หลักสู ตรโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
พุทธศักราช ๒๕๕๓
๑. ส่ วนนํา
๑.๑ ความนํา
หลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขันพื นฐาน พุ ทธศัก ราช ๒๕๕๑ ได้มีการกําหนดวิสั ยทัศน์ จุ ดหมาย
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน คุ ณลักษณะ อันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี วัดที1ชดั เจน เพื1อใช้เป็ น
ทิศทางในการจัดทําหลักสู ตร การเรี ยนการสอนในแต่ละระดับ นอกจากนันได้กาํ หนดโครงสร้างเวลาเรี ยนขัน
ตํ1าของแต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ในแต่ ล ะชันปี ไว้ในหลัก สู ตรแกนกลาง และเปิ ดโอกาสให้ ส ถานศึ ก ษา
เพิ1มเติมเวลาเรี ยนได้ตามความพร้ อมและจุดเน้น อีกทังได้ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยน เกณฑ์
การจบการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ และมีความชัดเจนต่อการนําไปปฏิบตั ิ
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขันพืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มี การกระจายอํานาจให้ทอ้ งถิ1 นและ
สถานศึกษาในการพัฒนา โดยสํานักงานสํานักงานเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ มีบทบาทสําคัญในการจัดทํากรอบ
ท้องถิ1 น เชื1 อมโยงกับหลักสู ตรโรงเรี ยน ตามความต้องการของท้องถิ1 น และความต้องการของโรงเรี ยนสู่ การ
พัฒนาหลักสู ตรโรงเรี ยน และ การจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน อีกทังเป็ นหน่วยงานที1มีภาระหน้าที1ในการ
ขับเคลื1 อนการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ หลักสู ตรโรงเรี ยน
เทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ นี จัดทําขึนโดยอาศัยหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ
กรอบหลักสู ตรท้องถิ1 นของสํานักงานเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ เพื1อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับ
การศึ ก ษาขันพื นฐานให้ มี คุ ณ ภาพด้านความรู ้ แ ละทัก ษะที1 จ าํ เป็ นสํ า หรั บ การดารงชี วิ ต ในสั ง คมที1 มี ก าร
เปลี1 ยนแปลง และแสวงหาความรู ้ เพื1อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื1 องตลอดชี วิต สนองกับความต้องการของชาติ
และท้องถิ1น

๑.๒ วิสัยทัศน์ โรงเรียน
“ นักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขัน
พืนฐาน มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี บุคลากรในโรงเรี ยนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื1อง โรงเรี ยนเป็ นที1ยอมรับ
ของชุมชน ”

๑.๓ สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
หลักสู ตรโรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) มุ่งให้ผูเ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสําคัญ ๕
ประการ ดังนี
๑. ความสามารถในการสื0 อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ ายทอดความคิ ด ความรู ้ ค วามเข้าใจ ความรู ้ สึ ก และทัศ นะของตนเองเพื1 อแลกเปลี1 ยนข้อมู ล ข่ าวสารและ
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ประสบการณ์ อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทังการเจรจาต่อรองเพื1 อขจัดและลด
ปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วธิ ี การสื1 อสาร ที1มีประสิ ทธิ ภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที1มีต่อตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิ ด เป็ นความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ การคิ ดสังเคราะห์ การคิ ด อย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพื1อนําไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้หรื อสารสนเทศ
เพื1อการตัดสิ นใจเกี1ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแก้ ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที1เผชิ ญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี1 ยนแปลงของเหตุ การณ์ ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ้ ประยุกต์ความรู ้ มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหา และมีการตัดสิ นใจที1มีประสิ ทธิ ภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที1เกิดขึนต่อตนเอง สังคมและสิ1 งแวดล้อม
๔. ความสามารถในการใช้ ทักษะชี วิต เป็ นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดําเนิ นชี วิตประจําวัน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื1 อง การทํางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการปั ญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรั บ ตัวให้ ท นั กับ การเปลี1 ยนแปลงของสั งคมและสภาพแวดล้อม และการรู ้ จกั หลี ก เลี1 ย งพฤติ ก รรมไม่ พึ ง
ประสงค์ที1ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื1น
๕. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลื อก และใช้ เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื1อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรี ยนรู ้ การสื1 อสาร การทํางาน การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

๑.๔ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสู ตรโรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพื1อให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื1นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
๒. ซื1 อสัตย์สุจริ ต
๓. มีวนิ ยั
๔. ใฝ่ เรี ยนรู ้
๕. อยูอ่ ย่างพอเพียง
๖. มุ่งมัน1 ในการทํางาน
๗. รักความเป็ นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
๙. หลีกเลี1ยงอบายมุข
๑๐. มีสุขภาพกาย - จิตดี
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๒. โครงสร้ างหลักสู ตร
๒.๑ โครงสร้ างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้/กิจกรรม

ระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ป.1

ป.2

ป.3

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สั งคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
ศาสนาศีลธรรม
หน้าที1พลเมือง วัฒนธรรม และ
การดําเนิ นชีวติ ในสังคม
เศรษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ภาษาต่ างประเทศ
รวมเวลาเรียน ( พืน: ฐาน )

200
200
80
120
40

200
200
80
120
40

200
200
80
120
40

80

80

80
80
40
40
840

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

ป.4

ป.5

ป.6

160
160
80
120
40

160
160
80
120
40

160
160
80
120
40

80

80

80

80

80
80
40
40
840

80
80
40
40
840

80
80
80
80
840

80
80
80
80
840

80
80
80
80
840

120

120

120

120

120

รายวิชา/กิจกรรมที1สถานศึกษา
จัดเพิ1มเติมตามความพร้อมและ
จุดเน้น

ปี ละ 40ชัว1 โมง

รวมเวลาเรี ยนทังหมด

1,000 ชัว1 โมง/ปี
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โครงสร้ างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ม.1

ม.2

ม.3

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

120 (3นก.)
120 (3นก.)
120 (3นก.)

120 (3นก.)
120 (3นก.)
120 (3นก.)

120 (3นก.)
120 (3นก.)
120 (3นก.)

สั งคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

160 (4นก.)

160 (4นก.)

160 (4นก.)

40 (1นก.)

40 (1นก.)

40 (1นก.)

120 (3นก.)

120 (3นก.)

120 (3นก.)

สุ ขศึกษาและพลศึกษา

80 (2นก.)

80 (2นก.)

80 (2นก.)

ศิลปะ

80 (2นก.)

80 (2นก.)

80 (2นก.)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80 (2นก.)

80 (2นก.)

80 (2นก.)

ภาษาต่ างประเทศ

120 (3นก.)

120 (3นก.)

120 (3นก.)

รวมเวลาเรียน ( พื:นฐาน )

880 (22นก)

880 (22นก)

880 (22นก)

120

120

120

ประวัติศาสตร์
ศาสนาศีลธรรม จริ ยธรรม
หน้าที1พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนิ นชี วิตในสังคม
เศรษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชา/กิจกรรมทีส0 ถานศึกษาจัด
เพิม0 เติมตามความพร้ อมและจุดเน้ น
รวมเวลาเรียนทั:งหมด

ปี ละ

200

ชั0วโมง

1,200 ชั0 วโมง/ปี
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โครงสร้ างหลักสู ตร ระดับประถมศึกษา
ชั:นประถมศึกษาปี ที0 1
รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน (ชม./ปี )

รายวิชาพืน: ฐาน

840

ท 11101
ค 11101
ว 11101
ส 11101
ส 11102
พ 11101
ศ 11101
ง 11101
อ 11101

200

ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
สุ ขศึกษาและ พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ

200
80
80
40
80
80
40
40

รายวิชาเพิม0 เติม

40

นําไปบูรณาการเสริ มในสาระภาษาไทย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรม แนะแนว
2. กิจกรรมนักเรี ยน
ลูกเสื อ-เนตรนารี
ชมรม / ชุมนุม
3. กิจกรรมเพื1อสังคมและสาธารณประโยชน์

40

รวมเวลาเรียน

120
40
30
40
10
1,000
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ชั:นประถมศึกษาปี ที0 2
รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน (ชม./ปี )

รายวิชาพืน: ฐาน

840

ท 12101 ภาษาไทย
ค 12101 คณิ ตศาสตร์
ว 12101 วิทยาศาสตร์
ส 12101 สังคมศึกษาฯ
ส 12102 ประวัติศาสตร์
พ 12101 สุ ขศึกษาและ พลศึกษา
ศ 12101 ศิลปะ
ง 12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ 12101 ภาษาอังกฤษ

200

รายวิชาเพิม0 เติม

40

นําไปบูรณาการเสริ มในสาระภาษาไทย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรี ยน
ลูกเสื อ-เนตรนารี
ชมรม / ชุมนุม
3 กิจกรรมเพื1อสังคมและสาธารณะประโยชน์

40

รวมเวลาเรียน

200
80
80
40
80
80
40
40

120
40
30
40
10
1,000
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ชั:นประถมศึกษาปี ที0 3
รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน (ชม./ปี )

รายวิชาพืน: ฐาน

840

ท 13101 ภาษาไทย
ค 13101 คณิ ตศาสตร์
ว 13101 วิทยาศาสตร์
ส 13101 สังคมศึกษาฯ
ส 13102 ประวัติศาสตร์
พ 13101 สุ ขศึกษาและ พลศึกษา
ศ 13101 ศิลปะ 3
ง 13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ 13101 ภาษาอังกฤษ

200

รายวิชาเพิม0 เติม

40

นําไปบูรณาการเสริ มในสาระภาษาไทย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรม แนะแนว
2. กิจกรรมนักเรี ยน
ลูกเสื อ-เนตรนารี
ชมรม / ชุมนุม
3 กิจกรรมเพื1อสังคมและสาธารณะประโยชน์

40

รวมเวลาเรียน

200
80
80
40
80
80
40
40

120
40
30
40
10
1,000

8

ชั:นประถมศึกษาปี ที0 4
รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน (ชม./ปี )

รายวิชาพืน: ฐาน

840

ท 14101
ค 14101
ว 14101
ส 14101
ส 14102
พ 14101
ศ 14101
ง 14101
อ 14101

160

ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุ ขศึกษาและ พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ

160
80
80
40
80
80
80
80

รายวิชาเพิม0 เติม

40

ง 24201 คอมพิวเตอร์ W
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรม แนะแนว
2 กิจกรรมนักเรี ยน
ลูกเสื อ-เนตรนารี
ชมรม / ชุมนุม
3 กิจกรรมเพื1อสังคมและสาธารณะประโยชน์

40

รวมเวลาเรียน

120
40
30
40
10
1,000

9

ชั:นประถมศึกษาปี ที0 5
รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน (ชม./ปี )

รายวิชาพืน: ฐาน

840

ท 15101
ค 15101
ว 15101
ส 15101
ส 15102
พ 15101
ศ 15101
ง 15101
อ 15101

160

ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุ ขศึกษาและ พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ

160
80
80
40
80
80
80
80

รายวิชาเพิม0 เติม

40

ง 25201 คอมพิวเตอร์ X
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรม แนะแนว
2. กิจกรรมนักเรี ยน
ลูกเสื อ-เนตรนารี /
ชมรม / ชุมนุม
3 กิจกรรมเพื1อสังคมและสาธารณะประโยชน์

40

รวมเวลาเรียน

120
40
30
40
10
1,000

10

ชั:นประถมศึกษาปี ที0 6
รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน (ชม./ปี )

รายวิชาพืน: ฐาน

840

ท 16101
ค 16101
ว 16101
ส 16101
ส 16102
พ 16101
ศ 16101
ง 16101
อ 16101

160

ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุ ขศึกษาและ พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ

160
80
80
40
80
80
80
80

รายวิชาเพิม0 เติม

40

ง 26201 คอมพิวเตอร์ 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรม แนะแนว
2. กิจกรรมนักเรี ยน
ลูกเสื อ-เนตรนารี /
ชมรม / ชุมนุม
3 กิจกรรมเพื1อสังคมและสาธารณะประโยชน์

40

รวมเวลาเรียน

120
40
30
40
10
1,000

11

โครงสร้ างหลักสู ตร ระดับมัธยมศึกษา
ชั:นมัธยมศึกษาปี ที0 1
ภาคเรียนที0 1

ภาคเรียนที0 2

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ รายวิชา/กิจกรรม
ชม.)

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/
ชม.)

รายวิชาพื:นฐาน

11.0 (440) รายวิชาพื:นฐาน

11.0 (440)

ท 21101 ภาษาไทย
ค 21101 คณิ ตศาสตร์
ว 21101 วิทยาศาสตร์
ส 21101 สังคมศึกษา
ส 21102 ประวัติศาสตร์
พ 21101 สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศ 21101 ศิลปะ
ง 21101 การงานอาชีและเทคโนโลยี
อ 21101 ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิม0 เติม
ค 21201 คณิ ตประยุกต์ 1
ว 21201 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
ง 21201 คอมพิวเตอร์ 1
อ 21201 เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรม แนะแนว
2. กิจกรรม ลูกเสื อ-เนตรนารี
3. กิจกรรมชุมนุม
4. กิจกรรมเพื1อสังคม และสาธารณะ
ประโยชน์

1.5 ( 60 )
1.5 ( 60 )
1.5 ( 60 )
1.5 ( 60 )
0.5 ( 20 )
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.5 ( 60 )
2.5 (100)
W.Y (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
60
20
12
20

ท 21102 ภาษาไทย
ค 21102 คณิ ตศาสตร์
ว 21102 วิทยาศาสตร์
ส 21103 สังคมศึกษา
ส 21104 ประวัติศาสตร์
พ 21102 พลศึกษาและสุ ขศึกษา
ศ 21102 ศิลปะ
ง 21102 การงานอาชีและเทคโนโลยี
อ 21102 ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิม0 เติม
ค 21202 คณิ ตประยุกต์ 2
ว 21202 วิทยาศาสตร์กบั การแก้ปัญหา
ง 21202 คอมพิวเตอร์ X คอมพิวเ
อ 21202 เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนวแนะแนว
2. กิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี
3. กิจกรรมชุมนุม
4. กิจกรรมเพื1อสังคม และสาธารณะ
ประโยชน์

1.5 ( 60 )
1.5 ( 60 )
1.5 ( 60 )
1.5 ( 60 )
0.5 ( 20 )
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.5 ( 60 )
2.5 (100)
W.Y (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
60
20
13
20

รวมเวลาเรียน

600

รวมเวลาเรียน

8
600

7

12

ชั:นมัธยมศึกษาปี ที0 2
ภาคเรียนที0 1

ภาคเรียนที0 2

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ รายวิชา/กิจกรรม
ชม.)

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/
ชม.)

รายวิชาพื:นฐาน

10.5 (440) รายวิชาพื:นฐาน

10.5 (440)

ท 22101 ภาษาไทย
ค 22101 คณิ ตศาสตร์
ว 22101 วิทยาศาสตร์
ส 22101 สังคมศึกษา
ส 22102 ประวัติศาสตร์
พ 22101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ 22101 ศิลปะ
ง 22101 การงานอาชีและเทคโนโลยี
อ 22101 ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิม0 เติม
ค 22201 คณิ ตประยุกต์ 3
ว 22201 เริ1 มต้นกับโครงงานวิทย์ฯ
ง 22201 คอมพิวเตอร์ [
อ 22201 เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี
3. กิจกรรมชุมนุม
4. กิจกรรมเพื1อสังคม และสาธารณะ
ประโยชน์
รวมเวลาเรียนภาค 1

1.5 ( 60 )
1.5 ( 60 )
1.5 ( 60 )
1.5 ( 60 )
0.5 ( 20 )
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.5 ( 60 )
2.5 (100)

1.5 ( 60 )
1.5 ( 60 )
1.5 ( 60 )
1.5 ( 60 )
0.5 ( 20 )
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.5 ( 60 )
2.5 (100)

W.Y (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
60
20

12
20
8
600

ท 22102 ภาษาไทย
ค 22102 คณิ ตศาสตร์
ว 22102 วิทยาศาสตร์
ส 22103 สังคมศึกษา
ส 22104 ประวัติศาสตร์
พ 22102 พลศึกษา
ศ 22102 ศิลปะ
ง 22102 การงานอาชีและเทคโนโลยี
อ 22102 ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิม0 เติม
ค 22202 คณิ ตประยุกต์ 4
ว 22202 โครงงานวิทย์ ฯกับคุณภาพชีวติ
ง 22202 คอมพิวเตอร์ \
อ 22202 เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ 4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. ลูกเสื อ-เนตรนารี
3. ชุมนุม
4. กิจกรรมเพื1อสังคม และสาธารณะ
ประโยชน์
รวมเวลาเรียนภาค 2

W.Y (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
60
20

13
20
7
600

13
ชั:นมัธยมศึกษาปี ที0 3
ภาคเรียนที0 1

ภาคเรียนที0 2

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ รายวิชา/กิจกรรม
ชม.)

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/
ชม.)

รายวิชาพื:นฐาน

10.5 (440) รายวิชาพื:นฐาน

10.5 (440)

ท 23101 ภาษาไทย
ค 23101 คณิ ตศาสตร์
ว 23101 วิทยาศาสตร์
ส 23101 สังคมศึกษา
ส 23102 ประวัติศาสตร์
พ 23101 พลศึกษาและสุขศึกษา
ศ 23101 ศิลปะ
ง 23101 การงานอาชีและเทคโนโลยี
อ 23101 ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิม0 เติม
ค 23201 คณิ ตประยุกต์ 5
ว 23201 สนุกกับไฟฟ้า
ง 23201 คอมพิวเตอร์ 5
อ 23201 เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ 5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรม แนะแนว
2. กิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี
3. กิจกรรมชุมนุม
4. กิจกรรมเพื1อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์

1.5 ( 60 )
1.5 ( 60 )
1.5 ( 60 )
1.5 (60)
0.5 ( 20 )
1.0 (40)
1.5 ( 60 )
1.0 (40)
1.5 ( 60 )
2.5 (100)
1.Y (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
60
20

1.5 ( 60 )
1.5 ( 60 )
1.5 ( 60 )
1.5 (60)
0.5 ( 20 )
1.0 (40)
1.5 ( 60 )
1.0 (40)
1.5 ( 60 )
2.5 (100)
1.Y (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
60
20

รวมเวลาเรียนภาค 1

12
20
8
600

ท 23102 ภาษาไทย
ค 23102 คณิ ตศาสตร์
ว 23102 วิทยาศาสตร์
ส 23103 สังคมศึกษา
ส 23104 ประวัติศาสตร์
พ 23102 พลศึกษา 6
ศ 23102 ศิลปะ
ง 23102 การงานอาชีและเทคโนโลยี
อ 23102 ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิม0 เติม
ค 23202 คณิ ตประยุกต์ 6
ว 23202 ความหลากหลายของสิ1งมีชีวติ
ง 23202 คอมพิวเตอร์ 6
อ 23202 เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ 6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี
3. กิจกรรมชุมนุม
4. กิจกรรมเพื1อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์

รวมเวลาเรียนภาค 2

13
20
7
600

14

รายวิชาพืน: ฐานและเพิม0 เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพืน: ฐาน
ท 11101 ภาษาไทย

จํานวน 200 ชัว1 โมง

ท 12101 ภาษาไทย

จํานวน 200 ชัว1 โมง

ท 13101 ภาษาไทย

จํานวน 200 ชัว1 โมง

ท 14101 ภาษาไทย

จํานวน 160 ชัว1 โมง

ท 15101 ภาษาไทย

จํานวน 160 ชัว1 โมง

ท 16101 ภาษาไทย

จํานวน 160 ชัว1 โมง

รายวิชาเพิม0 เติม
-

15

รายวิชาพืน: ฐานและเพิม0 เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
รายวิชาพืน: ฐาน
ท 21101 ภาษาไทย

จํานวน 60

ชัว1 โมง

1.5

หน่วยกิต

ท 21102 ภาษาไทย

จํานวน 60

ชัว1 โมง

1.5

หน่วยกิต

ท 22101 ภาษาไทย

จํานวน 60

ชัว1 โมง

1.5

หน่วยกิต

ท 22102 ภาษาไทย

จํานวน 60

ชัว1 โมง

1.5

หน่วยกิต

ท 23101 ภาษาไทย

จํานวน 60

ชัว1 โมง

1.5

หน่วยกิต

ท 23102 ภาษาไทย

จํานวน 60

ชัว1 โมง

1.5

หน่วยกิต

รายวิชาเพิม0 เติม
-

16

รายวิชาพืน: ฐานและเพิม0 เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา

รายวิชาพืน: ฐาน
ค 11101 คณิ ตศาสตร์ 1

จํานวน 200 ชัว1 โมง

ค 12101 คณิ ตศาสตร์

จํานวน 200 ชัว1 โมง

ค 13101 คณิ ตศาสตร์

จํานวน 200 ชัว1 โมง

ค 14101 คณิ ตศาสตร์

จํานวน 160 ชัว1 โมง

ค 15101 คณิ ตศาสตร์

จํานวน 160 ชัว1 โมง

ค 16101 คณิ ตศาสตร์

จํานวน 160 ชัว1 โมง

รายวิชาเพิม0 เติม
-

17

รายวิชาพืน: ฐานและเพิม0 เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา
รายวิชาพืน: ฐาน
ค 21101 คณิ ตศาสตร์

จํานวน 60

ชัว1 โมง 1.5 หน่วยกิต

ค 21102 คณิ ตศาสตร์

จํานวน 60

ชัว1 โมง 1.5 หน่วยกิต

ค 22101 คณิ ตศาสตร์

จํานวน 60

ชัว1 โมง 1.5 หน่วยกิต

ค 22102 คณิ ตศาสตร์

จํานวน 60

ชัว1 โมง 1.5 หน่วยกิต

ค 23101 คณิ ตศาสตร์

จํานวน 60

ชัว1 โมง 1.5 หน่วยกิต

ค 23102 คณิ ตศาสตร์

จํานวน 60

ชัว1 โมง 1.5 หน่วยกิต

รายวิชาเพิม0 เติม
ค 21201 คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์ 1

จํานวน 40 ชัว1 โมง 1.Y หน่วยกิต

ค 21202 คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์ 2

จํานวน 40 ชัว1 โมง 1.Y หน่วยกิต

ค 22201 คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์ 3

จํานวน 40 ชัว1 โมง 1.Y หน่วยกิต

ค 22202 คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์ 4

จํานวน 40 ชัว1 โมง 1.Y หน่วยกิต

ค 23201 คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์ 5

จํานวน 40 ชัว1 โมง 1.Y หน่วยกิต

ค 23202 คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์ 6

จํานวน 40 ชัว1 โมง 1.Y หน่วยกิต

18

รายวิชาพืน: ฐานและเพิม0 เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพืน: ฐาน

รายวิชาเพิม0 เติม
-

ว 11101 วิทยาศาสตร์

จํานวน 80 ชัว1 โมง

ว 12101 วิทยาศาสตร์

จํานวน 80 ชัว1 โมง

ว 13101 วิทยาศาสตร์

จํานวน 80 ชัว1 โมง

ว 14101 วิทยาศาสตร์

จํานวน 80 ชัว1 โมง

ว 15101 วิทยาศาสตร์

จํานวน 80 ชัว1 โมง

ว 16101 วิทยาศาสตร์

จํานวน 80 ชัว1 โมง
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รายวิชาพืน: ฐานและเพิม0 เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา

รายวิชาพืน: ฐาน
ว 21101 วิทยาศาสตร์

จํานวน 60

ชัว1 โมง

1.5

หน่วยกิต

ว 21102 วิทยาศาสตร์

จํานวน 60

ชัว1 โมง

1.5

หน่วยกิต

ว 22101 วิทยาศาสตร์

จํานวน 60

ชัว1 โมง

1.5

หน่วยกิต

ว 22102 วิทยาศาสตร์

จํานวน 60

ชัว1 โมง

1.5

หน่วยกิต

ว 23101 วิทยาศาสตร์

จํานวน 60

ชัว1 โมง

1.5

หน่วยกิต

ว 23102 วิทยาศาสตร์

จํานวน 60

ชัว1 โมง

1.5

หน่วยกิต

รายวิชาเพิม0 เติม
ว 21201 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์

จํานวน 20 ชัว1 โมง 0.5 หน่วยกิต

ว 21202 วิทยาศาสตร์ กบั การแก้ปัญหา

จํานวน 20 ชัว1 โมง 0.5

ว 22201 เริ1 มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์

จํานวน 20 ชัว1 โมง 0.5 หน่วยกิต

หน่วยกิต

ว 22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ กบั คุณภาพชีวิต จํานวน 20 ชัว1 โมง 0.5 หน่วยกิต
ค 23201 สนุกกับไฟฟ้า

จํานวน 20 ชัว1 โมง 0.5 หน่วยกิต

ค 23202 ความหลากหลายของสิ1 งมีชีวติ

จํานวน 20 ชัว1 โมง 0.5 หน่วยกิต
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รายวิชาพืน: ฐานและเพิม0 เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพืน: ฐาน
ส 11101 สังคมศึกษาฯ

จํานวน 80 ชัว1 โมง

ส 12101 สังคมศึกษาฯ

จํานวน 80 ชัว1 โมง

ส 13101 สังคมศึกษาฯ

จํานวน 80 ชัว1 โมง

ส 14101 สังคมศึกษาฯ

จํานวน 80 ชัว1 โมง

ส 15101 สังคมศึกษาฯ

จํานวน 80 ชัว1 โมง

ส 16101 สังคมศึกษาฯ

จํานวน 80 ชัว1 โมง

ส 11102 ประวัติศาสตร์

จํานวน 40 ชัว1 โมง

ส 12102 ประวัติศาสตร์

จํานวน 40 ชัว1 โมง

ส 13102 ประวัติศาสตร์

จํานวน 40 ชัว1 โมง

ส 14102 ประวัติศาสตร์

จํานวน 40 ชัว1 โมง

ส 15102 ประวัติศาสตร์

จํานวน 40 ชัว1 โมง

ส 16102 ประวัติศาสตร์

จํานวน 40 ชัว1 โมง

รายวิชาเพิม0 เติม
-
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รายวิชาพืน: ฐานและเพิม0 เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับมัธยมศึกษา
รายวิชาพืน: ฐาน

รายวิชาเพิม0 เติม
-

ส 21101 สังคมศึกษาฯ
ส 21103 สังคมศึกษาฯ

จํานวน 120 ชัว1 โมง 1.5 หน่วยกิต
จํานวน 120 ชัว1 โมง 1.5 หน่วยกิต

ส 22101 สังคมศึกษาฯ

จํานวน 120 ชัว1 โมง 1.5 หน่วยกิต

ส 22103 สังคมศึกษาฯ

จํานวน 120 ชัว1 โมง 1.5 หน่วยกิต

ส 23101 สังคมศึกษาฯ

จํานวน 120 ชัว1 โมง 1.5 หน่วยกิต

ส 23103 สังคมศึกษาฯ

จํานวน 120 ชัว1 โมง 1.5 หน่วยกิต

ส 21102 ประวัติศาสตร์

จํานวน 40 ชัว1 โมง 1.0 หน่วยกิต

ส 21104ประวัติศาสตร์

จํานวน 40 ชัว1 โมง 1.0 หน่วยกิต

ส 22102 ประวัติศาสตร์

จํานวน 40 ชัว1 โมง 1.0 หน่วยกิต

ส 22104 ประวัติศาสตร์

จํานวน 40 ชัว1 โมง 1.0 หน่วยกิต

ส 23102ประวัติศาสตร์

จํานวน 40 ชัว1 โมง 1.0 หน่วยกิต

ส 23104 ประวัติศาสตร์

จํานวน 40 ชัว1 โมง 1.0 หน่วยกิต
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รายวิชาพืน: ฐานและเพิม0 เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพืน: ฐาน
พ 11101 สุ ขศึกษาและพลศึกษา

จํานวน 80 ชัว1 โมง

พ 12101 สุ ขศึกษาและพลศึกษา

จํานวน 80 ชัว1 โมง

พ 13101 สุ ขศึกษาและพลศึกษา

จํานวน 80 ชัว1 โมง

พ 14101 สุ ขศึกษาและพลศึกษา

จํานวน 80 ชัว1 โมง

พ 15101 สุ ขศึกษาและพลศึกษา

จํานวน 80 ชัว1 โมง

พ 16101 สุ ขศึกษาและพลศึกษา

จํานวน 80 ชัว1 โมง

รายวิชาเพิม0 เติม
-
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รายวิชาพืน: ฐานและเพิม0 เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
รายวิชาพืน: ฐาน
พ 21101 สุ ขศึกษาและพลศึกษา

จํานวน 40 ชัว1 โมง

1.0 หน่วยกิต

พ 21102 สุ ขศึกษาและพลศึกษา

จํานวน 40 ชัว1 โมง

1.0 หน่วยกิต

พ 22101 สุ ขศึกษาและพลศึกษา

จํานวน 40 ชัว1 โมง

1.0 หน่วยกิต

พ 22102 สุ ขศึกษาและพลศึกษา

จํานวน 40 ชัว1 โมง

1.0 หน่วยกิต

พ 23101 สุ ขศึกษาและพลศึกษา

จํานวน 40 ชัว1 โมง

1.0 หน่วยกิต

พ 23102 สุ ขศึกษาและพลศึกษา

จํานวน 40 ชัว1 โมง

1.0 หน่วยกิต

รายวิชาเพิม0 เติม
-
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รายวิชาพืน: ฐานและเพิม0 เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพืน: ฐาน
ศ 11101 ศิลปะ

จํานวน 80 ชัว1 โมง

ศ 12101 ศิลปะ

จํานวน 80 ชัว1 โมง

ศ 13101 ศิลปะ

จํานวน 80 ชัว1 โมง

ศ 14101 ศิลปะ

จํานวน 80 ชัว1 โมง

ศ 15101 ศิลปะ

จํานวน 80 ชัว1 โมง

ศ 16101 ศิลปะ

จํานวน 80 ชัว1 โมง

รายวิชาเพิม0 เติม
-
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รายวิชาพืน: ฐานและเพิม0 เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับมัธยมศึกษา
รายวิชาพืน: ฐาน
ศ 21101 ศิลปะ

จํานวน 40 ชัว1 โมง

1.0 หน่วยกิต

ศ 21102 ศิลปะ

จํานวน 40 ชัว1 โมง

1.0 หน่วยกิต

ศ 22101 ศิลปะ

จํานวน 40 ชัว1 โมง

1.0 หน่วยกิต

ศ 22102 ศิลปะ

จํานวน 40 ชัว1 โมง

1.0 หน่วยกิต

ศ 23101 ศิลปะ

จํานวน 40 ชัว1 โมง

1.0 หน่วยกิต

ศ 23102 ศิลปะ

จํานวน 40 ชัว1 โมง

1.0 หน่วยกิต

รายวิชาเพิม0 เติม
-
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รายวิชาพืน: ฐานและเพิม0 เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพืน: ฐาน
ง 11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จํานวน 40 ชัว1 โมง

ง 12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จํานวน 40 ชัว1 โมง

ง 13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จํานวน 40 ชัว1 โมง

ง 14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จํานวน 80 ชัว1 โมง

ง 15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จํานวน 80 ชัว1 โมง

ง 16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จํานวน 80 ชัว1 โมง

รายวิชาเพิม0 เติม
ง X\XYW คอมพิวเตอร์ W

จํานวน \0 ชัว1 โมง

ง X^XYW คอมพิวเตอร์ X

จํานวน \0 ชัว1 โมง

ง X_XYW คอมพิวเตอร์ [

จํานวน \0 ชัว1 โมง
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รายวิชาพืน: ฐานและเพิม0 เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับมัธยมศึกษา
รายวิชาพืน: ฐาน
ง 21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จํานวน 40 ชัว1 โมง

1.0 หน่วยกิต

ง 21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จํานวน 40 ชัว1 โมง

1.0 หน่วยกิต

ง 22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จํานวน 40 ชัว1 โมง

1.0 หน่วยกิต

ง 22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จํานวน 40 ชัว1 โมง

1.0 หน่วยกิต

ง 23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จํานวน 40 ชัว1 โมง

1.0 หน่วยกิต

ง 23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จํานวน 40 ชัว1 โมง

1.0 หน่วยกิต

รายวิชาเพิม0 เติม
ง 21201 คอมพิวเตอร์ W

จํานวน 20 ชัว1 โมง

0.5 หน่วยกิต

ง 21202 คอมพิวเตอร์ X

จํานวน 20 ชัว1 โมง

0.5 หน่วยกิต

ง 22201 คอมพิวเตอร์ [

จํานวน 20 ชัว1 โมง

0.5 หน่วยกิต

ง 22202 คอมพิวเตอร์ \

จํานวน 20 ชัว1 โมง

0.5 หน่วยกิต

ง 23201 คอมพิวเตอร์ ^

จํานวน 20 ชัว1 โมง

0.5 หน่วยกิต

ง 23202 คอมพิวเตอร์ _

จํานวน 20 ชัว1 โมง

0.5 หน่วยกิต
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รายวิชาพืน: ฐานและเพิม0 เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ )
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพืน: ฐาน
อ 11101 ภาษาอังกฤษ

จํานวน 40 ชัว1 โมง

อ 12101 ภาษาอังกฤษ

จํานวน 40 ชัว1 โมง

อ 13101 ภาษาอังกฤษ

จํานวน 40 ชัว1 โมง

อ 14101 ภาษาอังกฤษ

จํานวน 80 ชัว1 โมง

อ 15101 ภาษาอังกฤษ

จํานวน 80 ชัว1 โมง

อ 16101 ภาษาอังกฤษ

จํานวน 80 ชัว1 โมง

รายวิชาเพิม0 เติม
-
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รายวิชาพืน: ฐานและเพิม0 เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ )
ระดับมัธยมศึกษา
รายวิชาพืน: ฐาน
อ 21101 ภาษาอังกฤษ

จํานวน 60 ชัว1 โมง

1.5 หน่วยกิต

อ 21102 ภาษาอังกฤษ

จํานวน 60 ชัว1 โมง

1.5 หน่วยกิต

อ 22101 ภาษาอังกฤษ

จํานวน 60 ชัว1 โมง

1.5 หน่วยกิต

อ 22102 ภาษาอังกฤษ

จํานวน 60 ชัว1 โมง

1.5 หน่วยกิต

อ 23101 ภาษาอังกฤษ

จํานวน 60 ชัว1 โมง

1.5 หน่วยกิต

อ 23102 ภาษาอังกฤษ

จํานวน 60 ชัว1 โมง

1.5 หน่วยกิต

รายวิชาเพิม0 เติม
อ 21201 ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา 1 จํานวน 20 ชัว1 โมง

0.5 หน่วยกิต

อ 21202 ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา 2 จํานวน 20 ชัว1 โมง

0.5 หน่วยกิต

อ 22201 ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา 3 จํานวน 20 ชัว1 โมง

0.5 หน่วยกิต

อ 22202 ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา 4 จํานวน 20 ชัว1 โมง

0.5 หน่วยกิต

อ 23201 ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา 5 จํานวน 20 ชัว1 โมง

0.5 หน่วยกิต

อ 23202 ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา 6 จํานวน 20 ชัว1 โมง

0.5 หน่วยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
เวลา ๒๔๐ ชั0 วโมง

********************************************
ศึกษาเกี1ยวกับคํา ความหมายของคํา คําคล้องจองและข้อความที1ประกอบด้วยคําพืนฐานที1ใช้
ในชี วิตประจําวันไม่ น้อยกว่า _YY คํารวมทังคําที1 ใช้เรี ยนรู ้ ในกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ อื1น ความหมายของคํา
ข้อความ เครื1 องหมายหรื อสัญลักษณ์ ที1พบเห็ นในชี วิตประจําวัน คําในมาตราตัวสะกดต่าง ๆ คําที1 มีการันต์
คําคล้องจองและประโยคง่าย ๆ คําที1ใช้สื1อสารในชี วิตประจําวัน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เลขไทย เขียน
สะกดคํา การแจกลูก มาตราตัวสะกดที1ตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา การผันคํา คําควบกลํา อักษรนํา ตัว ฤ ฤๅ
คํานาม คํากริ ยา การประสมคํา การบันทึ ก การแต่ งประโยคและการต่ อคําคล้องจองง่ าย ๆ บทอาขยาน
วรรณกรรม ร้อยแก้วและร้อยกรองสําหรับเด็ก การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด รวมทังมารยาทในการอ่าน
การพูด การฟังและการเขียน
โดยใช้ ก ระบวนการอ่ าน กระบวนการเขี ย น กระบวนการแสวงหาความรู ้ กระบวนการกลุ่ ม
กระบวนการคิด การฝึ กปฏิบตั ิ อธิ บาย บันทึก การตังคําถาม ตอบคําถาม ใช้ทกั ษะการฟัง การดูและการพูด
แสดงความคิดเห็ น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เพื1อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สื1 อสารได้
ถูกต้อง รักการเรี ยนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการอนุ รักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนําความรู ้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าภาษาไทย ป.๑ ( ท JJJKJ)
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๑. อ่านออกเสี ยงคํา คําคล้องจอง และข้อความสันๆ
๒. บอกความหมายของคํา และข้อความที1อ่าน
๓. ตอบคําถามเกี1ยวกับเรื1 องที1อ่าน
๔. เล่าเรื1 องย่อจากเรื1 องที1อ่าน
๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื1 องที1อ่าน
๖. อ่านหนังสื อตามความสนใจอย่างสมํ1าเสมอและนําเสนอเรื1 องที1อ่าน
๗. บอกความหมายของเครื1 องหมาย หรื อสัญลักษณ์สาํ คัญที1มกั พบเห็นในชี วติ ประจําวัน
๘. มีมารยาท ในการอ่าน
๙. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๑๐. เขียนสื1 อสารด้วยคําและประโยคง่ายๆ
๑๑. มีมารยาทในการเขียน
๑๒. ฟังคําแนะนํา คําสั1งง่ายๆ และปฏิบตั ิตาม
๑๓. ตอบคําถามและเล่าเรื1 องที1ฟังและดู ทังที1เป็ นความรู ้และความบันเทิง
๑๔. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู ้สึกจากเรื1 องที1ฟังและดู
๑๕. พูดสื1 อสารได้ตามวัตถุประสงค์
๑๖. มีมารยาทในการฟั ง การดู และการพูด
๑๗. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
๑๘. เขียนสะกดคําและบอกความหมาย ของคํา
๑๙. เรี ยบเรี ยงคําเป็ นประโยคง่าย ๆ
๒๐. ต่อคําคล้องจองง่ายๆ
๒๑. บอกข้อคิดที1ได้จากการอ่านหรื อการฟั งวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสําหรับเด็ก
๒๒. ท่องจําบทอาขยานตามที1กาํ หนด และบทร้อยกรองตามความสนใจ

คําอธิบายรายวิชา
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ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
เวลา ๒๔๐ ชั0 วโมง

********************************************
ศึ กษาเกี1 ยวกับคํา ความหมายของคํา คําคล้องจอง ข้อความ บทร้ อยกรองง่ าย ๆ ที1 ประกอบ ด้วยคํา
พื นฐานเพิ1 ม จาก ป.๑ ไม่ น้อยกว่า ๘๐๐ คํา รวมทังคําที1 ใ ช้เรี ยนรู ้ ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ อื1น คําสั1 งหรื อ
ข้อแนะนําเกี1ยวกับการใช้สถานที1สาธารณะ การใช้เครื1 องใช้ที1จาํ เป็ นในบ้านและในโรงเรี ยน ข้อปฏิบตั ิในการใช้
ห้องพิเศษต่าง ๆ ข้อแนะนําการประหยัดนํา-ไฟฟ้ า คําแนะนํา คําสั1งที1 ซับซ้อน การเขี ยนพยัญชนะ สระ
วรรณยุก ต์ เลขไทยการสะกดคํา มาตราตัวสะกดที1 ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา การผันอักษรกลาง
อักษรสู งและอักษรตํ1า คําที1มีตวั การันต์ คําที1มีพยัญชนะควบกลํา คําที1มีอกั ษรนํา คําที1มีความหมายตรงกัน
ข้าม คําที1มี รร ความหมายของคํา ประโยคและประโยคเป็ นข้อความสัน ๆ ลักษณะคําคล้องจอง การเลื อกใช้
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ1 น วรรณกรรม ร้ อยแก้วและร้อยกรอง บทร้ องเล่นสําหรับเด็กในท้องถิ1 นและ
การละเล่นของเด็กไทย บทอาขยาน การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด รวมทังมารยาทในการอ่าน การพูด
การฟังและการเขียน
โดยใช้ ก ระบวนการอ่ า น กระบวนการเขี ย น กระบวนการแสวงหาความรู ้ กระบวนการกลุ่ ม
กระบวนการคิ ดวิเคราะห์ กระบวนการสื1 อความ กระบวนการแก้ปัญหา การฝึ กปฏิ บตั ิ การบอก การระบุ
อธิ บ าย บันทึ ก การตังคําถาม ตอบคําถาม ท่องจําใช้ทกั ษะการฟั ง การดู และการพูด แสดงความคิ ดเห็ น
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เพื1อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สื1 อสารได้ถูกต้อง รักการเรี ยน
ภาษาไทย เห็นคุณค่าของการอนุ รักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนําความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวติ ประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าภาษาไทย ป. ๒ ( ท JMJKJ )

33
๑. อ่านออกเสี ยงคํา คําคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง
๒. อธิ บายความหมายของคําและข้อความที1อ่าน
๓. ตังคําถามและตอบคําถามเกี1ยวกับเรื1 องที1อ่าน
๔. ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดจากเรื1 องที1อ่าน
๕. แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื1 องที1อ่าน
๖. อ่านหนังสื อตามความสนใจอย่างสมํ1าเสมอและนําเสนอเรื1 องที1อ่าน
๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิ บาย และปฏิบตั ิตามคําสั1งหรื อข้อแนะนํา
๘. มีมารยาทในการอ่าน
๙. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๑๐. เขียนเรื1 องสันๆ เกี1ยวกับประสบการณ์
๑๑. เขียนเรื1 องสันๆ ตามจินตนาการ
๑๒. มีมารยาทในการเขียน
๑๓. ฟังคําแนะนํา คําสั1งที1ซบั ซ้อน และปฏิบตั ิตาม
๑๔. เล่าเรื1 องที1ฟังและดูทงที
ั 1เป็ นความรู ้และความบันเทิง
๑๕. บอกสาระสําคัญของเรื1 องที1ฟังและดู
๑๖. ตังคําถามและตอบคําถามเกี1ยวกับเรื1 องที1ฟังและดู
๑๗. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู ้สึกจากเรื1 องที1ฟังและดู
๑๘. พูดสื1 อสารได้ชดั เจนตรงตามวัตถุประสงค์
๑๙. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๒๐. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
๒๑. เขียนสะกดคําและบอกความหมาย ของคํา
๒๒. เรี ยบเรี ยงคําเป็ นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื1 อสาร
๒๓. บอกลักษณะคําคล้องจอง
๒๔. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ ภาษาถิ1นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
๒๕. ระบุขอ้ คิดที1ได้จากการอ่านหรื อ การฟังวรรณกรรมสําหรับเด็ก เพื1อนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
๒๖. ร้องบทร้องเล่นสําหรับเด็กในท้องถิ1น
๒๗. ท่องจําบทอาขยานตามที1กาํ หนด และบทร้อยกรองที1มีคุณค่าตามความสนใจ

