใหร้าคาสินคา้ลดลง 
๒๔. ใชแ้ผนที1 แผนผงั  และภาพถ่ายในการหาขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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๒๕.  เขียนแผนผงัง่ายๆ เพื1อแสดงตาํแหน่งที1ตั�งของสถานที1สาํคญัในบริเวณโรงเรียนและชุมชน 
๒๖ .บอกความสัมพนัธ์ของลกัษณะกายภาพกบัลกัษณะทางสังคมของชุมชน 
๒๗. เปรียบเทียบการเปลี1ยนแปลงสภาพแวดลอ้มในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบนั 
๒๘.  อธิบายการพึ1งพาสิ1งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความตอ้งการพื�นฐานของมนุษยแ์ละ 
         การประกอบอาชีพ 
๒๙. อธิบายเกี1ยวกบัมลพิษและการก่อใหเ้กิดมลพิษโดยมนุษย ์
๓๐. อธิบายความแตกต่างของเมืองและชนบท 
๓๑. ตระหนกัถึงการเปลี1ยนแปลงของสิ1งแวดลอ้มในชุมชน   
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ๔     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ชั:นประถมศึกษาปีที0  ๔  เวลา  ๘๐  ชั0วโมง 
  ************************************ 

 

ศึกษาเกี1ยวกบั   ความสาํคญัของพระพุทธศาสนา   ศาสนาที1ตนนบัถือ  ในฐานะเป็นศูนยร์วมจิตใจของ 
ศาสนิกชน  พุทธประวติัตั�งแต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม   ประวติัของศาสดาที1ตนนับถือ  เห็นคุณค่าการ
ปฏิบติัตนตามแบบอยา่งการดาํเนินชีวิตและขอ้คิดจากประวติัสาวก  ชาดก /  ศาสนิกชนตวัอยา่ง  พระรัตนตรัย  
การปฏิบติัตามไตรสิกขาและหลกัธรรมโอวาท  ๓  ในพระพุทธศาสนา  หลกัธรรมของศาสนาที1ตนนบัถือ  การ
ทาํความดีของตนเอง  บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามหลกัศาสนา  เห็นคุณค่าของการสวดมนต ์ 
แผ่เมตตา  การมีสติที1เป็นพื�นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  และการพฒันาจิตตามแนวทางของศาสนาที1
ตนนับถือ  การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที1ตนนับถือ  การอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันท ์ 
ประวติัศาสดาของศาสนาอื1นๆ   การมีส่วนร่วมในการบาํรุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที1ตนนบัถือ  มารยาท
ของความเป็นศาสนิกชนที1ดี การปฏิบติัตนในศาสนพิธี   พิธีกรรมและวนัสาํคญัทางศาสนา  การปฏิบติัตนเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที1ดีของชุมชน  การเป็นผูน้าํและผูต้ามที1ดี สิทธิพื�นฐานเด็ก  
ความแตกต่างทางวฒันธรรมของกลุ่มคนในทอ้งถิ1น  วิธีการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขในชีวิตประจาํวนั  อาํนาจ
อธิปไตยและความสําคญัของระบอบประชาธิปไตย  บทบาทหน้าที1ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั�ง  
ความสําคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต์ามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ปัจจยั
ที1มีผลต่อการเลือกซื�อสินคา้และบริการ   สิทธิพื�นฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผูบ้ริโภค  
หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงและนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัของตนเอง ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจของคนใน
ชุมชน หน้าที1เบื�องตน้ของเงินในระบบเศรษฐกิจ  และศึกษาการนับช่วง  เวลา  เป็นทศวรรษ  ศตวรรษ และ
สหสัวรรษ ยุคสมยัในการศึกษาประวติัของมนุษยชาติ  หลกัฐานที1ใชใ้นการศึกษาความเป็นมาของทอ้งถิ1น  การ
ตั� งหลักแหล่ง  และพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวติัศาสตร์  และยุคประวติัศาสตร์   หลักฐานทาง
ประวติัศาสตร์ที1พบในทอ้งถิ1นที1แสดงพฒันาการของมนุษยชาติ  อาณาจกัรสุโขทยั  ประวติัและผลงานของ
บุคคลสําคญัสมยัสุโขทยั ภูมิปัญญาไทยที1สําคญัสมยัสุโขทยัที1น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ ์รวมทั�ง
ศึกษาเกี1ยวกบั  การใชแ้ผนที1  ภาพถ่าย  ลกัษณะสําคญัทางกายภาพของจงัหวดัตนเอง แหล่งทรัพยากรและสิ1ง
ต่างๆ  ในจงัหวดัของตนเองด้วยแผนที1  ใช้แผนที1อธิบายความสัมพนัธ์ของสิ1งต่างๆ  ที1มีอยู่ในจงัหวดั  สภาพ 
แวดลอ้มทางกายภาพของชุมชนที1ส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตของคนในจงัหวดั  การเปลี1ยนแปลงสภาพแวดลอ้ม  
และผลที1เกิดจากการเปลี1ยนแปลง   การอนุรักษสิ์1งแวดลอ้ม 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์  กระบวนกลุ่ม  กระบวนการทางภูมิศาสตร์  กระบวนการทาง
จริยธรรม  กระบวนการประชาธิปไตย  อธิบาย วิเคราะห์  ยกตัวอย่าง ระบุ แยกแยะ  จาํแนก การเขียน 
เปรียบเทียบ   และการลาํดบัเหตุการณ์สาํคญั 
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เพื1อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ ความสามารถในการสื1อสาร  และเห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  มีความซื1อสัตยสุ์จริตรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะและการ
อนุรักษสิ์1งแวดลอ้ม 
 
รหัสตัวชี:วดั 

         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 ๔.๑ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓  ส ๔.๒ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓  
         ส ๔.๓ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ 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   ๓๙    ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ป. ๔ ( ส JPJKJ ) 
๑.  อธิบายความสาํคญัของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที1ตนนบัถือ ในฐานะเป็นศูนยร์วมจิตใจของศาสนิกชน 
๒. สรุปพุทธประวติัตั�งแต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม  หรือประวติัศาสดาที1ตนนบัถือตามที1กาํหนด 
๓. เห็นคุณค่า และปฏิบติัตนตามแบบอยา่งการดาํเนินชีวติและขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดก/เรื1องเล่าและ 
     ศาสนิกชนตวัอยา่ง ตามที1กาํหนด 
๔.  แสดงความเคารพ  พระรัตนตรัย  ปฏิบติัตามไตรสิกขาและหลกัธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  หรือ 
      หลกัธรรมของศาสนาที1ตนนบัถือตามที1กาํหนด 
๕. ชื1นชมการทาํความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามหลกัศาสนา พร้อมทั�งบอกแนว 
     ปฏิบติัในการดาํเนินชีวิต 
๖.  เห็นคุณค่าและสวดมนต ์แผเ่มตตา มีสติที1เป็นพื�นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพฒันาจิตตาม 

     แนวทางของศาสนาที1ตนนบัถือตามที1กาํหนด 

๗. ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของศาสนาที1ตนนบัถือ เพื1อการอยูร่่วมกนัเป็นชาติไดอ้ยา่งสมานฉนัท ์

๘.  อธิบายประวติัศาสดาของศาสนาอื1นๆ โดยสังเขป 
๙. อภิปรายความสาํคญั และมีส่วนร่วมในการบาํรุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที1ตนนบัถือ 
๑๐. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที1ดี ตามที1กาํหนด 
๑๑. ปฏิบติัตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวนัสาํคญัทางศาสนา ตามที1กาํหนดไดถู้กตอ้ง 
๑๒. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที1ดีของชุมชน 
๑๓. ปฏิบติัตนในการเป็นผูน้าํและผูต้ามที1ดี 
๑๔. วเิคราะห์สิทธิพื�นฐานที1เด็กทุกคนพึงไดรั้บตามกฎหมาย 
๑๕. อธิบายความแตกต่างทางวฒันธรรมของกลุ่มคนในทอ้งถิ1น 
๑๖. เสนอวธีิการที1จะอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขในชีวติประจาํวนั 
๑๗. อธิบายอาํนาจอธิปไตยและความสาํคญัของระบอบประชาธิปไตย 
๑๘. อธิบายบทบาทหนา้ที1ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั�ง 
๑๙. อธิบายความสาํคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต์ามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น 
       ประมุข 
๒๐. ระบุปัจจยัที1มีผลต่อการเลือกซื�อสินคา้และบริการ 
๒๑. บอกสิทธิพื�นฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผูบ้ริโภค 
๒๒. อธิบายหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงและนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัของตนเอง 
๒๓. อธิบายความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน 
๒๔. อธิบายหนา้ที1เบื�องตน้ของเงิน 
๒๕. ใชแ้ผนที1  ภาพถ่าย  ระบุลกัษณะสาํคญัทางกายภาพของจงัหวดัตนเอง 
๒๖. ระบุแหล่งทรัพยากรและสิ1งต่าง ๆ  ในจงัหวดัของตนเองดว้ยแผนที1 
๒๗. ใชแ้ผนที1อธิบายความสัมพนัธ์ของสิ1งต่างๆ ที1มีอยูใ่นจงัหวดั 
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๒๘. อธิบายสภาพ แวดลอ้มทางกายภาพของชุมชนที1ส่งผลต่อการดาํเนินชีวติของคนในจงัหวดั 
๒๙.  อธิบายการเปลี1ยนแปลงสภาพ แวดลอ้มในจงัหวดัและผลที1เกิดจากการเปลี1ยนแปลงนั�น 
๓๐. มีส่วนร่วมในการอนุรักษสิ์1งแวดลอ้มในจงัหวดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

127 

คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  ๕      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ชั:นประถมศึกษาปีที0  ๕                        เวลา  ๘๐  ชั0วโมง 
  ************************************ 

       

ศึกษาเกี1ยวกบัความสําคญัของพระพุทธศาสนา  และศาสนาที1ตนนับถือ  ในฐานะที1เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมและหลกัในการพฒันาชาติไทย  พุทธประวติัตั�งแต่เสด็จกรุงกบิลพสัดุจ์นถึงพุทธกิจสําคญั   ประวติั
ศาสดาที1ตนนับถือ การประพฤติตนตามแบบอย่างการดาํเนินชีวิต  ประวติัสาวก ชาดก/ศาสนิกชนตวัอย่าง  
องค์ประกอบและความสําคัญของพระไตรปิฎก  คมัภีร์ของศาสนาที1ตนนับถือ พระรัตนตรัย  ไตรสิกขา 
หลกัธรรมโอวาท  ๓  ในพระพุทธศาสนาหรือหลกัธรรม  และพุทธศาสนสุภาษิต  เห็นคุณค่าของการสวดมนต ์ 
แผเ่มตตา  การฝึกสมาธิ  การพฒันาจิตตามแนวทางของศาสนาที1ตนนบัถือ  การปฏิบติัตนตามหลกัธรรม  การ
พฒันาตนเองและสิ1 งแวดล้อม  ศาสนพิธี  พิธีกรรมทางศาสนา  มรรยาทของศาสนิกชน  และวนัสําคญัทาง
ศาสนา  การปฏิบติัตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิเสรีภาพ   และหน้าที1ในฐานะพลเมืองดี  การปกป้อง
คุม้ครองตนเองและผูอื้1น  การละเมิดสิทธิเด็ก เห็นคุณค่าวฒันธรรมไทยที1มีผลต่อการดาํเนินชีวิตในสังคมไทย  
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ1นของชุมชนโครงสร้าง  อํานาจ หน้าที1และ
ความสําคญัของการปกครองส่วนทอ้งถิ1น  บทบาทหน้าที1  และวิธีการเขา้ดาํรงตาํแหน่งของผูบ้ริหารทอ้งถิ1น  
ประโยชน์ที1ชุมชนจะไดรั้บจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ1น  ปัจจยัการผลิตสินคา้และบริการ การประยุกตใ์ช้
แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทาํกิจกรรมต่างๆ  ในครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน  หลกัการ
สําคญัและประโยชน์ของสหกรณ์  บทบาทหนา้ที1ของธนาคาร  ผลดีและผลเสียของการกูย้ืมเงินทั�งนอกระบบ
และในระบบ ความเป็นมาของทอ้งถิ1นโดยใช้หลกัฐานที1หลากหลาย  ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ  ตอบคาํถามทาง
ประวติัศาสตร์  ขอ้เท็จจริงเกี1ยวกบัเรื1องราว         ในทอ้งถิ1น  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที1มีต่อไทย  
และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้วฒันธรรมต่างชาติที1มีต่อสังคมไทยปัจจุบนั อาณาจกัรอยุธยาและธนบุรี  ทางดา้น
เศรษฐกิจและ การปกครอง  ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัสมยัอยุธยาและธนบุรีที1น่าภาคภูมิใจ  การ
อนุรักษภู์มิปัญญาไทย  สมยัอยธุยาและธนบุรี และศึกษา (พิกดัภูมิศาสตร์  ละติจูด  ลองจิจูด)  ระยะ ทิศทางของ
ภูมิภาคของตนเอง  ลกัษณะภูมิลกัษณ์ที1สาํคญัในภูมิภาคของตนเองในแผนที1  ลกัษณะทางกายภาพกบัลกัษณะ
ทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพที1มีอิทธิพลต่อลกัษณะการตั�งถิ1นฐานและการยา้ย
ถิ1นของประชากรในภูมิภาค  อิทธิพลของสิ1งแวดล้อมทางธรรมชาติที1ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์
วฒันธรรมในภูมิภาค การนาํเสนอตวัอยา่งที1สะทอ้นใหเ้ห็นผลจากการรักษาและการทาํลายสภาพแวดลอ้ม  และ
การเสนอแนวคิด  ในการรักษาสภาพแวดลอ้มในภูมิภาค 

โดยใชก้ระบวนการคิด วิเคราะห์  กระบวนกลุ่ม  กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทาง
จริยธรรม กระบวนการประชาธิปไตยศึกษา ระบุ อธิบาย ยกตวัอยา่ง จาํแนก  สืบคน้ รวบรวม อภิปราย และ
การระบุตาํแหน่งพิกดัภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด   



 

 

128 

เพื1อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถในการสื1อสาร และเห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั มีความซื1อสัตยสุ์จริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะในการ
รักษาสภาพแวดลอ้มในภูมิภาค 
 

รหัสตัวชี:วดั  
         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 ป๕/๓ 
         ส ๓.๑ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓  
         ส ๓.๒ ป.๕/๑ ป.๕/๒ 
         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 
         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   ๓๗   ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ป. ๕ ( ส JQJKJ ) 
๑. วเิคราะห์ความสาํคญัของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที1ตนนบัถือ ในฐานะที1เป็นมรดกทางวฒันธรรมและ 
     หลกัในการพฒันาชาติไทย 
๒. สรุปพุทธประวติัตั�งแต่เสด็จกรุงกบิลพสัดุจ์นถึงพุทธกิจสาํคญัหรือประวติัศาสดาที1ตนนบัถือตามที1กาํหนด 
๓. เห็นคุณค่า และประพฤติตนตามแบบอยา่งการดาํเนินชีวติและขอ้คิดจากประวติัสาวก  ชาดก/เรื1องเล่า และ 
     ศาสนิกชนตวัอยา่ง ตามที1กาํหนด 
๔. อธิบายองคป์ระกอบ และความสาํคญัของพระไตรปิฎก  หรือคมัภีร์ของศาสนาที1ตนนบัถือ   
๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบติัตามไตรสิกขาและหลกัธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือ 
     หลกัธรรมของศาสนาที1ตนนบัถือตามที1กาํหนด  
๖. เห็นคุณค่าและสวดมนตแ์ผเ่มตตา มีสติที1เป็นพื�นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพฒันาจิตตาม 
     แนวทางของศาสนาที1ตนนบัถือตามที1กาํหนด 
๗. ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของศาสนาที1ตนนบัถือ เพื1อการพฒันาตนเองและสิ1งแวดลอ้ม 
๘. จดัพิธีกรรมตามศาสนาที1ตนนบัถืออยา่งเรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบติัตนถูกตอ้ง 
๙. ปฏิบติัตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวนัสาํคญัทางศาสนา ตามที1กาํหนด และอภิปรายประโยชน์ที1ไดรั้บจาก 
     การเขา้ร่วมกิจกรรม 
๑๐. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที1ดี ตามที1กาํหนด 
๑๑. ยกตวัอยา่งและปฏิบติัตนตามสถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ  และหนา้ที1ในฐานะพลเมืองดี  
๑๒. เสนอวธีิการปกป้องคุม้ครองตนเองหรือผูอื้1นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 
๑๓. เห็นคุณค่าวฒันธรรมไทยที1มีผลต่อการดาํเนินชีวติในสังคมไทย 
๑๔. มีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละเผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถิ1นของชุมชน 
๑๕. อธิบายโครงสร้าง อาํนาจ หนา้ที1และความสาํคญัของการปกครองส่วนทอ้งถิ1น 
๑๖. ระบุบทบาทหนา้ที1 และวธีิการเขา้ดาํรงตาํแหน่งของผูบ้ริหารทอ้งถิ1น 
๑๗. วเิคราะห์ประโยชน์ที1ชุมชน จะไดรั้บจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ1น 
๑๘. อธิบายปัจจยัการผลิตสินคา้และบริการ 
๑๙. ประยกุตใ์ชแ้นวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทาํกิจกรรม ต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและ 
       ชุมชน 
๒๐. อธิบายหลกัการสาํคญัและประโยชน์ของสหกรณ์ 
๒๑. อธิบายบทบาทหนา้ที1เบื�องตน้ของธนาคาร 
๒๒. จาํแนกผลดีและผลเสียของการกูย้มื 
๒๓. รู้ตาํแหน่ง (พิกดัภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด)  ระยะ  ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง 
๒๔. ระบุลกัษณะภูมิลกัษณ์ที1สาํคญัในภูมิภาคของตนเองในแผนที1 
๒๕. อธิบายความสัมพนัธ์ของลกัษณะทางกายภาพกบัลกัษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง 
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๒๖. วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางกายภาพที1มีอิทธิพลต่อลกัษณะการตั�งถิ1นฐานและการยา้ยถิ1นของประชากรใน 
         ภูมิภาค 
๒๗. อธิบายอิทธิพลของสิ1งแวดลอ้มทางธรรมชาติที1ก่อให้เกิดวถีิชีวติและการสร้างสรรคว์ฒันธรรมในภูมิภาค 
๒๘. นาํเสนอตวัอยา่งที1สะทอ้นใหเ้ห็นผลจากการรักษาและการทาํลายสภาพแวดลอ้ม และเสนอแนวคิดในการ 
        รักษาสภาพแวดลอ้มในภูมิภาค 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  ๖        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๖                     เวลา  ๘๐  ชั0วโมง 
  ************************************ 

ศึกษาเกี1ยวกบัความสําคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจาํชาติ  และความสําคญัของ
ศาสนาที1ตนนบัถือ  พุทธประวติัตั�งแต่ปลงอายสุังขารจนถึงสังเวชนียสถาน  และประวติัศาสดาที1ตนนบัถือ การ
ประพฤติตนตามแบบอยา่งการดาํเนินชีวิตและขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดก / เรื1องเล่า  และศาสนิกชนตวัอยา่ง  
พระรัตนตรัย การปฏิบติัตามไตรสิกขาและหลกัธรรมโอวาท ๓  ในพระพุทธศาสนา  และหลกัธรรมของศาสนา
ที1ตนนบัถือ  การทาํความดีของบุคคลในประเทศตามหลกัศาสนา  เห็นคุณค่าของการสวดมนต ์ แผเ่มตตา  การ
ฝึกสมาธิ  และบริหารจิตเจริญปัญญา การพฒันาจิตตามแนวทางของศาสนาที1ตนนับถือ  การปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมของศาสนาที1ตนนบัถือ  การแก้ปัญหาอบายมุข  และสิ1งเสพติด  หลกัธรรมสําคญัของศาสนาอื1นๆ  
ลกัษณะสําคญัของศาสนพิธี   พิธีกรรมของศาสนาอื1นๆ  และการปฏิบติัตนไดอ้ย่างเหมาะสมในศาสนสถาน  
และการปฏิบติัตนได้อย่างเหมาะสม  มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที1ดี  ประโยชน์ของการเข้าร่วมใน  
ศาสนพิธี พิธีกรรม กิจกรรมในวนัสาํคญัทางศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และแสดงตนเป็นศาสนิกชน
ของศาสนาที1ตนนบัถือ 
 การปฏิบติัตามกฎหมายที1เกี1ยวข้องกับชีวิตประจาํวนัของครอบครัวและชุมชน  การเปลี1ยนแปลง
วฒันธรรมตามกาลเวลาและธาํรงรักษาวฒันธรรมอนัดีงาม  มารยาทไทย  ความแตกต่างทางวฒันธรรมระหวา่ง
กลุ่มคนในสังคมไทย  ขอ้มูล ข่าวสาร  เหตุการณ์ต่างๆ  ในชีวิตประจาํวนั  บทบาท  หนา้ที1ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ1นและรัฐบาล การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  การส่งเสริมประชาธิปไตยในทอ้งถิ1นและประเทศ 
บทบาท และความสําคญัของการเลือกตั�งตามระบอบประชาธิปไตย บทบาทของผูผ้ลิตที1มีความรับผิดชอบ 
บทบาทของผูบ้ริโภค วธีิและประโยชน์ของการใชท้รัพยากรอยา่งย ั1งยนื ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูผ้ลิต  ผูบ้ริโภค 
ธนาคารและรัฐบาล การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในทอ้งถิ1น ความสําคญัของวิธีการทางประวติัศาสตร์ใน
การศึกษาเรื1 องราวทางประวติัศาสตร์  เหตุการณ์สําคญัในอดีต  สภาพสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศเพื1อนบา้นในปัจจุบนั  ความสัมพนัธ์ของกลุ่มอาเซียน  พฒันาการของไทยสมยัรัตนโกสินทร์  ปัจจยัที1
ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ  และการปกครองของไทยสมยัรัตนโกสินทร์  ผลงานของบุคคลสําคญั
ด้านต่างๆ  สมยัรัตนโกสินทร์  ภูมิปัญญาไทยที1สําคญัสมยัรัตนโกสินทร์ที1น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ไว ้และการใช้เครื1องมือทางภูมิศาสตร์  (แผนที1  ภาพถ่ายชนิดต่าง)  ลกัษณะสําคญัทางกายภาพ  และ
สังคมของประเทศ  ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางกายภาพกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สิ1งแวดลอ้มทางธรรมชาติกบัสิ1งแวดลอ้มทางสังคมในประเทศ  การแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจาก
อดีตถึงปัจจุบนั  และผลที1เกิดขึ�นจากการเปลี1ยนแปลง  การอนุรักษท์รัพยากรในชุมชน 
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โดยใช้กระบวนการคิด  วิเคราะห์  กระบวนกลุ่ม  กระบวนการทางภูมิศาสตร์  กระบวนการทาง
จริยธรรม  กระบวนการประชาธิปไตย อภิปราย ระบุ อธิบาย  เปรียบเทียบ    และการยกตวัอยา่ง   

เพื1อให้ภาคภูมิใจ และ เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  ความสามารถในการสื1อสาร  และเห็นคุณค่าของการนาํ
ความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการดาํเนินชีวติประจาํวนั  มีความซื1อสัตยสุ์จริต มีจิตสาธารณะ รักและอนุรักษ์
ความเป็นไทย 
 

รหัสตัวชี:วดั   
         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 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    
                       ส ๕.๑ ป.๖/๑ ป.๖/๒  
                       ส ๕.๒ ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๓   

       (รวม   ๓๙  ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ป. ๖ ( ส JRJKJ ) 
๑. วเิคราะห์ความสาํคญัของพระพุทธ-  ศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจาํชาติ  หรือความสาํคญัของศาสนาที1 
     ตนนบัถือ 
๒. สรุปพุทธประวติัตั�งแต่ปลงอายสุังขารจนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวติัศาสดาที1ตนนบัถือตามที1กาํหนด 
๓. เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอยา่งการดาํเนินชีวติและขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดก/เรื1องเล่า   และ   
     ศาสนิกชนตวัอยา่งตามที1กาํหนด 
๔. วเิคราะห์ความสาํคญัและเคารพพระรัตนตรัย   ปฏิบติัตามไตรสิกขา  และหลกัธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธ  
      ศาสนา  หรือหลกัธรรมของศาสนาที1ตนนบัถือตามที1กาํหนด 

๕. ชื1นชมการทาํความดีของบุคคลในประเทศตามหลกัศาสนา   พร้อมทั�งบอกแนวปฏิบติัในการดาํเนินชีวติ 
๖. เห็นคุณค่าและสวดมนตแ์ผเ่มตตา และบริหารจิตเจริญปัญญา มีสติที1เป็นพื�นฐานของสมาธิในพระพุทธ  
     ศาสนา หรือ  การพฒันาจิตตามแนวทางของศาสนาที1ตนนบัถือ ตามที1กาํหนด 
๗. ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของศาสนาที1ตนนบัถือ เพื1อแกปั้ญหาอบายมุขและ สิ1งเสพติด 
๘.  อธิบายหลกัธรรมสาํคญัของศาสนาอื1นๆ โดยสังเขป 
๙.  อธิบายลกัษณะสาํคญัของศาสนพิธีพิธีกรรมของศาสนาอื1นๆ และปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสมเมื1อตอ้งเขา้ 
     ร่วมพิธี 
๑๐. อธิบายความรู้เกี1ยวกบัสถานที1ต่างๆในศาสนสถาน และปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๑๑. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที1ดี ตามที1กาํหนด 

๑๒. อธิบายประโยชน์ของการเขา้ร่วมใน ศาสนพิธี  พิธีกรรม และกิจกรรมในวนัสาํคญัทางศาสนา ตามที1 
        กาํหนด และปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง 
๑๓. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที1ตนนบัถือ 
๑๔. ปฏิบติัตามกฎหมายที1เกี1ยวขอ้งกบัชีวติประจาํวนัของครอบครัวและชุมชน 
๑๕. วเิคราะห์การเปลี1ยนแปลงวฒันธรรมตามกาลเวลาและธาํรงรักษาวฒันธรรม  อนัดีงาม 

๑๖. แสดงออกถึงมารยาทไทยไดเ้หมาะสมถูกกาลเทศะ 
๑๗.  อธิบายคุณค่าทางวฒันธรรมที1แตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มคนในสังคมไทย 
๑๘. ติดตามขอ้มูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั เลือกรับและใชข้อ้มูล ข่าวสารในการเรียนรู้ได ้
       เหมาะสม 
๑๙. เปรียบเทียบบทบาท  หนา้ที1ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ1นและรัฐบาล   
๒๐. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที1ส่งเสริม ประชาธิปไตยในทอ้งถิ1นและประเทศ 
๒๑. อภิปรายบทบาท ความสาํคญัในการใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั�งตามระบอบประชาธิปไตย 
๒๒. อธิบายบทบาทของผูผ้ลิตที1มีความรับผดิชอบ 
๒๓. อธิบายบทบาทของผูบ้ริโภคที1รู้เท่าทนั 
๒๔. บอกวธีิและประโยชน์ของการใชท้รัพยากรอยา่งย ั1งยนื 
๒๕. อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ธนาคาร และรัฐบาล 
๒๖. ยกตวัอยา่งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในทอ้งถิ1น 
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๒๗.  ใชเ้ครื1องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที1 ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ) ระบุลกัษณะสาํคญัทางกายภาพและสังคมของ 
          ประเทศ 
๒๘.  อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ 
๒๙. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งสิ1งแวดลอ้มทางธรรมชาติกบัสิ1งแวดลอ้มทางสังคมในประเทศ 
๓๐. อธิบายการแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบนั และผลที1เกิดขึ�นจากการเปลี1ยนแปลง 
        นั�น 
๓๑. จดัทาํแผนการใชท้รัพยากรในชุมชน 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา                              กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๑        ภาคเรียนที0  ๑   เวลา ๖๐  ชั0วโมง / ภาคเรียน              จํานวน  ๑.๕  หน่วยกติ        

………………………………………………………….. 
ศึกษา  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที1ตนนับถือสู่ประเทศไทย  ความสําคัญของ       

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที1ตนนับถือที1 มีต่อสภาพแวดล้อม ในสังคมไทย รวมทั� งการพัฒนาตนและ
ครอบครัว    พุทธประวติัตั�งแต่ประสูติจนถึงบาํเพญ็ทุกรกิริยาหรือประวติัศาสดาที1ตนนบัถือ และประพฤติตน
ตามแบบอยา่งการดาํเนินชีวติและขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดก  เรื1องเล่า และ     ศาสนิกชนตวัอยา่ง   พุทธคุณ 
และขอ้ธรรมสําคญัในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลกัธรรมของศาสนาที1ตนนบัถือ      พฒันาแกปั้ญหาของตนเอง
และครอบครัว   การบาํเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน    จริยวตัรของสาวกเพื1อเป็นแบบอย่างในการประพฤติ
ปฏิบติั และปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อสาวก   

ศึกษากฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของบุคคล  ระบุความสามารถของตนเองในการทาํประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติเจตนารมณ์  โครงสร้าง และสาระสําคญัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา-จกัรไทยฉบบั
ปัจจุบนัโดยสังเขป  ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซึ1 งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและ
ประเทศ  บทบาทหน้าที1และความแตกต่างของสถาบนัการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง  ตวัอย่างที1
สะท้อนให้เห็นการพึ1 งพาอาศัยกันและการแข่งขนักันทางเศรษฐกิจในประเทศ   เครื1 องมือทางภูมิศาสตร์    
(ลูกโลก แผนที1 กราฟ แผนภูมิ)  เส้นแบ่งเวลา  ลกัษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย  
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย  ผลกระทบจากการเปลี1ยนแปลง  ทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอ

เชียเนีย   ความร่วมมือของประเทศต่างๆ ที1มีผลต่อสิ1งแวดลอ้มทางธรรมชาติของทวปีเอเชีย   ออสเตรเลีย  และ
โอเชียเนีย 

โดยการอธิบาย  วิเคราะห์   และการปฏิบติั เพื1อให้มีความรู้พื�นฐานเกี1ยวกบัศาสนาสําคญัในประเทศ
ไทย มีความศรัทธาและปฏิบติัตนตามหลกัศีลธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที1ดีงามตามหลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนาและศาสนาที1ตนนบัถือ และอยูร่่วมกบัสังคมอยา่งสันติสุข   ข่าวสารเกี1ยวกบัการกระทาํความดี
ตามหลกัจริยธรรมและหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา   

วเิคราะห์ และปฏิบติั  ให้มีความรู้เกี1ยวกบักฎหมายและสาระของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที1เหมาะสม    อธิบาย  วิเคราะห์  ระบุ และยกตวัอย่าง เพื1อให้มีความรู้ความ
เข้าใจกับเศรษฐศาสตร์เบื�องต้นมีการพึ1 งพาอาศัยและการแข่งขันกันและนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาํวนัวิเคราะห์  เทียบศกัราช ศึกษาเหตุการณ์ ระบุความสําคญั เพื1อนาํวิธีการทางประวติัศาสตร์มาใช้
ศึกษา  มีคุณธรรมและจริยธรรมที1พึงประสงค ์

เพื0อใหผู้เ้รียนมีความใฝ่เรียนรู้   มีระเบียบวนิยั มีความรักชาติ ศาสน์กษตัริย ์มีความซื1อสัตยสุ์จริต  มีจิต
สาธารณะ  มุ่งมั1นในการทาํงาน  รักความเป็นไทย และอยูอ่ยา่งพอเพียง 
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รหัสตัวชี:วดั 
 

ส ๑.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑./๔  ม.๑/๕       
ส.๑.๒ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   
ส ๒.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒   
ส๒.๒  ม.๑/๑   
ส๓.๑  ม.๑/๑    
ส๓.๒ ม.๑/๑  ม.๑/๒    
ส๕.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒   
ส ๕.๒   ม.๑/๑  ม.๑/๒  

(รวม    ๑๘  ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

 ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา                            กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๑         ภาคเรียนที0  ๒        เวลา ๖๐  ชั0วโมง / ภาคเรียน           จํานวน  ๑.๕   หน่วยกติ      

………………………………………………………….. 
 

ศึกษา   คุณค่าของการพฒันาจิตเพื1อการเรียนรู้และการดาํเนินชีวิตดว้ยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ  
วิธีคิดแบบคุณค่าแท-้คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ-โทษและทางออก หรือการพฒันาจิตตามแนวทางของ
ศาสนา    บริหารจิตและเจริญปัญญาดว้ยอานาปานสติหรือตาม    แนวทางของศาสนา     การปฏิบติัตนตาม 
หลกัธรรมทางศาสนา    ในการดาํรงชีวิตแบบพอเพียงและดูแลรักษาสิ1งแวดลอ้มเพื1อการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติ
สุข  เหตุผลความจาํเป็นที1ทุกคนตอ้งศึกษา  เรียนรู้ศาสนาอื1นๆ  การ ปฏิบติัตนต่อศาสนิกชนอื1นในสถานการณ์
ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม   การกระทาํของบุคคลที1เป็นแบบอยา่งดา้นศาสนสัมพนัธ์   และนาํเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติของตนเอง   การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ     พิธีกรรมและปฏิบัติตนในศาสนพิธี       
ความสาํคญัและการปฏิบติัตนในวนัสาํคญัทางศาสนา 

คุณค่าทางวฒันธรรมที1เป็นปัจจยัในการสร้างค วามสัมพนัธ์ที1ดี หรืออาจนาํไปสู่ความเขา้ใจผิดต่อกนั    
การเคารพในสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอื้1น    บทบาท การถ่วงดุลอาํนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราช-
อาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั    บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่ง   ราชอาณา-จกัรไทยฉบบัปัจจุบนัที1เกี1ยวขอ้งกบั
ตนเอง 

ความสําคญัของเศรษฐศาสตร์    ความเป็นมา หลักการและความสําคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย    ปัจจยัที1มีอิทธิพลต่อการกาํหนดอุปสงค์และอุปทาน    ผลของการมีกฎหมายเกี1ยวกบั
ทรัพยสิ์นทางปัญญา  สหกรณ์ 

การเชื1อมโยงสาเหตุและแนวทางป้องกนัภยัธรรมชาติและการระวงัภยัที1เกิดขึ�นในประทศไทยและ
ทวีปเอเช◌ยี ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  ทาํเลที1ตั�งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย  โดยใช้แหล่งขอ้มูลที1หลากหลาย   ปัจจยัทางกายภาพและสังคมที1มีผลต่อการเลื1อนไหลของ
ความคิด เทคโนโลย ีสินคา้ และประชากรในทวปีเอเชีย    ออสเตรเลีย และ โอเชียเนีย 

โดยการอธิบาย  วิเคราะห์   และการปฏิบติั เพื1อ ให้มีความรู้ความเขา้ใจคุณค่าของการพฒันาจิต  เป็นผู ้
มีคุณธรรม  จริยธรรม  ดาํรงชีวิตแบบพอเพียง ดูแลรักษาสิ1งแวดลอ้ม  วิเคราะห์และปฏิบติัตนตามหลกัธรรม
ของศาสนาที1ตนนบัถือ 

การวิเคราะห์ และปฏิบัติ  เพื1อ ให้มีความรู้ความเข้าใจคุณค่าทางวฒันธรรม  การเคารพในสิทธิ 
เสรีภาพ วเิคราะห์  การถ่วงดุลอาํนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราช-อาณาจกัรไทย 

การอธิบาย  วเิคราะห์  ระบุ และยกตวัอยา่ง เพื1อ  ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเกี1ยวกบัเศรษฐกิจพอเพียง การ
พึ1งพาอาศยัและการแข่งขนักนั และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั 
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การสืบค้น  อธิบาย วิเคราะห์และสํารวจ เพื1อให้เข้าใจสาเหตุและแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติ 
ตลอดจนวฒันธรรมในทอ้งถิ1นและประเทศ 

เพื0อใหผู้เ้รียนมีความใฝ่เรียนรู้   มีระเบียบวนิยั มีความรักชาติ ศาสน์กษตัริย ์มีความซื1อสัตยสุ์จริต  มีจิต
สาธารณะ  มุ่งมั1นในการทาํงาน  รักความเป็นไทย และอยูอ่ยา่งพอเพียง 

 
รหัสตัวชี:วดั 

ส ๑.๑   ม.๑/๖  ม.๑/๗  ม.๑/๘  ม.๑./๙  ม.๑/๑๐  ม.๑/๑๑     
ส๑.๒   ม.๑/๔  ม.๑/๕   
ส๒.๑ ม.๑/๓  ม.๑/๔   
ส๒.๒  ม.๑/๒  ม.๑/๓   
ส๓.๑  ม.๑/๑   ม.๑/๓ 
ส๓.๒ ม.๑/๓  ม.๑/๔    
ส๕.๑   ม.๑/๓           
ส๕.๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔  

   (รวม  ๑๙  ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0๒         ภาคเรียนที0  ๑        เวลา ๖๐  ชั0วโมง / ภาคเรียน           จํานวน  ๑.๕    หน่วยกติ      

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

ศึกษา  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที1ตนนบัถือสู่ประเทศเพื1อนบา้น   ความสําคญัของพระ
พุทธ   ศาสนาหรือศาสนาที1ตนนบัถือที1ช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีกบัประเทศเพื1อนบา้น   ความสําคญัของ  
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที1ตนนบัถือในฐานะที1เป็นรากฐานของวฒันธรรมเอกลกัษณ์ของชาติและมรดกของ
ชาติ    ความสําคญัของพระพุทธ ศาสนาหรือศาสนาที1ตน  นบัถือกบัการพฒันาชุมชนและการจดัระเบียบสังคม    
พุทธประวติัหรือประวติัศาสดาของศาสนาที1ตนนับถือตามที1กาํหนด    การประพฤติตนตามแบบอย่างการ
ดาํเนินชีวิตและขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดก  เรื1องเล่าและศาสนิกชนตวัอยา่ง   การปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสม   
ต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลกัศาสนาที1ตนนบัถือ       มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที1ดี  ศึกษาการปฏิบติัตนตาม
กฎหมายที1เกี1ยวขอ้งกบัตนเอง  ครอบครัวชุมชนและประเทศ   การปฏิบติัตนตาม สถานภาพ   บทบาทสิทธิ  เสรีภาพ      
หนา้ที1ในฐานะพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย      กระบวนการ  ในการตรากฎหมาย 

ปัจจยัที1มีผลต่อการลงทุนและการออม      ปัจจยัการผลิตสินคา้และบริการ  และปัจจยัที1มี อิทธิพลต่อ
การผลิตสินคา้และบริการ    ระบบเศรษฐกิจ แบบต่างๆ การพึ1งพาอาศยักนั  และการแข่งขนักนัทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย    เครื1 องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลเกี1ยวกับลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ แอฟริกา   การก่อเกิดสิ1 งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อนัเป็นผลจากการ
เปลี1ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา    แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ1งแวดลอ้มใน  ทวปียโุรปและแอฟริกา 

โดยการอธิบาย  วิเคราะห์   อภิปราย และวิธีคิด เพื1อ เผยแผ่ศาสนาสําคญัในประเทศไทย เสริมสร้าง
ความเขา้ใจอนัดีกบัประเทศเพื1อนบา้น  มีการพฒันาชุมชนประพฤติตนตามแบบอยา่งการดาํเนินชีวิตและเห็น
คุณค่าของการพฒันาจิตและอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุขการอธิบาย  วิเคราะห์   อภิปราย และวิธีคิด เพื1อ เผยแผ่
ศาสนาสาํคญัในประเทศไทย เสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีกบัประเทศเพื1อนบา้น  มีการพฒันาชุมชนประพฤติตน
ตามแบบอย่างการดําเนินชีวิตและเห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การอธิบาย  
วิเคราะห์  เสนอแนวทาง และยกตวัอยา่ง เพื1อ  ให้มีความรู้ความเขา้ใจผลการลงทุนและการออม การผลิต การ
คุม้ครอง การพึ1งพา ความสัมพนัธ์และการแข่งขนั และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั    วิเคราะห์  
อภิปราย  ระบุแนวทาง และสํารวจ เพื1อให้เขา้ใจการอนุรักษ์ทรัพยากร ปัญหา สิ1 งแวดล้อมและผลกระทบที1
ประเทศไทยไดรั้บ จากการเปลี1ยนแปลง 

เพื0อให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของการพฒันาจิต เห็นคุณค่าของศาสนพิธี การยอมรับ การมีจิตสาธารณะ  มี
ความใฝ่เรียนรู้   มีระเบียบวินยั มีความรักชาติ ศาสน์กษตัริย ์มีความซื1อสัตยสุ์จริต  เสริมสร้างความเขา้ใจใน
การพฒันาชุมชน   การประพฤติตน และ มุ่งมั1นในการทาํงาน  รักความเป็นไทย  
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รหัสตัวชี:วดั 
 

ส ๑.๑   ม.๑/๑   ม.๑/X     ม.๑/๒    ม.๑/๔    ม.๑/๕    ม.๒/๖     
ส๑.๒   ม.๒.๑    ม.๒/๒    
ส๒.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒               

  ส๒.๒    ม.๒/๑     
ส๓.๑   ม.๒/๑    ม.๒/๒     
ส๓.๒    ม.๒/๑    ม.๒/๒     
ส๕.๑   ม.๒/๑     
ส๕.๒   ม.๒/๑   ม.๒/๒ 

(รวม    ๑๘   ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา                         กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       ชั:น

มัธยมศึกษาปีที0๒        ภาคเรียนที0  ๒           เวลา ๖๐  ชั0วโมง / ภาคเรียน             จํานวน  ๑.๕  หน่วยกติ       
………………………………………………………….. 

 
ศึกษา  โครงสร้าง   และสาระ สังเขปของพระไตรปิฏก หรือคมัภีร์ ของศาสนา ที1ตนนบัถือ    ธรรมคุณ

และขอ้ธรรมสาํคญัในกรอบอริยสัจ๔ หรือหลกัธรรมของศาสนาที1ตนนบัถือตามที1กาํหนด   การพฒันา แกปั้ญหา
ของชุมชนและสังคม๙    การพฒันาจิตเพื1อการเรียนรู้และดาํเนินชีวิต   ดว้ยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือวิธี
คิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวธีิคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์ หรือการพฒันาจิตตามแนวทางของศาสนาที1
ตนนับถือการ    บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทางของศาสนาที1ตนนับถือ   การ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมทางศาสนาที1ตนนบัถือเพื1อการดาํรงตนอยา่งเหมาะสมในกระแสความเปลี1ยนแปลงของ
โลก และการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข    คุณค่าของ   ศาสนพิธี  และปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง     คาํสอนที1เกี1ยวเนื1อง
กบัวนัสําคญัทางศาสนาและปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง     ความแตกต่างของศาสนพิธีพิธีกรรม ตามแนวปฏิบติัของ
ศาสนาอื1นๆเพื1อนาํไปสู่การยอมรับ และความเขา้ใจซึ1 งกนัและกนั 

บทบาทความสําคญัและความสัมพนัธ์ของสถาบนัทางสังคม    ความคลา้ยคลึงและความแตกต่างของ
วฒันธรรมไทยและวฒันธรรม ของ ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย เพื1อนาํไปสู่ความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั     

  แนวทางการพฒันาการผลิตในทอ้งถิ1นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   แนวทางการคุม้ครองสิทธิ 
ของตนเองในฐานะผูบ้ริโภค    การกระจายของทรัพยากรในโลกที1ส่งผลต่อความ สัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศ.  การแข่งขนัทางการคา้ในประเทศและต่างประเทศที1ส่งผลต่อคุณภาพสินคา้ปริมาณการผลิต
และราคาสินคา้ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ    แอฟริกาประเด็นปัญหา
เกี1ยวกบัสิ1งแวดลอ้มที1เกิดขึ�นในทวีปยุโรปและแอฟริกา   ผลกระทบที1ประเทศไทยไดรั้บจากการเปลี1ยนแปลง
ของสิ1งแวดลอ้มในทวปียโุรปและแอฟริกา 

โดย การอธิบาย  วเิคราะห์ อภิปราย และวธีิคิด เพื1อ ใหรู้้และเขา้ใจในหลกัธรรมของศาสนา  
การวิเคราะห์  อธิบาย และปฏิบติั  เพื1อ  ให้มีความรู้ความเขา้ใจในสถาบนัทางสังคม    เห็นคุณค่าของ

การเป็นพลเมืองดี เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที1เหมาะสม 
อธิบาย  วิเคราะห์  เสนอแนวทาง และยกตวัอย่าง เพื1อ  ให้มีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั 
วิเคราะห์  อภิปราย  ระบุแนวทาง และสํารวจ เพื1อรวบรวมขอ้มูลการเปลี1ยนแปลงทางธรรมชาติ และ

การอนุรักษท์รัพยากรและสิ1งแวดลอ้มในทวปียโุรปและแอฟริกา 
เพื0อให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของการพฒันาจิต เห็นคุณค่าของศาสนพิธี การยอมรับ การมีจิตสาธารณะ  มี

ความใฝ่เรียนรู้   มีระเบียบวินยั มีความรักชาติ ศาสน์กษตัริย ์มีความซื1อสัตยสุ์จริต  เสริมสร้างความเขา้ใจใน
การพฒันาชุมชน การประพฤติตนและมุ่งมั1ในการทาํงาน รักความเป็นไทย  
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รหัสตัวชี:วดั 

 

ส ๑.๑   ม.๑/๑   ม.๑/X     ม.๑/๒    ม.๑/๔    ม.๑/๕    ม.๒/๖     
ส.๑.๒   ม.๒.๑    ม.๒/๒    
ส ๒.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒               

  ส๒.๒    ม.๒/๑     
ส๓.๑   ม.๒/๑    ม.๒/๒     
ส๓.๒    ม.๒/๑    ม.๒/๒     
ส๕.๑   ม.๒/๑     
ส๕.๒   ม.๒/๑ ม.๒/๒ 

        (รวม  ๑๖ ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา                             กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๓        ภาคเรียนที0  ๑          เวลา ๖๐  ชั0วโมง / ภาคเรียน            จํานวน  ๑.๕  หน่วยกติ      

………………………………………………………….. 
 

ศึกษา การเผยแผพ่ระพุทธ ศาสนาหรือศาสนาที1ตนนบัถือสู่ประเทศต่างๆ ทั1วโลก    ความสําคญัของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที1ตนนับถือในฐานะที1ช่วยสร้างสรรค์ อารยธรรมและความสงบสุข แก่โลก   
ความสําคญัของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที1ตนนบัถือกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพฒันาอยา่ง
ย ั1งยืน     พุทธประวติัจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ  หรือประวติัศาสดาที1ตนนบัถือตามที1กาํหนด  การดาํเนินชีวิต
และขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดก เรื1องเล่าและศาสนิกชนตวัอยา่งตามที1กาํหนด   หนา้ที1และบทบาทของสาวก
และปฏิบติัตนต่อสาวกตามที1กาํหนดไดถู้กตอ้ง ถูกตอ้งการปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลกั
ศาสนาตามที1กาํหนด  การปฏิบติัหน้าที1ของศาสนิกชนที1ดี     ความแตกต่างของการกระทาํความผิดระหว่าง
คดีอาญาและคดีเพ่ง     การมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผูอื้1นตามหลักสิทธิมนุษยชน    การ อนุรักษ์
วฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากลที1เหมาะสม   ระบอบการปกครอง  แบบต่าง ๆ ที1ใช้ในยุคปัจจุบนั    
เปรียบเทียบระบอบ การปกครองของไทยกบัประเทศอื1นๆ ที1มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย กลไกราคาใน
ระบบเศรษฐกิจ   การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพฒันาท้องถิ1นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
บทบาทหน้าที1ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ    นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที1มีต่อบุคคล 
กลุ่มคนและประเทศชาติ     บทบาทความสาํคญัของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ    เครื1องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการรวบรวมวิเคราะห์  และนําเสนอข้อมูลเกี1ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป        
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้    การก่อเกิดสิ1 งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อนัเป็นผลจากการเปลี1ยนแปลงทาง

ธรรมชาติและ ทางสังคมของทวปี อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้    การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ1งแวดลอ้ม

ในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
โดยการอธิบาย  วิเคราะห์  อภิปราย  และปฏิบติั เพื1อ ให้มีความรู้พื�นฐานเกี1ยวกบัศาสนาที1ตนนบัถือ 

ประพฤติตามแบบอย่างการดาํเนินชีวิต  ในการดาํรงชีวิตอย่างสงบสุข   การวิเคราะห์  อธิบาย  เสนอแนวคิด 
และปฏิบติั  เพื1อ  ให้มีความรู้ความเขา้ใจเกี1ยวกบัหน้าที1ของการเป็นพลเมืองดี การดาํรงชีวิตอย่างมีความสุข   
อธิบาย  วิเคราะห์  แสดงความคิด   และมีส่วนร่วม เพื1อ  ให้มีความรู้ความเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั    วิเคราะห์  ระบุ
แนวทาง และสาํรวจ เพื1อนาํเสนอขอ้มูลทางกายภาพและสังคมของทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้

เพื0อ ปลูกจิตสํานึกในด้านการบาํรุงรักษาวดัและพุทธสถานให้เกิดประโยชน์  ให้ผูเ้รียน มีความใฝ่
เรียนรู้  มีระเบียบวินัย  ซื1อสัตยสุ์จริต มุ่งมั1นในการทาํงาน  มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์  
กษตัริย ์
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 รหัสตัวชี:วดั 

ส ๑.๑   ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๒/๒  ม.๓/๔  ม.๓/๕    
ส.๑.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓  
ส ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒ ม.๓/๓      
ส๒.๒  ม.๓/๑     ม.๓/๒    
ส๓.๑   ม.๓/๑    ม.๓/๒   
ส๓.๒  ม.๓/๑ ม.๓/๒  ม.๓/๓   
ส๕.๑  ม.๓/๑          
ส๕.๒ ม.๓/๑ ม.๓๒   

(รวม  ๒๑  ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา                            กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๓         ภาคเรียนที0  ๒           เวลา ๖๐  ชั0วโมง/ภาคเรียน           จํานวน  ๑.๕   หน่วยกติ      

………………………………………………………….. 
 