คําอธิบายรายวิชา
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ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
เวลา ๒๔๐ ชั0 วโมง

********************************************
ศึกษาเกี1ยวกับคํา ความหมายของคํา คําคล้องจอง ข้อความและบทร้อยกรองง่าย ๆ ที1ประกอบด้วยคํา
พืนฐานเพิ1มจาก ป.๒ ไม่นอ้ ยกว่า ๑,๒๐๐ คํา รวมทังคําที1เรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื1น ลําดับเหตุการณ์
คาดคะเนเหตุการณ์และข้อคิดจากเรื1 อง ตลอดจนความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที1และแผนภูมิ
ลักษณะของคน สัตว์ สิ1 งของ สถานที1 บันทึกประจําวัน จดหมายลาครู เรื1 องตามจินตนาการ เรื1 องที1เป็ นความรู ้
และความบันเทิง คําตามมาตราตัวสะกดที1ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา หน้าที1ของคําในประโยค การ
ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคํา คําขวัญ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ1นวรรณคดี วรรณกรรมและ
เพลงพืนบ้าน เพลงกล่อมเด็ก บทอาขยานและบทร้อยกรองที1มีคุณค่า การเขียนบรรยายเกี1ยวกับสิ1 งใดสิ1 งหนึ1งได้
อย่างชัดเจน บันทึกประจําวัน จดหมายลาครู เรื1 องตามจินตนาการ แต่งประโยคง่าย ๆ รวมทังมารยาทในการ
อ่าน การพูด การฟังและการเขียน
โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน การคัด กระบวนการแสวงหาความรู ้ กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสื1 อความ กระบวนการแก้ปัญหา การฝึ กปฏิบตั ิ การบอก การระบุ การ
สรุ ปข้อคิ ด อธิ บาย บันทึ ก การตังคําถาม ตอบคําถาม ใช้ทกั ษะการฟั ง การดู และการพูด พู ดแสดงความ
คิดเห็ น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เพื1อให้เกิ ดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สื1 อสารได้ถูกต้อง รัก
การเรี ยนภาษาไทย เห็ นคุ ณ ค่าของการอนุ รักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนําความรู ้ ไปใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ในชีวติ ประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าภาษาไทย ป. ๓ ( ท JNJKJ )
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๑. อ่านออกเสี ยงคํา ข้อความ เรื1 องสันๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว
๒. อธิ บายความหมายของคําและข้อความที1อ่าน
๓. ตังคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี1ยวกับเรื1 องที1อ่าน
๔. ลําดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื1 องที1อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
๕. สรุ ปความรู ้และข้อคิดจากเรื1 องที1อ่านเพื1อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
๖. อ่านหนังสื อตามความสนใจอย่างสมํ1าเสมอและนําเสนอเรื1 องที1อ่าน
๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิ บายและปฏิบตั ิตามคําสั1งหรื อข้อแนะนํา
๘. อธิ บายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที1 และแผนภูมิ
๙. มีมารยาทในการอ่าน
๑๐. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๑๑. เขียนบรรยายเกี1ยวกับสิ1 งใดสิ1 งหนึ1ง ได้อย่างชัดเจน
๑๒. เขียนบันทึกประจําวัน
๑๓. เขียนจดหมายลาครู
๑๔. เขียนเรื1 องตามจินตนาการ
๑๕. มีมารยาทในการเขียน
๑๖. เล่ารายละเอียดเกี1ยวกับเรื1 องที1ฟังและดูทงที
ั 1เป็ นความรู ้และความบันเทิง
๑๗. บอกสาระสําคัญจากการฟังและการดู
๑๘. ตังคําถามและตอบคําถามเกี1ยวกับเรื1 องที1ฟังและดู
๑๙. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู ้สึกจากเรื1 องที1ฟังและดู
๒๐. พูดสื1 อสารได้ชดั เจนตรงตามวัตถุประสงค์
๒๑. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๒๒. เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
๒๓. ระบุชนิดและหน้าที1ของคําในประโยค
๒๔. ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคํา
๒๕. แต่งประโยคง่ายๆ
๒๖. แต่งคําคล้องจองและคําขวัญ
๒๗. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ ภาษาถิ1นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
๒๘. ระบุขอ้ คิดที1ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื1อนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
๒๙. รู ้จกั เพลงพืนบ้านและเพลงกล่อมเด็ก เพื1อปลูกฝังความชื1นชมวัฒนธรรมท้องถิ1น
๓๐. แสดงความคิดเห็นเกี1ยวกับวรรณคดี ที1อ่าน
๓๑. ท่องจําบทอาขยานตามที1กาํ หนดและบทร้อยกรองที1มีคุณค่าตามความสนใจ

คําอธิบายรายวิชา
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ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
เวลา ๑๖๐ ชั0 วโมง

********************************************
ศึกษาเกี1ยวกับวิธีการอ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง ความหมายของคํา ประโยค และ
สํานวนจากเรื1 องที1อ่าน เรื1 องสัน ข้อคิดที1ได้จากเรื1 องที1อ่าน การเขียนแผนภาพโครงเรื1 อง แผนภาพความคิดเพื1อ
ใช้พฒั นางานเขี ยน คําและความหมายของคําในบริ บทต่างๆ หน้าที1ของคําในประโยค การใช้พจนานุ กรม
ค้นหาความหมายของคํา ประโยค บทร้ อยกรองและคําขวัญ ความหมายของสํานวน เปรี ยบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถิ1น นิ ทานพืนบ้านหรื อนิ ทานคติธรรม เพลงพืนบ้าน บทอาขยาน บทร้อยกรอง การคัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด มารยาทในการอ่านเขียน การฟัง การดูและการพูด
โดยใช้ ก ระบวนการอ่ าน กระบวนการเขี ย น กระบวนการแสวงหาความรู ้ กระบวนการกลุ่ ม
กระบวนการคิ ด วิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ความ กระบวนการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ กระบวนการสื1 อ ความ
กระบวนการแก้ปัญหา การฝึ กปฏิ บตั ิ อธิ บาย บันทึ ก ระบุ แยกข้อเท็จจริ ง สรุ ปข้อคิ ดการตังคําถาม ตอบ
คําถาม ใช้ทกั ษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เพื1อให้
เกิ ด ความรู ้ ความคิ ด ความเข้า ใจ สื1 อ สารได้ถู ก ต้อ ง รั ก การเรี ย นภาษาไทย เห็ น คุ ณ ค่ าของการอนุ รัก ษ์
ภาษาไทย และตัว เลขไทย สามารถนํา ความรู ้ ไ ปใช้ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ ใ นชี วิต ประจํา วัน ได้อ ย่างถู ก ต้อ ง
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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าภาษาไทย ป. ๔ ( ท JPJKJ )
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๑. อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้วและ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
๒. อธิ บายความหมายของคํา ประโยค และสํานวนจากเรื1 องที1อ่าน
๓. อ่านเรื1 องสันๆ ตามเวลาที1กาํ หนดและตอบคําถามจากเรื1 องที1อ่าน
๔. แยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็นจากเรื1 องที1อ่าน
๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื1 องที1อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
๖. สรุ ปความรู ้และข้อคิดจากเรื1 องที1อ่านเพื1อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
๗. อ่านหนังสื อที1มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสมํ1าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี1ยวกับเรื1 องที1อ่าน
๘. มีมารยาทในการอ่าน
๙. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ1 งบรรทัด
๑๐. เขียนสื1 อสารโดยใช้คาํ ได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม
๑๑. เขียนแผนภาพโครงเรื1 องและแผนภาพความคิดเพื1อใช้พฒั นางานเขียน
๑๒. เขียนย่อความจากเรื1 องสันๆ
๑๓. เขียนจดหมายถึงเพื1อนและบิดามารดา
๑๔. เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
๑๕. เขียนเรื1 องตามจินตนาการ
๑๖. มีมารยาทในการเขียน
๑๗. จําแนกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็นจากเรื1 องที1ฟังและดู
๑๘. พูดสรุ ปความจากการฟังและดู
๑๙. พูดแสดงความรู ้ ความคิดเห็นและความรู ้สึกเกี1ยวกับเรื1 องที1ฟังและดู
๒๐. ตังคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื1 องที1ฟังและดู
๒๑. รายงานเรื1 องหรื อประเด็นที1ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
๒๒. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๒๓. สะกดคําและบอกความหมายของคําในบริ บทต่างๆ
๒๔. ระบุชนิดและหน้าที1ของคําในประโยค
๒๕ ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคํา
๒๖. แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
๒๗. แต่งบทร้อยกรองและคําขวัญ
๒๘. บอกความหมายของสํานวน
๒๙. เปรี ยบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ1นได้
๓๐. ระบุขอ้ คิดจากนิทานพืนบ้านหรื อนิทานคติธรรม
๓๑. อธิ บายข้อคิดจากการอ่านเพื1อนําไปใช้ในชีวิตจริ ง
๓๒. ร้องเพลงพืนบ้าน
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๓๓. ท่องจําบทอาขยานตามที1กาํ หนด และบทร้อยกรองที1มีคุณค่าตามความสนใจ

คําอธิบายรายวิชา
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รหัสวิชา ท JQJK1 ภาษาไทย ๕
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 Q

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
เวลา JRK ชั0 วโมง

********************************************
ศึกษาเกี1ยวกับบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง คํา ความหมายของคํา ประโยคและข้อความ ที1เป็ นการ
บรรยาย การพรรณนา และความหมายโดยนัย การวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นเรื1 องที1อ่าน การอ่านงานเขียนเชิง
อธิ บาย คําสั1ง ข้อแนะนําแล้วปฏิบตั ิตาม มารยาทการอ่าน
การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ1 งบรรทัด การเขียนสื1 อสาร คําขวัญ คําอวยพร การนํา
แผนภาพโครงเรื1 อง แผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน การเขียนย่อความ จดหมายถึงผูป้ กครองและญาติ
การเขียนแสดงความรู ้สึก ความคิดเห็น การกรอกแบบรายการต่าง ๆ การเขียนเรื1 องตามจินตนาการและ
สร้างสรรค์ มารยาทในการเขียน
การพูดแสดงความรู ้ ความคิดเห็น ความรู ้สึก การตังคําถาม การตอบคําถาม การวิเคราะห์ความ
น่าเชื1อถือจากเรื1 องที1ฟังและดู การพูดรายงาน มารยาทในการดูและพูด
หลักการใช้ภาษา ชนิดและหน้าที1ของคํา ประโยคและส่ วนประกอบของประโยค การเปรี ยบเทียบ
ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ1น คําราชาศัพท์ คําที1มาจากภาษาต่างประเทศ การแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี WW
สํานวน คําพังเพย สุ ภาษิต
วรรณคดี และวรรณกรรม ประเภทร้อยแก้ว ร้อยกรอง นิทานพืนบ้าน นิทานคติธรรม เพลงพืนบ้าน
บทอาขยาน วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรี ยน และตามความสนใจ
โดยใช้ ก ระบวนการอ่ าน กระบวนการเขี ย น กระบวนการแสวงหาความรู ้ กระบวนการกลุ่ ม
กระบวนการคิ ด วิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ความ กระบวนการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ กระบวนการสื1 อ ความ
กระบวนการแก้ปัญหา การฝึ กปฏิบตั ิ อธิ บาย บันทึก ระบุ สรุ ปข้อคิด การตังคําถาม ตอบคําถาม ใช้ทกั ษะ
การฟั ง การดู และการพู ด พู ดแสดงความคิ ดเห็ น กระบวนการสร้ างความคิ ดรวบยอด เพื1 อให้ เกิ ดความรู ้
ความคิ ด ความเข้าใจ สื1 อสารได้ถูกต้อง รักการเรี ยนภาษาไทย เห็ นคุ ณค่าของการอนุ รักษ์ภาษาไทย และ
ตัวเลขไทย สามารถนําความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าภาษาไทย ป. ๕ ( ท JQJKJ )
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๑. อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
๒. อธิ บายความหมายของคํา ประโยคและข้อความที1เป็ นการบรรยายและการพรรณนา
๓. อธิ บายความหมายโดยนัย จากเรื1 องที1อ่านอย่างหลากหลาย
๔. แยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็นจากเรื1 องที1อ่าน
๕. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี1ยวกับเรื1 องที1อ่านเพื1อนําไปใช้ในการดําเนินชี วติ
๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิ บาย คําสั1ง ข้อแนะนํา และปฏิบตั ิตาม
๗. อ่านหนังสื อที1มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสมํ1าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี1ยวกับเรื1 องที1อ่าน
๘. มีมารยาทในการอ่าน
๙. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ1 งบรรทัด
๑๐. เขียนสื1 อสารโดยใช้คาํ ได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม
๑๑. เขียนแผนภาพโครงเรื1 องและแผนภาพความคิดเพื1อใช้พฒั นางานเขียน
๑๒. เขียนย่อความจากเรื1 องที1อ่าน
๑๓. เขียนจดหมายถึงผูป้ กครองและญาติ
๑๔. เขียนแสดงความรู ้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
๑๕. กรอกแบบรายการต่างๆ
๑๖. เขียนเรื1 องตามจินตนาการ
๑๗. มีมารยาทในการเขียน
๑๘. พูดแสดงความรู ้ ความคิดเห็น และความรู ้สึกจากเรื1 องที1ฟังและดู
๑๙. ตังคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื1 องที1ฟังและดู
๒๐. วิเคราะห์ความน่าเชื1อถือจากเรื1 องที1ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
๒๑. พูดรายงานเรื1 องหรื อประเด็นที1ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
๒๒. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๒๓. ระบุชนิดและหน้าที1ของคําในประโยค
๒๔. จําแนกส่ วนประกอบของประโยค
๒๕. เปรี ยบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ1น
๒๖. ใช้คาํ ราชาศัพท์
๒๗. บอกคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
๒๘. แต่งบทร้อยกรอง
๒๙. ใช้สาํ นวนได้ถูกต้อง
๓๐. สรุ ปเรื1 องจากวรรณคดีหรื อวรรณกรรมที1อ่าน
๓๑. ระบุความรู ้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที1สามารถนําไปใช้ในชี วติ จริ ง
๓๒. อธิ บายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
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๓๓. ท่องจําบทอาขยานตามที1กาํ หนดและบทร้อยกรองที1มีคุณค่าตามความสนใจ

คําอธิบายรายวิชา
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รหัสวิชา ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
เวลา ๑๖๐ ชั0 วโมง

********************************************
ศึกษาเกี1 ยวกับบทร้ อยแก้วและบทร้อยกรอง คํา ประโยค ข้อความที1 เป็ นโวหาร คําที1มีพยัญชนะควบกลํา อักษรนํา
คําที1มีตวั การันต์ คําที1มาจากภาษาต่างประเทศ อักษรย่อและเครื1 องหมายวรรคตอน วัน เดื อน ปี แบบไทย ข้อความที1เป็ นโวหาร
ต่างๆ สํานวนเปรี ยบเที ยบ วิธีการอ่านบทร้ อยกรองเป็ นทํานองเสนาะ เรื1 องสัน นิ ทานและเพลงพืนบ้าน บทความ พระบรม
ราโชวาท สารคดี เรื1 องสัน งานเขียนประเภทโน้มน้าว บทโฆษณาข่าว และเหตุการณ์ สําคัญ การอ่านเร็ ว งานเขียนเชิ งอธิ บาย
คําสั1ง ข้อแนะนํา เช่น การใช้พจนานุ กรม การปฏิบตั ิตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม ข้อตกลงในการอยูร่ ่ วมกันในโรงเรี ยน และ
การใช้สถานที1สาธารณะในชุ มชนและท้องถิ1น การอ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนที1 แผนภูมิและกราฟ การอ่านหนังสื อตามความ
สนใจ เช่น หนังสื อที1นกั เรี ยนสนใจและเหมาะสม กับวัย หนังสื ออ่านที1ครู และนักเรี ยนกําหนดร่ วมกัน มารยาทในการอ่าน
การคัดลายมื อตัวบรรจงเต็มบรรทัด ครึ1 ง บรรทัด ตามรู ปแบบการเขี ยนตัวอักษรไทย การเขี ยนสื1 อสาร เช่ น
คําขวัญ คําอวยพร ประกาศ การเขี ยนแผนภาพโครงเรื1 อง และแผนภาพความคิ ด การเขี ยนเรื1 องสั นๆ ตามจิ นตนาการ
การเขียนเรี ยงความ การเขียนย่อความจากสื1 อต่างๆ เช่น นิ ทาน ความเรี ยงประเภทต่างๆ ประกาศ แจ้งความ แถลงการณ์ จดหมาย
คําสอน โอวาท คําปราศรัย สุ นทรพจน์ รายงาน ระเบียบ คําสั1ง การเขียนจดหมายส่ วนตัว เช่น จดหมาย ขอโทษจดหมายแสดง
ความขอบคุ ณ จดหมายแสดงความเห็ นใจ จดหมายแสดงความยินดี การกรอกแบบรายการ แบบคําร้ องต่างๆ ใบสมัคร
ศึกษาต่อ แบบฝากส่ งพัสดุและไปรษณี ยภัณฑ์ การเขียนเรื1 องตามจินตนาการ และสร้างสรรค์ มารยาทในการเขียน
การพูดแสดงความรู ้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื1 องที1ฟังและดูจากสื1 อต่างๆ ได้แก่ สื1 อสิ1 งพิมพ์ สื1 ออิเล็กทรอนิ กส์
การตังคําถามและตอบคําถามจากเรื1 องที1ฟังและดู การวิเคราะห์ความน่าเชื1 อถือจากการฟั งและดูสื1อโฆษณา การพูดรายงานเช่น
การพู ดลําดับขันตอนการปฏิ บ ัติ งาน การพู ดลําดับเหตุ การณ์ การพู ดโน้ มน้ าวในสถานการณ์ ต่ างๆ เช่ น การเลื อกตัง
คณะกรรมการนักเรี ยน การรณรงค์ดา้ นต่างๆ การโต้วาที มารยาทในการฟัง การดูและการพูด
หลักการใช้ภาษาไทยชนิ ดและหน้าที1ของคํา คํานาม คําสรรพนาม คํากริ ยา คําวิเศษณ์ คําบุพบท คําเชื1 อม คําอุทาน
คําสุ ภาพ คําราชาศัพท์ ระดับภาษา ภาษาถิ1 น คําที1 มาจากภาษาต่าง ประเทศ กลุ่ มคําหรื อวลี ประโยคสามัญ ประโยครวม
ประโยคซ้อน กลอนสุ ภาพ การแต่งร้อยกรอง สํานวนที1เป็ นคําพังเพย และสุ ภาษิต
วรรณคดี และวรรณกรรมไทยเช่น นิ ทานพืนบ้านท้องถิ1นตนเองและท้องถิ1นอื1น นิ ทานคติธรรม เพลงพืนบ้าน
วรรณคดี และวรรณกรรมในบทเรี ยน และตามความสนใจ บทอาขยานและบทร้ อยกรอง ที1 มีคุณค่า บทอาขยานตามที1กาํ หนด
บทร้อยกรองตามความสนใจ
โดยใช้ ก ระบวนการอ่ าน กระบวนการเขี ย น กระบวนการแสวงหาความรู ้ กระบวนการกลุ่ ม
กระบวนการคิ ด วิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ความ กระบวนการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ กระบวนการสื1 อ ความ
กระบวนการแก้ปัญหา การฝึ กปฏิบตั ิ อธิ บาย บันทึก ระบุ สรุ ปข้อคิด การตังคําถาม ตอบคําถาม ใช้ทกั ษะ
การฟั ง การดู และการพู ด พู ดแสดงความคิ ดเห็ น กระบวนการสร้ างความคิ ดรวบยอด เพื1 อให้ เกิ ดความรู ้
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ความคิ ด ความเข้าใจ สื1 อสารได้ถูกต้อง รักการเรี ยนภาษาไทย เห็ นคุ ณค่าของการอนุ รักษ์ภาษาไทย และ
ตัวเลขไทย สามารถนําความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตัวชี:วดั
ท ๑.๑
ท ๒.๑
ท ๓.๑
ท ๔.๑
ท ๕.๑

ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙
ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙
ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖
ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖
ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔
(รวม ๓๔ ตัวชี:วดั )
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ตัวชี:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าภาษาไทย ป. ๖ ( ท JRJKJ )
๑. อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้วและ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
๒. อธิ บายความหมายของคํา ประโยคและข้อความที1เป็ นโวหาร
๓. อ่านเรื1 องสันๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี1ยวกับเรื1 องที1อ่าน
๔. แยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็นจากเรื1 องที1อ่าน
๕. อธิ บายการนําความรู ้และความคิด จากเรื1 องที1อ่านไปตัดสิ นใจแก้ปัญหา ในการดําเนินชีวติ
๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิ บาย คําสั1ง ข้อแนะนํา และปฏิบตั ิตาม
๗. อธิ บายความหมายของข้อมูล จากการอ่านแผนผัง แผนที1 แผนภูมิ และกราฟ
๘. อ่านหนังสื อตามความสนใจ และอธิ บายคุณค่าที1ได้รับ
๙. มีมารยาทในการอ่าน
๑๐. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ1 งบรรทัด
๑๑. เขียนสื1 อสารโดยใช้คาํ ได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม
๑๒. เขียนแผนภาพโครงเรื1 องและแผนภาพความคิดเพื1อใช้พฒั นางานเขียน
๑๓. เขียนเรี ยงความ
๑๔. เขียนย่อความจากเรื1 องที1อ่าน
๑๕. เขียนจดหมายส่ วนตัว
๑๖. กรอกแบบรายการต่างๆ
๑๗. เขียนเรื1 องตามจินตนาการและสร้างสรรค์
๑๘. มีมารยาทในการเขียน
๑๙. พูดแสดงความรู ้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื1 องที1ฟังและดู
๒๐. ตังคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื1 องที1ฟังและดู
๒๑. วิเคราะห์ความน่าเชื1อถือจากการฟังและดูสื1อโฆษณาอย่างมีเหตุผล
๒๒. พูดรายงานเรื1 องหรื อประเด็นที1ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
๒๓. พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล และน่าเชื1อถือ
๒๔. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๒๕. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที1ของคําในประโยค
๒๖. ใช้คาํ ได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
๒๗. รวบรวมและบอกความหมายของคําภาษาต่างประเทศที1ใช้ในภาษาไทย
๒๘. ระบุลกั ษณะของประโยค
๒๙. แต่งบทร้อยกรอง
๓๐. วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบสํานวนที1เป็ นคําพังเพย และสุ ภาษิต
๓๑. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรื อวรรณกรรมที1อ่าน
๓๒. เล่านิทานพืนบ้านท้องถิ1นตนเอง และนิทานพืนบ้านของท้องถิ1นอื1น
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๓๓. อธิ บายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที1อ่านและนําไป ประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
๓๔. ท่องจําบทอาขยานตามที1กาํ หนด และบทร้อยกรองที1มีคุณค่าตามความสนใจ
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๑
ภาคเรียนที0 ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

********************************************
ศึกษาเรี ยนรู ้การอ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง การอ่านจับใจความจากสื1 อต่างๆ คํายากจาก
บริ บท อ่านหนังสื อตามความสนใจ การเขียนคัดลายมือตัวบรรจงครึ1 งบรรทัดตามรู ปแบบการเขียนตัว
อักษรไทย การเขียนสื1 อ การเขียนบรรยายประสบการณ์ การเขียนย่อความ การเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี1ยวกับสาระจากสื1 อต่างๆ การเขียนจดหมายส่ วนตัว การเขียนรายงาน การพูดสรุ ปความ พูดแสดงความรู ้
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เล่าเรื1 องย่อจากเรื1 องที1ฟังและดู เสี ยงในภาษาไทย การสร้างคํา สํานวนที1เป็ นคํา
พังเพยและสุ ภาษิต วรรณคดี และวรรณกรรมจากเรื1 องที1อ่านสรุ ปความรู ้และข้อคิดจากการอ่าน เพื1อ
ประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง ท่องจําบทอาขยาน และบทร้อยกรองที1มีคุณค่า
โดยใช้กระบวนการทางภาษาในการฝึ กการปฏิ บตั ิ อ่านออกเสี ยง อ่านจับใจความ ตี ความ
วิเคราะห์ เขียน พูด ดู ฟัง จําแนก สรุ ปเนื อหา ท่องจําบทอาขยาน เพื1อให้เกิดทักษะทางการสื1 อสาร ความรู ้
ความคิด ความเข้าใจ สามารถประเมิ นความน่ าเชื1 อถื อของสื1 อที1เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ ใช้
ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เพื1อให้เกิดความรู ้
ความคิ ด ความเข้าใจ สื1 อสารได้ถูกต้อง รักการเรี ยนภาษาไทย เห็ นคุ ณค่าของการอนุ รักษ์ภาษาไทย และ
สามารถนําความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าภาษาไทย ม.๑ ( ท ๒๑๑๐๑ )
๑. อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื1 องที1อ่าน
๒. จับใจความสําคัญจากเรื1 องที1อ่าน
๓. ตีความคํายากในเอกสารวิชาการ โดยพิจารณาจากบริ บท
๔. วิเคราะห์คุณค่าที1ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื1อนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวติ
๕. มีมารยาทในการอ่าน
๖. คัดลายมือตัวบรรจงครึ1 งบรรทัด
๗. เขียนสื1 อสารโดยใช้ถอ้ ยคําถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย
๘. เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสําคัญ และรายละเอียดสนับสนุน
๙. เขียนย่อความจากเรื1 องที1อ่าน
๑๐. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี1ยวกับสาระจากสื1 อที1ได้รับ
๑๑. เขียนจดหมายส่ วนตัวและจดหมายกิจธุ ระ
๑๒. มีมารยาทในการเขียน
๑๓. พูดสรุ ปใจความสําคัญของเรื1 องที1ฟังและดู
๑๔. เล่าเรื1 องย่อจากเรื1 องที1ฟังและดู
๑๕. พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี1ยวกับเรื1 องที1ฟังและดู
๑๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๑๗. อธิ บายลักษณะของเสี ยงในภาษาไทย
๑๘. สร้างคําในภาษาไทย
๑๙. แต่งบทร้อยกรอง
๒๐. จําแนก และใช้สาํ นวนที1เป็ นคําพังเพย และสุ ภาษิต
๒๑. สรุ ปเนือหาวรรณคดีและวรรณกรรมที1อ่าน
๒๒. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที1อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ
๒๓. อธิ บายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที1อ่าน
๒๔. สรุ ปความรู ้และข้อคิดจากการอ่าน เพื1อประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
๒๕. ท่องจําบทอาขยานตามที1กาํ หนด และบทร้อยกรองที1มีคุณค่าตามความสนใจ
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๑
ภาคเรียนที0 ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

********************************************
เรี ยนรู ้การอ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง ศึกษาเหตุผลข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็นจากเรื1 องที1อ่าน
อธิ บายคําเปรี ยบเทียบและคําที1 มีหลายความหมาย ศึกษางานเขียนประเภทชักจูง โน้มน้าวใจเชิ งสร้างสรรค์
อ่านเอกสารคู่มือ การอ่านหนังสื อตามความสนใจ การเขียนสื1 อสาร การเขียนเรี ยนความเชิ งพรรณนา การ
เขียนย่อความ การเขี ยนแสดงความคิ ดเห็ นเกี1 ยวกับสาระจากสื1 อต่างๆ การเขี ยนจดหมายกิ จธุ ระ การเขี ยน
รายงานโครงการ การพูดสรุ ปความ พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ การเล่าเรื1 องย่อจากเรื1 องที1ฟังและดู
การพูดประเมินความน่าเชื1อถือ ของสื1 อที1มีเนื อหาโน้มน้าว การพูดรายงานศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ
ในชุ ม ชนและท้องถิ1 นของตน ชนิ ดและหน้าที1 ของคํา ภาษาพู ด ภาษาเขี ย น กาพย์ย านี ๑๑ วรรณคดี และ
วรรณกรรมโดยการวิเคราะห์ คุณ ค่าและข้อคิ ดจากวรรณคดี และวรรณกรรมจากเรื1 องที1 อ่าน สรุ ปความรู ้ และ
ข้อคิดจากการอ่านเพื1อประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง ขับร้องเพลงพืนบ้านเพื1ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ1น
โดยใช้กระบวนการทางภาษา ในการฝึ กการปฏิบตั ิอ่านออกเสี ยง อ่านจับใจความสําคัญ อ่านทํานอง
เสนาะ วิเคราะห์ ระบุ บอก เล่ าเรื1 อง เขี ยน พู ด ฟั ง สรุ ปเนื อหา และขับ ร้ อง เพื1 อให้เกิ ดทักษะทางการ
สื1 อสาร ความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถประเมินความน่ าเชื1 อถื อของสื1 อที1เรี ยนรู ้ มีความสามารถใน
การตัดสิ นใจ เห็นคุณค่าของการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชี วิตประจําวัน มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทใน
การอ่าน การเขียน การพูด การฟัง การดูอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ1นและมีค่านิยมที1เหมาะสม
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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าภาษาไทย ม.๑ ( ท ๒๑๑๐๒ )
๑. อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื1 องที1อ่าน
๒. ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริ งกับข้อคิดเห็นจากเรื1 องที1อ่าน
๓. ระบุและอธิ บายคําเปรี ยบเทียบและคําที1มีหลายความหมายในบริ บทต่างๆ จากการอ่าน
๔. ปฏิบตั ิตามคู่มือแนะนําวิธีการใช้งานของเครื1 องมือหรื อเครื1 องใช้ในระดับที1ยากขึน
๕. มีมารยาทในการอ่าน
๖. เขียนสื1 อสารโดยใช้ถอ้ ยคําถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย
๗. เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสําคัญ และรายละเอียดสนับสนุน
๘. เขียนเรี ยงความ
๙. เขียนย่อความจากเรื1 องที1อ่าน
๑๐. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี1ยวกับสาระจากสื1 อที1ได้รับ
๑๑. เขียนจดหมายส่ วนตัวและจดหมายกิจธุ ระ
๑๒. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และโครงงาน
๑๓. มีมารยาทในการเขียน
๑๔. พูดสรุ ปใจความสําคัญของเรื1 องที1ฟังและดู
๑๕. ประเมินความน่าเชื1 อถือของสื1 อที1มีเนือหาโน้มน้าวใจ
๑๖. พูดรายงาน เรื1 องหรื อประเด็นที1ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
๑๗. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๑๘. วิเคราะห์ชนิ ดและหน้าที1ของคําในประโยค
๑๙. วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูด และภาษาเขียน
๒๐. แต่งบทร้อยกรอง
๒๑. สรุ ปเนือหาวรรณคดีและวรรณกรรมที1อ่าน
๒๒. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที1อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ
๒๓. อธิ บายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที1อ่าน
๒๔. สรุ ปความรู ้และข้อคิดจากการอ่าน เพื1อประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
๒๕. ท่องจําบทอาขยานตามที1กาํ หนด และบทร้อยกรองที1มีคุณค่าตามความสนใจ
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๒
ภาคเรียนที0 ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

********************************************
ศึกษาเกี1 ยวกับการอ่านจับใจความ การสรุ ปความ ข้อคิดเห็ น ข้อโต้แย้ง บทความ คําประพันธ์ การคัด
รายมือตัวบรรจงครึ1 งบรรทัด การเขียนเรี ยงความ การย่อความ มารยาทในการเขียน การพูดรายงาน การศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ บทร้อยกรอง คําราชาศัพท์ วรรณคดีและวรรณกรรม บทอาขยาน
โดยใช้ ท ัก ษะการอ่ า นจับ ใจความ สรุ ปความ อธิ บ าย การเขี ย นผัง ความคิ ด อภิ ป ราย แสดง
ความคิ ด เห็ น และข้อ โต้แ ย้ง อ่า นประเมิ น คุ ณ ค่า หรื อ แนวคิ ด คัด รายมื อ ตัว บรรจงครึ1 งบรรทัด เขี ยน
เรี ยงความ เขียนย่อความ พูดสรุ ปใจความสําคัญวิเคราะห์และวิจารณ์ เรื1 องที1 ฟังและดู พูดรายงาน การศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งเรี ยนรู ้ ต่างๆ สร้ างคําในภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง ใช้คาํ ราชาศัพ ท์ สรุ ป เนื อหาวรรณคดี
และวรรณกรรมท้องถิ1น ท่องจําบทอาขยานที1กาํ หนด
เพื1อให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าการอ่าน และนําความรู ้ไปใช้ในชี วิตประจําวัน มีนิสัยรักการอ่าน มุ่งมัน1 ใน
การทํางาน ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีจิตสาธารณะ และรักความเป็ นไทย มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การพูด การฟั ง
การดู อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ1นและมีค่านิยมที1เหมาะสม
รหัสตัวชี:วดั
ท๑.๑
ท๒.
ท๓.๑
ท๔.๑
ท๕.๑

ม.๒/๒, ท๑.๑ม.๒/๓, ท๑.๑ม.๒/๔, ท๑.๑ม.๒/๗, ม.๒/๘
ม๒/๑,ท๒.๑ม.๒/๓, ท๒.๑ม.๒/๔,ท๒.๑ม.๒/๘
ม.๒/๑, ท๓.๑ม.๒/๓,ท๓.๑ม.๒/๕, ม.๒/๖
ม.๒/๑, ท๔.๑ม.๒/๓, ท๔.๑ม.๒/๔
ม.๒/๑,ท๕.๑ม๒/๒,ท๕.๑ ม. ๒/๔ ม.๒/๕
(รวม ๒๐ ตัวชี:วดั )
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ตัวชี:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าภาษาไทย ม.๒ ( ท ๒๒๑๐๒ )
๑. จับใจความสําคัญ สรุ ปความและอธิ บายรายละเอียดจากเรื1 องที1อ่าน
๒. เขียนผังความคิดเพื1อแสดงความเข้าใจในบทเรี ยนต่างๆ ที1อ่าน
๓. อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี1ยวกับเรื1 องที1อ่าน
๔. อ่านหนังสื อ บทความหรื อคําประพันธ์ อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรื อแนวคิดที1ได้จากการอ่าน
เพื1อนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวติ
๕. มีมารยาทในการอ่าน
๖. คัดลายมือตัวบรรจงครึ1 งบรรทัด
๗. เขียนเรี ยงความ
๘. เขียนย่อความ
๙. มีมารยาทในการเขียน
๑๐. พูดสรุ ปใจความสําคัญของเรื1 องที1ฟังและดู
๑๑. วิเคราะห์ และวิจารณ์เรื1 องที1ฟังและดูอย่างมีเหตุผล เพื1อนําข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดําเนิ นชีวิต
๑๒. พูดรายงานเรื1 อง หรื อประเด็นที1ศึกษาค้นคว้า
๑๓. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๑๔. สร้างคําในภาษาไทย
๑๕. แต่งบทร้อยกรอง
๑๖. ใช้คาํ ราชาศัพท์
๑๗. สรุ ปเนื อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที1อ่านในระดับที1ยากขึน
๑๘. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ1นที1อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ
๑๙. สรุ ปความรู ้ และข้อคิดจากการอ่าน ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
๒๐. ท่องจําบทอาขยานตามที1กาํ หนด และบทร้อยกรองที1มีคุณค่าตามความสนใจ
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๔
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๒
ภาคเรียนที0 ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

********************************************
ศึกษาการอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ข้อเท็จจริ ง ข้อมูลสนับสนุ น ข้อสังเกตการชวนเชื1 อ การ
โน้มน้าวของการเขี ยน การเขี ยนบรรยาย และการพรรณนา การเขี ยนรายงานการศึ กษาค้นคว้า การเขี ยน
จดหมายกิจธุ ระ การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และการแสดงความรู ้ ความคิดเห็นหรื อโต้แย้งจากสื1 อต่างๆ การพูด
วิเคราะห์ และวิจารณ์จากเรื1 องที1ฟังและดู การพูดในโอกาสต่างๆ มารยาทในการอ่าน การฟั ง การดู และการพูด
ลักษณะของประโยคในภาษาไทย ประโยคสามัญ ประโยครวม ประโยคซ้อน คําที1มาจากภาษาต่างประเทศ การ
วิเคราะห์คุณค่า และข้อคิดวรรณคดี และวรรณกรรมท้องถิ1นความรู ้และข้อคิดจากการอ่าน
โดยใช้ทกั ษะการอ่านออกเสี ยง วิเคราะห์ และจํา แนกข้อเท็จจริ ง ข้อคิ ดเห็ น ข้อมู ลที1 สนับสนุ นจาก
บทความที1 อ่า น และความเชื1 อถื อของข่าวสารจากสื1 อต่างๆ สรุ ปความรู ้ และข้อคิ ดจากการอ่าน ระบุ ข อ้ สัง เกต
การชวนเชื1 อ การโน้มน้าว เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เขียนจดหมายลากิจธุ ระ
วิจารณ์ และแสดงความรู ้ ความคิ ดเห็ นหรื อโต้แย้ง พู ด ในโอกาสต่ างๆ ได้ต รงตามวัต ถุ ป ระสงค์ วิเคราะห์
ประโยคสามัญ ประโยครวม ประโยคซ้อนรวบรวมและอธิ บายความหมายของคําภาษาต่างประเทศ อธิ บายคุ ณค่า
ของวรรณคดี และวรรณกรรมที1อ่าน
เพื1อให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าการอ่าน และนําความรู ้ไปใช้ในชี วิตประจําวัน มีนิสัยรักการอ่าน มุ่งมัน1 ใน
การทํางาน ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีจิตสาธารณะ และรักความเป็ นไทย มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การพูด การฟั ง
การดูอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ1นและมีค่านิยมที1เหมาะสม
รหัสตัวชี:วดั
ท๑.๑
ท๒.๑
ท๓.๑
ท๔.๑
ท๕.๑

ม.๒/๑, ท๑.๑ม.๒/๕, ท๑.๑ม.๒/๖, ท๑.๑ม.๒/๘
ม.๒/๒, ท๒.๑ ม. ๒/๕ ม.๒/๖, ท๒.๑ ม.๒/๗ , ม.๒/๘
ม.๒/๒, ท๓.๑ม.๒/๔,ท๓.๑ม.๒/๖
ม.๒/๒, ท.๔.๑ม.๒/๕
ม.๒/๓, ท๕.๑ม.๒/๔
(รวม ๑๖ ตัวชี:วดั )
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ตัวชี:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าภาษาไทย ม.๒ ( ท ๒๒๑๐๒ )
๑. อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
๒. วิเคราะห์และจําแนกข้อเท็จจริ ง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที1อ่าน
๓. ระบุขอ้ สังเกต การชวนเชื1 อ การโน้มน้าว หรื อความสมเหตุสมผลของงานเขียน
๔. มีมารยาทในการอ่าน
๕. เขียนบรรยาย และพรรณนา
๖. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
๗. เขียนจดหมายกิจธุ ระ
๘. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู ้ ความคิดเห็น หรื อโต้แย้งในเรื1 องที1อ่านอย่างมีเหตุผล
๙. มีมารยาทในการเขียน
๑๐. วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริ ง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื1 อถือของข่าวสารจากสื1 อต่างๆ
๑๑. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
๑๒. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๑๓. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวมและประโยคซ้อน
๑๔. รวบรวม และอธิ บายความหมายของคําภาษาต่างประเทศที1ใช้ในภาษาไทย
๑๕. อธิ บายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที1อ่าน
๑๖. สรุ ปความรู ้ และข้อคิดจากการอ่าน ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๓
ภาคเรียนที0 ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

********************************************
ศึกษาการอ่านออกเสี ยงร้อยแก้วร้อยกรอง การอ่านจับใจความ การเขียนย่อความและการรายงานจาก
การอ่าน การตีความและประเมินค่า การคัดลายมือตามรู ปแบบตัวอักษรไทย การเขียนคําอวยพรในโอกาสต่างๆ
การเขียนย่อความจากสื1 อต่างๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การพูดวิเคราะห์ การพูดรายงาน คําที1มาจากภาษา
ต่างประเทศ ประโยคที1ซบั ซ้อน ระดับภาษา การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี และวรรณกรรมท้องถิ1น การท่องบท
อาขยาน
โดยใช้ทกั ษะการอ่านออกเสี ยง อ่านจับใจความ เขียนย่อความ และรายงานจากการอ่าน อ่านตีความ
และประเมินค่า คัดรายมือตามรู ปแบบตัวอักษรไทย เขียนคําอวยพรในโอกาสต่างๆ เขียนย่อความจากสื1 อต่างๆ
พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ รายงาน จําแนก และใช้คาํ ที1มาจากภาษาต่างประเทศ วิเคราะห์โครงสร้ าง
ประโยคที1ซบั ซ้อน ระดับภาษา คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ1น ท่องจําและบอกคุณค่าของบทอาขยาน
เพื1อเห็นคุณค่าในการอ่าน การคัดลายมือ เพิ1มพูนสมรรถนะการอ่านการเขียนการฟั ง การใช้ภาษาอย่าง
ถูกต้องนําไปใช้ในการสื1 อสาร มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟั ง ดู และการพูด เห็นคุณค่าวรรณคดี
วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ1นในฐานะเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิใจในความเป็ นไทย
รหัสตัวชี:วดั
ท๑.๑
ท๒.๑
ท๓.๑
ท.๔/๑
ท๕.๑