ศึกษา    สังฆคุณ และ  ขอ้ธรรมสําคญัในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลกัธรรมของศาสนาที1ตนนบัถือ    การ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมในการพฒันาตนเพื1อเตรียมพร้อมสําหรับการทาํงานและการมีครอบครัว    การพฒันา
จิต เพื1อการเรียนรู้และดาํเนินชีวติดว้ยวธีิคิด แบบโยนิโส-มนสิการคือวิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาว
เหตุปัจจยัหรือการพฒันาจิตตามแนวทางของศาสนาที1ตนนบัถือ      การบริหารจิตและเจริญปัญญาดว้ยอานา
ปานสติหรือตามแนวทางของศาสนาที1ตนนบัถือ   ความแตกต่างและยอมรับวิถีการดาํเนินชีวิตของศาสนิกชน

ในศาสนาอื1นๆ    การปฏ◌ิบติัตนในศาสนพิธี พิธีกรรมไดถู้กตอ้ง   ประวติัวนัสําคญัทางศาสนาตามที1
กาํหนดและการปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง    การแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที1ตนนบัถือ    การธาํรงรักษาศาสนาที1
ตนนับถือ  ปัจจยัที1ก่อให้เกิด  ปัญหาความขดัแยง้ในประเทศและเสนอแนวคิดในการลดความ    ขดัแยง้   การ
ดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุขในประเทศและสังคมโลก  รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัในมาตราต่าง ๆ ที1เกี1ยวขอ้งกบัการ
เลือกตั� ง   การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ   ประเด็นปัญหาที1 เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนวทางแกไ้ข ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัระบบ
สหกรณ์   ผลกระทบที1เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด       ผลเสียจากการวา่งงานและแนวทางแกปั้ญหา     สาเหตุ
และวิธีการกีดกนัทางการคา้ในการคา้ระหวา่งประเทศ   เครื1องมือทางภูมิศาสตร์ลกัษณะทางกายภาพและสังคม
ของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป อเมริกา
เหนือและอเมริกาใต ้     ปัญหาเกี1ยวกบัสิ1งแวดลอ้ม ที1เกิดขึ�นในทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้   ผลกระทบ
ต่อเนื1องจากการเปลี1ยนแปลงของสิ1งแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใตที้1ส่งผลต่อประเทศไทย 

โดยการอธิบาย  วิเคราะห์  อภิปราย  และปฏิบัติ เพื1อปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตน 
ประพฤติตามแบบอย่างการดาํเนินชีวิต     การวิเคราะห์  อธิบาย  เสนอแนวคิด และปฏิบติั  เพื1อ  ให้มีความรู้
ความเขา้ใจรัฐธรรมนูญ  การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ   ในการพฒันาประชาธิปไตยของประเทศ
ไทย การอธิบาย  วิเคราะห์  แสดงความคิด   และมีส่วนร่วม เพื1อ  ให้มีความรู้ความเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระบบสหกรณ์  ผลกระทบจาก ภาวะเงินเฟ้อ  เงินฝืด และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั 
วิเคราะห์  ระบุแนวทาง และสํารวจ เพื1อนําเสนอข้อมูลทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้

เพื0อ ปลูกจิตสํานึกในด้านการบาํรุงรักษาวดัและพุทธสถานให้เกิดประโยชน์  ให้ผูเ้รียน มีความใฝ่
เรียนรู้  มีระเบียบวินัย  ซื1อสัตยสุ์จริต มุ่งมั1นในการทาํงาน  มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์  
กษตัริย ์
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รหัสตัวชี:วดั 
 

ส ๑.๑   ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๒/๒  ม.๓/๔  ม.๓/๕    
ส.๑.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓  
ส ๒.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒ ม.๓/๓      
ส๒.๒  ม.๓/๑     ม.๓/๒    
ส.๓.๑ ม.๓/๑    ม.๓/๒   
ส๓.๒ ม.๓/๑ ม.๓/๒  ม.๓/๓   
ส๕.๑   ม.๓/๑          
ส ๕.๒   ม.๓/๑ ม.๓๒   

(รวม   ๒๑  ตัวชี:วดั) 
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 คาํอธิบายรายวชิา 

วชิา ส ๑๑๑๐๒     ประวตัิศาสตร์                            กลุ่ม สาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๑                       เวลา      ๔๐  ชั0วโมง 

……………………………………………………………………… 

 

 ศึกษาเกี1ยวกบัวนั เดือน ปี   การปฏิทินที1ใชใ้นชีวิตประจาํวนั ซึ1 งมีทั�งระบบสุริยคติและจนัทรคติ คาํที1
แสดงช่วงเวลาเพื1อใช้เล่าเหตุการณ์ปัจจุบัน วนันี�  เดือนนี�  ตอนเช้า ตอนกลางวนั ตอนเย็น ตอนคํ1 า และ
เรียงลาํดบัเหตุการณ์ในชีวิตประจาํวนัตามวนัเวลาที1   สิ1งของเครื1องใช้หรือการดาํเนินชีวิตของตนเองในสมยั
ปัจจุบนั กบัสมยัของพ่อแม่ ปู่ยา่ ตายายที1เป็นรูปธรรมและใกลต้วัผูเ้รียน เช่น เตารีด (การรีดผา้ดว้ยเตาถ่านกบั
เตาไฟฟ้า) หมอ้หุงขา้ว (การหุงขา้วที1เช็ดนํ� าด้วยฟืนหรือถ่านกบัหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า) เกวียนกบัรถยนต์ (การ
เดินทาง) ถนน บา้นเรือน การใชค้วายไถนากบัรถไถนา รวมทั�งเหตุการณ์สําคญัของครอบครัวที1เกิดขึ�นในอดีต
ที1มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบนั เช่น การยา้ยบา้น การยา้ยโรงเรียน การเลื1อนชั�นเรียน การไดรั้บรางวลั การ
สูญเสียบุคคลสําคญัของครอบครัว การเปลี1ยนแปลงตามกาลเวลาและความสําคญัของอดีตที1มีต่อปัจจุบนัและ
อนาคต สามารถปรับตวัให้เขา้กบัวิถีชีวิตปัจจุบนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ความหมายและความสําคญัของ
สัญลกัษณ์ของชาติไทย ไดแ้ก่ ธงชาติ เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ภาษาไทย อกัษรไทย มารยาทไทย 
อาหารไทย การแต่งกายแบบไทย วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง
ตามกาลเทศะ รวมทั�งรู้จกัสถานที1สาํคญัซึ1 งเป็นแหล่งวฒันธรรมในชุมชน  ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภณัฑ ์ 
 โดย การสังเกต การสอบถาม   การรวบรวมขอ้มูล   การสรุปความ  การบอกเล่า การอธิบาย การแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การปฏิบติัตน การเชื1อมโยง   การใช้เหตุผล  การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การ
ยกตวัอยา่ง  

เพื1อฝึกทกัษะพื�นฐานของวธีิการทางประวติัศาสตร์ในการสืบคน้เรื1องราว จากแหล่งขอ้มูลและบอกเล่า
ขอ้เทจ็จริงที1คน้พบไดอ้ยา่งน่าสนใจ  การเปลี1ยนแปลงของสภาพแวดลอ้ม    ภูมิใจในสถาบนัชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษตัริย ์ ตระหนกัและเห็นคุณค่าที1จะธาํรงรักษาและสืบทอดต่อไปมีความภาคภูมิใจในทอ้งถิ1น ความ
รักความเป็นไทย ทอ้งถิ1น และประเทศชาติ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั:น/ตัวชี:วดั 
 

 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    ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาประวตัิศาสตร์  ป. ๑ ( ส JJJKM ) 
๑.บอกวนั เดือน ปี และการนบัช่วงเวลาตามปฏิทินที1ใชใ้นชีวติประจาํวนั 
๒. เรียงลาํดบัเหตุการณ์ในชีวติประจาํวนั    ตามวนัเวลาที1เกิดขึ�น 
๓. บอกประวติัความเป็นมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามผูเ้กี1ยวขอ้ง 
๔. บอกความเปลี1ยนแปลงของสภาพแวดลอ้ม สิ1งของ เครื1องใช ้หรือการดาํเนินชีวิตของตนเองกบัสมยัของพอ่ 
     แม่ ปู่ยา่   ตายาย 
๕. บอกเหตุการณ์ที1เกิดขึ�นในอดีตที1มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบนั 
๖. อธิบายความหมายและความสาํคญัของสัญลกัษณ์สาํคญัของชาติไทย และปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง 
๗. บอกสถานที1สาํคญัซึ1 งเป็นแหล่งวฒันธรรมในชุมชน 
๘. ระบุสิ1งที1ตนรัก และภาคภูมิใจในทอ้งถิ1น 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส ๑๒๑๐๒  วชิาประวตัิศาสตร์                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม               

ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๒                                                          เวลา    ๔๐    ชั0วโมง 
...................................................................................................................  

 
 ศึกษา วนัเวลาตามระบบสุริยคติและจนัทรคติที1ปรากฏในปฏิทินที1แสดงเหตุการณ์สําคญัในอดีตและ
ปัจจุบนั รวมทั�ง การใชค้าํที1แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต  วนันี�  เมื1อวานนี�  พรุ่งนี� ,   เดือนนี�  เดือน
ก่อน  เดือนหน้า, ปีนี�    ปีก่อน  ปีหน้า ในการอธิบายเหตุการณ์ที1เกิดขึ�น โดยใชท้กัษะการสังเกต การสอบถาม 
เชื1อมโยง เรียงลาํดับ  การเล่าเรื1 อง  การรวบรวมข้อมูล การอธิบาย  เพื1อให้สามารถใช้วนัเวลาเรียงลาํดับ
เหตุการณ์สาํคญัไดถู้กตอ้ง วา่เหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลงั 
 โดยรู้วิธีสืบคน้เหตุการณ์ที1เกิดขึ�นในครอบครัวโดยใช้หลกัฐานที1เกี1ยวขอ้ง ไดแ้ก่  ภาพถ่าย สูติบตัร    
ทะเบียนบา้น เครื1องมือเครื1องใช ้  มาอธิบายเรื1องราวต่าง ๆ   และวิธีสืบคน้ขอ้มูลในชุมชนอยา่งง่าย ๆ ในเรื1อง
เกี1ยวกับการเปลี1ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน เช่น ทางด้านการ
ประกอบอาชีพ  การแต่งกาย การสื1อสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน   เขา้ใจสาเหตุและผลกระทบของ
การเปลี1ยนแปลงที1มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  สามารถเรียงลาํดบัเหตุการณ์ที1สืบคน้ไดโ้ดยใช้เส้นเวลา  ฝึก
ทกัษะการสอบถาม การสังเกต การวิเคราะห์  การอธิบายอยา่งมีเหตุมีผล ทาํผงัความคิดและการจดันิทรรศการ  
เพื1อให้เขา้ใจวิธีการทางประวติัศาสตร์ใน เรื1องเกี1ยวกบัการใช้หลกัฐานทางประวติัศาสตร์สืบคน้เรื1องราวใน
อดีต  และเขา้ใจการเปลี1ยนแปลงที1เกิดขึ�นตามกาลเวลา อย่างต่อเนื1อง   มีความเขา้ใจชุมชนที1มีความแตกต่าง
และสามารถปรับตวัอยูใ่นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   ศึกษา สืบคน้ประวติัและผลงานของบุคคลที1
ทาํประโยชน์ต่อทอ้งถิ1นหรือประเทศชาติ ในดา้นการสร้างสรรคว์ฒันธรรม /การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและ
ความมั1นคงโดยสังเขป  รวมทั�งวฒันธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทยที1ภาคภูมิใจและควรอนุรักษไ์ว้
เช่น การทาํความเคารพแบบไทย  ประเพณีไทย ศิลปะไทย ดนตรีไทย โดยใชท้กัษะการสืบคน้การสังเกต  การ
อ่าน การรวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์  การใชเ้หตุผล การอธิบาย และการนาํเสนอ  
  เพื1อให้เห็นคุณค่าและแบบอยา่งการกระทาํความดีของบรรพบุรุษที1ไดส้ร้างประโยชน์ให้ทอ้งถิ1นและ
ประเทศ  เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และธาํรงความเป็น
ไทย 
 

รหัสตัวชี:วดั 
 

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 2๒/๒    

      (รวม  ๖   ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาประวตัิศาสตร์  ป. ๒ ( ส JMJKM ) 
๑. ใชค้าํระบุเวลาที1แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 

๒. ลาํดบัเหตุการณ์ที1เกิดขึ�นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใชห้ลกัฐานที1เกี1ยวขอ้ง 
๓. สืบคน้ถึงการเปลี1ยนแปลงในวถีิชีวติประจาํวนัของคนในชุมชน ของตนจากอดีตถึงปัจจุบนั 
๔. อธิบายผลกระทบของการเปลี1ยนแปลง ที1มีต่อวถีิชีวิตของคนในชุมชน 
๕. ระบุบุคคลที1ทาํประโยชน์ต่อทอ้งถิ1นหรือประเทศชาติ 
๖. ยกตวัอยา่งวฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยที1ภาคภูมิใจและควรอนุรักษไ์ว ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

วชิา ส ๑๓๑๐๒     ประวตัิศาสตร์                                     สาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๓                                เวลา      ๔๐  ชั0วโมง 

…………………………………………………………………………… 

 

 ศึกษาความหมายและที1มาของศกัราชที1ปรากฏในปฏิทิน  ไดแ้ก่  พุทธศกัราช  คริสตศ์กัราช    วิธีการ
เทียบคริสต์ศกัราชกับพุทธศกัราช  และใช้ศกัราชในการบนัทึกเหตุการณ์สําคญัที1 เกี1ยวข้องกับตนเองและ
ครอบครัว  เช่น  ปีเกิดของผูเ้รียน เหตุการณ์สําคญัของตนเอง และครอบครัว    เหตุการณ์สําคญัของโรงเรียน
และชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที1เกี1ยวข้อง  เช่น  รูปภาพ  แผนผงัโรงเรียน      แผนที1ชุมชน  
ห้องสมุดโรงเรียน  แหล่งโบราณคดี – ประวติัศาสตร์ในท้องถิ1น  สามารถใช้เส้นเวลา  (Timeline)  ลาํดับ
เหตุการณ์ที1เกิดขึ�นในโรงเรียนและชุมชน  ปัจจยัที1มีอิทธิพลต่อการตั�งถิ1นฐานและพฒันาการของชุมชน ปัจจยัที1
ทาํให้เกิดวฒันธรรมและประเพณีในชุมชน  ซึ1 งประกอบด้วย ปัจจยัทางภูมิศาสตร์( ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ทรัพยากร) และปัจจยัทางสังคม (ความเจริญทางเทคโนโลยี  เชื�อชาติ  ศาสนา  ความเชื1อ  การคมนาคม  ความ
ปลอดภยั ) ศึกษาและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม
ของชุมชนตนเอง  และชุมชนใกลเ้คียง เช่น  ในเรื1องความเชื1อและการนบัถือศาสนา  อาหาร  ภาษาถิ1น  การแต่ง
กาย ศึกษาพระราชประวติัและพระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพระมหากษตัริยผ์ูส้ถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั  
อยุธยา  ธนบุรี  และรัตนโกสินทร์  ตามลาํดับ  ได้แก่ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์      สมเด็จพระรามาธิบดีที1  W      
(พระเจา้อู่ทอง)      สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
ศึกษาพระราชประวติัและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจา้หวัอยูภู่มิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ|   พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป  และศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที1 มีส่วนปกป้อง
ประเทศชาติ  เช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ทา้วเทพกระษตัรี – ทา้วศรีสุนทร  ชาวบา้นบางระจนั  พระยา
พิชยัดาบหกั  ทา้วสุรนารี  เป็นตน้  

 โดย  การสํารวจ  การสังเกต  การสอบถาม  การสืบคน้การอ่าน  เชื1อมโยง  การอธิบาย  การฟัง  การ
เขียน  การเล่า   การเปรียบเทียบ  การคาํนวณ การสรุปความ 

เพื1อฝึกทกัษะพื�นฐานของวิธีการทางประวติัศาสตร์ในการสืบคน้เรื1องราวรอบตวัอยา่งง่าย ๆ โดยการ
ใชห้ลกัฐานและแหล่งขอ้มูลที1เกี1ยวขอ้ง  สามารถนาํเสนอเรื1องราวที1คน้พบไดต้ามลาํดบัเหตุการณ์ตามกาลเวลา   
เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย  เกิดความรัก  ความภูมิใจและเห็นแบบอย่างการเสียสละเพื1อชาติ  และธาํรง
ความเป็นไทยเกิดความเข้าใจและภูมิใจในชุมชนของตนเอง   ยอมรับความแตกต่างทางวฒันธรรม  เข้าใจ
พัฒนาการของชุมชน  สามารถดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข ร่วมอนุรักษ์สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวฒันธรรมไทย 
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 รหัสตัวชี:วดั 

 
ส ๔.๑      ป ๓/๑ ,  ป ๓/๒ ,  ป ๓/๓ 
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    ๙    ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาประวตัิศาสตร์  ป. ๓ ( ส JNJKM ) 
๑. เทียบศกัราชที1สาํคญัตามปฏิทินที1ใชใ้นชีวติประจาํวนั 
๒. แสดงลาํดบัเหตุการณ์สาํคญัของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลกัฐานและแหล่งขอ้มูลที1เกี1ยวขอ้ง 
๓. ระบุปัจจยัที1มีอิทธิพลต่อการตั�งถิ1นฐานและพฒันาการของชุมชน 
๔. สรุปลกัษณะที1สาํคญัของขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของชุมชน 
๕. เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวฒันธรรมของชุมชนตนเองกบัชุมชนอื1น ๆ 
๖. ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษตัริยไ์ทยที1เป็นผูส้ถาปนาอาณาจกัรไทย 
๗. อธิบายพระราชประวติัและพระราชกรณียกิจของพระมหากษตัริย ์ในรัชกาลปัจจุบนั โดยสังเขป 
๘. เล่าวรีกรรมของบรรพบุรุษไทยที1มีส่วนปกป้องประเทศชาติ 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส ๑๔๑๐๒  วชิาประวตัิศาสตร์                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม               

ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๔                                                           เวลา    ๔๐    ชั0วโมง 
..........................................................................................................  

 

 ศึกษาความหมาย  วิธีการนบั  และการใชช่้วงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหสัวรรษ  เกณฑ์การ
แบ่งยุคสมยัในทางประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติที1แบ่งเป็นสมยัก่อนประวติัศาสตร์และสมยัประวติัศาสตร์  
รวมทั�งช่วงสมยัในการศึกษาประวติัศาสตร์ไทย  สมยัก่อนสุโขทยั  สมยัสุโขทยั  สมยัอยุธยา  สมยัธนบุรี  และ
สมยัรัตนโกสินทร์  ตวัอย่างการใช้ช่วงเวลาในเอกสารต่าง ๆ   ศึกษา  ลกัษณะสําคญั  และเกณฑ์การจาํแนก
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ที1ใชใ้นการศึกษาความเป็นมาของทอ้งถิ1น  อยา่งง่าย ๆ ตวัอยา่งของหลกัฐานที1พบ
ในท้องถิ1นทั�ง หลักฐานชั�นต้นกับชั�นรอง   หลกัฐานที1เป็นลายลักษณ์อกัษร กับไม่เป็น   ลายลักษณ์อกัษร  
หลักฐานทางประวติัศาสตร์ในการศึกษาปัจจยั  การตั�งถิ1นฐานและพฒันาการของมนุษยชาติในสมยัก่อน
ประวติัศาสตร์  และสมยัประวติัศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป  การก่อตั�งอาณาจกัรโบราณในดินแดนไทย  
ทวารวดี  ศรีวิชยั  เป็นตน้     ประวติัศาสตร์เป็นมาของชาติไทยในสมยัสุโขทยัโดยสังเขป  ในเรื1องเกี1ยวกบัการ
สถาปนาอาณาจกัร  พฒันาการทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญั  เช่น  
พอ่ขนุศรีอินทราทิตย ์ พ่อขนุรามคาํแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาที1 W (พระยาลิไทย) และภูมิปัญญาไทยใน
สมยัสุโขทยัที1น่าภาคภูมิใจ  ซึ1 งเป็นผลใหอุ้ทยานประวติัศาสตร์ในสุโขทยัและศรีสัชนาลยัไดรั้บการยกยอ่งเป็น
มรดกโลก 

โดยใช้ทกัษะการอ่าน  การสํารวจ  การสืบค้น การจาํแนก  การตีความ  การตรวจสอบข้อมูล  การ
วเิคราะห์ การคาํนวณการสรุปความ 

เพื1อฝึกทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์   ใช้ช่วงเวลาในการบอกเล่าเรื1องราวได้
ถูกตอ้ง  และเขา้ใจเหตุการณ์ที1เกิดขึ�นตามช่วงเวลาที1ปรากฏในเอกสารทางประวติัศาสตร์   เขา้ใจความเป็นมา
ของชาติไทยในสมยัสุโขทยั  รวมทั�งวฒันธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย  และบุคคลสําคญัในสมยัสุโขทยั  เกิด
ความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  ตระหนกัถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยที1ไดป้กป้อง  
และสร้างสรรคค์วามเจริญใหบ้า้นเมือง  ตกทอดเป็นมรดกทางวฒันธรรมสืบต่อถึงปัจจุบนั 
 

รหัสตัวชี:วดั 
 

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    ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาประวตัิศาสตร์  ป. ๔ ( ส JPJKM ) 
๑. นบัช่วง เวลา เป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหสัวรรษ 
๒. อธิบายยคุสมยัในการศึกษาประวติัของมนุษยชาติโดยสังเขป 
๓. แยกแยะประเภทหลกัฐานที1ใชใ้นการศึกษาความเป็นมาของทอ้งถิ1น 
๔.  อธิบายการตั�งหลกัแหล่งและพฒันาการของมนุษยย์คุก่อนประวติัศาสตร์และยคุประวติัศาสตร์โดยสังเขป 
๕.  ยกตวัอยา่งหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ที1พบในทอ้งถิ1นที1แสดงพฒันาการของมนุษยชาติ   

๖.  อธิบายพฒันาการของอาณาจกัรสุโขทยัโดยสังเขป 
๗. บอกประวติัและผลงานของบุคคลสาํคญัสมยัสุโขทยั 
๘. อธิบายภูมิปัญญาไทยที1สาํคญัสมยัสุโขทยัที1น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ ์
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส๑๕๑๐๒ วิชา ประวัติศาสตร์                                   กลุ่ มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม                   

ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๕                                                                    เวลา ๔๐ ชั0วโมง 
……………………………………………………………………… 

 

 ศึกษารู้ เขา้ใจความเป็นมาของทอ้งถิ1นโดยใช้หลกัฐานหลากหลาย  ด้วยการตั�งประเด็นคาํถามทาง
ประวติัศาสตร์ที1เกี1ยวขอ้งกบัทอ้งถิ1น  ความเป็นมาของชื1อหมู่บา้น  ชื1อตาํบล  ชื1อถนน  ความเป็นมาของสถานที1
สําคญั  ความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในทอ้งถิ1น ภูมิปัญญาทอ้งถิ1น  ศิลปหัตถกรรมทอ้งถิ1นที1สืบ
ทอดจากอดีต  รู้จกัแหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวติัศาสตร์ที1อยู่ในท้องถิ1น  สามารถรวบรวมข้อมูลจาก
หลักฐานที1เกี1ยวขอ้ง  รู้จกัวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลอย่างง่ายๆ   เข้าใจความแตกต่างระหว่างความจริงกับ
ขอ้เทจ็จริงที1ปรากฏในขอ้มูลจากหลกัฐานต่าง ๆ แยกแยะความคิดเห็นกบัขอ้เทจ็จริงที1อยูใ่นขอ้มูลได ้    การเขา้
มาและอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย  และจีน ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยสังเขป 
เช่น การปกครอง  การนบัถือศาสนา  ความเชื1อ  ศิลปวฒันธรรม  ประเพณี  ภาษา  อาหาร สิ1งของเครื1องใช ้และ
การแต่งกาย   ศึกษาอิทธิพลของวฒันธรรมต่างชาติ  ทั�งตะวนัตกและตะวนัออกที1มีต่อสังคมไทยในปัจจุบนั     
การพฒันาการของอาณาจกัรอยุธยา  และธนบุรี  ในเรื1องเกี1ยวกบัการสถาปนาอาณาจกัร  ปัจจยัที1ส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พฒันาการทางการเมืองการปกครอง  และเศรษฐกิจโดยสังเขป  
ประวติัและผลงานบุคคลสําคญัในสมยัอยุธยาและธนบุรี  เช่น  สมเด็จพระรามาธิบดีที1 W  สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ชาวบา้นบางระจนั  สมเด็จพระเจา้ตากสิน
มหาราช  และภูมิปัญญาไทยในสมยัอยุธยา และธนบุรี  ที1น่าภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การอนุรักษไ์ว ้ ซึ1 งเป็นผลให้
พระนครศรีอยธุยาไดรั้บการยกยอ่งเป็นมรดกโลก  เช่น ทางดา้น ศิลปกรรม  วรรณกรรม และการคา้   

โดยการศึกษา   สืบคน้   การสังเกต  การสอบถาม  การสํารวจ  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์ การ
เชื1อมโยง  การสังเคราะห์อยา่งง่าย ๆ   การฝึกปฏิบติักิจกรรมที1แสดงออกถึงการอนุรักษศิ์ลปหตัถกรรมทอ้งถิ1น 

เพื1อฝึกฝนทกัษะวิธีการทางประวติัศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ที1เกิดขึ� นในท้องถิ1นอย่างเป็นระบบ  
สามารถใช้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ      มีความเขา้ใจในวฒันธรรมไทยในสังคมปัจจุบนั  และ
วฒันธรรมของประเทศเพื1อนบา้นในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตที้1มีทั�งความคลา้ยคลึงและความแตกต่าง  
ให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างทางวฒันธรรมและอยู่ร่วมกนัได้อย่างสันติสุข         มีนิสัยรักการทาํงาน
มุ่งมั1นในการทาํงานเกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  ตระหนกัเห็นคุณค่าความสําคญัของความ
เป็นไทย และมีเจตคติที1ดี  รักษาเอกลกัษณ์ ไทย  สืบต่อไป 

 

รหัสตัวชี:วดั  
ส ๔.๑     ป ๕/๑ , ป ๕/๒ , ป ๕/๓ ส ๔.๒  ป๕/๑ , ป ๕/๒ ส ๔.๓  ป๕/๑ , ป ๕/๒ , ป๕/๓ , ป ๕/๔ 

(รวม  ๙ ตัวชี:วดั) 



 

 

157 

ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาประวตัิศาสตร์  ป. ๕ ( ส JQJKM ) 
๑. สืบคน้ความเป็นมาของทอ้งถิ1นโดยใชห้ลกัฐานที1หลากหลาย 
๒. รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ    เพื1อตอบคาํถามทางประวติัศาสตร์ อยา่งมีเหตุผล 
๓. อธิบายความแตกต่างระหวา่งความจริงกบัขอ้เท็จจริงเกี1ยวกบัเรื1องราวในทอ้งถิ1น 

๔. อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที1มีต่อไทย และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยสังเขป 
๕. อภิปรายอิทธิพลของวฒันธรรมต่างชาติที1มีต่อสังคมไทยปัจจุบนัโดยสังเขป 
๖. อธิบายพฒันาการของอาณาจกัรอยธุยาและธนบุรีโดยสังเขป 
๗. อธิบายปัจจยัที1ส่งเสริมความเจริญ   รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง   ของอาณาจกัรอยธุยา 
๘. บอกประวติัและผลงานของบุคคลสาํคญัสมยัอยธุยาและธนบุรีที1น่าภาคภูมิใจ 
๙. อธิบายภูมิปัญญาไทยที1สาํคญัสมยัอยธุยาและธนบุรีที1น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษไ์ว ้
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส ๑๖๑๐๒   วชิาประวตัิศาสตร์                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                

ชั:นประถมศึกษาปีที0  ๖                                                           เวลา    ๔๐    ชั0วโมง 
......................................................................................................... 

 

 ศึกษาความหมายและความสําคัญของวิธีการทางประวติัศาสตร์อย่างง่าย ๆ  และใช้วิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ในการศึกษาเรื1 องราว หรือเหตุการณ์สําคญัตามลาํดบัขั�นตอนอย่างเป็นระบบ  ไดแ้ก่  การตั�ง
ประเด็นศึกษาเรื1 องราวที1ตนสนใจ  การสํารวจแหล่งข้อมูลที1เกี1ยวข้อง  การรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที1
หลากหลาย  การวิเคราะห์ความน่าเชื1อถือของขอ้มูล  การตีความ  การเรียบเรียงและนาํเสนอความรู้ที1คน้พบได้
อย่างน่าสนใจ  ศึกษาประวติัศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมยัรัตนโกสินทร์  ในเรื1 องเกี1ยวกับการ
สถาปนาอาณาจกัร  ปัจจยัที1ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  พฒันาการทางดา้นต่าง ๆ 
โดยสังเขป  ผลงานของบุคคลสําคญั เช่น  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  สมเด็จพระบวร
ราชเจา้มหาสุรสิงหนาท  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  และภูมิปัญญาไทยที1สําคญัที1น่าภาคภูมิใจ  
ควรค่าแก่การอนุรักษไ์ว ้ศึกษาสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองของประเทศเพื1อนบา้นในปัจจุบนัโดยสังเขป   
เชื1อมโยง และเปรียบเทียบกบัประเทศไทย  ศึกษาความเป็นมา  และความสัมพนัธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป   

 โดยใช้ทกัษะ การสํารวจ การอ่าน  การสืบคน้ขอ้มูล  การเชื1อมโยง  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์  
การสังเคราะห์ การอธิบาย  การสรุปความ การเขียนเรียงความ  การจดัทาํโครงงานและการจดันิทรรศการ 
   เพื1อฝึกทกัษะการสืบคน้เหตุการณ์สําคญัดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์  เกิดความรักและภาคภูมิใจใน
ความเป็นชาติไทย  ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของ   บรรพบุรุษที1ไดป้กป้อง  และสร้างสรรค์ความ
เจริญให้บา้นเมืองตกทอดเป็นมรดกทางวฒันธรรมสืบต่อถึงปัจจุบนั    เขา้ใจพฒันาการของประเทศเพื1อนบา้น
ที1มีความสัมพนัธ์กบัประเทศไทย  เกิดความเขา้ใจอนัดีระหว่างประเทศ  ยอมรับความแตกต่างทางวฒันธรรม  
และอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข 
 

 รหัสตัวชี:วดั 
ส ๔.๑     ป ๖/๑ ,  ป ๖/๒ ,  ป ๖/๓ 
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     ๙      ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาประวตัิศาสตร์  ป. ๖ ( ส JRJKM ) 
๑. อธิบายความสาํคญัของวธีิการทางประวติัศาสตร์ในการศึกษาเรื1องราวทางประวติัศาสตร์อยา่งง่าย ๆ 
๒. นาํเสนอขอ้มูลจากหลกัฐานที1หลากหลายในการทาํความเขา้ใจเรื1องราวสาํคญัในอดีต 
๓. อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื1อนบา้นในปัจจุบนั 
๔. บอกความสัมพนัธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป 
๕. อธิบายพฒันาการของไทยสมยัรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป 
๖. อธิบายปัจจยัที1ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมยัรัตนโกสินทร์   
๗. ยกตวัอยา่งผลงานของบุคคลสาํคญัดา้นต่างๆสมยัรัตนโกสินทร์ 

๘. อธิบายภูมิปัญญาไทยที1สาํคญัสมยัรัตนโกสินทร์ที1น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษไ์ว ้
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส ๒๑๑๐๒     วชิาประวตัิศาสตร์                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0๑             ภาคเรียนที0  ๑           เวลา ๒๐  ชั0วโมง            จํานวน  ๐.๕    หน่วยกติ           

………………………………………………………….. 
ศึกษา  วิเคราะห์ความสําคญัของเวลาในการศึกษาประวติัศาสตร์  ตวัอย่างการใช้เวลา  (ทั� งระบบ        

สุริยคติและจนัทรคติ)  ช่วงเวลา(เช่นทศวรรษ ศตวรรษ) และยุคสมยัที1ปรากฏในเอกสารประวติัศาสตร์ไทย
(สมยัก่อนประวติัศาสตร์  สมยัประวติั - ศาสตร์) ศึกษาที1มาของศกัราชและการเทียบศกัราชที1ปรากฏในเอกสาร
ประวติัศาสตร์ไทย  ไดแ้ก่  พ.ศ./ค.ศ./จ.ศ./ ม.ศ./ร.ศ.  โดยใช้ทกัษะของการสังเกต  การสํารวจ  การคาํนวณ  
การเปรียบเทียบ  เพื1อให้สามารถเขา้ใจเหตุการณ์สาํคญัทางประวติัศาสตร์(วา่มีเรื1องราวใด เกิดขึ�นเมื1อไร ที1ไหน
เหตุการณ์ใดเกิดก่อนเหตุการณ์ใดเกิดหลงั ) และเขา้ใจความสัมพนัธ์และความสําคญัของอดีตที1มีต่อปัจจุบนั
และอนาคต  ความหมาย  ความสําคัญของประวติัศาสตร์ และวิธีการทางประวติัศาสตร์  ใช้วิธีการทาง
ประวติัศาสตร์สืบคน้เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ไทยที1มีอยู่ในทอ้งถิ1น  ตวัอย่างการวิเคราะห์หลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ไทยสมยัสุโขทยั  ทั�งหลกัฐานชั�นตน้  และหลกัฐานชั�นรอง  โดยใช้ทกัษะการวิเคราะห์  การ
ตีความ  การแยกแยะ  การวินิจฉัย  การสร้างความรู้ใหม่  การให้เหตุผล  การสํารวจ  การรวบรวมขอ้มูล  เพื1อ
เขา้ใจและเห็นความสําคญัของประวติัศาสตร์ในการดาํเนินชีวิต   และสามารถใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์
สืบคน้เรื1องราวในทอ้งถิ1นของตนเอง (ความรู้ใหม่ที1ตนสืบคน้ได)้ 

โดย วิเคราะห์  เทียบศกัราช ศึกษาเหตุการณ์ ระบุความสําคญั เพื1อนาํวิธีการทางประวติัศาสตร์มาใช้
ศึกษา  มีคุณธรรมและจริยธรรมที1พึงประสงค ์

เพื0อใหผู้เ้รียนมีความใฝ่เรียนรู้   มีระเบียบวินยั มีความรักชาติ ศาสน์กษตัริย ์มีความซื1อสัตยสุ์จริต  มีจิต
สาธารณะ  มุ่งมั1นในการทาํงาน  รักความเป็นไทย และอยูอ่ยา่งพอเพียง 

 

 รหัสตัวชี:วดั 
 

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

(รวม  ๓ ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส ๒๑๑๐๔ วชิาประวตัิศาสตร์                   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม               

ชั:น  มัธยมศึกษาปีที0 ๑            ภาคเรียนที0  ๒           เวลา ๒๐  ชั0วโมง            จํานวน  ๐.๕    หน่วยกติ       

………………………………………………………….. 
 

ศึกษาพฒันาการของมนุษยชาติในสมยัก่อนประวติัศาสตร์ในดินแดนไทย และสมยัประวติัศาสตร์ไทย  
เกี1ยวกบัรัฐโบราณที1มีอิทธิพลทางการเมืองในดินแดนไทย  เช่นฟูนนั ศรีวชิยั ตามพรลิงค ์ ทวารวดี   รัฐไทยใน
ดินแดนไทยในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที1 W� เช่น ละโว ้ หริภุญชยั  นครศรีธรรมราช   และพฒันาการของรัฐไทย
ในสมยัสุโขทยัเกี1ยวกบัการสถาปนาอาณาจกัร  ปัจจยัที1ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทั�งปัจจยัภายในและภายนอก  
พฒันาการดา้นการเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  รวมทั�งความเสื1อมของ
อาณาจกัรสุโขทยั   ศึกษาวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทยั  ไดแ้ก่ ภาษา  วรรณกรรม  ประเพณี  
ศิลปกรรม   การชลประทาน  เครื1องสังคโลก ประวติัและผลงานของบุคคลสาํคญั อิทธิพลของวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาสมยัสุโขทยัที1มีต่อสังคมไทยในปัจจุบนั   

โดยใชท้กัษะการรวบรวมหลกัฐาน การตรวจสอบขอ้เทจ็จริง  การวิเคราะห์  การวพิากษข์อ้มูล  การ
ตีความ  การให้เหตุผล  การสังเคราะห์  การนาํเสนอดว้ยวธีิการต่างๆ  การทดลองและฝึกปฏิบติั(เช่นการทาํผงั
ความคิด การจดันิทรรศการ)  

เพื0อเขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย เห็นแบบอยา่งการกระทาํความดีของบรรพบุรุษไทยที1ไดส้ร้างชาติ
ดว้ยความเสียสละ ตลอดจน เกิดความรัก ความภูมิใจในชาติไทย วฒันธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย   
 ศึกษาปัจจยัทางภูมิศาสตร์ที1ส่งผลต่อพฒันาการของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้   
ศึกษาพฒันาการทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้และความร่วมมือในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต(้ อาเซียน) ศึกษาความสําคญัของแหล่ง
อารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตที้1ไดรั้บการยกย่องเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม  อิทธิพลของ
อารยธรรมโบราณในดินแดนไทย  ที1มีต่อพฒันาการของสังคมไทยในปัจจุบนั   

โดย ใชท้กัษะการรวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์ และการสังเคราะห์ขอ้มูล  
                เพื0อใหเ้ขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติที1มีความเปลี1ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบนัและผลกระทบที1มี
ต่อสังคมไทย  เขา้ใจและอยูร่่วมกบัสังคมที1มีความหลากหลายทางวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

รหัสตัวชี:วดั 
 

 ส.๔.๑  ม.๑/๓  ส.๔.๒   ม.๑/๒   
  ส.๔.๓  ม.๑/๓       
  (รวม  ๓ ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส ๒๒๑๐๒      วชิาประวตัิศาสตร์              กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม               

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0  ๒         ภาคเรียนที0  ๑          เวลา  ๒๐  ชั0วโมง        จํานวน  ๐.๕  หน่วยกติ            

………………………………………………………….. 
 

ศึกษาวิธีการประเมินความน่าเชื1อถือของหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ในลกัษณะต่างๆ อยา่งง่าย ๆ เช่น 
การศึกษา        ภูมิหลังของผูท้าํ หรือผูเ้กี1ยวข้อง    สาเหตุการจดัทาํ  ช่วงระยะเวลาการจดัทาํหรือจดัสร้าง
หลกัฐาน  รูปลกัษณ์ของหลกัฐานทางประวติัศาสตร์วา่เป็นหลกัฐานชั�นตน้  หรือหลกัฐานชั�นรอง  (ใครสร้าง  
สร้างขึ� นเมื1อไหร่  สร้างขึ� นทําไม เชื1 อถือได้หรือไม่)  ศึกษาวิเคราะห์สารสนเทศที1อยู่ในหลักฐานทาง
ประวติัศาสตร์  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยสามารถแยกแยะขอ้จริงกบัขอ้เท็จจริงที1ปรากฏในหลกัฐาน  รวมทั�งแยกแยะ
ขอ้คิดเห็นกบัขอ้เท็จจริงจากขอ้มูล     ตวัอย่างการประเมินความน่าเชื1อถือของหลกัฐาน    ทางประวติัศาสตร์
ไทยที1อยู่ในท้องถิ1นของตนเอง  หรือหลักฐานสมัยอยุธยา  ตัวอย่างการตีความข้อมูลจากหลักฐานทาง
ประวติัศาสตร์ไทย  

โดยใช ้ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์ การเปรียบเทียบ  
เพื0อให้ตระหนัก  เห็นคุณค่า และ ความสําคญัของประวติัศาสตร์  และวิธีการทางประวติัศาสตร์ ใน

การวเิคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินคุณค่าของขอ้มูลที1มีอยูอ่ยา่งหลากหลายในโลกยคุโลกาภิวตัน์ 
ศึกษาวิเคราะห์พฒันาการของอาณาจกัรอยุธยาและธนบุรี  ในเรื1องเกี1ยวกบั  การสถาปนาอาณาจกัร 

ปัจจยัที1ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองและความมั1นคง  พฒันาการดา้นการเมืองการปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจและ
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  เหตุการณ์สําคญัในสมยัอยุธยา และธนบุรี  เช่น การเสียกรุงศรีอยุธยาครั� งที1 W  
และการกูเ้อกราช   

โดยใชท้กัษะการรวบรวม การวเิคราะห์  การอา้งอิง  การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ   
 เพื0อเขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย  วฒันธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย  เห็นความพยายามของบรรพ

บุรุษที1ปกป้องชาติและสร้างสรรคค์วามเจริญสืบต่อมาถึงปัจจุบนั 
 

 รหัสตัวชี:วดั 
 

ส ๔.2     ม.๒/๑ ,  ม.๒/๒ ,  ม๒/๓ 
ส ๔.๒    ม.๒/๑,  ม๒/๒ 
ส ๔.๓     ม.๒/๑ ,  ม.๒/๒ ,  ม.๒/๓ 

(รวม   ๘   ตัวชี:วดั) 
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อธิบายรายวชิา 
 

ส ๒๒๑๐๔   ประวตัิศาสตร์                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม       ชั:น  

มัธยมศึกษาปีที0    ๒          ภาคเรียนที0  ๒         เวลา  ๒๐  ชั0วโมง /  ภาคเรียน          จํานวน  ๐.๕  หน่วยกติ           

………………………………………………………….. 
 

ศึกษาวิเคราะห์พฒันาการของอาณาจกัรอยธุยาและธนบุรี  ในเรื1องเกี1ยวกบั  การเสียกรุงศรีอยธุยาครั� งที1 
X   และการกู้เอกราช  วิเคราะห์ ภูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทยสมยัอยุธยา และธนบุรี  เช่น  การควบคุม
กาํลงัคน  ศิลปกรรมไทย  วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยสมยัอยุธยา และธนบุรี  เช่น  สมเด็จพระรามาธิบดีที1 X  
สมเด็จพระสุริโยทยั  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  สมเด็จพระเจา้ตากสินมหารา 

โดยใชท้กัษะการรวบรวม การวเิคราะห์  การอา้งอิง  การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ  
 เพื0อเขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย  วฒันธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย  เห็นความพยายามของบรรพ

บุรุษที1ปกป้องชาติและสร้างสรรคค์วามเจริญสืบต่อมาถึงปัจจุบนั 
ศึกษาปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที1 ส่งผลต่อพัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย  (ยกเวน้เอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต)้  ศึกษาพฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย  ความสําคญัของ
แหล่งอารยธรรมโบราณ  และแหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชีย  และอิทธิพลของอารยธรรมโบราณที1มีต่อ
ภูมิภาคเอเชียในปัจจุบนั  

โดยใชท้กัษะการสืบคน้  การรวบรวมขอ้มูล  การสรุป  การวเิคราะห์   
เพื0อให้เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติที1มีความเปลี1ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบนัและผลกระทบที1มี

ต่อสังคมไทย   เข้าใจความแตกต่างทางวฒันธรรม สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

รหัสตัวชี:วดั 
 

ส ๔.2     ม.๒/๑ ,  ม.๒/๒ ,  ม๒/๓ 
ส ๔.๒    ม.๒/๑,  ม๒/๒ 
ส ๔.๓     ม.๒/๑ ,  ม.๒/๒ ,  ม.๒/๓ 

(รวม   ๘   ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส ๒๓๑๐๒    ประวตัิศาสตร์                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม               

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๓            ภาคเรียนที0  ๑          เวลา  ๒๐  ชั0วโมง /  ภาคเรียน      จํานวน  ๐.๕  หน่วยกติ            

………………………………………………………….. 
 

ศึกษาและใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ในการศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์สําคญัทางประวติัศาสตร์ไทย
และศึกษาเรื1องราวที1เกี1ยวขอ้งกบัตนเอง ครอบครัว และทอ้งถิ1นของตนตามความสนใจ โดยจดัทาํโครงงานทาง
ประวติัศาสตร์  

โดยใช้ทกัษะการสังเกต การสืบคน้ การสํารวจ การวิพากษ์ขอ้มูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
สร้างความรู้ใหม่ การใหเ้หตุผล  

เพื0อฝึกฝนทกัษะการใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์สืบคน้เรื1องราวต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
ศึกษาวิเคราะห์พฒันาการทางประวติัศาสตร์ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ในเรื1องเกี1ยวกับการสถาปนา
กรุงเทพ-มหานครเป็นราชธานีไทย  ปัจจัยที1 ส่งผลต่อความมั1นคงและความเจริญรุ่งเรือง  บทบาทของ
พระมหากษตัริยไ์ทยในราชวงศจ์กัรีในการสร้างสรรคค์วามเจริญและความมั1นคงของชาติ พฒันาการทางดา้น
การเมือง การปกครอง สังคมเศรษฐกิจ และความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุปัจจยัและผล
ของเหตุการณ์สําคญัที1มีต่อการพฒันาชาติไทย เช่น การทาํสนธิสัญญาเบาวริ์งในรัชกาลที1 \ การปฏิรูปประเทศ
ในสมยัรัชกาลที1 ^ การเขา้ร่วมสงครามโลกครั� งที1 W และครั� งที1 X 

 

รหัสตัวชี:วดั 
 

ส ๔.๑     ม.๓/๑ ,  ม.๓/๒  
ส ๔.๒     ม.๓/๑ ,  ม.๓/๒  
ส ๔.๓     ม.๓/1 ,  ม.๓/๒ ,  ม.๓/๓ ,ม.๓/๔ 

(รวม   ๘   ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส๒๓๑๐๔ประวตัิศาสตร์                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม                

ชั:น  มัธยมศึกษาปีที0 ๓               เวลา   ๒๐  ชั0วโมง    จํานวน  ๐.๕    หน่วยกติ          ภาคเรียนที0  ๒ 

………………………………………………………….. 
 