ม๓/๑ ม๓/๒ ม๓/๓ ม๓/๔ ม๓/๙ ม๓/๑๐
ม๓/๑ ม๓/๒ ม๓/๓ ม๓/๔ ม๓/๑๐
ม๓/๑ ม๓/๒ ม๓/๓ ม.๓/๖
ม.๔/๑ ม.๔/๒ ม.๔/๓
ม๓/๑ ม๓/๒ ม ๓/๔
(รวม ๒๑ ตัวชี:วดั )
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ตัวชี:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าภาษาไทย ม.๓ ( ท ๒๓๑๐๑ )
๑. อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื1 องที1อ่าน
๒. ระบุความแตกต่างของคําที1มีความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย
๓. ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของข้อมูล ที1สนับสนุน จากเรื1 องที1อ่าน
๔. อ่านเรื1 องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน
๕. ตีความและประเมินคุณค่า และแนวคิด ที1ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย เพื1อนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
๖. มีมารยาทในการอ่าน
๗. คัดลายมือตัวบรรจงครึ1 งบรรทัด
๘. เขียนข้อความโดยใช้ถอ้ ยคําได้ถูกต้องตามระดับภาษา
๙. เขียนชีวประวัติหรื ออัตชีวประวัติ โดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และทัศนคติในเรื1 องต่างๆ
๑๐. เขียนย่อความ
๑๑. มีมารยาทในการเขียน
๑๒. แสดงความคิดเห็น และประเมินเรื1 องจากการฟังและการดู
๑๓. วิเคราะห์ และวิจารณ์เรื1 องที1ฟังและดู เพื1อนําข้อคิดมาประยุกต์ใช้ ในการดําเนินชี วติ
๑๔. พูดรายงานเรื1 องหรื อประเด็นที1ศึกษา ค้นคว้า จากการฟัง การดู และการสนทนา
๑๕. มีมารยาท ในการฟัง การดู และการพูด
๑๖. จําแนก และใช้คาํ ภาษาต่างประเทศที1ใช้ในภาษาไทย
๑๗. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน
๑๘. วิเคราะห์ระดับภาษา
๑๙. สรุ ปเนื อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ1น ในระดับที1ยากยิง1 ขึน
๒๐. วิเคราะห์วถิ ีไทย และคุณค่าจากวรรณคดี และวรรณกรรมที1อ่าน
๒๑. ท่องจําและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที1กาํ หนด และบทร้อยกรองที1มีคุณค่าตามความสนใจ และนําไปใช้
อ้างอิง
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คําอธิบายรายวิชา
ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๓
ภาคเรียนที0 ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

********************************************
ศึกษาหลักการบันทึ กย่อความและรายงานจากการอ่าน การอ่านวิเคราะห์ การอ่านประเมิ นค่า การ
อ่านแสดงความคิดเห็น การอ่านตีความและประเมินคุณค่าตามความสนใจ การเขียนจดหมายกิจธุ ระ การเขียน
อธิ บ ายชี แจง แสดงความคิ ดเห็ นโต้แย้ง กรอกแบบสมัครงาน การเขี ยนรายงานจากการค้นคว้า การพู ดใน
โอกาสต่างๆ การพูดโน้มน้าว การใช้คาํ ทับศัพท์ การใช้คาํ ศัพท์บญั ญัติ การใช้คาํ ศัพท์ทางวิชาการและวิชาชี พ
การแต่งโคลงสุ ภาพ การอ่านวิเคราะห์และประเมินค่าคุณค่าวรรณคดี และวรรณกรรมท้องถิ1น บทอาขยาน
โดยใช้ทกั ษะการบันทึกย่อความ และรายงานจากการอ่าน อ่านวิเคราะห์วิจารณ์ อ่านประเมินค่า อ่าน
แสดงความคิ ดเห็ น อ่านตี ค วาม และประเมิ น คุ ณ ค่า ตามความสนใจ เขี ย นจดหมายกิ จธุ ระ เขี ย นอธิ บ าย
ชี แจงแสดงความคิดเห็น และโต้แย้ง กรอกแบบสมัครงาน เขียนรายงานจากการค้นคว้า การพูดในโอกาส
ต่างๆ พูดโน้มน้าว ใช้คาํ ทับศัพท์ ใช้คาํ ศัพท์บญั ญัติ อธิ บายคําศัพท์ทางวิชาการ และวิชาชี พ แต่งโคลง
สุ ภาพ อ่านวิเคราะห์ และประเมินค่าคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ1น ท่องจํา และบอก
คุณค่าบทอาขยาน
เพื1อเห็ นคุ ณค่าในการอ่าน เพิ1มพูนสมรรถนะการอ่าน การเขียน การฟั ง การใช้ภาษาอย่างถู กต้อง
นําไปใช้ในการสื1 อสาร มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง ดูและการพูด เห็นคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรม
และวรรณกรรมท้องถิ1นในฐานะเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิใจในความเป็ นไทย
รหัสตัวชี:วดั
ท ๑.๑
ท ๒.๑
ท ๓.๑
ท ๔.๑
ท ๕.๑

ม.๓/๕ ม.๓/๖ ม.๓/๗ ม.๓/๘ ม.๓/๙
ม.๓/๕ ม.๓/๖ ม.๓/๗ ม.๓/๘ ม.๓/๙ ม.๓/๑๐
ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖
ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖
ม.๓/๑ ม.๓/๓ ม.๓/๔
(รวม ๒๐ ตัวชี:วดั )
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ตัวชี:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าภาษาไทย ม.๓ ( ท ๒๓๑๐๒ )
๑. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื1 องที1อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรี ยบเทียบเพื1อให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้ดีขึน
๒. ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที1ใช้สนับสนุนในเรื1 องที1อ่าน
๓. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลําดับความและความเป็ นไปได้ของเรื1 อง
๔. วิเคราะห์เพื1อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี1ยวกับเรื1 องที1อ่าน
๕. ตีความและประเมินคุณค่า และแนวคิด ที1ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย เพื1อนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
๖. มีมารยาทในการอ่าน
๗. เขียนจดหมายกิจธุ ระ
๘. เขียนอธิ บาย ชีแจง แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
๙. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู ้ ความคิดเห็น หรื อโต้แย้ง ในเรื1 องต่างๆ
๑๐. กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี1ยวกับความรู ้และทักษะของตนเองที1เหมาะสมกับงาน
๑๑. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และโครงงาน
๑๒. มีมารยาทในการเขียน
๑๓. พูดในโอกาสต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์
๑๔. พูดโน้มน้าวโดยนําเสนอหลักฐานตาม ลําดับเนื อหาอย่างมีเหตุผล และน่าเชื1อถือ
๑๕. มีมารยาท ในการฟัง การดู และการพูด
๑๖. ใช้คาํ ทับศัพท์และศัพท์บญั ญัติ
๑๗. อธิ บายความหมาย คําศัพท์ทางวิชาการ และวิชาชีพ
๑๘. แต่งบทร้อยกรอง
๑๙. สรุ ปเนื อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ1น ในระดับที1ยากยิง1 ขึน
๒๐. สรุ ปความรู ้และข้อคิดจากการอ่าน เพื1อนําไปประยุกต์ ใช้ในชีวติ จริ ง
๒๑. ท่องจําและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที1กาํ หนด และบทร้อยกรองที1มีคุณค่าตามความสนใจ และนําไปใช้
อ้างอิง
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค JJJKJ คณิตศาสตร์ J
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
เวลา 200 ชั0 วโมง

********************************************
ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี
จํานวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 การบอกจํานวน การอ่านและการเขียนตัวเลขแทนจํานวน การบวก การ
ลบ และโจทย์ปัญหา การบวกจํานวนที1มีผลบวกไม่เกิ น 100 การลบจํานวนที1มีตวั ตังไม่เกิ น 100 การบวก
ลบระคน โจทย์ปัญหา การวัดความยาว การวัดความยาว ความสู ง และระยะทางโดยใช้เครื1 องมือวัดที1 มี
หน่ วยไม่ใช่หน่ วยมาตรฐาน การแก้ปัญหา การชัง1 การชัง1 โดยใช้เครื1 องมือชัง1 ที1หน่วยไม่ใช่หน่ วยมาตรฐาน
การแก้ปั ญหา การตวง การตวงโดยใช้เครื1 องมื อตวงที1 หน่ วยไม่ ใช่ หน่ วยมาตรฐาน การแก้ปั ญ หา เวลา
ช่วงเวลาในแต่ละวัน จํานวนวันในหนึ1 งสัปดาห์ ชื1 อวันในสัปดาห์ ชื1 อเดือนในหนึ1 งปี และจํานวนวันใน แต่
ละเดือน การแก้ปัญหา แบบรู ปและความสัมพันธ์ รู ปแบบของจํานวนที1เพิ1มขึนทีละ 1 และทีละ 2 แบบรู ป
ของจํานวนที1 ลดลงที ละ 1 แบบรู ป ของรู ปเรขาคณิ ตและรู ป อื1 นๆ ที1 สั มพันธ์ กนั ในลักษณะของรู ป ร่ าง หรื อ
ขนาด หรื อสี
โดยการจัดประสบการณ์ หรื อสร้ างสถานการณ์ ที1ใกล้ตวั ให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิ บตั ิจริ งโดย
ใช้วิธี การที1 หลากหลายแก้ปั ญ หา เพื1 อพัฒนาทัก ษะ กระบวนการในการคิ ดคํานวณ การแก้ปั ญ หา การให้
เหตุผล การสื1 อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการที1
ได้ไปใช้ในการเรี ยนสิ1 งต่างๆ และใช้ในชี วิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อ
คณิ ตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ
สามารถนําความรู ้ ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ในการแก้ปัญ หาการดําเนิ นชี วิตและ
ศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที1ดีต่อคณิ ตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็ นระบบและสร้างสรรค์ ก่อให้เกิ ด
วินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน1 ในการทํางาน มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณและเชื1 อมัน1 ในตนเอง สามารถดํารงชี วิต
ได้อย่างเป็ นสุ ข
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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าคณิตศาสตร์ ป.๑ ( ค JJJKJ )
๑. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และ ตัวเลขไทยแสดงปริ มาณของสิ1 งของหรื อจํานวนนับที1ไม่เกินหนึ1ง
ร้อยและศูนย์
๒. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลําดับจํานวนนับไม่เกินหนึ1งร้อยและศูนย์
๓. บวก ลบ และบวก ลบระคนของจํานวนนับไม่เกินหนึ1งร้อยและศูนย์ พร้อมทังตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ
๔. วิเคราะห์และหาคําตอบของโจทย์ปัญหา และโจทย์ปัญหาระคนของจํานวนนับไม่เกินหนึ1งร้อยและศูนย์
พร้อมทังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ
๕. บอกความยาว นําหนัก ปริ มาตรและความจุ โดยใช้หน่วยที1ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
๖. บอกช่วงเวลา จํานวนวันและชื1อวันในสัปดาห์
๗. จําแนกรู ปสามเหลี1ยม รู ปสี1 เหลี1ยม รู ปวงกลม รู ปวงรี
๘. บอกจํานวนและความสัมพันธ์ในแบบรู ปของจํานวนที1เพิ1มขึนทีละ ๑ ทีละ ๒ และลดลงทีละ ๑
๙. บอกรู ปและความสัมพันธ์ในแบบรู ปของรู ปที1มีรูปร่ าง ขนาด หรื อสี ที1สัมพันธ์กนั อย่างใดอย่างหนึ1ง
๑๐. ใช้วธิ ี การที1หลากหลายแก้ปัญหา
๑๑. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
๑๒. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
๑๓. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื1 อสาร การสื1 อความหมาย และการนําเสนอได้อย่างถูกต้อง
๑๔. เชื1อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และเชื1อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื1น ๆ
๑๕. มีความคิดริ เริ1 มสร้างสรรค์
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค JMJKJ คณิตศาสตร์ M
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
เวลา 200 ชั0 วโมง

********************************************
ศึกษา ฝึ กทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี
จํานวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 การอ่านและการเขียนตัวหนังสื อ ตัวเลขแทนจํานวน การบวก การลบ
และโจทย์ปัญหา การบวกจํานวนที1มีผลบวกไม่เกิน 100 การลบจํานวนที1มีตวั ตังไม่เกิ น 100 การบวก ลบ
ระคน โจทย์ปัญหา การวัดความยาว การวัดความยาว ความสู ง และระยะทางโดยใช้เครื1 องมือวัดที1มีหน่ วย
มาตรฐานเป็ นเมตรและเซนติเมตร การเปรี ยบเทียบความยาวในหน่วยเดียวกัน การแก้ปัญหา การชัง1 การชัง1
โดยใช้เครื1 องมือชัง1 ที1หน่วยมาตรฐานเป็ นกิ โลกรัม และขีด การเปรี ยบเทียบนําหนักในหน่ วยเดียวกัน การแก้
ปั ญหา การตวง การตวงโดยใช้เครื1 องมื อตวงที1 หน่ วยมาตรฐานเป็ นลิ ตร การเปรี ยบเที ยบความจุในหน่ วย
เดี ยวกัน การแก้ปัญหา เวลา การบอกเวลาเป็ นชัว1 โมงนาที เดื อน อันดับที1 ของเดื อน และการอ่านปฏิ ทิ น
การแก้ปัญหา รู ปเรขาคณิ ตและสมบัติบางประการของรู ปเรขาคณิ ต รู ปสามเหลี1 ยม รู ปสี1 เหลี1 ยม รู ปวงกลม
รู ปวงรี ทรงสี1 เหลี1ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอกแบบรู ปและความสัมพันธ์ รู ปแบบของจํานวนที1เพิ1มขึน
ทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100 แบบรู ปของจํานวนที1ลดลงทีละ 2 ทีละ 10 และทีละ 100 แบบรู ปของรู ปเรขา
คณิ ต และรู ปอื1นๆ ที1สัมพันธ์กนั ในลักษณะของรู ปร่ าง ขนาด หรื อสี
โดยการจัดประสบการณ์ หรื อสร้ างสถานการณ์ ที1ใกล้ตวั ให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิ บตั ิจริ ง ใช้
วิธีการที1หลากหลายแก้ปัญหา เพื1อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การสื1 อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการที1ได้ไปใช้
ในการเรี ย นสิ1 ง ต่ า งๆ และใช้ ใ นชี วิ ต ประจํา วัน อย่า งสร้ า งสรรค์ รวมทังเห็ น คุ ณ ค่ า และมี เจตคติ ที1 ดี ต่ อ
คณิ ตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ
สามารถนําความรู ้ ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ในการแก้ปัญ หาการดําเนิ นชี วิตและ
ศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที1ดีต่อคณิ ตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็ นระบบและสร้างสรรค์ ก่อให้เกิ ด
วินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน1 ในการทํางาน มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณและเชื1 อมัน1 ในตนเอง สามารถดํารงชี วิต
ได้อย่างเป็ นสุ ข
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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าคณิตศาสตร์ ป.๒ ( ค JMJKJ )
๑. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อแสดงปริ มาณของสิ1 งของหรื อจํานวนนับที1ไม่
เกินหนึ1งพัน และศูนย์
๒. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลําดับจํานวนนับไม่เกินหนึ1งพันและศูนย์
๓. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร ระคนของจํานวนนับไม่เกินหนึ1งพันและศูนย์ พร้อมทังตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ
๔. วิเคราะห์และหาคําตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจํานวนนับไม่เกินหนึ1งพันและศูนย์
พร้อมทังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ
๕. บอกความยาวเป็ นเมตร และเซนติเมตร และเปรี ยบเทียบความยาวในหน่วยเดียวกัน
๖. บอกนําหนักเป็ นกิโลกรัมและขีด และเปรี ยบเทียบนําหนักในหน่วยเดียวกัน
๗. บอกปริ มาตรและความจุเป็ นลิตร และเปรี ยบเทียบปริ มาตรและความจุ
๘. บอกจํานวนเงินทังหมดจากเงินเหรี ยญ และธนบัตร
๙. บอกเวลาบนหน้าปั ดนาฬิกา (ช่วง ๕ นาที)
๑๐. บอกวัน เดือน ปี จากปฏิทิน
๑๑. แก้ปัญหาเกี1ยวกับการวัดความยาว การชัง1 การตวง และเงิน
๑๒. บอกชนิดของรู ปเรขาคณิ ตสองมิติวา่ เป็ นรู ปสามเหลี1ยม รู ปสี1 เหลี1ยม รู ปวงกลม หรื อรู ปวงรี
๑๓. บอกชนิดของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติวา่ เป็ นทรงสี1 เหลี1ยมมุมฉาก ทรงกลม หรื อทรงกระบอก
๑๔. จําแนกระหว่างรู ปสี1 เหลี1ยมมุมฉากกับทรงสี1 เหลี1ยมมุมฉาก และรู ปวงกลมกับทรงกลม
๑๕. เขียนรู ปเรขาคณิ ตสองมิติโดยใช้แบบของรู ปเรขาคณิ ต
๑๖. บอกจํานวนและความสัมพันธ์ในแบบรู ปของจํานวนที1เพิ1มขึนทีละ ๕ ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐ และลดลง
ทีละ ๒ ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐
๑๗. บอกรู ปและความสัมพันธ์ในแบบรู ป ของรู ปที1มีรูปร่ าง ขนาด หรื อสี ที1สัมพันธ์กนั อย่างใดอย่างหนึ1ง
๑๘ ใช้วธิ ี การที1หลากหลายแก้ปัญหา
๑๙. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
๒๐. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
๒๑. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื1 อสาร การสื1 อความหมาย และการนําเสนอได้อย่างถูกต้อง
๒๒. เชื1อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และเชื1อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื1น ๆ
๒๓. มีความคิดริ เริ1 มสร้างสรรค์
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค JNJKJ คณิตศาสตร์ N
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
เวลา 200 ชั0 วโมง

********************************************
ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี
จํานวนนับ 1 ถึง 100,000 การอ่านและการเขียนตัวหนังสื อ ตัวเลขแทนจํานวนชื1อหลักค่าของตัวเลขใน
แต่ละหลัก การเขียนในรู ปกระจาย การเปรี ยบเทียบจํานวน การใช้เครื1 องหมาย = ≠ < > การเรี ยงลําดับ
จํานวน การนับ เพิ1 ม ที ล ะ 3 ที ล ะ 4 ที ล ะ 25 และที ล ะ 50 การนับ ลดที ละ 3 ที ล ะ 4 ที ล ะ 25 และที ล ะ 50
การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา การบวกจํานวนที1มีผลบวกไม่เกิน 100,000 การ
คูณจํานวนที1มีหนึ1 งหลักกับจํานวนไม่เกิ นสี1 หลัก การคูณจํานวนที1มีหนึ1 งสองหลักกับจํานวนไม่เกิ นสองหลัก
การหารที1ตวั ตังไม่เกิ นสี1 หลักและตัวหารหนึ1 ง การบวก ลบ คู ณ หารระคน โจทย์ปัญหา การวัดความยาว
การวัดความยาว ความสู ง และระยะทางที1มีหน่วยเป็ นเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร การเลือกใช้เครื1 องวัด
และหน่วยการวัดความยาว ความสู ง หรื อระยะทางที1เป็ นมาตรฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความ
ยาว การเปรี ยบเทียบความยาว ความสู งหรื อระยะทาง การคาดคะเนความยาวเป็ นเมตรและเซนติเมตร โจทย์
ปั ญหาการบวกและการลบเกี1ยวความยาว ความสู ง หรื อระยะทาง การชัง1 การชัง1 เป็ นกิโลกรัม กรัม และขีด
การเลื อกใช้เครื1 องชัง1 และหน่ วยการชัง1 ที1เป็ นมาตรฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยการชัง1 การเปรี ยบเทียบ
นําหนัก การคาดคะเนนําหนักเป็ นกิ โลกรัม กรัม และขีด โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี1 ยวกับนําหนัก
การตวง การตวงเป็ นลิ ตร มิลลิ ลิตร ถ้วยตวง และช้อนตวง การเปรี ยบเทียบความจุ การคาดคะเนปริ มาตร
เป็ นลิตร โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี1ยวกับปริ มาตรของสิ1 งที1ตวงหรื อความจุของภาชนะ เงิน การบอก
จํานวนเงิน การเขียนจํานวนเงินโดยใช้จุดและการอ่านบันทึกรายรับรายจ่าย โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
เกี1ยวกับเงิน เวลา การบอกเวลา การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา
บันทึกกิจกรรมหรื อเหตุการณ์ต่างๆ ที1ระบุเวลา โจทย์ปัญหารู ปเรขาคณิ ตและสมบั ติ บ างประการของรู ป
เรขาคณิ ต รู ปสามเหลี1 ยม รู ปเหลี1 ยม รู ปห้าเหลี1 ยม รู ปหกเหลี1 ยม ... การจําแนกรู ปเรขาคณิ ตสองมิติ รู ปที1มี
แกนสมมาตร รู ปเรขาคณิ ตสมมิ ติ การจําแนกรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ จุด ส่ วนของเส้ นตรง รังสี
เส้นตรง และมุมและเขียนรู ปเรขาคณิ ตสองมิติใบแบบต่าง ๆ แบบรู ปและความสัมพันธ์ แบบรู ปของจํานวน
ที1เพิ1มขึนทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ 50 แบบรู ปของจํานวนที1ลดลงทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 และที
ละ 50 แบบรู ปของรู ปเรขาคณิ ตและรู ป อื1 น ๆ ที1 สัมพันธ์ กนั ในลักษณะของรู ปร่ าง หรื อขนาด หรื อสี สอง
ลักษณะ สถิติและความน่าจะเป็ น เบืองต้น การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี1ยวกับตนเองและสิ1 งแวดล้อมที1พบเห็นใน
ชีวติ ประจําวัน การจําแนก จัดประเภท นําเสนอข้อมูล การอ่าน แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และอภิปราย
โดยการจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ที1ใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบตั ิจริ ง ใช้วธิ ี
การที1หลากหลายแก้ปัญหา เพื1อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
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สื1 อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการที1ได้ไปใช้ใน
การเรี ยนสิ1 งต่างๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อคณิ ตศาสตร์
สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ
สามารถนําความรู ้
ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ในการแก้ปัญหาการดําเนินชีวิตและ
ศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที1ดีต่อคณิ ตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็ นระบบและสร้างสรรค์ ก่อให้เกิด
วินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน1 ในการทํางาน มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณและเชื1 อมัน1 ในตนเอง สามารถดํารงชีวิต
ได้อย่างเป็ นสุ ข
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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าคณิตศาสตร์ ป.๓ ( ค JNJKJ )
๑. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อแสดงปริ มาณของสิ1 งของหรื อจํานวนนับที1ไม่
เกินหนึ1งแสนและศูนย์
๒. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลําดับ จํานวนนับไม่เกินหนึ1งแสนและศูนย์
๓. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร ระคนของจํานวนนับไม่เกินหนึ1งแสน และศูนย์ พร้อมทังตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ
๔. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจํานวนนับไม่เกินหนึ1งแสน
และศูนย์พร้อมทังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบและสร้างโจทย์ได้
๕. บอกความยาวเป็ นเมตร เซนติเมตร และ มิลลิเมตร เลือกเครื1 องวัดที1เหมาะสม และเปรี ยบเทียบความยาว
๖. บอกนําหนักเป็ นกิโลกรัม กรัม และขีด เลือกเครื1 องชัง1 ที1เหมาะสม และเปรี ยบเทียบนําหนัก
๗. บอกปริ มาตรและความจุเป็ นลิตร มิลลิลิตร เลือกเครื1 องตวงที1เหมาะสม และเปรี ยบเทียบปริ มาตรและ
ความจุในหน่วยเดียวกัน
๘. บอกเวลาบนหน้าปั ดนาฬิกา (ช่วง ๕ นาที) อ่านและเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด
๙. บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัด ความยาว นําหนัก และเวลา
๑๐. อ่านและเขียนจํานวนเงินโดยใช้จุด
๑๑. แก้ปัญหาเกี1ยวกับการวัดความยาว การชัง1 การตวง เงิน และเวลา
๑๒. อ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย
๑๓. อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรื อเหตุการณ์ที1ระบุเวลา
๑๔. บอกชนิดของรู ปเรขาคณิ ตสองมิติที1 เป็ นส่ วนประกอบของสิ1 งของที1มีลกั ษณะเป็ นรู ปเรขาคณิ ตสามมิติ
๑๕. ระบุรูปเรขาคณิ ตสองมิติที1มีแกนสมมาตรจากรู ปที1กาํ หนดให้
๑๖. เขียนชื1อจุด เส้นตรง รังสี ส่ วนของเส้นตรง มุม และเขียนสัญลักษณ์
๑๗. เขียนรู ปเรขาคณิ ตสองมิติที1กาํ หนดให้ในแบบต่าง ๆ
๑๘. บอกรู ปเรขาคณิ ตต่าง ๆ ที1อยูใ่ นสิ1 งแวดล้อมรอบตัว
๑๙. บอกจํานวนและความสัมพันธ์ในแบบรู ปของจํานวนที1เพิ1มขึนทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐ และ
ลดลงทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ ๕ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐ และแบบรู ปซํา
๒๐. บอกรู ปและความสัมพันธ์ในแบบรู ปของรู ปที1มีรูปร่ าง ขนาด หรื อสี ที1สัมพันธ์กนั สองลักษณะ
๒๑. รวบรวมและจําแนกข้อมูลเกี1ยวกับตนเองและสิ1 งแวดล้อมใกล้ตวั ที1พบเห็นใน ชีวิตประจําวัน
๒๒. อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งอย่างง่าย
๒๓. ใช้วธิ ี การที1หลากหลายแก้ปัญหา
๒๔. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
๒๕. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
๒๖. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื1 อสาร การสื1 อความหมาย และการนําเสนอได้อย่างถูกต้อง
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๒๗. เชื1อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และเชื1อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื1น ๆ
๒๘. มีความคิดริ เริ1 มสร้างสรรค์
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค JPJKJ คณิตศาสตร์ P
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
เวลา 160 ชั0 วโมง

********************************************
ศึกษา ฝึ กทักษะการคิดคํานวณ และฝึ กการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี
จํานวน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสื อแสดงจํานวนนับ การบอกจํานวน การ
อ่านและการเขียนตัวเลขแทนจํานวน ชื1 อหลัก ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก การเขียนในรู ปกระจาย การเปรี ยบ
เทียบจํานวน การใช้เครื1 องหมายแสดงเปรี ยบเที ยบ การเรี ยงลําดับจํานวน การบวก การลบ การคู ณ การหาร
จํานวนนับและโจทย์ปัญหา การบวก การลบจํานวนที1มีหลายหลัก การคู ณจํานวนที1มีหนึ1 งหลักกับจํานวนที1มี
มากกว่าสี1 หลัก การคูณจํานวนที1มากกว่าหนึ1 งหลักกับจํานวนที1มากกว่าสองหลัก การหารที1ตวั หารไม่เกินสาม
หลัก การบวก ลบ คูณ หารระคน โจทย์ปัญหา การวัดความยาว การวัดความยาว กิโลกรัม เมตร เซนติเมตร
มิลลิเมตร และวา การเลือกเครื1 องวัดและหน่วยการวัดความยาว การคะเนความยาว ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย
การวัดความยาว มาตราส่ วน โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ เศษส่ วน และการบวก การลบเศษส่ วน ความหมาย
การอ่านและการเขียนเศษส่ วน การเปรี ยบเทียบเศษส่ วนที1มีตวั ส่ วนเท่ากัน การใช้เครื1 องหมายแสดงการเปรี ยบ
เทียบ การบวก การลบ เศษส่ วน ที1มีตวั ส่ วนเท่ากัน ทศนิ ยม ความหมาย การอ่านและการเขียนทศนิ ยมหนึ1 ง
ตําแหน่ง การเปรี ยบเทียบทศนิ ยม การใช้เครื1 องหมายแสดงการเปรี ยบเทียบ การหาพืนที1จากการนับตาราง การ
หาพืนที1ของรู ปสี1 เหลี1ยมมุมฉาก การชัง1 เมตริ กตัน กิโลกรัม กรัมและขีด การเลือกเครื1 องชัง1 และหน่วยการชัง1
การคาดคะเนนําหนัก ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชัง1 โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ การตวง ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เซนติเมตร ลิตร มิลลิเมตร และถัง การเลือกหน่วยการตวง การคาดคะเนปริ มาตรหรื อความจุ ความ
สัมพันธ์ ระหว่างหน่ วยการตวง โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ เงิ น การเขียนจํานวนเงิ นโดยใช้จุดและการอ่าน
การเปรี ยบเทียบจํานวนเงินและการแลกเงิน บันทึกรายรับรายจ่าย โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ เวลา การบอก
เวลา การเขี ยนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน การบอกช่ วงเวลา การอ่าน และการบันทึ กกิ จกรรมหรื อ
เหตุ การณ์ ต่าง ๆ ที1 ระบุ เวลา ความสัม พันธ์ ระหว่างนาที ชั1วโมง วัน สั ปดาห์ เดื อนและปี โจทย์ปัญ หาและ
สถานการณ์ แบบรู ปและความสัมพันธ์ แบบรู ปของจํานวนที1เพิ1มขึนและลดลงทีละเท่าๆกัน แบบรู ปของรู ป
เรขาคณิ ตและแบบรู ปอื1นๆ การบอกความสัมพันธ์ หรื อการเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ของ
สถานการณ์หรื อปั ญหา สถิติและความน่าจะเป็ นเบืองต้น การอ่านแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง ความหมายและการนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
ของเหตุการณ์ ที1เกิ ดขึ นอย่างแน่ นอน อาจจะเกิ ดขึ นหรื อไม่เกิ ดขึน และไม่เกิ ดขึนอย่างแน่ นอน เรขาคณิ ต
ส่ วนประกอบของมุม การเขียนชื1อมุม ชนิ ดของมุม เส้นขนาน และสัญลักษณ์ของเส้นขนาน ส่ วนประกอบ
ของรู ปวงกลม จุดศูนย์กลาง รัศมี เส้นผ่า ศูนย์กลาง และเส้นรอบวงหรื อเส้นรอบวง หรื อเส้นรอบรู ปวงกลม
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รู ปสี1 เหลี1ยมมุมฉาก สี1 เหลี1ยมจัตุรัส และสี1 เหลี1ยมผืนผ้า รู ปที1มีแกนสมมาตร การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูป
เรขาคณิ ต
โดยการจัดประสบการณ์ หรื อสร้ างสถานการณ์ ที1ใกล้ตวั ให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า โดยปฏิ บตั ิจริ งใช้
วิธีการที1หลากหลายแก้ปัญหา เพื1อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การสื1 อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการที1ได้ไปใช้ใน
การเรี ยนสิ1 งต่างๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อคณิ ตศาสตร์
สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ สามารถนําความรู ้ ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้
ในการแก้ปัญหาการดําเนินชี วติ และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที1ดีต่อคณิ ตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็ น
ระบบและสร้างสรรค์ก่อให้เกิดวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน1 ในการทํางาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื1อมัน1
ในตนเอง สามารถดํารงชีวติ ได้อย่างเป็ นสุ ข
รหัสตัวชี:วดั
คW.W
คX.X
ค[.X
ค_.W

ป \/W ป\/X คW.X ป \/W ป\/X ป[/[ คX.W ป\/W ป\/X ป[/[ ป[/\
ป \/W ป\/X ป\/[ ค[.W ป[/W ป[/X ป\/[ ป\/\ ป\/^
ป\/W
ค\.W ป\/W ป\/X ค^.W ป\/W ป\/X ป\/[
ป\/W ป\/X ป\/[ ป\/\ ป\/^ ป\/_
(รวม MT ตัวชี:วดั )
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ตัวชี:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าคณิตศาสตร์ ป.๔ ( ค JPJKJ )
๑. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อแสดงจํานวนนับ ศูนย์ เศษส่ วน และทศนิยมหนึ1 ง
ตําแหน่ง
๒. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลําดับ จํานวนนับ และศูนย์ เศษส่ วน และทศนิยมหนึ1งตําแหน่ง
๓. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร ระคนของจํานวนนับและศูนย์ พร้อมทังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบ
๔. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจํานวนนับและศูนย์ พร้อมทัง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ และ สร้างโจทย์ได้
๕. บวกและลบเศษส่ วนที1มีตวั ส่ วนเท่ากัน
๖. บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว นําหนัก ปริ มาตรหรื อความจุ และเวลา
๗. หาพืนที1ของรู ปสี1 เหลี1ยมมุมฉาก
๘. บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา อ่านและเขียนเวลาโดยใช้จุด และบอกระยะเวลา
๙. คาดคะเนความยาว นําหนัก ปริ มาตร หรื อความจุ
๑๐. แก้ปัญหาเกี1ยวกับการวัดความยาว การชัง1 การตวง เงิน และเวลา
๑๑. เขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย
๑๒. อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรื อเหตุการณ์ที1ระบุเวลา
๑๓. บอกชนิดของมุม ชื1อมุม ส่ วนประกอบของมุม และเขียนสัญลักษณ์
๑๔. บอกได้วา่ เส้นตรงหรื อส่ วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกัน พร้อมทังใช้สญ
ั ลักษณ์แสดงการขนาน
๑๕. บอกส่ วนประกอบของรู ปวงกลม
๑๖. บอกได้วา่ รู ปใดหรื อส่ วนใดของสิ1 งของมีลกั ษณะเป็ นรู ปสี1 เหลี1ยมมุมฉาก และจําแนกได้วา่ เป็ นรู ปสี1 เหลี1ยม
๑๗. บอกได้วา่ รู ปเรขาคณิ ตสองมิติรูปใดเป็ นรู ปที1มีแกนสมมาตร และบอกจํานวนแกนสมมาตร
๑๘. นํารู ปเรขาคณิ ตมาประดิษฐ์เป็ นลวดลายต่าง ๆ
๑๙. บอกจํานวนและความสัมพันธ์ในแบบรู ปของจํานวนที1เพิ1มขึนหรื อลดลงทีละเท่ากัน
๒๐. บอกรู ปและความสัมพันธ์ในแบบรู ปของรู ปที1กาํ หนดให้
๒๑. รวบรวมและจําแนกข้อมูล
๒๒. อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่งและตาราง
๒๓. เขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
๒๔. ใช้วิธีการที1หลากหลายแก้ปัญหา
๒๕. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
๒๖. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
๒๗. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื1 อสาร การสื1 อความหมาย และการนําเสนอได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
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๒๘. เชื1อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื1อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื1น ๆ
๒๙. มีความคิดริ เริ1 มสร้างสรรค์
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค JQJKJ คณิตศาสตร์ Q
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
เวลา 160 ชั0 วโมง

********************************************
ฝึ กทักษะการคิดคํานวณ และฝึ กการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี
จํานวนนับ การอ่านและการเขียนตัวหนังสื อ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทนจํานวน ชื1อหลักค่า
ของตัวเลขแต่ละหลัก การเขียนในรู ปกระจาย การเรี ยงลําดับจํานวน การประมาณค่าใกล้เคียงเป็ นจํานวนเต็ม
สิ บ เต็มร้อย เต็มพัน สมบัติการสลับที1และสมบัติการเปลี1ยนหมู่ของการบวก สมบัติการสลับที1และสมบัติการ
เปลี1ยนหมู่ของการคูณ สมบัติการแจกแจง การบวก การลบ การคูณ การหารจํานวนนับ และโจทย์ปัญหา
การบวก การลบ การคูณและการหารจํานวนนับ การบวก ลบ คูณ หารระคน โจทย์ปัญหาเศษส่ วน เศษส่ วน
เศษเกิน จํานวนคละ เศษส่ วนของจํานวนนับ เศษส่ วนที1เท่ากัน เศษส่ วนอย่างตํ1า การเปรี ยบเทียบเศษส่ วนที1
มีตวั ส่ วนเป็ นพหุ คูณของกันและกัน การเรี ยนลําดับเศษส่ วน การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่ วน และ
โจทย์ปัญหา การบวกและการลบเศษส่ วนเป็ นพหุ คูณของกันและกัน การคูณและการหารเศษส่ วน การบวก
ลบ คูณ หาร เศษส่ วนระคน โจทย์ปัญหา ทศนิยม การอ่านและการเขียนทศนิ ยมไม่เกินสองตําแหน่ง หลักและ
ค่าประจําหลัก การเขียนในรู ปกระจาย การเปรี ยบเทียบและเรี ยงลําดับทศนิ ยม การเขียนทศนิ ยมไม่เกินสอง
ตําแหน่ ง ให้อยูใ่ นรู ปเศษส่ วน และการเขียนเศษส่ วนที1มีตวั ส่ วนเป็ น 10 หรื อ 100 ให้อยู่ในรู ปทศนิ ยม การ
เขียนเศษส่ วนที1ตวั ส่ วนเป็ นตัวประกอบของ 10 หรื อ 100 ให้อยูใ่ นรู ปทศนิ ยม การบวก การลบ การคูณ
ทศนิ ยม และโจทย์ปัญหา การบวกและการลบทศนิ ยมไม่เกิ นสองตําแหน่ ง การคู ณทศนิ ยมที1มีผลคู ณเป็ น
ทศนิ ยมไม่เกิ นสองตําแหน่ ง การบวก ลบ คู ณ ทศนิ ยมระคน ที1 ผ ลลัพ ธ์ เป็ นทศนิ ยมไม่ เกิ นสองตําแหน่ ง
โจทย์ปัญหา ร้อยละและโจทย์ปัญหา การเขียนเศษส่ วน ที1ตวั ส่ วนเป็ นตัวประกอบของ 100 ให้อยูใ่ นรู ปร้อยละ
การเขียนร้อยละให้อยูใ่ นรู ปเศษส่ วนและทศนิ ยม การเปรี ยบเทียบเศษส่ วน ทศนิ ยมและร้อยละ ร้อยละของ
จํานวนนับ โจทย์ปัญหาร้อยละที1มีผลลัพธ์เป็ นจํานวนนับ การประมาณค่าจํานวนนับ การหาค่าประมาณใกล้
เคียงเป็ นจํานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย และเต็มพัน การหาความยาว ความยาวของเส้นรอบรู ปของรู ปสามเหลี1ยม
และรู ปสี1 เหลี1ยม โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ การหาพืนที1 การหาพืนที1ของรู ปสามเหลี1ยมและรู ปสี1 เหลี1ยม
มุมฉาก การคาดคะเนพืนที1เป็ นตารางเมตร ตารางเซนติเมตร ตารางวา โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ การ
หาปริ มาตร การหาปริ มาตรและ หรื อความจุของรู ปทรงสี1 เหลี1ยมมุมฉาก รู ปเราคณิ ตและสมบัติบางประการ
ของรู ปเรขาคณิ ตแบบรู ปและความสัมพันธ์ รู ปแบบของจํานวน การเขี ยนประโยคสัญลักษณ์ แสดงความ
สัมพันธ์ของสถานการณ์ หรื อปั ญหา สถิ ติความน่ าจะเป็ นเบื องต้น การอ่านแผนภู มิแท่งและแผนภูมิแท่ง
เปรี ยบเทียบการเก็บรวบรวมข้อมูล และการเขียนแผนภูมิแท่ง ความหมายและนําไปใช้ในชี วิตประจําวันของ
เหตุการณ์ที1เกิดขึนแน่นอน อาจเกิดขึนหรื อไม่เกิดก็ได้ และไม่เกิดขึนอย่างแน่นอน
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โดยการจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ที1ใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบตั ิจริ งใช้วธิ ี
การที1หลากหลายแก้ปัญหา เพื1อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
สื1 อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการที1ได้ไปใช้ใน
การเรี ยนสิ1 งต่างๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อคณิ ตศาสตร์
สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ
สามารถนําความรู ้
ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ในการแก้ปัญหาการดําเนินชีวิตและ
ศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที1ดีต่อคณิ ตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็ นระบบและสร้างสรรค์ ก่อให้เกิด
วินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน1 ในการทํางาน มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณและเชื1 อมัน1 ในตนเอง สามารถดํารงชีวิต
ได้อย่างเป็ นสุ ข
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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าคณิตศาสตร์ ป.๕ ( ค JQJKJ )
๑. เขียนและอ่านเศษส่ วน จํานวนคละ และทศนิยมไม่เกินสองตําแหน่ง
๒. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลําดับเศษส่ วนและทศนิยมไม่เกินสองตําแหน่ง
๓. เขียนเศษส่ วนในรู ปทศนิ ยมและร้อยละ เขียนร้อยละในรู ปเศษส่ วนและทศนิยม และเขียนทศนิยมในรู ป
เศษส่ วนและร้อยละ
๔. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณระคนของเศษส่ วน พร้อมทังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบ
๕. บวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที1คาํ ตอบเป็ นทศนิยมไม่เกินสองตําแหน่ง พร้อมทัง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ
๖. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจํานวนนับ เศษส่ วน ทศนิยม
และร้อยละ พร้อมทังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ และสร้างโจทย์ปัญหาเกี1ยวกับจํานวน
นับได้
๗. บอกค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย และเต็มพันของจํานวนนับ และนําไปใช้ได้
๘. บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดปริ มาตร หรื อความจุ
๙. หาความยาวรอบรู ปของรู ปสี1 เหลี1ยม รู ปสามเหลี1ยม
๑๐. หาพืนที1ของรู ปสี1 เหลี1ยมมุมฉากและรู ปสามเหลี1ยม
๑๑. วัดขนาดของมุม
๑๒. หาปริ มาตรหรื อความจุของทรงสี1 เหลี1ยมมุมฉาก
๑๓. แก้ปัญหาเกี1ยวกับพืนที1 ความยาวรอบรู ปของรู ปสี1 เหลี1ยมมุมฉากและรู ปสามเหลี1ยม
๑๔. บอกลักษณะและจําแนกรู ปเรขาคณิ ตสามมิติชนิดต่าง ๆ
๑๕. บอกลักษณะ ความสัมพันธ์และจําแนกรู ปสี1 เหลี1ยมชนิดต่าง ๆ
๑๖. บอกลักษณะ ส่ วนประกอบ ความสัมพันธ์ และจําแนกรู ปสามเหลี1ยมชนิดต่าง ๆ
๑๗. สร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์
๑๘. สร้างรู ปสี1 เหลี1ยมมุมฉาก รู ปสามเหลี1ยม และรู ปวงกลม
๑๙. สร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก
๒๐. บอกจํานวนและความสัมพันธ์ในแบบรู ปของจํานวนที1กาํ หนดให้
๒๑. เขียนแผนภูมิแท่งที1มีการย่นระยะของเส้นแสดงจํานวน
๒๒. อ่านข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรี ยบเทียบ
๒๓. บอกได้วา่ เหตุการณ์ที1กาํ หนดให้นนั
- เกิดขึนอย่างแน่นอน
- อาจจะเกิดขึนหรื อไม่ก็ได้
- ไม่เกิดขึนอย่างแน่นอน

73
๒๔. ใช้วธิ ี การที1หลากหลายแก้ปัญหา
๒๕. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม
๒๖. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
๒๗. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื1 อสาร การสื1 อความหมาย และการนําเสนอได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
๒๘. เชื1อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และเชื1อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื1น ๆ
๒๙. มีความคิดริ เริ1 มสร้างสรรค์

74

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค JRJKJ คณิตศาสตร์ R
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
เวลา 160 ชั0 วโมง

********************************************
ฝึ กทักษะการคิดคํานวณ และฝึ กการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี
ทศนิ ยม การอ่านและการเขียนทศนิ ยมไม่เกินสามตําแหน่ง หลักเลขและค่าประจําหลักค่าของเลขแต่
ละหลัก การเขี ยนในรู ปกระจาย การเปรี ยบเที ยบและการเรี ยงลําดับ ทศนิ ยม การเขี ยนทศนิ ยมไม่เกิ นสาม
ตําแหน่ งในรู ป เศษส่ วน และการเขี ยนเศษส่ วนที1 มี ตวั ส่ วนเป็ นตัวประกอบของ 10 100 หรื อ1,000 ในรู ป
ทศนิยม ความสําพันธ์ระหว่างเศษส่ วน ทศนิ ยม และร้อยละ การประมาณค่าใกล้เคียงเป็ นทศนิยมหนึ1งตําแหน่ง
สองตําแหน่ง สมบัติการสลับที1ของการบวก สมบัติการเปลี1ยนหมู่ของการบวก สมบัติการสลับที1ของการคูณ
สมบัติการเปลี1ยนหมู่ของการคูณเศษส่ วน เศษส่ วนที1เท่ากัน การเปรี ยบเทียบและการเรี ยงลําดับเศษส่ วน สมบัติ
การสลับที1ของการบวก สมบัติการเปลี1ยนหมู่ของการบวก สมบัติการสลับที1ของการคูณ สมบัติการเปลี1ยนหมู่
ของการคูณ การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหาร
จํานวนนับ การบวก ลบ คูณ หารจํานวนนับระคน การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่ วน การบวก
ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน การบวก การลบ การคูณ และการหารที1ผลลัพธ์เป็ นทศนิ ยมไม่เกินสามตําแหน่ง
โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร โจทย์ปัญหาร้อยละ ทิศ แผนผัง แผนที1
การบอกตําแหน่งของทิศ มาตราส่ วน การอ่านแผนที1และแผนผัง การเขียนแผนผัง การหาความยาว ความยาว
ขอเส้นรอบรู ปวงกลม โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ การหาพืนที1 การหาพืนที1ของรู ปสี1 เหลี1 ยม การหาพืนที1
ของวงกลม การคาดคะเนพืนที1ของรู ปสี1 เหลี1ยมเป็ นตารางเมตร ตารางเซนติเมตร และตารางวา โจทย์ปัญหา
และสถานการณ์ การหาปริ มาตร การหาปริ มาตรและ / หรื อความจุของทรงสี1 เหลี1ยมมุมฉาก บอกชนิ ดของ
รู ปเรขาคณิ ตสองมิติ สมบัติของเส้นทแยงมุม สมบัติของเส้นขนาน รู ปเรขาคณิ ตและสมบัติของรู ปเรขาคณิ ต
ทรงกระบอกกรวย ปริ ซึม พีระมิด และประดิษฐ์รูปเรขาคณิ ต แบบรู ปและสัมพันธ์ แก้ปัญหาเกี1ยวกับแบบ
รู ป สมการและการแก้สมการ สมการที1มีตวั ไม่ทราบค่า 1 ตัว สมการที1 เป็ นจริ ง สมการที1เท็จ คําตอบของ
สมการ การแก้สมการที1มีตวั ไม่ทราบค่า 1 ตัว โจทย์ปัญหา สถิติและความหน้าจะเป็ นเบืองต้น การอ่านและ
การเขียนแผนภูมิแท่งเปรี ยบเทียบการอ่านและการเขียนกราฟเส้น การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ความหมายและการนําไปใช้ในชี วิตประจําวันของเหตุ การณ์ ที1เกิ ดขึ นแน่ นอน อาจจะเกิ ดขึนหรื อไม่
เกิดขึน ไม่เกิดแน่นอน
โดยการจัดประสบการณ์ หรื อสร้างสถานการณ์ที1ใกล้ตวั ให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า โดยปฏิบตั ิจริ ง ใช้
วิธีการที1หลากหลายแก้ปัญหา เพื1อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การสื1 อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการที1ได้ไปใช้
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ในการเรี ยนสิ1 งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อคณิ ตศาสตร์
สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบ
สามารถนําความรู ้ ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ในการแก้ปัญ หาการดําเนิ นชี วิตและ
ศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที1ดีต่อคณิ ตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็ นระบบและสร้างสรรค์ ก่อให้เกิ ด
วินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน1 ในการทํางาน มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณและเชื1 อมัน1 ในตนเอง สามารถดํารงชี วิต
ได้อย่างเป็ นสุ ข
รหัสตัวชี:วดั
คW.W
คX.W
ค[.X
ค_.W

ป_/W ป_/X ป_/[ คW.X ป_/W ป_/X ค W.[ ป_/W ป_/X ค W.\ ป_/W ป_/X
ป_/W ป_/X ป_/[ คX.X ป_/W ป_/X ป_/[ ค[.W ป_/W ป_/X ป_/[
ป_/W ป_/X
ค\.W ป_/W
ค\.X ป_/W ค^.W ป_/W ป_/X ^.X ป_/W
ป_/W ป_/X ป_/[ ป_/\ ป_/^ ป_/_
(รวม NJ ตัวชี:วดั )
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ตัวชี:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าคณิตศาสตร์ ป.๖ ( ค JRJKJ )
๑. เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสามตําแหน่ง
๒. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลําดับเศษส่ วนและทศนิยมไม่เกินสามตําแหน่ง
๓. เขียนทศนิยมในรู ปเศษส่ วน และเขียนเศษส่ วนในรู ปทศนิยม
๔. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร ระคนของเศษส่ วน จํานวนคละ และทศนิยม พร้อมทังตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบ
๕. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจํานวนนับ เศษส่ วน
จํานวนคละ ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ และสร้างโจทย์
ปั ญหาเกี1ยวกับจํานวนนับได้
๖. บอกค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มหลักต่าง ๆ ของจํานวนนับ และนําไปใช้ได้
๗. บอกค่าประมาณของทศนิ ยมไม่เกินสามตําแหน่ง
๘. ใช้สมบัติการสลับที1 สมบัติการเปลี1ยนหมู่ และสมบัติการแจกแจงในการคิดคํานวณ
๙. หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจํานวนนับ
๑๐. อธิ บายเส้นทางหรื อบอกตําแหน่งของสิ1 งต่าง ๆ โดยระบุทิศทาง และระยะทางจริ ง จากรู ปภาพ แผนที1
และแผนผัง
๑๑. หาพืนที1ของรู ปสี1 เหลี1ยม
๑๒. หาความยาวรอบรู ปและพืนที1ของรู ปวงกลม
๑๓. แก้ปัญหาเกี1ยวกับพืนที1 ความยาวรอบรู ปของรู ปสี1 เหลี1ยมและรู ปวงกลม
๑๔. แก้ปัญหาเกี1ยวกับปริ มาตรและความจุของทรงสี1 เหลี1ยมมุมฉาก
๑๕. เขียนแผนผังแสดงตําแหน่งของสิ1 งต่าง ๆ และแผนผังแสดงเส้นทางการเดินทาง
๑๖. บอกชนิดของรู ปเรขาคณิ ตสองมิติที1เป็ นส่ วนประกอบของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติ
๑๗. บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของรู ปสี1 เหลี1ยมชนิดต่าง ๆ
๑๘. บอกได้วา่ เส้นตรงคู่ใดขนานกัน
๑๙. ประดิษฐ์ทรงสี1 เหลี1ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริ ซึม และพีระมิดจากรู ปคลี1หรื อรู ปเรขาคณิ ต
สองมิติ ที1กาํ หนดให้
๒๐. สร้างรู ปสี1 เหลี1ยมชนิดต่าง ๆ
๒๑. แก้ปัญหาเกี1ยวกับแบบรู ป
๒๒. เขียนสมการจากสถานการณ์หรื อปั ญหา และแก้สมการพร้อมทังตรวจคําตอบ
๒๓. อ่านข้อมูลจากกราฟเส้น และแผนภูมิรูปวงกลม
๒๔. เขียนแผนภูมิแท่งเปรี ยบเทียบและกราฟเส้น
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๒๕. อธิ บายเหตุการณ์โดยใช้คาํ ที1มีความหมายเช่นเดียวกับคําว่า
– เกิดขึนอย่างแน่นอน
– อาจจะเกิดขึนหรื อไม่ก็ได้
– ไม่เกิดขึนอย่างแน่นอน
๒๖. ใช้วธิ ี การที1หลากหลายแก้ปัญหา
๒๗. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม
๒๘. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
๒๙. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื1 อสาร การสื1 อความหมาย และการนําเสนอได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
๓๐. เชื1 อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และเชื1อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื1น ๆ
๓๑. มีความคิดริ เริ1 มสร้างสรรค์
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (พืน: ฐาน)
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๑
ภาคเรียนที0 ๑
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง
***********************************************
ศึกษา ฝึ กทักษะการคิดคํานวณ และฝึ กทักษะการแก้ปัญหา ในสาระต่อไปนี
สมบัติของจํานวนนับ การหา ห.ร.ม.ของจํานวนนับ การหาค.ร.น.ของจํานวนนับ การแก้ปัญหาโดย
ใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
ระบบจํานวนเต็ม จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบและศูนย์ การเปรี ยบเทียบจํานวนเต็ม การบวก ลบ
คูณ และหารจํานวนเต็ม สมบัติของจํานวนเต็มและการนําไปใช้
เลขยกกําลัง ความหมายของเลขยกกําลัง การคูณและการหารเลขยกกําลังที1มีฐานเดียวกันและเลข ชี
กําลังเป็ นจํานวนเต็ม การเขียนแสดงจํานวนในรู ปสัญกรณ์วทิ ยาศาสตร์
พืน: ฐานทางเรขาคณิต การสร้างรู ปเรขาคณิ ตโดยใช้วงเวียนและสันตรง การสร้างส่ วนของเส้นตรง
การแบ่งครึ1 งส่ วนของเส้นตรงที1กาํ หนดให้ การสร้างมุมเท่ากับมุมที1กาํ หนดให้ การแบ่งครึ1 งมุมที1กาํ หนดให้
การสร้างเส้นตังฉากที1จุดหนึ1 งบนส้นตรงที1กาํ หนดให้ การสร้างรู ปเรขาคณิ ตอย่างง่ายโดยใช้การสร้างพืนฐาน
การสํารวจสมบัติทางเรขาคณิ ต
โดยใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม รู ้จกั ใช้วธิ ี การที1หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และ
สรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื1 อสาร การสื1 อความหมาย และการ
นําเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเชื1อมโยงความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ใน
การเรี ยนรู ้สิ1งต่างๆและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์
เห็นคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อคณิ ตศาสตร์ มีความคิดริ เริ1 มสร้างสรรค์สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบ
ระเบียบ ความรอบคอบ มีวจิ ารณญาณ และมีความเชื1อมัน1 ในตนเอง
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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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค ๒๑๑๐๒ คณิ ตศาสตร์ ๒
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ (พืนฐาน)
ชันมัธยมศึกษาปี ที1 ๑
ภาคเรี ยนที1 ๒
จํานวน ๑.๕ หน่วยกิต
เวลา ๖๐ ชัว1 โมง
*****************************************
ศึกษา ฝึ กทักษะการคิดคํานวณ และฝึ กทักษะการแก้ปัญหา ในสาระต่อไปนี
เศษส่ วนและทศนิยม การเขียนเศษส่ วนด้วยทศนิยมและเขียนทศนิยมซําเป็ นเศษส่ วน การเปรี ยบเทียบ
เศษส่ วนและทศนิยม การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่ วนและทศนิยม โจทย์ปัญหาหรื อสถานการณ์เกี1ยวกับเศษส่ วน
และทศนิยม
การประมาณค่ า การประมาณค่าในสถานการณ์ต่างๆ การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้การประมาณค่า
คู่อนั ดับและกราฟ คู่อบั ดับ กราฟ การนําไปใช้
สมการเชิ งเส้ นตัวแปรเดียว แบบรู ปและความสัมพันธ์ คําตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การ
แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติการเท่ากัน โจทย์สมการเกี1ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ความสั มพันธ์ ระหว่ างรู ปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ภาพของรู ปเรขาคณิ ตสองมิติที1เกิดจากการคลี1
รู ปเรขาคณิ ตสามมิติ ภาพสองมิติที1ได้จากการมองทางด้านหน้า (front view) ด้านข้าง (side view) หรื อ
ด้านบน (top view) ของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติ การวาดหรื อประดิษฐ์รูปเรขาคณิ ตที1ประกอบขึนด้วยลูกบาศก์
โอกาสของเหตุการณ์ เหตุการณ์ที1มีโอกาสเกิดขึนมากกว่ากัน
โดยใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม รู ้จกั ใช้วธิ ี การที1หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และ
สรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื1 อสาร การสื1 อความหมาย และการ
นําเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเชื1อมโยงความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ใน
การเรี ยนรู ้สิ1งต่างๆและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์
เห็นคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อคณิ ตศาสตร์ มีความคิดริ เริ1 มสร้างสรรค์สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบ
ระเบียบ ความรอบคอบ มีวจิ ารณญาณ และมีความเชื1อมัน1 ในตนเอง
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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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค ๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์ เพิม0 เติม ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๑ ภาคเรียนที0 ๑
จํานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง
**************************
ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี
การประยุกต์ ๑ รู ปเรขาคณิ ต จํานวนนับ ร้อยละในชีวติ ประจําวัน ปั ญหาชวนคิดจํานวนและตัวเลข
ระบบตัวเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานต่างๆการประยุกต์เกี1ยวกับจํานวนเต็มและเลขยกกําลัง การคิดคํานวณ
โจทย์ปัญหาการสร้าง การสร้างรู ปสามเหลี1ยมและรู ปสี1 เหลี1ยมด้านขนาน การสร้างมุมขนาดต่างๆ
โดยจัดประสบการณ์ หรื อสร้ างสถานการณ์ ในชี วิตประจําวันที1 ใกล้ตวั ให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าโดย
การปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพื1อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณการแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื1 อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิดทักษะกระบวนการที1ได้
ไปใช้ในการเรี ยนรู ้ สิ1งต่างๆ และใช้ในชี วิตประจําวันอย่างสร้ างสรรค์รวมทังเห็ นคุ ณ ค่าและมี เจตคติ ที1ดีต่อ
คณิ ตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณและมี
ความเชื1อมัน1 ในตนเอง
การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการที1หลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนื อหาและ
ทักษะที1ตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

มีความคิดรวบยอดเกี1ยวกับรู ปเรขา คณิ ต ความสัมพันธ์ของรู ปสามเหลี1ยม
มีความคิดรวบยอดเกี1ยวกับจํานวนนับและนําไปประยุกต์ใช้.
มีความคิดรวบยอดเกี1ยวกับหลักการการหาร้อยละ
อธิ บายความหมายและลักษณะของร้อยละ กําไร-ขาดทุน ดอกเบีย
มีความคิดรวบยอดเกี1ยวกับการเขียนจํานวนและตัวเลขระบบต่างๆ
มีความคิดรวบยอดเกี1ยวกับหลักการเขียนตัวเลขในระบบตัวเลขโรมัน
มีความคิดรวบยอดเกี1ยวกับหลักการของระบบตัวเลขฐานต่างๆ
มีความคิดรวบยอดเกี1ยวกับหลักการคิดคํานวณเบืองต้นของการบวก การลบ การ คูณและการหาร
มีความคิดรวบยอดเกี1ยวกับหลักการการแบ่งส่ วนของเส้นตรง โดยการแบ่งครึ1 งและการใช้
มุม แย้ง
๑๐. มีความคิดรวบยอดเกี1ยวกับหลักการสร้างมุมขนาดต่างๆ
๑๑. อธิ บายขันตอนการสร้างรู ปสามเหลี1ยม และรู ปสี1 เหลี1ยมด้านขนาน โดยใช้การแบ่งส่ วนของ
เส้นตรงและการสร้างขนาดของมุมต่างๆ
(รวม ๑๑ ผลการเรียนรู้ )
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค ๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์ เพิม0 เติม ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๑
ภาคเรียนที0 ๒
จํานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง
***********************************************
ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี
การประยุกต์ ๒ การประยุกต์ของจํานวนและพีชคณิ ต การประยุกต์ทางเรขาคณิ ตและการวัดโดยจัด
ประสบการณ์ หรื อสร้ างสถานการณ์ ในชี วิตประจําวันที1 ใกล้ตวั ให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิ บตั ิ จริ ง
ทดลอง สรุ ป รายงาน เพื1อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื1 อ
ความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ ด้านความรู ้ ความคิดทักษะกระบวนการที1ได้ไปใช้ในการ
เรี ยนรู ้ สิ1งต่างๆ และใช้ในชี วิตประจําวันอย่างสร้ างสรรค์รวมทังเห็ นคุ ณ ค่าและมี เจตคติ ที1ดีต่อคณิ ตศาสตร์
สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณและมีความเชื1 อมัน1
ในตนเอง
การวัดผลประเมินผล
ใช้วธิ ี การที1หลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหาและ
ทักษะที1ตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
๑. มีความคิดรวบยอดเกี1ยวกับลักษณะของข้อความคาดการณ์
๒. วิเคราะห์และสรุ ปข้อความคาดการณ์
๓. สร้างแบบรู ปและข้อความคาดการณ์
๔. อธิ บายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อความในบทกลับของประโยคเงื1อนไข
๕. ใช้บทนิยามในการให้เหตุผลได้ในประโยคเงื1อนไขและบทกลับของประโยคเงื1อนไข
๖. อธิ บายการวัดและวัดได้ถูกต้อง
๗. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที1ได้
๘. มีเจตคติที1ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
(รวม ๘ ผลการเรียนรู้ )
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (พืน: ฐาน)
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๒
ภาคเรียนที0 ๑
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง
***************************************
ศึกษา ฝึ กทักษะการคิดคํานวณ และฝึ กทักษะการแก้ปัญหา ในสาระต่อไปนี
อัตราส่ วนและร้ อยละ อัตราส่ วน สัดส่ วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหาเกี1ยวกับอัตราส่ วนและร้อยละ
การวัด การคาดคะเน เวลา ระยะทาง ขนาด และนําหนัก การเปรี ยบเทียบหน่วยความยาว พืนที1
การคํานวณเกี1ยวกับพืนที1
การนําเสนอข้ อมูล การอ่านและนําเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิวงกลม
การแปลงทางเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปต้นแบบและรู ปที1ได้จากการเลื1อนขนาน
(translation) การสะท้อน(reflection) และการหมุน(rotation) สมบัติเกี1ยวกับการเลื1อนขนาน การสะท้อน และ
การหมุน พิกดั ของรู ปเรขาคณิ ตที1เกิดจากการเลื1อนขนาน การสะท้อน และการหมุน
ความเท่ ากันทุกประการ ความเท่ากันทุกประการของรู ปสามเหลี1ยม รู ปสามเหลี1ยมสองรู ปที1มี
ความสัมพันธ์กนั แบบ ด้าน – มุม – ด้าน มุม – ด้าน – มุม ด้าน – ด้าน - ด้าน
โดยใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รู ้จกั ใช้วธิ ี การที1หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และ
สรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื1 อสาร การสื1 อความหมาย และการ
นําเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเชื1อมโยงความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ใน
การเรี ยนรู ้สิ1งต่างๆและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์
เห็นคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อคณิ ตศาสตร์ มีความคิดริ เริ1 มสร้างสรรค์สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบ
ระเบียบ ความรอบคอบ มีวจิ ารณญาณ และมีความเชื1อมัน1 ในตนเอง
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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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (พืน: ฐาน)
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๒ ภาคเรียนที0 ๒
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง
************************************************
ศึกษา ฝึ กทักษะการคิดคํานวณ และฝึ กทักษะการแก้ปัญหา ในสาระต่อไปนี
ทฤษฎีบทปี ทาโกรัส ทฤษฎีบทปี ทาโกรัส บทกลับของทฤษฎีบทปี ทาโกรัส การแก้ปัญหาหรื อ
สถานการณ์โดยใช้ทฤษฎีบทปี ทาโกรัสและบทกลับ
ความรู้ เบื:องต้ นเกีย0 วกับจํานวนจริง จํานวนตรรกยะ จํานวนอตรรกยะและจํานวนจริ ง เศษส่ วนใน
รู ปทศนิยมและทศนิยมซําในรู ปเศษส่ วน รากที1สอง การหารากที1สอง รากที1สาม การหารากที1สาม
การประยุกต์ ของสมการเชิ งเส้ นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้โจทย์
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เส้ นขนาน สมบัติของเส้นขนาน รู ปสามเหลี1ยมสองรู ปที1สัมพันธ์กนั แบบ มุม – มุม – ด้าน การ
ให้เหตุผลและการแก้ปัญหาโดยใช้สมบัติของเส้นขนานและความเท่ากันทุกประการของรู ปสามเหลี1ยม
โอกาสของเหตุการณ์ โอกาสของเหตุการณ์ที1เกิดขึนแน่นอน โอกาสของเหตุการณ์ที1ไม่เกิดเกิดขึน
แน่นอน โอกาสของเหตุการณ์ที1เกิดขึนได้มากกว่ากัน
โดยใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รู ้จกั ใช้วธิ ี การที1หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื1 อสาร การสื1 อ
ความหมาย และการนําเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเชื1อมโยงความรู ้ หลักการ กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ในการเรี ยนรู ้ส1ิ งต่างๆและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์
เห็นคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อคณิ ตศาสตร์ มีความคิดริ เริ1 มสร้างสรรค์สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบ
ระเบียบ ความรอบคอบ มีวจิ ารณญาณ และมีความเชื1 อมัน1 ในตนเอง
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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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค ๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์ เพิม0 เติม ๓
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ภาคเรียนที0 ๑
จํานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง
***********************************************

ศึกษาเกี1 ยวกับ สมบัติของเลขยกกําลัง การดําเนิ นการของเลขยกกําลังสมบัติอื1นๆของเลขยกกํา ลัง
พหุ น ามและเศษส่ วนพหุ น ามการคู ณ พหุ น ามการหารพหุ น ามเศษส่ ว นของพหุ น าม การคุ ณและการหาร
เศษส่ วนพหุ นาม การบวกและการลบเศษส่ วนพหุ นาม การประยุกต์เกี1 ยวกับอัตราส่ วนและร้ อยละ การ
ประยุกต์เกี1 ยวกับ การแปลงทางเรขาคณิ ต โดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื1 อสารการ
สื1 อสารความหมาย และนําเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื1 อมโยงความรู ้ต่างๆ ในคณิ ตศาสตร์ และนํา
ความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชื1 อมโยงกับศาสตร์ อื1นๆ และมีความคิดริ เริ1 มสร้ างสรรค์
มีการทํางานอย่างระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื1 อมัน1 ใน
ตนเองพร้ อมทังตระหนักในคุณค่า และมีเจตคติที1ดีต่อคณิ ตศาสตร์
ผลการเรียนรู้
๑. คูณและหารในจํานวนทีเขียนอยูใ่ นรู ปเลขยกกําลังเป็ นจํานวนเติมได้
๒. การคํานวณใช้เลขยกกําลังในการเขียนแสดงจํานวนทีมีค่าน้อยๆหรื อมากๆ ในรู ปสัญกรณ์
วิทยาศาสตร์ ได้
๓. บวกลบคูณและหารพหุ นามได้
๔. บวก ลบ คูณ และหาร เศษส่ วนพหุ นามที1มีดีกรี ไม่เกินหนึ1งได้
๕. ใช้ความรู ้เกี1ยวกับอัตราส่ วน และร้อยละ แก้ไขปั ญหา หรื อสถานการณ์ต่างๆได้
๖. ตราหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที1ได้
๗. ใช้ความรู ้เกี1ยวกับการเลือนขนาบ การสะท้อนและการหมุนในการสร้างสรรค์งาน ศิลปะ
หรื อออกแบบได้
(รวม ๗ ผลการเรียนรู้ )
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค ๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์ เพิม0 เติม ๔
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ภาคเรียนที0 ๒
จํานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง
***********************************************

ศึ ก ษาเกี1 ย วกับ การแยกตัว ประกอบของพหุ น ามดี ก รี สองการแยกตัว ประกอบโดยใช้ ส มบั ติ
การแจกแจง การแยกตัวประกอบของพหุ นามดี กรี สองตัวแปรเดี ยว การแยกตัวประกอบของพหุ นาม
ดี กรี
สองที1เป็ นกําลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุ นามดีกรี สองที◌่เป็ นผลต่างกําลังสอง สมการกําลัง
สองตัวแปรเดี ยวโจทย์ปั ญหาเกี1 ยวกับสมการกํา ลังสองตัวแปรเดี ยว การแปรผัน การแปรผัน ตรง การ
แปรผกผัน การแปรผัน เกี1 ย วเนื1 อ ง โดยใช้ ภ าษาและสั ญ ลัก ษณ์ ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื1 อสาร การ
สื1 อความหมาย และนําเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจนเชื1 อ มโยงความรู ้ ต่ า งๆ ในคณิ ต ศาสตร์ นํา ความรู ้
หลัก การ กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ไปเชื1 อมโยงกับศาสตร์ อื1นๆ และมีความคิดริ เริ1 มสร้างสรรค์ มี
การทํางานอย่างมีระบบ มี ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มรวิจารณญาณ มีความเชื1 อมัน1 ใน
ตนเองพร้อมทังตราหนัก ในคุณค่า และมีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์
ผลการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

แยกตัวประกอบของพหุ นามดีกรี สองได้
แก้สมการดีกรี สองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้
แก้โจทย์ปัญหาเกี1ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้
เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่างปริ มาณสองปริ มาณได้,ที1แปรผันต่อกันได้
แก้ไขปั ญหาสถานการณ์ที1กาํ หนดโดยใช้ความรู ้เกี1ยวกับการแปรผันได้
ตราหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที1ได้
(รวม ๖ ผลการเรียนรู้ )
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕
สาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ (พืน: ฐาน)
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๓
ภาคเรียนที0 ๑
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง
*********************************************
ศึกษา ฝึ กทักษะการคิดคํานวณ และฝึ กทักษะการแก้ปัญหา ในสาระต่อไปนี
ปริมาตรและพืน: ทีผ0 วิ ลักษณะ สมบัติ การหาพืนที1ผิวและปริ มาตรของปริ ซึม ทรงกระบอก การ
หาปริ มาตรของพีระมิด กรวยและทรงกลม การเปรี ยบเทียบหน่วยความจุหรื อปริ มาตรในระบบเดียวกันและ
ต่างระบบ การเลือกใช้หน่วยความจุหรื อปริ มาตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี1ยวกับพืนที1ผิวและปริ มาตร
กราฟ กราฟเส้นตรง กราฟเส้นตรงกับการนําไปใช้ กราฟอื1น ๆ
ระบบสมการเชิ งเส้ น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้โจทย์ปัญหาเกี1ยวกับระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร
ความคล้ าย รู ปที1คล้ายกัน รู ปสามเหลี1ยมที1คล้ายกัน สมบัติของรู ปสามเหลี1ยมที1คล้ายกัน การนําไปใช้
โดยใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รู ้จกั ใช้วิธีการที1หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และ
สรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื1 อสาร การสื1 อความหมาย และการ
นําเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเชื1อมโยงความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ใน
การเรี ยนรู ้ส1ิ งต่างๆและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์
เห็นคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อคณิ ตศาสตร์ มีความคิดริ เริ1 มสร้างสรรค์สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบ
ระเบียบ ความรอบคอบ มีวจิ ารณญาณ และมีความเชื1 อมัน1 ในตนเอง
รหัสตัวชี:วดั
ค ๒.๑
ค ๒.๒
ค ๓,๒
ค ๔.๒
ค ๖.๑

ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔
ม.๓/๑ ค ๓.๑ ม.๓/๑
ม.๓/๑
ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕
ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/ ๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖
(รวม ๑๗ ตัวบ่ งชี:)
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (พืน: ฐาน)
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๓
ภาคเรียนที0 ๒
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง
**************************
ศึกษา ฝึ กทักษะการคิดคํานวณ และฝึ กทักษะการแก้ปัญหา ในสาระต่อไปนี
อสมการ คําตอบและกราฟแสดงคําตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว การแก้โจทย์ปัญหาเกี1ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ความน่ าจะเป็ น การทดลองสุ่ มและเหตุการณ์ การหาความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์ การนําไปใช้
สถิติ การกําหนดประเด็น การเขียนข้อคําถาม การกําหนดวิธีการศึกษา และการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การนําเสนอข้อมูล การหาค่ากลางของข้อมูล การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลข้อมูล การอ่านการแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ขอ้ มูล การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
การเสริ มทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การเสริ มทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี1 ยวกับ
การยกกําลัง อัตราส่ วนร้อยละ ปริ มาตรและพืนที1ผวิ สถิติ ความน่าจะเป็ น
โดยใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รู ้จกั ใช้วิธีการที1หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และ
สรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื1 อสาร การสื1 อความหมาย และการ
นําเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเชื1อมโยงความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ใน
การเรี ยนรู ้ส1ิ งต่างๆและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์
เห็นคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อคณิ ตศาสตร์ มีความคิดริ เริ1 มสร้างสรรค์สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบ
ระเบียบ ความรอบคอบ มีวจิ ารณญาณ และมีความเชื1 อมัน1 ในตนเอง
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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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค ๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์ เพิม0 เติม ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๓
ภาคเรียนที0 ๑
จํานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง
*************************************************
ศึกษากรณฑ์ที1สอง สมบัติ a เมื1อ a ≥ 0 การดําเนิ นการของจํานวนจริ งซึ1 งเกี1 ยวกับเกณฑ์ที1
สอง การนํากรณฑ์ที1สองไปใช้ การแยกตัวประกอบของพุนามดี กรี ที1สองที1เป็ นผลต่างของกําลัง วิธีทาํ เป็ น
กําลังสมบู รณ์ การแยกตัวประกอบของพหุ นามที1 มีสั ม ประสิ ท ธิ| เป็ นจํานวนเต็ม โดยใช้ท ฤษฎี บ ทเศษเหลื อ
สมการกําลัง การแก้สมการกําลังสองโดยวิธีทาํ เป็ นกําลังสองสมบูรณ์ โจทย์ปัญหาเกี1ยวกับสมการกําลังสอง
สมการของพาราโบราที1 ก าํ หนดด้วยสมการ y = ax 2 , y = ax 2 + k และ y = ax 2 + bx + c เมื1 อ a ≠ 0
การแปรผัน การแปรผันตรง การผกผัน การแปรผันเกี1ยวเนื1อง และโจทย์ปัญหาของการแปรผัน
โดยใช้กระบวนการในการแก้ปัญหา ความรู ้ ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี ใน
การแก้ปั ญ หาในสถานการณ์ ต่ า งๆอย่า งเหมาะสม ให้ เหตุ ผ ลประกอบการตัด สิ น ใจและสรุ ป ผลได้อ ย่า ง
เหมาะสม การสื1 อ สาร สื1 อความหมายทางคณิ ต ศาสตร์ และการนําเสนอได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง มี ค วามคิ ด ริ เริ1 ม
สร้างสรรค์ และเชื1อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื1นๆ
มีก ารทํา งานอย่างมีระบบ มีระเบีย บ มีค วามรอบคอบ มีค วามรับ ผิดชอบมีวิจารณญาณ มีความ
เชื1อมัน1 ในตนเอง พร้อมทังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อคณิ ตศาสตร์
ผลการเรียนรู้
๑.

สามารถใช้สมบัติต่อไปนีในการ บวก ลบ คูณ และหารจํานวนจริ งที1อยูใ่ นรู ป
เมื1อ a ≥ 0
(๑) ab = a b เมื1อ a ≥ 0 , b ≥ 0
(๒)