ศึกษาวเิคราะห์บทบาทของไทยในสังคมโลกตั�งแต่เปลี1ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบนั รวมทั�ง
วเิคราะห์ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ และวรีกรรมของบรรพบุรุษไทยที1มีอิทธิพลต่อ
การพฒันาและสร้างสรรคช์าติไทย  

โดยใชท้กัษะการรวบรวมขอ้มูล การสืบคน้ การเชื1อมโยง การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ การอธิบาย การ
สรุปความ  

เพื0อใหเ้ขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย เกิดความรักและความภาคภูมิใจในวฒันธรรมไทย ภูมิปัญญา
ไทย ตระหนกัและเห็นความสาํคญัในบรรพบุรุษไทยที1ไดป้กป้องและสร้างสรรคค์วามเจริญใหก้บัประเทศชาติ
จนถึงทุกวนันี�  

ศึกษาปัจจยัทางภูมิศาสตร์ที1มีผลต่อพฒันาการของภูมิภาคต่างๆของโลก และพฒันาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ โดยสังเขป (ยกเวน้เอเชีย) อิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตกที1มีต่อ
พฒันาการและการเปลี1ยนแปลงของสังคมโลกโดยสังเขป  วเิคราะห์ความร่วมมือและความขดัแยง้ใน
คริสตศ์ตวรรษที1 XY เช่น สงครามโลกครั� งที1 W ครั� งที1 X สงครามเยน็ องคก์ารความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
ตลอดจนความพยายามในการขจดัปัญหาความขดัแยง้  

โดยใชท้กัษะการรวบรวมขอ้มูล การสืบคน้ การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ การใหเ้หตุผล 
เพื0อใหเ้ขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนัทั�งดา้นความสัมพนัธ์และการ

เปลี1ยนแปลงอยา่งต่อเนื1อง ตระหนกัและเห็นความสาํคญัที1จะอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 
 

 รหัสตัวชี:วดั 
 

ส ๔.๑     ม.๓/๑ ,  ม.๓/๒  
ส ๔.๒     ม.๓/๑ ,  ม.๓/๒  
ส ๔.๓     ม.๓/๑ ,  ม.๓/๒ ,  ม.๓/๓ ,ม.๓/๔ 

(รวม   ๘   ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
พ ๑๑๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๑                     เวลา    ๘๐    ชั0วโมง 

………………………………………………………….. 
สุขศึกษา 
 

 ศึกษา ลกัษณะและหนา้ที1ของอวยัวะภายนอก   การรักษาอวยัวะภายนอกตลอดจนสมาชิกในครอบครัว
และความรักความผกูพนัของสมาชิกที1มีต่อกนั        สิ1งที1ชื1นชอบและความภาคภูมิใจในตนเอง    ลกัษณะความ
แตกต่างระหวา่งเพศชายและเพศหญิง     หลกัสุขบญัญติัแห่งชาติ       การเจบ็ป่วยที1เกิดขึ�นกบัตนเองและการ
ปฏิบติัตนเมื1อมีอาการเจบ็ป่วย       สิ1งที1ทาํใหเ้กิดอนัตรายที1บา้น  โรงเรียน  และการป้องกนั     สาเหตุและการ
ป้องกนัอนัตรายที1เกิดจากการเล่นการขอความช่วยเหลือจากผูอื้1นเมื1อเกิดเหตุร้ายที1บา้นและที1โรงเรียน 
 โดยใชก้ระบวนการวเิคราะห์ อภิปราย  อธิบาย การศึกษาคน้ควา้ ฝึกทกัษะปฏิบติั การทดสอบ  การ
ปรับตวั  การตดัสินใจ   

เพื1อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ มีสุขนิสัยที1ดี  รู้จกัป้องกนัตนเอง มีทกัษะปฏิบติั  การทดสอบ   การ
ปรับตวัและการตดัสินใจ 
 

พลศึกษา 
 

ศึกษาการเคลื1อนไหวร่างกายขณะอยูก่บัที1  เคลื1อนที1  และใชอุ้ปกรณ์ประกอบ กิจกรรม 
ทางกายที1ใชก้ารเคลื1อนไหวตามธรรมชาติ  ตามคาํแนะนาํ  อยา่งสนุกสนาน  ปลอดภยั 
 โดยปฏิบติักิจกรรมการเคลื1อนไหวร่างกาย ขณะอยูก่บัที1  เคลื1อนที1  และใชอุ้ปกรณ์ประกอบการเล่น
เกมที1ใชก้ารเคลื1อนไหวตามธรรมชาติ  เนน้กระบวนการทางพลศึกษา   

ปฏิบติัตามกฎ  กติกา  คาํแนะนาํ  มีระเบียบวนิยั  มีนํ�าใจนกักีฬา 
 

รหัสตัวชี:วดั  
 

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    ตวัชี�วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  ป.๑ ( พ JJJKJ ) 
๑. อธิบายลกัษณะและหนา้ที1ของอวยัวะภายนอก 
๒. อธิบายวธีิดูแลรักษาอวยัวะภายนอก     
๓. ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผกูพนัของสมาชิกที1มีต่อกนั   
๔. บอกสิ1งที1ชื1นชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง   
๕. บอกลกัษณะความแตกต่างระหวา่งเพศชาย และเพศหญิง 
๖. เคลื1อนไหวร่างกายขณะอยูก่บัที1  เคลื1อนที1และใชอุ้ปกรณ์ประกอบ 
๗. เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายที1ใชก้ารเคลื1อนไหวตามธรรมชาติ 
๘. ออกกาํลงักาย  และเล่นเกม  ตามคาํแนะนาํ  อยา่งสนุกสนาน 
๙. ปฏิบติัตนตามกฎ  กติกา  ขอ้ตกลงในการเล่นเกมตามคาํแนะนาํ 
๑๐. ปฏิบติัตนตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติตามคาํแนะนาํ 
๑๑. บอกอาการเจบ็ป่วยที1เกิดขึ�นกบัตนเอง 
๑๒. ปฏิบติัตนตามคาํแนะนาํเมื1อมีอาการเจบ็ป่วย 
๑๓. ระบุสิ1งที1ทาํใหเ้กิดอนัตรายที1บา้น โรงเรียน  และการป้องกนั 
๑๔. บอกสาเหตุและการป้องกนัอนัตรายที1เกิดจากการเล่น 
๑๕. แสดงคาํพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือจากผูอื้1นเมื1อเกิดเหตุร้ายที1บา้นและโรงเรียน 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๒                                 เวลา  ๘๐ ชั0วโมง      
                                      ……………………………………………. 
สุขศึกษา 
          

 ศึกษา ลกัษณะและหนา้ที1ของอวยัวะภายใน  และวธีิการดูแลรักษาอวยัวะภายใน      ธรรมชาติของชีวติ
มนุษย ์  ตลอดจนบทบาทหนา้ที1ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวความสาํคญัของเพื1อน   พฤติกรรมที1
เหมาะสมกบัเพศ     ความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย      ลกัษณะของการมีสุขภาพที1ดีและการ
เลือกกินอาหารที1มีประโยชน์     ของใชแ้ละของเล่นที1มีผลเสียต่อสุขภาพ      อาการและวธีิป้องกนัการเจบ็ป่วย
การบาดเจบ็ที1อาจเกิดขึ�นและการปฏิบติัตนเมื1อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจบ็    การปฏิบติัตนในการป้องกนั
อุบติัเหตุที1อาจเกิดขึ�นทางนํ�าและทางบก      ยาสามญัประจาํบา้นและการใชย้าตามคาํแนะนาํ   โทษของสาร
เสพยติ์ด  สารอนัตรายใกลต้วัและวธีิการป้องกนั   การปฏิบติัตนตามสัญลกัษณ์และป้ายเตือนของสิ1งของหรือ
สถานที1ที1เป็นอนัตราย     สาเหตุ  อนัตราย   วธีิป้องกนัอคัคีภยัและแสดงการหนีไฟ 
 โดยใชก้ระบวนการวเิคราะห์ อภิปราย อธิบาย การศึกษาคน้ควา้ ฝึกทกัษะปฏิบติัการทดสอบ  การ
ปรับตวั  การตดัสินใจ   

เพื1อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ มีสุขนิสัยที1ดี รู้จกัป้องกนัตนเอง มีทกัษะปฏิบติั  การทดสอบ   การ
ปรับตวัและการตดัสินใจ 

 

พลศึกษา 
 

 ศึกษาการควบคุมการเคลื1อนไหวร่างกายขณะอยูก่บัที1  เคลื1อนที1  และใชอุ้ปกรณ์ประกอบ  
เล่นเกมเบด็เตล็ดที1อาศยัการเคลื1อนไหวเบื�องตน้  ทั�งแบบอยูก่บัที1  เคลื1อนที1  และใชอุ้ปกรณ์ประกอบ ดว้ย
ตนเองอยา่งสนุกสนาน  บอกประโยชน์การออกกาํลงักายและการเล่นเกม 
 โดยปฏิบติัการควบคุมการเคลื1อนไหวร่างกาย ขณะอยูก่บัที1  เคลื1อนที1  และใชอุ้ปกรณ์ประกอบ  เล่น
เกมเบด็เตล็ด  ที1อาศยัการเคลื1อนไหวเบื�องตน้  แบบอยูก่บัที1  เคลื1อนที1  และใชอุ้ปกรณ์ประกอบ   เนน้
กระบวนการทางพลศึกษา   

ปฏิบติัตามกฎ  กติกา  ขอ้ตกลงในการเล่นเป็นกลุ่ม  มีระเบียบวนิยั  มีนํ�าใจนกักีฬา 
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รหัสตัวชี:วดั 
 

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    ตัวบ่งชี:) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  ป.๒ ( พ JMJKJ ) 

๑. อธิบายลกัษณะ  และหนา้ที1ของอวยัวะภายใน 
๒. อธิบายวธีิดูแลรักษาอวยัวะภายใน 
๓. อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย ์
๔. ระบุบทบาทหนา้ที1ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัว 
๕. บอกความสาํคญัของเพื1อน 
๖. ระบุพฤติกรรมที1เหมาะสมกบัเพศ 
๗. อธิบายความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย 
๘. ควบคุมการเคลื1อนไหวร่างกาย  ขณะอยูก่บัที1  เคลื1อนที1 และใชอุ้ปกรณ์ประกอบ 
๙. เล่มเกมเบด็เตล็ดและเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายที1วธีิเล่น อาศยัการเคลื1อนไหวเบื�องตน้ทั�งแบบอยูก่บัที1  
    เคลื1อนที1  และใชอุ้ปกรณ์ประกอบ 
๑๐. ออกกาํลงักาย และเล่นเกม  ไดด้ว้ยตนเองอยา่งสนุกสนาน 
๑๑. ปฏิบติัตามกฎ  กติกาและขอ้ตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม 
๑๒. บอกลกัษณะของการมีสุขภาพดี 
๑๓. เลือกกินอาหารที1มีประโยชน์ 
๑๔. ระบุของใชแ้ละของเล่นที1มีผลเสียต่อสุขภาพ 
๑๕. อธิบายอาการและวธีิป้องกนัการเจบ็ป่วย การบาดเจบ็ที1อาจเกิดขึ�น 
๑๖. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํเมื1อมีอาการเจบ็ป่วยและบาดเจบ็ 
๑๗. ปฏิบติัตนในการป้องกนัอุบติัเหตุที1อาจเกิดขึ�นทางนํ�า  และทางบก 
๑๘. บอกชื1อยาสามญัประจาํบา้น  และใชย้าตามคาํแนะนาํ 
๑๙. ระบุโทษของสารเสพติด  สารอนัตรายใกลต้วัและวธีิการป้องกนั 
๒๐. ปฏิบติัตนตามสัญลกัษณ์และป้ายเตือนของสิ1งของหรือสถานที1ที1เป็นอนัตราย 
๒๑. อธิบายสาเหตุ  อนัตราย  วธีิป้องกนัอคัคีภยัและแสดงการหนีไฟ 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

พ.๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๓                                                             เวลา            ๘๐            ชั0วโมง 

………………………………………………………….. 
สุขศึกษา 
 

 ศึกษาธรรมชาติและลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์   ปัจจยัที1มีผลต่อการเจริญเติบโต  
ความสําคญัและความแตกต่างของครอบครัว  การสร้างสัมพนัธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื1อน  หลีกเลี1ยง
พฤติกรรมที1นาํไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ  วิธีการป้องกนัการแพร่กระจายของโรค  การเลือกรับประทาน
อาหารให้ครบ  ^  หมู่  ในสัดส่วนที1เหมาะสม  แปรงฟันให้สะอาดอยา่งถูกวิธี  และการสร้างเสริมสมรรถภาพ
เพื1อสุขภาพ  การป้องกนัอุบติัเหตุในบา้น  ในโรงเรียนและในการเดินทาง  ตลอดจนกาขอความช่วยเหลือ  การ
ปฐมพยาบาลเมื1อเกิดเหตุร้ายหรือไดรั้บอุบติัเหตุ   

โดยใชท้กัษะกระบวนการคิด   กระบวนการกลุ่มกระบวนการวิเคราะห์  อภิปราย  อธิบาย  การศึกษา
คน้ควา้ ฝึกทกัษะปฏิบติัการทดสอบ  การปรับตวั  การตดัสินใจ   

เพื1อใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจ สามารถสื1อสารสิ1งที1เรียนรู้  นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั  
มีคุณลกัษณะที1พึงประสงค ์ และค่านิยมที1เหมาะสม 

 

พลศึกษา 
 

ศึกษาการควบคุมการเคลื1อนไหวร่างกายขณะอยูก่บัที1 เคลื1อนที1  และใชอุ้ปกรณ์ประกอบอยา่งมีทิศทาง  
การเคลื1อนไหวแบบบงัคบัทิศทางในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด  เลือกการอออกกาํลงักาย  การละเล่นพื�นเมือง  การ
เล่นเกมไดด้ว้ยตนเองและเหมาะสมกบัตนเอง 
 โดยปฏิบติัการควบคุมการเคลื1อนไหวร่างกาย ขณะอยูก่บัที1  เคลื1อนที1  และใชอุ้ปกรณ์ประกอบอยา่งมี
ทิศทาง  การเคลื1อนไหวแบบบงัคบัทิศทางในการเล่นเกมเบด็เตล็ด  เนน้กระบวนการทางพลศึกษา   

ปฏิบติัตามกฎ  กติกา  ขอ้ตกลง  ในการเล่นเกมและการละเล่นพื�นเมือง  มีระเบียบวนิยั  มีนํ�าใจนกักีฬา 
 

รหัสตัวชี:วดั 
พ๑.๑    ป.๓ / ๑ , ป.๓ / ๒, ป.๓ / ๓ 
พ๒.๑    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 
พ๔.๑    ป.๓ / ๑ , ป.๓ / ๒, ป. ป.๓ / ๓, ป.๓ / ๔, ป.๓ / ๕ 
พ๕.๑    ป.๓ / ๑, ป.๓ / ๒ ป.๓ / ๓ 

   (รวม  ๑๘  ตัวชี:วดั) 



 

 

172 

ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  ป.๓ ( พ JNJKJ ) 
๑.   อธิบายลกัษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย ์
๒.  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกบัเกณฑม์าตรฐาน 
๓.  ระบุปัจจยัที1มีผลต่อการเจริญเติบโต 
๔.  อธิบายความสาํคญั  และความแตกต่างของครอบครัวที1มีต่อตนเอง 
๕.  อธิบายวธีิสร้างสัมพนัธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื1อน 
๖.  บอกวธีิหลีกเลี1ยงพฤติกรรมที1นาํไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ 
๗.  ควบคุมการเคลื1อนไหวร่างกาย  ขณะอยูก่บัที1  เคลื1อนที1และใชอุ้ปกรณ์ประกอบอยา่งมีทิศทาง 
๘.  เคลื1อนไหวร่างกายที1ใชท้กัษะการเคลื1อนไหวแบบบงัคบัทิศทาง     ในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
๙.  เลือกออกกาํลงักาย  การละเล่นพื�นเมือง  และเล่นเกม       ที1เหมาะสมกบัจุดเด่น จุดดอ้ย และขอ้จาํกดัของ 
      ตนเอง 
๑๐. ปฏิบติัตามกฎ  กติกาและขอ้ตกลงของการออกกาํลงักาย  การเล่นเกม  การละเล่นพื�นเมืองไดด้ว้ยตนเอง 
๑๑. อธิบายการติดต่อและวธีิการป้องกนัการแพร่กระจายของโรค 
๑๒. จาํแนกอาหารหลกั ๕ หมู่ 
๑๓. เลือกกินอาหารที1หลากหลายครบ ๕ หมู่  ในสัดส่วนที1เหมาะสม 
๑๔. แสดงการแปรงฟันใหส้ะอาดอยา่งถูกวธีิ 
๑๕. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายไดต้ามคาํแนะนาํ 
๑๖. ปฏิบติัตนเพื1อความปลอดภยัจากอุบติัเหตุในบา้น  โรงเรียน  และการเดินทาง 
๑๗. แสดงวธีิขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ  เมื1อเกิดเหตุร้าย  หรืออุบติัเหตุ 
๑๘. แสดงวธีิปฐมพยาบาล  เมื1อบาดเจบ็จากการเล่น 
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คาํอธิบายรายวชิา 
พ ๑๔๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั:นประถมศึกษาปีที0  ๔                    เวลา    ๘๐    ชั0วโมง 

………………………………………………………….. 
สุขศึกษา 
                 ศึกษา เกี1ยวกบัการเจริญเติบโตและพฒันาการของร่างกายและจิตใจ  ตามวยั (ในช่วงอาย ุ๙– ๑๒ ปี)    
ความสําคญัของกล้ามเนื�อ  กระดูกและขอ้  ที1มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพฒันาการ   วิธีดูแลรักษา
กลา้มเนื�อ  กระดูกและขอ้ให้ทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ   คุณลกัษณะของความเป็นเพื1อนและสมาชิกที1ดีของ
ครอบครัว  พฤติกรรมที1เหมาะสมกบัเพศของตนตามวฒันธรรมไทย  วิธีการปฏิเสธการกระทาํที1เป็นอนัตราย
และไม่เหมาะสมในเรื1องเพศ  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสิ1งแวดลอ้มกบัสุขภาพ  การจดัสิ1งแวดลอ้มที1ถูกสุขลกัษณะ 
และเอื�อต่อสุขภาพ   สภาวะอารมณ์และความรู้สึก  เช่นโกรธ  หงุดหงิด  เครียด  เกลียด  เสียใจ  เศร้าใจ  วิตก
กงัวล กลวั กา้วร้าว  อิจฉา  ริษยา  เบื1อหน่าย  ทอ้แท ้ดีใจ  ชอบใจ  รัก ชื1นชม  สนุก  สุขสบาย  ผลที1มีต่อสุขภาพ  
ทางบวก :  สดชื1น  ยิ�มแยม้  แจ่มใส   ร่าเริง ฯลฯ      ทางลบ :  ปวดศีรษะ  ปวดทอ้ง   เบื1ออาหาร  อ่อนเพลีย ฯลฯ  
วิเคราะห์ขอ้มูลบนฉลากอาหารและผลิตภณัฑ์สุขภาพ  ความสําคญัของการใช้ยา  หลักการใช้ยา   วิธีปฐม
พยาบาล  การใชย้าผิด  สารเคมี  แมลงสัตวก์ดัต่อย  การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา  ผลเสียของการสูบบุหรี1   การ
ดื1มสุรา  และการป้องกนั 
          โดยใชก้ระบวนการวเิคราะห์  อภิปราย  อธิบาย  การศึกษาคน้ควา้  ฝึกทกัษะปฏิบติั     
           เพื1อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ มีสุขนิสัยที1ดี  รู้จกัป้องกนัตนเอง  มีทกัษะปฏิบติั  การทดสอบ   การ
ปรับตวัและการตดัสินใจ   
 

พลศึกษา 
 ศึกษาการควบคุมตนเอง เมื1อใชท้กัษะการเคลื1อนไหวแบบผสมผสาน กายบริหารท่ามือเปล่าประกอบ
จงัหวะ  การเล่นเกมเลียนแบบ  กิจกรรมแบบผลดั  การเล่นกีฬาแฮนดบ์อล  การพฒันาตนเอง 

โดยปฏิบติัการควบคุมการเคลื1อนไหวร่างกาย แบบผสมผสาน  ทั� งแบบอยู่กบัที1  เคลื1อนที1  และใช้
อุปกรณ์ประกอบ   กายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจงัหวะ  การเล่นเกม  การเล่นกิจกรรมแบบผลดั  การเล่น
กีฬาแฮนดบ์อล  การพฒันาตนเองโดยใชก้ระบวนการเรียนตามหลกัการของพลศึกษา 

 ปฏิบติัตามกฎ  กติกา  ขอ้ตกลง  เห็นคุณค่าของการออกกาํลงักาย  มีระเบียบวนิยั  มีนํ�าใจนกักีฬา 
 

รหัสตัวชี:วดั 
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  ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  ป.๔ ( พ JPJKJ ) 
๑.  อธิบายการเจริญเติบโตและพฒันาการของร่างกายและจิตใจตามวยั   
๒.  อธิบายความสาํคญัของกลา้มเนื�อ กระดูกและขอ้ที1มีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโตและพฒันาการ  
๓.  อธิบายวธีิดูแลกลา้มเนื�อ  กระดูก  และขอ้  ใหท้าํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ    
๔.  อธิบายคุณลกัษณะของความเป็นเพื1อนและสมาชิกที1ดีของครอบครัว 
๕.  แสดงพฤติกรรมที1เหมาะสมกบัเพศของตนตามวฒันธรรมไทย 
๖.  ยกตวัอยา่งวธีิการปฏิเสธการกระทาํที1เป็นอนัตรายและไม่เหมาะสมในเรื1องเพศ 
๗.  ควบคุมตนเองเมื1อใชท้กัษะการเคลื1อนไหวในลกัษณะผสมผสานไดท้ั�งแบบอยูก่บัที1  เคลื1อนที1  และใช ้
      อุปกรณ์ประกอบ 
๘.  ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจงัหวะ 
๙.  เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลดั 
๑๐. เล่นกีฬาพื�นฐานไดอ้ยา่งนอ้ย   ๑ ชนิด 
๑๑. ออกกาํลงักาย  เล่นเกม  และกีฬาที1ตนเองชอบและมีความสามารถในการวเิคราะห์ผลพฒันาการของตนเอง 
       ตามตวัอยา่งและแบบปฏิบติัของผูอื้1น 
๑๒. ปฏิบติัตามกฎ  กติกาการเล่นกีฬาพื�นฐาน  ตามชนิดกีฬาที1เล่น 
๑๓. อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งสิ1งแวดลอ้มกบัสุขภาพ 
๑๔. อธิบายสภาวะอารมณ์  ความรู้สึกที1มีผลต่อสุขภาพ 
๑๕. วเิคราะห์ขอ้มูลบนฉลากอาหารและผลิตภณัฑสุ์ขภาพ เพื1อการเลือกบริโภค 
๑๖. ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย 
๑๗. อธิบายความสาํคญัของการใชย้าและใชย้าอยา่งถูกวธีิ 
๑๘. แสดงวธีิปฐมพยาบาลเมื1อไดรั้บอนัตรายจากการใชย้าผดิ  สารเคมี  แมลงสัตวก์ดัต่อย  และการบาดเจบ็จาก 
        การเล่นกีฬา 
๑๙. วเิคราะห์ผลเสียของการสูบบุหรี1   และการดื1มสุรา ที1มีต่อสุขภาพและการป้องกนั 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

พ ๑๕๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๕                          เวลา    ๘๐    ชั0วโมง 

………………………………………………………….. 
สุขศึกษา 
 

               ศึกษาเกี1ยวกบั ความสําคญัของระบบยอ่ยอาหาร และระบบขบัถ่ายที1มีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต  
และพฒันาการ   ดูแลระบบยอ่ยอาหาร  และระบบขบัถ่ายให้ทาํงานตามปกติ   การเปลี1ยนแปลงทางเพศและ
ปฏิบติัตนไดเ้หมาะสม    ความสําคญัของการมีครอบครัวที1อบอุ่นตามวฒันธรรมไทย   ระบุพฤติกรรมที1พึง
ประสงค ์และไม่พึงประสงคใ์นการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในครอบครัวและกลุ่มเพื1อน  ความสาํคญัของการ
ปฏิบติัตนตามสุขบญัญติัแห่งชาติ  หาขอ้มูลข่าวสารเพื1อใชส้ร้างเสริมสุขภาพ  การตดัสินใจเลือกซื�ออาหารและ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ (อาหาร เครื1องสาํอาง   ผลิตภณัฑ์ดูแลสุขภาพในช่องปาก ฯลฯ)   ปัจจยัที1มีอิทธิพลต่อการใช้
สารเสพติด  (สุรา บุหรี1  ยาบา้  สารระเหย  ฯลฯ) ครอบครัว  สังคม  เพื1อน  ค่านิยม  ความเชื1อ  ปัญหาสุขภาพ   
สื1อ ฯลฯ   ผลกระทบของการใชย้า และสารเสพติดที1มีต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา   การใช้
ยา   อิทธิพลของสื1อที1มีต่อพฤติกรรม สุขภาพ (อินเทอร์เน็ต  เกม ฯลฯ) การปฏิบติัตนในการป้องกนัโรคที1พบ
บ่อยในชีวิตประจาํวนั  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหลีกเลี1ยงสารเสพติด  การปฏิบติัเพื1อป้องกนัอนัตราย
จากการเล่นกีฬา  

โดยใชก้ระบวนการวเิคราะห์  อภิปราย  อธิบาย  การศึกษาคน้ควา้  ฝึกทกัษะปฏิบติั  การทดสอบ  การ
ปรับตวั  การตดัสินใจ   

เพื1อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ มีสุขนิสัยที1ดี  รู้จกัป้องกนัตนเอง  มีทกัษะปฏิบติั  การทดสอบ   การปรับ 
ตวัและการตดัสินใจ   
 

พลศึกษา 
 

 ศึกษาการเคลื1อนไหวแบบผสมผสาน  เมื1อใชท้กัษะการเคลื1อนไหวตามแบบที1กาํหนด  เกมนาํไปสู่กีฬา  
กิจกรรมแบบผลดั  การใชแ้รง  การรับแรง  ความสมดุล  ทกัษะกลไกที1ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมทาง
กาย  กรีฑา  กีฬา  และกิจกรรมนนัทนาการ 
 โดยปฏิบติัการเคลื1อนไหวแบบผสมผสาน  เมื1อใชท้กัษะการเคลื1อนไหวตามแบบที1กาํหนด  การเล่น
เกมนาํไปสู่กีฬา  การเล่นกิจกรรมแบบผลดั  การรับแรง  การใชแ้รง  ความสมดุล  ทกัษะกลไก 
ที1ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมทางกาย  กรีฑา  กีฬา  กิจกรรมนนัทนาการ   

โดยใชก้ระบวนการเรียนตามหลกัการของพลศึกษา  ปฏิบติัตามกฎ  กติกา  ขอ้ตกลง  เห็นคุณค่าของ
การออกกาํลงักาย  มีระเบียบวนิยั  มีนํ�าใจนกักีฬา  เคารพสิทธิของผูอื้1น  ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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รหัสตัวชี:วดั 
 

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  ๒๕   ตัวชี:วดั 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  ป. ๕ ( พ JQJKJ ) 
๑.  อธิบายความสาํคญัของระบบยอ่ยอาหาร และระบบขบัถ่ายที1มีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต  และ 
     พฒันาการ 
๒. อธิบายวธีิดูแลระบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่ายใหท้าํงานตามปกติ 
๓. อธิบายการเปลี1ยนแปลงทางเพศ  และปฏิบติัตนไดเ้หมาะสม 
๔. อธิบายความสาํคญัของการมีครอบครัวที1อบอุ่นตามวฒันธรรมไทย 
๕. ระบุพฤติกรรมที1พึงประสงค ์และไม่พึงประสงคใ์นการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในครอบครัวและกลุ่ม 
     เพื1อน 
๖. จดัรูปแบบการเคลื1อนไหวแบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื1อใชท้กัษะการเคลื1อนไหวตามแบบที1กาํหนด 

๗. เล่มเกมนาํไปสู่กีฬาที1เลือกและกิจกรรมการเคลื1อนไหวแบบผลดั 
๘. ควบคุมการเคลื1อนไหวในเรื1องการรับแรง การใชแ้รงและความสมดุล 
๙. แสดงทกัษะกลไกในการปฏิบติักิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา 
๑๐. เล่นกีฬาไทย และกีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมไดอ้ยา่งละ ๑ ชนิด 
๑๑. อธิบายหลกัการ  และเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ  อยา่งนอ้ย  ๑ กิจกรรม 
๑๒. ออกกาํลงักายอยา่งมีรูปแบบ  เล่นเกมที1ใชท้กัษะการคิดและตดัสินใจ   
๑๓. เล่นกีฬาที1ตนเองชอบอยา่งสมํ1าเสมอ  โดยสร้างทางเลือกในวธีิปฏิบติัของตนเองอยา่งหลากหลาย   
๑๔. ปฏิบติัตามกฎกติกา  การเล่นเกม  กีฬาไทย และกีฬาสากล  ตามชนิดกีฬาที1เล่น 
๑๕. ปฏิบติัตนตามสิทธิของตนเอง  ไม่ละเมิดสิทธิผูอื้1นและยอมรับในความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการเล่น 
        เกม  และกีฬาไทย  กีฬาสากล 
๑๖. แสดงพฤติกรรมที1เห็นความสาํคญัของการปฏิบติัตนตามสุขบญัญติัแห่งชาติ 
๑๗. คน้หาขอ้มูลข่าวสารเพื1อใชส้ร้างเสริมสุขภาพ 
๑๘. วเิคราะห์สื1อโฆษณาในการตดัสินใจเลือกซื�ออาหาร และผลิตภณัฑสุ์ขภาพอยา่งมีเหตุผล 
๑๙. ปฏิบติัตนในการป้องกนัโรคที1พบบ่อยในชีวติประจาํวนั 
๒๐. ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
๒๑. วเิคราะห์ปัจจยัที1มีอิทธิพลต่อการใชส้ารเสพติด 
๒๒. วเิคราะห์ผลกระทบของการใชย้า และสารเสพติด  ที1มีผลต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และ 
         สติปัญญา 
๒๓. ปฏิบติัตนเพื1อความปลอดภยัจากการใชย้าและหลีกเลี1ยงสารเสพติด 
๒๔. วเิคราะห์อิทธิพลของสื1อที1มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ 
๒๕. ปฏิบติัตนเพื1อป้องกนัอนัตรายจากการเล่นกีฬา 
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คาํอธิบายรายวชิา 

พ ๑๖๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๖                       เวลา    ๘๐    ชั0วโมง 

………………………………………………………….. 
สุขศึกษา 
 

              ศึกษา ลกัษณะและหนา้ที1ของอวยัวะภายใน  ระบบสืบพนัธ์  ระบบไหลเวียนโลหิต  และระบบหายใจ  
การดูแลรักษาระบบสืบพนัธ์   ระบบไหลเวียนโลหิต  และระบบหายใจ  ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวและ
ความรักความผูกพนัของสมาชิกที1มีต่อกนั   วิเคราะห์พฤติกรรมเสี1ยงที1นาํไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์  การติดเชื�อ
เอดส์  และการตั�งครรภก่์อนวยัอนัควร   การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสิ1งแวดลอ้มที1มีผลต่อสุขภาพ  ผลกระทบ
ที1เกิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนวทางการป้องกนัโรคติดต่อสาํคญัที1พบในประเทศไทย   พฤติกรรมที1
บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม   สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื1อสุขภาพ
อยา่งต่อเนื1องผลกระทบจากความรุนแรงของภยัธรรมชาติที1มีต่อร่างกาย   จิตใจ  และสังคม    สาเหตุของการติด
สารเสพติด  และชกัชวนใหผู้อื้1นหลีกเลี1ยงสารเสพติด   ปฏิบติัตน  เพื1อความปลอดภยัจากธรรมชาติ   
              โดยใชก้ระบวนการวเิคราะห์   อภิปราย   อธิบาย  การศึกษาคน้ควา้ ฝึกทกัษะปฏิบติั การทดสอบ  การ
ปรับตวั  การตดัสินใจ   
               เพื1อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ  มีสุขนิสัยที1ดี  รู้จกัป้องกนัตนเอง   มีทกัษะปฏิบติั    การทดสอบ    การ
ปรับตวั  และการตดัสินใจ  ความ-รับผิดชอบต่อสุขภาพของตนและส่วนรวม 
 

พลศึกษา 
 

ศึกษาการเคลื1อนไหวร่วมกบัผูอื้1นในลกัษณะแบบผลดั  แบบผสมผสาน  การเคลื1อนไหวประกอบเพลง  
การรับแรง  การใชแ้รง  ความสมดุล  กีฬาไทย  กีฬาสากล  การเพิ1มพูนความสามารถของตนเองและผูอื้1น  
กิจกรรมนนัทนาการ  วธีิการรุก  การป้องกนั  ประโยชน์และหลกัการออกกกาํลงักาย 
 โดยปฏิบติัการเคลื1อนไหวร่วมกบัผูอื้1นในลกัษณะแบบผลดั  แบบผสมผสาน  การเคลื1อนไหวประกอบ
เพลง  การรับแรง  การใชแ้รง  ความสมดุล  กีฬาไทย  กีฬาสากล  เพิ1มพูนความสามารถของตนเอง  ปฏิบติัตาม
กฎ  กติกา  นนัทนาการ  เนน้กระบวนการทางพลศึกษา       
            ปฏิบติัตามกฎ  กติกา  ขอ้ตกลง  ในการเล่นเกม  กิจกรรมและกีฬา  เห็นคุณค่าของการออกกาํลงักาย  มี
ระเบียบวนิยั  มีนํ�าใจนกักีฬา  มีความสามคัคี  เคารพสิทธิของผูอื้1น  ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
  
 
 

 



 

 

179 

รหัสตัวชี:วดั 
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    ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  ป. ๖ ( พ JRJKJ ) 
๑.  อธิบายความสาํคญัของระบบสืบพนัธ์ุ  ระบบไหลเวยีนโลหิตและระบบหายใจ  ที1มีผลต่อสุขภาพ  การ 
      เจริญเติบโต  และพฒันาการ 
๒. อธิบายวธีิการดูแลรักษาระบบสืบพนัธ์ุ  ระบบไหลเวยีนโลหิต    และระบบหายใจใหท้าํงานตามปกติ 
๓. อธิบายความสาํคญัของการสร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบัผูอื้1น 
๔. วเิคราะห์พฤติกรรมเสี1ยงที1อาจนาํไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์ การติดเชื�อเอดส์  และการตั�งครรภก่์อนวยัอนัควร 
๕. แสดงทกัษะการเคลื1อนไหวร่วมกบัผูอื้1นในลกัษณะแบบผลดัและแบบผสมผสานไดต้ามลาํดบั ทั�งแบบอยู ่
     กบัที1   เคลื1อนที1  และใชอุ้ปกรณ์ประกอบ  และการเคลื1อนไหวประกอบเพลง 
๖. จาํแนกหลกัการเคลื1อนไหวในเรื1องการรับแรง   การใชแ้รง   และความสมดุลในการเคลื1อนไหวร่างกายในการเล่น 
     เกม   เล่นกีฬา  และนาํผลมาปรับปรุง  เพิ1มพูนวธีิปฏิบติัของตนและผูอื้1น 
๗. เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมไดอ้ยา่งละ ๑ ชนิด 
๘. ใชท้กัษะกลไก  เพื1อปรับปรุงเพิ1มพูนความสามารถของตนและผูอื้1นในการเล่นกีฬา 
๙. ร่วมกิจกรรมนนัทนาการอยา่งนอ้ย ๑ กิจกรรม แลว้นาํความรู้และหลกัการที1ไดไ้ปใชเ้ป็นฐานการศึกษาหา 
    ความรู้  เรื1องอื1น ๆ 
๑๐. อธิบายประโยชน์และหลกัการออกกาํลงักายเพื1อสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ 
๑๑. เล่นเกมที1ใชท้กัษะการวางแผน  และสามารถเพิ1มพูนทกัษะการออกกาํลงักายและเคลื1อนไหวอยา่งเป็น 
       ระบบ 
๑๒. เล่นกีฬาที1ตนเองชื1นชอบและสามารถประเมินทกัษะการเล่นของตนเป็นประจาํ 
๑๓. ปฏิบติัตามกฎ  กติกา  ตามชนิดกีฬาที1เล่น  โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของตนเองและผูอื้1น 
๑๔. จาํแนกกลวธีิการรุก  การป้องกนั  และนาํไปใชใ้นการเล่นกีฬา 
๑๕. เล่นเกมและกีฬา  ดว้ยความสามคัคีและมีนํ�าใจนกักีฬา 
๑๖. แสดงพฤติกรรมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสิ1งแวดลอ้มที1มีผลต่อสุขภาพ 
๑๗. วเิคราะห์ผลกระทบที1เกิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนวทางการป้องกนัโรคติดต่อสาํคญัที1พบใน 
        ประเทศไทย 
๑๘. แสดงพฤติกรรมที1บ่งบอกถึง   ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม 
๑๙. สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื1อสุขภาพอยา่งต่อเนื1อง 
๒๐. วเิคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภยัธรรมชาติที1มีต่อร่างกาย  จิตใจ  และสังคม 
๒๑. ระบุวธีิปฏิบติัตน เพื1อความปลอดภยัจากธรรมชาติ 
๒๒. วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติด และชกัชวนใหผู้อื้1นหลีกเลี1ยงสารเสพติด 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

พ ๒๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      

ชั:นมธัยมศึกษาปีที0 ๑         ภาคเรียนที0 ๑              จํานวน  ๑  หน่วยกติ  เวลา  ๔๐  ชั0วโมง  
………………………………………………………….. 

สุขศึกษา 
 

ศึกษาความสําคญัของระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อที1มีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต  และ
พฒันาการของวยัรุ่น  ดูแลรักษาระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อใหท้าํงานตามปกติ ภาวะการเจริญเติบโต
ทางร่างกายของตนเองกบัเกณฑ์มาตรฐาน  การพฒันาตนเองให้เจริญเติบโตสมวยั  วิธีการปรับตวัต่อการ
เปลี1ยนแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ์  และพฒันาการทางเพศอย่างเหมาะสม  การป้องกนัตนเองจากการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ 
 โดยใชก้ระบวนการวเิคราะห์ อภิปราย อธิบาย  การศึกษาคน้ควา้ การทดสอบ การปรับตวัการตดัสินใจ  

เพื1อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ พฒันาการของมนุษย ์การปรับตวัการเปลี1ยนแปลงร่างกาย อารมณ์  และ
พฒันาการทางเพศ สามารถปฏิบติัตนใหป้ลอดภยัจากโรคต่างๆใหก้บัตนเอง  ครอบครัว   
 

พลศึกษา 
ศึกษาเพิ1มพูนความสามารถของตนตามหลกัการเคลื1อนไหวที1ใชท้กัษะกลไก  และทกัษะพื�นฐานที1นาํ 

ไปสู่การพฒันาทกัษะการเล่นกีฬา  กีฬาไทย  กีฬาสากล  กิจกรรมนนัทนาการ  กิจกรรมสมรรถภาพ 
 โดยปฏิบติัการเพิ1มพุนความสามารถของตนตามหลกัการเคลื1อนไหว ที1ใช้ทกัษะกลไกล  และทกัษะ
พื�นฐาน  เพื1อพฒันาทกัษะการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล  โดยมีรูปแบบวิธีการรุกและป้องกนัในการเล่นกีฬา  
กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสมรรถภาพ  นําความรู้และหลักการที1ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาํวนั  เน้น
กระบวน การทางพลศึกษา  ^  ขั�นตอน  

ปฏิบติัตามกฎ  กติกา  การเล่นเกมและการแข่งขนักีฬา  การทาํงานเป็นทีม  การยอมรับความสามารถ
และความแตกต่างระหว่างบุคคล  เห็นความสําคญัของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา  มีระเบียบวินัย  มี
นํ�าใจนกักีฬา 
 

รหัสตัวชี:วดั  
พ.๑.๑    ม.๑ / ๑, ม.๑ / ๒, ม.๑ / ๓,ม.๑ / ๔   
พ.๒.๑    ม.๑ / ๑, ม.๑ / ๒  
พ.๓.๑   ม.๑ / ๑,  ม.๑ / ๒,  ม.๑ / ๓ 

 (รวม  ๙  ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

พ ๒๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                     

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๑        ภาคเรียนที0 ๒                จํานวน  ๑  หน่วยกติ                เวลา  ๔๐  ชั0วโมง 

………………………………………………………….. 
สุขศึกษา  
 ศึกษาอาหารที1 เหมาะสมกับวยั  โภชนาการที1 มีผลกระทบต่อสุขภาพ  นํ� าหนักเกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถภาพทางกาย  ปฐมพยาบาลและเคลื1อนยา้ยผูป่้วยอย่างปลอดภยั  อาการของผูติ้ดสารเสพติดและการ
ป้องกนัการติดสารเสพติด  การใชส้ารเสพติดกบัการเกิดโรคและอุบติัเหตุ การลด  ละ  เลิกสารเสพติด     โดย
ใชท้กัษะต่าง ๆ 
 โดยใชก้ระบวนการวเิคราะห์ อภิปราย อธิบาย การศึกษาคน้ควา้ การทดสอบ  การปรับตวัการตดัสินใจ  

เพื1อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ การเลือกอาหารและโภชนาการที1เหมาะสมกบัวยั  ปัญหาที1เกิดจากภาวะ
โภชนาการ  การควบคุมนํ�าหนกั  รู้วธีิการปฐมพยาบาลเบื�องตน้  ลกัษณะและวธีิการป้องกนัการติดสารเสพติด  
แสดงวธีิการชกัชวนผูอื้1นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด  มีทกัษะการปฏิเสธ สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติ ประจาํ 
วนั มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที1เหมาะสม 
 

พลศึกษา 
 ศึกษา  ความสําคญัของการออกกาํลงักาย  การเล่นกีฬา  รูปแบบการเล่น  ความแตกต่างของวธีิการเล่น  
เลือกเขา้ร่วมกีฬาตามความถนัดและความสนใจ  ปฏิบติัตาม กฎ กติกาและขอ้ตกลง  ร่วมมือในการเล่นกีฬา
และการทาํงานเป็นทีม การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการเล่นกีฬา  การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
  โดยปฏิบติัการเพิ1มพูนความรู้  ความเขา้ใจ  เห็นคุณค่าของตนเองและผูอื้1น  ฝึกทกัษะการเคลื1อนไหว
ในชีวติประจาํวนั ทกัษะการเคลื1อนไหวเบื�องตน้  มีระเบียบวนิยัเคารพสิทธิกฎและกติกา  รักการออกกาํลงักาย
และการเล่นกีฬา มีนํ� าใจนกักีฬา เป็นผูน้าํและผูต้ามที1ดี  มีจิตวิญญาณในการแข่งขนัและร่วมมืออย่างสันติ  มี
จิตสาํนึกในการใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์และสร้างสรรค ์และพยายามแกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเอง 

ปฏิบติัตามกฎ  กติกา  การเล่นเกมและการแข่งขนักีฬา  การทาํงานเป็นทีม  การยอมรับความสามารถ
และความแตกต่างระหว่างบุคคล  เห็นความสําคญัของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา  มีระเบียบวินัย  มี
นํ�าใจนกักีฬา 
ตัวชี:วดั   

พ.๓.๒    ม.๑ / ๑,  ม.๑ / ๒,  ม.๑ / ๓,  ม.๑ / ๔,  ม.๑ / ๕,  ม.๑ / ๖ 
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   ๑๔   ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                     

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0   ๒          ภาคเรียนที0 ๑                 จํานวน  ๑  หน่วยกติ         เวลา      ๔๐    ชั0วโมง  

………………………………………………………….. 
สุขศึกษา 
 ศึกษาการเปลี1ยนแปลงดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และ สติปัญญาในวยัรุ่น  ผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโต และพฒันาการดา้นร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในวยัรุ่น  ปัจจยัที1มีอิทธิพลต่อ 
เจตคติในเรื1องเพศปัญหาและผลกระทบที1เกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์ในวยัเรียน การป้องกนัตนเองและหลีกเลี1ยง
จากโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์  เอดส์  และการตั�งครรภโ์ดยไม่พึงประสงค ์ ความสาํคญัของความเสมอภาคทาง
เพศ และวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 โดยใชก้ระบวนการวเิคราะห์ สืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจ  การสืบคน้ขอ้มูล  การบนัทึก 

เพื1อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ เกี1ยวกบัการเปลี1ยนแปลงดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา ใน
วยัรุ่น  ปัจจยัที1มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการ ปัจจยัที1มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื1 องเพศ  วิธี
ป้องกนัตนเองและหลีกเลี1ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และการตั�งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ปัญหาและ
ผลกระทบที1เกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์ในวยัเรียน  ความเสมอภาคทางเพศและการวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม   
 

พลศึกษา 
ศึกษานาํผลการปฏิบติัตนเกี1ยวกบัทกัษะกลไก  มาสรุปเป็นวิธีที1เหมาะสมในบริบทของตนเอง  การ

เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล  โดยมีรูปแบบ  วิธีการรุกและการป้องกนัในการเล่นกีฬา  เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของการเคลื1อนไหว  ที1ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจาํวนั  ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ  กิจกรรม
สมรรถภาพ  นาํความรู้และหลกัการที1ไดรั้บไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
 โดยปฏิบติัทกัษะกลไกที1เหมาะสมในบริบทของตนเอง  เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล  โดยมีรูปแบบวธีิการ
รุก   การป้องกนั  การเคลื1อนไหวมีผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจาํวนั  กิจกรรมนันทนาการ  
กิจกรรมสมรรถภาพ  เนน้กระบวนการของพลศึกษา  ^  ขั�นตอน   

ปฏิบติัตามกฎ  กติกา  การเล่นเกมและการแข่งขนักีฬา   การทาํงานเป็นทีม  การยอมรับความสามารถ  
และความแตกต่างระหว่างบุคคลเห็นความสําคญัของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา  มีระเบียบวินัย  มี
นํ�าใจนกักีฬา 

 

ตัวชี:วดั  
พ  ๑.๑   ม.๒ / ๑, ม.๒ / ๒   
พ  ๒.๑  ม.๒ / ๑, ม.๒ / ๒, ม.๒ / ๓, ม.๒ / ๔  
พ.๓.๑   ม.๒ / ๑,  ม.๒ / ๒,  ม.๒ / ๓,  ม.๒ / ๔  (รวม    ๑๐    ตัวชี:วดั) 
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คําอธิบายรายวชิา 
 

พ ๒๒๑๐๒สุขศึกษาและพลศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                     

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0   ๒           ภาคเรียนที0 ๒              จํานวน  ๑  หน่วยกติ             เวลา     ๔๐     ชั0วโมง  

………………………………………………………….. 
สุขศึกษา 
 ศึกษาบริการทางสุขภาพ การใช้เทคโนโลยีที1มีต่อสุขภาพ  ความเจริญกา้วหน้าทางการแพทย ์   ความ 
สัมพนัธ์ของภาวะสมดุลระหวา่งสุขภาพกายและสุขภาพจิต  อาการเบื�องตน้ของผูมี้ปัญหาสุขภาพจิต วิธีปฏิบติั
ตนเพื1อจดัการกับอารมณ์และความเครียด  สมรรถภาพทางกาย  แหล่งที1ช่วยเหลือ  ฟื� นฟูผูติ้ดสารเสพติด 
พฤติกรรมเสี1ยงและสถานการณ์เสี1ยง  การป้องกนัตนเองและหลีกเลี1ยงสถานการณ์คบัขนั 
 โดยใชก้ระบวนการวเิคราะห์ อภิปราย อธิบาย การศึกษาคน้ควา้ การทดสอบ  การปรับตวัการตดัสินใจ  

เพื1อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ การใช้เทคโนโลยีที1มีต่อสุขภาพ  ความเจริญกา้วหน้าทางการแพทย ์วิธี
ปฏิบติัตนเพื1อจดัการกบัอารมณ์และความเครียด รู้จกัการป้องกนัตนเองและหลีกเลี1ยงสถานการณ์คบัขนั 
 

พลศึกษา 
ศึกษาความสําคญัของสาเหตุการเปลี1ยนแปลงทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  

จากการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาอย่างสมํ1าเสมอ  ออกกาํลงักายและเล่นกีฬาตามความถนัดและความ
สนใจ  ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพื1อเป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง  วางแผนการรุกและการป้องกนัใน
การเล่นกีฬาที1เลือกนาํไปใชใ้นการเล่นอยา่งเหมาะสมกบัทีม  และพฒันาสมรรถภาพทางกายตนเอง 
 โดยปฏิบติัทกัษะกลไกที1เหมาะสมในบริบทของตนเอง   เห็นคุณค่าของตนเองและผูอื้1น ศึกษาหา
ความรู้องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื1อสุขภาพ  มีทกัษะการเคลื1อนไหวในชีวิตประจาํวนั  มีทกัษะ
การเคลื1อนไหวเบื�องตน้  มีระเบียบวนิยัเคารพสิทธิและเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายอยา่งสมํ1าเสมอ 

ปฏิบติัตามกฎ  กติกา  การเล่นเกมและการแข่งขนักีฬา   การทาํงานเป็นทีม  การยอมรับความสามารถ  
และความแตกต่างระหวา่งบุคคลเห็นความสาํคญัของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา มีระเบียบวนิยั  มีนํ�าใจ 
นกักีฬา 
 

ตัวชี:วดั   
พ.๓.๒   ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๕   
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   ๑๕   ตวัชี�วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา        

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๓           ภาคเรียนที0 ๑                  จํานวน  ๑  หน่วยกติ            เวลา      ๔๐    ชั0วโมง 

………………………………………………………….. 
สุขศึกษา  
 

 ศึกษาการเปลี1ยนแปลงทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  แต่ละช่วง   ของชีวิต  
อิทธิพลและความคาดหวงัของสังคมต่อการเปลี1ยนแปลงของวยัรุ่น   สื1อ  โฆษณา  ที1มีอิทธิพลต่อการเจริญ 
เติบโตและพฒันาการของวยัรุ่น อนามยัแม่และเด็ก  การวางแผนครอบครัว และการปฏิบติัตนที1เหมาะสม  ผล 
กระทบต่อการตั�งครรภ ์ แนวทางป้องกนั แกไ้ขความขดัแยง้ในครอบครัว 
 โดยใชก้ระบวนการวเิคราะห์ อภิปราย อธิบาย การศึกษาคน้ควา้ การทดสอบ  การปรับตวัการตดัสินใจ  

เพื1อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ พฒันาการของมนุษย ์การปรับตวัการเปลี1ยนแปลงร่างกาย อารมณ์  และ
พฒันาการทางเพศ สามารถปฏิบติัตนใหป้ลอดภยัจากโรคต่างๆใหก้บัตนเอง  ครอบครัว   
 

พลศึกษา 
 

ศึกษาการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล  อยา่งละ  W  ชนิด  โดยใหเ้ทคนิคที1เหมาะสมกบัตนเอง  นาํหลกัการ  
ความรู้  ทกัษะการเคลื1อนไหว  กิจกรรมทางกาย  ไปใชส้ร้างเสริมสุขภาพอยา่งต่อเนื1อง นาํความรู้ดา้นนนัทนา 
การไปขยายผลกบัผูอื้1น 
 โดยปฏิบติัทกัษะการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล  นาํทกัษะการเคลื1อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นกีฬา
ไปใชส้ร้างเสริมสุขภาพตนเอง  ปฏิบติัการร่วมกิจกรรมนนัทนาการ  เนน้กระบวนการทาง 
พลศึกษา  ^  ขั�นตอน   

ปฏิบติัตามกฎ  กติกา  และขอ้ตกลง  มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา  ปฏิบติักลวิธีการรุก  การป้องกนั
ในการเล่นกีฬา  มีระเบียบวนิยั  มีนํ�าใจนกักีฬา 
 

ตัวชี:วดั   
พ  ๑.๑  ม.๓ / ๑, ม.๓ / ๒, ม.๓ / ๓   
พ  ๒.๑  ม.๓ / ๑, ม.๓ / ๒,ม. ๓ / ๓ 
พ.๓.๑   ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓                
  

(รวม   ๙   ตวัชี�วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

พ ๒๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0๓     ภาคเรียนที0 ๒                จํานวน  ๑  หน่วยกติ                 เวลา      ๔๐   ชั0วโมง 

………………………………………………………….. 
สุขศึกษา  
 

  ศึกษาอาหารที1เหมาะสมกบัวยัต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและคุณค่าทางโภชนาการ แนวทาง
ป้องกนัโรคที1เป็นสาเหตุสาํคญัของการเจบ็ป่วยและการตายของคนไทย แนวทาง แกไ้ขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
การออกกาํลงักาย  การพกัผอ่นและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย   สมรรถภาพทางกาย  และพฒันาไดต้าม
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ปัจจยัเสี1ยง และพฤติกรรมเสี1ยงที1มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกนั  การหลีกเลี1ยง
การใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา  อิทธิพลของสื1อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  ความสัมพนัธ์ของ
การดื1มเครื1องดื1มที1มีแอลกอฮอลต่์อสุขภาพและการเกิดอุบติัเหตุ  การช่วยฟื� นคืนชีพอยา่งถูกวธีิ 
 โดยใชก้ระบวนการวเิคราะห์ อภิปราย อธิบาย การศึกษาคน้ควา้ การทดสอบ  การปรับตวัการตดัสินใจ  

เพื1อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ พฒันาการของมนุษย ์การปรับตวัการเปลี1ยนแปลงร่างกาย อารมณ์  และ
พฒันาการทางเพศ สามารถปฏิบติัตนใหป้ลอดภยัจากโรคต่างๆใหก้บัตนเอง  ครอบครัว  
 

พลศึกษา 
 

ศึกษาเกี1ยวกบัมารยาทในการเล่นและการดูกีฬาดว้ยความมีนํ�าใจนกักีฬา  ออกกาํลงักายและเล่นกีฬา
อยา่งสมํ1าเสมอ  นาํแนวคิดหลกัการจากการเล่นทั�งประเภทบุคคลและประเภททีม  กฎ  กติกาและขอ้ตกลงใน
การเล่นกีฬา  วธีิใชก้ลวธีิในการรุกและการป้องกนัในการเล่นกีฬาไดต้ามสถานการณ์ของการเล่น  พฒันา
สุขภาพตนเองที1เกิดจากการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 โดยปฏิบติัทกัษะการเล่นกีฬาและนาํทกัษะการเคลื1อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นกีฬาไปใชส้ร้าง
เสริมสุขภาพตนเอง  ปฏิบติัการร่วมกิจกรรมนนัทนาการ  เนน้กระบวนการทางพลศึกษา  ^  ขั�นตอน   

ปฏิบติัตามกฎ  กติกา  และขอ้ตกลง  มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา  ปฏิบติักลวธีิการรุก  การป้องกนั
ในการเล่นกีฬา  มีระเบียบวนิยั  มีนํ�าใจนกักีฬา 

 

ตัวชี:วดั   
พ.๓.๒   ม.๓ / ๑,  ม.๓ / ๒,  ม.๓ / ๓,  ม.๓ / ๔,  ม.๓ / ๕ 
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    ๑๕     ตวัชี�วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ศ  11101  ศิลปะ 1           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ          ชั:นประถมศึกษาปีที0 1        เวลา     80   ชั0วโมง/ปี 

………………………………………………………….. 
                                                                                                

               ศึกษารูปร่าง  ลกัษณะ และขนาด ความรู้สึก ของสิ1งต่าง ๆ ที1มีผลต่อธรรมชาติและสิ1งแวดลอ้มรอมตวั  
การใชว้สัดุอุปกรณ์ การทดลองสีจากธรรมชาติ  ที1หาไดใ้นทอ้งถิ1น  การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของ
ตนเองและบอกความสาํคญัของงานทศันศิลป์ในชีวิตประจาํวนั 
                รู้การกาํเนิดของเสียง  ระดบัเสียงดงั – เบา อตัราความเร็วของจงัหวะ การอ่านบทกลอนประกอบ
จงัหวะ กิจกรรมดนตรี เพลงที1ใชใ้นชีวติประจาํวนั เล่าถึงที1มาของบทเพลงและความน่าสนใจของบทเพลงใน
ทอ้งถิ1น 
                การเคลื1อนไหวลกัษณะต่าง ๆ การใชภ้าษาทา่  และการประดิษฐท์่าทางประกอบเพลงที1เกี1ยวกบั
ธรรมชาติสัตวก์ารละเล่นของเด็กไทย และการเป็นผูช้มที1ดี  
                โดยใชท้กัษะกระบวนการวิเคราะห์ อภิปราย วพิากษว์จิารณ์ การถ่ายทอดความรู้สึกตามความคิด 
เพื1อใหเ้กิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถนาํเสนอสื1อสารสิ1งที1เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
เห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที1
เหมาะสมกบัมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ1น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

รหัสตัวชี:วดั 
ศ 1.1  ป. 1/1   ป. 1/2   ป. 1/3   ป. 1/4   ป. 1/5  
ศ 1.2   ป. 1/1  ศ .2.1  ป 1/1  ป 1/2  ป 1/3  ป 1/4   ป 1/5  
ศ 2.2  ป. 1/1  ป 1/2   
ศ 3.1   ป.1/1 ป 1/2   ป. 1/3  
ศ 3.2  ป 1/1  ป 1/2 

(รวม          18      ตวัชี�วดั)  
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาศิลปะ  ป. ๑ ( ศ JJJKJ ) 
๑.  อภิปรายเกี1ยวกบัรูปร่าง ลกัษณะ  และขนาดของสิ1งต่าง ๆ รอบตวัในธรรมชาติและสิ1งที1มนุษยส์ร้างขึ�น 
๒. บอกความรู้สึกที1มีต่อธรรมชาติ และสิ1งแวดลอ้มรอบตวั 
๓. มีทกัษะพื�นฐานในการใชว้สัดุ  อุปกรณ์สร้างงานทศันศิลป์ 
๔. สร้างงานทศันศิลป์โดยการทดลองใชสี้ ดว้ยเทคนิคง่าย ๆ 
๕. วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 
๖. ระบุงานทศันศิลป์ในชีวติประจาํวนั 
๗. รู้วา่สิ1งต่าง ๆ สามารถก่อกาํเนิดเสียงที1แตกต่างกนั 
๘. บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความชา้- เร็วของจงัหวะ 
๙. ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ 
๑๐. มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอยา่งสนุกสนาน 
๑๑. บอกความเกี1ยวขอ้งของเพลงที1ใชใ้นชีวติประจาํวนั 
๑๒. เล่าถึงเพลงในทอ้งถิ1น 
๑๓. ระบุสิ1งที1ชื1นชอบในดนตรีทอ้งถิ1น 
๑๔. เลียนแบบการเคลื1อนไหว 
๑๕. แสดงท่าทางง่าย ๆ เพื1อสื1อความหมาย แทนคาํพูด 
๑๖. บอกสิ1งที1ตนเองชอบ จากการดูหรือร่วมการแสดง 
๑๗. ระบุ และเล่นการละเล่นของเด็กไทย  
๑๘. บอกสิ1งที1ตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์ 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ศ  12101 ศิลปะ    2           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ          ชั:นประถมศึกษาปีที0 2           เวลา     80   ชั0วโมง/ปี 

…………………………………………………………..                                                                                             
 

               ศึกษาเกี1ยวกบัรูปร่าง  รูปทรง เส้น สี ในธรรมชาติ สิ1งแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆการใช ้
วสัดุอุปกรณ์ สร้างงานทศันศิลป์ ๓ มิติ ภาพปะติดจากกระดาษ การวาดภาพถ่ายทอดเรื1องราว เนื�อหาเรื1องราว
ในงานทศันศิลป์ และงานโครงสร้างเคลื1อนไหว บอกความสาํคญัของงานทศันศิลป์ในชีวติประจาํวนังาน
ทศันศิลป์ในทอ้งถิ1น 
                สีสันของเสียงเครื1องดนตรี สีสันของเสียงมนุษย ์ การฝึกโสตประสาทการจาํแนกเสียง การ
เคลื1อนไหวประกอบเนื�อหาในบทเพลง การเล่นเครื1องดนตรีประกอบเพลง การขบัร้อง บอกความหมายและ
ความสาํคญัของเพลงที1ไดย้นิ เพลงในทอ้งถิ1น กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ 
                 การเคลื1อนไหวอยา่งมีรูปแบบ การประดิษฐท์่าทางจากการเคลื1อนไหวอยา่งมีรูปแบบหลกัและ
วธีิการปฏิบติันาฏศิลป์ การใชภ้าษาท่าและนาฏยศพัทป์ระกอบจงัหวะ มีมารยาทในการชมการแสดงหรือมีส่วน
ร่วม การเคลื1อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ หลกัและวธีิการปฏิบติันาฏศิลป์ หลกัในการชมการแสดง การ   บูรนา
การนาฏศิลป์กบัสาระการเรียนรู้อื1น ๆ ที1มาการละเล่นพื�นบา้น 
                  โดยใชท้กัษะกระบวนการ การวิเคราะห์ วิพากษว์จิารณ์ อธิบาย การฝึกปฏิบติั การถ่ายทอด
ความรู้สึกตามความคิด เพื1อใหเ้กิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถนาํเสนอสื1อสารสิ1งที1เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตดัสินใจ เห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั มี
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที1เหมาะสมกบัมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ1น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

รหัสตัวชี:วดั 
ศ 1.1    ป. 2/1  ป. 2/2  ป. 2/3  ป. 2/4  ป. 2/5  ป. 2/6  ป. 2/7  ป. 2/8 
ศ 1.2 ป. 2/1  ป. 2/2    
ศ 2.1  ป. 2/1  ป. 2/2  ป. 2/3  ป. 2/4  ป. 2/5  ศ 2.2  ป. 2/1  ป. 2/2   
ศ. 3.1 ป. 2/1  ป. 2/2 ป. 2/3 ป. 2/4  ป. 2/5   
ศ 3.2  ป. 2/1  ป. 2/2 ป. 2/3   

(รวม          25         ตวัชี�วดั)  
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาศิลปะ  ป. ๒ ( ศ JMJKJ ) 
๑.   บรรยายรูปร่าง รูปทรงที1พบในธรรมชาติและสิ1งแวดลอ้ม 
๒. ระบุทศันธาตุที1อยูใ่นสิ1งแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์ โดยเนน้เรื1องเส้น  สี รูปร่าง และรูปทรง 
๓. สร้างงานทศันศิลป์ต่าง ๆ โดยใชท้ศันธาตุที1เนน้เส้น รูปร่าง 
๔. มีทกัษะพื�นฐานในการใชว้สัดุ  อุปกรณ์ สร้างงานทศันศิลป์ ๓ มิติ 
๕. สร้างภาพปะติดโดยการตดัหรือฉีกกระดาษ 
๖. วาดภาพเพื1อถ่ายทอดเรื1องราวเกี1ยวกบัครอบครัวของตนเองและเพื1อนบา้น 
๗. เลือกงานทศันศิลป์ และบรรยายถึงสิ1งที1มองเห็น รวมถึงเนื�อหาเรื1องราว 
๘. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคลื1อนไหว 
๙. บอกความสาํคญัของงานทศันศิลป์ที1พบเห็นในชีวิตประจาํวนั 
๑๐. อภิปรายเกี1ยวกบังานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในทอ้งถิ1นโดยเนน้ถึงวธีิการสร้างงานและวสัดุอุปกรณ์ ที1ใช ้
๑๑. จาํแนกแหล่งกาํเนิด ของเสียงที1ไดย้นิ 
๑๒. จาํแนกคุณสมบติัของเสียง สูง- ตํ1า ,  ดงั-เบา   ยาว-สั�น ของดนตรี 
๑๓. เคาะจงัหวะหรือเคลื1อนไหวร่างกาย  ใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาของเพลง 
๑๔. ร้องเพลงง่าย ๆ ที1เหมาะสมกบัวยั 
๑๕. บอกความหมายและความสาํคญัของเพลงที1ไดย้นิ 
๑๖.  บอกความสัมพนัธ์ของเสียงร้อง  เสียงเครื1องดนตรีในเพลงทอ้งถิ1น โดยใชค้าํง่าย ๆ 
๑๗.  แสดงและเขา้ร่วมกิจกรรมทางดนตรีในทอ้งถิ1น 
๑๘.  เคลื1อนไหวขณะอยูก่บัที1และเคลื1อนที1  
๑๙.  แสดงการเคลื1อนไหวที1สะทอ้นอารมณ์ของตนเองอยา่งอิสระ 
๒๐. แสดงท่าทาง เพื1อสื1อความหมายแทนคาํพูด 

๒๑. แสดงท่าทางประกอบจงัหวะอยา่งสร้างสรรค ์

๒๒. ระบุมารยาทในการชมการแสดง 
๒๓. ระบุและเล่นการละเล่นพื�นบา้น  
๒๔. เชื1อมโยงสิ1งที1พบเห็นในการละเล่นพื�นบา้นกบัสิ1งที1พบเห็นในการดาํรงชีวติของคนไทย 
๒๕. ระบุสิ1งที1ชื1นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพื�นบา้น 
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คาํอธิบายรายวชิา 
ศ  13101 ศิลปะ    N         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ          ชั:นประถมศึกษาปีที0 3     จํานวน  80  ชั0วโมง/ปี 

…………………………………………………………..                                                                                             
 

 ศึกษาเกี1ยวกบัรูปร่าง   รูปทรงในธรรมชาติสิ1 งแวดลอ้ม โดยจาํแนกทศันธาตุของสิ1งต่าง ๆ ที1เราพบ
เห็น    โดยเน้นเรื1อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื�นผิวในธรรมชาติโดยเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาด
ภาพระบายสี      งานปั� น   เพื1อเป็นการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ระบุสิ1งที1ชื1นชมและสิ1งที1ควรปรับปรุงใน
งานทศันศิลป์ของ  ตนเองและสร้างงานทศันศิลป์ในทอ้งถิ1นเป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมในทอ้งถิ1น 
 ศึกษารูปร่างเครื1องดนตรี  และเสียงของเครื1องดนตรี  บอกความหมายบทบาทหนา้ที1ของบทเพลงที1ได้
ยนิได ้สามารถขบัร้องเล่นดนตรีง่าย ๆไดเ้คลื1อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง นาํดนตรีไปใชใ้นชีวติประจาํวนั
ได ้
 โดยใชท้กัษะการบรรยาย การแสดงท่าทางและเคลื1อนไหวในรูปแบบต่าง เช่น รําวงมาตรฐาน เพลง        
พระราชนิพนธ์ รู้หลกัและวธีิการปฏิบติันาฏศิลป์ การฝึกภาษาท่า การฝึกนาฏศพัท ์เปรียบเทียบบทบาทหนา้ที1          
ผูแ้สดงและผูช้มได ้บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวติประจาํวนั 
 

รหัสตัวชี:วดั 
ศ  1.1    ป3/1  ป3/2  ป3/3  ป3/4  ป3/5  ป3/6  ป3/7  ป[/�   ป[/�   ป[/WY 
ศ  1.2    ป3/1  ป3/2    
ศ  2.1    ป3/1  ป3/2  ป3/3   ป3/4  ป3/5  ป3/6  ป3/7   
ศ  2.2    ป3/1  ป3/2     
ศ  3.1    ป3/1  ป3/2  ป3/3  ป3/4  ป3/5     
ศ  3.2    ป3/1  ป3/2  ป3/3   

(รวม     29     ตวัชี�วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาศิลปะ  ป. ๓ ( ศ JNJKJ ) 
๑.  บรรยาย รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติสิ1งแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์ 
๒. ระบุ วสัดุ  อุปกรณ์ที1ใชส้ร้างผลงาน เมื1อชมงานทศันศิลป์ 

๓.  จาํแนกทศันธาตุของสิ1งต่าง ๆ  ในธรรมชาติสิ1งแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ โดยเนน้เรื1อง  เส้น  สี  รูปร่าง  
      รูปทรง   และพื�นผวิ 
๔.  วาดภาพ ระบายสีสิ1งของรอบตวั 
๕.  มีทกัษะพื�นฐาน ในการใชว้สัดุอุปกรณ์สร้างสรรคง์านปั� น 
๖.  วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใชเ้ส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื�นผวิ 
๗.  บรรยายเหตุผลและวธีิการในการสร้างงานทศันศิลป์ โดยเนน้ถึงเทคนิคและวสัดุ อุปกรณ์ 
๘.  ระบุสิ1งที1ชื1นชมและสิ1งที1ควรปรับปรุงในงานทศันศิลป์ของตนเอง 
๙.   ระบุ และจดักลุ่มของภาพตามทศันธาตุที1เนน้ในงานทศันศิลป์นั�น ๆ   
๑๐. บรรยายลกัษณะรูปร่าง  รูปทรง  ในงานการออกแบบสิ1งต่าง ๆ ที1มีในบา้นและโรงเรียน    
๑๑.  เล่าถึงที1มาของงานทศันศิลป์ในทอ้งถิ1น 
๑๒. อธิบายเกี1ยวกบัวสัดุอุปกรณ์และวธีิการสร้างงานทศันศิลป์ในทอ้งถิ1น 
๑๓. ระบุรูปร่างลกัษณะของเครื1องดนตรี   ที1เห็นและไดย้ินในชีวิตประจาํวนั 
๑๔. ใชรู้ปภาพหรือสัญลกัษณ์แทนเสียง และจงัหวะเคาะ 
๑๕. บอกบทบาทหนา้ที1ของเพลงที1ไดย้นิ 
๑๖.  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
๑๗. เคลื1อนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงที1ฟัง 
๑๘. แสดงความคิดเห็นเกี1ยวกบัเสียงดนตรี เสียงขบัร้องของตนเองและผูอื้1น 
๑๙. นาํดนตรีไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัหรือโอกาสต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒๐. ระบุลกัษณะเด่นและเอกลกัษณ์ของดนตรีในทอ้งถิ1น  
๒๑. ระบุความสาํคญัและประโยชน์ของดนตรีต่อการดาํเนินชีวติของคนในทอ้งถิ1น 

๒๒. สร้างสรรคก์ารเคลื1อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ในสถานการณ์สั�น ๆ  
๒๓. แสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ 

๒๔. เปรียบเทียบบทบาทหนา้ที1ของผูแ้สดงและผูช้ม 
๒๕. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงที1เหมาะสมกบัวยั 
๒๖. บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวติประจาํวนั 
๒๗. เล่าการแสดงนาฏศิลป์ที1เคยเห็นในทอ้งถิ1น 
๒๘. ระบุสิ1งที1เป็นลกัษณะเด่นและเอกลกัษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์  
๒๙.  อธิบายความสาํคญัของการแสดงนาฏศิลป์ 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ศ  14101 ศิลปะ   P         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ             ชั:นประถมศึกษาปีที0 4     จํานวน  80  ชั0วโมง/ปี 

…………………………………………………………..                                                                                             
 

             ศึกษาเกี1ยวกบัทศันธาตุของสิ1งของต่าง ๆ ในธรรมชาติ สิ1งแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์โดนเน้นเรื1องสี 
รูปร่าง รูปทรง พื�นผิวและพื�นที1วา่ง ในการเปรียบเทียบรูปร่างรูปลกัษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติเพื1อ
เป็นพื�นฐานในกาสรใช้วสัดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี งานพิมพ์ โดยการคาํนึงถึงเรื1องการจดั
ระยะความลึก นํ� าหนกั   และแสงเงาในภาพ   การใช้วรรณะสี1 อุ่น  และสีวรรณะเยน็ถ่ายทอดความรู้สึก   และ
จินตนาการที1ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดเห็นที1ถ่านทอดผา่นงานทศันศิลป์ที1มาจากวฒันธรรมในทอ้งถิ1นของ
ตนเองและบุคคลอื1น 
 ศึกษาเกี1ยวกบัส่วนประกอบของดนตรีไทยและสากล แหล่งที1มาของดนตรีไทย และดนตรีสากล 
 ศึกษาการแสดงออกทางนาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม  ที1เป็นมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญา
ทอ้งถิ1น และภูมิปัญญาไทยและสากล เรียนรู้นาฏศิลป์ประเภทต่าง ๆ 

โดยการสังเกต  สํารวจ  จาํแนกคน้ควา้  ทดลองปฏิบติั  สร้างงานศิลปะขบัร้อง  ฟังและบรรเลงเรียนรู้
นาฏศิลป์ต่าง ๆ เพื1อดาํรงไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
 เพื1อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  สนใจ  และปฏิบติักิจกรรมตามที1กาํหนดได ้เห็นคุณค่าของความงาม 
สร้างสรรคง์านศิลปะ ดว้ยความสุข สนุกเพลิดเพลิน ยอมรับคาํติชม และแกไ้ขขอ้บกพร่อง นาํความรู้ไปใชใ้น
ชีวติประจาํวนั พึงพอใจในภูมิปัญญาทอ้งถิ1น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

รหัสตัวชี:วดั 
ศ 1.1   ป4/1 ป4/2 ป4/3 ป4/4 ป4/5 ป4/6 ป4/7 ป4/8 ป4/9  

                           ศ 1.2  ป4/1 ป4/2     
ศ 2.1  ป4/1 ป4/2  ป4/3   ป 4/4  ป 4/5  ป 4/6  ป 4/7   
ศ  2.2  ป4/1 ป4/2   
ศ 3.1 ป4/1 ป4/2 ป4/3 ป4/4    ป4/5   
ศ 3.2  ป 4/1  ป 4/2  ป 4/3  ป 4/4 

(รวมทั:งหมด  29  ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาศิลปะ  ป. ๔ ( ศ JPJKJ ) 
๑.  เปรียบเทียบรูปลกัษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ1งแวดลอ้ม   และงานทศันศิลป์ 
๒. อภิปรายเกี1ยวกบัอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็ที1มีต่ออารมณ์ของมนุษย ์
๓.  จาํแนกทศันธาตุของสิ1งต่าง ๆ  ในธรรมชาติสิ1งแวดลอ้มและงานทศันศิลป์โดยเนน้เรื1องเส้น   สี  รูปร่าง   
       รูปทรง   พื�นผวิ และพื�นที1วา่ง 
๔.  มีทกัษะพื�นฐานในการใชว้สัดุ อุปกรณ์สร้างสรรคง์านพิมพภ์าพ 
๕.  มีทกัษะพื�นฐานในการใชว้สัดุ  อุปกรณ์สร้างสรรคง์านวาดภาพระบายสี 
๖.  บรรยายลกัษณะของภาพโดยเนน้ เรื1องการจดัระยะ ความลึก นํ�าหนกัและแสงเงาในภาพ 
๗. วาดภาพระบายสี โดยใชสี้วรรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็ ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ 
๘.   เปรียบเทียบความคิด  ความรู้สึก   ที1ถ่ายทอดผา่นงานทศันศิลป์ของตนเองและบุคคลอื1น 
๙.   เลือกใชว้รรณะสีเพื1อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทศันศิลป์ 
๑๐ . ระบุ และอภิปรายเกี1ยวกบังานทศันศิลป์ ในเหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวฒันธรรมในทอ้งถิ1น 
๑๑. บรรยายเกี1ยวกบังานทศันศิลป์  ที1มาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
๑๒. บอกประโยคเพลงอยา่งง่าย 
๑๓. จาํแนกประเภทของเครื1องดนตรีที1ใชใ้นเพลงที1ฟัง 
๑๔. ระบุทิศทางการเคลื1อนที1ขึ�น – ลงง่าย ๆ   ของทาํนอง รูปแบบจงัหวะและความเร็วของจงัหวะในเพลงที1ฟัง 
๑๕. อ่าน เขียนโนต้ดนตรีไทยและสากล 
๑๖.  ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงที1เหมาะสมกบัตนเอง 
๑๗. ใชแ้ละเก็บเครื1องดนตรีอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
๑๘.  ระบุวา่ดนตรีสามารถใชใ้นการสื1อเรื1องราว 
๑๙.  บอกแหล่งที1มาและความสัมพนัธ์ ของวถีิชีวติไทย ที1สะทอ้นในดนตรี และเพลงทอ้งถิ1น 
๒๐. ระบุความสาํคญัในการอนุรักษส่์งเสริมวฒันธรรมทางดนตรี 
๒๑. ระบุทกัษะพื�นฐานทางนาฏศิลป์และการละครที1ใชสื้1อความหมายและอารมณ์ 
๒๒. ใชภ้าษาท่าและนาฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื1องราว 
๒๓.  แสดง การเคลื1อนไหวในจงัหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน 
๒๔.  แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ 
๒๕.  เล่าสิ1งที1ชื1นชอบในการแสดงโดยเนน้จุดสาํคญัของเรื1องและลกัษณะเด่นของตวัละคร 
๒๖.  อธิบายประวติัความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอยา่งง่าย ๆ 
๒๗.  เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ กบัการแสดงที1มาจากวฒันธรรมอื1น 
๒๘.  อธิบายความสาํคญัของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ 

๒๙.  ระบุเหตุผลที1ควรรักษา และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ศ  15101 ศิลปะ  Q         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ             ชั:นประถมศึกษาปีที0 5     จํานวน  80  ชั0วโมง 

…………………………………………………………..                                                                                             
 

ศึกษาธรรมชาติสิ1งแวดลอ้ม วสัดุอุปกรณ์ รูปมิติ ลกัษณะต่าง ๆ ทศันธาตุ เหตุการณ์ประเพณี
วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ1น และภูมิปัญญาไทยและสากล 
 ศึกษาส่วนประกอบของดนตรีไทยและสากล แหล่าที1มาของดนตรีไทยและสากล การแสดงออก การ
แสดงละครสร้างสรรค ์ หุ่นเงา หรือหนา้กาก มีทกัษะในการรํา เตน้ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื�นบา้น เขา้ใจ
หลกัและวธีิการ วเิคราะห์รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่าง ๆ สามารถเชื1อมโยงนาฏศิลป์และละคร
สร้างสรรคก์บักลุ่มสาระอื1น ๆ  
 โดยการสาํรวจ สังเกต คน้ควา้ ทอลอง ฝึกปฏิบติังานทางศิลปะ สร้างสรรคง์านศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ 
ตามความคิดจินตนาการ ความสนใจอยา่งอิสระ อธิบาย วิจารณ์งานวเิคราะห์  ติชม แกไ้ขขอ้บกพร่อง 
 เพื1อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า ชื1นชม รู้จกัเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์สร้างสรรคง์านศิลปะใน
รูปแบบต่าง ๆ ประณีต สนุกสนานเพลิดเพลิน ภูมิใจในภูมิปัญญาทอ้งถิ1น ภูมิปัญญาไทยสากล 
 

รหัสตัวชี:วดั 

ศ  1.1   ป5/1 ป5/2 ป5/3 ป5/4 ป5/5 ป5/6 ป5/7   
ศ 1.2    ป5/1 ป5/2   
ศ 2.1    ป5/1 ป5/2 ป5/3 ป5/4 ป 5/5 ป5/6 ป5/7   
ศ 2.2    ป 5/1  ป 5/2   
ศ.3.1    ป5/1 ป5/2 ป5/3 ป5/4  ป 5/5  ป 5/6   
ศ.3.2    ป5/1 ป5/2 

(รวมทั:งหมด        26     ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาศิลปะ  ป. ๕ ( ศ JQJKJ ) 
๑.  บรรยายเกี1ยวกบัจงัหวะตาํแหน่งของสิ1งต่าง ๆ ที1ปรากฏในสิ1งแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์ 
๒. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งงานทศันศิลป์ ที1สร้างสรรคด์ว้ยวสัดุอุปกรณ์และวธีิการที1ต่างกนั 
๓. วาดภาพ โดยใชเ้ทคนิคของแสงเงา นํ�าหนกั และวรรณะสี 
๔. สร้างสรรคง์านปั� นจาก ดินนํ�ามนั หรือดินเหนียว โดยเนน้การถ่ายทอดจินตนาการ 
๕. สร้างสรรคง์านพิมพภ์าพ โดยเนน้ การจดัวางตาํแหน่งของสิ1งต่าง ๆ  ในภาพ 
๖.  ระบุปัญหาในการจดัองคป์ระกอบศิลป์ และการสื1อความหมายในงานทศันศิลป์ของตนเอง และบอกวธีิการ 
     ปรับปรุงงานใหดี้ขึ�น 
๗. บรรยายประโยชน์และคุณค่าของงานทศันศิลป์ที1มีผลต่อชีวติของคนในสังคม 
๘. ระบุ และบรรยายเกี1ยวกบัลกัษณะรูปแบบของงานทศันศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ 
๙. อภิปรายเกี1ยวกบังานทศันศิลป์  ที1สะทอ้นวฒันธรรมและภูมิปัญญา ในทอ้งถิ1น 
๑๐. ระบุองคป์ระกอบดนตรีในเพลงที1ใชใ้นการสื1ออารมณ์ 
๑๑. จาํแนกลกัษณะของเสียงขบัร้องและเครื1องดนตรีที1อยูใ่นวงดนตรีประเภทต่าง ๆ 
๑๒. อ่าน เขียนโนต้ดนตรีไทยและสากล   ๕ ระดบัเสียง 
๑๓. ใชเ้ครื1องดนตรีบรรเลงจงัหวะ และทาํนอง 
๑๔. ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลที1เหมาะสมกบัวยั  
๑๕. ดน้สดง่าย ๆ โดยใชป้ระโยคเพลงแบบถามตอบ 
๑๖. ใชด้นตรีร่วมกบักิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ 
๑๗.  อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรีกบัประเพณีในวฒันธรรมต่าง ๆ 
๑๘.  อธิบายคุณค่าของดนตรีที1มาจากวฒันธรรมที1ต่างกนั 
๑๙.  บรรยายองคป์ระกอบนาฏศิลป์ 
๒๐. แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือเรื1องราวตามความคิดของตน 
๒๑. แสดงนาฏศิลป์ โดยเนน้การใชภ้าษาท่าและนาฏยศพัทใ์นการสื1อความหมายและการแสดงออก 
๒๒. มีส่วนร่วมในกลุ่มกบัการเขียนเคา้โครงเรื1องหรือบทละครสั�น ๆ 

๒๓. เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ 
๒๔. บอกประโยชน์ที1ไดรั้บจากการชมการแสดง 
๒๕. เปรียบเทียบการแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทย ในแต่ละทอ้งถิ1น 
๒๖. ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื�นบา้นที1สะทอ้นถึงวฒันธรรมและประเพณี 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ศ  16101 ศิลปะ  R         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              ชั:นประถมศึกษาปีที0 6     จํานวน  80  ชั0วโมง 

…………………………………………………………..                                                               
 

ศึกษารายละเอียดเกี1ยวกบัทศันธาตุ ภาพมิติจากธรรมชาติ สิ1งแวดลอ้ม เหตุการณ์วฒันธรรมประเพณี 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ1น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 ศึกษาเกี1ยวกบัส่วนประกอบของดนตรีไทย และดนตรีสากล แหล่าที1มาของดกตรีไทยและดนตรีสากล 
 ศึกษาการแสดงละครสร้างสรรค ์หุ่นเงา หรือหนา้กาก ทีมีทกัษะในการรํา เตน้ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์
พื�นบา้น นาฏศิลป์สากล เขา้ใจหลกัและวธีิการ วเิคราะห์รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่าง ๆ เชื1อมโยง
นาฏศิลป์ละครสร้างสรรคต์ามจินตนาการ 
 เพื1อความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า ซาบซึ� ง ชื1นชม ความงามความประณีต สนุกสนาน เพลิดเพลินใน
การสร้างสรรคง์านศิลปะอยา่งอิสระตามความสนใจ ภูมิใจในปัญญาทอ้งถิ1น ภูมิปัญญาไทยและสากล สืบ
ทอดศิลปวฒันธรรมไทย   

 

รหัสตัวชี:วดั 

ศ 1.1  ป6/1  ป6/2 ป6/3 ป6/4 ป6/5 ป6/6 ป6/7    
ศ .1.2 ป6/1 ป6/2 ป6/3   
ศ 2.1 ป6/1ป6/2 ป6/3 ป6/4  ป6/5  ป6/6    
ศ 2.2  ป6/1 ป6/2 ป6/3   
ศ.3.1 ป6/1 ป6/2 ป6/3 ป6/4 ป6/5 ป6/6   

                           ศ 3.2 ป6/1 ป6/2 
(รวมทั:งหมด   27   ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาศิลปะ  ป. ๖ ( ศ JRJKJ ) 
๑.  ระบุสีคู่ตรงขา้ม และอภิปรายเกี1ยวกบัการใชสี้คู่ตรงขา้มในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ 
๒. อธิบายหลกัการจดัขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทศันศิลป์ 
๓. สร้างงานทศันศิลป์จากรูปแบบ  ๒ มิติ เป็น๓ มิติ โดยใชห้ลกัการ ของแสงเงาและนํ� าหนกั 
๔. สร้างสรรคง์านปั� นโดยใชห้ลกัการเพิ1มและลด 
๕. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการ ของรูปและพื�นที1วา่ง 
๖. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์โดยใชสี้คู่ตรงขา้มหลกัการจดัขนาดสัดส่วน และความสมดุล 
๗. สร้างงานทศันศิลป์เป็นแผนภาพ   แผนผงั   และภาพประกอบ เพื1อถ่ายทอดความคิดหรือเรื1องราวเกี1ยวกบั 
     เหตุการณ์ต่าง ๆ 
๘. บรรยายบทบาทของงานทศันศิลป์   ที1สะทอ้นชีวติและสังคม 
๙. อภิปรายเกี1ยวกบัอิทธิพลของความเชื1อความศรัทธาในศาสนาที1มีผลต่องานทศันศิลป์ในทอ้งถิ1น 
๑๐. ระบุ และบรรยายอิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถิ1นที1มีผลต่อการสร้างงานทศันศิลป์ของบุคคล 
๑๑. บรรยายเพลงที1ฟัง โดยอาศยัองคป์ระกอบดนตรี และศพัทส์ังคีต 
๑๒. จาํแนกประเภทและบทบาทหนา้ที1 เครื1องดนตรีไทยและเครื1องดนตรีที1มาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
๑๓. อ่าน เขียนโนต้ไทย และโนต้สากลทาํนองง่าย ๆ  

๑๔. ใชเ้ครื1องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลง ดน้สด ที1มีจงัหวะและทาํนองง่าย ๆ 
๑๕. บรรยายความรู้สึกที1มีต่อดนตรี 
๑๖. แสดงความคิดเห็นเกี1ยวกบัทาํนอง จงัหวะการประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงที1ฟัง 

๑๗. อธิบายเรื1องราวของดนตรีไทยในประวติัศาสตร์ 
๑๘. จาํแนกดนตรีที1มาจากยคุสมยัที1ต่างกนั   
๑๙.  อภิปรายอิทธิพลของวฒันธรรมต่อดนตรีในทอ้งถิ1น 
๒๐. สร้างสรรคก์ารเคลื1อนไหวและการแสดงโดยเนน้การถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ 
๒๑. ออกแบบเครื1องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอยา่งง่าย ๆ 
๒๒. แสดงนาฏศิลป์และละครง่าย ๆ 
๒๓. บรรยายความรู้สึกของตนเองที1มีต่องานนาฏศิลป์และการละครอยา่งสร้างสรรค ์
๒๔. แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง 
๒๕. อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์และการละครกบัสิ1งที1ประสบในชีวติประจาํวนั 

๒๖. อธิบายสิ1งที1มีความสาํคญัต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร 
๒๗. ระบุประโยชน์ที1ไดรั้บจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร           
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

 ศ  ๒๑๑๐๑  ทศันศิลป์ ๑                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                      

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0  ๑  ภาคเรียนที0  ๑             หน่วยนํ:าหนัก  ๐.๕                 เวลา  ๒๐  ชั0วโมง 

…………………………………………………………..                                                                                          
 

  ศึกษาความแตกต่างและความคลา้ยคลึงกนัของทศันธาตุในงานทศันศิลป์และสิ1งแวดลอ้ม  ความเป็น
เอกภาพ  ความกลมกลืน  ความสมดุล  หลกัการวาดภาพแสดงทศันียภาพ  ลกัษณะ  รูปแบบงานทศันศิลป์ของ
ชาติและของทอ้งถิ1น  และงานทศันศิลป์ภาคต่างๆ  ในประเทศไทย 

โดยการใชก้ระบวนการสังเกต  การลองปฏิบติั  ปฏิบติัจริง  และการใชจิ้นตนาการสร้างสรรคง์านศิลป์   
เพื1อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเรื1องทศันธาตุ  การออกแบบ  การวาดภาพ  และชื1นชอบในงานทศันศิลป์ 

 

รหัสตัวชี:วดั   
ศ  ๑.๑   ม. ๑/๑ , ม. ๑/๒ , ม.๑/๓   
ศ  ๑.๒  ม.๑/๑ , ม.๑/๒   

(รวม  ๕  ตวัชี�วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ศ๒๑๑๐๒  ทัศนศิลป์ ๒              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0  ๑        ภาคเรียนที0  ๒             หน่วยนํ:าหนัก  ๐.๕               เวลา  ๒๐  ชั0วโมง 

…………………………………………………………..                                                                                             
  

            ศึกษาเอกภาพความกลมกลืนของเรื1องราวในการปั� น  งานสื1อผสม  การออกแบบรูปภาพ  สัญลกัษณ์  
งานกราฟิก  ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในวฒันธรรมไทยและสากล  และการประเมินงานทศันศิลป์ 

โดยใชก้ระบวนการสังเกต  การปฏิบติัจริง  การใชจิ้นตนาการและการประเมินผลงาน   
เพื1อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเกี1ยวกบังานปั� น  หรือสื1อผสม  การออกแบบ  งานกราฟิก  สามารถประเมิน

งานทศันศิลป์เพื1อปรับปรุงงานของตนเองและผูอื้1นได ้ และเห็นคุณค่าของงานทศันศิลป์ 
    

รหัสตัวชี:วดั   
ศ  ๑.๑  ม.๑/๔ ; ม.๑/๕ ; ม.๑/๖   
ศ  ๑.๒  ม.๑/๓  

(รวม  ๔  ตวัชี�วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ศ๒๒๑๐๑  ทศันศิลป์ ๓                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0  ๒             ภาคเรียนที0  ๑             จํานวน  ๐.๕     หน่วยกติ                 เวลา  ๒๐  ชั0วโมง 

…………………………………………………………..                                                                                             
 

              ศึกษารูปแบบของทศันธาตุและแนวคิดในงานทศันศิลป์  ความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบ
การใชว้สัดุอุปกรณ์ในงานทศันศิลป์ของศิลปิน  เทคนิคในการวาดภาพสื1อความหมาย วฒันธรรมที1สะทอ้นใน
งานทศันศิลป์ของไทยในแต่ละยคุสมยัและในปัจจุบนั 

โดยใชก้ระบวนการพูด  อภิปราย  บรรยาย  การวาดภาพ  การประเมินและวจิารณ์งานศิลป์เพื1อใหเ้กิด
ความรู้ความเขา้ใจรูปแบบแนวคิด  เทคนิคในการวาด  การประเมินและวจิารณ์งานศิลป์   

เพื1อพฒันาปรับปรุงแกไ้ขงาน  และปลูกจิตสาํนึกใหชื้1นชอบงานทศันศิลป์ 
             
รหัสตัวชี:วดั   

ศ  ๑.๑  ม.๒/๑; ม.๒/๒ ; ม.๒/๓ ;  
ม. ๒/๔  ศ  ๑.๒  ม.๒/๑ ; ม.๒/๒    

   (รวม  ๖   ตวัชี�วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ท๒๒๑๐๒  ทัศนศิลป์ ๔               กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระศิลปะ         ชั:นมัธยมศึกษาปีที0  ๒ 

ภาคเรียนที0  ๒                                 จํานวน   ๐.๕  หน่วยกิต                            เวลา  ๒๐  ชั0วโมง 

…………………………………………………………..                                                                                             
 

        ศึกษาเอกภาพความกลมกลืนของเรื1องราวในการปั� น  งานสื1อผสม  การออกแบบรูปภาพสัญลกัษณ์ 
งานกราฟิก  ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในวฒันธรรมไทยและสากล การประเมินงานทศันศิลป์ 

โดยใชก้ระบวนการสังเกต การลองทาํ การปฏิบติัจริง และ การใชจิ้นตนาการ เพื1อสร้างสรรคง์านศิลป์ 
และ การประเมินผลงาน 

เพื1อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจงานปั� น หรือสื1อผสม  การออกแบบ    ทศันศิลป์เพื1อปรับปรุงงานของ
ตนเองและผูอื้1นไดรู้ปภาพ งานกราฟิก สามารถประเมินงานทศันศิลป์ได ้
 
รหัสตัวชี:วดั   

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

(รวม   ๔    ตวัชี�วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ศ  ๒๓๑๐๑  ทศันศิลป์ ๕              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                   

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0  ๓       ภาคเรียนที0  ๑          จํานวน  ๐.๕   หน่วยกติ            เวลา  ๒๐  ชั0วโมง 

…………………………………………………………..                                                                                             
 

                   ศึกษาทศันธาตุ  หลกัการออกแบบในสิ1งแวดลอ้มและงานทศันศิลป์  เทคนิควธีิการในการสร้างงาน
ทศันศิลป์  วธีิการใชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์  การสร้างงานทศันศิลป์ทั�งไทย
และสากล  การใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงานสื1อผสม  การสร้างงานทศันศิลป์แบบ  ๒  มิติ  และ  ๓  มิติ
เพื1อถ่ายทอดประสบการณ์  และจินตนาการ  ศึกษางานทศันศิลป์กบัการสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม 
                 โดยการใชก้ารบรรยาย  การสร้างงานทศันศิลป์  และอภิปราย   

    เพื1อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ  เทคนิคและการออกแบบ  ชื1นชอบในงานทศันศิลป์ 
 
รหัสตัวชี:วดั     

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

(รวม  ๗     ตวัชี�วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
ศ ๒๓๑๐๒  ทัศนศิลป์ ๖                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระศิลปะ                         

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0  ๓            ภาคเรียนที0  ๒                จํานวน  ๐.๕   หน่วยกติ                เวลา  ๒๐  ชั0วโมง 

…………………………………………………………..                                                                                             
 

             ศึกษา  การประยกุตใ์ชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบสร้างงานทศันศิลป์  การ-วเิคราะห์รูปแบบ  
เนื�อหา  และคุณค่าในงานทศันศิลป์  การใชเ้ทคนิคเทคนิค  วธีิการที1หลากหลายสร้างงานทศันศิลป์เพื1อสื1อ
ความหมาย  การประกอบอาชีพทางทศันศิลป์  การจดันิทรรศการ  และเปรียบเทียบความแตกต่างของงาน
ทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมไทยและสากล 
            โดยใชก้ารวเิคราะห์  อภิปราย  การออกแบบงาน   

เพื1อใหมี้ความรู้และเขา้ใจเรื1องทศันธาตุ  หลกัการออกแบบ  เทคนิคที1หลากหลาย    การเปลี1ยนแปลง
และพฒันาการของงานทศันศิลป์ของชาติและทอ้งถิ1นแต่ละยคุสมยั  เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ที1สะทอ้น
วฒันธรรมและสามารถเปรียบเทียบงานทศันศิลป์ที1มาจากยคุสมยัและวฒันธรรมต่างๆ 
 
รหัสตัวชี:วดั     

ศ  ๑.๑ ม.๓/๗, ม.๓/๘, ม.๓/๙, ม. ๓/๑๐,ม.๓/๑๑   
ศ   ๑.๒ ม.๓/๒  

(รวม  ๖  ตวัชี�วดั)            
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ศ ๒๑๑๐๓    ดนตรีนาฏศิลป์ ๑              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๑    ภาคเรียนที0 ๑                  จํานวน  ๑.๐๐  หน่วยกติ               เวลา  ๔๐  ชั0วโมง  

…………………………………………………………..                                                                                             
 