a
=
b

a
b

เมื1อ

a≥0

,

a

b≥0

๒. แยกตัวประกอบของพหุ นามดีกรี สองโดยวิธีทาํ เป็ นกําลังสองสมบูรณ์ได้
๓. แยกตัวประกอบของพหุ นามดีกรี สูงที1มีสัมประสิ ทธิ| เป็ นจํานวนเต็มโดยอาศัยวิธีทาํ
เป็ นกําลังสองสมบูรณ์หรื อใช้ทฤษฎีเศษเหลือได้
๔. แก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร x = - b + b 2 − 4ac
2a
เมื1อ a ≠ 0 ได้
๕. แก้โจทย์ปัญหาเกี1ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวได้
๖. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที1ใช้
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๗. เขียนกราฟของพาราโบลาที1กาํ หนดให้ได้
๘. บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาที1กาํ หนดให้ได้
(รวม ๘ ผลการเรียนรู้ )
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คําอธิบายรายวิชา
ค ๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์ เพิม0 เติม ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๓
ภาคเรียนที0 ๒
จํานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง
**************************
ศึ ก ษาความรู ้ พื นฐานเกี1 ย วกับ การให้เหตุ ผ ลทางเรขาคณิ ตทฤษฎี บ ทเกี1 ยวกับ รู ป สามเหลี1 ยมและรู ป
สี1 เหลี1ยม การสร้างรู ปเรขาคณิ ต ระบบสมการที1ประกอบที1ประกอบด้วยสมการเชิ งเส้นและสมการดี กรี สอง
และระบบสมการที1ประกอบด้วยสมการดีกรี สองทังสองสมการ วงกลม มุมที1จุดศูนย์กลางและมุมในส่ วนโค้ง
ของวงกลม คอร์ ด เส้นสัมผัสวงกลม เศษส่ วนพหุ นาม การดําเนิ นการของเศษส่ วนของพหุ นาม การแก้สมการ
เศษส่ วนของพหุ นาม โจทย์ปัญหาเกี1ยวกับเศษส่ วนพหุ นาม
โดยใช้ก ระบ วน การใน การปั ญ ห า การให้ เ ห ตุ ผ ล การสื 1 อ ส าร การสื 1 อ ความห มายทาง
คณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื1อมโยงความรู ้ต่างๆทางคณิ ตศาสตร์ และเชื1 อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์
อื1นๆ และมีความคิดริ เริ1 มสร้างสรรค์
มีก ารทํา งานอย่า งมีระบบ มีระเบีย บ มีค วามรอบคอบ มีค วามรับ ผิด ชอบมีวิจารณญาณ มี ความ
เชื1อมัน1 ในตนเอง พร้อมทังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที1ดีต่อคณิ ตศาสตร์
ผลการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ใช้สมบัติเกี1ยวกับวงกลมในการให้ตุผลได้
สร้างและให้เหตุผลเกี1ยวกับการสร้างรู ปเหลี1ยมและวงกลมที1กาํ หนดให้ได้
บวก ลบ คูณ และหารเศษส่ วนของพหุ นามได้
แก้สมการเศษส่ วนของพหุ นามได้
แก้โจทย์ปัญหาเกี1ยวกับเศษส่ วนของพหุ นามได้ ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลในการให้
คําตอบ
(รวม ๕ ผลการเรี ยนรู้ )
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๑
เวลา ๘๐ ชั0 วโมง
***************************************************
ศึกษา ความแตกต่างระหว่างสิ1 งมีชีวติ กับสิ1 งไม่มีชีวติ ลักษณะของสิ1 งมีชีวิตในท้องถิ1น ราก ลําต้น ใบ
ดอก ผลของพื ช อวัยวะภายนอกของสั ตว์ ลัก ษณะและหน้าที1 อวัยวะภายนอกของมนุ ษ ย์และการทํางานที1
สัมพันธ์กนั การดูแลรักษาสุ ขภาพ ความสําคัญของพืชและสัตว์ในท้องถิ1น และการนําไปใช้ประโยชน์ ลักษณะ
สมบัติของวัสดุที1ใช้ทาํ ของเล่น ของใช้ในชี วิตประจําวัน และการจัดกลุ่มวัสดุ แรงดึ งและแรงผลักทําให้วสั ดุ
เคลื1 อนที1 และการเปลี1 ย นแปลงรู ป รางของวัตถุ เมื1 อถู ก แรงกระทํา องค์ป ระกอบและสมบัติของดิ น การใช้
ประโยชน์จากดิ นในท้องถิ1น สิ1 งที1ปรากฏในท้องฟ้ า เวลากลางวันและกลางคืน ดวงอาทิตย์เป็ นแหล่งพลังงาน
ของโลก
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การวิเคราะห์ การสํารวจตรวจสอบ การ
สื บค้นข้อมูล การอภิปราย เพื1อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื1 อสารสิ1 งที1เรี ยนรู ้ มีความสามารถ
ในการตัดสิ นใจ นําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิ ยม
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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าวิทยาศาสตร์ ป. ๑ ( ว ๑๑๑๐๑ )
๑. เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ1 งมีชีวิตกับสิ1 งไม่มีชีวติ
๒. สังเกตและอธิ บายลักษณะและหน้าที1ของโครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว์
๓. สังเกตและอธิ บายลักษณะ หน้าที1และความสําคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ ตลอดจนการดูแลรักษา
สุ ขภาพ
๔. ระบุลกั ษณะของสิ1 งมีชีวติ ในท้องถิ1นและนํามาจัดจําแนกโดยใช้ลกั ษณะภายนอกเป็ นเกณฑ์
๕. สังเกตและระบุลกั ษณะที1ปรากฏหรื อสมบัติของวัสดุที1ใช้ทาํ ของเล่น ของใช้ในชีวติ ประจําวัน
๖. จําแนกวัสดุที1ใช้ทาํ ของเล่น ของใช้ในชีวิต ประจําวัน รวมทังระบุเกณฑ์ที1ใช้จาํ แนก
๗. ทดลองและอธิ บายการดึงหรื อการผลักวัตถุ
๘. สํารวจ ทดลองและอธิ บายองค์ประกอบและสมบัติทางกายภาพของดินในท้องถิ1น
๙. ระบุวา่ ในท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว
๑๐. ตังคําถามเกี1ยวกับเรื1 องที1จะศึกษาตามที1กาํ หนดให้หรื อตาม ความสนใจ
๑๑. วางแผนการสังเกต สํารวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิดของตนเองและของครู
๑๒. ใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการสํารวจตรวจสอบ และบันทึกผลด้วยวิธีง่ายๆ
๑๓. จัดกลุ่มข้อมูลที1ได้จากการสํารวจตรวจสอบและนําเสนอผล
๑๔. แสดงความคิดเห็นในการสํารวจ ตรวจสอบ
๑๕. บันทึกและอธิ บายผลการสังเกต สํารวจตรวจสอบ โดยเขียนภาพหรื อข้อความสันๆ
๑๖. นําเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผอู ้ ื1นเข้าใจ
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๒
เวลา ๘๐ ชั0 วโมง
**********************************************
ศึกษา สิ1 งที1จาํ เป็ นบางประการต่อการเจริ ญเติบโตของพืชและการดํารงชี วิตของสัตว์ การตอบสนอง
ต่อสิ1 งเร้ าของพื ช สัตว์ สมบัติของดิ นและการนํามาใช้ป ระโยชน์ สิ1 งที1 จาํ เป็ นต่อการดํารงชี วิตและการเจริ ญ
เติบโตของมนุ ษย์ และการตอบสนองต่อสิ1 งเร้าของมนุ ษย์ ชนิ ดและสมบัติของวัสดุที1นาํ มาทําของเล่น ของใช้
ในชีวติ ประจําวัน สมบัติของแม่เหล็กและการนําแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์ การเกิดและสมบัติของแรงทางไฟฟ้ า
พลังงานไฟฟ้ าจากแบตเตอรี1 การเปลี1ยนแปลงพลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานอื1นและการใช้ประโยชน์อย่างคุ ม้ ค่า
ความสําคัญขอดวงอาทิตย์ที1เป็ นแหล่งพลังงานของโลก
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การวิเคราะห์ การสํารวจตรวจสอบ การ
สื บค้นข้อมูล และการอภิปราย เพื1อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจสามารถสื1 อสารสิ1 งที1เรี ยนรู ้ มีความ
สามารถในการตัดสิ นใจ นําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชี วติ ประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม 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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าวิทยาศาสตร์ ป. ๒ ( ว JMJKJ )
๑. ทดลองและอธิ บาย นํา แสง เป็ นปั จจัยที1จาํ เป็ นต่อการดํารงชีวิตของพืช
๒. อธิ บายอาหาร นํา อากาศ เป็ นปั จจัยที1จาํ เป็ นต่อการดํารงชีวติ และการเจริ ญเติบโตของพืชและสัตว์และนํา
ความรู ้ไปใช้ประโยชน์
๓. สํารวจและอธิ บาย พืชและสัตว์สามารถตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ และการสัมผัส
๔. ทดลองและอธิ บาย ร่ างกายของมนุษย์สามารถ ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ และการสัมผัส
๕. อธิ บายปั จจัยที1จาํ เป็ นต่อการดํารงชีวติ และการเจริ ญเติบโตของมนุษย์
๖. อธิ บายประโยชน์ของพืชและสัตว์ในท้องถิ1น
๗. ระบุชนิดและเปรี ยบเทียบสมบัติของวัสดุที1นาํ มาทําของเล่น ของใช้ในชีวิตประจําวัน
๘. เลือกใช้วสั ดุและสิ1 งของต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
๙. ทดลองและอธิ บายแรงที1เกิดจากแม่เหล็ก
๑๐. อธิ บายการนําแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์
๑๑. ทดลองและอธิ บายแรงไฟฟ้าที1เกิดจากการถูวตั ถุบางชนิด
๑๒. ทดลองและอธิ บายได้วา่ ไฟฟ้าเป็ นพลังงาน
๑๓. สํารวจและยกตัวอย่างเครื1 องใช้ไฟฟ้าในบ้านที1เปลี1ยนพลังงานไฟฟ้าเป็ นพลังงานอื1น
๑๔. สํารวจและจําแนกประเภทของดินโดยใช้สมบัติทางกายภาพเป็ นเกณฑ์ และนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์
๑๕. สื บค้นและอภิปรายความสําคัญของดวงอาทิตย์
๑๖. ตังคําถามเกี1ยวกับเรื1 องที1จะศึกษา ตามที1กาํ หนดให้และตามความสนใจ
๑๗. วางแผนการสังเกต สํารวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิดของตนเองของกลุ่มและของครู
๑๘. ใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื1 องมือที1เหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล
๑๙. จัดกลุ่มข้อมูล เปรี ยบเทียบและนําเสนอผล
๒๐. ตังคําถามใหม่จากผลการสํารวจตรวจสอบ
๒๑. แสดงความคิดเห็นเป็ นกลุ่มและรวบรวมเป็ นความรู ้
๒๒. บันทึกและอธิ บายผลการสังเกต สํารวจ ตรวจสอบ อย่างตรงไปตรงมา โดยเขียนภาพ แผนภาพหรื อ
คําอธิ บาย
๒๓. นําเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผอู ้ ื1น เข้าใจกระบวนการและผลของงาน
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๓
เวลา ๘๐ ชั0 วโมง
***********************************************
ศึกษา การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม การดํารงพันธุ์ของสิ1 งมี ชีวิต และสิ1 งมี ชีวิตบางชนิ ดที1 สูญ
พันธุ์ ความสัมพันธ์ของสิ1 งมีชีวิตกับสิ1 งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ1 งมีชีวิตที1อาศัยอยูร่ ่ วมกันในสิ1 งแวดล้อม
ต่างๆ ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ1น และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่า การเปลี1ยนแปลงที1เกิดขึนกับ
วัสดุ ประโยชน์และอันตรายที1เกิ ดขึนเนื1 องจากการเปลี1ยนแปลงของวัสดุ ที1เป็ นของเล่นของใช้ การออกแบบ
และการประดิ ษฐ์ของเล่น ของใช้จากวัสดุ ในท้องถิ1 น แรงมี ผลต่อการเปลี1 ยนแปลงของและการเคลื1 อนที1ของ
วัตถุ แรงดึ งดู ดของโลกทําให้วตั ถุ มี นําหนัก แหล่ งพลังงานไฟฟ้ าในธรรมชาติ การใช้เครื1 องใช้ไฟฟ้ าอย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัยและการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า แหล่งนําและประโยชน์จากแหล่งนําในท้องถิ1 น สมบัติบาง
ประการของนํา คุณภาพนํา ความจําเป็ นของนําต่อสิ1 งมีชีวติ และการประหยัดนําในชี วติ ประจําวัน อุณหภูมิของ
อากาศในสถานที1และเวลาต่างๆ การเคลื1อนที1ของอากาศ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การวิเคราะห์ การสํารวจตรวจสอบ การ
สื บ ค้น ข้อ มู ล และการอภิ ป ราย เพื1 อ ให้ เกิ ด ความรู ้ ความคิ ด ความเข้า ใจ สามารถสื1 อ สารสิ1 ง ที1 เรี ย นรู ้ มี
ความสามารถในการตัดสิ นใจ นําเสนอผลงานให้ผูอ้ ื1นเข้าใจ นําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชี วิตประจําวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม 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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าวิทยาศาสตร์ ป. ๓ ( ว JNJKJ )
๑. อภิปรายลักษณะต่างๆ ของสิ1 งมีชีวติ ใกล้ตวั
๒. เปรี ยบเทียบและระบุลกั ษณะที1คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กบั ลูก
๓. อธิ บายลักษณะที1คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กบั ลูกว่าเป็ นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม และนําความรู ้ไปใช้
ประโยชน์
๔. สื บค้นข้อมูลและอภิปรายเกี1ยวกับสิ1 งมีชีวติ บางชนิดที1สูญพันธุ์ไปแล้ว และที1ดาํ รงพันธุ์มาจนถึงปั จจุบนั
๕. สํารวจสิ1 งแวดล้อมในท้องถิ1นของตนและอธิ บายความสัมพันธ์ของสิ1 งมีชีวติ กับสิ1 งแวดล้อม
๖. สํารวจทรัพยากรธรรมชาติ และอภิปรายการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติในท้องถิ1น
๗. ระบุการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที1ก่อให้เกิดปั ญหาสิ1 งแวดล้อม ในท้องถิ1น
๘. อภิปรายและนําเสนอการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างประหยัด คุม้ ค่า และมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ
๙. จําแนกชนิ ดและสมบัติของวัสดุที1เป็ นส่ วนประกอบของของเล่น ของใช้
๑๐. อธิ บายการใช้ประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิด
๑๑. ทดลองและอธิ บายผลของการเปลี1ยนแปลงที1เกิดขึนกับวัสดุ เมื1อถูกแรงกระทํา หรื อทําให้ร้อนขึนหรื อทํา
ให้เย็นลง
๑๒. อภิปรายประโยชน์และอันตรายที1อาจเกิดขึน เนื1 องจากการเปลี1ยนแปลงของวัสดุ
๑๓. ทดลองและอธิ บายผลของการออกแรงที1กระทําต่อวัตถุ
๑๔. ทดลองการตกของวัตถุสู่พืนโลก และอธิ บายแรงที1โลกดึงดูดวัตถุ
๑๕. บอกแหล่งพลังงานธรรมชาติที1ใช้ผลิตไฟฟ้า
๑๖. อธิ บายความสําคัญของพลังงานไฟฟ้าและ เสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย
๑๗. สํารวจและอธิ บายสมบัติทางกายภาพของนําจากแหล่งนําในท้องถิ1น และนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์
๑๘. สื บค้นข้อมูลและอภิปรายส่ วนประกอบของอากาศและความสําคัญของอากาศ
๑๙. ทดลองอธิ บายการเคลื1อนที1ของอากาศที1มีผลจากความแตกต่างของอุณหภูมิ
๒๐. สังเกต และอธิ บายการขึนตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ การเกิดกลางวันกลางคืน และการกําหนดทิศ
๒๑. ตังคําถามเกี1ยวกับเรื1 องที1จะศึกษา ตามที1กาํ หนดให้และตามความสนใจ
๒๒. วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสาํ รวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่มและ
คาดการณ์สิ1งที1จะพบจากการสํารวจ ตรวจสอบ
๒๓. เลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื1 องมือที1เหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล
๒๔. จัดกลุ่มข้อมูล เปรี ยบเทียบกับสิ1 งที1คาดการณ์ไว้และนําเสนอผล
๒๕. ตังคําถามใหม่จากผลการสํารวจตรวจสอบ
๒๖. แสดงความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนําไปสู่ การสร้างความรู ้
๒๗. บันทึกและ อธิ บายผลการสังเกต สํารวจตรวจสอบตามความเป็ นจริ ง มีแผนภาพประกอบคําอธิ บาย
๒๘. นําเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิ บายด้วยวาจา และเขียนแสดงกระบวนการและผลของงานให้ ผูอ้ ื1นเข้าใจ
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๔
เวลา ๘๐ ชั0 วโมง
******************************************************
ศึกษา ระบบสุ ริยะ ส่ วนประกอบของระบบสุ ริยะ พลังงานแสง การเคลื1อนที1ของแสงจากแหล่งกําเนิ น
และเมื1อกระทบตัวกลางต่างกัน การเปลี1ยนแปลงพลังงานแสงเป็ นพลังงานไฟฟ้ า การกระจายของแสงขาวและ
การเกิดรุ ้ง หิ นและการเปลี1 ยนแปลง หิ นในท้องถิ1 นของเรา กระบวนการเปลี1 ยนแปลงของหิ น การเกิ ดดินและ
สมบัติของดิ นในท้องถิ1 น การดํารงชี วิตของสิ1 งมีชีวิต หน้าที1และส่ วนประกอบของราก ลําต้น ใบ ดอก ปั จจัย
บางประการที1จาํ เป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของพืช การสังเคราะห์ดว้ ยแสง การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของ
พืช พืชและสัตว์ในท้องถิ1น การเจริ ญเติบโตและวัฏจักรชี วติ ของพืชและสัตว์ อาหารและสารอาหาร สารอาหาร
และพลังงานที1ร่างกายต้องการ การจัดอาหารให้ได้สัดส่ วน และวัตถุเจือปนในอาหาร
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์การสื บเสาะหาความรู ้ การสํารวจตรวจสอบ การสื บค้น
ข้อมูลและการอภิปราย เพื1อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื1 อสารสิ1 งที1เรี ยนรู ้ มีความสามารถใน
การตัดสิ นใจ นําเสนอผลงานให้ ผูอ้ ื1 นเข้าใจ นําความรู ้ ไปใช้ในชี วิตประจําวัน มี จิตวิท ยาศาสตร์ จริ ยธรรม
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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าวิทยาศาสตร์ ป. ๔ ( ว JPJKJ )
๑. ทดลองและอธิ บายหน้าที1ของท่อลําเลียงและ ปากใบของพืช
๒. อธิ บาย นํา แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ แสงและคลอโรฟิ ลล์ เป็ นปั จจัยที1จาํ เป็ นบางประการต่อ การเจริ ญเติบโตและการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช
๓. ทดลองและอธิ บาย การตอบสนองของพืชต่อแสง เสี ยง และการสัมผัส
๔. อธิ บายพฤติกรรมของสัตว์ที1ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ การสัมผัส และนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์
๕. ทดลองและอธิ บายการเคลื1อนที1ของแสงจากแหล่งกําเนิด
๖. ทดลองและอธิ บายการสะท้อนของแสงที1ตกกระทบวัตถุ
๗. ทดลองและจําแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหล่งกําเนิดแสง
๘. ทดลองและอธิ บายการหักเหของแสงเมื1อผ่านตัวกลางโปร่ งใสสองชนิ ด
๙. ทดลองและอธิ บายการเปลี1ยนแสงเป็ นพลังงานไฟฟ้าและนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์
๑๐. ทดลองและอธิ บายแสงขาวประกอบด้วยแสงสี ต่าง ๆ และนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์
๑๑. สํารวจและอธิ บายการเกิดดิน
๑๒. ระบุชนิดและสมบัติของดินที1ใช้ปลูกพืชในท้องถิ1น
๑๓. สร้างแบบจําลองเพื1ออธิ บายลักษณะของระบบสุ ริยะ
๑๔. ตังคําถามเกี1ยวกับประเด็น หรื อเรื1 อง หรื อสถานการณ์ ที1จะศึกษา ตามที1กาํ หนดให้และตามความสนใจ
๑๕. วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสาํ รวจตรวจสอบ หรื อศึกษาค้นคว้า และคาดการณ์ส1ิ งที1จะพบจากการสํารวจ
ตรวจสอบ
๑๖. เลือกอุปกรณ์ ที1ถูกต้องเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบ
๑๗. บันทึกข้อมูลในเชิงปริ มาณ นําเสนอ ผลสรุ ปผล
๑๘. สร้างคําถามใหม่เพื1อการสํารวจตรวจสอบ ต่อไป
๑๙. แสดงความคิดเห็นและสรุ ปสิ1 งที1ได้ เรี ยนรู ้
๒๐. บันทึกและอธิ บายผลการสํารวจ ตรวจสอบอย่าง ตรงไปตรงมา
๒๑. นําเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิ บายด้วยวาจา หรื อเขียนอธิ บายกระบวนการและผลของงานให้ผอู ้ ื1นเข้าใจ
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๕
เวลา ๘๐ ชั0 วโมง
****************************************************
ศึกษา การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ์กรรม ลักษณะที1ถ่ายทอดทางพันธุ กรรม พืชมีดอก พืชไม่มีดอก
พืชใบเลี ยงเดี ยว พืชใบเลียวคู่ สัตว์มีกระดู กสันหลัง สัตว์ไม่มีกระดู กสันหลัง การสื บพันธุ์และการขยายพันธุ์
ของพืช การสื บพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์ วัฏจักรชี วติ ของสัตว์ พฤติกรรมของสัตว์ที1ตอบสนองต่อสิ1 งแวด
ล้อม วัสดุและสมบัติของวัสดุ วัสดุในชีวิตประจําวัน สมบัติของวัสดุ สมบัติทว1ั ไปของ ของแข็งของเหลว แก๊ส
แรงและความดัน แรงลัพธ์และประโยชน์ของแรงลัพธ์ มวลและความหนาแน่ น ความดันอากาศและความดัน
ของของเหลว แรงลอยตัว แรงเสี ยดทาน เสี ยงกับการได้ยิน การเกิ ดเสี ยง และการเคลื1 อนที1 ของเสี ยง ความดัง
ของเสี ยงและอันตรายที1จะเกิดขึน นํา ฟ้ า และดวงดาว เมฆ หมอก ฝน นําค้าง ลูกเห็บ วัฏจักรนํา กลางวัน
กลางคืน การเกิดลมและประโยชน์จากลม ทิศและปรากฏการณ์ขึนตกของดวงดาว
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การวิเคราะห์ การสํารวจตรวจสอบการ
สื บค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื1อให้เกิ ดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื1 อสารสิ1 งที1เรี ยนรู ้ มีความ
สามารถในการตัดสิ นใจ นําเสนอผลงานให้ผูอ้ ื1 นเข้าใจ นําความรู ้ ไปใช้ในชี วิตประจําวัน มี จิตวิทยาศาสตร์
จริ ยธรรม 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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าวิทยาศาสตร์ ป. ๕ ( ว JQJKJ )
๑. สังเกตและระบุส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างที1เกี1ยวข้องกับการสื บพันธุ์ของพืชดอก
๒. อธิ บายการสื บพันธุ์ของพืชดอก การขยายพันธุ์พืช และนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์
๓. อธิ บายวัฏจักรชีวติ ของพืชดอกบางชนิด
๔. อธิ บายการสื บพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์
๕. อภิปรายวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด และนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์
๖. สํารวจ เปรี ยบเทียบและระบุลกั ษณะของตนเองกับคนในครอบครัว
๗. อธิ บายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรมของสิ1 งมีชีวติ ในแต่ละรุ่ น
๘. จําแนกพืชออกเป็ นพืชดอก และพืชไม่มีดอก
๙. ระบุลกั ษณะของพืชดอกที1เป็ นพืชใบเลียงเดี1ยว และพืชใบเลียงคู่ โดยใช้ลกั ษณะภายนอกเป็ นเกณฑ์
๑๐. จําแนกสัตว์ออกเป็ นกลุ่มโดยใช้ลกั ษณะภายในบางลักษณะและลักษณะภายนอกเป็ นเกณฑ์
๑๑. ทดลองและอธิ บายสมบัติของวัสดุชนิด ต่าง ๆ เกี1ยวกับความยืดหยุน่ ความแข็ง ความเหนียวการนําความร้อน
การนําไฟฟ้า และ ความหนาแน่น
๑๒. สื บค้นข้อมูลและอภิปรายการนําวัสดุไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
๑๓. ทดลองและอธิ บายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรง ซึ1 งอยูใ่ นแนวเดียวกันที1กระทําต่อวัตถุ
๑๔. ทดลองและอธิ บายความดันอากาศ
๑๕. ทดลองและอธิ บายความดันของของเหลว
๑๖. ทดลองและอธิ บายแรงพยุงของของเหลว การลอยตัว และการจมของวัตถุ
๑๗. ทดลองและอธิ บาย แรงเสี ยดทานและนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์
๑๘. ทดลองและอธิ บายการเกิดเสี ยงและการเคลื1อนที1ของเสี ยง
๑๙. ทดลองและอธิ บายการเกิดเสี ยงสู ง เสี ยงตํ1า
๒๐. ทดลองและอธิ บายเสี ยงดัง เสี ยงค่อย
๒๑. สํารวจและอภิปรายอันตรายที1เกิดขึนเมื1อฟังเสี ยงดังมาก ๆ
๒๒. สํารวจ ทดลองและอธิ บายการเกิดเมฆ หมอก นําค้าง ฝน และลูกเห็บ
๒๓. ทดลองและอธิ บายการเกิดวัฏจักรนํา
๒๔. ออกแบบและสร้างเครื1 องมืออย่างง่ายในการวัดอุณหภูมิ ความชืน และความกดอากาศ
๒๕. ทดลองและอธิ บายการเกิดลมและนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน
๒๖. สังเกตและอธิ บายการเกิดทิศ และปรากฏการณ์การขึนตกของดวงดาวโดยใช้แผนที1ดาว
๒๗. ตังคําถาม เกี1ยวกับประเด็น หรื อเรื1 อง หรื อสถานการณ์ ที1จะศึกษา ตามที1กาํ หนดให้และตามความสนใจ
๒๘. วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจตรวจสอบ หรื อศึกษาค้นคว้า และคาดการณ์ส1ิ งที1จะพบจากการ
สํารวจตรวจสอบ
๒๙. เลือกอุปกรณ์ที1ถูกต้องเหมาะสมในการสํารวจ ตรวจสอบให้ได้ขอ้ มูลที1เชื1อถือได้

101
๓๐. บันทึกข้อมูลในเชิงปริ มาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกับสิ1 งที1คาดการณ์ไว้ นําเสนอผลและข้อสรุ ป
๓๑. สร้างคําถามใหม่เพื1อการสํารวจตรวจสอบต่อไป
๓๒. แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิ บาย และสรุ ปสิ1 งที1ได้ เรี ยนรู ้
๓๓. บันทึกและอธิ บายผลการสํารวจ ตรวจสอบตามความเป็ นจริ ง มีการอ้างอิง
๓๔. นําเสนอ จัดแสดง ผลงาน โดยอธิ บายด้วยวาจา หรื อเขียนอธิ บายแสดงระบวนการและผลของงานให้
ผูอ้ ื1นเข้าใจ
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๖
เวลา ๘๐ ชั0 วโมง
****************************************************
ศึกษา อวัยวะในระบบร่ างกายสัตว์และมนุ ษย์ อวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ที1เกี1ยวข้องกับการหายใจและการ
เคลื1อนที1 อวัยวะในระบบต่าง ๆ ของร่ างกายมนุ ษย์ การเจริ ญเติบโตและการเปลี1ยนแปลงร่ างกายมนุษย์ ผลของ
สิ1 งเสพติดต่อการทํางานของระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย สิ1 งมีชีวติ กับแหล่งที1อยูค่ วามสัมพันธ์ของกลุ่มสิ1 งมีชีวติ ใน
แหล่งที1อยูต่ ่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับการดํารงชี วิตของสิ1 งมีชีวิต การดูแลรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติในท้องถิ1น สารในชี วิตประจําวัน การแยกสารด้วยวิธีการต่างๆ สารที1ใช้ประโยชน์ในชี วิตประจําวัน
การเปลี1ยนแปลงของสารและผลต่อสิ1 งมีชีวิตและสิ1 งแวดล้อม วงจรไฟฟ้ ากับการใช้ประโยชน์ วงจรไฟฟ้าอย่าง
ง่าย สมบัติของตัวนําและฉนวนไฟฟ้ า แม่เหล็กไฟฟ้ าและการใช้ประโยชน์ หิ นและการเปลี1 ยนแปลงของหิ น
ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ข้างขึน ข้างแรม ฤดู กาล สุ ริยุปราคาและจันทรุ ปราคา ความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ
โดยใช้การสื บเสาะหาความรู ้ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ การสํารวจตรวจสอบ
การสื บค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื1อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื1 อสารสิ1 งที1เรี ยนรู ้ มีความ
สามารถในการตัดสิ นใจ นําเสนอผลงานให้ผูอ้ ื1นเข้าใจ นําความรู ้ ไปใช้ประโยชน์ในชี วิตประจําวัน มี จิต
วิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม 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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าวิทยาศาสตร์ ป. ๖ ( ว JRJKJ )
๑. อธิ บายการเจริ ญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผูใ้ หญ่
๒. อธิ บายการทํางานที1สัมพันธ์กนั ของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์
๓. วิเคราะห์สารอาหารและอภิปรายความจําเป็ นที1ร่างกายต้องได้รับสารอาหารในสัดส่ วนที1เหมาะสมกับเพศและวัย
๔. สํารวจและอภิปรายความสัมพันธ์ของกลุ่ม สิ1 งมีชีวติ ในแหล่งที1อยูต่ ่าง ๆ
๕. อธิ บายความสัมพันธ์ของสิ1 งมีชีวติ กับสิ1 งมีชีวติ ในรู ปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร
๖. สื บค้นข้อมูลและอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่าง การดํารงชี วติ ของสิ1 งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ1น
๗. สื บค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ1นที1เป็ นประโยชน์ต่อ การดํารงชีวติ
๘. วิเคราะห์ผลของการเพิ1มขึนของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
๙. อภิปรายผลต่อสิ1 งมีชีวิต จากการเปลี1ยนแปลงสิ1 งแวดล้อม ทังโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์
๑๐ อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ1 งแวดล้อม
๑๑. มีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาสิ1 งแวดล้อมในท้องถิ1น
๑๒. ทดลองและอธิ บาย สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
๑๓. จําแนกสารเป็ นกลุ่มโดยใช้สถานะหรื อเกณฑ์อื1นที1กาํ หนดเอง
๑๔. ทดลองและอธิ บายวิธีการแยกสารบางชนิดที1ผสมกันโดยการร่ อน การตกตะกอน การกรอง การระเหิ ด
การระเหยแห้ง
๑๕. สํารวจและจําแนกประเภทของสารต่างๆ ที1ใช้ในชีวติ ประจําวัน โดยใช้สมบัติและการใช้ประโยชน์ของ
สารเป็ นเกณฑ์
๑๖. อภิปรายการเลือกใช้สารแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
๑๗. ทดลองและอธิ บายสมบัติของสาร เมื1อสารเกิดการละลายและเปลี1ยนสถานะ
๑๘. วิเคราะห์และอธิ บายการเปลี1ยนแปลงที1ทาํ ให้เกิดสารใหม่และมีสมบัติเปลี1ยนแปลงไป
๑๙. อภิปรายการเปลี1ยนแปลงของสารที1ก่อให้เกิดผลต่อสิ1 งมีชีวติ และสิ1 งแวดล้อม
๒๐. ทดลองและอธิ บายการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
๒๑. ทดลองและอธิ บายตัวนําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า
๒๒. ทดลองและอธิ บายการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม และนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์
๒๓. ทดลองและอธิ บายการต่อหลอดไฟฟ้าทังแบบอนุกรม แบบขนาน และนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์
๒๔. ทดลองและอธิ บายการเกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟที1มีกระแสไฟฟ้าผ่าน และนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์
๒๕. อธิ บาย จําแนกประเภทของหิ น โดยใช้ลกั ษณะของหิ น สมบัติของหิ นเป็ นเกณฑ์และนําความรู ้ไปใช้
ประโยชน์
๒๖. สํารวจและอธิ บายการเปลี1ยนแปลงของหิ น
๒๗. สื บค้นและอธิ บายธรณี พิบตั ิภยั ที1มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ1น
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๒๘. สร้างแบบจําลองและอธิ บายการเกิดฤดู ข้างขึนข้างแรม สุ ริยปุ ราคา จันทรุ ปราคา และนําความรู ้ไปใช้
ประโยชน์
๒๙. สื บค้นอภิปรายความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ
๓๐. ตังคําถามเกี1ยวกับประเด็น หรื อเรื1 อง หรื อสถานการณ์ ที1จะศึกษา ตามที1กาํ หนดให้และตามความสนใจ
๓๑. วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจตรวจสอบ หรื อศึกษาค้นคว้า คาดการณ์ สิ1 งที1จะพบจากการสํารวจ
ตรวจสอบ
๓๒. เลือกอุปกรณ์ และวิธีการสํารวจตรวจสอบที1ถูกต้องเหมาะสมให้ได้ผลที1ครอบคลุมและเชื1อถือได้
๓๓. บันทึกข้อมูลในเชิงปริ มาณและคุณภาพ วิเคราะห์ และตรวจสอบผลกับสิ1 งที1คาดการณ์ไว้ นําเสนอผลและ
ข้อสรุ ป
๓๔. สร้างคําถามใหม่เพื1อการสํารวจ ตรวจสอบต่อไป
๓๕. แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิ บาย ลงความเห็นและสรุ ปสิ1 งที1ได้เรี ยนรู ้
๓๖. บันทึกและอธิ บายผลการสํารวจ ตรวจสอบตามความเป็ นจริ ง มีเหตุผล และมีประจักษ์พยานอ้างอิง
๓๗. นําเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิ บายด้วยวาจา และเขียนรายงานแสดงกระบวนการและผลของงานให้
ผูอ้ ื1นเข้าใจ
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๑ ภาคเรียนที0 ๑
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง
************************************
ศึกษาลักษณะของเซลล์ของสิ1 งมี ชีวิตเซลล์เดี ยวและเซลล์ของสิ1 งมีชีวิตหลายเซลล์ ส่ วนประกอบสําคัญ
ของเซลล์พืชและเซลล์สั ตว์ สารผ่านเซลล์ โดยการแพร่ และออสโมซิ ส ปั จจัย บางประการที1 จาํ เป็ นต่ อการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช แสง คลอโรฟิ ลล์ แก๊ส คาร์ บอนได- ออกไซด์ นํา ผลที1ได้จากการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช ความสําคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ1 งมี ชีวิตและสิ1 งแวดล้อม กลุ่ ม
เซลล์ที1เกี1 ยวข้องกับการลําเลี ยงนําของพืช โครงสร้ างที1เกี1 ยวกับระบบลําเลี ยงนําและอาหารของพืช โครงสร้าง
ของดอกที1 เกี1 ยวข้องกับการสื บพันธุ์ของพืช การสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกและการสื บพันธุ์แบบไม่
อาศัยเพศของพืช โดยใช้ส่วนต่างๆ ของพืชเพื1อช่วยในการขยายพันธุ์ การตอบสนองของพืชต่อแสง นํา และ
การสัมผัส การใช้เทคโนโลยี ชี วภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุ งพันธุ์ เพิ1มผลผลิตของพืช กลุ่มสารโดยใช้
เนื อสารหรื อ ขนาดอนุ ภ าคเป็ นเกณฑ์ สมบัติ ข องสารในแต่ ล ะกลุ่ ม การเปลี1 ย นสถานะของสาร โดยใช้
แบบจําลองการจัดเรี ยงอนุ ภาคของสาร สมบัติความเป็ นกรด เบส ค่า pH ของสารละลาย เตรี ยมสารละลายที1
มีความเข้มข้นเป็ นร้อยละ การเปลี1 ยนแปลงสมบัติ มวลและพลังงานของสาร เมื1อสารเปลี1ยนสถานะและเกิ ด
การละลาย ปั จจัยที1มีผลต่อการเปลี1ยนสถานะ และการละลายของสาร
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การสํารวจตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูล
บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์
เพื1อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถนําเสนอสื1 อสารสิ1 งที1เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ
เห็นคุณค่าของการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริ ยธรรม 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 )
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั: น มัธยมศึกษาปี ที0 ๑
ภาคเรียนที0 ๒
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง
************************************
ศึกษาปริ มาณสเกลาร์ ปริ มาณเวกเตอร์ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ วและความเร็ ว ในการเคลื1 อนที1
ของวัตถุ อุณหภูมิ การถ่ายโอนความร้อน การดูดกลืน การคายความร้อน โดยการแผ่รังสี สมดุลความร้อนและ
ผลของความร้อนต่อการขยายตัวของสาร องค์ประกอบและการ แบ่งชันบรรยากาศที1 ปกคลุ มผิวโลก ความ
สัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิ ความชืนและความกดอากาศที1มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ อภิปรายการเกิด
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที1มีผลต่อมนุ ษย์ ข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ ผลของลมฟ้ าอากาศต่อการดํารง
ชี วิตของสิ1 งมีชีวิต และสิ1 งแวดล้อม ปั จจัยทางธรรมชาติและการกระทําของมนุ ษย์ที1มีผลต่อการเปลี1ยนแปลง
อุณหภูมิของโลก รู โหว่โอโซน และฝนกรด ผลของภาวะโลกร้ อน รู โหว่โอโซน และฝนกรด ที1มีต่อสิ1 งมีชีวิต
และสิ1 งแวดล้อม
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การสํารวจตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูล
บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์
เพื1อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถนําเสนอสื1 อสารสิ1 งที1เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ
เห็ นคุ ณ ค่าของการนําความรู ้ ไปใช้ประโยชน์ในชี วิตประจําวัน มี จิตวิทยาศาสตร์ คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม 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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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๒
ภาคเรียนที0 ๑
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง
************************************
ศึกษาการทํางานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ
ระบบขับถ่าย ระบบ
สื บพันธุ์ ของมนุษย์และสัตว์ รวมทังระบบประสาทของมนุษย์ ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของ มนุษย์
พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที1ตอบสนองต่อสิ1 งเร้าภายนอกและภายใน ผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน
การขยายพันธุ์ ปรับปรุ งพันธุ์ และเพิ1มผลผลิตของสัตว์ สารอาหารในอาหารมีปริ มาณพลังงานและสัดส่ วนที1
เหมาะสมกับเพศและวัย ผลของสารเสพติดต่อระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย และแนวทางในการป้ องกันตนเองจาก
สารเสพติด องค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ สมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุก1 ึงโลหะและธาตุ
กัมมันตรังสี หลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก การสกัด การกลัน1 และโครมาโทกราฟี การเปลี1ยนแปลงสมบัติ
มวล และพลังงานเมื1อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี ปั จจัยที1มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยา
ของสารต่าง ผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ1 งมีชีวติ และสิ1 งแวดล้อม การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย วิธี
ป้ องกันและแก้ไขอันตรายที1เกิดขึนจากการใช้สารเคมี
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การสํารวจตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูล
บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์
เพื1อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถนําเสนอสื1 อสารสิ1 งที1เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ
เห็นคุณค่าของการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริ ยธรรม และ
ค่านิยมที1เหมาะสม
รหัสตัวชี:วดั
ว ๑.๑
ว ๓.๑
ว ๓.๒
ว ๘.๑

ม.๒ / ๑ , ม. ๒/ ๒ , ม.๒ / ๓ , ม.๒ / ๔ , ม. ๒ / ๕ , ม.๒ / ๖
ม.๒ / ๑ , ม. ๒/ ๒ , ม.๒ / ๓
ม.๒ / ๑ , ม. ๒/ ๒ , ม.๒ / ๓, ม.๒ / ๔
ม. ๒ / ๔ ,ม. ๒ / ๕ , ม.๒ / ๖
(รวม ๑๖ ตัวชี:วดั )
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๒
ภาคเรียนที0 ๒
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง
************************************
ศึกษาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที1กระทําต่อวัตถุ แรงลัพธ์ที1กระทําต่อวัตถุ ที1หยุด
นิ1 งหรื อวัตถุ เคลื1 อนที1 ด้วยความเร็ วคงตัว การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง ผลของความสว่างที1 มีต่อ
มนุ ษย์และสิ1 งมีชีวติ อื1น ๆ การดูดกลืนแสงสี การมองเห็นสี ของวัตถุ ลักษณะของชันหน้าตัดดิน สมบัติของดิน
และกระบวนการเกิ ดดิ น การใช้ป ระโยชน์ และการปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพของดิ น กระบวนการเกิ ด และลักษณะ
องค์ประกอบของหิ น ประเภทของหิ น อธิ บาย ลักษณะทางกายภาพของแร่ กระบวนการเกิ ด ลักษณะและ
สมบัติข องปิ โตรเลี ยม ถ่ านหิ น หิ นนํามัน แหล่ งนําธรรมชาติ การใช้ป ระโยชน์ การเกิ ดแหล่ งนําบนดิ น
แหล่งนําใต้ดิน การผุพงั อยู่กบั ที1 การกร่ อน การพัดพา การทับถม การตกผลึ กและผลของ กระบวนการดังกล่าว
กระบวนการผุพงั อยู่กบั ที1 การกร่ อน การพัดพา การทับถม การตกผลึกและผลของ กระบวนการดังกล่าว
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การสํารวจตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูล
บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์
เพื1อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถนําเสนอสื1 อสารสิ1 งที1เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ
เห็ นคุ ณ ค่าของการนําความรู ้ ไปใช้ประโยชน์ในชี วิตประจําวัน มี จิตวิทยาศาสตร์ คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม 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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รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๓
ภาคเรียนที0 ๑
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง
************************************
ศึกษาลักษณะของโครโมโซมที1มีหน่วยพันธุ กรรมหรื อยีนในนิวเคลียส ความสําคัญของสารพันธุ กรรม
หรื อดีเอ็นเอ และกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม โรคทางพันธุ กรรมที1เกิดจากความผิดปกติของ
ยีนและโครโมโซม อธิ บายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ1นที1ทาํ ให้ส1ิ งมีชีวติ ดํารงชี วติ อยูไ่ ด้อย่างสมดุล
ความหลากหลายทางชี วภาพที1มีต่อมนุ ษย์ สัตว์ พืช และสิ1 งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพต่อการดํารงชี วติ ของ
มนุ ษ ย์แ ละสิ1 ง แวดล้อ ม ระบบนิ เวศต่ า งๆในท้อ งถิ1 น ความสั ม พัน ธ์ ข ององค์ ป ระกอบภายในระบบนิ เวศ
ความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ1 งมีชีวิตในรู ปของโซ่ อาหารและสายใยอาหาร วัฏจักรนํา วัฏจักร
คาร์ บอน และความสําคัญที1 มีต่อระบบนิ เวศ ปั จจัยที1 มีผลต่อการเปลี1 ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบ
นิ เวศ ปั ญ หาสิ1 ง แวดล้อ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นท้ อ งถิ1 น การรั ก ษาสมดุ ล ของระบบนิ เวศ การใช้
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่า งยัง1 ยื น ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ปั ญ หาสิ1 ง แวดล้อ ม การดู แ ลและอนุ รั ก ษ์
สิ1 งแวดล้อมในท้องถิ1น
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การสํารวจตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูล
บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์
เพื1อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถนําเสนอสื1 อสารสิ1 งที1เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ
เห็นคุณค่าของการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริ ยธรรม และ
ค่านิยมที1เหมาะสม
รหัสตัวชี:วดั
ว
ว
ว
ว

๑.๒ ม.๓ / ๑ , ม.๓ / ๒ , ม.๓ / ๓ , ม.๓/ ๔ , ม.๓/ ๕ ,ม.๓ / ๖
๒.๑ ม.๓ / ๑ , ม.๓ / ๒ , ม.๓ / ๓ , ม.๓ / ๔
๒.๒ ม.๓ / ๑ , ม.๓ / ๒ , ม.๓ / ๓ , ม.๓/ ๔ , ม.๓/ ๕ , ม.๓ / ๖
๘.๑ ม.๓/ ๗ , ม.๓ / ๘ , ม. ๓/ ๙
(รวม ๑๙ ตัวชี:วดั )
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รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๓
ภาคเรียนที0 ๒
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง
************************************
ศึกษาความเร่ งและผลของแรงลัพธ์ที1ทาํ ต่อวัตถุ แรงกิ ริยาและแรงปฏิ กิริยาระหว่างวัตถุ แรงพยุงของ
ของเหลวที1กระทําต่อวัตถุ ความแตกต่างระหว่างแรงเสี ยดทานสถิตกับแรงเสี ยดทานจลน์ โมเมนต์ของแรง การ
เคลื1อนที1ของวัตถุที1เป็ นแนวตรง และแนวโค้ง พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลัง งาน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณเหล่านี ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้ า ความต้านทาน ความ สัมพันธ์
ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้ า ความต้านทาน พลังงานไฟฟ้ าของเครื1 องใช้ไฟฟ้ า การต่อวงจรไฟฟ้ าในบ้าน
อย่างถู กต้องปลอดภัย และประหยัด ตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิ สเตอร์ วงจรอิ เล็กทรอนิ กส์ เบื องต้นที1 มี
ทรานซิ สเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อื1น ๆ และผลที1เกิดขึนต่อสิ1 ง
แวดล้อมและสิ1 งมี ชีวิตบนโลก องค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุ ริยะ ตําแหน่ งของกลุ่มดาว
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที1ใช้สํารวจอวกาศ วัตถุ ทอ้ งฟ้ า สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การ
เกษตร และการสื1 อสาร
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การสํารวจตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูล
บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์
เพื1อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถนําเสนอสื1 อสารสิ1 งที1เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ
เห็นคุณค่าของการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริ ยธรรม และ
ค่านิยมที1เหมาะสม
รหัสตัวชี:วดั
ว
ว
ว
ว
ว
ว

๔.๑
๔.๒
๕.๑
๗.๑
๗.๒
๘.๑

ม.๓ / ๑ , ม.๓ / ๒ , ม.๓ / ๓
ม.๓ / ๑ , ม.๒ / ๒ , ม.๓ / ๓
ม.๓ / ๑ , ม.๓ / ๒ , ม.๓ / ๓ , ม.๓ / ๔, ม.๓ / ๕
ม. ๓/๑ , ม.๓ / ๒ , ม.๓/๓
ม.๓ / ๑
ม.๓ / ๗ , ม.๓/ ๘ , ม. ๓ / ๙
(รวม ๑๘ ตัวชี:วดั )
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คําอธิบายรายวิชาเพิม0 เติม
ว ๒๑๒๐๑ ( ของเล่ นเชิ งวิทยาศาสตร์ )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๑
ภาคเรียนที0 ๑
จํานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
เวลา ๒๐ ชั0 วโมง
************************************
ศึกษา วิเคราะห์ การใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การสํารวจ
ตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื1อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื1 อสารสิ1 งที1
เรี ยนรู ้มีความสามารถในการตัดสิ นใจ ประดิษฐ์ของเล่นเชิ งวิทยาศาสตร์ และนําความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที1เหมาะสม

ผลการเรียนรู้
๑. มีความรัก ความสนใจในการร่ วมกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ และประดิษฐ์ของเล่นเชิ งวิทยาศาสตร์ ได้
อย่างน้อยคนละ 2 ชิน
๒. พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามความเหมาะสมของวัยและประสบการณ์
๓. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้น ความอยากรู ้อยากเห็น ความรับผิดชอบ และความเพียรพยายาม
ความมีเหตุผล พร้อมทังมีเจตคติที1ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื1น
๔. คิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และมีความคิดริ เริ1 มสร้างสรรค์
(รวม ๔ ผลการเรียนรู้ )