 ศึกษาการปฏิบติัของผูแ้สดงและผูช้ม ประวติันักแสดงที1ชื1นชอบ การพฒันารูปแบบของการแสดง
อิทธิพลของนกัแสดงที1มีผลต่อพฤติกรรมของผูช้ม นาฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละคร   ในการแสดงภาษาท่า  
และการตีบทท่าทางเคลื1อนไหวที1แสดงสื1อทางอารมณ์   ระบาํเบ็ดเตล็ด   รําวงมาตรฐาน   รูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์บทบาทและหนา้ที1ของฝ่ายต่าง ๆ ในการจดัการแสดง    การสร้างสรรคกิ์จกรรมการแสดงที1สนใจ โดย
แบ่งฝ่ายและหนา้ที1ให้ชดัเจน หลกัในการชมการแสดง ประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมยั ปัจจยัที1มีผลต่อ
การเปลี1ยนแปลงของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื�นบา้น ละครไทย     และละครพื�นบา้น 
  โดยใชก้ระบวนการ การฝึกปฏิบติัตามแบบ  ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง  และฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค ์
ในการใชน้าฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละครในการแสดง แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ  ใชท้กัษะการ
ทาํงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง ใชเ้กณฑ์ง่าย ๆ ที1กาํหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที1
ชม โดยเนน้เรื1องการใชเ้สียงการแสดงท่าและการเคลื1อนไหว ระบุปัจจยัที1มีผลต่อการเปลี1ยนแปลงของนาฏศิลป์  
นาฏศิลป์พื�นบา้น ละครไทยและละครพื�นบา้น สามารถบรรยายประเภทของละครไทย ในแต่ละยคุสมยัได ้
   ศึกษาเครื1องหมาย  และสัญลกัษณ์ทางดนตรี   เสียงร้องและเสียงของเครื1องดนตรี   ในบทเพลงจาก
วฒันธรรมต่าง ๆ  การร้อง  และการบรรเลงเครื1องดนตรีประกอบการร้อง   วงดนตรีพื�นเมือง   วงดนตรีไทย  วง
ดนตรีสากล  การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง    การนาํเสนอบทเพลงที1ตนสนใจ   การประเมินคุณภาพของบท
เพลง  การใช้และบาํรุงรักษาเครื1องดนตรีของตน บทบาทและอิทธิพลของดนตรี  องคป์ระกอบของดนตรีในแต่
ละวฒันธรรม 
 โดยการใชก้ระบวนการฝึกทกัษะทางดนตรี การสังเกต ทดลอง ฝึกปฏิบติัตามทีละขั�นตอน จากง่ายไป
หายาก และฝึกปฏิบติัซํ� าๆ จนสามารถอ่าน เขียน ร้องโนต้ไทย และโนต้สากลเปรียบเทียบเสียงร้องและเสียง
ของเครื1องดนตรี ที1มาจากวฒันธรรมที1ต่างกนั  ร้องเพลงและใชเ้ครื1องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดว้ย
บทเพลง ที1หลากหลายรูปแบบ จดัประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที1มาจากวฒันธรรมต่าง ๆ แสดงความ
คิดเห็นที1มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที1มีความเร็วของจงัหวะ และความดงั - เบา แตกต่างกนั เปรียบเทียบอารมณ์ 
ความรู้สึกในการ ฟังดนตรีแต่ละประเภท นาํเสนอตวัอยา่งเพลงที1ตนเองชื1นชอบ และอภิปรายลกัษณะเด่นที1ทาํ
ใหง้านนั�นน่าชื1นชม ใชเ้กณฑส์าํหรับประเมินคุณภาพ งานดนตรีหรือเพลงที1ฟัง ใชแ้ละบาํรุงรักษาเครื1องดนตรี              
อยา่งระมดัระวงัและรับผดิชอบ สามารถอธิบายบทบาทความสัมพนัธ์และอิทธิพลของดนตรีที1มีต่อสังคมไทย 
ระบุความหลากหลายขององคป์ระกอบดนตรีในวฒันธรรมต่างกนัได ้

 เพื1อถ่ายทอดความคิดหรือเรื1องราวเกี1ยวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ เพื1อให้
เห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัสัมพนัธ์กบัวถีิชีวติพื�นบา้น  
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ศิลปะ  ดนตรีและการแสดงนาฏศิลป์พื�นบา้นที1สะทอ้นถึงวฒันธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ1น ภูมิปัญญา
ไทยและสากล   
ตัวชี:วดั  
  ศ.๒.๑ ม. ๑/๑– ม.๑/๙        
  ศ.๒.๒ ม. ๑/๑– ม.๑/๒        
  ศ. ๓.๑   ม. ๑/๑ – ม.๑/๕       
  ศ. ๓.๒  ม. ๑/๑ – ม.๑/๒   
   (รวม   ๑๘   ตวัชี�วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ศ ๒๑๑๐๔    ดนตรีนาฏศิลป์ ๒               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                    

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๑   ภาคเรียนที0 ๒           จํานวน  ๑.๐๐  หน่วยกติ                เวลา  ๔๐  ชั0วโมง  

…………………………………………………………..                                                                                             
 
 ศึกษาการปฏิบติัของผูแ้สดงและผูช้ม ประวติันักแสดงที1ชื1นชอบ การพฒันารูปแบบของการแสดง
อิทธิพลของนกัแสดงที1มีผลต่อพฤติกรรมของผูช้ม นาฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละคร    ในการแสดงภาษาท่า  
และการตีบทท่าทางเคลื1อนไหวที1แสดงสื1 อทางอารมณ์ ระบาํเบ็ดเตล็ด รําวงมาตรฐาน รูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์บทบาทและหนา้ที1ของฝ่ายต่าง ๆ ในการจดัการแสดง    การสร้างสรรคกิ์จกรรมการแสดงที1สนใจ โดย
แบ่งฝ่ายและหนา้ที1ให้ชดัเจน หลกัในการชมการแสดง ประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมยั ปัจจยัที1มีผลต่อ
การเปลี1ยนแปลงของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื�นบา้น ละครไทย     และละครพื�นบา้น 
  โดยใช้กระบวนการ การฝึกปฏิบติัตามแบบ ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง และฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค ์
ในการใช้นาฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละครในการแสดง แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ ใช้ทกัษะการ
ทาํงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง ใชเ้กณฑ์ง่าย ๆ ที1กาํหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที1
ชม โดยเนน้เรื1องการใชเ้สียงการแสดงท่าและการเคลื1อนไหว ระบุปัจจยัที1มีผลต่อการเปลี1ยนแปลงของนาฏศิลป์  
นาฏศิลป์พื�นบา้น ละครไทยและละครพื�นบา้น สามารถบรรยายประเภทของละครไทย ในแต่ละยคุสมยัได ้
   ศึกษาเครื1องหมาย  และสัญลกัษณ์ทางดนตรี   เสียงร้อง  และเสียงของเครื1องดนตรี   ในบทเพลงจาก
วฒันธรรมต่าง ๆ  การร้อง  และการบรรเลงเครื1องดนตรีประกอบการร้อง   วงดนตรีพื�นเมือง  วงดนตรีไทย  วง
ดนตรีสากล  การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง    การนาํเสนอบทเพลงที1ตนสนใจ  การประเมินคุณภาพของบท
เพลง  การใช้และบาํรุงรักษาเครื1องดนตรีของตน บทบาทและอิทธิพลของดนตรี  องคป์ระกอบของดนตรีในแต่
ละวฒันธรรม 
 โดยการใชก้ระบวนการฝึกทกัษะทางดนตรี การสังเกต ทดลอง ฝึกปฏิบติัตามทีละขั�นตอน จากง่ายไป
หายาก และฝึกปฏิบติัซํ� าๆ จนสามารถอ่าน เขียน ร้องโนต้ไทย และโนต้สากลเปรียบเทียบเสียงร้องและเสียง
ของเครื1องดนตรี ที1มาจากวฒันธรรมที1ต่างกนั  ร้องเพลงและใชเ้ครื1องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดว้ย
บทเพลง ที1หลากหลายรูปแบบ จดัประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที1มาจากวฒันธรรมต่าง ๆ แสดงความ
คิดเห็นที1มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที1มีความเร็วของจงัหวะ และความดงั - เบา แตกต่างกนั เปรียบเทียบอารมณ์ 
ความรู้สึกในการ ฟังดนตรีแต่ละประเภท นาํเสนอตวัอยา่งเพลงที1ตนเองชื1นชอบ และอภิปรายลกัษณะเด่นที1ทาํ
ใหง้านนั�นน่าชื1นชม ใชเ้กณฑส์าํหรับประเมินคุณภาพ งานดนตรีหรือเพลงที1ฟัง ใชแ้ละบาํรุงรักษาเครื1องดนตรี              
อยา่งระมดัระวงัและรับผดิชอบ สามารถอธิบายบทบาทความสัมพนัธ์และอิทธิพลของดนตรีที1มีต่อสังคมไทย 
ระบุความหลากหลายขององคป์ระกอบดนตรีในวฒันธรรมต่างกนัได ้



 

 

208 

 เพื1อถ่ายทอดความคิดหรือเรื1องราวเกี1ยวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ เพื1อให้
เห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัสัมพนัธ์กบัวถีิชีวติพื�นบา้น  
ศิลปะ  ดนตรีและการแสดงนาฏศิลป์พื�นบา้นที1สะทอ้นถึงวฒันธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ1น ภูมิปัญญา
ไทยและสากล   
 

รหัสตัวชี:วดั  
  ศ.๒.๑ ม. ๑/๑– ม.๑/๙       
  ศ.๒.๒ ม. ๑/๑– ม.๑/๒        
  ศ. ๓.๑   ม. ๑/๑ – ม.๑/๕      
  ศ. ๓.๒  ม. ๑/๑ – ม.๑/๒   
   (รวม   ๑๘   ตวัชี�วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ศ ๒๒๑๐๓    ดนตรีนาฏศิลป์ ๓               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                    

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๒        ภาคเรียนที0 ๑               จํานวน ๑.๐๐  หน่วยกติ               เวลา  ๔๐  ชั0วโมง  

…………………………………………………………..                                                                                             
 

 ศึกษาองคป์ระกอบของดนตรีจากแหล่งวฒันธรรมต่าง ๆ เครื1องหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี ปัจจยั
ในการสร้างสรรคบ์ทเพลง  เทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรี การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง  การ
ประเมินความสามารถทางดนตรี  อาชีพทางดา้นดนตรี  บทบาทของดนตรีในธุรกิจบนัเทิง  ดนตรีใน
วฒันธรรมต่างประเทศ  เหตุการณ์ประวติัศาสตร์กบัการเปลี1ยนแปลง ทางดนตรีในประเทศไทย 
 โดยการใชก้ระบวนการฝึกทกัษะทางดนตรี การสังเกต ทดลอง ฝึกปฏิบติัตามทีละขั�นตอน จากง่ายไป
หายาก และฝึกปฏิบติัซํ� าๆ จนสามารถเปรียบเทียบการใชอ้งคป์ระกอบดนตรีที1มาจากวฒันธรรมต่างกนั  อ่าน 
เขียนร้องโนต้ไทย และโนต้สากลที1มีเครื1องหมายแปลงเสียง ระบุปัจจยัสาํคญัที1มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคง์าน
ดนตรี ร้องเพลง และเล่นดนตรีเดี1ยวและรวมวง บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที1มีต่อบทเพลงที1ฟัง 
ประเมิน พฒันาการทกัษะทางดนตรีของตนเอง หลงัจากการฝึกปฏิบติั  ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ที1เกี1ยวขอ้งกบั
ดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบนัเทิง บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรีในวฒันธรรมของประเทศ
ต่าง ๆ สามารถบรรยายอิทธิพลของวฒันธรรม  และเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ที1มีต่อรูปแบบของดนตรีใน
ประเทศไทยได ้

ศึกษาศิลปะแขนงอื1น ๆ กบัการแสดง หลกัและวธีิการสร้างสรรคก์ารแสดง โดยใชอ้งคป์ระกอบ
นาฏศิลป์ และการละครหลกั และวธีิการวเิคราะห์การแสดง วธีิการวเิคราะห์ วจิารณ์การแสดงนาฏศิลป์ และ
การละครรําวงมาตรฐาน ความสัมพนัธ์ของนาฏศิลป์ หรือการละครกบัสาระการเรียนรู้อื1น ๆ นาฏศิลป์พื�นเมือง 
รูปแบบการแสดงประเภทต่าง ๆ การละครสมยัต่าง ๆ 
 โดยใช้กระบวนการ การฝึกปฏิบติัตามแบบ ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง และฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค ์
ในการอธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื1น ๆ กบัการแสดง สร้างสรรคก์ารแสดงโดยใชอ้งคป์ระกอบนาฏศิลป์
และการละคร วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผูอื้1น โดยใช้นาฏยศพัท์หรือศพัท์ทางการละคร ที1เหมาะสม 
เสนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง เชื1อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกบัสาระการ
เรียนรู้อื1น ๆ สามารถเปรียบเทียบลกัษณะเฉพาะของ   การแสดงนาฏศิลป์จากวฒันธรรมต่างๆ  ระบุหรือแสดง
นาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื�นบา้น ละครไทย ละครพื�นบา้น หรือมหรสพอื1นที1เคยนิยมกนัในอดีต สามารถอธิบาย

อิทธิพลของวฒันธรรมที1มีผลต่อเนื�อหาของละครได ้
เพื1อถ่ายทอดความคิดหรือเรื1องราวเกี1ยวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ เพื1อให้เห็น

คุณค่าของการนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการดาํเนินชีวติประจาํวนัสัมพนัธ์กบัวถีิชีวติพื�นบา้น  ศิลปะ  
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ดนตรีและการแสดงนาฏศิลป์พื�นบา้นที1สะทอ้นถึงวฒันธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ1น ภูมิปัญญาไทย
และสากล   
 
รหัสตัวชี:วดั  

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

(รวม    ๑๗     ตวัชี�วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ศ ๒๒๑๐๔    ดนตรีนาฏศิลป์ ๔             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                    

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๒      ภาคเรียนที0 ๒            จํานวน    ๑.๐๐     หน่วยกติ           เวลา  ๔๐  ชั0วโมง  

…………………………………………………………..                                                                                
 

ศึกษาองคป์ระกอบของดนตรีจากแหล่งวฒันธรรมต่าง ๆ เครื1องหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี ปัจจยั
ในการสร้างสรรคบ์ทเพลง  เทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรี การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง  การ
ประเมินความสามารถทางดนตรี  อาชีพทางดา้นดนตรี  บทบาทของดนตรีในธุรกิจบนัเทิง  ดนตรีใน
วฒันธรรมต่างประเทศ  เหตุการณ์ประวติัศาสตร์กบัการเปลี1ยนแปลง ทางดนตรีในประเทศไทย 
 โดยการใชก้ระบวนการฝึกทกัษะทางดนตรี การสังเกต ทดลอง ฝึกปฏิบติัตามทีละขั�นตอน จากง่ายไป
หายาก และฝึกปฏิบติัซํ� าๆ จนสามารถเปรียบเทียบการใชอ้งคป์ระกอบดนตรีที1มาจากวฒันธรรมต่างกนั  อ่าน 
เขียนร้องโนต้ไทย และโนต้สากลที1มีเครื1องหมายแปลงเสียง ระบุปัจจยัสาํคญัที1มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคง์าน
ดนตรี ร้องเพลง และเล่นดนตรีเดี1ยวและรวมวง บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที1มีต่อบทเพลงที1ฟัง 
ประเมิน พฒันาการทกัษะทางดนตรีของตนเอง หลงัจากการฝึกปฏิบติั  ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ที1เกี1ยวขอ้งกบั
ดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบนัเทิง บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรีในวฒันธรรมของประเทศ
ต่าง ๆ สามารถบรรยายอิทธิพลของวฒันธรรม  และเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ที1มีต่อรูปแบบของดนตรีใน
ประเทศไทยได ้
 
 ศึกษาศิลปะแขนงอื1น ๆ กบัการแสดง หลกัและวธีิการสร้างสรรคก์ารแสดง โดยใชอ้งคป์ระกอบ
นาฏศิลป์ และการละครหลกั และวธีิการวเิคราะห์การแสดง วธีิการวเิคราะห์ วจิารณ์การแสดงนาฏศิลป์ และ
การละครรําวงมาตรฐาน ความสัมพนัธ์ของนาฏศิลป์ หรือการละครกบัสาระการเรียนรู้อื1น ๆ นาฏศิลป์พื�นเมือง 
รูปแบบการแสดงประเภทต่าง ๆ การละครสมยัต่าง ๆ 
 โดยใชก้ระบวนการ การฝึกปฏิบติัตามแบบ ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง และฝึกการใชค้วามคิดสร้างสรรค ์
ในการอธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื1น ๆ กบัการแสดง สร้างสรรคก์ารแสดงโดยใชอ้งคป์ระกอบนาฏศิลป์
และการละคร วเิคราะห์การแสดงของตนเองและผูอื้1น โดยใชน้าฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละคร ที1เหมาะสม 
เสนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง เชื1อมโยงการเรียนรู้ระหวา่งนาฏศิลป์และการละครกบัสาระการ
เรียนรู้อื1น ๆ สามารถเปรียบเทียบลกัษณะเฉพาะของ    การแสดงนาฏศิลป์จากวฒันธรรมต่างๆ  ระบุหรือแสดง
นาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื�นบา้น ละครไทย ละครพื�นบา้น หรือมหรสพอื1นที1เคยนิยมกนัในอดีต สามารถอธิบาย

อิทธิพลของวฒันธรรมที1มีผลต่อเนื�อหาของละครได ้
เพื1อถ่ายทอดความคิดหรือเรื1องราวเกี1ยวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ เพื1อให้เห็น

คุณค่าของการนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการดาํเนินชีวติประจาํวนัสัมพนัธ์กบัวถีิชีวติพื�นบา้น  ศิลปะ  
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ดนตรีและการแสดงนาฏศิลป์พื�นบา้นที1สะทอ้นถึงวฒันธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ1น ภูมิปัญญาไทย
และสากล   
 

รหัสตัวชี:วดั  
ศ. ๒.๑  ม.๒/๑ – ม.๒/๗ 
ศ. ๒.๒  ม.๒/๑ – ม.๒/๒  
ศ. ๓.๑   ม.๒/๑ – ม.๒/๕    
ศ. ๓.๒   ม.๒/๑ – ม.๒/๓      
          (รวม    ๑๗     ตวัชี�วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ศ ๒๓๑๐๓    ดนตรีนาฏศิลป์ ๕              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                    

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๓      ภาคเรียนที0 ๑              จํานวน  ๑.๐๐  หน่วยกติ                เวลา  ๔๐  ชั0วโมง  

…………………………………………………………..                                                                                             
 

 ศึกษา เทคนิคและการแสดงออกในการขบัร้องและบรรเลงดนตรีเดี1ยวและรวมวง อตัราจงัหวะ   การ
ประพนัธ์เพลงในอตัราจงัหวะ การเลือกใชอ้งคป์ระกอบในการสร้างสรรคบ์ทเพลง  การเปรียบเทียบความ
แตกต่างของบทเพลง อิทธิพลของดนตรี  การจดัการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ ประวติัดนตรีไทยยคุสมยัต่าง ๆ  
ประวติัดนตรีตะวนัตกยคุสมยัต่าง ๆ  ปัจจยัที1ทาํใหง้านดนตรีไดรั้บการยอมรับ 
 โดยการใชก้ระบวนการฝึกทกัษะทางดนตรี การสังเกต ทดลอง ฝึกปฏิบติัตามทีละขั�นตอน จากง่ายไป
หายาก และฝึกปฏิบติัซํ� าๆ จนสามารถเปรียบเทียบองคป์ระกอบที1ใชใ้นงานดนตรีและงานศิลปะอื1น  ร้องเพลง  
เล่นดนตรีเดี1ยว และรวมวง โดยเนน้เทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพสียง แต่งเพลงสั�น ๆ 
จงัหวะง่าย ๆ  อธิบายเหตุผลในการเลือกใชอ้งคป์ระกอบดนตรีในการสร้างสรรค ์ งานดนตรีของตนเอง 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง งานดนตรีของตนเองและผูอื้1น  อธิบายเกี1ยวกบัอิทธิพลของดนตรีที1มีต่อ
บุคคลและสังคม สามารถนาํเสนอหรือจดัการแสดงดนตรี    ที1เหมาะสมโดยการบูรณาการกบัสาระ การเรียนรู้
อื1นในกลุ่มศิลปะได ้

เพื1อถ่ายทอดความคิดหรือเรื1องราวเกี1ยวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ เพื1อให้เห็น
คุณค่าของการนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการดาํเนินชีวติประจาํวนัสัมพนัธ์กบัวถีิชีวติพื�นบา้น  ศิลปะ  
ดนตรีและการแสดงนาฏศิลป์พื�นบา้นที1สะทอ้นถึงวฒันธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ1น ภูมิปัญญาไทย
และสากล   

ศึกษา องคป์ระกอบของบทละคร ภาษาท่าหรือภาษาทางนาฏศิลป์ รูปแบบการแสดง การประดิษฐท์่ารํา
และทา่ทางประกอบการแสดง องคป์ระกอบนาฏศิลป์ วธีิการเลือกการแสดงละครกบัชีวติการออกแบบและ
สร้างสรรคอุ์ปกรณ์และเครื1องแต่งกายเพื1อการแสดงนาฏศิลป์ความสาํคญัและบทบาทของนาฏศิลป์  และการ
ละครในชีวติประจาํวนัการอนุรักษน์าฏศิลป์ 
 โดยใช้กระบวนการ การฝึกปฏิบติัตามแบบ ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง และฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค ์
ในการแสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์ อธิบายความสําคญัและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิต 
ประจาํวนั   ออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์   และเครื1 องแต่งกายเพื1อแสดงนาฏศิลป์  และละครที1มาจาก
วฒันธรรม ต่าง ๆ   นาํเสนอแนวคิดจากเนื�อเรื1องของการแสดงที1สามารถนาํไปปรับใชใ้นชีวติประจาํวนั ร่วมจดั
งานการแสดงในบทบาทหน้าที1ต่าง ๆ สามารถวิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ที1มีความแตกต่างกนั โดยใช้
ความรู้ เรื1ององคป์ระกอบนาฏศิลป์  มีทกัษะในการแปลความและการสื1อสารผา่นการแสดง มีทกัษะในการใช้
ความคิดในการพฒันารูปแบบการแสดง  ใชน้าฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละครที1เหมาะสม บรรยายเปรียบเทียบ 
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การแสดงอากปักิริยาของผูค้นในชีวติประจาํวนั และในการแสดงระบุโครงสร้างของบทละครโดยใชศ้พัทท์าง 

การละครได ้
เพื1อถ่ายทอดความคิดหรือเรื1องราวเกี1ยวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ เพื1อให้เห็น

คุณค่าของการนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการดาํเนินชีวติประจาํวนัสัมพนัธ์กบัวถีิชีวติพื�นบา้น  ศิลปะ  
ดนตรีและการแสดงนาฏศิลป์พื�นบา้นที1สะทอ้นถึงวฒันธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ1น ภูมิปัญญาไทย
และสากล   
 

รหัสตัวชี:วดั    
ศ. ๒.๑    ม.๓/๑ – ๓/๗   
ศ. ๒.๒  ม.๓/๑ – ม.๓/๒   

              ศ. ๓.๑   ม.๓/๑ – ม.๓/๗   
              ศ. ๓.๒  ม.๓/๑ – ม.๓/๓   
      (รวม   ๑๙ ตวัชี�วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ศ ๒๒๑๐๔  ดนตรีนาฏศิลป์ ๖                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๓     ภาคเรียนที0 ๒             จํานวน  ๑.๐๐  หน่วยกติ                 เวลา  ๔๐  ชั0วโมง  

…………………………………………………………..                                                                                             
 

ศึกษา เทคนิคและการแสดงออกในการขบัร้องและบรรเลงดนตรีเดี1ยวและรวมวง อตัราจงัหวะ   การ
ประพนัธ์เพลงในอตัราจงัหวะ การเลือกใชอ้งคป์ระกอบในการสร้างสรรคบ์ทเพลง  การเปรียบเทียบความ
แตกต่างของบทเพลง อิทธิพลของดนตรี  การจดัการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ ประวติัดนตรีไทยยคุสมยัต่าง ๆ  
ประวติัดนตรีตะวนัตกยคุสมยัต่าง ๆ  ปัจจยัที1ทาํใหง้านดนตรีไดรั้บการยอมรับ 
 โดยการใชก้ระบวนการฝึกทกัษะทางดนตรี การสังเกต ทดลอง ฝึกปฏิบติัตามทีละขั�นตอน จากง่ายไป
หายาก และฝึกปฏิบติัซํ� าๆ จนสามารถเปรียบเทียบองคป์ระกอบที1ใชใ้นงานดนตรีและงานศิลปะอื1น  ร้องเพลง  
เล่นดนตรีเดี1ยว และรวมวง โดยเนน้เทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพสียง แต่งเพลงสั�น ๆ 
จงัหวะง่าย ๆ  อธิบายเหตุผลในการเลือกใชอ้งคป์ระกอบดนตรีในการสร้างสรรค ์ งานดนตรีของตนเอง 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง งานดนตรีของตนเองและผูอื้1น  อธิบายเกี1ยวกบัอิทธิพลของดนตรีที1มีต่อ
บุคคลและสังคม สามารถนาํเสนอหรือจดัการแสดงดนตรี    ที1เหมาะสมโดยการบูรณาการกบัสาระ การเรียนรู้
อื1นในกลุ่มศิลปะได ้

เพื1อถ่ายทอดความคิดหรือเรื1องราวเกี1ยวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ เพื1อให้เห็น
คุณค่าของการนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการดาํเนินชีวติประจาํวนัสัมพนัธ์กบัวถีิชีวติพื�นบา้น  ศิลปะ  
ดนตรีและการแสดงนาฏศิลป์พื�นบา้นที1สะทอ้นถึงวฒันธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ1น ภูมิปัญญาไทย
และสากล   
 
 ศึกษา องคป์ระกอบของบทละคร ภาษาท่าหรือภาษาทางนาฏศิลป์ รูปแบบการแสดง การประดิษฐท์่ารํา
และทา่ทางประกอบการแสดง องคป์ระกอบนาฏศิลป์ วธีิการเลือกการแสดงละครกบัชีวติการออกแบบและ
สร้างสรรคอุ์ปกรณ์และเครื1องแต่งกายเพื1อการแสดงนาฏศิลป์ความสาํคญัและบทบาทของนาฏศิลป์  และการ
ละครในชีวติประจาํวนัการอนุรักษน์าฏศิลป์ 
 โดยใช้กระบวนการ การฝึกปฏิบติัตามแบบ ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง และฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค ์
ในการแสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์ อธิบายความสําคญัและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครใน
ชีวิตประจาํวนั  ออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์   และเครื1องแต่งกายเพื1อแสดงนาฏศิลป์และละครที1มาจาก
วฒันธรรมต่าง ๆ   นาํเสนอแนวคิดจากเนื�อเรื1องของการแสดงที1สามารถนาํไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั ร่วมจดั
งานการแสดงในบทบาทหน้าที1ต่าง ๆ สามารถวิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ที1มีความแตกต่างกนั โดยใช้
ความรู้ เรื1ององคป์ระกอบนาฏศิลป์  มีทกัษะในการแปลความและการสื1อสารผา่นการแสดง มีทกัษะในการใช้
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ความคิดในการพฒันารูปแบบการแสดง ใชน้าฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละครที1เหมาะสม  บรรยายเปรียบเทียบ
การแสดงอากปักิริยาของผูค้นในชีวิตประจาํวนั และในการแสดงระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศพัท์

ทางการละครได ้
เพื1อถ่ายทอดความคิดหรือเรื1องราวเกี1ยวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ เพื1อให้เห็น

คุณค่าของการนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการดาํเนินชีวติประจาํวนัสัมพนัธ์กบัวถีิชีวติพื�นบา้น  ศิลปะ  
ดนตรีและการแสดงนาฏศิลป์พื�นบา้นที1สะทอ้นถึงวฒันธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ1น ภูมิปัญญาไทย
และสากล   
 

รหัสตัวชี:วดั    
ศ. ๒.๑    ม.๓/๑ – ๓/๗   
ศ. ๒.๒  ม.๓/๑ – ม.๓/๒   

              ศ. ๓.๑   ม.๓/๑ – ม.๓/๗   
              ศ. ๓.๒  ม.๓/๑ – ม.๓/๓   
    (รวม   ๑๙ ตวัชี�วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ง ๑๑๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี                                        

ชั:นประถมศึกษาปีที0  ๑                                                            เวลา  ๔๐  ชั0วโมง 

…………………………………………………………..                                                                                             
 

         ศึกษา เกี1ยวกบับทบาท  และหน้าที1ในการพึ1งตนเอง  และความรับผิดชอบต่อครอบครัวดว้ยการ
ปฏิบติัตามบทบาท  และหน้าที1ของสมาชิกในครอบครัว  มีความรู้และทกัษะในการทาํความสะอาดบา้น  การ
เลือกใชก้ารดูแลรักษาเสื�อผา้เครื1องแต่งกาย  การดูแลไมด้อกไมป้ระดบัการเลี�ยงปลาสวยงาม  ตามขั�นตอนการ
ปฏิบติังานดว้ยการวางแผน การเลือกใชท้รัพยากร การดูแลรักษา การใชเ้ทคโนโลยรีวมทั�งการรู้จกัเลือกบริโภค  
ตามหลกัโภชนาการและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 

       ศึกษาเกี1ยวกบังานช่าง  งานประดิษฐเ์ศษวสัดุของเล่น  มีความรู้และทกัษะตามขั�นตอน  การทาํงาน  
การเลือกใช้ทรัพยากร  การออกแบบ  การบาํรุงรักษา  การซ่อมแซม  โดยเน้นผลผลิตที1เป็นการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์และภูมิปัญญาของไทย  รวมทั�งมีความรู้และทกัษะมีประสบการณ์มองเห็นแนวทางในการนํา
เทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันาอาชีพโดยสุจริต  ตลอดจนการนาํความรู้เบื�องตน้เกี1ยวกบัธุรกิจทั1วไป  มาใชใ้น
หลกัของการจดัการผลิต  การผลิตผลผลิตและการดาํรงชีวติในครอบครัวและสังคม 
         เพื1อให้ผูเ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจและประโยชน์ของงาน  มีทกัษะและกระบวนการทาํงาน  การ
จดัการ  สามารถนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการทาํงาน  ตลอดจนวชิาชีพการเรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ในชุมชน  
มีความปลอดภยัในการทาํงาน  การอนุรักษท์รัพยากรและสิ1งแวดลอ้มรวมทั�งมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ในงาน 
 
รหัสตัวชี:วดั 

ง.๑.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒ ป.๑/๓        
ง.๓.๑ ป.๑/๑ ป.๑/๒  

(รวม  ๕  ตวัชี�วดั)    
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี ป.๑ ( ง JJJKJ ) 
๑. บอกวธีิการทาํงานเพื1อช่วยเหลือตนเอง                                                                                                                           
๒. ใชว้สัดุ  อุปกรณ์  และเครื1องมือง่าย ๆ  ในการทาํงานอยา่งปลอดภยั                                                                               
๓.  ทาํงานเพื1อช่วยเหลือตนเองอยา่งกระตือรือร้นและตรงเวลา 
๔. บอกขอ้มูลที1สนใจและแหล่งขอ้มูลที1อยูใ่กลต้วั  
๕. บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ง ๑๒๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๒           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี                                        

ชั:นประถมศึกษาปีที0  ๒                                                                  เวลา  ๔๐  ชั0วโมง 

 …………………………………………………………..                                                                                             
                                   

       ศึกษาเกี1ยวกบับทบาทและหน้าที1ในการพึ1งตนเอง  และความรับผิดชอบต่อครอบครัวด้วยการ
ปฏิบติัตามบทบาทและหน้าที1ของสมาชิกในครอบครัว  มีความรู้แลทกัษะในการทาํความสะอาดบา้น  การ
เลือกใชก้ารดูแลรักษาเสื�อผา้เครื1องแต่งกาย  การดูแลไมด้อกไมป้ระดบัการเลี�ยงปลาสวยงาม  ตามขั�นตอนการ
ปฏิบติังานด้วยการวางแผน  การเลือกใช้ทรัพยากร  การดูแลรักษา  การใช้เทคโนโลยีรวมทั�งการรู้จกัเลือก
บริโภค  ตามหลกัโภชนาการและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
         ศึกษาเกี1ยวกบังานช่าง  งานประดิษฐเ์ศษวสัดุของเล่น  มีความรู้และทกัษะตามขั�นตอน  การทาํงาน  
การเลือกใช้ทรัพยากร  การออกแบบ  การบาํรุงรักษาและการซ่อมแซม  โดยเน้นผลผลิตที1เป็นการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์และภูมิปัญญาของไทย  รวมทั�งมีความรู้และทกัษะมีประสบการณ์มองเห็นแนวทางในการนํา
เทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันาอาชีพโดยสุจริต  ตลอดจนการนาํความรู้เบื�องตน้เกี1ยวกบัธุรกิจทั1วไป  มาใชใ้น
หลกัของการจดัการผลิต  การผลิตผลผลิตและการดาํรงชีวติในครอบครัวและสังคม 

       เพื1อให้ผูเ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจและประโยชน์ของงาน  มีทกัษะและกระบวนการทาํงาน  การ
จดัการ  สามารถนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการทาํงาน  ตลอดจนวชิาชีพการเรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ในชุมชน  
มีความปลอดภยัในการทาํงาน  การอนุรักษท์รัพยากรและสิ1งแวดลอ้มรวมทั�งมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ในงาน 
 

รหัสตัวชี:วดั 
ง.๑.๑ ป๒/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓     
ง.๒.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๑/๓ ป.๒/๔    
ง.๓.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓ 

(รวม  ๑๐  ตวัชี�วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี ป.๒ ( ง JMJKJ ) 
 

๑. บอกวธีิการและประโยชน์การทาํงาน  เพื1อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
๒. ใชว้สัดุ  อุปกรณ์   และเครื1องมือ ในการทาํงานอยา่งเหมาะสมกบังานและประหยดั 
๓. ทาํงานเพื1อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอยา่งปลอดภยั 

๔. บอกประโยชน์ของสิ1งของเครื1องใชใ้นชีวติประจาํวนั 
๕. สร้างของเล่นของใชอ้ยา่งง่าย  โดยกาํหนดปัญหาหรือความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล ออกแบบ  โดยถ่ายทอด 
     ความคิดเป็นภาพร่าง  ๒ มิติ  ลงมือสร้าง และประเมินผล 
๖. นาํความรู้เกี1ยวกบัการใชอุ้ปกรณ์ เครื1องมือที1ถูกวธีิไปประยกุตใ์ชใ้น    การสร้างของเล่นของใชอ้ยา่งง่าย 
๗. มีความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งนอ้ย   ๑  ลกัษณะ  ในการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ 
๘. บอกประโยชน์ของขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลที1สนใจจากแหล่งขอ้มูลต่าง  ๆที1เชื1อถือได ้
๙. บอกประโยชน์และการรักษาแหล่งขอ้มูล   

๑๐. บอกชื1อและหนา้ที1ของอุปกรณ์พื�นฐานที1เป็นส่วนประกอบหลกัของคอมพิวเตอร์ 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ง ๑๓๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๓           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี                                        

ชั:นประถมศึกษาปีที0  ๓                                                                  เวลา  ๔๐  ชั0วโมง 

 …………………………………………………………..                                                                                             
       

        ศึกษา  เกี1ยวกบับทบาท  และหนา้ที1ในการพึ1งตนเอง  และความรับผิดชอบต่อครอบครัวดว้ยการ
ปฏิบติัตามบทบาท  และหน้าที1ของสมาชิกในครอบครัว  มีความรู้แลทกัษะในการทาํความสะอาดบา้น  การ
เลือกใชก้ารดูแลรักษาเสื�อผา้เครื1องแต่งกาย  การดูแลไมด้อกไมป้ระดบัการเลี�ยงปลาสวยงาม  ตามขั�นตอนการ
ปฏิบติังานด้วยการวางแผน  การเลือกใช้ทรัพยากร  การดูแลรักษา  การใช้เทคโนโลยีรวมทั�งการรู้จกัเลือก
บริโภค  ตามหลกัโภชนาการและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 

       ศึกษาเกี1ยวกบังานช่าง  งานประดิษฐเ์ศษวสัดุของเล่น  มีความรู้และทกัษะตามขั�นตอน  การทาํงาน  
การเลือกใชท้รัพยากร   การออกแบบ   การบาํรุงรักษาและการซ่อมแซม  โดยเนน้ผลผลิตที1เป็นการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์และภูมิปัญญาของไทย  รวมทั�งมีความรู้และทกัษะมีประสบการณ์มองเห็นแนวทางในการนํา
เทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันาอาชีพโดยสุจริต  ตลอดจนการนาํความรู้เบื�องตน้เกี1ยวกบัธุรกิจทั1วไป  มาใชใ้น
หลกัของการจดัการผลิต  การผลิตผลผลิตและการดาํรงชีวติในครอบครัวและสังคม 

       เพื1อ ใหผู้เ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจและประโยชน์ของงาน   มีทกัษะและกระบวนการทาํงาน  การ
จดัการ  สามารถนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการทาํงาน  ตลอดจนวชิาชีพการเรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ในชุมชน  
มีความปลอดภยัในการทาํงาน  การอนุรักษท์รัพยากรและสิ1งแวดลอ้มรวมทั�งมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ในงาน 
 
รหัสตัวชี:วดั 

ง๑.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓     
ง.๒.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓      
ง.๓.๑ ป๓/๑ ป.๓/๒ 

(รวม  ๘   ตวัชี�วดั) 

 
 
 
 
 
 



 

 

222 

ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี ป.๓ ( ง JNJKJ ) 
๑. อธิบายวธีิการและประโยชน์  การทาํงาน เพื1อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม 
๒. ใชว้สัดุ  อุปกรณ์  และเครื1องมือ  ตรงกบัลกัษณะงาน 

๓. ทาํงานอยา่งเป็นขั�นตอนตามกระบวนการทาํงานดว้ยความสะอาด      ความรอบคอบ   และอนุรักษสิ์1งแวดลอ้ม 
๔. สร้างของเล่นของใชอ้ยา่งง่าย  โดยกาํหนด ปัญหาหรือความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล  ออกแบบ โดยถ่ายทอด  
     ความคิดเป็นภาพร่าง    ๒ มิติ  ลงมือสร้าง และประเมินผล 
๕.  เลือกใชสิ้1งของเครื1องใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์
๖. มีการจดัการสิ1งของเครื1องใชด้ว้ยการนาํกลบัมาใชซ้ํ� า 

๗. คน้หาขอ้มูลอยา่งมีขั�นตอน และนาํเสนอขอ้มูลในลกัษณะต่างๆ 
๘. บอกวธีิดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ง ๑๔๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี                                        

ชั:นประถมศึกษาปีที0  ๔                   เวลา ๘๐ ชั0วโมง 

…………………………………………………………..                                                             
 

   ศึกษา  เกี1ยวกับการทาํงาน  การดูแลรักษาของใช้ส่วนตวั  การจัดตู้เสื� อผา้  โต๊ะเขียน
หนงัสือ  และกระเป๋านกัเรียน  การปลูกไมด้อก  หรือไมป้ระดบั  การซ่อมแซมวสัดุ  อุปกรณ์  และ
เครื1องมือ  การประดิษฐ์ของใช ้ ของตกแต่งจากใบตอง  และกระดาษ  การจดัเก็บเอกสารส่วนตวั  
มารยาทในการตอ้นรับบิดามารดา หรือผูป้กครอง ในโอกาสต่างๆ  มารยาทในการรับประทาน
อาหาร  การใชห้อ้งเรียน  หอ้งนํ�าและหอ้งส้วม  ความหมาย  และความสาํคญัของอาชีพในทอ้งถิ1น       
    โดยใช้กระบวนการทาํงาน  การจัดการ  การทาํงานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหา            
การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย และการแสวงหาความรู้  เพื1อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  
สามารถทาํงานไดต้ามขั�นตอนกระบวนการทาํงานจนบรรลุเป้าหมายที1วางไว ้ สามารถอธิบาย
เหตุผลในการทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย  อธิบายความหมายและความสําคญัของอาชีพในทอ้งถิ1น  
ถ่ายทอดความคิดและสื1อสารสิ1งที1เรียนรู้ไดดี้  เห็นคุณค่าของการทาํงาน และทาํงานร่วมกบัผูอื้1น
อยา่งรู้หนา้ที1  มีมารยาทในการทาํงาน  ปรับปรุงการทาํงานอยู่เสมอสามารถนาํความรู้ความเขา้ใจ
ไปประยกุตใ์ช ้ ในการทาํงาน และในชีวติ ประจาํวนั  ใชพ้ลงังานและทรัพยากรอยา่งประหยดัและ
คุม้ค่า  มีคุณธรรมจริยธรรม และลกัษณะนิสัยการทาํงานที1เหมาะสม  รักการทาํงาน  มีเจตคติที1ดีต่อ
การทาํงานและอาชีพสุจริต   

   ศึกษา หนา้ที1ของอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น  กลอ้งดิจิตอล  สแกนเนอร์แผ่นซีดี  
หลกัการทาํงานเบื�องตน้ของคอมพิวเตอร์  การจดัประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์            ตาม
หลักการทํางานเบื�องต้น คืออุปกรณ์รับข้อมูล  อุปกรณ์ประมวลผล และอุปกรณ์แสดงผล  
ประโยชนจ์ากการใชง้านคอมพิวเตอร์  เกี1ยวกบัการสร้างงาน จดัทาํรายงาน สร้างงาน นาํเสนองาน  
การใชติ้ดต่อสื1อสารและคน้หาความรู้ดว้ยการส่ง  e-mail  การคน้หาขอ้มูล และศึกษาบทเรียน การ
ใชเ้พื1อความบนัเทิง  โทษจากการใชง้านคอมพิวเตอร์ที1มีผลต่อสุขภาพ ต่อสังคม และความสัมพนัธ์       
กบัครอบครัว  ประเภทของซอฟตแ์วร์  การใชง้านระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เบื�องตน้  การใช้
โปรแกรมกราฟิกขั�นพื�นฐานในการวาดภาพ  การระบายสี  การพิมพข์อ้ความ  การสร้างภาพหรือ
ชิ�นงานโดยใชโ้ปรแกรมกราฟิก  



 

 

224 

        โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสืบคน้ขอ้มูล  กระบวนการแกปั้ญหา   
การเรียนรู้  การฝึกปฏิบัติ และการอภิปราย  เพื1อให้เกิดความรู้ความเข้าใจวิวฒันาการของ
เทคโนโลย ี สามารถนาํเสนอสื1อสารสิ1งที1เรียนรู้ใหผู้อื้1นเขา้ใจ  มีทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์เบื�องตน้
ในการสร้างภาพกราฟิก  สามารถใชง้าน และสร้างชิ�นงานจากคอมพิวเตอร์ได ้ เห็นคุณค่าของการ
นําความรู้     ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทํางาน  ในชีวิตประจาํวนั  มีจิตสํานึกในการใช้
เทคโนโลย ีและ              มีคุณธรรมจริยธรรม โดยไม่คดัลอกผลงานผูอื้1น  ใชค้าํสุภาพและไม่สร้าง
ความเสียหายต่อผูอื้1น   
   
รหัสตัวชี:วดั   

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

  ง ๓.๑  ป. ๔/๑ ,  ป. ๔/๒ ,  ป. ๔/๓ ,  ป. ๔/๔ , ป. ๔/๕    

  ง ๔.๑  ป. ๔/๑    

(รวม  ๑๐  ตัวชี:วดั)  
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี ป.๔ ( ง JPJKJ ) 
๑. อธิบายเหตุผลในการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
๒. ทาํงานบรรลุเป้าหมายที1วางไวอ้ยา่งเป็นขั�นตอน ดว้ยความขยนั อดทนรับผดิชอบ และซื1อสัตย ์
๓. ปฏิบติัตนอยา่งมีมารยาทในการทาํงาน 
๔.ใชพ้ลงังานและทรัพยากรในการทาํงานอยา่งประหยดั และคุม้ค่า 
๕. บอกชื1อและหนา้ที1ของอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ   
๖. บอกหลกัการทาํงานเบื�องตน้ของคอมพิวเตอร์  
๗. บอกประโยชนแ์ละโทษจากการใชง้านคอมพิวเตอร์ 
๘. ใชร้ะบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพื1อการทาํงาน   
๙. สร้างภาพหรือชิ�นงานจากจินตนาการโดยใชโ้ปรแกรมกราฟิกดว้ยความรับผดิชอบ 
๑๐.  อธิบายความหมายและความสาํคญัของอาชีพ 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ง ๑๕๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๕           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี                           

ชั:นประถมศึกษาปีที0  ๕                   เวลา ๘๐ ชั0วโมง 

…………………………………………………………..                                                                                             
               

       ศึกษาให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าที1ของตนและสมาชิกที1มีต่อครอบครัวปลูกฝังมี
ความรับผิดชอบ  การพึ1 งตนเอง  การใช้ทรัพยากรให้คุ ้มค่าถูกวิธีมีจิตสํานึกด้วยการทาํงานดู แลรักษาบ้าน  
ถนอมอาหาร  การเลือกซื�อเสื�อผา้และเครื1องแต่งกาย  การดูแลช่วยเหลือเด็กโดยทาํงานบนพื�นฐานความรู้ความ
เขา้ใจตามวิธีการ  กระบวนการทาํงานจนเห็นความสําคญัและประโยชน์ของการทาํงานเพื1อให้การทาํงานตาม
ขั�นตอนและกระบวนการ 
                           ศึกษาขอ้มูลการวางแผนการจดัการตามกระบวนการ  ขั�นตอนในการทาํงานมีความคิดริเริ1ม
สร้างสรรค์ในการเลือก  ออกแบบดัดแปลง  ปลูกฝังให้ มีความรับผิดชอบมีเจตคติที1 ดี ต่องานการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ1งแวดลอ้มแกไ้ขปรับปรุงบาํรุงรักษาผลิตและจาํหน่ายและนาํไปประกอบอาชีพที1
สุจริตไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ  รู้จกัการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่าและถูกวิธีเลือกใชแ้ละดูแลรักษาเครื1องมือ
การเกษตร  การคดัเลือกพนัธ์การปลูกพืช  การขยายพนัธ์พืชการบาํรุงรักษาและเก็บเกี1ยวโดยทาํงานบนพื�น
ฐานความรู้ความเขา้ใจและประโยชน์ของการทาํงานแลว้นาํมาวิเคราะห์วางแผนรวบรวมขอ้มูลเพื1อให้เกิดการ
ทาํงานอยา่งมีกระบวนการที1ถูกตอ้ง 
                           การปลูกฝังให้ผูเ้รียนรู้จกัแกปั้ญหาและสนองความตอ้งการโดยผ่านกระบวนการเทคโนโลย ี 
และเขา้ใจธรรมชาติของเทคโนโลยี  โดยศึกษาเกี1ยวกบัหลกัการเบื�องตน้ของการออกแบบการใช้เทคโนโลยี
การหาความรู้จากสิ1 งแวดล้อมรอบตวั  การเลือกวิธีการแก้ปัญหาการวางแผนและร่างแบบ  การเลือกวสัดุ
เครื1องมือและทรัพยากรต่าง ๆ ในท้องถิ1นสร้างสิ1 งของเครื1องใช้ตามร่างแบบที1กาํหนดได้อย่างถูกวิธีและ
ปลอดภยั  ทบทวนประเมินผลอภิปรายเพื1อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงพฒันาผลงาน  นําเสนอผลงานการ
ตดัสินใจเลือกและใชสิ้1งของเครื1องใชว้ธีิการที1ไดจ้ากเทคโนโลยทีี1ใชใ้นทอ้งถิ1นไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีคุณภาพ 
                              ศึกษาความหมาย  ประเภทประโยชน์และแหล่งขอ้มูล  การรวบรวมจดัเก็บขอ้มูลเบื�องตน้
ประมวลผลขอ้มูลส่วยประกอบและอุปกรณ์ของเครื1องคอมพิวเตอร์  บทบาทและหลกัการทาํงานการเรียกใช้
ซอฟต์แวร์  การวางแผนการนาํเสนอขอ้มูลและการสร้างงาน  เพื1อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจและนาํไปใช้ใน
การดาํรงชีวติ   
รหัสตัวชี:วดั 

ง๑.๑ ป๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔  ง.๒.๑ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔ ป.๕/๕   
ง.๓.๑ ป.๕/๑    ป.๕/๒   ง.๔.๑ ป.๕/๑ ป.๕/๒ 

(รวม  ๑๓   ตวัชี�วดั)  
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี ป.๕ ( ง JQJKJ ) 
๑. อธิบายเหตุผลการทาํงานแต่ละขั�นตอนถูกตอ้งตามกระบวนการทาํงาน 
๒. ใชท้กัษะการจดัการในการทาํงาน อยา่งเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค ์
๓.  ปฏิบติัตนอยา่งมีมารยาทในการทาํงานกบัสมาชิกในครอบครัว    
๔. มีจิตสาํนึกในการใชพ้ลงังานและทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า      
๕. อ ธิ บ า ย ค วา ม หม าย และ วิว ัฒนา ก า รข อง เท ค โน โล ยี  
๖. สร้างสิ1งของเครื1องใชต้ามความสนใจอยา่งปลอดภยั โดยกาํหนดปัญหาหรือความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล  
      เลือกวธีิการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  ๓ มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล 
 ๗. นาํความรู้และทกัษะการสร้างชิ�นงานไปประยกุตใ์นการสร้างสิ1งของเครื1องใช ้
 ๘. มีความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งนอ้ย  ๒ ลกัษณะ ในการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ 
 ๙. เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรคต่์อชีวติ สังคม และมีการจดัการสิ1งของเครื1องใช ้
      ดว้ยการแปรรูปแลว้นาํกลบัมาใชใ้หม่       
๑๐. คน้หา  รวบรวมขอ้มูลที1สนใจ  และเป็นประโยชน์จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ    ที1เชื1อถือไดต้รงตาม  
       วตัถุประสงค ์  
๑๑. สร้างงานเอกสารเพื1อใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนัดว้ยความรับผดิชอบ 
๑๒. สาํรวจขอ้มูลที1เกี1ยวกบัอาชีพต่าง ๆ   ในชุมชน 

๑๓. ระบุความแตกต่างของอาชีพ 
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คาํอธิบายรายวชิา 
ง ๑๖๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๖           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี                                        

ชั:นประถมศึกษาปีที0  ๖                   เวลา ๘๐ ชั0วโมง 

…………………………………………………………..                                                                                             
                 ศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที1ความรับผิดชอบต่อตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัว  โดยแสดงออกดว้ยการทาํงานดูแลรักษาบา้น  การทาํความสะอาดและตกแต่งบา้น  การประกอบ
ปรุงจดัแลถนอมอาหาร  การเลือกใชเ้ลือกซื�อเสื�อผา้และเครื1องแต่งกาย  การเลี� ยงเด็ก  การเลือกซื�อและบริโภค
โดยทาํงานบนพื�นฐานความรู้ความเขา้ใจความหมาย  วิธีการตามกระบวนการทาํงานจนเห็นความสําคญัและ
ประโยชน์ของการทาํงานแลว้นาํความรู้ความเขา้ใจนั�นมาวิเคราะห์วางแผนคน้ควา้รวนรวมขอ้มูลเกี1ยวกบัการ
ทาํงานจากแหล่งความรู้ดว้ยวธีิการที1หลากหลายเพื1อทาํงานอยา่งมีกระบวนการ 
                      ศึกษาใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจความหมาย  วธีิการวางแผนตามกระบวนการขั�นตอน  การเลือกใช้
วสัดุอุปกรณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ1งแวดลอ้มในการทาํงานอยา่งคุม้ค่าและถูกวิธี   ออกแบบดดัแปรงแบบ
และประดิษฐ์เศษวสัดุเป็นของเล่นของใช้ของประดบัตกแต่งเพื1อนาํมาวิเคราะห์รวบรวมขอ้มูลและนาํมาใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
                       ศึกษาการวางแผนการจดัการตามกระบวนการขั�นตอนการใช้เก็บรักษาและซ่อมแซมเครื1องมือ  
การปลูกพืชการบาํรุงรักษาและการเก็บเกี1ยว  การเลือกใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่าและถูกวธีิโดยทาํงาน
บนพื�นฐานความรู้ความเขา้ใจและนาํไปใช้เพื1อการดาํรงชีวิต  ปลูกฝังให้ผูเ้รียนรู้จกัแกปั้ญหาและสนองความ
ต้องการโดยผ่านกระบวนการเทคโนโลยีและเข้าใจธรรมชาติของเทคโนโลยี  การใช้เทคโนโลยีในการ
แกปั้ญหาโดยคาํนึงถึงขอ้จาํกดัของเครื1องมือและเวลาสร้างสิ1งของเครื1องใชต้ามร่างแบบที1กาํหนดไดอ้ยา่งถูกวิธี  
ปลอดภยัทบทวนประเมินผลงานและอภิปรายเพื1อแนวทางแกไ้ขปรับปรุง 
                        ศึกษาทบทวนความสําคญัความหมาย  ประเภทประโยชน์และแหล่งขอ้มูลการประมวลผล
ขอ้มูล  การรวบรวมจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบที1เหมาะสม  การบาํรุงรักษาการจดัการขอ้มูลเบื�องตน้ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ต่อพ่วงพื�นฐานของเครื1 องคอมพิวเตอร์  หลักการทํางานการเรียกใช้ซอฟต์แวร์  เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  การสื1อสาร  การวางแผนการสร้างงานการนาํเสนอและการบาํรุงรักษาขอ้มูล  การมีจริยธรรมและ
คุณธรรมเกี1ยวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
 

รหัสตัวชี:วดั  
ง.๑.๑ ป๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๓   
ง.๒.๑ ป.๖/๑ ป๖/๒ ป๖/๓   
ง.๓.๑ ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๓ ป.๖/๔ ป.๖/๕   
ง.๔๑ ป.๖/๑ ป.๖/๒ 

(รวม  ๑๓  ตวัชี�วดั)                
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี ป.๖ ( ง JRJKJ ) 
๑. อภิปรายแนวทางในการทาํงานและปรับปรุงการทาํงานแต่ละขั�นตอน 
๒. ใชท้กัษะการจดัการในการทาํงาน และมีทกัษะการทาํงานร่วมกนั 
๓. ปฏิบติัตนอยา่งมีมารยาทในการทาํงานกบัครอบครัวและผูอื้1น 
๔. อธิบายส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี 
๕. สร้างสิ1งของเครื1องใชต้ามความสนใจ อยา่งปลอดภยั โดยกาํหนดปัญหา หรือความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล 
      เลือกวธีิการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ  หรือแผนที1ความคิด  ลงมือสร้าง และ  
      ประเมินผล 
๖. นาํความรู้และทกัษะการสร้างชิ�นงานไป ประยกุตใ์นการสร้างสิ1งของเครื1องใช ้
๗. บอกหลกัการเบื�องตน้ของการแกปั้ญหา 
๘. ใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 
๙. เก็บรักษาขอ้มูลที1เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 
๑๐.นาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบที1เหมาะสม  โดยเลือกใชซ้อฟตแ์วร์ประยกุต ์
๑๑.ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ�นงานจากจินตนาการหรืองานที1ทาํในชีวติประจาํวนัอยา่งมีจิตสาํนึก  และความ 
       รับผดิชอบ 
๑๒.  สาํรวจตนเองเพื1อวางแผนในการเลือกอาชีพ 
๑๓. ระบุความรู้  ความสามารถ   และคุณธรรมที1สัมพนัธ์กบัอาชีพที1สนใจ 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ง ๒๑๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี๑                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๑            ภาคเรียนที0 ๑           จํานวน   ๑       หน่วยกติ                   เวลา      ๔๐    ชั0วโมง 

************************************************ 
   

       ศึกษาขั�นตอนการทาํงานซึ1 งเป็นส่วนหนึ1 งของการปฏิบติังานตามทกัษะกระบวนการทาํงาน โดย
ทาํตามขั�นตอนที1วางไว ้ ไดแ้ก่  การใชอุ้ปกรณ์อาํนวยความสะดวกในการทาํงานบา้นเพื1อให้ประสิทธิภาพ  การ
จดัและตกแต่งห้องต่าง ๆ   การเตรียม  ประกอบ  จดั  ตกแต่ง  และบริการอาหาร  การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร  การประดิษฐ์ของใช ้ ของตกแต่ง  จากวสัดุธรรมชาติในทอ้งถิ1น  การแกปั้ญหาเพื1อให้เกิดความคิด
หาวิธีการแก่ปัญหา ในการซ่อมแซม  วสัดุ  อุปกรณ์  และเครื1องมือ / เครื1องใช้  กระบวนการตดัสินใจเลือก
อาชีพ   การสร้างรายไดจ้ากการประกอบอาชีพสุจริต   

       โดยใชท้กัษะกระบวนการการทาํงาน   การทาํงานกลุ่ม   การวางแผนและออกแบบชิ�นงาน  ทกัษะ
การคิดและกระบวนการแกปั้ญหา 
                      เพื1อการดาํรงชีวิตและครอบครัวมีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยในการทาํงาน มีจิตสํานึกในการใช้
ทรัพยากร  และสิ1งแวดลอ้ม  และมีเจตคติที1ดีต่อการประกอบอาชีพ 

    
รหัสตัวชี:วดั      

ง๑.๑ ม.๑/๑,  ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
ง ๔.๑   ม.๑/๑,  ม.๑/๒,  ม.๑/๓  
          (รวม  ๖   ตัวชี:วดั) 

             
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

231 

คาํอธิบายรายวชิา 
 

ง ๒๑๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๒                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๑         ภาคเรียนที0 ๒          จํานวน     ๑      หน่วยกติ                     เวลา      ๔๐    ชั0วโมง 

************************************************ 
  

       ศึกษาเกี1ยวกบัการทาํงานของคอมพิวเตอร์ประกอบดว้ยหน่วยสาํคญั  ๕  หน่วย ไดแ้ก่หน่วยรับเขา้  
หน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจาํหลกั  หน่วยความจาํรอง  และหน่วยส่งออก   คอมพิวเตอร์มีบทบาท        
ในการช่วยอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ และตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคลและ
สังคมมากขึ�น  ลกัษณะสาํคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศช่วยให้การทาํงานรวดเร็ว  ถูกตอ้งและแม่นยาํ  ช่วยให้
การบริการกวา้งขวางขึ� น  การดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆ  ช่วยอาํนวยความสะดวกในชีวิตประจาํวนั    
ข้อมูลและสารสนเทศ  ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ  การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  
ประเภทของขอ้มูล  วธีิการประมวลผลขอ้มูล  การจดัการสารสนเทศ  มีขั�นตอนดงันี�   การรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่  
การเก็บรวบรวมขอ้มูล  และการตรวจสอบขอ้มูล   การประมวลขอ้มูล  ได้แก่  การรวบรวมเป็นแฟ้มขอ้มูล        
การจดัเรียงขอ้มูล  การคาํนวณ  และการทาํรายงาน   การดูแลรักษาขอ้มูล  ไดแ้ก่  การจดัเก็บ   การทาํสําเนา   
การแจกจ่าย    และการสื1อสารขอ้มูลและการปรับปรุงขอ้มูล  ระดบัของสารสนเทศ    การจดัสวนในภาชนะ  
การซ่อมแซม  อุปกรณ์และเครื1องมือ / เครื1องใช ้   

       โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลการเรียนรู้ อธิบาย  อภิปราย  การ
สื1อสาร  การแกปั้ญหาการทาํงาน และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
                     มีคุณธรรมและเห็นคุณค่าในการทาํงานอย่างเป็นขั�นตอนมีเจตคติที1ดีต่อการทาํงานและการใช้
ทรัพยากรที1มีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า  มีความตระหนกัในการอนุรักษธ์รรมชาติและสิ1งแวดลอ้ม 
 
รหัสตัวชี:วดั      

ง๓.๑   ม.๑/๑,  ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
         (รวม  ๓   ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
  

ง ๒๒๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี๑                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั:น มัธยมศึกษาปีที0 ๒        ภาคเรียนที0 ๑            จํานวน  ๑   หน่วยกติ                            เวลา  ๔๐  ชั0วโมง  

************************************************ 
             

        ใชท้กัษะการแสวงหาความรู้เพื1อพฒันาการทาํงาน    ไดแ้ก่  การจดัและตกแต่งบา้น  การดูแล
รักษาและตกแต่งสวน  การจดัการผลผลิต  การทาํงานโดยใชท้กัษะกระบวนการแกปั้ญหาเช่น การเตรียม  
ประกอบ จดั  ตกแต่ง  และบริการเครื1องดื1ม การเลี�ยงสัตว ์  การประดิษฐข์องใช ้  ของตกแต่ง จากวสัดุใน
โรงเรียนหรือทอ้งถิ1นการติดต่อสื1อสารและใชบ้ริการกบัหน่วยงานต่างๆ  การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 
สถานการณ์แรงงาน  ประกาศรับสมคัรงานความรู้ความสามารถของตน  ผลตอบแทน   การเตรียมตวัเขา้สู่
อาชีพ  การหางาน คุณสมบติัที1จาํเป็น มีทกัษะพื�นฐานที1จาํเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
                      โดยใชท้กัษะกระบวนการทาํงาน  ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา  ทกัษะการทาํงานร่วมกนั  ทกัษะ
การแสวงหาความรู้  และทกัษะการจดัการ  
                       เพื1อการดาํรงชีวติและครอบครัวมีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยในการทาํงาน มีจิตสาํนึกในการใช้
ทรัพยากร  และสิ1งแวดลอ้ม มีเจตคติที1ดีต่อการประกอบอาชีพ 
 
รหัสตัวชี:วดั   

ง ๑.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒   
ง ๔.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 
       (รวม   ๕   ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ง ๒๒๑๐๒   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี๒                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๒      ภาคเรียนที0 ๒           จํานวน  ๑   หน่วยกติ                            เวลา  ๔๐  ชั0วโมง  

************************************************ 
                

       ศึกษาวธีิการสืบคน้หลกัการเบื�องตน้ของการสื1อสารขอ้มูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์การสื1อ สาร
ขอ้มูล  พฒันาการของการสื1อสารขอ้มูล  อุปกรณ์สื1อสารสําหรับเชื1อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ชนิดของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยกีารรับส่งขอ้มูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ประโยชน์ของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  อธิบายหลกัการ  และวธีิการแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ    กระบวนการ
เทคโนโลยสีารสนเทศการรวบรวมขอ้มูล  การตรวจสอบขอ้มูล การประมวลผล  การแกปั้ญหาดว้ย
กระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ อยา่งเป็นขั�นตอน  การใชค้อมพิวเตอร์ในการแกปั้ญหาโดยใชซ้อฟตแ์วร์
ประยกุตห์รือการเขียนโปรแกรมวธีิการแกปั้ญหาการคน้หาขอ้มูลและติดต่อสื1อสารผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม   ความหมายและการพฒันาอินเตอร์เน็ท  การใชง้านอินเตอร์เน็ท เช่น ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  การโอนยา้ยแฟ้มขอ้มูล  การสืบคน้ขอ้มูล  การใชโ้ปรแกรมเรียกคน้ขอ้มูล  การสนทนาบน
เครือข่าย  คุณธรรม จริยธรรมในการใชอิ้นเตอร์เน็ท  ผลกระทบของการใชอิ้นเตอร์เน็ทกบัสังคม  มารยาท  
ระเบียบ  และขอ้บงัคบัในการใชอิ้นเตอร์เน็ท  ใชซ้อฟตแ์วร์ในการทาํงาน  ระบบปฏิบติัการ  โปรแกรม
แปลภาษา และโปรแกรมอรรถประโยชน์ซอฟตแ์วร์ประยกุตท์ั1วไป  ซอฟตแ์วร์ประยุกตเ์ฉพาะงาน  ใช้
ซอฟตแ์วร์ระบบช่วยในการทาํงาน เช่น บีบอดั  ขยาย  โอนยา้ยขอ้มูล  ตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์  ซอฟตแ์วร์
ประยกุตช่์วยในการทาํงาน     เช่น  ใชโ้ปรแกรมในการคาํนวณและจดัเรียงขอ้มูล  ใชโ้ปรแกรมช่วยคน้หา
คาํศพัทห์รือความหมาย  ใชโ้ปรแกรมเพื1อความบนัเทิง            
                    โดยใชก้ระบวนการทาํงานอยา่งเป็นขั�นตอน   กระบวนการคิด การแกปั้ญหา  การสังเกตและ
กระบวนการสืบคน้ 
                  เพื1อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจมีเจตคติที1ต่อการทาํงานอยา่งเป็นชั�นตอน สามารถอธิบาย

และบอกผลการปฏิบติังานได ้ มีความรับผดิชอบ  ใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งคุม้ค่า ประหยดั 
และสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 

รหัสตัวชี:วดั   
ง ๓.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔  
            (รวม  ๔  ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ง ๒๓๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี๑                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 ๓              ภาคเรียนที0 ๑              จํานวน  ๑   หน่วยกติ                 เวลา  ๔๐  ชั0วโมง  

************************************************ 
 
         ศึกษา    การทาํงานที1มีประสิทธิภาพ    การ ใชท้กัษะในการทาํงานร่วมกนัอยา่งมีคุณธรรม   

ระดบัของเทคโนโลย ี    หลกัการทาํโครงงานที1มี  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   การเขียนโปรแกรมภาษาขั�น
พื�นฐาน  การหางานดว้ยวธีิที1หลากหลาย    แนวทางเขา้สู่อาชีพ 
          โดยการ วิเคราะห์  อธิบาย  อภิปราย  ใชท้กัษะการทาํงาน   การทาํโครงงาน  การนาํเสนอและ 
การสร้างชิ�นงาน  
                       เพื1อ ถ่ายทอดความคิดการ ทาํงานดว้ยความประหยดั   ตามความถนดัและความสนใจ  ส่งเสริม
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศนาํเสนองาน    ทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ   สร้างจิตสาํนึกและ ความรับผดิชอบ
เพื1อเป็นแนวทางประกอบอาชีพ  

 
รหัสตัวชี:วดั 

ง ๓.๑   ม.๓/๑  ม.๓/๒    
ง.๓.๒  ม.๓/๑    
       (รวม  ๓  ตัวชี:วดั) 
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อธิบายรายวชิา 
 

ง๒๓๑๐๒   การงานอาชีพและเทคโนโลยี๒                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี          

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0๓          ภาคเรียนที0  ๒    จํานวน   ๑  หน่วยกติ                                      เวลา ๔๐ ชั0วโมง  

************************************************ 
 
       ศึกษา  การทาํงานโดยใชท้กัษะ การจดัการเพื1อการประหยดัพลงังาน ทรัพยากร และสิ1งแวดลอ้ม

สร้างสิ1งของเครื1องใช ้ตาม กระบวนการเทคโนโลย ีอยา่งปลอดภยั      ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด  เป็นภาพฉาย 
เพื1อนาํไปสู่การสร้างตน้แบบและแบบจาํลองของสิ1งของเครื1องใช ้ หรือถ่ายทอดความคิดของวธีิการเป็น
แบบจาํลองความคิดและการรายงานผล     การ เขียนโปรแกรมภาษาขั�นพื�นฐาน   การ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
นาํเสนองานในรูปแบบที1เหมาะสมกบัลกัษณะงานการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ�นงานจากจินตนาการ หรือ
งานที1ทาํในชีวติ ประจาํวนัตามหลกัการทาํโครงงานอยา่งมีจิตสาํนึก และความรับผดิชอบการประเมินทางเลือก
ในการประกอบ   อาชีพที1สอดคลอ้งกบัความรู้ความถนดัและความสนใจของตนเอง 

       โดยการ วเิคราะห์  อธิบาย  อภิปราย  ใชท้กัษะการทาํงาน   การทาํโครงงาน  การนาํเสนอและ การ
สร้างชิ�นงาน  

        เพื1อ ถ่ายทอดความคิดการ ทาํงานดว้ยความประหยดั   ตามความถนดัและความสนใจ  ส่งเสริม
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศนาํเสนองาน  ทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ   สร้างจิตสาํนึกและ ความรับผิดชอบ
เพื1อเป็นแนวทางประกอบอาชีพ  

 
รหัสตัวชี:วดั 

ง ๓.๑   ม.๓/๓      
ง๓.๒     ม.๓/๒    
ง ๓.๓  ม.๓/๒    ม.๓/๓    ม.๓/๔      
ง.๓.๕  ม.๓/๑ 
          (รวม  ๖  ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิาเพิ0มเติม     
 

ง ๒๔๒๐๑  สนุกกบัคอมพวิเตอร์ ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี         

ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๔            เวลา ๔๐ ชั0วโมง 

************************************************ 
                         

    ศึกษา  ฝึกปฏิบติัหลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์  การใชง้านคอมพิวเตอร์เบื�องตน้   
การใชเ้มาส์และแป้นพิมพ ์วนิโดวส์  การใชง้านโปรแกรม Paint เบื�องตน้ ดว้ยการเขา้ใชโ้ปรแกรม Paint  การ
วาดภาพตามที1กาํหนด และสร้างภาพตามจินตนาการ 
    โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  การสังเกต  การฝึกปฏิบติั และการแสวงหาความรู้  
เพื1อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ  ปฏิบติัได ้ มีความคิดสร้างสรรค ์ สื1อสารสิ1งที1เรียนรู้ได ้ เห็นคุณค่าของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  เลือกใชแ้ละใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม  มีความสุขสนุกสนานในการ
เรียน  นาํไปสู่เจตคติที1ดีต่อเทคโนโลยสีารสนเทศ     
 

ตัวชี:วดั    

 
ง ๓.๑   ป.๔/๑,   ป.๔/๒ , ป.๔/๓, ป.๔/๔  , ป.๔/๕        

(รวม ๕ ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิาเพิ0มเติม                
 

ง ๒๕๒๐๑  สนุกกบัคอมพวิเตอร์ ๒    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี       

ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๕       เวลา ๔๐ ชั0วโมง 
************************************************ 

                                

    ศึกษา  ฝึกทกัษะการใชง้านคอมพิวเตอร์ในงานพิมพ ์ การพิมพอ์กัษรไทย  การเปลี1ยนรูปแบบ  สี  
ขนาดอกัษร  การลบ  การคดัลอก และการจดัเก็บงาน  การพิมพง์านง่าย ๆ  ความหมายและความสาํคญัของ
สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ในโปรแกรม Paint  การใชง้านโปรแกรม Paint พฒันารูปแบบงานวาด  การออกแบบงาน 
และการนาํเสนอผลงานดว้ยโปรแกรม Paint  
    โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  การสังเกต  การฝึกปฏิบติั และการแสวงหาความรู้  เพื1อใหเ้กิดความรู้
ความเขา้ใจ  ปฏิบติัได ้และสื1อสารสิ1งที1เรียนรู้ไดดี้  เห็นคุณค่าของเทคโนโลยสีารสนเทศ  เลือกใชแ้ละใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม  มีความมุ่งมั1น  กระตือรือร้น และมีความสุขในการเรียนรู้ และการ
ทาํงาน  นาํไปสู่เจตคติที1ดีต่อเทคโนโลยสีารสนเทศ     
 
รหัสตัวชี:วดั    

ง ๒.๑   ป.๕/๑,   ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔      
ง ๓.๑   ป.๕/๑,   ป.๕/๒ ,  

(รวม ๖ ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิาเพิ0มเติม                           
 

ง ๒๕๒๐๑  สนุกกบัคอมพวิเตอร์ ๓      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                

ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๖            เวลา ๔๐ ชั0วโมง 

************************************************ 
       

    ศึกษา  สืบคน้  ฝึกปฏิบติัการใชง้านโปรแกรม  Microsoft  word  โดยการเรียกใชง้าน และการใช้
โปรแกรม  Microsoft  word  พิมพเ์อกสาร  เรียนรู้หลกัการใชโ้ปรแกรมพิมพอ์กัษรแบบสัมผสั  ฝึกปฏิบติัการ
พิมพแ์บบสัมผสัอกัษร  การใชโ้ปรแกรม  Paint  ออกแบบงาน หรือชิ�นงาน  การพฒันารูปแบบงานวาด  
อินเทอร์เน็ตเบื�องตน้ เกี1ยวกบัความหมายและประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต  การเชื1อมต่ออินเทอร์เน็ต  การสืบคน้
ขอ้มูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต  และการนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศ 
    โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  การสังเกต  การฝึกปฏิบติั และการแสวงหาความรู้  เพื1อใหเ้กิดความรู้
ความเขา้ใจ  ปฏิบติัสิ1งที1เรียนรู้ได ้ มีความคิดสร้างสรรค ์ และสื1อสารสิ1งที1เรียนรู้ไดดี้   
เห็นคุณค่าของเทคโนโลยสีารสนเทศ  รู้จกัใชค้อมพิวเตอร์เพื1อการทาํงานและใชป้ระโยชน์เลือกใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม  มีความมุ่งมั1น  กระตือรือร้น  มีความสุขในการเรียนรู้   
และการทาํงาน  นาํไปสู่เจตคติที1ดีต่อเทคโนโลยสีารสนเทศ     
 
รหัสตัวชี:วดั    

ง ๒.๑   ป.๖/๑,   ป.๖/๒ , ป.๖/๓ ,  
ง ๓.๑   ป.๖/๑,   ป.๖/๒ , ป.๖/๓, ป.๖/๔ ,ป.๖/๕         

(รวม ๘ ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิาเพิ0มเติม 
 

ง ๒๑๒๐๑ คอมพวิเตอร์๑                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั:นมัธยมศึกษา ปีที0  ๑        ภาคเรียนที0 ๑     จํานวน       ๐.๕   หน่วยกติ                     จํานวน   ๒๐  ชั0วโมง 

************************************************ 
  

       ศึกษาและฝึกปฏิบติัเกี1ยวกบัการเรียนรู้หลกัการใชโ้ปรแกรมพื�นฐานของคอมพิวเตอร์ในการสร้าง
งาเอกสารและกราฟิกและออกแบบ การเลือกใชเ้ครื1องมือต่างๆ ของโปรแกรมพื�นฐานของคอมพิวเตอร์  ไดแ้ก่ 
โปรแกรมโปรแกรม  Microsoft  Office Publisher โปรแกรมตารางทาํงานและการคาํนวณ ( Microsoft Office 
Excel ) ระดบัสูง  งานเอกสารจดัความสมดุล   เลือกประเภทและขนาดตวัอกัษรสําหรับงานแต่ละประเภทการ
ประยุกต์ใช้  ในชีวิตประจาํวนั  ความหมาย ความสําคญั  และการใช้    อินเตอร์เน็ตและบริการบนเครือข่าย
ออนไลน์  การใชไ้ปรษณียอิ์เลคทรอนิกส์  
                  โดยใชก้ระบวนการทาํงานอยา่งเป็นขั�นตอน   กระบวนการคิด การแกปั้ญหา 
                      เพื1อให้มีความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการที1สื1 อความหมาย
ความคิดให้ผูอื้1นไดชื้1นชม พึงพอใจในผลงาน มีเจตคติที1ดีในการทาํงาน มีมารยาทและความรับผิดชอบในงาน
ใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งคุม้ค่าและประหยดั               

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกหลกัการทาํงาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื�นฐาน Microsoft  Office 
Publisher ไดถู้กตอ้ง 

๒. ใชโ้ปรแกรมพื�นฐาน(Microsoft  office )ระดบัสูงไดถู้กตอ้งเหมะสมกบังาน 
๓. รู้และปฏิบติัในการติดต่อสื1อสารทางอินเตอร์เน็ตและบริการออนไลน์ง่ายๆไดเ้หมาะสมและถูกตอ้ง 
๔. ใชค้อมพิวเตอร์อยา่งเป็นขั�นตอนในการสร้างงานตามจินตนาการในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งมีความ

สาํนึกและความรับผดิชอบ 
           ๕.  มีมารยาทและความรับผดิชอบในการใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งคุม้ค่าและประหยดั 

  (รวม  ๕  ผลการเรียนรู้) 
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คาํอธิบายรายวชิาเพิ0มเติม 
 

ง ๒๑๒๐๔  คอมพวิเตอร์๒                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั:นมัธยมศึกษา ปีที0  ๑          ภาคเรียนที0 ๒     จํานวน       ๐.๕        หน่วยกติ                     จํานวน   ๒๐  ชั0วโมง 

************************************************ 
  

    ศึกษาและฝึกปฏิบติัเกี1ยวกบัการเรียนรู้โปรแกรม Photoshop การออกแบบ การเลือกใช้เครื1องมือ
ต่างๆ ของโปรแกรม  Photoshop การใช้เครื1 องมือต่างๆของโปรแกรม Photoshop    การออกแบบชิ�นงาน 
Photoshop และการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Photoshop  การสืบคน้เกี1ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่  
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั หลกัการใชก้ารคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยี
สื1อประสม ประเภทขอ้มูลและการประเมินผลขอ้มูลให้เป็นสารสนเทศ  ความรู้เกี1ยวกบัไวรัส คอมพิวเตอร์ 
ความหมายและสาเหตุของการเกิดไวรัสคอมพิวเตอร์ การป้องกนัไวรัสและการใช้โปรแกรมคน้หาและกาํจดั
ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
                   โดยใชก้ระบวนการทาํงานอยา่งเป็นขั�นตอน   กระบวนการคิด การแกปั้ญหา 
                    เพื1อใหมี้ความรู้ความสามารถสร้างสรรคผ์ลงานตามจินตนาการ ที1สื1อความหมาย ความคิดใหผู้อื้1น       
ไดชื้1นชมพึงพอใจในผลงาน มีเจตคติที1ดีในการทาํงาน  มีมารยาทและความรับผดิชอบในงานใชท้รัพยากรและ
พลงังานอยา่งคุม้ค่าและประหยดั      
                      

ผลการเรียนรู้ 
๑. บอกหลกัการทาํงาน ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์การใชโ้ปรแกรม Photoshop และการเลือกใช้

เครื1องมือในการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง 
๒. ใชโ้ปรแกรมพื�นฐาน Photoshop ในการออกแบบชิ�นงานไดถู้กตอ้งเหมะสมกบังาน 
๓. มีทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลโดยใชสื้1อและเครื1องมือเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายได้

อยา่งเหมาะสม 
๔. มีทกัษะในการคิดแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นขั�นเป็นตอน 
๕. มีเจตคติที1ดีต่อการทาํงาน มีมารยาทและความรับผดิชอบในการใชท้รัพยากรและ 
       พลงังานอยา่งคุม้ค่าและประหยดั 

(รวม  ๕  ผลการเรียนรู้) 
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คาํอธิบายรายวชิาเพิ0มเติม 
 

ง ๒๒๒๐๑ คอมพวิเตอร์ ๓                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

ชั:นมัธยมศึกษา ปีที0  ๒        ภาคเรียนที0 ๑        จํานวน       ๐.๕        หน่วยกติ                     จํานวน   ๒๐  ชั0วโมง 

************************************************ 
  

     ศึกษาและสืบคน้เกี1ยวกับการพฒันาการของการสื1อสารขอ้มูล  เช่น  การสื1อสารด้วยรหัส   การ
สื1อสารดว้ยสายตวันาํ  การสื1อสารดว้ยคอมพิวเตอร์  การสื1อสารโดยดาวเทียม และการสื1อสารดว้ยระบบไร้สาย       
การสังเกตการใช้อุปกรณ์สื1อสารสําหรับเชื1อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สําหรับการติดตั�งเครือข่าย
คอมพิวเตอร์การเชื1อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และวธีิการติดตั�งเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยา่งง่าย ชนิดของ   
เครือข่าย   ขอ้ดีขอ้ดอ้ยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   การพฒันาและรูปแบบของเทคโนโลยี   การรับส่งขอ้มูล
ภายในเครือข่ายแลน 

                  โดยใช้กระบวนการทาํงานอย่างเป็นขั�นตอน  กระบวนการคิด การแก้ปัญหา  การสังเกตและ
กระบวนการสืบคน้  

                 เพื1อใหมี้ความรู้ ความสามารถและมีทกัษะอาชีพพื�นฐาน และปฏิบติัชิ�นงานที1สื1อความหมาย 
ความคิด ใหผู้อื้1นไดชื้1นชมพึงพอใจในผลงาน มีเจตคติที1ดีในการทาํงาน มีความรับผิดชอบในงานใชท้รัพยากร
และพลงังานอยา่งคุม้ค่าและประหยดั และนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม          

 

ผลการเรียนรู้ 
๑.  อธิบายหลกัการเบื�องตน้ของการพฒันาสื1อสารขอ้มูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
๒. ใชห้ลกัการ กระบวนการคิด และวธีิการแกปั้ญหา ดว้ยกระบวนการและเครื1องมือ วสัดุอุปกรณ์ทาง

เทคโนโลย ี
๓. มีทกัษะในการทาํงานอยา่งเป็นขั�นตอนและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
๔. มีเจตคติที1ดีในการทาํงาน มีความรับผดิชอบ และใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและประหยดั 

(รวม  ๔  ผลการเรียนรู้) 
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คาํอธิบายรายวชิาเพิ0มเติม 
 

ง ๒๒๒๐๔ คอมพวิเตอร์ ๔                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั:นมัธยมศึกษา ปีที0  ๒         ภาคเรียนที0  ๒        จํานวน     ๐.๕        หน่วยกติ                   จํานวน   ๒๐  ชั0วโมง 

************************************************ 
             

     ศึกษาและสืบคน้เกี1ยวกบัวิธีการแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ    การวิเคราะห์
และกาํหนดรายละเอียดของปัญหา  การวางแผนในการแก้ปัญหาและการจาํลองความคิดเป็นขอ้ความ  การ
ดาํเนิน การแกปั้ญหาและการตรวจสอบ    ความหมายและความสําคญัของระบบการสื1อสารดว้ยอินเตอร์เน็ต
การพฒันาอินเตอร์เน็ต และการประยุกตใ์ชอิ้นเตอร์เน็ต   การศึกษาและวิเคราะห์เกี1ยวกบัผลกระทบของการใช้
อินเตอร์เน็ตกบัสังคม มารยาทการปฏิบติัตามหลกัคุณธรรมและจริยธรรมในการใชอิ้นเตอร์เน็ต  

                โดยใชก้ระบวนการทาํงานอยา่งเป็นขั�นตอน   กระบวนการคิด วิเคราะห์  การแกปั้ญหา  การสังเกต 
และกระบวนการสืบคน้ 

                 เพื1อใหมี้ความรู้ ความสามารถและมีทกัษะอาชีพพื�นฐาน และปฏิบติัชิ�นงานที1สื1อความหมาย 
ความคิดใหผู้อื้1นไดชื้1นชมพึงพอใจในผลงาน มีเจตคติที1ดีในการทาํงาน  มีความรับผิดชอบในงานใชท้รัพยากร
และพลงังานอยา่งคุม้ค่าและประหยดั และนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม      

    
ผลการเรียนรู้ 

๑. ใชห้ลกัการ กระบวนการคิด และวธีิการแกปั้ญหา ดว้ยกระบวนการวางแผนและการใชเ้ครื1องมือ 
วสัดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยไีดถู้กตอ้ง 

๒. มีทกัษะในการทาํงานอยา่งเป็นขั�นตอนและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
๓. มีทกัษะในกระบวนการคิดอยา่งเป็นขั�นตอน สามารถปฏิบติังานที1สื1อความหมาย ความคิดใหผู้อื้1น

ร่วมรับทราบได ้
๔. มีเจตคติที1ดีในการทาํงาน มีความรับผดิชอบ และใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและประหยดั 

(รวม  ๔  ผลการเรียนรู้) 
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คาํอธิบายรายวชิาเพิ0มเติม 
 

ง ๒๓๒๐๑ คอมพวิเตอร์ ๕                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

ชั:นมัธยมศึกษา ปีที0  ๓           ภาคเรียนที0 ๑           จํานวน       ๐.๕        หน่วยกติ              จํานวน   ๒๐  ชั0วโมง 

************************************************ 
  

    ศึกษาและฝึกปฏิบติัเกี1ยวกบัหลกัการทาํโครงงาน การพฒันาผลงานและการดาํเนินการพฒันา  การ
ใชก้ระบวนการทางเทคโนโลยสีารสนเทศ   การใชค้อมพิวเตอร์ในการแกปั้ญหา  การใชซ้อฟตแ์วร์ประยกุต ์
และการเขียนโปรแกรม   การสืบคน้เกี1ยวกบัประเภทของซอฟตแ์วร์ที1ใชใ้นการแกปั้ญหา ไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์
ตารางการทาํงาน ซอฟตแ์วร์ทางสถิติ ซอฟตแ์วร์ทางคณิตศาสตร์และวธีิการเลือกใชซ้อฟตแ์วร์ใหเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะของงาน 

                 โดยใชก้ระบวนการทาํงานอยา่งเป็นขั�นตอน   กระบวนการคิด การแกปั้ญหา 
                     เพื1อให้มีความรู้ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานมีเจตคติที1ดีในการทาํงานมีความรับผิดชอบใน

งาน      ใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งคุม้ค่าและประหยดัและนาํความรู้ประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม          
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.   บอกหลกัปฏิบติัเกี1ยวกบั   การทาํโครงงาน หลกัการและทฤษฎี ในการพฒันาผลงานและ
ดาํเนินการพฒันางานได ้

๒. รู้และเขา้ใจวธีิการใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ การใชค้อมในการแกปั้ญหา 
๓.  มีทกัษะในการทาํงานอยา่งเป็นขั�นเป็นตอนตามกระบวนทาํงานเพื1อการแกปั้ญหาสามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั และการประกอบอาชีพได ้
๔. มีเจตคติที1ดีในการทาํงาน มีความรับผดิชอบ และใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและประหยดั 

(รวม  ๔  ผลการเรียนรู้) 
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คาํอธิบายรายวชิาเพิ0มเติม 
 

ง ๒๓๒๐๔     คอมพวิเตอร์ ๖                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  

ชั:นมัธยมศึกษา ปีที0  ๓          ภาคเรียนที0 ๒         จํานวน       ๐.๕        หน่วยกติ             จํานวน   ๒๐  ชั0วโมง 

************************************************ 
 

           ศึกษา   และฝึกปฏิบติัเกี1ยวกบัโปรแกรมภาษาที1ใชใ้นการแกปั้ญหาไดแ้ก่   โปรแกรมภาษาเดลฟาย  
โปรแกรมภาษาวชิวลเบสิก โปรแกรมภาษาซีชาร์ป การใชซ้อฟตแ์วร์และอุปกรณ์ติจิทลัมาช่วยในการนาํเสนอ
งาน การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลกัการทาํโครงงาน    การอา้งอิง แหล่งขอ้มูล    และขั�นตอนการทาํ
โครงงาน 

                  โดยใชก้ระบวนการทาํงานอยา่งเป็นขั�นตอน   กระบวนการคิด การแกปั้ญหา 
                   เพื1อใหมี้ความรู้ความสามารถสร้างสรรคผ์ลงาน มีเจตคติที1ดีในการทาํงาน  มีความรับผิดชอบใน

งานใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งคุม้ค่าและประหยดั และนาํความรู้ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม          
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.   บอกหลกัปฏิบติัเกี1ยวกบั   โปรแกรมภาษา   ในการแกปั้ญหา การใชซ้อฟตแ์วร์และอุปกรณ์
ดิจิตอล มาช่วยในการสร้างงาน  การนาํเสนองาน 

๒. รู้และเขา้ใจวธีิการใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ การใชค้อมในการแกปั้ญหา 
๓.  มีทกัษะในการทาํงานอยา่งเป็นขั�นเป็นตอนตามกระบวนทาํงานเพื1อการแกปั้ญหาสามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั และการประกอบอาชีพได ้
๔. มีเจตคติที1ดีในการทาํงาน มีความรับผดิชอบ และใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและประหยดั 

(รวม  ๔  ผลการเรียนรู้) 
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คาํอธิบายรายวชิา  
 

อ JJJKJ  ภาษาองักฤษ J       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) 

ชั:นประถมศึกษาปีที0 J        เวลา  PK  ชั0วโมง 

************************************************ 
 

                ระบุตวัอกัษรและเสียงอกัษรของภาษาองักฤษและภาษาไทย อ่านออกเสียง สะกดคาํง่าย ๆ  สามารถ
เลือกภาพตรงตามความหมายของคาํและกลุ่มกลุ่มคาํที1ฟัง ปฏิบติัตามและใชค้าํสั1งง่าย ๆ  บอกความตอ้งการง่าย 
ๆ ของตนเอง พูดขอและใหข้อ้มูลในการสื1อสารระหวา่งบุคคลเกี1ยวกบัตนเองและเรื1องใกลต้วัในสถานการณ์
ง่าย ๆ ที1เกิดขึ�นในหอ้งเรียน พร้อมทั�งทาํท่าประกอบตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา บอกชื1อ  รวบรวมคาํศพัท์
และตอบคาํถามเกี1ยวกบัเรื1องใกลต้วั กลุ่มสาระการเรียนรู้อื1นและเทศกาลสาํคญัของเจา้ของภาษาอยา่งง่าย ๆ  
และเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมที1เหมาะสมกบัวยั  ถูกตอ้งตามกาลเทศะ ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็น
ไทยและรักการทาํงาน  
 

รหัสตัวชี:วดั 
ต W.W  ป.W/W  ป.W/X  ป.W/[   ป.W/\ 
ต W.X  ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3   ป.1/4 
ต W.[  ป.W/W 
ต X.W  ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3    
ต X.X  ป.1/1   
ต [.W  ป.1/1   
ต \.W  ป.1/1   
ต \.X  ป.1/1   
      (รวม  JR  ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาภาษาต่างประเทศ  ป. ๑ ( อ JJJKJ ) 
๑. ปฏิบติัตามคาํสั1งง่ายๆ ที1ฟัง 
๒. ระบุตวัอกัษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคาํง่ายๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 
๓. เลือกภาพตรงตามความหมายของคาํและกลุ่มคาํที1ฟัง 
๔. ตอบคาํถามจากการฟังเรื1อง  ใกล้ตวั 
๕. พูดโตต้อบดว้ยคาํสั�นๆ ง่ายๆ ในการสื1อสารระหวา่งบุคคลตามแบบที1ฟัง 

๖. ใชค้าํสั1งง่ายๆ ตามแบบที1ฟัง 
๗. บอกความตอ้งการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที1ฟัง 
๘. พูดขอและใหข้อ้มูลง่ายๆ เกี1ยวกบัตนเองตามแบบที1ฟัง 
๙. พูดใหข้อ้มูลเกี1ยวกบัตนเองและเรื1องใกลต้วั 
๑๐. พูดและทาํท่าประกอบ ตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
๑๑. บอกชื1อและคาํศพัทเ์กี1ยวกบัเทศกาลสาํคญัของเจา้ของภาษา   
๑๒. เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมที1เหมาะกบัวยั   
๑๓. ระบุตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
๑๔. บอกคาํศพัทที์1เกี1ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื1น 
๑๕. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที1เกิดขึ�นในหอ้งเรียน 
๑๖. ใชภ้าษาต่างประเทศ เพื1อรวบรวมคาํศพัทที์1เกี1ยวขอ้งใกลต้วั 
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คาํอธิบายรายวชิา   
 

อ JMJKJ  ภาษาองักฤษ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) 

ชั:นประถมศึกษาปีที0 2        เวลา  PK  ชั0วโมง 

************************************************ 
 

                ศึกษาตวัอกัษรและเสียงอกัษรของภาษาองักฤษและภาษาไทย อ่านออกเสียง สะกดคาํง่าย ๆ สามารถ
เลือกภาพตรงตามความหมายของคาํและกลุ่มคาํที1ฟัง ปฏิบติัตามและใชค้าํสั1ง คาํขอร้องง่าย ๆตามแบบที1ฟัง  
ตอบคาํถาม บอกชื1อและคาํศพัท ์พูดขอและใหข้อ้มูลในการสื1อสารระหวา่งบุคคลเกี1ยวกบัตนเองและเรื1องใกล้
ตวัในสถานการณ์ง่าย ๆ ที1เกิดขึ�นในห้องเรียน นิทาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้อื1นและเทศกาลสาํคญั พร้อมทั�ง
ทาํท่าประกอบตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมที1เหมาะสมกบัวยั  
ถูกตอ้งตามกาลเทศะ  เห็นคุณค่าของการใชภ้าษาองักฤษ การอยูร่่วมในสังคม  เห็นคุณค่าในตนเอง  ใฝ่เรียนรู้
และรักความเป็นไทย 
 

รหัสตัวชี:วดั 
ต W.W  ป.X/W  ป.X/X  ป.X/[   ป.X/\ 
ต W.X  ป.X/1  ป.X/2  ป.X/3   ป.X/4 
ต W.[  ป.X/W 
ต X.W  ป.X/1  ป.X/2  ป.X/3    
ต X.X  ป.X/1   
ต [.W  ป.X/1   
ต \.W  ป.X/1   
ต \.X  ป.X/1   
       (รวม  JR  ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาภาษาต่างประเทศ  ป. ๒ ( อ JMJKJ ) 
๑. ปฏิบติัตามคาํสั1ง และคาํขอร้องง่าย ๆ ที1ฟัง 
๒.ระบุตวัอกัษรและเสียง  อ่านออกเสียงคาํ  สะกดคาํ  และอ่านประโยคง่าย  ๆถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 
๓. เลือกภาพตรงตามความหมายของคาํ กลุ่มคาํ และประโยคที1ฟัง 
๔. ตอบคาํถามจากการฟังประโยคบทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ที1มีภาพ ประกอบ 
๕. พูดโตต้อบดว้ยคาํสั�นๆ ง่ายๆ ในการสื1อสารระหวา่งบุคคลตามแบบที1ฟัง 

๖. ใชค้าํสั1งและคาํขอร้องง่ายๆ ตามแบบที1ฟัง 
๗. บอกความตอ้งการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที1ฟัง 
๘. พูดขอและใหข้อ้มูลง่ายๆ เกี1ยวกบัตนเองตามแบบที1ฟัง 

๙. พูดใหข้อ้มูลเกี1ยวกบัตนเองและเรื1องใกลต้วั 
๑๐. พูดและทาํท่าประกอบ ตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
๑๑. บอกชื1อและคาํศพัทเ์กี1ยวกบัเทศกาลสาํคญัของเจา้ของภาษา 
๑๒. เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมที1เหมาะกบัวยั   
๑๓. ระบุตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
๑๔. บอกคาํศพัทที์1เกี1ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื1น 
๑๕. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที1เกิดขึ�นในหอ้งเรียน 
๑๖. ใชภ้าษาต่างประเทศ เพื1อรวบรวมคาํศพัทที์1เกี1ยวขอ้งใกลต้วั 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

อ JNJKJ  ภาษาองักฤษ N       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) 

ชั:นประถมศึกษาปีที0 N        เวลา  PK  ชั0วโมง 

************************************************ 
 

 ศึกษาความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร  คาํ กลุ่มคาํและประโยคง่าย ๆของภาษาองักฤษและภาษาไทย  
ปฏิบติัตามคาํสั1งและคาํขอร้อง  พูดสนทนาโตต้อบดว้ยคาํสั�น ๆ ฟัง พูดประโยค  นิทาน  ในสถานการณ์ง่าย ๆ 
ที1เกิดขึ�นในห้องเรียน  เลือก  ระบุภาพหรือสัญลกัษณ์  ตรงตามความหมายของกลุ่มคาํ ใหข้อ้มูล  บอกความ
ตอ้งการ  ความรู้สึกง่าย ๆ เกี1ยวกบัตนเองและเรื1องใกลต้วั  อ่านออกเสียง  สะกดคาํ กลุ่มคาํ ประโยค  ตาม
หลกัการอ่าน  ตอบคาํถาม  รวบรวมคาํศพัท ์ จากการฟังหรือการอ่านเรื1องใกลต้วั  เทศกาลสาํคญัและชีวติความ
เป็นอยูข่องเจา้ของภาษา  พูดและทาํท่าทางประกอบตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  เขา้
ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมที1เหมาะสมกบัวยั  มีความมุ่งมั1น  ใฝ่เรียนรู้และรักความเป็นไทย 
 
รหัสตัวชี:วดั 

ต W.W  ป.[/W  ป.[/X  ป.[/[   ป.[/\ 
ต W.X  ป.[/1  ป.[/2  ป.[/3   ป.[/4  ป.[/^ 
ต W.[  ป.[/W  ป.[/X 
ต X.W  ป.[/1  ป.[/2  ป.[/3    
ต X.X  ป.[/1   
ต [.W  ป.[/1   
ต \.W  ป.[/1   
ต \.X  ป.[/1   
       (รวม  JS ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาภาษาต่างประเทศ  ป. ๓ ( อ JNJKJ ) 
๑. ปฏิบติัตามคาํสั1ง และคาํขอร้องที1ฟัง หรืออ่าน 
๒. อ่านออกเสียงคาํ สะกดคาํ อ่านกลุ่มคาํ ประโยค และบทพูดเขา้จงัหวะ (chant) ง่ายๆ ถูกตอ้งตามหลกั 
      การอ่าน 
๓. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลกัษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคาํและประโยคที1ฟัง 
๔. ตอบคาํถามจากการฟังหรืออ่านประโยค  บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ 
๕. พูดโตต้อบดว้ยคาํสั�นๆ ง่ายๆ ในการสื1อสารระหวา่งบุคคลตามแบบที1ฟัง 
๖ .ใชค้าํสั1งและคาํขอร้องง่ายๆ ตามแบบที1ฟัง 
๗. บอกความตอ้งการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที1ฟัง 
๘. พูดขอและใหข้อ้มูลง่ายๆ เกี1ยวกบัตนเอง และเพื1อนตามแบบที1ฟัง 
๙. บอกความรู้สึกของตนเองเกี1ยวกบัสิ1งต่างๆ ใกลต้วั หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที1ฟัง 
๑๐. พูดใหข้อ้มูลเกี1ยวกบัตนเองและเรื1องใกลต้วั 
๑๑. จดัหมวดหมู่คาํตามประเภทของบุคคล สัตว ์และสิ1งของ ตามที1ฟัง หรืออ่าน 
๑๒. พูดและทาํท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วฒันธรรมของเจา้ของภาษา    
๑๓. บอกชื1อและคาํศพัทง่์ายๆ เกี1ยวกบัเทศกาล/วนัสาํคญั/งานฉลอง และชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา     
๑๔.  เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมที1เหมาะกบัวยั   
๑๕. บอกความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร คาํ กลุ่มคาํ และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
๑๖. บอกคาํศพัทที์1เกี1ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื1น 
๑๗. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที1เกิดขึ�นในหอ้งเรียน 
๑๘. ใชภ้าษาต่างประเทศ เพื1อรวบรวมคาํศพัทที์1เกี1ยวขอ้งใกลต้วั 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