112

คําอธิบายรายวิชาเพิม0 เติม
ว ๒๑๒๐๒ ( วิทยาศาสตร์ กบั การแก้ ปัญหา )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๑
ภาคเรียนที0 ๒
จํานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
เวลา ๒๐ ชั0 วโมง
************************************
ศึกษา วิเคราะห์ การใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การสํารวจ
ตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื1อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื1 อสารสิ1 งที1
เรี ยนรู ้มีความสามารถในการตัดสิ นใจ คิดแก้ปัญหาจากกิจกรรมการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ
นําความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที1เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรัก ความสนใจในการร่ วมกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์
๒. พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามความเหมาะสมของวัยและประสบการณ์
๓. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้น ความอยากรู ้อยากเห็น ความรับผิดชอบ และความเพียร
พยายาม ความมีเหตุผล พร้อมทังมีเจตคติที1ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื1น
๔. คิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และมีความคิดริ เริ1 มสร้างสรรค์
(รวม ๔ ผลการเรียนรู้ )
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ส ๑๑๑๐๑ สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๑
เวลา ๘๐ ชั0 วโมง
************************************
ศึกษาเกี1 ยวกับพุทธประวัติหรื อประวัติของศาสดาที1ตนนับถื อ การดําเนิ นชี วิตและข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก/เรื1 องเล่า และศาสนิ กชนตัวอย่าง ความสําคัญ และการเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ิตามหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุ ทธศาสนา หลัก ธรรมของศาสนา เห็ น คุ ณ ค่ า ของการสวดมนต์ แผ่เมตตา สติ ที1 เป็ น
พื นฐานของสมาธิ ในพระพุ ท ธศาสนา การพัฒนาจิ ตตามแนวทางของศาสนา การบําเพ็ญประโยชน์ ต่อวัด
ศาสนสถานของศาสนา การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ และการแสดงตนเป็ นศาสนิ กชนของศาสนาที1ตนนับถือ
การปฏิบตั ิตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสําคัญทางศาสนา ประโยชน์และการปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิกที1ดีของ
ครอบครัวและโรงเรี ยน การกระทําความดี ของตนเอง และผูอ้ ื1 นเกี1 ยวกับ ผลจากการกระทํานัน โครงสร้ าง
บทบาท สิ ท ธิ และหน้า ที1 ข องตนเองและของสมาชิ ก ในครอบครั วและโรงเรี ย น การมี ส่ วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจ การทํากิ จกรรมในครอบครัวและโรงเรี ยนตามกระบวนการประชาธิ ปไตย สิ นค้าและบริ การที1 ใช้
ประโยชน์ในชี วิตประจําวัน การใช้จ่ายเงินในชี วติ ประจําวันที1ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม การ
ใช้ทรัพยากรในชี วิตประจําวันอย่างประหยัดตามความจําเป็ นที1คนต้องทํางานอย่างสุ จริ ต และศึกษา สิ1 งต่างๆ
รอบตัวที1 เกิ ดขึนเองตามธรรมชาติ และที1 มนุ ษย์สร้ างขึ น ความสัมพันธ์ของตําแหน่ ง ระยะ ทิศของสิ1 งต่างๆ
รอบตัว ทิ ศ หลัก และที1 ต ังของสิ1 ง ต่ า งๆ ใช้ แ ผนผัง การแสดงตํา แหน่ ง ของสิ1 ง ต่ า งๆ ในห้ อ งเรี ย น การ
เปลี1 ย นแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน ที1 เกิ ด ตามธรรมชาติ ที1 ส่ ง ผลต่ อ ความเป็ นอยู่ ข องมนุ ษ ย์ การ
เปลี1ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที1อยูร่ อบตัว การมีส่วนร่ วมในการจัดระเบียบสิ1 งแวดล้อมที1บา้ นและชันเรี ยน
โดยใช้ก ระบวนการคิ ด วิ เคราะห์ กระบวนการทางภู มิ ศ าสตร์ กระบวนการทางประชาธิ ป ไตย
กระบวนกลุ่ม การระบุ การสังเกต และเปรี ยบเทียบ แยกแยะยกตัวอย่างและกระบวนการทางจริ ยธรรม การ
นับ การเรี ยงลําดับ การอธิ บายและการปฏิบตั ิตนในการเป็ นสมาชิกที1ดีของครอบครัวและสังคม
ทําให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ1น มีความรู ้ความเข้าใจ ความสามารถในการสื1 อสาร และเห็นคุณค่า
ของการนําความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนิ นชี วิตประจําวัน มีความสื1 อสัตย์สุจริ ตรักความเป็ นไทย
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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าสั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. ๑ ( ส JJJKJ )
๑. บอกพุทธประวัติ หรื อประวัติของศาสดาที1ตนนับถือโดยสังเขป
๒. ชื1นชมและบอกแบบอย่างการดําเนิ นชีวติ และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื1 องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามที1กาํ หนด
๓. บอกความหมาย ความสําคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ิตามหลักธรรมโอวาท ๓ในพระพุทธศาสนา
หรื อหลักธรรมของศาสนาที1ตนนับถือตามที1กาํ หนด
๔. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที1เป็ นพืนฐานของสมาธิ ในพระพุทธศาสนา หรื อการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที1ตนนับถือ ตามที1กาํ หนด
๕. บําเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรื อศาสนสถานของศาสนาที1ตนนับถือ
๖. แสดงตนเป็ นพุทธมามกะ หรื อแสดงตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนาที1ตนนับถือ
๗. ปฏิบตั ิตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสําคัญทางศาสนา ตามที1กาํ หนดได้ถูกต้อง
๘. บอกประโยชน์และปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิกที1ดีของครอบครัวและโรงเรี ยน
๙. ยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตนเอง ผูอ้ ื1นและบอกผลจากการกระทํานัน
๑๐. บอกโครงสร้าง บทบาทและหน้าที1ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรี ยน
๑๑. ระบุบทบาท สิ ทธิ หน้าที1ของตนเองในครอบครัวและโรงเรี ยน
๑๒. มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจและทํากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรี ยนตามกระบวนการประชาธิ ปไตย
๑๓. ระบุสินค้าและบริ การที1ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
๑๔. ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวติ ประจําวันที1ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม
๑๕. ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวติ ประจําวันอย่างประหยัด
๑๖. อธิ บายเหตุผลความจําเป็ นที1คนต้องทํางานอย่างสุ จริ ต
๑๗. แยกแยะสิ1 งต่างๆ รอบตัวที1เกิดขึนเองตามธรรมชาติและที1มนุษย์สร้างขึน
๑๘. ระบุความสัมพันธ์ของตําแหน่ง ระยะ ทิศของสิ1 งต่างๆ รอบตัว
๑๙. ระบุทิศหลักและที1ตงของสิ
ั
1 งต่างๆ
๒๐. ใช้แผนผังง่าย ๆ ในการแสดงตําแหน่งของสิ1 งต่างๆในห้องเรี ยน
๒๑. สังเกตและบอกการเปลี1ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน
๒๒. บอกสิ1 งต่าง ๆ ที1เกิดตามธรรมชาติที1ส่งผลต่อความเป็ นอยูข่ องมนุษย์
๒๓. สังเกตและ เปรี ยบเทียบการเปลี1ยน แปลง ของสภาพ แวดล้อมที1อยูร่ อบตัว
๒๔. มีส่วนร่ วมในการจัดระเบียบสิ1 งแวดล้อมที1บา้ นและชันเรี ยน
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คําอธิบายรายวิชา
ส ๑๒๑๐๑ สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๒
เวลา ๘๐ ชั0 วโมง
************************************
ศึกษาเกี1ยวกับความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที1ตนนับถือพุทธประวัติตงแต่
ั ประสู ติจนถึง
การออกผนวช ประวัติศาสดาที1 ตนนับ ถื อ การดําเนิ นชี วิตและข้อคิ ดจากประวัติส าวก ชาดก/เรื1 องเล่ า และ
ศาสนิกชนตัวอย่างความสําคัญและการเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ิตามหลัก ธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา
และหลักธรรมของศาสนาที1ตนนับถือ ชื1 นชมการทําความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรี ยน ตาม
หลักศาสนาเห็ นคุ ณค่าของการสวดมนต์แผ่เมตตา มีสติที1เป็ นพืนฐานของสมาธิ ในพระพุทธศาสนา พัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที1ตนนับถือ ชื1 อศาสนา ศาสดา และความสําคัญของคัมภีร์ของศาสนาที1ตนนับถื อและ
ศาสนาอื1นๆ การปฏิ บตั ิตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที1ตนนับถื อ และศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
สําคัญทางศาสนา การปฏิ บตั ิตนตามข้อตกลง กติ กา กฎ ระเบี ยบและหน้าที1ที1ตอ้ งปฏิ บตั ิในชี วิตประจําวัน
มารยาทไทย การแสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความเชื1 อและการปฏิ บตั ิของบุคคลอื1นที1แตกต่างกัน
โดยปราศจากอคติ การเคารพในสิ ทธิ เสรี ภาพของผูอ้ ื1น ความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิ กในครอบครัวใน
ฐานะเป็ นส่ วนหนึ1 งของชุ มชน ผูม้ ีบทบาทในการตัดสิ นใจในโรงเรี ยน และชุมชน ทรัพยากรที1นาํ มาผลิตสิ นค้า
และบริ การที1 ใช้ในชี วิตประจําวัน ที1 มาของรายได้และรายจ่ายของตน เอง และครอบครั ว การบันทึ กรายรั บ
รายจ่ายของตนเอง ผลดีของการใช้จ่ายที1เหมาะสมกับรายได้และการออม การแลกเปลี1ยนสิ นค้าและบริ การโดย
วิธีต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ื อและผูข้ าย ศึกษาเกี1ยวกับเวลาที1แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต
ลํา ดับ เหตุ ก ารณ์ ที1 เกิ ด ขึ นในครอบครั ว หรื อ ในชี วิ ต ของตนเองโดยใช้ ห ลัก ฐานที1 เกี1 ย วข้อ งสื บ ค้น ถึ ง การ
เปลี1ยนแปลงในวิถีชีวติ ประจําวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปั จจุบนั ผลกระทบของการเปลี1ยนแปลงที1
มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุ มชน บุคคลที1ทาํ ประโยชน์ต่อท้องถิ1 นหรื อประเทศชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปั ญญาไทยที1ภาคภูมิใจและควรอนุ รักษ์ไว้และศึกษาสิ1 งต่างๆ ที1เป็ นธรรมชาติกบั ที1มนุ ษย์สร้างขึน ซึ1 งปรากฏ
ระหว่างโรงเรี ยนกับบ้านระบุตาํ แหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพของสิ1 งต่างๆ ที1ปรากฏในลูกโลก แผน
ที1 แผนผัง และภาพถ่าย ความสัมพันธ์ ของปรากฏการณ์ ระหว่างโลก ดวงอาทิ ตย์และดวงจันทร์ ความสําคัญ
และคุ ณค่าของสิ1 งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติที1ใช้แล้วไม่หมดไปและที1
ใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุ ม้ ค่า ความสัมพันธ์ของฤดู กาลกับการดําเนิ นชี วิตของมนุ ษย์ มีส่วนร่ วมในการฟื นฟู
ปรับปรุ งสิ1 งแวดล้อมในโรงเรี ยนและชุมชน
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางประชาธิ ปไตย
กระบวนกลุ่ม การระบุ การสังเกต และเปรี ยบเทียบ แยกแยะ ยกตัวอย่าง และกระบวนการทางจริ ยธรรม การ
นับ การเรี ยงลําดับ การอธิ บายและการยกตัวอย่าง การบอกและการสื บค้น
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เพื1 อ ให้ เห็ นความสํ า คั ญ และคุ ณ ค่ า ของสิ1 งแวดล้ อ มทางธรรมชาติ แ ละทางสั ง คม และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที1 ใช้แล้วไม่หมดไปและที1 ใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุ ม้ ค่า รวมทังเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ
ความสามารถในการสื1 อสาร และมีการนําความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนิ นชี วิตประจําวัน มีความ
สื1 อสัตย์สุจริ ตรักความเป็ นไทยและมีจิตสาธารณะ
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 )

117

ตัวชี:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าสั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. ๒ ( ส JMJKJ )
๑. บอกความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที1ตนนับถือ
๒. สรุ ปพุทธประวัติตงแต่
ั ประสู ติจนถึงการออกผนวชหรื อประวัติศาสดาที1ตนนับถือตามที1กาํ หนด
๓. ชื1นชมและบอกแบบอย่างการดําเนิ นชีวติ และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื1 องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามที1กาํ หนด
๔. บอกความหมาย ความสําคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ิตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา
หรื อหลักธรรมของศาสนาที1ตนนับถือตามที1กาํ หนด
๕. ชื1นชมการทําความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรี ยน ตามหลักศาสนา
๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที1เป็ นพืนฐานของสมาธิ ในพระพุทธ-ศาสนา หรื อการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที1ตนนับถือ ตามที1กาํ หนด
๗. บอกชื1อศาสนา ศาสดา และความสําคัญของคัมภีร์ของศาสนาที1ตนนับถือและศาสนาอื1นๆ
๘. ปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที1ตนนับถือ ตามที1กาํ หนดได้ถูกต้อง
๙. ปฏิบตั ิตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสําคัญทางศาสนา ตามที1กาํ หนดได้ถูกต้อง
๑๐. ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบและหน้าที1ที1ตอ้ งปฏิบตั ิในชีวิตประจําวัน
๑๑. ปฏิบตั ิตนตนตามมารยาทไทย
๑๒. แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความเชื1 อและการปฏิบตั ิของบุคคลอื1นที1แตกต่างกันโดยปราศจาก
อคติ
๑๓. เคารพในสิ ทธิ เสรี ภาพของผูอ้ ื1น
๑๔. อธิ บายความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็ นส่ วนหนึ1งของชุมชน
๑๕. ระบุผมู ้ ีบทบาท อํานาจในการตัดสิ นใจในโรงเรี ยน และชุมชน
๑๖. ระบุทรัพยากรที1นาํ มาผลิตสิ นค้าและบริ การที1ใช้ในชีวิตประจําวัน
๑๗. บอกที1มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว
๑๘. บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง
๑๙. สรุ ปผลดีของการใช้จ่ายที1เหมาะสมกับรายได้และการออม
๒๐. อธิ บายการแลกเปลี1ยนสิ นค้าและบริ การโดยวิธีต่าง ๆ
๒๑. บอกความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ื อและผูข้ าย
๒๒. ระบุสิ1งต่างๆ ที1เป็ นธรรมชาติกบั ที1มนุษย์สร้างขึน ซึ1 งปรากฏระหว่างโรงเรี ยนกับบ้าน
๒๓. ระบุตาํ แหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพของสิ1 งต่างๆ ที1ปรากฏในลูกโลก แผนที1 แผนผัง และภาพถ่าย
๒๔. อธิ บายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
๒๕. อธิ บายความสําคัญและคุณค่าของสิ1 งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม
๒๖. แยกแยะและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที1ใช้แล้วไม่หมดไปและที1ใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุม้ ค่า
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๒๗. อธิ บายความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการดําเนิ นชีวติ ของมนุษย์
๒๘. มีส่วนร่ วมในการฟื นฟูปรับปรุ งสิ1 งแวดล้อมในโรงเรี ยนและชุมชน
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คําอธิบายรายวิชา
ส ๑๓๑๐๑ สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๓
เวลา ๘๐ ชั0 วโมง
************************************
ศึ กษาความสําคัญของพระพุ ทธศาสนา และศาสนาที1 ตนนับ ถื อ ในฐานะที1 เป็ นรากฐานสําคัญของ
วัฒนธรรมไทย พุทธประวัติตงแต่
ั การบําเพ็ญเพียรจนถึงปริ นิพพาน ประวัติของศาสดาที1ตนนับถือ การดําเนิ น
ชีวติ และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื1 องเล่า และศาสนิ กชนความสําคัญของพระไตรปิ ฎก คัมภีร์ของศาสนา
ที1ตนนับถือ พระรัตนตรัย การปฏิบตั ิตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หลักธรรมของศาสนาที1ตน
นับถื อ เห็ นคุ ณค่าของการสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที1เป็ นพืนฐานของสมาธิ ในพระพุทธศาสนา การพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที1ตนนับถือ ความสําคัญและการปฏิบตั ิตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนสถาน ศาสนวัตถุ
ศาสนพิธีพิธีกรรม และวันสําคัญทางศาสนา การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะและการแสดงตนเป็ นศาสนิกชนของ
ศาสนาที1ตนนับถือ ประโยชน์ของการปฏิบตั ิตนตามประเพณี และวัฒนธรรมในครอบครัว ท้องถิ1น การดําเนิ น
ชี วิตของตนเอง และผูอ้ ื1นที1 อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที1 หลากหลาย ความสําคัญของวันหยุดราชการที1 สําคัญ
บุคคลซึ1 งมี ผลงานที1เป็ นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ1 นของตน บทบาทหน้าที1 ของสมาชิ กของชุ ม ชนการมี
ส่ วนร่ ว มในกิ จ กรรมต่า งๆ ตามกระบวนการประชาธิ ปไตย ความแตกต่างของกระบวนการการตัดสิ นใจใน
ชันเรี ยน / โรงเรี ยนและชุ มชนโดยวิธีการออกเสี ยงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสี ยงการเปลี1ยนแปลง ใน
ชันเรี ยน / โรงเรี ยนและชุ มชนที1เป็ นผลจากการตัดสิ นใจของบุคคลและกลุ่ม ความต้องการและความจําเป็ นใน
การใช้สินค้าและบริ การในการดํารงชี วิต การใช้จ่ายของตนเอง และนําทรัพยากรที1มีอยู่จาํ กัดมีผลต่อการผลิ ต
และบริ โภคสิ นค้าและบริ การของรัฐจัดหาและให้บริ การแก่ประชาชน ความสําคัญของภาษีและบทบาทของ
ประชาชนในการเสี ยภาษี การแข่งขันทางการค้าที1มีผลทําให้ราคาสิ นค้าลดลง และศึกษาเกี1ยวกับศักราชที1สาํ คัญ
ตามปฏิทินที1ใช้ในชีวิตประจําวัน รวมทังการใช้แผนที1 แผนผัง และภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ใน
ชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การเขียนแผนผังง่ายๆ แสดงตําแหน่งที1ตงของสถานที
ั
1สําคัญในบริ เวณโรงเรี ยน
และชุมชน ลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุ มชน การเปลี1ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุ มชนจากอดีต
ถึงปั จจุบนั การพึ1งพาสิ1 งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพืนฐานของมนุ ษย์ และ
การประกอบอาชี พ มลพิ ษ และการก่ อ ให้ เกิ ด มลพิ ษ โดยมนุ ษ ย์ ความแตกต่ างของเมื อ ง และชนบท การ
เปลี1ยนแปลงของสิ1 งแวดล้อมในชุมชน
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนกลุ่ม กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางจริ ยธรรม
กระบวนการประชาธิ ปไตย อธิ บาย ยกตัวอย่าง จําแนก การเขียน เปรี ยบเทียบ ระบุ และการลําดับเหตุการณ์
สําคัญ
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เพื1อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ความตระหนักความสามารถในการสื1 อสาร และเห็นคุณค่าของการนํา
ความรู ้ ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในการดําเนิ นชี วิตประจําวัน มี ความซื1 อสัตย์สุจริ ตรักความเป็ นไทย 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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าสั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. ๓ ( ส JNJKJ )
๑. อธิ บายความสําคัญของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที1ตนนับถือ ในฐานะที1เป็ นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรม
ไทย
๒. สรุ ปพุทธประวัติตงแต่
ั การบําเพ็ญเพียรจนถึงปริ นิพพาน หรื อประวัติของศาสดาที1ตนนับถือตามที1กาํ หนด
๓. ชื1นชมและบอกแบบอย่างการดําเนิ นชีวติ และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื1 องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามที1กาํ หนด
๔. บอกความหมาย ความสําคัญของพระไตรปิ ฎก หรื อคัมภีร์ของศาสนาที1ตนนับถือ
๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบตั ิตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรื อหลักธรรมของ
ศาสนาที1ตนนับถือตามที1กาํ หนด
๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที1เป็ นพืนฐานของสมาธิ ในพระพุทธศาสนา หรื อการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที1ตนนับถือตามที1กาํ หนด
๗. บอกชื1อ ความสําคัญและปฏิบตั ิตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของ
ศาสนาอื1นๆ
๘. ปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาที1ตนนับถือ ตามที1กาํ หนดได้ถูกต้อง
๙. เห็นคุณค่า และปฏิบตั ิตนในศาสนพิธีพิธีกรรม และวันสําคัญทางศาสนา ตามที1กาํ หนดได้ถูกต้อง
๑๐. แสดงตนเป็ นพุทธมามกะ หรื อแสดงตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนาที1ตนนับถือ
๑๑. สรุ ปประโยชน์และปฏิบตั ิตนตามประเพณี และวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ1น
๑๒. บอกพฤติกรรมการดําเนิ นชีวติ ของตนเอง และผูอ้ ื1นที1อยูใ่ นกระแสวัฒนธรรมที1หลากหลาย
๑๓. อธิ บายความสําคัญขอวันหยุดราชการที1สาํ คัญ
๑๔. ยกตัวอย่างบุคคลซึ1 งมีผลงานที1เป็ นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ1นของตน
๑๕. ระบุบทบาทหน้าที1ของสมาชิกของชุ มชนในการมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการ
ประชาธิ ปไตย
๑๖. วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการการตัดสิ นใจในชันเรี ยน/โรงเรี ยนและชุมชนโดยวิธีการออกเสี ยง
โดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสี ยง
๑๗. ยกตัวอย่างการเปลี1ยนแปลงในชันเรี ยน/โรงเรี ยนและชุมชนที1เป็ นผลจากการตัดสิ นใจของบุคคลและกลุ่ม
๑๘. จําแนกความต้องการและความจําเป็ นในการใช้สินค้าและบริ การในการดํารง ชีวิต
๑๙. วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง
๒๐. อธิ บายได้วา่ ทรัพยากรที1มีอยูจ่ าํ กัดมีผลต่อการผลิตและบริ โภคสิ นค้าและบริ การ
๒๑. บอกสิ นค้าและบริ การที1รัฐจัดหาและให้บริ การแก่ประชาชน
๒๒. บอกความสําคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสี ยภาษี
๒๓. อธิ บายเหตุผลการแข่งขันทางการค้า ที1มีผลทําให้ราคาสิ นค้าลดลง
๒๔. ใช้แผนที1 แผนผัง และภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ในชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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๒๕. เขียนแผนผังง่ายๆ เพื1อแสดงตําแหน่งที1ตงของสถานที
ั
1สาํ คัญในบริ เวณโรงเรี ยนและชุมชน
๒๖ .บอกความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน
๒๗. เปรี ยบเทียบการเปลี1ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึงปั จจุบนั
๒๘. อธิ บายการพึ1งพาสิ1 งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพืนฐานของมนุษย์และ
การประกอบอาชีพ
๒๙. อธิ บายเกี1ยวกับมลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์
๓๐. อธิ บายความแตกต่างของเมืองและชนบท
๓๑. ตระหนักถึงการเปลี1ยนแปลงของสิ1 งแวดล้อมในชุมชน
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คําอธิบายรายวิชา
ส ๑๔๑๐๑ สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๔
เวลา ๘๐ ชั0 วโมง
************************************
ศึกษาเกี1ยวกับ ความสําคัญของพระพุทธศาสนา ศาสนาที1ตนนับถือ ในฐานะเป็ นศูนย์รวมจิตใจของ
ศาสนิ กชน พุทธประวัติตงแต่
ั บรรลุ ธรรมจนถึ งประกาศธรรม ประวัติของศาสดาที1 ตนนับถื อ เห็ นคุ ณ ค่าการ
ปฏิบตั ิตนตามแบบอย่างการดําเนินชี วิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก / ศาสนิ กชนตัวอย่าง พระรัตนตรัย
การปฏิบตั ิตามไตรสิ กขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หลักธรรมของศาสนาที1ตนนับถือ การ
ทําความดี ของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรี ยนและชุ มชนตามหลักศาสนา เห็ นคุ ณค่าของการสวดมนต์
แผ่เมตตา การมีสติที1เป็ นพืนฐานของสมาธิ ในพระพุทธศาสนา และการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที1
ตนนับ ถื อ การปฏิ บ ัติต ามหลัก ธรรมของศาสนาที1 ตนนับ ถื อ การอยู่ร่วมกัน เป็ นชาติ ไ ด้อ ย่างสมานฉัน ท์
ประวัติศาสดาของศาสนาอื1นๆ การมีส่วนร่ วมในการบํารุ งรักษาศาสนสถานของศาสนาที1ตนนับถือ มารยาท
ของความเป็ นศาสนิกชนที1ดี การปฏิบตั ิตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสําคัญทางศาสนา การปฏิบตั ิตนเป็ น
พลเมื องดี ตามวิถีประชาธิ ปไตยในฐานะสมาชิ กที1 ดีของชุ ม ชน การเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที1 ดี สิ ทธิ พืนฐานเด็ก
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ1น วิธีการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขในชี วิตประจําวัน อํานาจ
อธิ ป ไตยและความสําคัญ ของระบอบประชาธิ ป ไตย บทบาทหน้าที1 ข องพลเมื องในกระบวนการเลื อกตัง
ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริ ยต์ ามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ปั จจัย
ที1 มีผลต่อการเลื อกซื อสิ นค้าและบริ การ สิ ทธิ พืนฐานและรักษาผลประโยชน์ ของตนเองในฐานะผูบ้ ริ โภค
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปใช้ในชี วติ ประจําวันของตนเอง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนใน
ชุ มชน หน้าที1 เบื องต้นของเงิ นในระบบเศรษฐกิ จ และศึ กษาการนับช่ วง เวลา เป็ นทศวรรษ ศตวรรษ และ
สหัสวรรษ ยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติ หลักฐานที1ใช้ในการศึกษาความเป็ นมาของท้องถิ1น การ
ตังหลัก แหล่ ง และพัฒ นาการของมนุ ษ ย์ยุ ค ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ และยุ ค ประวัติ ศ าสตร์ หลัก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ที1พบในท้องถิ1 นที1 แสดงพัฒนาการของมนุ ษยชาติ อาณาจักรสุ โขทัย ประวัติและผลงานของ
บุคคลสําคัญสมัยสุ โขทัย ภูมิปัญญาไทยที1สําคัญสมัยสุ โขทัยที1น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุ รักษ์ รวมทัง
ศึกษาเกี1ยวกับ การใช้แผนที1 ภาพถ่าย ลักษณะสําคัญทางกายภาพของจังหวัดตนเอง แหล่งทรัพยากรและสิ1 ง
ต่างๆ ในจังหวัดของตนเองด้วยแผนที1 ใช้แผนที1 อธิ บายความสัมพันธ์ของสิ1 งต่างๆ ที1 มีอยู่ในจังหวัด สภาพ
แวดล้อมทางกายภาพของชุ มชนที1ส่งผลต่อการดําเนิ นชี วิตของคนในจังหวัด การเปลี1ยนแปลงสภาพแวดล้อม
และผลที1เกิดจากการเปลี1ยนแปลง การอนุรักษ์สิ1งแวดล้อม
โดยใช้ก ระบวนการคิ ด วิเคราะห์ กระบวนกลุ่ ม กระบวนการทางภู มิ ศ าสตร์ กระบวนการทาง
จริ ย ธรรม กระบวนการประชาธิ ป ไตย อธิ บาย วิ เคราะห์ ยกตัว อย่า ง ระบุ แยกแยะ จํา แนก การเขี ย น
เปรี ยบเทียบ และการลําดับเหตุการณ์สาํ คัญ
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เพื1อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื1 อสาร และเห็นคุณค่าของการนําความรู ้ไปใช้ให้
เกิ ดประโยชน์ ในการดําเนิ น ชี วิตประจําวัน มี ความซื1 อสั ตย์สุ จริ ตรั ก ความเป็ นไทยมี จิตสาธารณะและการ
อนุรักษ์ส1ิ งแวดล้อม
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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าสั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. ๔ ( ส JPJKJ )
๑. อธิ บายความสําคัญของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที1ตนนับถือ ในฐานะเป็ นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน
๒. สรุ ปพุทธประวัติตงแต่
ั บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม หรื อประวัติศาสดาที1ตนนับถือตามที1กาํ หนด
๓. เห็นคุณค่า และปฏิบตั ิตนตามแบบอย่างการดําเนิ นชีวติ และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื1 องเล่าและ
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที1กาํ หนด
๔. แสดงความเคารพ พระรัตนตรัย ปฏิบตั ิตามไตรสิ กขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรื อ
หลักธรรมของศาสนาที1ตนนับถือตามที1กาํ หนด
๕. ชื1นชมการทําความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรี ยนและชุมชนตามหลักศาสนา พร้อมทังบอกแนว
ปฏิบตั ิในการดําเนินชีวิต
๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที1เป็ นพืนฐานของสมาธิ ในพระพุทธศาสนา หรื อการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที1ตนนับถือตามที1กาํ หนด
๗. ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของศาสนาที1ตนนับถือ เพื1อการอยูร่ ่ วมกันเป็ นชาติได้อย่างสมานฉันท์
๘. อธิ บายประวัติศาสดาของศาสนาอื1นๆ โดยสังเขป
๙. อภิปรายความสําคัญ และมีส่วนร่ วมในการบํารุ งรักษาศาสนสถานของศาสนาที1ตนนับถือ
๑๐. มีมรรยาทของความเป็ นศาสนิกชนที1ดี ตามที1กาํ หนด
๑๑. ปฏิบตั ิตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสําคัญทางศาสนา ตามที1กาํ หนดได้ถูกต้อง
๑๒. ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิ ปไตยในฐานะสมาชิกที1ดีของชุมชน
๑๓. ปฏิบตั ิตนในการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที1ดี
๑๔. วิเคราะห์สิทธิ พืนฐานที1เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย
๑๕. อธิ บายความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ1น
๑๖. เสนอวิธีการที1จะอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขในชีวติ ประจําวัน
๑๗. อธิ บายอํานาจอธิ ปไตยและความสําคัญของระบอบประชาธิ ปไตย
๑๘. อธิ บายบทบาทหน้าที1ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตัง
๑๙. อธิ บายความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริ ยต์ ามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข
๒๐. ระบุปัจจัยที1มีผลต่อการเลือกซื อสิ นค้าและบริ การ
๒๑. บอกสิ ทธิ พืนฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผูบ้ ริ โภค
๒๒. อธิ บายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันของตนเอง
๒๓. อธิ บายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน
๒๔. อธิ บายหน้าที1เบืองต้นของเงิน
๒๕. ใช้แผนที1 ภาพถ่าย ระบุลกั ษณะสําคัญทางกายภาพของจังหวัดตนเอง
๒๖. ระบุแหล่งทรัพยากรและสิ1 งต่าง ๆ ในจังหวัดของตนเองด้วยแผนที1
๒๗. ใช้แผนที1อธิ บายความสัมพันธ์ของสิ1 งต่างๆ ที1มีอยูใ่ นจังหวัด
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๒๘. อธิ บายสภาพ แวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที1ส่งผลต่อการดําเนิ นชีวติ ของคนในจังหวัด
๒๙. อธิ บายการเปลี1ยนแปลงสภาพ แวดล้อมในจังหวัดและผลที1เกิดจากการเปลี1ยนแปลงนัน
๓๐. มีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์สิ1งแวดล้อมในจังหวัด
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คําอธิบายรายวิชา
ส ๑๕๑๐๑ สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๕
เวลา ๘๐ ชั0 วโมง
************************************
ศึ กษาเกี1 ยวกับ ความสําคัญของพระพุ ท ธศาสนา และศาสนาที1 ตนนับถื อ ในฐานะที1 เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย พุทธประวัติตงแต่
ั เสด็จกรุ งกบิลพัสดุจ์ นถึงพุทธกิจสําคัญ ประวัติ
ศาสดาที1 ตนนับ ถื อ การประพฤติ ตนตามแบบอย่างการดําเนิ นชี วิต ประวัติส าวก ชาดก/ศาสนิ กชนตัวอย่าง
องค์ป ระกอบและความสํ าคัญ ของพระไตรปิ ฎก คัม ภี ร์ข องศาสนาที1 ตนนับ ถื อ พระรั ตนตรั ย ไตรสิ ก ขา
หลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรื อหลักธรรม และพุทธศาสนสุ ภาษิต เห็นคุณค่าของการสวดมนต์
แผ่เมตตา การฝึ กสมาธิ การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที1ตนนับถือ การปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม การ
พัฒนาตนเองและสิ1 งแวดล้อม ศาสนพิธี พิ ธีกรรมทางศาสนา มรรยาทของศาสนิ กชน และวันสําคัญทาง
ศาสนา การปฏิ บ ตั ิ ตนตามสถานภาพ บทบาท สิ ท ธิ เสรี ภาพ และหน้าที1 ในฐานะพลเมื องดี การปกป้ อง
คุม้ ครองตนเองและผูอ้ ื1น การละเมิดสิ ทธิ เด็ก เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที1มีผลต่อการดําเนิ นชี วิตในสังคมไทย
การมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ แ ละเผยแพร่ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ1 น ของชุ ม ชนโครงสร้ า ง อํา นาจ หน้ า ที1 แ ละ
ความสําคัญของการปกครองส่ วนท้องถิ1 น บทบาทหน้าที1 และวิธีการเข้าดํารงตําแหน่ งของผูบ้ ริ หารท้องถิ1 น
ประโยชน์ที1ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ1 น ปั จจัยการผลิตสิ นค้าและบริ การ การประยุกต์ใช้
แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทํากิจกรรมต่างๆ ในครอบครัว โรงเรี ยนและชุมชน หลักการ
สําคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ บทบาทหน้าที1ของธนาคาร ผลดีและผลเสี ยของการกูย้ ืมเงินทังนอกระบบ
และในระบบ ความเป็ นมาของท้องถิ1 นโดยใช้หลักฐานที1หลากหลาย ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ตอบคําถามทาง
ประวัติศาสตร์ ข้อเท็จจริ งเกี1 ยวกับเรื1 องราว
ในท้องถิ1น อิทธิ พลของอารยธรรมอินเดียและจีนที1มีต่อไทย
และเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ วัฒนธรรมต่างชาติที1มีต่อสังคมไทยปั จจุบนั อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี ทางด้าน
เศรษฐกิ จและ การปกครอง ประวัติและผลงานของบุ คคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุ รีที1น่าภาคภู มิใจ การ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย สมัยอยุธยาและธนบุรี และศึกษา (พิกดั ภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด) ระยะ ทิศทางของ
ภูมิภาคของตนเอง ลักษณะภูมิลกั ษณ์ที1สาํ คัญในภูมิภาคของตนเองในแผนที1 ลักษณะทางกายภาพกับลักษณะ
ทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง สภาพแวดล้อมทางกายภาพที1มีอิทธิ พลต่อลักษณะการตังถิ1นฐานและการย้าย
ถิ1 นของประชากรในภู มิ ภาค อิ ท ธิ พลของสิ1 งแวดล้อมทางธรรมชาติ ที1 ก่อให้เกิ ดวิถีชีวิตและการสร้ างสรรค์
วัฒนธรรมในภูมิภาค การนําเสนอตัวอย่างที1สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและการทําลายสภาพแวดล้อม และ
การเสนอแนวคิด ในการรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนกลุ่ม กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทาง
จริ ยธรรม กระบวนการประชาธิ ปไตยศึกษา ระบุ อธิ บาย ยกตัวอย่าง จําแนก สื บค้น รวบรวม อภิปราย และ
การระบุตาํ แหน่งพิกดั ภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด
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เพื1อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื1 อสาร และเห็นคุณค่าของการนําความรู ้ไปใช้ให้
เกิ ดประโยชน์ในการดําเนิ นชี วิตประจําวัน มี ความซื1 อสัตย์สุจริ ตรักความเป็ นไทยและมี จิตสาธารณะในการ
รักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค
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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าสั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. ๕ ( ส JQJKJ )
๑. วิเคราะห์ความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที1ตนนับถือ ในฐานะที1เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมและ
หลักในการพัฒนาชาติไทย
๒. สรุ ปพุทธประวัติตงแต่
ั เสด็จกรุ งกบิลพัสดุจ์ นถึงพุทธกิจสําคัญหรื อประวัติศาสดาที1ตนนับถือตามที1กาํ หนด
๓. เห็นคุณค่า และประพฤติตนตามแบบอย่างการดําเนินชี วติ และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื1 องเล่า และ
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที1กาํ หนด
๔. อธิ บายองค์ประกอบ และความสําคัญของพระไตรปิ ฎก หรื อคัมภีร์ของศาสนาที1ตนนับถือ
๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบตั ิตามไตรสิ กขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรื อ
หลักธรรมของศาสนาที1ตนนับถือตามที1กาํ หนด
๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา มีสติที1เป็ นพืนฐานของสมาธิ ในพระพุทธศาสนา หรื อการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที1ตนนับถือตามที1กาํ หนด
๗. ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของศาสนาที1ตนนับถือ เพื1อการพัฒนาตนเองและสิ1 งแวดล้อม
๘. จัดพิธีกรรมตามศาสนาที1ตนนับถืออย่างเรี ยบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบตั ิตนถูกต้อง
๙. ปฏิบตั ิตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสําคัญทางศาสนา ตามที1กาํ หนด และอภิปรายประโยชน์ที1ได้รับจาก
การเข้าร่ วมกิจกรรม
๑๐. มีมรรยาทของความเป็ นศาสนิกชนที1ดี ตามที1กาํ หนด
๑๑. ยกตัวอย่างและปฏิบตั ิตนตามสถานภาพ บทบาท สิ ทธิ เสรี ภาพ และหน้าที1ในฐานะพลเมืองดี
๑๒. เสนอวิธีการปกป้ องคุม้ ครองตนเองหรื อผูอ้ ื1นจากการละเมิดสิ ทธิ เด็ก
๑๓. เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที1มีผลต่อการดําเนินชี วติ ในสังคมไทย
๑๔. มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ1นของชุมชน
๑๕. อธิ บายโครงสร้าง อํานาจ หน้าที1และความสําคัญของการปกครองส่ วนท้องถิ1น
๑๖. ระบุบทบาทหน้าที1 และวิธีการเข้าดํารงตําแหน่งของผูบ้ ริ หารท้องถิ1น
๑๗. วิเคราะห์ประโยชน์ที1ชุมชน จะได้รับจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ1น
๑๘. อธิ บายปั จจัยการผลิตสิ นค้าและบริ การ
๑๙. ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทํากิจกรรม ต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรี ยนและ
ชุมชน
๒๐. อธิ บายหลักการสําคัญและประโยชน์ของสหกรณ์
๒๑. อธิ บายบทบาทหน้าที1เบืองต้นของธนาคาร
๒๒. จําแนกผลดีและผลเสี ยของการกูย้ มื
๒๓. รู ้ตาํ แหน่ง (พิกดั ภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด) ระยะ ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง
๒๔. ระบุลกั ษณะภูมิลกั ษณ์ที1สาํ คัญในภูมิภาคของตนเองในแผนที1
๒๕. อธิ บายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง
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๒๖. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพที1มีอิทธิ พลต่อลักษณะการตังถิ1นฐานและการย้ายถิ1นของประชากรใน
ภูมิภาค
๒๗. อธิ บายอิทธิ พลของสิ1 งแวดล้อมทางธรรมชาติที1ก่อให้เกิดวิถีชีวติ และการสร้างสรรค์วฒั นธรรมในภูมิภาค
๒๘. นําเสนอตัวอย่างที1สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและการทําลายสภาพแวดล้อม และเสนอแนวคิดในการ
รักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค
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คําอธิบายรายวิชา
ส ๑๖๑๐๑ สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๖
เวลา ๘๐ ชั0 วโมง
************************************
ศึกษาเกี1ยวกับความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็ นศาสนาประจําชาติ และความสําคัญของ
ศาสนาที1ตนนับถือ พุทธประวัติตงแต่
ั ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน และประวัติศาสดาที1ตนนับถือ การ
ประพฤติตนตามแบบอย่างการดําเนิ นชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก / เรื1 องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง
พระรัตนตรัย การปฏิบตั ิตามไตรสิ กขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา และหลักธรรมของศาสนา
ที1ตนนับถือ การทําความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา เห็นคุณค่าของการสวดมนต์ แผ่เมตตา การ
ฝึ กสมาธิ และบริ หารจิ ตเจริ ญปั ญญา การพัฒนาจิ ตตามแนวทางของศาสนาที1 ตนนับถื อ การปฏิ บ ตั ิ ตนตาม
หลักธรรมของศาสนาที1 ตนนับถื อ การแก้ปัญหาอบายมุ ข และสิ1 งเสพติ ด หลักธรรมสําคัญของศาสนาอื1นๆ
ลักษณะสําคัญของศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาอื1นๆ และการปฏิ บตั ิตนได้อย่างเหมาะสมในศาสนสถาน
และการปฏิ บ ตั ิ ตนได้อย่างเหมาะสม มรรยาทของความเป็ นศาสนิ ก ชนที1 ดี ประโยชน์ ข องการเข้าร่ วมใน
ศาสนพิธี พิธีกรรม กิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ และแสดงตนเป็ นศาสนิกชน
ของศาสนาที1ตนนับถือ
การปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายที1 เกี1 ย วข้องกับ ชี วิตประจําวัน ของครอบครั วและชุ ม ชน การเปลี1 ยนแปลง
วัฒนธรรมตามกาลเวลาและธํารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม มารยาทไทย ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่าง
กลุ่มคนในสังคมไทย ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ ต่างๆ ในชี วิตประจําวัน บทบาท หน้าที1ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ1 นและรัฐบาล การมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมต่าง ๆ การส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยในท้องถิ1นและประเทศ
บทบาท และความสําคัญของการเลื อกตังตามระบอบประชาธิ ปไตย บทบาทของผูผ้ ลิ ตที1 มีความรับผิดชอบ
บทบาทของผูบ้ ริ โภค วิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยัง1 ยืน ความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค
ธนาคารและรัฐบาล การรวมกลุ่ มทางเศรษฐกิ จภายในท้องถิ1 น ความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ใน
การศึ ก ษาเรื1 องราวทางประวัติศ าสตร์ เหตุ ก ารณ์ สําคัญ ในอดี ต สภาพสั ง คม เศรษฐกิ จและการเมื องของ
ประเทศเพื1อนบ้านในปั จจุบนั ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซี ยน พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ ปั จจัยที1
ส่ งเสริ มความเจริ ญรุ่ งเรื องทางเศรษฐกิจ และการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ ผลงานของบุคคลสําคัญ
ด้านต่างๆ สมัยรั ตนโกสิ นทร์ ภู มิ ปัญญาไทยที1 สําคัญสมัยรัตนโกสิ นทร์ ที1น่าภาคภู มิใจ และควรค่าแก่ การ
อนุ รักษ์ไว้ และการใช้เครื1 องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที1 ภาพถ่ายชนิ ดต่าง) ลักษณะสําคัญทางกายภาพ และ
สังคมของประเทศ ความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ของประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ1 งแวดล้อมทางธรรมชาติกบั สิ1 งแวดล้อมทางสังคมในประเทศ การแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจาก
อดีตถึงปั จจุบนั และผลที1เกิดขึนจากการเปลี1ยนแปลง การอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน
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โดยใช้ก ระบวนการคิ ด วิเคราะห์ กระบวนกลุ่ ม กระบวนการทางภู มิ ศ าสตร์ กระบวนการทาง
จริ ยธรรม กระบวนการประชาธิ ปไตย อภิปราย ระบุ อธิ บาย เปรี ยบเทียบ และการยกตัวอย่าง
เพื1อให้ภาคภูมิใจ และ เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื1 อสาร และเห็นคุณค่าของการนํา
ความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชี วติ ประจําวัน มีความซื1 อสัตย์สุจริ ต มีจิตสาธารณะ รักและอนุรักษ์
ความเป็ นไทย
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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าสั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. ๖ ( ส JRJKJ )
๑. วิเคราะห์ความสําคัญของพระพุทธ- ศาสนาในฐานะเป็ นศาสนาประจําชาติ หรื อความสําคัญของศาสนาที1
ตนนับถือ
๒. สรุ ปพุทธประวัติตงแต่
ั ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน หรื อประวัติศาสดาที1ตนนับถือตามที1กาํ หนด
๓. เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดําเนินชี วติ และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื1 องเล่า และ
ศาสนิกชนตัวอย่างตามที1กาํ หนด
๔. วิเคราะห์ความสําคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ิตามไตรสิ กขา และหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธ
ศาสนา หรื อหลักธรรมของศาสนาที1ตนนับถือตามที1กาํ หนด
๕. ชื1นชมการทําความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา พร้อมทังบอกแนวปฏิบตั ิในการดําเนินชีวติ
๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา และบริ หารจิตเจริ ญปั ญญา มีสติที1เป็ นพืนฐานของสมาธิ ในพระพุทธ
ศาสนา หรื อ การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที1ตนนับถือ ตามที1กาํ หนด
๗. ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของศาสนาที1ตนนับถือ เพื1อแก้ปัญหาอบายมุขและ สิ1 งเสพติด
๘. อธิ บายหลักธรรมสําคัญของศาสนาอื1นๆ โดยสังเขป
๙. อธิ บายลักษณะสําคัญของศาสนพิธีพิธีกรรมของศาสนาอื1นๆ และปฏิบตั ิตนได้อย่างเหมาะสมเมื1อต้องเข้า
ร่ วมพิธี
๑๐. อธิ บายความรู ้เกี1ยวกับสถานที1ต่างๆในศาสนสถาน และปฏิบตั ิตนได้อย่างเหมาะสม
๑๑. มีมรรยาทของความเป็ นศาสนิกชนที1ดี ตามที1กาํ หนด
๑๒. อธิ บายประโยชน์ของการเข้าร่ วมใน ศาสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา ตามที1
กําหนด และปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง
๑๓. แสดงตนเป็ นพุทธมามกะ หรื อแสดงตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนาที1ตนนับถือ
๑๔. ปฏิบตั ิตามกฎหมายที1เกี1ยวข้องกับชีวติ ประจําวันของครอบครัวและชุมชน
๑๕. วิเคราะห์การเปลี1ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธํารงรักษาวัฒนธรรม อันดีงาม
๑๖. แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมถูกกาลเทศะ
๑๗. อธิ บายคุณค่าทางวัฒนธรรมที1แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย
๑๘. ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน เลือกรับและใช้ขอ้ มูล ข่าวสารในการเรี ยนรู ้ได้
เหมาะสม
๑๙. เปรี ยบเทียบบทบาท หน้าที1ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ1นและรัฐบาล
๒๐. มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ที1ส่งเสริ ม ประชาธิ ปไตยในท้องถิ1นและประเทศ
๒๑. อภิปรายบทบาท ความสําคัญในการใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตังตามระบอบประชาธิ ปไตย
๒๒. อธิ บายบทบาทของผูผ้ ลิตที1มีความรับผิดชอบ
๒๓. อธิ บายบทบาทของผูบ้ ริ โภคที1รู้เท่าทัน
๒๔. บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยัง1 ยืน
๒๕. อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค ธนาคาร และรัฐบาล
๒๖. ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ1น
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๒๗. ใช้เครื1 องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที1 ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ) ระบุลกั ษณะสําคัญทางกายภาพและสังคมของ
ประเทศ
๒๘. อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ
๒๙. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ1 งแวดล้อมทางธรรมชาติกบั สิ1 งแวดล้อมทางสังคมในประเทศ
๓๐. อธิ บายการแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปั จจุบนั และผลที1เกิดขึนจากการเปลี1ยนแปลง
นัน
๓๑. จัดทําแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน
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คําอธิบายรายวิชา
ส ๒๑๑๐๑ สั งคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๑ ภาคเรียนที0 ๑ เวลา ๖๐ ชั0 วโมง / ภาคเรียน
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