อ JPJKJ  ภาษาองักฤษ  P       กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) 

ชั:นประถมศึกษาปีที0 P         เวลา  SK  ชั0วโมง 

************************************************ 
 

 ปฏิบติัตามคาํสั1ง คาํขอร้องและคาํแนะนาํง่าย ๆ จากเรื1องที1ฟัง  อ่านออกเสียง สะกดคาํ กลุ่มคาํ 
ประโยค ขอ้ความง่าย ๆ และบทพูดเขา้จงัหวะตามหลกัการอ่าน  โดยเลือก ระบุภาพ สัญลกัษณ์ เครื1องหมาย 
ตรงตามความหมายของประโยคและขอ้ความสั�น ๆ ตอบคาํถามจากการฟัง พูด อ่านประโยค บทสนทนา
สถานการณ์ที1เกิดขึ�นในหอ้งเรียนและสถานศึกษา  นิทานง่าย ๆ พูด เขียนโตต้อบในการสื1อสารระหวา่งบุคคล 
ใชค้าํสั1ง คาํขอร้อง คาํขออนุญาต แสดงความตอ้งการของตนเอง ขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ เพื1อ
ขอและใหข้อ้มูลเกี1ยวกบัตนเอง เพื1อน ครอบครัวและเรื1องใกลต้วั   วาดภาพแสดงความตอ้งการของสิ1งต่าง ๆ 
แสดงความคิดเห็นเกี1ยวกบัเรื1องราวต่าง ๆ ใกลต้วั พร้อมทั�งทาํท่าทางประกอบอยา่งสุภาพตามมารยาทสังคม
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา ตอบคาํถามเกี1ยวกบัเทศกาล วนัสาํคญั งานฉลองและชีวติความเป็นอยูอ่ยา่ง
ง่าย ๆ ของเจา้ของภาษา บอกความเหมือน ความแตกต่างระหวา่งเทศกาลและงานฉลองตามวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษากบัของไทย บอกความแตกต่างของเสียงอกัษร คาํ กลุ่มคาํ ประโยค ขอ้ความของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย  ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และรวบรวมขอ้มูล  โดยเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรมที1เหมาะสมกบัวยั  ถูกตอ้งตามกาลเทศะ  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รวมทั�งมีเจตคติที1ดีต่อการเรียน
ภาษาต่างประเทศ 
 

 รหัสตัวชี:วดั 
ต W.W  ป.\/W  ป.\/X  ป.\/[   ป.\/\ 
ต W.X  ป.\/1  ป.\/2  ป.\/3   ป.\/4  ป.\/^ 
ต W.[  ป.\/W  ป.\/X  ป.\/[ 
ต X.W  ป.\/1  ป.\/2  ป.\/3    
ต X.X  ป.\/1  ป.\/X 
ต [.W  ป.\/1   
ต \.W  ป.\/1   
ต \.X  ป.\/1   
        (รวม  20  ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาภาษาต่างประเทศ  ป. ๔ ( อ JPJKJ ) 
๑. ปฏิบติัตามคาํสั1ง  คาํขอร้อง  และคาํแนะนาํ (instructions) ง่ายๆ ที1ฟังหรืออ่าน 
๒. อ่านออกเสียงคาํ สะกดคาํ อ่านกลุ่มคาํ ประโยค  ขอ้ความง่ายๆ และบทพูดเขา้จงัหวะถูกตอ้งตามหลกั 
      การอ่าน 
๓. เลือก/ระบุภาพ  หรือสัญลกัษณ์  หรือเครื1องหมายตรงตามความหมายของประโยคและขอ้ความสั�นๆ ที1ฟัง หรือ 
      อ่าน 
๔.  ตอบคาํถามจากการฟังและอ่านประโยค  บทสนทนา และนิทานง่ายๆ 
๕. พูด/เขียนโตต้อบในการสื1อสารระหวา่งบุคคล  
๖ . ใชค้าํสั1ง คาํขอร้อง และคาํขออนุญาตง่ายๆ 
๗.  พูด/เขียนแสดงความตอ้งการของตนเอง และขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ 
๘. พูด/เขียนเพื1อขอและใหข้อ้มูลเกี1ยวกบัตนเอง เพื1อน และครอบครัว 
๙.  พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี1ยวกบัเรื1องต่างๆ ใกลต้วั และกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที1ฟัง 
๑๐. พูดใหข้อ้มูลเกี1ยวกบัตนเองและเรื1องใกลต้วั 
๑๑. พูด/วาดภาพแสดงความสัมพนัธ์ของสิ1งต่างๆ ใกลต้วัตามที1ฟังหรืออ่าน 
๑๒. พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี1ยวกบัเรื1องต่างๆ ใกลต้วั 
๑๓. พูดและทาํท่าประกอบอยา่งสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา     
๑๔. ตอบคาํถามเกี1ยวกบัเทศกาล/วนัสาํคญั/ งานฉลองและชีวติความเป็นอยูง่่ายๆ ของเจา้ของภาษา       
๑๕. เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมที1เหมาะกบัวยั   
๑๖. บอกความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร คาํ  กลุ่มคาํ  ประโยค และขอ้ความของภาษาต่างประเทศและ 
       ภาษาไทย 
๑๗. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งเทศกาลและงานฉลองตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของ 
        ไทย 
๑๘. คน้ควา้  รวบรวมคาํศพัทที์1เกี1ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื1นและนาํเสนอดว้ยการพูด / การเขียน 
๑๙. ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที1เกิดขึ�นในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 
๒๐. ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ 
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คาํอธิบายรายวชิา  
อ JQJKJ  ภาษาองักฤษ  Q       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) 

ชั:นประถมศึกษาปีที0 Q        เวลา  SK  ชั0วโมง 

************************************************ 
 

 ปฏิบติัตามและใช้คาํสั1ง คาํขอร้อง คาํขออนุญาตและคาํแนะนาํง่าย ๆ จากการฟังและอ่าน  อ่านออก
เสียงประโยค ขอ้ความและบทกลอนสั�น ๆ ตามหลกัการอ่าน และบอกความเหมือน ความแตกต่างระหวา่งการ
อ่านออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใชเ้ครื1องหมายวรรคตอน การลาํดบัคาํ ระบุและวาดภาพสัญลกัษณ์หรือ
เครื1องหมายตรงตามความหมายของประโยคและขอ้ความสั�น ๆ เขียนแผนผงั แสดงขอ้มูลจากเรื1องที1ฟังหรือ
อ่าน  บอกใจความสาํคญัและตอบคาํถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ หรือเรื1องสั�น ใช้
ถอ้ยคาํ นํ�าเสียงและกริยาท่าทางอยา่งสุภาพตามมารยาท ตอบคาํถาม บอกความสาํคญัของเทศกาล วนัสาํคญั 
งานฉลองและชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา  คน้ควา้ รวบรวมคาํศพัทที์1เกี1ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้
อื1น นาํเสนอดว้ยการพูดและเขียน  ใชภ้าษาในการฟัง พูด อ่าน เขียนเรื1องราวเกี1ยวกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ที1
เกิดขึ�นในห้องเรียน ในสถานศึกษา พูดและเขียนแสดงความตอ้งการ แสดงความรู้สึก ขอความช่วยเหลือ ตอบ
รับ ปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกของตนเองพร้อมทั�งใหเ้หตุผลสั�น ๆ ขอและใหข้อ้มูลเกี1ยวกบั
ครอบครัวและเรื1องใกลต้วั  ใชภ้าษาองักฤษเป็นเครื1องมือสืบคน้ การรวบรวมขอ้มูล บอกความเหมือน/ความ
แตกต่างระหวา่งเทศกาลและงานลองของเจา้ของภาษากบัของไทย  มีความรักในความเป็นไทย  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
และมีเจตคติที1ดีต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 
 

รหัสตัวชี:วดั 
ต W.W  ป.^/W  ป.^/X  ป.^/[   ป.^/\ 
ต W.X  ป.^/1  ป.^/2  ป.^/3   ป.^/4  ป.^/^ 
ต W.[  ป.^/W  ป.^/X  ป.^/[ 
ต X.W  ป.^/1  ป.^/2  ป.^/3    
ต X.X  ป.^/1  ป.^/X 
ต [.W  ป.^/1   
ต \.W  ป.^/1   
ต \.X  ป.^/1   
          (รวม  20  ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาภาษาต่างประเทศ  ป. ๕ ( อ JQJKJ ) 
๑. ปฏิบติัตามคาํสั1ง คาํขอร้อง  และ คาํแนะนาํง่ายๆ ที1ฟังและอ่าน 

๒. อ่านออกเสียงประโยค ขอ้ความ  และบทกลอนสั�นๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 
๓. ระบุ/วาดภาพ สัญลกัษณ์ หรือเครื1องหมายตรงตามความหมายของประโยคและขอ้ความสั�นๆ ที1ฟัง หรืออ่าน 
๔. บอกใจความสาํคญั  และตอบคาํถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทานง่ายๆ หรือ    เรื1องสั�นๆ 
๕. พูด/เขียนโตต้อบในการสื1อสารระหวา่งบุคคล  
๖. ใชค้าํสั1ง  คาํขอร้อง  คาํขออนุญาต และใหค้าํแนะนาํง่ายๆ 
๗. พูด/เขียนแสดงความตอ้งการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์ 
     ง่ายๆ 
๘. พูด/เขียนเพื1อขอและใหข้อ้มูลเกี1ยวกบัตนเอง เพื1อน ครอบครัว และเรื1องใกลต้วั  
๙. พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี1ยวกบัเรื1องต่างๆ ใกลต้วั และกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั�งให้เหตุผลสั�นๆ 
     ประกอบ 

๑๐. พูด/เขียนใหข้อ้มูลเกี1ยวกบัตนเองและเรื1องใกลต้วั 
๑๑. เขียนภาพ แผนผงั  และแผนภูมิแสดงขอ้มูลต่างๆ ตามที1ฟังหรืออ่าน 
๑๒. พูดแสดงความคิดเห็นเกี1ยวกบัเรื1องต่างๆ ใกลต้วั 
๑๓. ใชถ้อ้ยคาํ นํ�าเสียง และกิริยาท่าทางอยา่งสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา   
๑๔. ตอบคาํถาม/บอกความสําคญัของเทศกาล/วนัสาํคญั/งานฉลองและชีวติความเป็นอยูง่่ายๆ ของเจา้ของภาษา   
๑๕. เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ 

๑๖. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใชเ้ครื1องหมายวรรคตอน 
        และการลาํดบัคาํ (order) ตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
๑๗. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งเทศกาลและงานฉลองของเจา้ของภาษากบัของไทย 
๑๘. คน้ควา้ รวบรวมคาํศพัทที์1เกี1ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื1น และนาํเสนอดว้ยการพูด / การเขียน 
๑๙. ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างๆ ที1เกิดขึ�นในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 
๒๐. ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

อ JRJKJ  ภาษาองักฤษ  R       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) 

ชั:นประถมศึกษาปีที0  R        เวลา  SK  ชั0วโมง 

************************************************ 
 

 ปฏิบติัตามและพูด เขียนโตต้อบ คาํสั1ง คาํขอร้อง คาํขออนุญาตและคาํแนะนาํง่าย ๆ จากการฟังและ
อ่าน อ่านออกเสียงประโยค ขอ้ความ นิทาน และบทกลอนสั�น ๆ ตามหลกัการอ่าน  และเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่างระหวา่งการอ่านออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใชเ้ครื1องหมายวรรคตอน การลาํดบัคาํ 
ระบุและวาดภาพสัญลกัษณ์ หรือเครื1องหมายตรงตามความหมายของประโยคและขอ้ความสั�น ๆ ตลอดจน
ความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งเทศกาลและงานฉลองของเจา้ของภาษากบัของไทย เขียนแผนผงั แผนภูมิ 
แสดงขอ้มูลจากเรื1องที1ฟังหรืออ่าน  บอกใจความสาํคญัและตอบคาํถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและ
นิทานง่าย ๆหรือเรื1องสั�น  ใชถ้อ้ยคาํ นํ�าเสียงและกริยาท่าทางอยา่งสุภาพตามมารยาท ตอบคาํถาม บอก
ความสาํคญัของเทศกาล วนัสาํคญั งานฉลองและชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา คน้ควา้ รวบรวมคาํศพัทที์1
เกี1ยวขอ้งกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ที1เกิดขึ�นในห้องเรียน ในสถานศึกษา พูดและเขียนแสดงความตอ้งการ แสดง
ความรู้สึก ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ ปฏิเสธ การใหค้วามช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกของตนเองพร้อมทั�งให้
เหตุผลสั�น ๆ ขอและใหข้อ้มูลเกี1ยวกบัครอบครัวและเรื1องใกลต้วั ใชภ้าษาองักฤษเป็นเครื1องมือสืบคน้  รวบรวม
ขอ้มูล มีความรักในความเป็นไทย ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวชี:วดั 

ต W.W  ป._/W  ป._/X  ป._/[   ป._/\ 
ต W.X  ป._/1  ป._/2  ป._/3   ป._/4  ป._/^ 
ต W.[  ป._/W  ป._/X  ป._/[ 
ต X.W  ป._/1  ป._/2  ป._/3    
ต X.X  ป._/1  ป._/X 
ต [.W  ป._/1   
ต \.W  ป._/1   
ต \.X  ป._/1   
            (รวม  20  ตัวชี:วดั) 
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ตัวชี:วดัมาตรฐานการเรียนรู้วชิาภาษาต่างประเทศ  ป. ๖ ( อ JRJKJ ) 
๑. ปฏิบติัตามคาํสั1ง คาํขอร้อง  และ คาํแนะนาํที1ฟังและอ่าน 
๒. อ่านออกเสียงขอ้ความ นิทานและบทกลอนสั�นๆ  ถูกตอ้งตาม หลกัการอ่าน 
๓. เลือก/ระบุประโยค หรือขอ้ความสั�นๆ ตรงตามภาพ สัญลกัษณ์ หรือเครื1องหมายที1อ่าน 
๔.  บอกใจความสาํคญัและตอบคาํถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื1องเล่า   
๕. พูด/เขียนโตต้อบในการสื1อสารระหวา่งบุคคล  

๖. ใชค้าํสั1ง คาํขอร้อง และใหค้าํแนะนาํ 
๗. พูด/เขียนแสดงความตอ้งการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์ 
     ง่ายๆ 
๘. พูดและเขียนเพื1อขอและใหข้อ้มูลเกี1ยวกบัตนเอง เพื1อน ครอบครัว และเรื1องใกลต้วั 

๙. พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี1ยวกบัเรื1องต่างๆ ใกลต้วั กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั�งใหเ้หตุผลสั�นๆ 
     ประกอบ 
๑๐. พูด/เขียนใหข้อ้มูลเกี1ยวกบัตนเอง  เพื1อน และสิ1งแวดลอ้มใกลต้วั  
๑๑. เขียนภาพ  แผนผงั  แผนภูมิ และตารางแสดงขอ้มูลต่างๆ ที1ฟังหรืออ่าน 
๑๒. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี1ยวกบัเรื1องต่างๆ ใกลต้วั 
๑๓. ใชถ้อ้ยคาํ นํ�าเสียง และกิริยาท่าทางอยา่งสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของ 
        ภาษา   

๑๔. ใหข้อ้มูลเกี1ยวกบัเทศกาล/วนัสาํคญั/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา    
๑๕. เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ 
๑๖. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใชเ้ครื1องหมายวรรคตอน   
       และการลาํดบัคาํตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
๑๗. เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจา้ของภาษากบัของ 
        ไทย   
๑๘. คน้ควา้  รวบรวมคาํศพัทที์1เกี1ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื1นจากแหล่งเรียนรู้ และนาํเสนอดว้ยการพูด /  
        การเขียน 
๑๙. ใชภ้าษาสื1อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที1เกิดขึ�นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
๒๐. ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ 
 

 

 

 

 

 



 

 

257 

คาํอธิบายรายวชิา 
อ  ๒๑๑๐๑   ภาษาองักฤษ  ๑            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                     

ชั:น มัธยมศึกษาปีที0 ๑             ภาคเรียนที0 ๑   จํานวน  ๑.๕  หน่วยกติ     เวลา  ๖๐  ชั0วโมง  
********************************************* 

 

 ศึกษาปฏิบติัตามคาํสั1ง  คาํขอร้องคาํแนะนาํ  และคาํชี�แจงต่าง ๆ  อ่านออกเสียงขอ้ความไดถู้กตอ้งตาม
หลกัการอ่าน  อ่านนิทานและร้อยกรองสั�น ๆ  เลือกระบุประโยคและขอ้ความสัมพนัธ์กบัสื1อที1ไม่ใช่ความเรียง  
จบัใจความสาํคญัจากเรื1องที1ฟังและอ่าน  สนทนา  แลกเปลี1ยนขอ้มูลเกี1ยวกบัตนเอง  กิจกรรมและสถานการณ์
ต่าง ๆ  พูดและเขียนแสดงความตอ้งการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับ  และปฏิเสธกิจกรรมต่าง ๆ ใกลต้วั  สรุป 
 วเิคราะห์  เรื1องที1อยูใ่นความสนใจของสังคม  ใชภ้าษา  นํ� าเสียง  และกริยาท่าทางตามมารยาททางสังคมและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา  เขา้ร่วม  หรือจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมเกี1ยวกบัเทศกาล  วนัสาํคญั  
ชีวติความเป็นอยู ่ ประเพณีของเจา้ของภาษา  บอกความเหมือนและความแตกต่างเรื1องการออกเสียง  ประโยค
ชนิดต่าง ๆ  การใชเ้ครื1องหมายวรรคตอน  การลาํดบัคาํตามโครงสร้างประโยคของภาษาองักฤษกบัภาษาไทย
และเปรียบเทียบเทศกาลวนัสําคญั  และชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษากบัของไทย  คน้ควา้รวบรวมสรุป
ขอ้มูล  ขอ้เท็จจริงที1เกี1ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื1น  จากแหล่งเรียนรู้และนาํเสนอดว้ยการพูด  การเขียน  
ใชภ้าษาสื1อสารในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จาํลองที1เกิดขึ�นในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 
 โดยใชก้ระบวนการทางภาษา  การสื1อสาร  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบคน้ขอ้มูล  การฝึกปฏิบติัตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ 

 เพื1อใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถนาํเสนอ  สื1อสาร  เห็นคุณค่า  นาํความรู้ไปใช้
ประโยชน์  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที1เหมาะสม 
 

รหัสตัวชี:วดั 
ต ๑.๑  ม.๑/๑ ,ม.๑/๒ ,ม.๑/๓ ,ม.๑/๔ 
ต ๑.๒ ม.๑/๑ ,ม.๑/๒ ,ม.๑/๓ ,ม.๑/๔ ,ม.๑/๕ 
ต ๑.๓ ม.๑/๑ ,ม.๑/๒ ,ม.๑/๓ 
ต ๒.๑ ม.๑/๑ ,ม.๑/๒ ,ม.๑/๓ 
ต ๒.๒ ม.๑/๑ ,ม.๑/๒ 
ต ๓.๑ ม.๑/๑ 
ต ๔.๑ ม.๑/๑ 
ต ๔.๒ ม.๑/๑ 
          (รวม  ๒๐  ตัวชี:วดั) 
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คําอธิบายรายวชิา 
 

อ  ๒๑๑๐๒   ภาษาองักฤษ ๒            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                      

ชั:น มัธยมศึกษาปีที0 ๑              ภาคเรียนที0 ๒     จํานวน  ๑.๕  หน่วยกติ          เวลา  ๖๐  ชั0วโมง  
********************************************* 

 

ศึกษาปฏิบติัตามคาํสั1ง  คาํขอร้องคาํแนะนาํ  และคาํชี�แจงต่าง ๆ  อ่านออกเสียงขอ้ความไดถู้กตอ้งตาม
หลกัการอ่าน  อ่านนิทานและร้อยกรองสั�น ๆ  เลือกระบุประโยคและขอ้ความสัมพนัธ์กบัสื1อที1ไม่ใช่ความเรียง  
จบัใจความสาํคญัจากเรื1องที1ฟังและอ่าน  สนทนา  แลกเปลี1ยนขอ้มูลเกี1ยวกบัตนเอง  กิจกรรมและสถานการณ์
ต่าง ๆ  พูดและเขียนแสดงความตอ้งการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับ  และปฏิเสธกิจกรรมต่าง ๆ ใกลต้วั  สรุป 
 วเิคราะห์  เรื1องที1อยูใ่นความสนใจของสังคม  ใชภ้าษา  นํ� าเสียง  และกริยาท่าทางตามมารยาททางสังคมและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา  เขา้ร่วม  หรือจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมเกี1ยวกบัเทศกาล  วนัสาํคญั  
ชีวติความเป็นอยู ่ ประเพณีของเจา้ของภาษา  บอกความเหมือนและความแตกต่างเรื1องการออกเสียง  ประโยค
ชนิดต่าง ๆ  การใชเ้ครื1องหมายวรรคตอน  การลาํดบัคาํตามโครงสร้างประโยคของภาษาองักฤษกบัภาษาไทย
และเปรียบเทียบเทศกาลวนัสําคญั  และชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษากบัของไทย  คน้ควา้รวบรวมสรุป
ขอ้มูล  ขอ้เท็จจริงที1เกี1ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื1น  จากแหล่งเรียนรู้และนาํเสนอดว้ยการพูด  การเขียน  
ใชภ้าษาสื1อสารในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จาํลองที1เกิดขึ�นในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 
 โดยใชก้ระบวนการทางภาษา  การสื1อสาร  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบคน้ขอ้มูล  การฝึกปฏิบติัตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ   

เพื1อใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถนาํเสนอ  สื1อสาร  เห็นคุณค่า  นาํความรู้ไปใช้
ประโยชน์  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที1เหมาะสม 
 

รหัสตัวชี:วดั 
ต ๑.๑  ม.๑/๑ ,ม.๑/๒ ,ม.๑/๓ ,ม.๑/๔ 
ต ๑.๒ ม.๑/๑ ,ม.๑/๒ ,ม.๑/๓ ,ม.๑/๔ ,ม.๑/๕ 
ต ๑/๓ ม.๑/๑ ,ม.๑/๒ ,ม.๑/๓ 
ต   ๒.๑ ม.๑/๑ ,ม.๑/๒ ,ม.๑/๓ 
ต ๒.๒ ม.๑/๑ ,ม.๑/๒ 
ต ๓.๑ ม.๑/๑ 
ต ๔.๑ ม.๑/๑ 
ต ๔.๒ ม.๑/๑ 
            (รวม  ๒๐  ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

อ ๒๒๑๐๑   ภาษาองักฤษ  ๓         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                     

ชั:น มัธยมศึกษาปีที0 ๒            ภาคเรียนที0 ๑                  จํานวน  ๑.๕  หน่วยกติ                เวลา  ๖๐  ชั0วโมง 
 ********************************************* 

 

ศึกษาปฏิบติัตามคาํขอร้อง  คาํแนะนาํ  คาํชี�แจงและคาํอธิบายง่าย ๆ  อ่านออกเสียงขอ้ความ  ข่าว  
ประกาศและบทร้อยกรองสั�น ๆ และถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  ระบุเขียนประโยคและขอ้ความใหส้ัมพนัธ์กบั
เรื1องที1ไม่ใช่ความเรียง  จบัใจความสาํคญัและแสดงความคิดเห็นเกี1ยวกบัเรื1องที1อ่าน  สนทนาและแลกเปลี1ยน
ขอ้มูลเกี1ยวกบัตนเอง  กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ  พูด  เขียน  บรรยาย  อธิบายแสดงความตอ้งการเสนอ
และใหค้วามช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธกิจกรรมต่าง ๆ และประสบการณ์  ข่าว  เหตุการณ์ที1อยูใ่นความ
สนใจของสังคม  ใชภ้าษา  นํ� าเสียงและกริยาท่าทางตามมารยาทของสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  เขา้
ร่วมหรือจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมเกี1ยวกบัเทศกาล  วนัสาํคญั  ชีวติความเป็นอยูป่ระเพณีของเจา้ของ
ภาษา  เปรียบเทียบ  บอกความหมายและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างเรื1องของการออกเสียง  
ประโยคชนิดต่าง ๆ  ตามโครงสร้างประโยคของภาษาองักฤษกบัภาษาไทย  คน้ควา้  รวบรวมสรุปขอ้มูล  
ขอ้เทจ็จริงที1เกี1ยวกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื1นจากแหล่งเรียนรู้และนาํเสนอดว้ยการเขียน  ใชภ้าษาสื1อสาร
เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จาํลองที1เกิดขึ�นในห้องเรียน  สถานศึกษาและ
ชุมชน 
 โดยใชก้ระบวนการทางภาษา  การสื1อสารและการสืบเสาะหาความรู้  การสืบคน้ขอ้มูล  การฝึกปฏิบติั
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ  

 เพื1อใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถนาํเสนอ  สื1อสาร  เห็นคุณค่า  นาํความรู้ไปใช้
ประโยชน์  มีคุณธรรม   จริยธรรมและค่านิยมที1เหมาะสม 
 

รหัสตัวชี:วดั 
ต ๑.๑  ม.๒/๑ ,ม.๒/๒ ,ม.๒/๓ ,ม.๒/๔ 
ต ๑.๒ ม.๒/๑ ,ม.๒/๒ ,ม.๒/๓ ,ม.๒/๔ ,ม.๒/๕ 
ต ๑/๓ ม.๒/๑ ,ม.๒/๒ ,ม.๒/๓ 
ต ๒.๑ ม.๒/๑ ,ม.๒/๒ ,ม.๒/๓ 
ต ๒.๒ ม.๒/๑ ,ม.๒/๒ 
ต ๓.๑ ม.๒/๑ 
ต ๔.๑ ม.๒/๑ 
ต ๔.๒ ม.๒/๑ ,ม.๒/๒ 
           (รวม  ๒๑  ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
   

อ ๒๒๑๐๒    ภาษาองักฤษ ๔          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                   

ชั:น มัธยมศึกษาปีที0 ๒            ภาคเรียนที0 ๒             จํานวน  ๑.๕  หน่วยกติ                เวลา  ๖๐  ชั0วโมง  
********************************************* 

  

ศึกษาปฏิบติัตามคาํขอร้อง  คาํแนะนาํ  คาํชี�แจงและคาํอธิบายง่าย ๆ  อ่านออกเสียงขอ้ความ  ข่าว  
ประกาศและบทร้อยกรองสั�น ๆ และถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  ระบุเขียนประโยคและขอ้ความใหส้ัมพนัธ์กบั
เรื1องที1ไม่ใช่ความเรียง  จบัใจความสาํคญัและแสดงความคิดเห็นเกี1ยวกบัเรื1องที1อ่าน  สนทนาและแลกเปลี1ยน
ขอ้มูลเกี1ยวกบัตนเอง  กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ  พูด  เขียน  บรรยาย  อธิบายแสดงความตอ้งการเสนอ
และใหค้วามช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธกิจกรรมต่าง ๆ และประสบการณ์  ข่าว  เหตุการณ์ที1อยูใ่นความ
สนใจของสังคม  ใชภ้าษา  นํ� าเสียงและกริยาท่าทางตามมารยาทของสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  เขา้
ร่วมหรือจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมเกี1ยวกบัเทศกาล  วนัสาํคญั  ชีวิตความเป็นอยูป่ระเพณีของเจา้ของ
ภาษา  เปรียบเทียบ  บอกความหมายและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างเรื1องของการออกเสียง  
ประโยคชนิดต่าง ๆ  ตามโครงสร้างประโยคของภาษาองักฤษกบัภาษาไทย  คน้ควา้  รวบรวมสรุปขอ้มูล  
ขอ้เทจ็จริงที1เกี1ยวกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื1นจากแหล่งเรียนรู้และนาํเสนอดว้ยการเขียน  ใชภ้าษาสื1อสาร
เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จาํลองที1เกิดขึ�นในหอ้งเรียน  สถานศึกษาและ
ชุมชน 
 โดยใชก้ระบวนการทางภาษา  การสื1อสารและการสืบเสาะหาความรู้  การสืบคน้ขอ้มูล  การฝึกปฏิบติั
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ 

 เพื1อใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถนาํเสนอ  สื1อสาร  เห็นคุณค่า  นาํความรู้ไปใช้
ประโยชน์  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที1เหมาะสม 
 

รหัสตัวชี:วดั 
ต ๑.๑  ม.๒/๑ ,ม.๒/๒ ,ม.๒/๓ ,ม.๒/๔ 
ต ๑.๒ ม.๒/๑ ,ม.๒/๒ ,ม.๒/๓ ,ม.๒/๔ ,ม.๒/๕ 
ต ๑/๓ ม.๒/๑ ,ม.๒/๒ ,ม.๒/๓ 
ต ๒.๑ ม.๒/๑ ,ม.๒/๒ ,ม.๒/๓ 
ต ๒.๒ ม.๒/๑ ,ม.๒/๒ 
ต ๓.๑ ม.๒/๑   ต ๔.๑ ม.๒/๑ 
ต ๔.๒ ม.๒/๑ ,ม.๒/๒ 
             (รวม  ๒๑  ตัวชี:วดั) 

 



 

 

261 

คาํอธิบายรายวชิา 
 

อ ๒๓๑๐๑   ภาษาองักฤษ ๕           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                      

ชั:น มัธยมศึกษาปีที0 ๓            ภาคเรียนที0 ๑                จํานวน  ๑.๕  หน่วยกติ                  เวลา  ๖๐  ชั0วโมง  
 ********************************************* 

 

ศึกษาปฏิบติัตามคาํขอร้อง  คาํแนะนาํ  คาํชี�แจงและคาํอธิบายง่าย ๆ  อ่านออกเสียงขอ้ความ  ข่าว  
ประกาศ  โฆษณาและบทร้อยกรองสั�น ๆ  ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  ระบุเขียนประโยค  ขอ้ความใหส้ัมพนัธ์กบั
สื1อที1ไม่ใช่ความเรียง  จบัใจความสาํคญั  รายละเอียด  สนบัสนุน  แสดงความคิดเห็นเกี1ยวกบัเรื1องที1ฟังและอ่าน 
 สนทนาสื1อสาร  แลกเปลี1ยนขอ้มูลเกี1ยวกบัตนเอง  กิจกรรม  สถานการณ์ต่าง ๆ พูด  เขียน  บรรยาย  อธิบาย
แสดงความตอ้งการ  เสนอใหค้วามช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ  การขอและใหข้อ้มูล  เปรียบเทียบ  สรุป  
วเิคราะห์  เหตุการณ์  ข่าว  ที1อยูใ่นความสนใจของสังคม  ใชภ้าษา  นํ�าเสียง  ท่าทาง  กริยามารยาททางสังคม
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  เขา้ร่วมหรือจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมเกี1ยวกบัเทศกาล  วนัสาํคญั  
ชีวติความเป็นอยู ่  ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจา้ของภาษา  เปรียบเทียบบอกความเหมือนและความแตกต่าง
เรื1องการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ  การลาํดบัคาํตามโครงสร้างประโยคของภาษาองักฤษกบัภาษาไทย  
คน้ควา้  รวบรวม  สรุปขอ้มูล  ขอ้เทจ็จริงที1เกี1ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื1น  จากแหล่งเรียนรู้และนาํเสนอ
ดว้ยการพูด  การเขียน  ใชภ้าษาสื1อสาร  เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จาํลองที1
เกิดขึ�นในห้องเรียน  สถานศึกษาและชุมชน   
 โดยใชก้ระบวนการทางภาษา  การสื1อสารและการสืบเสาะหาความรู้  การสืบคน้ขอ้มูล  การฝึกปฏิบติั
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ 

  เพื1อใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถนาํเสนอ  สื1อสาร  เห็นคุณค่า  นาํความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที1เหมาะสม 
 

รหัสตัวชี:วดั 
ต ๑.๑  ม.๓/๑ ,ม.๓/๒ ,ม.๓/๓ ,ม.๓/๔ 
ต ๑.๒ ม.๓/๑ ,ม.๓/๒ ,ม.๓/๓ ,ม.๓/๔ ,ม.๓/๕ 
ต ๑/๓ ม.๓/๑ ,ม.๓/๒ ,ม.๓/๓ 
ต ๒.๑ ม.๓/๑ ,ม.๓/๑ ,ม.๓/๓ 
ต ๒.๒ ม.๓/๑ ,ม.๓/๒ 
ต ๓.๑ ม.๓/๑ 
ต ๔.๑ ม.๓/๑ 
ต ๔.๒ ม.๓/๑ ,ม.๓/๒ 
          (รวม  ๒๑  ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

อ ๒๓๑๐๒      ภาษาองักฤษ  ๖         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                   

ชั:น มัธยมศึกษาปีที0 ๓           ภาคเรียนที0 ๒                จํานวน  ๑.๕  หน่วยกติ                 เวลา  ๖๐  ชั0วโมง  
********************************************* 

 ศึกษาปฏิบติัตามคาํขอร้อง  คาํแนะนาํ  คาํชี�แจงและคาํอธิบายง่าย ๆ  อ่านออกเสียงขอ้ความ  ข่าว  
ประกาศ  โฆษณาและบทร้อยกรองสั�น ๆ  ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  ระบุเขียนประโยค  ขอ้ความใหส้ัมพนัธ์กบั
สื1อที1ไม่ใช่ความเรียง  จบัใจความสาํคญั  รายละเอียด  สนบัสนุน  แสดงความคิดเห็นเกี1ยวกบัเรื1องที1ฟังและอ่าน 
 สนทนาสื1อสาร  แลกเปลี1ยนขอ้มูลเกี1ยวกบัตนเอง  กิจกรรม  สถานการณ์ต่าง ๆ พูด  เขียน  บรรยาย  อธิบาย
แสดงความตอ้งการ  เสนอใหค้วามช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ  การขอและใหข้อ้มูล  เปรียบเทียบ  สรุป  
วเิคราะห์  เหตุการณ์  ข่าว  ที1อยูใ่นความสนใจของสังคม  ใชภ้าษา  นํ�าเสียง  ท่าทาง  กริยามารยาททางสังคม
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  เขา้ร่วมหรือจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมเกี1ยวกบัเทศกาล  วนัสาํคญั  
ชีวติความเป็นอยู ่  ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจา้ของภาษา  เปรียบเทียบบอกความเหมือนและความแตกต่าง
เรื1องการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ  การลาํดบัคาํตามโครงสร้างประโยคของภาษาองักฤษกบัภาษาไทย  
คน้ควา้  รวบรวม  สรุปขอ้มูล  ขอ้เทจ็จริงที1เกี1ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื1น  จากแหล่งเรียนรู้และนาํเสนอ
ดว้ยการพูด  การเขียน  ใชภ้าษาสื1อสาร  เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จาํลองที1
เกิดขึ�นในห้องเรียน  สถานศึกษาและชุมชน   
 โดยใชก้ระบวนการทางภาษา  การสื1อสารและการสืบเสาะหาความรู้  การสืบคน้ขอ้มูล  การฝึกปฏิบติั
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ 

  เพื1อใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถนาํเสนอ  สื1อสาร  เห็นคุณค่า  นาํความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที1เหมาะสม 
 

ตัวชี:วดั 
ต ๑.๑  ม.๓/๑ ,ม.๓/๒ ,ม.๓/๓ ,ม.๓/๔ 
ต ๑.๒ ม.๓/๑ ,ม.๓/๒ ,ม.๓/๓ ,ม.๓/๔ ,ม.๓/๕ 
ต ๑/๓ ม.๓/๑ ,ม.๓/๒ ,ม.๓/๓ 
ต ๒.๑ ม.๓/๑ ,ม.๓/๑ ,ม.๓/๓ 
ต ๒.๒ ม.๓/๑ ,ม.๓/๒ 
ต ๓.๑ ม.๓/๑ 
ต ๔.๑ ม.๓/๑ 
ต ๔.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒ 
           (รวม  ๒๑  ตัวชี:วดั) 
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คาํอธิบายรายวชิาเพิ0มเติม 
 

อMJMKJ    ภาษาองักฤษกบัเจ้าของภาษา 1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั:น มัธยมศึกษาปีที0 J      ภาคเรียนที0   J        จํานวน  K.Q  หน่วยกติ             เวลา    MK    ชั0วโมง / ภาคเรียน     

 ********************************************* 
   

                      ใชภ้าษานํ� าเสียงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพื1อสื1อสารในชีวิตประจาํวนั  ตามมารยาทสังคม
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใชสี้หน้าท่าทางประกอบ   การ
พูดขณะแนะนาํตนเอง  การสัมผสัมือ การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การ
แสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คาํขอร้อง คาํแนะนาํ  คาํสั1ง คาํชี� แจง คาํอธิบาย ขอ้ความ ข่าวสาร เหตุการณ์
ต่าง ๆใน ทอ้งถิ1นและสังคม ขอ้มูลเกี1ยวกบัตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผูอื้1น 
รวมทั�งเทศกาลต่าง ๆ วนัสําคญั ชีวติความเป็นอยูแ่ละประเพณีของเจา้ของภาษา       โดยใชท้กัษะกระบวนการ
ทางภาษาในการฟังและพูด จบัใจความสําคญั แลว้ถ่ายโอนเป็นถอ้ยคาํของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความ
คิดเห็น แสดงความตอ้งการความรู้สึก สืบคน้ รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆเชื1อมโยงความสัมพนัธ์กบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื1นนําไปใช้ในชีวิตประจาํวนั  มีเจตคติที1ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักใน
ความสําคญัของการฟังและพูดซึ1 งเป็นเครื1องมือในการสื1อสาร มีมารยาท มีเหตุผลและรอบคอบในการแสดง
ความคิดเห็นและการตดัสินใจ  เห็นคุณค่าในการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั มุ่งมั1นใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
เป็นพื�นฐานในการศึกษาต่อและการดาํรงชีวติ  
 

ผลการเรียนรู้ 
W.  สนทนาแลกเปลี1ยนขอ้มูลเกี1ยวกบัตนเอง ชีวติประจาํวนั ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสาร 
     และเหตุการณ์ที1อยูใ่นความสนใจของสังคม 
X.  ปฏิบติัตามและใชค้าํสั1ง คาํแนะนาํต่าง ๆ คาํชี�แจง  คาํขอร้อง  และคาํอธิบาย 
[.  พูดแสดงความตอ้งการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ 
     อยา่งเหมาะสม 
\.  พูดสรุปใจความสาํคญั และแสดงความคิดเห็นจากสิ1งที1ฟัง 
^. ใชภ้าษา นํ�าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกบับุคคล โอกาสและสถานที1ตามมารยาททาง 
     สังคม 
 _.  พูดอธิบายความเหมือนความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย 
 �.  พูดนาํเสนอขอ้มูลที1เชื1อมโยงความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื1น 
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คาํอธิบายรายวชิาเพิ0มเติม 
 

อMJMKM      ภาษาองักฤษกบัเจ้าของภาษา 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 J         ภาคเรียนที0   2         จํานวน  K.Q  หน่วยกติ         เวลา    MK    ชั0วโมง / ภาคเรียน   
********************************************* 

  

                      ใชภ้าษานํ� าเสียงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพื1อสื1อสารในชีวิตประจาํวนั  ตามมารยาทสังคม
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใชสี้หน้าท่าทางประกอบ   การ
พูดขณะแนะนาํตนเอง  การสัมผสัมือ การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การ
แสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คาํขอร้อง คาํแนะนาํ  คาํสั1ง คาํชี� แจง คาํอธิบาย ขอ้ความ ข่าวสาร เหตุการณ์
ต่าง ๆใน ทอ้งถิ1นและสังคม ขอ้มูลเกี1ยวกบัตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผูอื้1น 
รวมทั�งเทศกาลต่าง ๆ วนัสําคญั ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจา้ของภาษา    โดยใชท้กัษะกระบวนการ
ทางภาษาในการฟังและพูด จบัใจความสําคญั แลว้ถ่ายโอนเป็นถอ้ยคาํของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความ
คิดเห็น แสดงความตอ้งการความรู้สึก สืบคน้ รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆเชื1อมโยงความสัมพนัธ์กบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื1นนําไปใช้ในชีวิตประจาํวนั  มีเจตคติที1ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักใน
ความสําคญัของการฟังและพูดซึ1 งเป็นเครื1องมือในการสื1อสาร มีมารยาท มีเหตุผลและรอบคอบในการแสดง
ความคิดเห็นและการตดัสินใจ  เห็นคุณค่าในการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั มุ่งมั1นใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
เป็นพื�นฐานในการศึกษาต่อและการดาํรงชีวติ  
 

ผลการเรียนรู้ 
W.  สนทนาแลกเปลี1ยนขอ้มูลเกี1ยวกบัตนเอง ชีวติประจาํวนั ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสาร 
     และเหตุการณ์ที1อยูใ่นความสนใจของสังคม 
X.  ปฏิบติัตามและใชค้าํสั1ง คาํแนะนาํต่าง ๆ คาํชี�แจง  คาํขอร้อง  และคาํอธิบาย 
[.  พูดแสดงความตอ้งการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ 
     อยา่งเหมาะสม 
\.  พูดสรุปใจความสาํคญั และแสดงความคิดเห็นจากสิ1งที1ฟัง 
^. ใชภ้าษา นํ�าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกบับุคคล โอกาสและสถานที1ตามมารยาททาง 
     สังคม 
 _.  พูดอธิบายความเหมือนความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย 
 �.  พูดนาํเสนอขอ้มูลที1เชื1อมโยงความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื1น 
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คาํอธิบายรายวชิาเพิ0มเติม 
 

อMMMKJ      ภาษาองักฤษกบัเจ้าของภาษา N       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 M         ภาคเรียนที0   1         จํานวน  K.Q  หน่วยกติ         เวลา    MK    ชั0วโมง / ภาคเรียน   
********************************************* 

 

                      ใชภ้าษานํ� าเสียงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพื1อสื1อสารในชีวิตประจาํวนั  ตามมารยาทสังคม
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใชสี้หน้าท่าทางประกอบ   การ
พูดขณะแนะนาํตนเอง  การสัมผสัมือ การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การ
แสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คาํขอร้อง คาํแนะนาํ  คาํสั1ง คาํชี� แจง คาํอธิบาย ขอ้ความ ข่าวสาร เหตุการณ์
ต่าง ๆใน ทอ้งถิ1นและสังคม ขอ้มูลเกี1ยวกบัตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผูอื้1น 
รวมทั�งเทศกาลต่าง ๆ วนัสําคญั ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจา้ของภาษา    โดยใชท้กัษะกระบวนการ
ทางภาษาในการฟังและพูด จบัใจความสําคญั แลว้ถ่ายโอนเป็นถอ้ยคาํของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความ
คิดเห็น แสดงความตอ้งการความรู้สึก สืบคน้ รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆเชื1อมโยงความสัมพนัธ์กบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื1นนําไปใช้ในชีวิตประจาํวนั  มีเจตคติที1ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักใน
ความสําคญัของการฟังและพูดซึ1 งเป็นเครื1องมือในการสื1อสาร มีมารยาท มีเหตุผลและรอบคอบในการแสดง
ความคิดเห็นและการตดัสินใจ  เห็นคุณค่าในการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั มุ่งมั1นใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
เป็นพื�นฐานในการศึกษาต่อและการดาํรงชีวติ  
 

ผลการเรียนรู้ 
W.  สนทนาแลกเปลี1ยนขอ้มูลเกี1ยวกบัตนเอง ชีวติประจาํวนั ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสาร 
     และเหตุการณ์ที1อยูใ่นความสนใจของสังคม 
X.  ปฏิบติัตามและใชค้าํสั1ง คาํแนะนาํต่าง ๆ คาํชี�แจง  คาํขอร้อง  และคาํอธิบาย 
[.  พูดแสดงความตอ้งการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ 
     อยา่งเหมาะสม 
\.  พูดสรุปใจความสาํคญั และแสดงความคิดเห็นจากสิ1งที1ฟัง 
^. ใชภ้าษา นํ�าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกบับุคคล โอกาสและสถานที1ตามมารยาททาง 
     สังคม 
 _.  พูดอธิบายความเหมือนความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย 
 �.  พูดนาํเสนอขอ้มูลที1เชื1อมโยงความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื1น 
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คาํอธิบายรายวชิาเพิ0มเติม 
 

อMMMKM      ภาษาองักฤษกบัเจ้าของภาษา P       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 M         ภาคเรียนที0   2         จํานวน  K.Q  หน่วยกติ         เวลา    MK    ชั0วโมง / ภาคเรียน   
********************************************* 

 

                      ใชภ้าษานํ� าเสียงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพื1อสื1อสารในชีวิตประจาํวนั  ตามมารยาทสังคม
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใชสี้หน้าท่าทางประกอบ   การ
พูดขณะแนะนาํตนเอง  การสัมผสัมือ การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การ
แสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คาํขอร้อง คาํแนะนาํ  คาํสั1ง คาํชี� แจง คาํอธิบาย ขอ้ความ ข่าวสาร เหตุการณ์
ต่าง ๆใน ทอ้งถิ1นและสังคม ขอ้มูลเกี1ยวกบัตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผูอื้1น 
รวมทั�งเทศกาลต่าง ๆ วนัสําคญั ชีวิตความเป็นอยูแ่ละประเพณีของเจา้ของภาษา  โดยใชท้กัษะกระบวนการทาง
ภาษาในการฟังและพูด จบัใจความสําคญั แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคาํของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความ
คิดเห็น แสดงความตอ้งการความรู้สึก สืบคน้ รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆเชื1อมโยงความสัมพนัธ์กบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื1นนําไปใช้ในชีวิตประจาํวนั  มีเจตคติที1ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักใน
ความสําคญัของการฟังและพูดซึ1 งเป็นเครื1องมือในการสื1อสาร มีมารยาท มีเหตุผลและรอบคอบในการแสดง
ความคิดเห็นและการตดัสินใจ  เห็นคุณค่าในการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั มุ่งมั1นใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
เป็นพื�นฐานในการศึกษาต่อและการดาํรงชีวติ  
 

ผลการเรียนรู้ 
W.  สนทนาแลกเปลี1ยนขอ้มูลเกี1ยวกบัตนเอง ชีวติประจาํวนั ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสาร 
     และเหตุการณ์ที1อยูใ่นความสนใจของสังคม 
X.  ปฏิบติัตามและใชค้าํสั1ง คาํแนะนาํต่าง ๆ คาํชี�แจง  คาํขอร้อง  และคาํอธิบาย 
[.  พูดแสดงความตอ้งการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ 
     อยา่งเหมาะสม 
\.  พูดสรุปใจความสาํคญั และแสดงความคิดเห็นจากสิ1งที1ฟัง 
^. ใชภ้าษา นํ�าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกบับุคคล โอกาสและสถานที1ตามมารยาททาง 
     สังคม 
_.  พูดอธิบายความเหมือนความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย 
�.  พูดนาํเสนอขอ้มูลที1เชื1อมโยงความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื1น 
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คาํอธิบายรายวชิาเพิ0มเติม 
 

อMNMKJ      ภาษาองักฤษกบัเจ้าของภาษา Q       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 N         ภาคเรียนที0   1         จํานวน  K.Q  หน่วยกติ         เวลา    MK    ชั0วโมง / ภาคเรียน   
********************************************* 

 

                      ใชภ้าษานํ� าเสียงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพื1อสื1อสารในชีวิตประจาํวนั  ตามมารยาทสังคม
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใชสี้หน้าท่าทางประกอบ   การ
พูดขณะแนะนาํตนเอง  การสัมผสัมือ การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การ
แสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คาํขอร้อง คาํแนะนาํ  คาํสั1ง คาํชี� แจง คาํอธิบาย ขอ้ความ ข่าวสาร เหตุการณ์
ต่าง ๆใน ทอ้งถิ1นและสังคม ขอ้มูลเกี1ยวกบัตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผูอื้1น 
รวมทั�งเทศกาลต่าง ๆ วนัสําคญั ชีวิตความเป็นอยูแ่ละประเพณีของเจา้ของภาษา      โดยใชท้กัษะกระบวนการ
ทางภาษาในการฟังและพูด จบัใจความสําคญั แลว้ถ่ายโอนเป็นถอ้ยคาํของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความ
คิดเห็น แสดงความตอ้งการความรู้สึก สืบคน้ รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆเชื1อมโยงความสัมพนัธ์กบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื1นนําไปใช้ในชีวิตประจาํวนั  มีเจตคติที1ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักใน
ความสําคญัของการฟังและพูดซึ1 งเป็นเครื1องมือในการสื1อสาร มีมารยาท มีเหตุผลและรอบคอบในการแสดง
ความคิดเห็นและการตดัสินใจ  เห็นคุณค่าในการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั มุ่งมั1นใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
เป็นพื�นฐานในการศึกษาต่อและการดาํรงชีวติ  
 

ผลการเรียนรู้ 
W.  สนทนาแลกเปลี1ยนขอ้มูลเกี1ยวกบัตนเอง ชีวติประจาํวนั ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสาร 
     และเหตุการณ์ที1อยูใ่นความสนใจของสังคม 
X.  ปฏิบติัตามและใชค้าํสั1ง คาํแนะนาํต่าง ๆ คาํชี�แจง  คาํขอร้อง  และคาํอธิบาย 
[.  พูดแสดงความตอ้งการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ 
     อยา่งเหมาะสม 
\.  พูดสรุปใจความสาํคญั และแสดงความคิดเห็นจากสิ1งที1ฟัง 
^. ใชภ้าษา นํ�าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกบับุคคล โอกาสและสถานที1ตามมารยาททาง 
     สังคม 
_.  พูดอธิบายความเหมือนความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย 
�.  พูดนาํเสนอขอ้มูลที1เชื1อมโยงความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื1น 
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คาํอธิบายรายวชิาเพิ0มเติม 
 

อMNMKM      ภาษาองักฤษกบัเจ้าของภาษา R       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 N         ภาคเรียนที0   2         จํานวน  K.Q  หน่วยกติ         เวลา    MK    ชั0วโมง / ภาคเรียน   
********************************************* 

 

                      ใชภ้าษานํ� าเสียงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพื1อสื1อสารในชีวิตประจาํวนั  ตามมารยาทสังคม
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใชสี้หน้าท่าทางประกอบ   การ
พูดขณะแนะนาํตนเอง  การสัมผสัมือ การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การ
แสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คาํขอร้อง คาํแนะนาํ  คาํสั1ง คาํชี� แจง คาํอธิบาย ขอ้ความ ข่าวสาร เหตุการณ์
ต่าง ๆใน ทอ้งถิ1นและสังคม ขอ้มูลเกี1ยวกบัตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผูอื้1น 
รวมทั�งเทศกาลต่าง ๆ วนัสําคญั ชีวิตความเป็นอยูแ่ละประเพณีของเจา้ของภาษา     โดยใชท้กัษะกระบวนการ
ทางภาษาในการฟังและพูด จบัใจความสําคญั แลว้ถ่ายโอนเป็นถอ้ยคาํของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความ
คิดเห็น แสดงความตอ้งการความรู้สึก สืบคน้ รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆเชื1อมโยงความสัมพนัธ์กบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื1นนําไปใช้ในชีวิตประจาํวนั  มีเจตคติที1ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักใน
ความสําคญัของการฟังและพูดซึ1 งเป็นเครื1องมือในการสื1อสาร มีมารยาท มีเหตุผลและรอบคอบในการแสดง
ความคิดเห็นและการตดัสินใจ  เห็นคุณค่าในการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั มุ่งมั1นใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
เป็นพื�นฐานในการศึกษาต่อและการดาํรงชีวติ  
 

ผลการเรียนรู้ 
W.  สนทนาแลกเปลี1ยนขอ้มูลเกี1ยวกบัตนเอง ชีวติประจาํวนั ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสาร 
     และเหตุการณ์ที1อยูใ่นความสนใจของสังคม 
X.  ปฏิบติัตามและใชค้าํสั1ง คาํแนะนาํต่าง ๆ คาํชี�แจง  คาํขอร้อง  และคาํอธิบาย 
[.  พูดแสดงความตอ้งการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ 
     อยา่งเหมาะสม 
\.  พูดสรุปใจความสาํคญั และแสดงความคิดเห็นจากสิ1งที1ฟัง 
^. ใชภ้าษา นํ�าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกบับุคคล โอกาสและสถานที1ตามมารยาททาง 
     สังคม 
_.  พูดอธิบายความเหมือนความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย 
�.  พูดนาํเสนอขอ้มูลที1เชื1อมโยงความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื1น 
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กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 

     โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร)  ไดจ้ดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยมุ่งใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ไดฝึ้กปฏิบติัจริงและคน้พบความถนดัของตนเอง  สามารถคน้ควา้หาความรู้
เพิ1มเติมตามความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ที1หลากหลาย บาํเพ็ญประโยชน์เพื1อสังคม มีทกัษะในการดาํเนินงาน  
ส่งเสริมให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สังคม ศีลธรรม จริยธรรม ให้ผูเ้รียนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง สามารถวางแผน
ชีวติและอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม   โดยแบ่งออกเป็น  3 ลกัษณะดงันี�  

 1.  กิจกรรมแนะแนว  โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร)  ไดจ้ดักิจกรรมแนะ
แนวเพื1อช่วยเหลือและพฒันาผูเ้รียน  นกัเรียนทุกคนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนว 40  ชั1วโมงต่อปีการศึกษา     
( ระดบัประถมศึกษา )  20  ชั1วโมงต่อภาคเรียน  ( ระดบัมธัยมศึกษา ) 

 แนวการจัดกจิกรรมแนะแนว 
๑. จดักิจกรรมเพื1อให้ครูไดรู้้จกัและช่วยเหลือผูเ้รียนมากขึ�น โดยใชก้ระบวนการทางจิตวิทยา  

การจดับริการสนเทศ  โดยจดัให้มีเอกสารเพื1อใชส้ํารวจขอ้มูลเกี1ยวกบัตวัผูเ้รียน ดว้ยการสังเกต การสัมภาษณ์ 
การใชแ้บบสอบถาม การเขียนประวติั  การพบผูป้กครองก่อนและระหวา่งเรียน การเยี1ยมบา้นนกัเรียน   การให้
ความช่วยเหลือผูเ้รียนในเรื1องสุขภาพจิต เศรษฐกิจ การจดัทาํระเบียนสะสม สมุดรายงานประจาํตวันักเรียน 
และบตัรสุขภาพ 

๒. จดักิจกรรมพฒันาวุฒิภาวะทางอารมณ์ โดยทาํแบบทดสอบเพื1อรู้จกัและเขา้ใจตนเอง  มี
ทกัษะในการตดัสินใจ การปรับตวั และการวางแผนเพื1อเลือกศึกษาต่อ เลือกอาชีพ   

๓. จดับริการให้คาํปรึกษาแก่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม ในดา้นการศึกษา อาชีพ  และ
ส่วนตวั โดยมีผูใ้ห้คาํปรึกษาที1มีคุณวุฒิ   และมีความเชี1ยวชาญในเรื1องการให้คาํปรึกษา ตลอดจนมีห้องให้
คาํปรึกษาที1เหมาะสม 

๓.๑ ช่วยเหลือผูเ้รียนที1ประสบปัญหาดา้นการเงิน โดยการใหทุ้นการศึกษา 
แก่ผูเ้รียน 

๓.๒ ติดตามเก็บขอ้มูลของนกัเรียนที1สาํเร็จการศึกษา   
  
  ๒. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที1ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนในระดบัชั�นประถมศึกษาปีที1 
๑  ถึงระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที1 ๓ ทุกคน ได้ฝึกอบรมวิชาลูกเสือ – เนตรนารี  เพื1อส่งเสริมหลกัการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  ส่งเสริมความสามคัคี  มีวินยั  และบาํเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม โดยดาํเนินการจดักิจกรรมตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 

                  กจิกรรมลูกเสือ – เนตรนารี -   นกัเรียนทุกคนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี / ๓๐ 
ชั1วโมงต่อปีการศึกษา (ระดบัประถมศึกษา) ๑๒  ชั1วโมงในภาคเรียนที1 ๑ และ ๑๓  ชั1วโมงในภาคเรียนที1 ๒
(ระดบัมธัยมศึกษา ) 
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 แนวการจัดกจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ 

กจิกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๑ – ๓ 

เปิดประชุมกอง  ดาํเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจดักิจกรรมใหศึ้กษา วเิคราะห์  วางแผน 
ปฏิบติักิจกรรมตามฐาน โดยเนน้ระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบติักิจกรรม ปิดประชุมกอง โดยใหผู้เ้รียนศึกษาและ
ฝึกปฏิบติัในเรื1อง 

๑. เตรียมลูกเสือสาํรอง  นิยายเรื1องเมาคลี  ประวติัการเริ1มกิจการลูกเสือสาํรอง  การทาํความเคารพเป็น
หมู่ (แกรนดฮ์าวล)์  การทาํความเคารพเป็นรายบุคคล การจบัมือซา้ย ระเบียบแถวเบื�องตน้ คาํปฏิญาณ กฎ และ
คติพจน์ของลูกเสือสาํรอง 

๒. ลูกเสือสาํรองดาวดวงที1 ๑  ๒ และ ๓   อนามยั   ความสามารถเชิงทกัษะ    การสาํรวจ การคน้หา
ธรรมชาติ ความปลอดภยั บริการ ธง และประเทศต่าง ๆ  การฝีมือ กิจกรรมกลางแจง้ การบนัเทิง การผกูเงื1อน 
คาํปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสาํรอง 

โดยใชก้ระบวนการทาํงาน กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการจดัการ กระบวนการ 
คิดริเริม สร้างสรรค ์กระบวนการฝึกปฏิบติัทางลูกเสือ   กระบวนการทางเทคโนโลย ี และภูมิปัญญาทอ้งถิ1นได้
อยา่งเหมาะสม 

เพื1อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบติัตามคาํปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือสาํรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจาํ เชื1อฟัง และพึ1งตนเอง ซื1อสัตย ์สุจริต มีระเบียบวนิยั และเห็นอกเห็นใจ
ผูอื้1น บาํเพญ็ตนเพื1อสาธารณประโยชน์ รู้จกัทาํการฝีมือ พฒันากาย จิตใจ และศีลธรรม ทั�งนี� โดยไม่เกี1ยวขอ้งกบั
ลทัธิการเมืองใด ๆ สนใจและอนุรักษธ์รรมชาติและสิ1งแวดลอ้ม นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

 
หมายเหตุ    -  เมื1อผูเ้รียนผา่นการทดสอบในขอ้ ๑ แลว้  จะไดรั้บเครื1องหมายลูกเสือสาํรอง 
       -  เมื1อผูเ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรมและผา่นการสอบแลว้ จะไดรั้บเครื1องหมายดาวดวงที1 ๑  

          ๒  และ ๓ ตามลาํดบั 
       - สาํหรับวชิาพิเศษ ใหใ้ชข้อ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติวา่ดว้ยการปกครองหลกัสูตร   

         และวชิาพิเศษลูกเสือสาํรอง (ฉบบัที1 ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒  
 

กจิกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ชั:นประถมศึกษาปีที0 ๔ - ๖ 

เปิดประชุมกอง  ดาํเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจดักิจกรรมใหศึ้กษา วเิคราะห์  วางแผน 
ปฏิบติักิจกรรมตามฐาน โดยเนน้ระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบติักิจกรรม ปิดประชุมกอง โดยใหผู้เ้รียนศึกษาและ
ฝึกปฏิบติัในเรื1อง  
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๑. ลูกเสือตรี ความรู้เกี1ยวกบัขบวนการลูกเสือ คาํปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั กิจกรรมกลางแจง้ 
ระเบียบแถว 

๒. ลูกเสือโท  การรู้จกัดูแลตนเอง  การช่วยเหลือผูอื้1น  การเดินทางไปยงัสถานที1ต่าง ๆ  ทกัษะในทาง
วชิาลูกเสือ งานอดิเรกและเรื1องที1น่าสนใจ  คาํปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ  ระเบียบแถว 

๓. ลูกเสือเอก การพึ1งตนเอง การบริการ การผจญภยั วชิาการของลูกเสือ ระเบียบแถว   
โดยใชก้ระบวนการทาํงาน กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการจดัการ  

กระบวนการคิดริเริ1ม สร้างสรรค ์กระบวนการฝึกปฏิบติัทางลูกเสือ กระบวนการทางเทคโนโลย ี  
และภูมิปัญญาทอ้งถิ1นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เพื1อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบติัตามคาํปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของ
ลูกเสือสามญั มีนิสัยในการสังเกต จดจาํ เชื1อฟัง และพึ1งตนเอง ซื1อสัตย ์สุจริต มีระเบียบวนิยั และเห็นอกเห็นใจ
ผูอื้1น บาํเพญ็ตนเพื1อสาธารณประโยชน์  รู้จกัทาํการฝีมือ พฒันากาย จิตใจ และศีลธรรม ทั�งนี� โดยไม่เกี1ยวขอ้ง
กบัลทัธิการเมืองใด ๆ สนใจและอนุรักษธ์รรมชาติและสิ1งแวดลอ้ม  นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

หมายเหตุ    -  เมื1อผูเ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรม และผา่นการทดสอบแลว้ จะไดรั้บเครื1องหมายลูกเสือตรี   
                       ลูกเสือโท และลูกเสือเอก  ตามลาํดบั 

      -  สาํหรับวชิาพิเศษ ใหใ้ชข้อ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติวา่ดว้ยการปกครองหลกัสูตร  
          และวชิาพิเศษลูกเสือสามญั (ฉบบัที1 ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

กจิกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั:นมัธยมศึกษาปีที0  ๑ - ๓ 

เปิดประชุมกอง  ดาํเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจดักิจกรรมใหศึ้กษา วเิคราะห์  วางแผน 
ปฏิบติักิจกรรมตามฐาน โดยเนน้ระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบติักิจกรรม ปิดประชุมกอง โดยใหผู้เ้รียนศึกษาและ
ฝึกปฏิบติัในเรื1อง 

๑. เครื1องหมายลูกเสือโลก  (ชั�นมธัยมศึกษาปีที1 ๑) 
๒. เครื1องหมายลูกเสือชั�นพิเศษ  (ชั�นมธัยมศึกษาปีที1 ๒) 
๓. เครื1องหมายลูกเสือหลวง  (ชั�นมธัยมศึกษาปีที1 ๓) 
โดยใชก้ระบวนการทาํงาน   กระบวนการแกปั้ญหา   กระบวนการกลุ่ม กระบวนการจดัการ  กระบวน 

การคิดริเริมสร้างสรรค ์ กระบวนการฝึกปฏิบติัทางลูกเสือ  กระบวนการทางเทคโนโลย ี และภูมิปัญญาทอ้งถิ1น
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เพื1อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบติัตามคาํปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  มีนิสัยในการสังเกต จดจาํ เชื1อฟัง และพึ1งตนเอง ซื1อสัตย ์สุจริต มีระเบียบวนิยั และเห็น
อกเห็นใจผูอื้1น บาํเพญ็ตนเพื1อสาธารณประโยชน์ รู้จกัทาํการฝีมือ พฒันากาย จิตใจ และศีลธรรม ทั�งนี� โดยไม่
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เกี1ยวขอ้งกบัลทัธิการเมืองใด ๆ สนใจและอนุรักษธ์รรมชาติและสิ1งแวดลอ้ม  นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
หมายเหตุ     -  ผูเ้รียนจะไดรั้บเครื1องหมายลูกเสือโลก  เมื1อเรียนและสอบผา่นวชิาในขอ้ ๑ 
            -  ผูเ้รียนจะไดรั้บเครื1องหมายลูกเสือชั�นพิเศษ ตอ้ง 
           ๑. ไดรั้บเครื1องหมายลูกเสือโลกแลว้ 
           ๒. เรียนและสอบไดว้ชิาในขอ้ ๒. การเดินทางสาํรวจ และการบริการ และตอ้งเลือกเรียนและ
สอบผา่นอีก ๓ วชิาจาก ๖ วชิา ในระดบัลูกเสือชั�นพิเศษ 
    ๓. ผา่นการฝึกอบรมความคิดริเริ1ม (การเดินทางไกล และการอยูค่่ายพกัแรม) 
             - ผูเ้รียนจะไดรั้บเครื1องหมายลูกเสือหลวง ตอ้ง 
    ๑.  ไดรั้บเครื1องหมายลูกเสือชั�นพิเศษ 
          ๒. เรียนและสอบไดว้ชิาพื�นฐานอีก ๓ วชิา  ในระดบัลูกเสือชั�นพิเศษที1ไม่ซํ� ากบัวชิาพื�นฐาน
ในชั�นมธัยมศึกษาปีที1 ๒ 
          ๓. สอบไดว้ชิาการบริการและวชิาพื�นฐานอีก ๓ วชิา ในระดบัลูกเสือหลวง 
          ๔. ผา่นการฝึกอบรมวชิาการเป็นผูน้าํ ตามหลกัสูตรที1กาํหนด 
            - สาํหรับวชิาพิเศษ ใหใ้ชข้อ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ วา่ดว้ยการปกครองหลกัสูตร และวชิาพิเศษ
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ (ฉบบัที1 ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

ผลการเรียนรู้กจิกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

       ๑. รู้  เขา้ใจ และสามารถปฏิบติัตนตามคาํปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ - เนตรนารี 
       ๒. เขา้ใจความเป็นมาและววิฒันาการของลูกเสือ - เนตรนารี 
       ๓. ปฏิบติัตนดว้ยความซื1อสัตย ์สุจริต มีความกลา้หาญ อดทน เชื1อมั1นในตนเอง มีระเบียบวนิยั  มี

ความสามคัคี เห็นอกเห็นใจผูอื้1น มีความเสียสละ บาํเพญ็ตนเพื1อสาธารณประโยชน์ 
       ๔. มีทกัษะการสังเกต จดจาํ การใชมื้อ เครื1องมือ การแกไ้ขปัญหา และทกัษะในการทาํงานร่วมกนั 

         ๕. พฒันาตนเองอยูเ่สมอ สร้างสรรคง์านฝีมือ สนใจ และพฒันาเรื1องของธรรมชาติ 
 
  กจิกรรมชุมนุม   นกัเรียนทุกคนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมชุมนุม  ๔๐  ชั1วโมงต่อปีการศึกษา 
 ( ระดบัประถมศึกษา )  ๒๐  ชั1วโมงต่อภาคเรียน ( ระดบัมธัยมศึกษา ) 
  แนวการจัดกจิกรรมชุมนุม 
  ในระดบัชั�นประถมศึกษาปีที1 ๑ – ๖ และระดบัชั�นมธัยมศึกษา ปีที1 ๑ - ๓ ทางโรงเรียนไดจ้ดั
กิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ หลากหลายเพื1อใหค้วามรู้แก่นกัเรียนตามความตอ้งการ 
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  ๓.  กิจกรรมเพื0อสังคมและสาธารณะประโยชน์ เป็นกิจกรรมที1ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดท้าํประโยชน์
ตามความสามารถ ความถนดัและความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร  เพื1อแสดงถึงความรับผดิชอบ  ความดีงาม 
ความเสียสละต่อสังคม มีจิตใจมุ่งทาํประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม กิจกรรมสําคญัไดแ้ก่ กิจกรรม
บาํเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมดํารงรักษา สืบสานศาสนา ศิลปะและวฒันาธรรม 
กิจกรรมพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยเีพื1อสังคม  

  นกัเรียนทุกคนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเพื1อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐  ชั1วโมงต่อปีการศึกษา 
( ระดบัประถมศึกษา )  ๘  ชั1วโมงในภาคเรียนที1 ๑  และ ๗  ชั1วโมงในภาคเรียนที1 ๒ (ระดบัมธัยมศึกษา) 

  แนวการจัดกจิกรรมเพื0อสังคมและสารณประโยชน์ 
 การจดักิจกรรมเพื1อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ในระดบัประถมศึกษาปีที1  ๑-๖  และในระดบั
มัธยมศึกษ าตอนต้นส อดแทรกในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ทั� งนี� การทํากิจกรรมเพื1 อสั งคมและ
สาธารณประโยชน์ให้ผูเ้รียนรายงานแสดงการเขา้ร่วมกิจกรรมลงในสมุดบนัทึก และมีผูรั้บรองผลการเขา้ร่วม
กิจกรรมทุกครั� งทั�งกิจกรรมในสถานศึกษาและกิจกรรมนอกสถานศึกษา 
 

 แนวทางการประเมินผลกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 
  1.  มีเวลาเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ  80  ของเวลาเรียนทั�งหมด 
  2.  ตอ้งปฏิบติักิจกรรมและผา่นจุดประสงคส์าํคญัของกิจกรรมนั�นๆ 
  3.  ตอ้งผา่นการประเมินชิ�นงานและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องกิจกรรมนั�นๆ 
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การวดัและประเมินผลการเรียน 

ตามหลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทยีนดดั (นครผลพทิยาคาร)     
 หลักสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั (นครผลพิทยาคาร)  พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ จดัทาํขึ�นภายใตก้รอบของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั�นพื�นฐาน  พุทธศกัราช   ๒๕๕๑  บริบทของสภาพชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาทอ้งถิ1นของสถานศึกษา  เพื1อ
ใชจ้ดัในการศึกษาของสถานศึกษาเพื1อพฒันาใหผู้เ้รียนเป็นสมาชิกที1ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
และพลโลก จากความมูลเหตุดงักล่าว  การวดัและประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ วดั
เทียนดดั (นครผลพิทยาคาร)    พุทธศกัราช ๒๕๕๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน  พุทธศกัราช  
๒๕๕๑  จึงตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดการประเมินผลตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช   
๒๕๕๑   เป็นหลกั ซึ1 งการดาํเนินการในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสถานศึกษาไดก้าํหนด
แนวทางในการดาํเนินการดงัต่อไปนี�  
 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 การวัดและป ระเมิ นผลการเรียน รู้ของผู ้เรียนต้องอยู่บ น ห ลักการพื� นฐานส องป ระการคือ 
การประเมินเพื1อพฒันาผูเ้รียนและเพื1อตดัสินผลการเรียน  ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้ประสบ
ผลสําเร็จนั�น  ผูเ้รียนจะตอ้งได้รับการพฒันาและประเมินตามตวัชี� วดัเพื1อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
สะท้อนสมรรถนะสําคญั และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียนซึ1 งเป็นเป้าหมายหลักในการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดบัไม่วา่จะเป็นระดบัชั�นเรียน  ระดบัสถานศึกษา  ระดบัเขตพื�นที1การศึกษา และ
ระดบัชาติ  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยใชผ้ลการประเมินเป็น
ขอ้มูลและสารสนเทศที1แสดงพฒันาการ ความก้าวหน้า และความสําเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน ตลอดจน
ขอ้มูลที1เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)     
พุทธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน  พุทธศกัราช ๒๕๕๑ แบ่งออก เป็น  ๔  
ระดบั  ไดแ้ก่  ระดบัชั�นเรียน  ระดบัสถานศึกษา  ระดบัเขตพื�นที1การศึกษา  และระดบัชาติ  มีรายละเอียด  ดงันี�  

๑.  การประเมินระดับชั:นเรียน  เป็นการวดัและประเมินผลที1อยู่ในกระบวนการจดัการเรียนรู้  ผูส้อน
ดาํเนินการเป็นปกติและสมํ1าเสมอ  ในการจดัการเรียนการสอน  ใชเ้ทคนิคการประเมิน  อยา่งหลากหลาย   เช่น  การ
ซกัถาม การสังเกต  การตรวจการบา้น  การประเมินโครงงาน  การประเมินชิ�นงาน /  ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน 
การใชแ้บบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผูส้อนเป็นผูป้ระเมินเองหรือเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง  เพื1อนประเมิน
เพื1อน  ผูป้กครองร่วมประเมิน  ในกรณีที1ไม่ผา่นตวัชี�วดัใหมี้การสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับ ชั� น เรียน เป็นการตรวจส อบว่า  ผู ้เรียนมีพัฒ นาการความก้าวหน้าใน 
การเรียนรู้  อนัเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่  และมากน้อยเพียงใด  มีสิ1 งที1จะตอ้ง
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ได้รับการพฒันาปรับปรุงและส่งเสริมในดา้นใด  นอกจากนี� ยงัเป็นขอ้มูลให้ผูส้อนใช้ปรับปรุงการเรียนการ
สอนของตนดว้ย  ทั�งนี� โดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี�วดั 
 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที1สถานศึกษาดาํเนินการเพื1อตดัสินผลการเรียน
ของผูเ้รียนเป็นรายปี / รายภาค  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  นอกจากนี� เพื1อให้ไดข้อ้มูลเกี1ยวกบั                การจดัการศึกษาของสถานศึกษา  วา่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามเป้าหมายหรือไม่  ผูเ้รียนมี จุดพฒันาในดา้นใด  รวมทั�งสามารถนาํผลการ
เรียนของผูเ้รียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกบัเกณฑร์ะดบัชาติ  ผลการประเมินระดบัสถานศึกษาจะเป็นขอ้มูล
และสารสนเทศเพื1อการปรับปรุงนโยบาย หลกัสูตร  โครงการ  หรือวิธีการจดัการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื1อ
การจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาตามแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษาและการ
รายงานผลการจัดการศึกษา  ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  สํานักงานเขตพื�นที1การศึกษา  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  ผูป้กครองและชุมชน   

 
 ๓.  การประเมินระดับเขตพื:นที0การศึกษา   เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัเขตพื�นที1การศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน เพื1อใช้เป็นขอ้มูลพื�นฐานในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของเขตพื�นที1การศึกษา   ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดาํเนินการโดยประเมินคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ| ของผูเ้รียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที1จดัทาํและดาํเนินการโดยเขตพื�นที1การศึกษา หรือด้วยความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานตน้สังกดั ในการดาํเนินการจดัสอบ นอกจากนี�ยงัไดจ้ากการตรวจสอบทบทวนขอ้มูลจาก
การประเมินระดบัสถานศึกษาในเขตพื�นที1การศึกษา 
 ๔ .  การป ระเมิ น ระดั บ ชาติ    เป็ น การป ระเมิน คุณ ภ าพ ผู ้เรียน ใน ระดับ ชาติตามม าตรฐาน 
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน  สถานศึกษาตอ้งจดัให้ผูเ้รียนทุกคนที1เรียนในชั�น
ประถมศึกษาปีที1  ๓  ชั�นประถมศึกษาปีที1  ๖  เขา้รับการประเมิน  ผลจากการประเมินใช้เป็นขอ้มูลในการ
เทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดบัต่าง ๆ เพื1อนาํไปใช้ในการวางแผนยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา  
ตลอดจนเป็นขอ้มูลสนบัสนุนการตดัสินใจในระดบันโยบายของประเทศ 

 ขอ้มูลการประเมินในระดบัต่างๆ  ขา้งตน้  เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน  ถือเป็นภาระความรับผดิชอบของสถานศึกษาที1จะตอ้งจดัระบบดูแลช่วยเหลือ  ปรับปรุง
แกไ้ข ส่งเสริมสนบัสนุนเพื1อให้ผูเ้รียนได้พฒันาเต็มตามศกัยภาพบนพื�นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที1
จาํแนกตามสภาพปัญหาและความตอ้งการ  ไดแ้ก่  กลุ่มผูเ้รียนทั1วไป กลุ่มผูเ้รียนที1มีความสามารถพิเศษ  กลุ่ม
ผูเ้รียนที1มีผลสัมฤทธิ| ทางการเรียนตํ1า  กลุ่มผูเ้รียนที1มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม  กลุ่มผูเ้รียนที1ปฏิเสธ
โรงเรียน  กลุ่มผูเ้รียนที1มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา  เป็นตน้  ขอ้มูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดาํเนินการช่วยเหลือผูเ้รียนได้ทนัท่วงที  เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาและประสบความสาํเร็จในการเรียน 
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 สถานศึกษาในฐานะผูรั้บผิดชอบจดัการศึกษา  จะตอ้งจดัทาํระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  และแนวปฏิบติัที1เป็นขอ้กาํหนดของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน  เพื1อใหบุ้คลากรที1เกี1ยวขอ้งทุกฝ่ายถือปฏิบติัร่วมกนั 
  

เกณฑ์การวดัและประเมนิผลการเรียน 
 

๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 

      ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 
     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั�น  ผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงการพฒันาผูเ้รียน แต่ละคนเป็น
หลกั  และตอ้งเก็บขอ้มูลของผูเ้รียนทุกดา้นอยา่งสมํ1าเสมอและต่อเนื1องในแต่ละภาคเรียน รวมทั�งสอนซ่อมเสริม
ผูเ้รียนใหพ้ฒันาจนเตม็ตามศกัยภาพ    
 

        ระดับประถมศึกษา 
            (๑) ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั�งหมด 
            (๒) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัชี�วดั และผา่นตามเกณฑที์1สถานศึกษา 

กาํหนด 
       (๓) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา 
            (๔) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมิน และมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑที์1 

สถานศึกษากาํหนด  ในการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
             (๑) ตดัสินผลการเรียนเป็นรายวชิา   ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่นอ้ยกวา่ 

ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั�งหมดในรายวชิานั�น ๆ 
             (๒) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัชี�วดั และผา่นตามเกณฑที์1สถานศึกษากาํหนด 
             (๓) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา 
        (๔) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมิน และมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑที์1สถานศึกษา

กาํหนด ในการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
 การพิจารณาเลื1อนชั�นทั�งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ถา้ผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องเพียงเล็กน้อย   
และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพฒันาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที1จะ
ผอ่นผนัใหเ้ลื1อนชั�นได ้แต่หากผูเ้รียนไม่ผา่นรายวิชาจาํนวนมาก และมีแนวโนม้วา่จะเป็นปัญหาต่อการเรียนใน
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ระดบัชั�นที1สูงขึ�น สถานศึกษาอาจตั�งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซํ� าชั�นได ้ทั�งนี� ให้คาํนึงถึงวุฒิภาวะและ
ความรู้ความสามารถของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

  ๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 

                          ระดับประถมศึกษา 

                          ในการตดัสินเพื1อให้ระดบัผลการเรียนรายวิชา  สถานศึกษาสามารถให้ระดบัผลการเรียน
หรือระดบัคุณภาพการปฏิบติัของผูเ้รียน  เป็นระบบตวัเลขโดยให้ใช้ตวัเลขแสดงระดบัผลการเรียนเป็น ๘ 
ระดบั 

การประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์ และเขียน  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์ั�น ให้ระดบัผลการ
ประเมินเป็น ดีเยี1ยม  ดี  และผา่น 

การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะตอ้งพิจารณาทั�งเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม การปฏิบติักิจกรรม
และผลงานของผูเ้รียน ตามเกณฑที์1สถานศึกษากาํหนด และใหผ้ลการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นผา่น และไม่ผา่น 

                    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

                    ในการตดัสินเพื1อใหร้ะดบัผลการเรียนรายวชิา  ใหใ้ชต้วัเลขแสดงระดบัผลการเรียนเป็น ๘ ระดบั 
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์ั�น  ให้ระดบัผลการ

ประเมินเป็น ดีเยี1ยม  ดี  และผา่น 
การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะตอ้งพิจารณาทั�งเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม การปฏิบติักิจกรรม

และผลงานของผูเ้รียน ตามเกณฑที์1สถานศึกษากาํหนด และใหผ้ลการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นผา่น และไม่ผา่น 

๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื1อสารให้ผูป้กครองและผูเ้รียนทราบความกา้วหน้า             ใน

การเรียนรู้ของผูเ้รียน ซึ1 งสถานศึกษาตอ้งสรุปผลการประเมินและจดัทาํเอกสารรายงานให้ผูป้กครองทราบภาค
เรียนละ ๑ ครั� ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดบัคุณภาพการปฏิบติัของผูเ้รียนที1สะทอ้น
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

         ๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน  กาํหนดเกณฑก์ลางสาํหรับการจบการศึกษาเป็น ๓ ระดบั คือ 
ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ๒.๑   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
           (๑)  ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื�นฐาน และรายวชิา/กิจกรรมเพิ1มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน  ที1
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานกาํหนด  
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           (๒) ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินรายวชิาพื�นฐาน ผา่นเกณฑก์ารประเมินตามที1สถานศึกษา
กาํหนด 
                        (๓) ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ตามที1สถานศึกษากาํหนด 

          (๔) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามที1
สถานศึกษากาํหนด 
            (๕) ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามที1
สถานศึกษากาํหนด 
 ๒.๒  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
         (๑)  ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื�นฐานและเพิ1มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิาพื�นฐาน ๖๓ 
หน่วยกิต และรายวชิาเพิ1มเติมตามที1สถานศึกษากาํหนด  
         (๒) ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวชิาพื�นฐาน 
๖๓ หน่วยกิต  และรายวชิาเพิ1มเติมไม่นอ้ยกวา่ ๑๔ หน่วยกิต 
         (๓)  ผูเ้รียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดบัผา่น เกณฑ ์
การประเมินตามที1สถานศึกษากาํหนด 
         (๔)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามที1
สถานศึกษากาํหนด 
         (๕)  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามที1
สถานศึกษากาํหนด 

 

เอกสารหลกัฐานการศึกษา 
 

 เอกสารหลกัฐานการศึกษา  เป็นเอกสารสาํคญัที1บนัทึกผลการเรียน ขอ้มูลและสารสนเทศ   ที1เกี1ยวขอ้ง
กบัพฒันาการของผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดงันี�   

 
๑.   เอกสารหลกัฐานการศึกษาที0กระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

        ๑.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน  เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผูเ้รียน
ตามรายวชิา ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
สถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษาจะตอ้งบนัทึกขอ้มูลและออกเอกสารนี� ให้
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เมื1อผูเ้รียนจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ชั�นประถมศึกษาปีที1 ๖) จบการศึกษาภาค
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บงัคบั (ชั�นมธัยมศึกษาปีที1  ๓) จบการศึกษาขั�นพื�นฐาน(ชั�นมธัยมศึกษาปีที1 ๖)  หรือเมื1อลาออกจากสถานศึกษา
ในทุกกรณี  
        ๑.๒  ประกาศนียบัตร  เป็นเอกสารแสดงวฒิุการศึกษาเพื1อรับรองศกัดิ| และสิทธิ| ของผูจ้บการศึกษา 
ที1สถานศึกษาใหไ้วแ้ก่ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั และผูจ้บการศึกษาขั�นพื�นฐานตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั�นพื�นฐาน  
        ๑.๓ แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมติัการจบหลกัสูตรโดยบนัทึกรายชื1อและ
ขอ้มูลของผูจ้บการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ชั�นประถมศึกษาปีที1 ๖) ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั (ชั�นมธัยมศึกษา
ปีที1 ๓) 
 
 ๒.  เอกสารหลกัฐานการศึกษาที0สถานศึกษากาํหนด  

     เป็นเอกสารที1สถานศึกษาจดัทาํขึ�นเพื1อบนัทึกพฒันาการ ผลการเรียนรู้ และขอ้มูลสาํคญั เกี1ยวกบั
ผูเ้รียน เช่น  แบบรายงานประจาํตวันกัเรียน  แบบบนัทึกผลการเรียนประจาํรายวชิา ระเบียนสะสม  ใบรับรอง
ผลการเรียน และ เอกสารอื1น ๆ ตามวตัถุประสงคข์องการนาํเอกสารไปใช ้

        ๒.๑  แบบบันทกึผลการเรียนประจํารายวชิา เป็นเอกสารที1จดัทาํขึ�น เพื1อใหค้รูผูส้อน 
ใชบ้นัทึกพฒันาการ ผลการเรียนรู้ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน  สาํหรับการพิจารณาตดัสินผลการเรียนแต่ละรายวชิาเป็นรายห้องเรียน 
เอกสารบนัทึกผลการเรียนประจาํรายวชิา นาํไปใชป้ระโยชน์ ดงันี�  
  -  ใชบ้นัทึกพฒันาการ ผลการเรียนรู้ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์การอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน และผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของผูเ้รียนแต่ละรายวชิา 
  -  ใชเ้ป็นหลกัฐานสาํหรับตรวจสอบ รายงาน  และรับรองขอ้มูลเกี1ยวกบัพฒันาการ และผล
การเรียนรู้ของผูเ้รียน  

        ๒.๒  แบบรายงานประจําตัวนักเรียน  เป็นเอกสารที1จดัทาํขึ�นเพื1อบนัทึกขอ้มูลผลการเรียน
รายวชิา และพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนแต่ละคน ตามเกณฑก์ารตดัสินการผา่นระดบัชั�นของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน  รวมทั�งขอ้มูลดา้นอื1น ๆ ของผูเ้รียนที1บา้นและสถานศึกษา โดยจดัทาํเป็น
เอกสารรายบุคคล เพื1อใชส้าํหรับสื1อสารให้ผูป้กครองของผูเ้รียน 
แต่ละคนไดรั้บทราบผลการเรียนและพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนอยา่งต่อเนื1อง  แบบรายงานประจาํตวั
นกัเรียน นาํไปใชป้ระโยชน์  ดงันี�  
  -  รายงานผลการเรียน  ความประพฤติ  และพฒันาการของผูเ้รียนใหผู้ป้กครองไดรั้บทราบ 
  -  ใชเ้ป็นเอกสารสื1อสาร  ประสานงาน  เพื1อความร่วมมือในการพฒันาและปรับปรุงแกไ้ข
ผูเ้รียน 
  -  เป็นเอกสารหลกัฐานสาํหรับตรวจสอบ  ยนืยนั  และรับรองผลการเรียนและพฒันาการ
ต่างๆ  ของผูเ้รียน 



 

 

280 

        ๒.๓ ระเบียนสะสม  เป็นเอกสารที1จดัทาํขึ�นเพื1อบนัทึกขอ้มูลเกี1ยวกบัพฒันาการของผูเ้รียนในดา้น
ต่าง ๆ  เป็นรายบุคคล  โดยจะบนัทึกขอ้มูลของผูเ้รียนอยา่งต่อเนื1อง  ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตาม
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธา พุทธศกัราช ๒๕๕๒ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�น
พื�นฐาน  พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ ดงันี�  
  -  ใชเ้ป็นขอ้มูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผูเ้รียน 
  -  ใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาปรับปรุงบุคลิกภาพ  ผลการเรียนและการปรับตวัของผูเ้รียน 
  -  ใชติ้ดต่อสื1อสาร  รายงานพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนระหวา่งสถานศึกษากบัผูป้กครอง 

 -  ใชเ้ป็นหลกัฐานสาํหรับการตรวจสอบ  รับรอง  และยนืยนัคุณสมบติัของผูเ้รียน 
        ๒.๔  ใบรับรองผลการเรียน   เป็นเอกสารที1จดัทาํขึ�น  เพื1อใชเ้ป็นเอกสารสาํหรับรับรองความเป็น

นกัเรียนหรือผลการเรียนของผูเ้รียนเป็นการชั1วคราวตามที1ผูเ้รียนร้องขอ  ทั�งกรณีที1ผูเ้รียนกาํลงัศึกษาอยูใ่น
สถานศึกษาและเมื1อจบการศึกษาไปแลว้นาํไปใชป้ระโยชน์ ดงันี�  
  -  รับรองความเป็นนกัเรียนของสถานศึกษาที1เรียนหรือเคยเรียน 
  -  รับรองและแสดงความรู้ วุฒิการศึกษาของผูเ้รียน 
  -  ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงคุณสมบติัของผูเ้รียนในการสมคัรเขา้ศึกษาต่อ  สมคัรเขา้ทาํงาน  หรือเมื1อ
มีกรณีอื1นใดที1ผูเ้รียนแสดงคุณสมบติัเกี1ยวกบัวฒิุความรู้  หรือสถานการณ์เป็นผูเ้รียนของตน 
  -  เป็นหลกัฐานสาํหรับการตรวจสอบ  รับรอง  ยนืยนัการใชสิ้ทธิ| ความเป็นผูเ้รียน  หรือการ
ไดรั้บการรับรองจากสถานศึกษา 

 

การเทยีบโอนผลการเรียน 

 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเ้รียนในกรณีต่าง ๆ ไดแ้ก่ การยา้ยสถานศึกษา การ
เปลี1ยนรูปแบบการศึกษา การยา้ยหลกัสูตร การออกกลางคนั และขอกลบัเขา้รับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเขา้ศึกษาต่อในประเทศ  นอกจากนี�  ยงัสามารถเทียบโอนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้อื1น ๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบนัศาสนา สถาบนัการฝึกอบรมอาชีพ การจดัการศึกษาโดย
ครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรดาํเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือตน้ภาคเรียนแรกที1
สถานศึกษารับผูข้อเทียบโอนเป็นผูเ้รียน  ทั�งนี�  ผูเ้รียนที1ไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนตอ้งศึกษาต่อเนื1องใน
สถานศึกษาที1รับเทียบโอนอยา่งนอ้ย ๑ ภาคเรียน โดยโรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาพิจารณาดาํเนินการ ดงันี�  
 ๑.  พิจารณาจากหลกัฐานการศึกษา ซึ1 งจะใหข้อ้มูลแสดงความรู้  ความสามารถของนกัเรียนในดา้น
ต่าง ๆ  
 ๒.  พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์   
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 ๓.  พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบติัจริง 
 ๔.  ในกรณีมีเหตุผลจาํเป็นระหวา่งเรียน  นกัเรียนสามารถแจง้ความจาํนงขอไปศึกษาบางรายวชิาใน
สถานศึกษา/สถานประกอบการอื1น  แลว้นาํมาเทียบโอนได ้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรและวชิาการของโรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธา 
 ๕.  การเทียบโอนผลการเรียนใหค้ณะกรรมการการเทียบโอนโรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาจาํนวน  ๕ 
คน เป็นผูด้าํเนินการ 
 ๖.  การเทียบโอนใหด้าํเนินการดงันี�  
  ๖.๑  กรณีผูข้อเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลกัสูตรอื1น  ให้นาํรายวชิาหรือหน่วยกิตที1มี
ตวัชี�วดั/มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที1คาดหวงั/จุดประสงค/์เนื�อหาที1สอดคลอ้งกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ มา
เทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให้ระดบัผลการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรที1รับเทียบโอน 
  ๖.๒  กรณีการเทียบโอนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์  ใหพ้ิจารณาจากเอกสารหลกัฐาน  โดยใหมี้
การประเมินดว้ยเครื1องมือที1หลากหลาย และใหร้ะดบัผลใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรที1รับเทียบโอน 
  ๖.๓   กรณีการเทียบโอนที1นกัเรียนเขา้โครงการแลกเปลี1ยนต่างประเทศ  ใหด้าํเนินการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื1องหลกัการและแนวปฏิบติัการเทียบชั�นการศึกษาสาํหรับนกัเรียนที1เขา้ร่วม
โครงการแลกเปลี1ยน 
  ทั�งนี�   วธีิการเทียบโอนผลการเรียนใหเ้ป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและ แนว
ปฏิบติัที1เกี1ยวขอ้ง 
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การบริหารจัดการ 

หลกัสูตรโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทยีนดัด (นครผลพทิยาคาร) 
 

 กระบวนการในการบริหารจดัการนาํหลกัสูตรไปใชถื้อวา่เป็นปัจจยัที1สาํคญัเป็นอยา่งมากที1จะช่วย
สนบัสนุนส่งเสริมใหก้ารใชห้ลกัสูตรของสถานศึกษาบรรลุผลสูงสุด   ดงันั�นสถานศึกษาจึงไดก้าํหนดแผนการ
บริหารจดัการหลกัสูตรของสถานศึกษาขึ�น เพื1อใหผู้ที้1มีส่วนเกี1ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษาใน
ทุกๆ  ส่วน  และทุกระดบั  เกิดความรู้  ความเขา้ใจเกี1ยวกบัจุดหมายของหลกัสูตร การพฒันาการเรียนการสอน  
การนิเทศการศึกษา  การบริหารหลกัสูตร  การประเมินผล และแนวปฏิบติัของสถานศึกษาที1จะตอ้งดาํเนินการ
ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการของหลกัสูตรสถานศึกษา  สาํหรับการบริหารจดัการ
หลกัสูตรของโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร)  ไดก้าํหนดแนวทางการบริหารจดัการไว ้ ๓  
ขั�นตอน  ๗  ภารกิจ  ดงันี�  

แนวทางการบริหารจัดการ 

 ขั:นตอนที0  ๑  การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 

   ภารกจิที0  ๑  การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา    
     ๑.๑  สร้างความตระหนกัให้แก่บุคลากร  ซึ1 งประกอบด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูบ้ริหาร  

ผูส้อน  ผูป้กครอง ชุมชน  นกัเรียน  ทั�งนี� เพื1อให้เห็นความสําคญั ความจาํเป็นที1จะตอ้งร่วมมือกนับริหารจดัการ
หลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา 

   ๑.๒  แต่งตั� งคณะกรรมการ  และคณะอนุกรรมการของสถานศึกษาตามระเบียบของกระทรวง 
ศึกษาธิการวา่ดว้ยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒      

  ๑.๓  ประชาสัมพนัธ์ให้นกัเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชน  หน่วยงาน  องคก์รในชุมชนทุกฝ่าย ไดรั้บทราบ 
และใหค้วามร่วมมือในการบริหารจดัการหลกัสูตรของสถานศึกษา 

 ๑.๔  จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ  
 ๑.๕  จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   
 ๑.๖  พฒันาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการจดัทาํ

สาระของหลกัสูตรสถานศึกษา 
ขั:นตอนที0 ๒ การดําเนินการจัดทาํสาระของหลกัสูตรสถานศึกษา 

   ภารกจิที0 ๒ จดัทาํสาระของหลกัสูตรสถานศึกษา 
     ๒.๑  ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลที1เกี1ยวขอ้ง 
     ๒.๒  กาํหนดปรัชญา และเป้าหมายของการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
     ๒.๓  กาํหนดโครงสร้างของหลกัสูตรแต่ละรายชั�น และจดัสัดส่วนเวลาเรียน   
     ๒.๔  กาํหนดตวัชี� วดั และสาระการเรียนรู้ของกลุ่มวชิา 
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     ๒.๕  กาํหนดสาระและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
     ๒.๖   กาํหนดสื1อการเรียนรู้ 
     ๒.๗  กาํหนดการวดัและประเมินผล 

   ภารกจิที0 ๓  การวางแผนบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 
     ๓.๑  การบริหารการจดัการกิจกรรมการเรียนรู้ 
     ๓.๒ การบริหารการจดัการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
     ๓.๓  การส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

   ภารกจิที0 ๔ ปฏิบติัการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 
       ดาํเนินการบริหารจดัการหลกัสูตรตามภารกิจที1 ๒ และภารกิจที1 ๓  ที1กาํหนดไว ้

ขั:นตอนที0 ๓ การนิเทศ กาํกบั ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

   ภารกจิที0 ๕ การนิเทศ กาํกบั ติดตาม ประเมินผล 
     ๕.๑  การนิเทศ กาํกบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารหลกัสูตร และงานวชิาการภายในสถานศึกษา 
     ๕.๒  การนิเทศ กาํกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการจากภายนอก
สถานศึกษา 
   ภารกจิที0 ๖  สรุปผลการดาํเนินการบริหารจดัการหลกัสูตรของสถานศึกษา 
     ๖.๑   สถานศึกษาสรุปผลการดาํเนินการ และเขียนรายงาน 
     ๖.๒  สรุปผลการดาํเนินงานรูปแบบบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 
   ภารกจิที0 ๗ ปรับปรุง และพฒันากระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตร 
     ๗.๑  สถานศึกษานาํผลการดาํเนินการ  ปัญหา และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มาใชเ้ป็นขอ้มูลพื�นฐานใน
การวางแผนปรับปรุง และพฒันากระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตรของสถานศึกษา 
     ๗.๒  สถานศึกษาดาํเนินการปรับปรุง และพฒันากระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตร เพื1อให้เกิด
ประโยชน์มากขึ�น     