…………………………………………………………..
ศึ ก ษา การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาหรื อ ศาสนาที1 ต นนั บ ถื อ สู่ ประเทศไทย ความสํ า คัญ ของ
พระพุ ท ธศาสนาหรื อ ศาสนาที1 ต นนับ ถื อ ที1 มี ต่ อ สภาพแวดล้อ ม ในสั ง คมไทย รวมทังการพัฒ นาตนและ
ครอบครัว พุทธประวัติตงแต่
ั ประสู ติจนถึงบําเพ็ญทุกรกิริยาหรื อประวัติศาสดาที1ตนนับถือ และประพฤติตน
ตามแบบอย่างการดําเนินชี วติ และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื1 องเล่า และ ศาสนิกชนตัวอย่าง พุทธคุณ
และข้อธรรมสําคัญในกรอบอริ ยสัจ ๔ หรื อหลักธรรมของศาสนาที1ตนนับถื อ พัฒนาแก้ปัญหาของตนเอง
และครอบครัว การบําเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน จริ ยวัตรของสาวกเพื1อเป็ นแบบอย่างในการประพฤติ
ปฏิบตั ิ และปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก
ศึกษากฎหมายในการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของบุ คคล ระบุ ความสามารถของตนเองในการทําประโยชน์ ต่อ
สังคมและประเทศชาติ เจตนารมณ์ โครงสร้ าง และสาระสําคัญของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณา-จัก รไทยฉบับ
ปั จจุ บนั โดยสังเขป ค่านิ ยมและพฤติ กรรมการบริ โภคของคนในสังคมซึ1 งส่ งผลต่อเศรษฐกิ จของชุ มชนและ
ประเทศ บทบาทหน้าที1 และความแตกต่างของสถาบันการเงิ นแต่ละประเภทและธนาคารกลาง ตัวอย่างที1
สะท้อนให้ เห็ น การพึ1 งพาอาศัยกัน และการแข่ งขัน กัน ทางเศรษฐกิ จในประเทศ เครื1 องมื อทางภู มิ ศ าสตร์
(ลูกโลก แผนที1 กราฟ แผนภูมิ) เส้นแบ่งเวลา ลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชี ย
ออสเตรเลียและโอเชี ยเนี ย ผลกระทบจากการเปลี1ยนแปลง ทางธรรมชาติของทวีปเอเชี ย ออสเตรเลีย และโอ
เชี ยเนี ย ความร่ วมมือของประเทศต่างๆ ที1มีผลต่อสิ1 งแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีปเอเชี ย ออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย
โดยการอธิ บาย วิเคราะห์ และการปฏิ บตั ิ เพื1อให้มีความรู ้ พืนฐานเกี1 ยวกับศาสนาสําคัญในประเทศ
ไทย มีความศรัทธาและปฏิ บตั ิตนตามหลักศีลธรรม มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยมที1ดีงามตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาและศาสนาที1ตนนับถือ และอยูร่ ่ วมกับสังคมอย่างสันติสุข ข่าวสารเกี1ยวกับการกระทําความดี
ตามหลักจริ ยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
วิเคราะห์ และปฏิบตั ิ ให้มีความรู ้เกี1ยวกับกฎหมายและสาระของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย มี
คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมและค่านิ ยมที1 เหมาะสม อธิ บาย วิเคราะห์ ระบุ และยกตัวอย่าง เพื1อให้มีความรู ้ ความ
เข้า ใจกับ เศรษฐศาสตร์ เบื องต้น มี ก ารพึ1 ง พาอาศัย และการแข่ ง ขัน กัน และนํา ความรู ้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ชี วิตประจําวันวิเคราะห์ เทียบศักราช ศึกษาเหตุการณ์ ระบุความสําคัญ เพื1อนําวิธีการทางประวัติศาสตร์ มาใช้
ศึกษา มีคุณธรรมและจริ ยธรรมที1พึงประสงค์
เพื0อให้ผเู ้ รี ยนมีความใฝ่ เรี ยนรู ้ มีระเบียบวินยั มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริ ย ์ มีความซื1 อสัตย์สุจริ ต มีจิต
สาธารณะ มุ่งมัน1 ในการทํางาน รักความเป็ นไทย และอยูอ่ ย่างพอเพียง
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คําอธิบายรายวิชา
ส ๒๑๑๐๓ สั งคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๑ ภาคเรียนที0 ๒ เวลา ๖๐ ชั0 วโมง / ภาคเรียน
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

…………………………………………………………..
ศึกษา คุ ณค่าของการพัฒนาจิตเพื1อการเรี ยนรู ้ และการดําเนิ นชี วิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิ โสมนสิ การคือ
วิธีคิดแบบคุ ณค่าแท้-คุ ณค่าเที ยม และวิธีคิดแบบคุ ณ -โทษและทางออก หรื อการพัฒนาจิ ตตามแนวทางของ
ศาสนา บริ หารจิ ตและเจริ ญปั ญญาด้วยอานาปานสติ หรื อตาม แนวทางของศาสนา การปฏิ บตั ิ ตนตาม
หลักธรรมทางศาสนา ในการดํารงชี วิตแบบพอเพียงและดูแลรักษาสิ1 งแวดล้อมเพื1อการอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสันติ
สุ ข เหตุผลความจําเป็ นที1ทุกคนต้องศึกษา เรี ยนรู ้ศาสนาอื1นๆ การ ปฏิ บตั ิตนต่อศาสนิ กชนอื1นในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การกระทําของบุคคลที1เป็ นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ และนําเสนอแนวทางการ
ปฏิ บ ัติ ข องตนเอง การปฏิ บ ัติ ต นอย่างเหมาะสมต่ อ บุ ค คลต่ างๆ พิ ธี ก รรมและปฏิ บ ัติ ต นในศาสนพิ ธี
ความสําคัญและการปฏิบตั ิตนในวันสําคัญทางศาสนา
คุ ณค่าทางวัฒนธรรมที1 เป็ นปั จจัยในการสร้ า งความสัมพันธ์ที1ดี หรื ออาจนําไปสู่ ความเข้าใจผิดต่อกัน
การเคารพในสิ ทธิ เสรี ภาพของตนเองและผูอ้ ื1 น บทบาท การถ่วงดุ ลอํานาจอธิ ปไตยในรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยฉบับปั จจุบนั บทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณา-จักรไทยฉบับปั จจุบนั ที1เกี1ยวข้องกับ
ตนเอง
ความสําคัญ ของเศรษฐศาสตร์ ความเป็ นมา หลักการและความสําคัญ ของปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงต่อสังคมไทย ปั จจัยที1มีอิทธิ พลต่อการกําหนดอุปสงค์และอุปทาน ผลของการมีกฎหมายเกี1 ยวกับ
ทรัพย์สินทางปั ญญา สหกรณ์
การเชื1 อมโยงสาเหตุ และแนวทางป้ องกันภัยธรรมชาติ และการระวังภัยที1 เกิ ดขึนในประทศไทยและ
ทวีปเอเช◌ยี ออสเตรเลีย และโอเชี ยเนี ย ทําเลที1ตงกิ
ั จกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
และโอเชี ยเนี ย โดยใช้แหล่ งข้อมูลที1 หลากหลาย ปั จจัยทางกายภาพและสังคมที1มีผลต่อการเลื1 อนไหลของ
ความคิด เทคโนโลยี สิ นค้า และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ โอเชียเนีย
โดยการอธิ บาย วิเคราะห์ และการปฏิบตั ิ เพื1อ ให้มีความรู ้ความเข้าใจคุณค่าของการพัฒนาจิต เป็ นผู ้
มีคุณธรรม จริ ยธรรม ดํารงชี วิตแบบพอเพียง ดูแลรักษาสิ1 งแวดล้อม วิเคราะห์และปฏิ บตั ิตนตามหลักธรรม
ของศาสนาที1ตนนับถือ
การวิเคราะห์ และปฏิ บ ัติ เพื1 อ ให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจคุ ณ ค่ า ทางวัฒ นธรรม การเคารพในสิ ท ธิ
เสรี ภาพ วิเคราะห์ การถ่วงดุลอํานาจอธิ ปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราช-อาณาจักรไทย
การอธิ บาย วิเคราะห์ ระบุ และยกตัวอย่าง เพื1อ ให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี1ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การ
พึ1งพาอาศัยและการแข่งขันกัน และนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน
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การสื บ ค้น อธิ บ าย วิ เคราะห์ แ ละสํ า รวจ เพื1 อ ให้ เข้า ใจสาเหตุ แ ละแนวทางป้ อ งกัน ภัย ธรรมชาติ
ตลอดจนวัฒนธรรมในท้องถิ1นและประเทศ
เพื0อให้ผเู ้ รี ยนมีความใฝ่ เรี ยนรู ้ มีระเบียบวินยั มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริ ย ์ มีความซื1 อสัตย์สุจริ ต มีจิต
สาธารณะ มุ่งมัน1 ในการทํางาน รักความเป็ นไทย และอยูอ่ ย่างพอเพียง
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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คําอธิบายรายวิชา
ส ๒๒๑๐๑ สั งคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที๒
0
ภาคเรียนที0 ๑ เวลา ๖๐ ชั0 วโมง / ภาคเรียน
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
...............................................................................
ศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที1ตนนับถื อสู่ ประเทศเพื1อนบ้าน ความสําคัญของพระ
พุทธ ศาสนาหรื อศาสนาที1ตนนับถือที1ช่วยเสริ มสร้างความเข้าใจอันดีกบั ประเทศเพื1อนบ้าน ความสําคัญของ
พระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที1ตนนับถือในฐานะที1เป็ นรากฐานของวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาติและมรดกของ
ชาติ ความสําคัญของพระพุทธ ศาสนาหรื อศาสนาที1ตน นับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม
พุท ธประวัติหรื อประวัติศาสดาของศาสนาที1 ตนนับถื อตามที1 ก าํ หนด การประพฤติ ตนตามแบบอย่างการ
ดําเนิ นชี วิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื1 องเล่าและศาสนิ กชนตัวอย่าง การปฏิ บตั ิตนอย่างเหมาะสม
ต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลักศาสนาที1ตนนับถือ มรรยาทของความเป็ นศาสนิ กชนที1ดี ศึกษาการปฏิบตั ิตนตาม
กฎหมายที1เกี1 ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวชุ มชนและประเทศ การปฏิ บตั ิตนตาม สถานภาพ บทบาทสิ ทธิ เสรี ภาพ
หน้าที1ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิ ปไตย กระบวนการ ในการตรากฎหมาย
ปั จจัยที1มีผลต่อการลงทุนและการออม ปั จจัยการผลิตสิ นค้าและบริ การ และปั จจัยที1มี อิทธิ พลต่อ
การผลิตสิ นค้าและบริ การ ระบบเศรษฐกิจ แบบต่างๆ การพึ1งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิ จใน
ภู มิ ภ าคเอเชี ย เครื1 องมื อทางภู มิ ศ าสตร์ ในการรวบรวมวิเคราะห์ และนําเสนอข้อ มู ล เกี1 ย วกับ ลัก ษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ แอฟริ กา การก่ อเกิ ดสิ1 งแวดล้อมใหม่ท างสั งคม อันเป็ นผลจากการ
เปลี1 ย นแปลง ทางธรรมชาติ และทางสั ง คมของ ทวีป ยุโรปและแอฟริ ก า แนวทางการอนุ รัก ษ์ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ1 งแวดล้อมใน ทวีปยุโรปและแอฟริ กา
โดยการอธิ บาย วิเคราะห์ อภิปราย และวิธีคิด เพื1อ เผยแผ่ศาสนาสําคัญในประเทศไทย เสริ มสร้ าง
ความเข้าใจอันดีกบั ประเทศเพื1อนบ้าน มีการพัฒนาชุ มชนประพฤติตนตามแบบอย่างการดําเนิ นชี วิตและเห็ น
คุ ณค่าของการพัฒนาจิตและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขการอธิ บาย วิเคราะห์ อภิปราย และวิธีคิด เพื1อ เผยแผ่
ศาสนาสําคัญในประเทศไทย เสริ มสร้างความเข้าใจอันดีกบั ประเทศเพื1อนบ้าน มีการพัฒนาชุมชนประพฤติตน
ตามแบบอย่า งการดํา เนิ น ชี วิต และเห็ น คุ ณ ค่ า ของการพัฒ นาจิ ต และอยู่ร่วมกัน อย่า งสั น ติ สุ ข การอธิ บ าย
วิเคราะห์ เสนอแนวทาง และยกตัวอย่าง เพื1อ ให้มีความรู ้ความเข้าใจผลการลงทุนและการออม การผลิต การ
คุม้ ครอง การพึ1งพา ความสัมพันธ์และการแข่งขัน และนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชี วิตประจําวัน วิเคราะห์
อภิ ปราย ระบุ แนวทาง และสํารวจ เพื1อให้เข้าใจการอนุ รักษ์ทรั พยากร ปั ญหา สิ1 งแวดล้อมและผลกระทบที1
ประเทศไทยได้รับ จากการเปลี1ยนแปลง
เพื0อให้ผูเ้ รี ยนเห็ นคุณค่าของการพัฒนาจิต เห็นคุณค่าของศาสนพิธี การยอมรับ การมีจิตสาธารณะ มี
ความใฝ่ เรี ยนรู ้ มีระเบียบวินยั มี ความรักชาติ ศาสน์กษัตริ ย ์ มีความซื1 อสัตย์สุจริ ต เสริ มสร้ างความเข้าใจใน
การพัฒนาชุมชน การประพฤติตน และ มุ่งมัน1 ในการทํางาน รักความเป็ นไทย
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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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คําอธิบายรายวิชา
ส ๒๒๑๐๓ สั งคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั: น
มัธยมศึกษาปี ที๒
0
ภาคเรี ยนที0 ๒
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง / ภาคเรียน
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
…………………………………………………………..
ศึกษา โครงสร้าง และสาระ สังเขปของพระไตรปิ ฏก หรื อคัมภีร์ ของศาสนา ที1ตนนับถือ ธรรมคุณ
และข้อธรรมสําคัญในกรอบอริ ยสัจ๔ หรื อหลักธรรมของศาสนาที1ตนนับถือตามที1กาํ หนด การพัฒนา แก้ปัญหา
ของชุ มชนและสังคม๙ การพัฒนาจิตเพื1อการเรี ยนรู ้และดําเนิ นชี วิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิ โสมนสิ การ คือวิธี
คิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรื อการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที1
ตนนับถื อการ บริ หารจิ ตและเจริ ญปั ญญาด้วยอานาปานสติหรื อตามแนวทางของศาสนาที1 ตนนับถื อ การ
ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมทางศาสนาที1ตนนับถือเพื1อการดํารงตนอย่างเหมาะสมในกระแสความเปลี1ยนแปลงของ
โลก และการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข คุณค่าของ ศาสนพิธี และปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง คําสอนที1เกี1ยวเนื1 อง
กับวันสําคัญทางศาสนาและปฏิ บตั ิตนได้ถูกต้อง ความแตกต่างของศาสนพิธีพิธีกรรม ตามแนวปฏิ บตั ิของ
ศาสนาอื1นๆเพื1อนําไปสู่ การยอมรับ และความเข้าใจซึ1 งกันและกัน
บทบาทความสําคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึ งและความแตกต่างของ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม ของ ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย เพื1อนําไปสู่ ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
แนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ1นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการคุม้ ครองสิ ทธิ
ของตนเองในฐานะผูบ้ ริ โภค การกระจายของทรั พ ยากรในโลกที1 ส่ ง ผลต่ อความ สั ม พัน ธ์ ท างเศรษฐกิ จ
ระหว่างประเทศ. การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศที1ส่งผลต่อคุณภาพสิ นค้าปริ มาณการผลิ ต
และราคาสิ นค้า
ความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ แอฟริ กาประเด็นปั ญหา
เกี1ยวกับสิ1 งแวดล้อมที1เกิดขึนในทวีปยุโรปและแอฟริ กา ผลกระทบที1ประเทศไทยได้รับจากการเปลี1ยนแปลง
ของสิ1 งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริ กา
โดย การอธิ บาย วิเคราะห์ อภิปราย และวิธีคิด เพื1อ ให้รู้และเข้าใจในหลักธรรมของศาสนา
การวิเคราะห์ อธิ บาย และปฏิบตั ิ เพื1อ ให้มีความรู ้ความเข้าใจในสถาบันทางสังคม เห็นคุ ณค่าของ
การเป็ นพลเมืองดี เป็ นผูม้ ีคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยมที1เหมาะสม
อธิ บ าย วิเคราะห์ เสนอแนวทาง และยกตัวอย่าง เพื1 อ ให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงและนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน
วิเคราะห์ อภิปราย ระบุแนวทาง และสํารวจ เพื1อรวบรวมข้อมูลการเปลี1ยนแปลงทางธรรมชาติ และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ1 งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริ กา
เพื0อให้ผูเ้ รี ยนเห็ นคุณค่าของการพัฒนาจิต เห็นคุณค่าของศาสนพิธี การยอมรับ การมีจิตสาธารณะ มี
ความใฝ่ เรี ยนรู ้ มีระเบียบวินยั มี ความรักชาติ ศาสน์กษัตริ ย ์ มีความซื1 อสัตย์สุจริ ต เสริ มสร้ างความเข้าใจใน
การพัฒนาชุมชน การประพฤติตนและมุ่งมัใ1 นการทํางาน รักความเป็ นไทย
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คําอธิบายรายวิชา
ส ๒๓๑๐๑ สั งคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๓ ภาคเรียนที0 ๑
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง / ภาคเรียน
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

…………………………………………………………..
ศึกษา การเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาหรื อศาสนาที1ตนนับถื อสู่ ประเทศต่างๆ ทัว1 โลก ความสําคัญของ
พระพุ ท ธศาสนาหรื อศาสนาที1 ตนนับ ถื อในฐานะที1 ช่ วยสร้ างสรรค์ อารยธรรมและความสงบสุ ข แก่ โลก
ความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที1ตนนับถือกับปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงและการพัฒนาอย่าง
ยัง1 ยืน พุทธประวัติจากพระพุทธรู ปปางต่าง ๆ หรื อประวัติศาสดาที1ตนนับถือตามที1กาํ หนด การดําเนิ นชี วิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื1 องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที1กาํ หนด หน้าที1และบทบาทของสาวก
และปฏิบตั ิตนต่อสาวกตามที1กาํ หนดได้ถูกต้อง ถูกต้องการปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลัก
ศาสนาตามที1 กาํ หนด การปฏิ บตั ิหน้าที1ของศาสนิ กชนที1 ดี ความแตกต่างของการกระทําความผิดระหว่าง
คดี อาญาและคดี เพ่ ง การมี ส่ วนร่ วมในการปกป้ องคุ ้ม ครองผูอ้ ื1 น ตามหลัก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การ อนุ รัก ษ์
วัฒนธรรมไทยและเลื อกรับวัฒนธรรมสากลที1เหมาะสม ระบอบการปกครอง แบบต่าง ๆ ที1 ใช้ในยุคปั จจุบนั
เปรี ยบเทียบระบอบ การปกครองของไทยกับประเทศอื1นๆ ที1มีการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย กลไกราคาใน
ระบบเศรษฐกิ จ การมี ส่ วนร่ วมในการแก้ไขปั ญ หาและพัฒนาท้องถิ1 นตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
บทบาทหน้าที1 ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิ จ นโยบายและกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จของรัฐบาลที1 มีต่อบุ คคล
กลุ่มคนและประเทศชาติ บทบาทความสําคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เครื1 องมือทาง
ภู มิ ศ าสตร์ ในการรวบรวมวิเคราะห์ และนําเสนอข้อ มู ล เกี1 ยวกับ ลัก ษณะทางกายภาพและสั ง คมของทวีป
อเมริ ก าเหนื อและอเมริ ก าใต้ การก่ อเกิ ดสิ1 งแวดล้อมใหม่ ท างสังคม อันเป็ นผลจากการเปลี1 ยนแปลงทาง
ธรรมชาติและ ทางสังคมของทวีป อเมริ กาเหนือและอเมริ กาใต้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ1 งแวดล้อม
ในทวีปอเมริ กาเหนือและอเมริ กาใต้
โดยการอธิ บาย วิเคราะห์ อภิปราย และปฏิ บตั ิ เพื1อ ให้มีความรู ้ พืนฐานเกี1 ยวกับศาสนาที1ตนนับถื อ
ประพฤติตามแบบอย่างการดําเนิ นชี วิต ในการดํารงชี วิตอย่างสงบสุ ข การวิเคราะห์ อธิ บาย เสนอแนวคิ ด
และปฏิ บตั ิ เพื1อ ให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี1 ยวกับหน้าที1 ของการเป็ นพลเมืองดี การดํารงชี วิตอย่างมีความสุ ข
อธิ บาย วิเคราะห์ แสดงความคิด และมีส่วนร่ วม เพื1อ ให้มีความรู ้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและนําความรู ้ ไปใช้ประโยชน์ในชี วิตประจําวัน วิเคราะห์ ระบุ
แนวทาง และสํารวจ เพื1อนําเสนอข้อมูลทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริ กาเหนือและอเมริ กาใต้
เพื0 อ ปลู กจิตสํานึ กในด้านการบํารุ งรักษาวัดและพุทธสถานให้เกิ ดประโยชน์ ให้ผูเ้ รี ยน มี ความใฝ่
เรี ยนรู ้ มี ระเบี ยบวินัย ซื1 อสัตย์สุจริ ต มุ่งมัน1 ในการทํางาน มี จิตสาธารณะ รักความเป็ นไทย รักชาติ ศาสน์
กษัตริ ย ์
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คําอธิบายรายวิชา
ส ๒๓๑๐๓ สั งคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๓ ภาคเรียนที0 ๒
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง/ภาคเรี ยน
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

…………………………………………………………..
ศึกษา สังฆคุณ และ ข้อธรรมสําคัญในกรอบอริ ยสัจ ๔ หรื อหลักธรรมของศาสนาที1ตนนับถือ การ
ปฏิ บตั ิตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื1อเตรี ยมพร้อมสําหรับการทํางานและการมีครอบครัว การพัฒนา
จิต เพื1อการเรี ยนรู ้และดําเนิ นชี วติ ด้วยวิธีคิด แบบโยนิ โส-มนสิ การคือวิธีคิดแบบอริ ยสัจ และวิธีคิดแบบสื บสาว
เหตุปัจจัยหรื อการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที1ตนนับถื อ การบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญาด้วยอานา
ปานสติหรื อตามแนวทางของศาสนาที1ตนนับถือ ความแตกต่างและยอมรับวิถีการดําเนิ นชี วิตของศาสนิ กชน
ในศาสนาอื1 นๆ การปฏ◌ิบตั ิ ตนในศาสนพิ ธี พิ ธีกรรมได้ถูกต้อง ประวัติวนั สําคัญทางศาสนาตามที1
กําหนดและการปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง การแสดงตนเป็ นศาสนิ กชนของศาสนาที1ตนนับถือ การธํารงรักษาศาสนาที1
ตนนับ ถื อ ปั จจัยที1 ก่อให้เกิ ด ปั ญหาความขัดแย้งในประเทศและเสนอแนวคิ ดในการลดความ ขัดแย้ง การ
ดํารงชี วิตอย่างมีความสุ ขในประเทศและสังคมโลก รัฐธรรมนู ญฉบับปั จจุบนั ในมาตราต่าง ๆ ที1เกี1ยวข้องกับการ
เลื อกตัง การมี ส่ วนร่ วมและการตรวจสอบการใช้ อ ํานาจรั ฐ ประเด็ นปั ญ หาที1 เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การพัฒนา
ประชาธิ ปไตยของประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบ
สหกรณ์ ผลกระทบที1เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝื ด ผลเสี ยจากการว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา สาเหตุ
และวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ เครื1 องมือทางภูมิศาสตร์ ลกั ษณะทางกายภาพและสังคม
ของทวีปอเมริ กาเหนื อและอเมริ กาใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป อเมริ กา
เหนือและอเมริ กาใต้ ปั ญหาเกี1ยวกับสิ1 งแวดล้อม ที1เกิดขึนในทวีป อเมริ กาเหนื อและอเมริ กาใต้ ผลกระทบ
ต่อเนื1องจากการเปลี1ยนแปลงของสิ1 งแวดล้อมในทวีปอเมริ กาเหนือและอเมริ กาใต้ที1ส่งผลต่อประเทศไทย
โดยการอธิ บ าย วิเคราะห์ อภิ ป ราย และปฏิ บ ัติ เพื1 อ ปฏิ บ ัติ ต นตามหลัก ธรรมในการพัฒ นาตน
ประพฤติตามแบบอย่างการดําเนิ นชี วิต การวิเคราะห์ อธิ บาย เสนอแนวคิด และปฏิ บตั ิ เพื1อ ให้มีความรู ้
ความเข้าใจรัฐธรรมนู ญ การมีส่วนร่ วมและการตรวจสอบการใช้อาํ นาจรัฐ ในการพัฒนาประชาธิ ปไตยของประเทศ
ไทย การอธิ บาย วิเคราะห์ แสดงความคิด และมีส่วนร่ วม เพื1อ ให้มีความรู ้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระบบสหกรณ์ ผลกระทบจาก ภาวะเงินเฟ้ อ เงินฝื ด และนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชี วิตประจําวัน
วิเคราะห์ ระบุ แนวทาง และสํารวจ เพื1 อนําเสนอข้อมู ลทางกายภาพและสั งคมของทวีป อเมริ ก าเหนื อและ
อเมริ กาใต้
เพื0 อ ปลู กจิตสํานึ กในด้านการบํารุ งรักษาวัดและพุทธสถานให้เกิ ดประโยชน์ ให้ผูเ้ รี ยน มี ความใฝ่
เรี ยนรู ้ มี ระเบี ยบวินัย ซื1 อสัตย์สุจริ ต มุ่งมัน1 ในการทํางาน มี จิตสาธารณะ รักความเป็ นไทย รักชาติ ศาสน์
กษัตริ ย ์
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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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คําอธิบายรายวิชา
วิชา ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๑

กลุ่ม สาระ สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา

๔๐

ชั0 วโมง

………………………………………………………………………
ศึกษาเกี1ยวกับวัน เดือน ปี การปฏิ ทินที1ใช้ในชี วิตประจําวัน ซึ1 งมีทงระบบสุ
ั
ริยคติและจันทรคติ คําที1
แสดงช่ ว งเวลาเพื1 อ ใช้ เล่ า เหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บ ัน วัน นี เดื อ นนี ตอนเช้ า ตอนกลางวัน ตอนเย็น ตอนคํ1า และ
เรี ยงลําดับเหตุการณ์ ในชี วิตประจําวันตามวันเวลาที1 สิ1 งของเครื1 องใช้หรื อการดําเนิ นชี วิตของตนเองในสมัย
ปั จจุบนั กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายายที1เป็ นรู ปธรรมและใกล้ตวั ผูเ้ รี ยน เช่น เตารี ด (การรี ดผ้าด้วยเตาถ่านกับ
เตาไฟฟ้ า) หม้อหุ งข้าว (การหุ งข้าวที1 เช็ ดนําด้วยฟื นหรื อถ่ านกับ หม้อหุ งข้าวไฟฟ้ า) เกวียนกับ รถยนต์ (การ
เดินทาง) ถนน บ้านเรื อน การใช้ควายไถนากับรถไถนา รวมทังเหตุการณ์สําคัญของครอบครัวที1เกิดขึนในอดีต
ที1มีผลกระทบต่อตนเองในปั จจุบนั เช่น การย้ายบ้าน การย้ายโรงเรี ยน การเลื1อนชันเรี ยน การได้รับรางวัล การ
สู ญเสี ยบุคคลสําคัญของครอบครัว การเปลี1ยนแปลงตามกาลเวลาและความสําคัญของอดีตที1มีต่อปั จจุบนั และ
อนาคต สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตปั จจุ บนั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ความหมายและความสําคัญของ
สัญลักษณ์ ของชาติไทย ได้แก่ ธงชาติ เพลงชาติ เพลงสรรเสริ ญพระบารมี ภาษาไทย อักษรไทย มารยาทไทย
อาหารไทย การแต่งกายแบบไทย วัฒนธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทย และการปฏิ บตั ิตนได้ถูกต้อง
ตามกาลเทศะ รวมทังรู ้จกั สถานที1สาํ คัญซึ1 งเป็ นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภัณฑ์
โดย การสังเกต การสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุ ปความ การบอกเล่า การอธิ บาย การแสดง
ความคิ ดเห็ นอย่างมี เหตุ ผล การปฏิ บตั ิ ตน การเชื1 อมโยง การใช้เหตุ ผล การเปรี ยบเที ยบ การแยกแยะ การ
ยกตัวอย่าง
เพื1อฝึ กทักษะพืนฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการสื บค้นเรื1 องราว จากแหล่งข้อมูลและบอกเล่า
ข้อเท็จจริ งที1คน้ พบได้อย่างน่าสนใจ การเปลี1ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย ์ ตระหนักและเห็นคุณค่าที1จะธํารงรักษาและสื บทอดต่อไปมีความภาคภูมิใจในท้องถิ1น ความ
รักความเป็ นไทย ท้องถิ1น 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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าประวัติศาสตร์ ป. ๑ ( ส JJJKM )
๑.บอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที1ใช้ในชีวติ ประจําวัน
๒. เรี ยงลําดับเหตุการณ์ในชี วติ ประจําวัน ตามวันเวลาที1เกิดขึน
๓. บอกประวัติความเป็ นมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามผูเ้ กี1ยวข้อง
๔. บอกความเปลี1ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ1 งของ เครื1 องใช้ หรื อการดําเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อ
แม่ ปู่ ย่า ตายาย
๕. บอกเหตุการณ์ที1เกิดขึนในอดีตที1มีผลกระทบต่อตนเองในปั จจุบนั
๖. อธิ บายความหมายและความสําคัญของสัญลักษณ์สาํ คัญของชาติไทย และปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง
๗. บอกสถานที1สาํ คัญซึ1 งเป็ นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน
๘. ระบุส1ิ งที1ตนรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ1น
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คําอธิบายรายวิชา
ส ๑๒๑๐๒ วิชาประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๒
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง
...................................................................................................................
ศึกษา วันเวลาตามระบบสุ ริยคติและจันทรคติที1ปรากฏในปฏิทินที1แสดงเหตุการณ์ สําคัญในอดี ตและ
ปั จจุบนั รวมทัง การใช้คาํ ที1แสดงช่วงเวลาในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต วันนี เมื1อวานนี พรุ่ งนี , เดือนนี เดือน
ก่อน เดือนหน้า, ปี นี ปี ก่อน ปี หน้า ในการอธิ บายเหตุการณ์ ที1เกิ ดขึน โดยใช้ทกั ษะการสังเกต การสอบถาม
เชื1 อ มโยง เรี ย งลํา ดับ การเล่ าเรื1 อ ง การรวบรวมข้อ มู ล การอธิ บ าย เพื1 อให้ ส ามารถใช้วนั เวลาเรี ย งลํา ดับ
เหตุการณ์สาํ คัญได้ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลัง
โดยรู ้ วิธีสืบค้นเหตุ การณ์ ที1เกิ ดขึ นในครอบครัวโดยใช้หลักฐานที1เกี1 ยวข้อง ได้แก่ ภาพถ่ าย สู ติบตั ร
ทะเบียนบ้าน เครื1 องมือเครื1 องใช้ มาอธิ บายเรื1 องราวต่าง ๆ และวิธีสืบค้นข้อมูลในชุ มชนอย่างง่าย ๆ ในเรื1 อง
เกี1 ย วกับ การเปลี1 ย นแปลงในวิถี ชี วิตของคนในชุ ม ชนในด้า นต่ างๆ จากอดี ต ถึ ง ปั จจุ บ ัน เช่ น ทางด้านการ
ประกอบอาชี พ การแต่งกาย การสื1 อสาร ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ในชุ มชน เข้าใจสาเหตุและผลกระทบของ
การเปลี1ยนแปลงที1มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุ มชน สามารถเรี ยงลําดับเหตุการณ์ ที1สืบค้นได้โดยใช้เส้นเวลา ฝึ ก
ทักษะการสอบถาม การสังเกต การวิเคราะห์ การอธิ บายอย่างมีเหตุมีผล ทําผังความคิดและการจัดนิ ทรรศการ
เพื1อให้เข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์ ใน เรื1 องเกี1 ยวกับการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ สืบค้นเรื1 องราวใน
อดี ต และเข้าใจการเปลี1 ยนแปลงที1เกิ ดขึนตามกาลเวลา อย่างต่อเนื1 อง มี ความเข้าใจชุ มชนที1มีความแตกต่าง
และสามารถปรับตัวอยูใ่ นชี วติ ประจําวันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ศึกษา สื บค้นประวัติและผลงานของบุคคลที1
ทําประโยชน์ต่อท้องถิ1 นหรื อประเทศชาติ ในด้านการสร้างสรรค์วฒั นธรรม /การสร้างความเจริ ญรุ่ งเรื องและ
ความมัน1 คงโดยสังเขป รวมทังวัฒนธรรมไทย ประเพณี ไทย และภูมิปัญญาไทยที1ภาคภูมิใจและควรอนุ รักษ์ไว้
เช่น การทําความเคารพแบบไทย ประเพณี ไทย ศิลปะไทย ดนตรี ไทย โดยใช้ทกั ษะการสื บค้นการสังเกต การ
อ่าน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การใช้เหตุผล การอธิ บาย และการนําเสนอ
เพื1อให้เห็นคุณค่าและแบบอย่างการกระทําความดีของบรรพบุรุษที1ได้สร้างประโยชน์ให้ทอ้ งถิ1นและ
ประเทศ เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และธํารงความเป็ น
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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าประวัติศาสตร์ ป. ๒ ( ส JMJKM )
๑. ใช้คาํ ระบุเวลาที1แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต
๒. ลําดับเหตุการณ์ที1เกิดขึนในครอบครัวหรื อในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที1เกี1ยวข้อง
๓. สื บค้นถึงการเปลี1ยนแปลงในวิถีชีวติ ประจําวันของคนในชุมชน ของตนจากอดีตถึงปั จจุบนั
๔. อธิ บายผลกระทบของการเปลี1ยนแปลง ที1มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน
๕. ระบุบุคคลที1ทาํ ประโยชน์ต่อท้องถิ1นหรื อประเทศชาติ
๖. ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยที1ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้
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คําอธิบายรายวิชา
วิชา ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๓

สาระ สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา ๔๐

ชั0 วโมง

……………………………………………………………………………
ศึกษาความหมายและที1มาของศักราชที1ปรากฏในปฏิทิน ได้แก่ พุทธศักราช คริ สต์ศกั ราช วิธีการ
เที ย บคริ ส ต์ศกั ราชกับ พุ ท ธศัก ราช และใช้ศ กั ราชในการบันทึ กเหตุ ก ารณ์ สําคัญ ที1 เกี1 ยวข้องกับ ตนเองและ
ครอบครัว เช่ น ปี เกิ ดของผูเ้ รี ยน เหตุการณ์ สําคัญของตนเอง และครอบครัว เหตุการณ์ สําคัญของโรงเรี ยน
และชุ ม ชนโดยใช้ห ลัก ฐานและแหล่ งข้อมู ล ที1 เกี1 ย วข้อ ง เช่ น รู ป ภาพ แผนผังโรงเรี ย น แผนที1 ชุ ม ชน
ห้อ งสมุ ด โรงเรี ยน แหล่ งโบราณคดี – ประวัติ ศ าสตร์ ในท้องถิ1 น สามารถใช้เส้ น เวลา (Timeline) ลําดับ
เหตุการณ์ที1เกิดขึนในโรงเรี ยนและชุมชน ปั จจัยที1มีอิทธิ พลต่อการตังถิ1นฐานและพัฒนาการของชุ มชน ปั จจัยที1
ทําให้เกิ ดวัฒนธรรมและประเพณี ในชุ มชน ซึ1 งประกอบด้วย ปั จจัยทางภู มิ ศาสตร์ ( ภู มิป ระเทศ ภู มิอากาศ
ทรัพยากร) และปั จจัยทางสังคม (ความเจริ ญทางเทคโนโลยี เชื อชาติ ศาสนา ความเชื1 อ การคมนาคม ความ
ปลอดภัย ) ศึกษาและเปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ของขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุ มชนตนเอง และชุ มชนใกล้เคียง เช่น ในเรื1 องความเชื1อและการนับถือศาสนา อาหาร ภาษาถิ1น การแต่ง
กาย ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณี ยกิ จ โดยสังเขปของพระมหากษัตริ ยผ์ ูส้ ถาปนาอาณาจักรสุ โขทัย
อยุธ ยา ธนบุ รี และรั ต นโกสิ น ทร์ ตามลํา ดับ ได้แก่ พ่ อขุ น ศรี อิน ทราทิ ตย์ สมเด็ จพระรามาธิ บ ดี ที1 W
(พระเจ้าอู่ ท อง) สมเด็ จพระเจ้าตากสิ น มหาราช และพระบาทสมเด็ จพระพุ ท ธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลกมหาราช
ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยูภ่ ูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระ
นางเจ้า สิ ริ กิ ต| ิ พระบรมราชิ นี น าถโดยสั ง เขป และศึ ก ษาวี ร กรรมของบรรพบุ รุ ษ ไทยที1 มี ส่ ว นปกป้ อ ง
ประเทศชาติ เช่ น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรี สุนทร ชาวบ้านบางระจัน พระยา
พิชยั ดาบหัก ท้าวสุ รนารี เป็ นต้น
โดย การสํารวจ การสังเกต การสอบถาม การสื บค้นการอ่าน เชื1 อมโยง การอธิ บาย การฟั ง การ
เขียน การเล่า การเปรี ยบเทียบ การคํานวณ การสรุ ปความ
เพื1อฝึ กทักษะพืนฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการสื บค้นเรื1 องราวรอบตัวอย่างง่าย ๆ โดยการ
ใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที1เกี1ยวข้อง สามารถนําเสนอเรื1 องราวที1คน้ พบได้ตามลําดับเหตุการณ์ตามกาลเวลา
เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย เกิ ดความรัก ความภู มิใจและเห็ นแบบอย่างการเสี ยสละเพื1อชาติ และธํารง
ความเป็ นไทยเกิ ดความเข้าใจและภู มิ ใจในชุ มชนของตนเอง ยอมรับ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าใจ
พัฒ นาการของชุ ม ชน สามารถดํา เนิ น ชี วิ ต อยู่ ร่ ว มกัน ในสั ง คมได้ อ ย่ า งสั น ติ สุ ข ร่ ว มอนุ รั ก ษ์ สื บสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย
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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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าประวัติศาสตร์ ป. ๓ ( ส JNJKM )
๑. เทียบศักราชที1สาํ คัญตามปฏิทินที1ใช้ในชีวติ ประจําวัน
๒. แสดงลําดับเหตุการณ์สาํ คัญของโรงเรี ยนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที1เกี1ยวข้อง
๓. ระบุปัจจัยที1มีอิทธิ พลต่อการตังถิ1นฐานและพัฒนาการของชุมชน
๔. สรุ ปลักษณะที1สาํ คัญของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน
๕. เปรี ยบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื1น ๆ
๖. ระบุพระนามและพระราชกรณี ยกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริ ยไ์ ทยที1เป็ นผูส้ ถาปนาอาณาจักรไทย
๗. อธิ บายพระราชประวัติและพระราชกรณี ยกิจของพระมหากษัตริ ย ์ ในรัชกาลปั จจุบนั โดยสังเขป
๘. เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที1มีส่วนปกป้ องประเทศชาติ
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คําอธิบายรายวิชา
ส ๑๔๑๐๒ วิชาประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๔
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง
..........................................................................................................
ศึกษาความหมาย วิธีการนับ และการใช้ช่วงเวลาเป็ นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เกณฑ์การ
แบ่งยุคสมัยในทางประวัติศาสตร์ ของมนุ ษยชาติ ที1แบ่งเป็ นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์
รวมทังช่วงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ ไทย สมัยก่อนสุ โขทัย สมัยสุ โขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และ
สมัยรัตนโกสิ นทร์ ตัวอย่างการใช้ช่วงเวลาในเอกสารต่าง ๆ ศึกษา ลักษณะสําคัญ และเกณฑ์การจําแนก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที1ใช้ในการศึกษาความเป็ นมาของท้องถิ1น อย่างง่าย ๆ ตัวอย่างของหลักฐานที1พบ
ในท้องถิ1 น ทัง หลัก ฐานชันต้นกับ ชันรอง หลัก ฐานที1 เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร กับ ไม่ เป็ น ลายลัก ษณ์ อกั ษร
หลัก ฐานทางประวัติศ าสตร์ ในการศึ ก ษาปั จจัย การตังถิ1 นฐานและพัฒ นาการของมนุ ษ ยชาติ ในสมัย ก่ อน
ประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ ในดินแดนไทยโดยสังเขป การก่อตังอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย
ทวารวดี ศรี วิชยั เป็ นต้น ประวัติศาสตร์ เป็ นมาของชาติไทยในสมัยสุ โขทัยโดยสังเขป ในเรื1 องเกี1ยวกับการ
สถาปนาอาณาจักร พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญ เช่ น
พ่อขุนศรี อินทราทิตย์ พ่อขุนรามคําแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาที1 W (พระยาลิไทย) และภูมิปัญญาไทยใน
สมัยสุ โขทัยที1น่าภาคภูมิใจ ซึ1 งเป็ นผลให้อุทยานประวัติศาสตร์ ในสุ โขทัยและศรี สัชนาลัยได้รับการยกย่องเป็ น
มรดกโลก
โดยใช้ท กั ษะการอ่ าน การสํารวจ การสื บค้น การจําแนก การตี ค วาม การตรวจสอบข้อมู ล การ
วิเคราะห์ การคํานวณการสรุ ปความ
เพื1อฝึ กทักษะการสื บค้นข้อมูลด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ใช้ช่วงเวลาในการบอกเล่าเรื1 องราวได้
ถูกต้อง และเข้าใจเหตุการณ์ที1เกิดขึนตามช่วงเวลาที1ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์ เข้าใจความเป็ นมา
ของชาติ ไทยในสมัยสุ โขทัย รวมทังวัฒนธรรมไทย ภู มิปัญญาไทย และบุ คคลสําคัญในสมัยสุ โขทัย เกิ ด
ความรักและความภูมิใจในความเป็ นไทย ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยที1ได้ปกป้ อง
และสร้างสรรค์ความเจริ ญให้บา้ นเมือง ตกทอดเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมสื บต่อถึงปั จจุบนั
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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าประวัติศาสตร์ ป. ๔ ( ส JPJKM )
๑. นับช่วง เวลา เป็ นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ
๒. อธิ บายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติโดยสังเขป
๓. แยกแยะประเภทหลักฐานที1ใช้ในการศึกษาความเป็ นมาของท้องถิ1น
๔. อธิ บายการตังหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยคุ ก่อนประวัติศาสตร์ และยุคประวัติศาสตร์ โดยสังเขป
๕. ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที1พบในท้องถิ1นที1แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ
๖. อธิ บายพัฒนาการของอาณาจักรสุ โขทัยโดยสังเขป
๗. บอกประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญสมัยสุ โขทัย
๘. อธิ บายภูมิปัญญาไทยที1สาํ คัญสมัยสุ โขทัยที1น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุ รักษ์
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คําอธิบายรายวิชา
ส๑๕๑๐๒ วิ ช า ประวั ติ ศ าสตร์
กลุ่ ม สาระสั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๕
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง
………………………………………………………………………
ศึก ษารู ้ เข้าใจความเป็ นมาของท้องถิ1 นโดยใช้หลัก ฐานหลากหลาย ด้วยการตังประเด็นคําถามทาง
ประวัติศาสตร์ ที1เกี1ยวข้องกับท้องถิ1น ความเป็ นมาของชื1อหมู่บา้ น ชื1อตําบล ชื1อถนน ความเป็ นมาของสถานที1
สําคัญ ความเป็ นมาของขนบธรรมเนี ยมประเพณี ในท้องถิ1 น ภูมิปัญญาท้องถิ1 น ศิลปหัตถกรรมท้องถิ1 นที1สืบ
ทอดจากอดี ต รู ้ จกั แหล่ ง ข้อมู ล หลัก ฐานทางประวัติศ าสตร์ ที1 อ ยู่ใ นท้องถิ1 น สามารถรวบรวมข้อ มู ล จาก
หลักฐานที1 เกี1 ยวข้อง รู ้ จกั วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมู ล อย่างง่ ายๆ เข้าใจความแตกต่างระหว่างความจริ งกับ
ข้อเท็จจริ งที1ปรากฏในข้อมูลจากหลักฐานต่าง ๆ แยกแยะความคิดเห็นกับข้อเท็จจริ งที1อยูใ่ นข้อมูลได้ การเข้า
มาและอิทธิ พลของอารยธรรมอินเดี ย และจีน ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้โดยสังเขป
เช่น การปกครอง การนับถือศาสนา ความเชื1อ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา อาหาร สิ1 งของเครื1 องใช้ และ
การแต่งกาย ศึกษาอิทธิ พลของวัฒนธรรมต่างชาติ ทังตะวันตกและตะวันออกที1 มีต่อสังคมไทยในปั จจุบนั
การพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรี ในเรื1 องเกี1ยวกับการสถาปนาอาณาจักร ปั จจัยที1ส่งเสริ มความ
เจริ ญรุ่ งเรื องทางเศรษฐกิ จและการปกครอง พัฒนาการทางการเมื องการปกครอง และเศรษฐกิ จโดยสั งเขป
ประวัติและผลงานบุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี เช่น สมเด็จพระรามาธิ บดีที1 W สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชาวบ้านบางระจัน สมเด็จพระเจ้าตากสิ น
มหาราช และภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา และธนบุรี ที1น่าภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การอนุ รักษ์ไว้ ซึ1 งเป็ นผลให้
พระนครศรี อยุธยาได้รับการยกย่องเป็ นมรดกโลก เช่น ทางด้าน ศิลปกรรม วรรณกรรม และการค้า
โดยการศึ กษา สื บค้น การสังเกต การสอบถาม การสํารวจ การเปรี ยบเที ยบ การวิเคราะห์ การ
เชื1อมโยง การสังเคราะห์อย่างง่าย ๆ การฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมที1แสดงออกถึงการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมท้องถิ1น
เพื1 อฝึ กฝนทัก ษะวิธี ก ารทางประวัติศ าสตร์ วิเคราะห์ เหตุ ก ารณ์ ที1 เกิ ดขึ นในท้องถิ1 นอย่างเป็ นระบบ
สามารถใช้ขอ้ มู ลข่าวสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยในสังคมปั จจุ บนั และ
วัฒนธรรมของประเทศเพื1อนบ้านในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ที1มีทงความคล้
ั
ายคลึ งและความแตกต่าง
ให้เกิ ดการยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ สุข
มีนิสัยรักการทํางาน
มุ่งมัน1 ในการทํางานเกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็ นชาติไทย ตระหนักเห็นคุณค่าความสําคัญของความ
เป็ นไทย และมีเจตคติที1ดี รักษาเอกลักษณ์ ไทย สื บต่อไป
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 )
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ตัวชี:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าประวัติศาสตร์ ป. ๕ ( ส JQJKM )
๑. สื บค้นความเป็ นมาของท้องถิ1นโดยใช้หลักฐานที1หลากหลาย
๒. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื1อตอบคําถามทางประวัติศาสตร์ อย่างมีเหตุผล
๓. อธิ บายความแตกต่างระหว่างความจริ งกับข้อเท็จจริ งเกี1ยวกับเรื1 องราวในท้องถิ1น
๔. อธิ บายอิทธิ พลของอารยธรรมอินเดียและจีนที1มีต่อไทย และเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยสังเขป
๕. อภิปรายอิทธิ พลของวัฒนธรรมต่างชาติที1มีต่อสังคมไทยปั จจุบนั โดยสังเขป
๖. อธิ บายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป
๗. อธิ บายปั จจัยที1ส่งเสริ มความเจริ ญ รุ่ งเรื องทางเศรษฐกิจและการปกครอง ของอาณาจักรอยุธยา
๘. บอกประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที1น่าภาคภูมิใจ
๙. อธิ บายภูมิปัญญาไทยที1สาํ คัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที1น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้
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คําอธิบายรายวิชา
ส ๑๖๑๐๒ วิชาประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๖
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง
.........................................................................................................
ศึ ก ษาความหมายและความสํ า คัญ ของวิ ธี ก ารทางประวัติ ศ าสตร์ อ ย่า งง่ า ย ๆ และใช้ วิธี ก ารทาง
ประวัติศาสตร์ ในการศึ กษาเรื1 องราว หรื อเหตุ การณ์ สําคัญตามลําดับขันตอนอย่างเป็ นระบบ ได้แก่ การตัง
ประเด็ น ศึ ก ษาเรื1 องราวที1 ตนสนใจ การสํารวจแหล่ งข้อมู ล ที1 เกี1 ยวข้อง การรวบรวมข้อมู ล จากหลัก ฐานที1
หลากหลาย การวิเคราะห์ความน่าเชื1อถือของข้อมูล การตีความ การเรี ยบเรี ยงและนําเสนอความรู ้ที1คน้ พบได้
อย่างน่ าสนใจ ศึ ก ษาประวัติศ าสตร์ ค วามเป็ นมาของชาติ ไ ทยในสมัย รั ตนโกสิ น ทร์ ในเรื1 อ งเกี1 ย วกับ การ
สถาปนาอาณาจักร ปั จจัยที1ส่งเสริ มความเจริ ญรุ่ งเรื องทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ
โดยสังเขป ผลงานของบุคคลสําคัญ เช่ น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระบวร
ราชเจ้ามหาสุ รสิ งหนาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และภูมิปัญญาไทยที1สําคัญที1น่าภาคภูมิใจ
ควรค่าแก่การอนุ รักษ์ไว้ ศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศเพื1อนบ้านในปั จจุบนั โดยสังเขป
เชื1อมโยง และเปรี ยบเทียบกับประเทศไทย ศึกษาความเป็ นมา และความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซี ยนโดยสังเขป
โดยใช้ทกั ษะ การสํารวจ การอ่าน การสื บค้นข้อมู ล การเชื1 อมโยง การเปรี ยบเที ยบ การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การอธิ บาย การสรุ ปความ การเขียนเรี ยงความ การจัดทําโครงงานและการจัดนิทรรศการ
เพื1อฝึ กทักษะการสื บค้นเหตุการณ์สําคัญด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ เกิดความรักและภาคภูมิใจใน
ความเป็ นชาติไทย ตระหนักถึ งความพากเพียรพยายามของ บรรพบุ รุษที1 ได้ปกป้ อง และสร้ างสรรค์ความ
เจริ ญให้บา้ นเมืองตกทอดเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมสื บต่อถึงปั จจุบนั เข้าใจพัฒนาการของประเทศเพื1อนบ้าน
ที1มีความสัมพันธ์กบั ประเทศไทย เกิ ดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
และอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสันติสุข
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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าประวัติศาสตร์ ป. ๖ ( ส JRJKM )
๑. อธิ บายความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการศึกษาเรื1 องราวทางประวัติศาสตร์ อย่างง่าย ๆ
๒. นําเสนอข้อมูลจากหลักฐานที1หลากหลายในการทําความเข้าใจเรื1 องราวสําคัญในอดีต
๓. อธิ บายสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื1อนบ้านในปั จจุบนั
๔. บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซี ยนโดยสังเขป
๕. อธิ บายพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ โดยสังเขป
๖. อธิ บายปั จจัยที1ส่งเสริ มความเจริ ญรุ่ งเรื องทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์
๗. ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลสําคัญด้านต่างๆสมัยรัตนโกสิ นทร์
๘. อธิ บายภูมิปัญญาไทยที1สาํ คัญสมัยรัตนโกสิ นทร์ ที1น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุ รักษ์ไว้
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คําอธิบายรายวิชา
ส ๒๑๑๐๒ วิชาประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที๑0
ภาคเรียนที0 ๑
เวลา ๒๐ ชั0 วโมง
จํานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

…………………………………………………………..
ศึ ก ษา วิเคราะห์ ความสํ าคัญ ของเวลาในการศึ ก ษาประวัติศาสตร์ ตัวอย่างการใช้เวลา (ทังระบบ
สุ ริยคติ และจันทรคติ) ช่ วงเวลา(เช่ นทศวรรษ ศตวรรษ) และยุคสมัยที1 ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ ไทย
(สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยประวัติ - ศาสตร์ ) ศึกษาที1มาของศักราชและการเทียบศักราชที1ปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ ไทย ได้แก่ พ.ศ./ค.ศ./จ.ศ./ ม.ศ./ร.ศ. โดยใช้ทกั ษะของการสังเกต การสํารวจ การคํานวณ
การเปรี ยบเทียบ เพื1อให้สามารถเข้าใจเหตุการณ์สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ (ว่ามีเรื1 องราวใด เกิดขึนเมื1อไร ที1ไหน
เหตุการณ์ ใดเกิดก่อนเหตุการณ์ ใดเกิ ดหลัง ) และเข้าใจความสัมพันธ์และความสําคัญของอดีตที1มีต่อปั จจุบนั
และอนาคต ความหมาย ความสํ า คัญ ของประวัติ ศ าสตร์ และวิ ธี ก ารทางประวัติ ศ าสตร์ ใช้ วิธี ก ารทาง
ประวัติศาสตร์ สืบค้นเหตุ การณ์ ทางประวัติศาสตร์ ไทยที1 มีอยู่ในท้องถิ1 น ตัวอย่างการวิเคราะห์ หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ไทยสมัยสุ โขทัย ทังหลักฐานชันต้น และหลักฐานชันรอง โดยใช้ทกั ษะการวิเคราะห์ การ
ตีความ การแยกแยะ การวินิจฉัย การสร้ างความรู ้ใหม่ การให้เหตุผล การสํารวจ การรวบรวมข้อมูล เพื1อ
เข้าใจและเห็ นความสําคัญของประวัติศาสตร์ ในการดําเนิ นชี วิต และสามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
สื บค้นเรื1 องราวในท้องถิ1นของตนเอง (ความรู ้ใหม่ที1ตนสื บค้นได้)
โดย วิเคราะห์ เทียบศักราช ศึ กษาเหตุการณ์ ระบุ ความสําคัญ เพื1อนําวิธีการทางประวัติศาสตร์ มาใช้
ศึกษา มีคุณธรรมและจริ ยธรรมที1พึงประสงค์
เพื0อให้ผเู ้ รี ยนมีความใฝ่ เรี ยนรู ้ มีระเบียบวินยั มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริ ย ์ มีความซื1 อสัตย์สุจริ ต มีจิต
สาธารณะ มุ่งมัน1 ในการทํางาน รักความเป็ นไทย และอยูอ่ ย่างพอเพียง
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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คําอธิบายรายวิชา
ส ๒๑๑๐๔ วิชาประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั: น มัธยมศึกษาปี ที0 ๑
ภาคเรียนที0 ๒
เวลา ๒๐ ชั0 วโมง
จํานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

…………………………………………………………..
ศึกษาพัฒนาการของมนุษยชาติในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในดินแดนไทย และสมัยประวัติศาสตร์ ไทย
เกี1ยวกับรัฐโบราณที1มีอิทธิ พลทางการเมืองในดินแดนไทย เช่นฟูนนั ศรี วชิ ยั ตามพรลิงค์ ทวารวดี รัฐไทยใน
ดินแดนไทยในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที1 W‡ เช่น ละโว้ หริ ภุญชัย นครศรี ธรรมราช และพัฒนาการของรัฐไทย
ในสมัยสุ โขทัยเกี1ยวกับการสถาปนาอาณาจักร ปั จจัยที1ส่งเสริ มความเจริ ญรุ่ งเรื องทังปั จจัยภายในและภายนอก
พัฒนาการด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทังความเสื1 อมของ
อาณาจักรสุ โขทัย ศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุ โขทัย ได้แก่ ภาษา วรรณกรรม ประเพณี
ศิลปกรรม การชลประทาน เครื1 องสังคโลก ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญ อิทธิ พลของวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาสมัยสุ โขทัยที1มีต่อสังคมไทยในปั จจุบนั
โดยใช้ทกั ษะการรวบรวมหลักฐาน การตรวจสอบข้อเท็จจริ ง การวิเคราะห์ การวิพากษ์ขอ้ มูล การ
ตีความ การให้เหตุผล การสังเคราะห์ การนําเสนอด้วยวิธีการต่างๆ การทดลองและฝึ กปฏิบตั ิ(เช่นการทําผัง
ความคิด การจัดนิทรรศการ)
เพื0อเข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย เห็นแบบอย่างการกระทําความดีของบรรพบุรุษไทยที1ได้สร้างชาติ
ด้วยความเสี ยสละ ตลอดจน เกิดความรัก ความภูมิใจในชาติไทย วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย
ศึกษาปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ที1ส่งผลต่อพัฒนาการของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
ศึกษาพัฒนาการทางด้านสังคม เศรษฐกิ จ การเมือง การปกครองของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้ และความร่ วมมือในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้( อาเซี ยน) ศึกษาความสําคัญของแหล่ง
อารยธรรมในภู มิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ที1ได้รับการยกย่องเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม อิ ทธิ พลของ
อารยธรรมโบราณในดินแดนไทย ที1มีต่อพัฒนาการของสังคมไทยในปั จจุบนั
โดย ใช้ทกั ษะการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ขอ้ มูล
เพื0อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที1มีความเปลี1ยนแปลงจากอดีตจนถึงปั จจุบนั และผลกระทบที1มี
ต่อสังคมไทย เข้าใจและอยูร่ ่ วมกับสังคมที1มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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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คําอธิบายรายวิชา
ส ๒๒๑๐๒ วิชาประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๒ ภาคเรียนที0 ๑
เวลา ๒๐ ชั0 วโมง จํานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

…………………………………………………………..
ศึกษาวิธีการประเมินความน่าเชื1 อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในลักษณะต่างๆ อย่างง่าย ๆ เช่น
การศึ ก ษา ภู มิ หลังของผูท้ าํ หรื อผูเ้ กี1 ยวข้อง สาเหตุ ก ารจัดทํา ช่ วงระยะเวลาการจัดทําหรื อจัดสร้ าง
หลักฐาน รู ปลักษณ์ ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วา่ เป็ นหลักฐานชันต้น หรื อหลักฐานชันรอง (ใครสร้าง
สร้ า งขึ นเมื1 อ ไหร่ สร้ า งขึ นทํา ไม เชื1 อ ถื อ ได้ ห รื อ ไม่ ) ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ส ารสนเทศที1 อ ยู่ใ นหลัก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสามารถแยกแยะข้อจริ งกับข้อเท็จจริ งที1ปรากฏในหลักฐาน รวมทังแยกแยะ
ข้อคิดเห็ นกับข้อเท็จจริ งจากข้อมูล ตัวอย่างการประเมินความน่ าเชื1 อถื อของหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์
ไทยที1 อ ยู่ใ นท้อ งถิ1 น ของตนเอง หรื อ หลัก ฐานสมัย อยุ ธ ยา ตัว อย่า งการตี ค วามข้อ มู ล จากหลัก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ไทย
โดยใช้ ทักษะการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเปรี ยบเทียบ
เพื0 อให้ตระหนัก เห็ นคุ ณค่า และ ความสําคัญของประวัติศาสตร์ และวิธีการทางประวัติศาสตร์ ใน
การวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินคุณค่าของข้อมูลที1มีอยูอ่ ย่างหลากหลายในโลกยุคโลกาภิวตั น์
ศึกษาวิเคราะห์ พฒั นาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุ รี ในเรื1 องเกี1 ยวกับ การสถาปนาอาณาจักร
ปั จจัยที1ส่งผลต่อความเจริ ญรุ่ งเรื องและความมัน1 คง พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เหตุการณ์ สําคัญในสมัยอยุธยา และธนบุรี เช่ น การเสี ยกรุ งศรี อยุธยาครังที1 W
และการกูเ้ อกราช
โดยใช้ทกั ษะการรวบรวม การวิเคราะห์ การอ้างอิง การสังเคราะห์ การสรุ ป การตีความ
เพื0อเข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย เห็นความพยายามของบรรพ
บุรุษที1ปกป้ องชาติและสร้างสรรค์ความเจริ ญสื บต่อมาถึงปั จจุบนั
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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อธิบายรายวิชา
ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั: น
มัธยมศึกษาปี ที0 ๒
ภาคเรียนที0 ๒ เวลา ๒๐ ชั0 วโมง / ภาคเรี ยน
จํานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

…………………………………………………………..
ศึกษาวิเคราะห์พฒั นาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี ในเรื1 องเกี1ยวกับ การเสี ยกรุ งศรี อยุธยาครังที1
X และการกู้เอกราช วิเคราะห์ ภู มิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา และธนบุรี เช่ น การควบคุ ม
กําลังคน ศิลปกรรมไทย วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยสมัยอยุธยา และธนบุรี เช่ น สมเด็จพระรามาธิ บดี ที1 X
สมเด็จพระสุ ริโยทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหารา
โดยใช้ทกั ษะการรวบรวม การวิเคราะห์ การอ้างอิง การสังเคราะห์ การสรุ ป การตีความ
เพื0อเข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย เห็นความพยายามของบรรพ
บุรุษที1ปกป้ องชาติและสร้างสรรค์ความเจริ ญสื บต่อมาถึงปั จจุบนั
ศึ ก ษาปั จจัย ทางภู มิ ศ าสตร์ ที1 ส่ ง ผลต่ อ พัฒ นาการของภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ ในทวีป เอเชี ย (ยกเว้น เอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้) ศึ กษาพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิ จ และการเมื องของภู มิภาคเอเชี ย ความสําคัญของ
แหล่ งอารยธรรมโบราณ และแหล่ งมรดกโลกในภู มิภาคเอเชี ย และอิ ท ธิ พ ลของอารยธรรมโบราณที1 มีต่อ
ภูมิภาคเอเชียในปั จจุบนั
โดยใช้ทกั ษะการสื บค้น การรวบรวมข้อมูล การสรุ ป การวิเคราะห์
เพื0อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุ ษยชาติที1มีความเปลี1ยนแปลงจากอดีตจนถึงปั จจุบนั และผลกระทบที1มี
ต่ อ สั ง คมไทย เข้า ใจความแตกต่ า งทางวัฒ นธรรม สามารถปรั บ ตัว อยู่ร่ ว มกัน ในสั ง คมโลกได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
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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คําอธิบายรายวิชา
ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๓
ภาคเรียนที0 ๑
เวลา ๒๐ ชั0 วโมง / ภาคเรียน จํานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

…………………………………………………………..
ศึ กษาและใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์ สําคัญทางประวัติศาสตร์ ไทย
และศึกษาเรื1 องราวที1เกี1ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว และท้องถิ1นของตนตามความสนใจ โดยจัดทําโครงงานทาง
ประวัติศาสตร์
โดยใช้ทกั ษะการสังเกต การสื บค้น การสํารวจ การวิพากษ์ขอ้ มู ล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
สร้างความรู ้ใหม่ การให้เหตุผล
เพื0อฝึ กฝนทักษะการใช้วธิ ี การทางประวัติศาสตร์ สืบค้นเรื1 องราวต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
ศึ ก ษาวิเคราะห์ พ ฒ
ั นาการทางประวัติศ าสตร์ ข องไทยในสมัยรั ตนโกสิ น ทร์ ในเรื1 องเกี1 ย วกับ การสถาปนา
กรุ ง เทพ-มหานครเป็ นราชธานี ไ ทย ปั จ จัย ที1 ส่ ง ผลต่ อ ความมั1น คงและความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง บทบาทของ
พระมหากษัตริ ยไ์ ทยในราชวงศ์จกั รี ในการสร้างสรรค์ความเจริ ญและความมัน1 คงของชาติ พัฒนาการทางด้าน
การเมือง การปกครอง สังคมเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยและผล
ของเหตุการณ์สําคัญที1มีต่อการพัฒนาชาติไทย เช่น การทําสนธิ สัญญาเบาว์ริงในรัชกาลที1 \ การปฏิรูปประเทศ
ในสมัยรัชกาลที1 ^ การเข้าร่ วมสงครามโลกครังที1 W และครังที1 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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คําอธิบายรายวิชา
ส๒๓๑๐๔ประวัติศาสตร์
ชั: น มัธยมศึกษาปี ที0 ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๒๐ ชั0 วโมง จํานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
ภาคเรียนที0 ๒

…………………………………………………………..
ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของไทยในสังคมโลกตังแต่เปลี1ยนแปลงการปกครองจนถึงปั จจุบนั
รวมทัง
วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสิ นทร์ และวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที1มีอิทธิ พลต่อ
การพัฒนาและสร้างสรรค์ชาติไทย
โดยใช้ทกั ษะการรวบรวมข้อมูล การสื บค้น การเชื1อมโยง การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอธิ บาย การ
สรุ ปความ
เพื0อให้เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย เกิดความรักและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ไทย ตระหนักและเห็นความสําคัญในบรรพบุรุษไทยที1ได้ปกป้ องและสร้างสรรค์ความเจริ ญให้กบั ประเทศชาติ
จนถึงทุกวันนี
ศึกษาปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ที1มีผลต่อพัฒนาการของภูมิภาคต่างๆของโลก
และพัฒนาการทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ โดยสังเขป (ยกเว้นเอเชีย) อิทธิ พลของอารยธรรมตะวันตกที1มีต่อ
พัฒนาการและการเปลี1ยนแปลงของสังคมโลกโดยสังเขป
วิเคราะห์ความร่ วมมือและความขัดแย้งใน
คริ สต์ศตวรรษที1 XY เช่น สงครามโลกครังที1 W ครังที1 X สงครามเย็น องค์การความร่ วมมือระหว่างประเทศ
ตลอดจนความพยายามในการขจัดปั ญหาความขัดแย้ง
โดยใช้ทกั ษะการรวบรวมข้อมูล การสื บค้น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การให้เหตุผล
เพื0อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ทังด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี1ยนแปลงอย่างต่อเนื1 อง ตระหนักและเห็นความสําคัญที1จะอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข
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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คําอธิบายรายวิชา
พ ๑๑๑๐๑ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๘๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
สุ ขศึกษา
ศึกษา ลักษณะและหน้าที1ของอวัยวะภายนอก การรักษาอวัยวะภายนอกตลอดจนสมาชิกในครอบครัว
และความรักความผูกพันของสมาชิกที1มีต่อกัน สิ1 งที1ชื1นชอบและความภาคภูมิใจในตนเอง ลักษณะความ
แตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง หลักสุ ขบัญญัติแห่งชาติ การเจ็บป่ วยที1เกิดขึนกับตนเองและการ
ปฏิบตั ิตนเมื1อมีอาการเจ็บป่ วย สิ1 งที1ทาํ ให้เกิดอันตรายที1บา้ น โรงเรี ยน และการป้ องกัน สาเหตุและการ
ป้ องกันอันตรายที1เกิดจากการเล่นการขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ื1นเมื1อเกิดเหตุร้ายที1บา้ นและที1โรงเรี ยน
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ อภิปราย อธิ บาย การศึกษาค้นคว้า ฝึ กทักษะปฏิบตั ิ การทดสอบ การ
ปรับตัว การตัดสิ นใจ
เพื1อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ มีสุขนิสัยที1ดี รู ้จกั ป้ องกันตนเอง มีทกั ษะปฏิบตั ิ การทดสอบ การ
ปรับตัวและการตัดสิ นใจ
พลศึกษา
ศึกษาการเคลื1อนไหวร่ างกายขณะอยูก่ บั ที1 เคลื1อนที1 และใช้อุปกรณ์ประกอบ กิจกรรม
ทางกายที1ใช้การเคลื1อนไหวตามธรรมชาติ ตามคําแนะนํา อย่างสนุกสนาน ปลอดภัย
โดยปฏิบตั ิกิจกรรมการเคลื1อนไหวร่ างกาย ขณะอยูก่ บั ที1 เคลื1อนที1 และใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่น
เกมที1ใช้การเคลื1อนไหวตามธรรมชาติ เน้นกระบวนการทางพลศึกษา
ปฏิบตั ิตามกฎ กติกา คําแนะนํา มีระเบียบวินยั มีนาใจนั
ํ กกีฬา
รหัสตัวชี:วดั
พ ๑.๑
พ ๒.๑
พ.๓.๑
พ.๓,๒
พ ๔.๑
พ ๕.๑

ป.๑ / ๑, ป.๑ / ๒
ป.๑ / ๑, ป.๑ / ๒, ป.๑ / ๓
ป.๑ / ๑, ป.๑ / ๒
ป.๑ / ๑, ป.๑ / ๒
ป.๑ / ๑, ป.๑ / ๒, ป.๑ / ๓
ป.๑ / ๑, ป.๑ / ๒, ป.๑ / ๓
(รวม ๑๕ ตัวชีวัด)
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ตัวชี:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าสุ ขศึกษาและพลศึกษา ป.๑ ( พ JJJKJ )
๑. อธิ บายลักษณะและหน้าที1ของอวัยวะภายนอก
๒. อธิ บายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
๓. ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที1มีต่อกัน
๔. บอกสิ1 งที1ชื1นชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง
๕. บอกลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชาย และเพศหญิง
๖. เคลื1อนไหวร่ างกายขณะอยูก่ บั ที1 เคลื1อนที1และใช้อุปกรณ์ประกอบ
๗. เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่ วมกิจกรรมทางกายที1ใช้การเคลื1อนไหวตามธรรมชาติ
๘. ออกกําลังกาย และเล่นเกม ตามคําแนะนํา อย่างสนุกสนาน
๙. ปฏิบตั ิตนตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมตามคําแนะนํา
๑๐. ปฏิบตั ิตนตามหลักสุ ขบัญญัติแห่งชาติตามคําแนะนํา
๑๑. บอกอาการเจ็บป่ วยที1เกิดขึนกับตนเอง
๑๒. ปฏิบตั ิตนตามคําแนะนําเมื1อมีอาการเจ็บป่ วย
๑๓. ระบุสิ1งที1ทาํ ให้เกิดอันตรายที1บา้ น โรงเรี ยน และการป้ องกัน
๑๔. บอกสาเหตุและการป้ องกันอันตรายที1เกิดจากการเล่น
๑๕. แสดงคําพูดหรื อท่าทางขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ื1นเมื1อเกิดเหตุร้ายที1บา้ นและโรงเรี ยน
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คําอธิบายรายวิชา
พ ๑๒๑๐๑ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๒

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๘๐ ชั0 วโมง

…………………………………………….
สุ ขศึกษา
ศึกษา ลักษณะและหน้าที1ของอวัยวะภายใน และวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายใน ธรรมชาติของชีวติ
มนุษย์ ตลอดจนบทบาทหน้าที1ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวความสําคัญของเพื1อน พฤติกรรมที1
เหมาะสมกับเพศ ความภาคภูมิใจในความเป็ นเพศหญิงหรื อเพศชาย ลักษณะของการมีสุขภาพที1ดีและการ
เลือกกินอาหารที1มีประโยชน์ ของใช้และของเล่นที1มีผลเสี ยต่อสุ ขภาพ อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่ วย
การบาดเจ็บที1อาจเกิดขึนและการปฏิบตั ิตนเมื1อมีอาการเจ็บป่ วยและบาดเจ็บ การปฏิบตั ิตนในการป้ องกัน
อุบตั ิเหตุที1อาจเกิดขึนทางนําและทางบก ยาสามัญประจําบ้านและการใช้ยาตามคําแนะนํา โทษของสาร
เสพย์ติด สารอันตรายใกล้ตวั และวิธีการป้ องกัน การปฏิบตั ิตนตามสัญลักษณ์และป้ ายเตือนของสิ1 งของหรื อ
สถานที1ที1เป็ นอันตราย สาเหตุ อันตราย วิธีป้องกันอัคคีภยั และแสดงการหนีไฟ
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ อภิปราย อธิ บาย การศึกษาค้นคว้า ฝึ กทักษะปฏิบตั ิการทดสอบ การ
ปรับตัว การตัดสิ นใจ
เพื1อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ มีสุขนิสัยที1ดี รู ้จกั ป้ องกันตนเอง มีทกั ษะปฏิบตั ิ การทดสอบ การ
ปรับตัวและการตัดสิ นใจ
พลศึกษา
ศึกษาการควบคุมการเคลื1อนไหวร่ างกายขณะอยูก่ บั ที1 เคลื1อนที1 และใช้อุปกรณ์ประกอบ
เล่นเกมเบ็ดเตล็ดที1อาศัยการเคลื1อนไหวเบืองต้น ทังแบบอยูก่ บั ที1 เคลื1อนที1 และใช้อุปกรณ์ประกอบ ด้วย
ตนเองอย่างสนุกสนาน บอกประโยชน์การออกกําลังกายและการเล่นเกม
โดยปฏิบตั ิการควบคุมการเคลื1อนไหวร่ างกาย ขณะอยูก่ บั ที1 เคลื1อนที1 และใช้อุปกรณ์ประกอบ เล่น
เกมเบ็ดเตล็ด ที1อาศัยการเคลื1อนไหวเบืองต้น แบบอยูก่ บั ที1 เคลื1อนที1 และใช้อุปกรณ์ประกอบ เน้น
กระบวนการทางพลศึกษา
ปฏิบตั ิตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเป็ นกลุ่ม มีระเบียบวินยั มีนาใจนั
ํ กกีฬา
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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 ตัวบ่ งชี:)
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ตัวชี:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าสุ ขศึกษาและพลศึกษา ป.๒ ( พ JMJKJ )
๑. อธิบายลักษณะ และหน้าที1ของอวัยวะภายใน
๒. อธิ บายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน
๓. อธิ บายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์
๔. ระบุบทบาทหน้าที1ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัว
๕. บอกความสําคัญของเพื1อน
๖. ระบุพฤติกรรมที1เหมาะสมกับเพศ
๗. อธิ บายความภาคภูมิใจในความเป็ นเพศหญิง หรื อเพศชาย
๘. ควบคุมการเคลื1อนไหวร่ างกาย ขณะอยูก่ บั ที1 เคลื1อนที1 และใช้อุปกรณ์ประกอบ
๙. เล่มเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่ วมกิจกรรมทางกายที1วธิ ี เล่น อาศัยการเคลื1อนไหวเบืองต้นทังแบบอยูก่ บั ที1
เคลื1อนที1 และใช้อุปกรณ์ประกอบ
๑๐. ออกกําลังกาย และเล่นเกม ได้ดว้ ยตนเองอย่างสนุกสนาน
๑๑. ปฏิบตั ิตามกฎ กติกาและข้อตกลงในการเล่นเกมเป็ นกลุ่ม
๑๒. บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี
๑๓. เลือกกินอาหารที1มีประโยชน์
๑๔. ระบุของใช้และของเล่นที1มีผลเสี ยต่อสุ ขภาพ
๑๕. อธิ บายอาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่ วย การบาดเจ็บที1อาจเกิดขึน
๑๖. ปฏิบตั ิตามคําแนะนําเมื1อมีอาการเจ็บป่ วยและบาดเจ็บ
๑๗. ปฏิบตั ิตนในการป้ องกันอุบตั ิเหตุที1อาจเกิดขึนทางนํา และทางบก
๑๘. บอกชื1อยาสามัญประจําบ้าน และใช้ยาตามคําแนะนํา
๑๙. ระบุโทษของสารเสพติด สารอันตรายใกล้ตวั และวิธีการป้ องกัน
๒๐. ปฏิบตั ิตนตามสัญลักษณ์และป้ ายเตือนของสิ1 งของหรื อสถานที1ที1เป็ นอันตราย
๒๑. อธิ บายสาเหตุ อันตราย วิธีป้องกันอัคคีภยั และแสดงการหนีไฟ
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คําอธิบายรายวิชา
พ.๑๓๑๐๑ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา
๘๐
ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
สุ ขศึกษา
ศึ ก ษาธรรมชาติ และลัก ษณะการเจริ ญ เติ บ โตของร่ างกายมนุ ษ ย์ ปั จจัยที1 มี ผ ลต่ อการเจริ ญ เติ บ โต
ความสําคัญและความแตกต่างของครอบครัว การสร้ างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื1อน หลี กเลี1 ยง
พฤติกรรมที1นาํ ไปสู่ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ วิธีการป้ องกันการแพร่ กระจายของโรค การเลือกรับประทาน
อาหารให้ครบ ^ หมู่ ในสัดส่ วนที1เหมาะสม แปรงฟั นให้สะอาดอย่างถูกวิธี และการสร้างเสริ มสมรรถภาพ
เพื1อสุ ขภาพ การป้ องกันอุบตั ิเหตุในบ้าน ในโรงเรี ยนและในการเดินทาง ตลอดจนกาขอความช่วยเหลือ การ
ปฐมพยาบาลเมื1อเกิดเหตุร้ายหรื อได้รับอุบตั ิเหตุ
โดยใช้ทกั ษะกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่มกระบวนการวิเคราะห์ อภิปราย อธิ บาย การศึกษา
ค้นคว้า ฝึ กทักษะปฏิบตั ิการทดสอบ การปรับตัว การตัดสิ นใจ
เพื1อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถสื1 อสารสิ1 งที1เรี ยนรู ้ นําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน
มีคุณลักษณะที1พึงประสงค์ และค่านิยมที1เหมาะสม
พลศึกษา
ศึกษาการควบคุมการเคลื1อนไหวร่ างกายขณะอยูก่ บั ที1 เคลื1อนที1 และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมีทิศทาง
การเคลื1อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด เลือกการอออกกําลังกาย การละเล่นพืนเมือง การ
เล่นเกมได้ดว้ ยตนเองและเหมาะสมกับตนเอง
โดยปฏิบตั ิการควบคุมการเคลื1อนไหวร่ างกาย ขณะอยูก่ บั ที1 เคลื1อนที1 และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมี
ทิศทาง การเคลื1อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด เน้นกระบวนการทางพลศึกษา
ปฏิบตั ิตามกฎ กติกา ข้อตกลง ในการเล่นเกมและการละเล่นพืนเมือง มีระเบียบวินยั มีนาใจนั
ํ กกีฬา
รหัสตัวชี:วดั
พ๑.๑
พ๒.๑
พ.๓.๑
พ๔.๑
พ๕.๑

ป.๓ / ๑ , ป.๓ / ๒, ป.๓ / ๓
ป.๓ / ๑, ป.๓ / ๒ ป.๓ / ๓
ป.๓ /๑, ป.๓ / ๒ พ.๓.๒ ป.๓ / ๑, ป.๓ / ๒
ป.๓ / ๑ , ป.๓ / ๒, ป. ป.๓ / ๓, ป.๓ / ๔, ป.๓ / ๕
ป.๓ / ๑, ป.๓ / ๒ ป.๓ / ๓
(รวม ๑๘ ตัวชี:วดั )
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๑. อธิ บายลักษณะและการเจริ ญเติบโตของร่ างกายมนุษย์
๒. เปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน
๓. ระบุปัจจัยที1มีผลต่อการเจริ ญเติบโต
๔. อธิ บายความสําคัญ และความแตกต่างของครอบครัวที1มีต่อตนเอง
๕. อธิ บายวิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื1อน
๖. บอกวิธีหลีกเลี1ยงพฤติกรรมที1นาํ ไปสู่ การล่วงละเมิดทางเพศ
๗. ควบคุมการเคลื1อนไหวร่ างกาย ขณะอยูก่ บั ที1 เคลื1อนที1และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมีทิศทาง
๘. เคลื1อนไหวร่ างกายที1ใช้ทกั ษะการเคลื1อนไหวแบบบังคับทิศทาง ในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
๙. เลือกออกกําลังกาย การละเล่นพืนเมือง และเล่นเกม ที1เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย และข้อจํากัดของ
ตนเอง
๑๐. ปฏิบตั ิตามกฎ กติกาและข้อตกลงของการออกกําลังกาย การเล่นเกม การละเล่นพืนเมืองได้ดว้ ยตนเอง
๑๑. อธิ บายการติดต่อและวิธีการป้ องกันการแพร่ กระจายของโรค
๑๒. จําแนกอาหารหลัก ๕ หมู่
๑๓. เลือกกินอาหารที1หลากหลายครบ ๕ หมู่ ในสัดส่ วนที1เหมาะสม
๑๔. แสดงการแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี
๑๕. สร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายได้ตามคําแนะนํา
๑๖. ปฏิบตั ิตนเพื1อความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุในบ้าน โรงเรี ยน และการเดินทาง
๑๗. แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ เมื1อเกิดเหตุร้าย หรื ออุบตั ิเหตุ
๑๘. แสดงวิธีปฐมพยาบาล เมื1อบาดเจ็บจากการเล่น
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คําอธิบายรายวิชา
พ ๑๔๑๐๑ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๘๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
สุ ขศึกษา
ศึกษา เกี1ยวกับการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของร่ างกายและจิตใจ ตามวัย (ในช่วงอายุ ๙– ๑๒ ปี )
ความสําคัญของกล้ามเนื อ กระดู กและข้อ ที1 มีผลต่อสุ ขภาพ การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ วิธีดูแลรักษา
กล้ามเนื อ กระดูกและข้อให้ทาํ งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คุ ณลักษณะของความเป็ นเพื1อนและสมาชิ กที1ดีของ
ครอบครัว พฤติกรรมที1เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการปฏิเสธการกระทําที1เป็ นอันตราย
และไม่เหมาะสมในเรื1 องเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ1 งแวดล้อมกับสุ ขภาพ การจัดสิ1 งแวดล้อมที1ถูกสุ ขลักษณะ
และเอือต่อสุ ขภาพ สภาวะอารมณ์ และความรู ้สึก เช่ นโกรธ หงุ ดหงิ ด เครี ยด เกลี ยด เสี ยใจ เศร้ าใจ วิตก
กังวล กลัว ก้าวร้าว อิจฉา ริ ษยา เบื1อหน่าย ท้อแท้ ดีใจ ชอบใจ รัก ชื1นชม สนุก สุ ขสบาย ผลที1มีต่อสุ ขภาพ
ทางบวก : สดชื1 น ยิมแย้ม แจ่มใส ร่ าเริ ง ฯลฯ ทางลบ : ปวดศีรษะ ปวดท้อง เบื1ออาหาร อ่อนเพลีย ฯลฯ
วิเคราะห์ ขอ้ มู ลบนฉลากอาหารและผลิ ตภัณ ฑ์สุ ขภาพ ความสําคัญของการใช้ยา หลักการใช้ยา วิธีปฐม
พยาบาล การใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กดั ต่อย การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ผลเสี ยของการสู บบุหรี1 การ
ดื1มสุ รา และการป้ องกัน
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ อภิปราย อธิ บาย การศึกษาค้นคว้า ฝึ กทักษะปฏิบตั ิ
เพื1อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ มีสุขนิสัยที1ดี รู ้จกั ป้ องกันตนเอง มีทกั ษะปฏิบตั ิ การทดสอบ การ
ปรับตัวและการตัดสิ นใจ
พลศึกษา
ศึกษาการควบคุมตนเอง เมื1อใช้ทกั ษะการเคลื1อนไหวแบบผสมผสาน กายบริ หารท่ามือเปล่าประกอบ
จังหวะ การเล่นเกมเลียนแบบ กิจกรรมแบบผลัด การเล่นกีฬาแฮนด์บอล การพัฒนาตนเอง
โดยปฏิ บตั ิ การควบคุ ม การเคลื1 อนไหวร่ างกาย แบบผสมผสาน ทังแบบอยู่กบั ที1 เคลื1 อนที1 และใช้
อุปกรณ์ ประกอบ กายบริ หารท่ามื อเปล่าประกอบจังหวะ การเล่นเกม การเล่นกิ จกรรมแบบผลัด การเล่ น
กีฬาแฮนด์บอล การพัฒนาตนเองโดยใช้กระบวนการเรี ยนตามหลักการของพลศึกษา
ปฏิบตั ิตามกฎ กติกา ข้อตกลง เห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย มีระเบียบวินยั มีนาใจนั
ํ กกีฬา
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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๑. อธิ บายการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของร่ างกายและจิตใจตามวัย
๒. อธิ บายความสําคัญของกล้ามเนือ กระดูกและข้อที1มีผลต่อสุ ขภาพ การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ
๓. อธิ บายวิธีดูแลกล้ามเนือ กระดูก และข้อ ให้ทาํ งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๔. อธิ บายคุณลักษณะของความเป็ นเพื1อนและสมาชิกที1ดีของครอบครัว
๕. แสดงพฤติกรรมที1เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย
๖. ยกตัวอย่างวิธีการปฏิเสธการกระทําที1เป็ นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื1 องเพศ
๗. ควบคุมตนเองเมื1อใช้ทกั ษะการเคลื1อนไหวในลักษณะผสมผสานได้ทงแบบอยู
ั
ก่ บั ที1 เคลื1อนที1 และใช้
อุปกรณ์ประกอบ
๘. ฝึ กกายบริ หารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ
๙. เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด
๑๐. เล่นกีฬาพืนฐานได้อย่างน้อย ๑ ชนิด
๑๑. ออกกําลังกาย เล่นเกม และกีฬาที1ตนเองชอบและมีความสามารถในการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเอง
ตามตัวอย่างและแบบปฏิบตั ิของผูอ้ ื1น
๑๒. ปฏิบตั ิตามกฎ กติกาการเล่นกีฬาพืนฐาน ตามชนิ ดกีฬาที1เล่น
๑๓. อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างสิ1 งแวดล้อมกับสุ ขภาพ
๑๔. อธิ บายสภาวะอารมณ์ ความรู ้สึกที1มีผลต่อสุ ขภาพ
๑๕. วิเคราะห์ขอ้ มูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื1อการเลือกบริ โภค
๑๖. ทดสอบและปรับปรุ งสมรรถภาพทางกายตามผลการตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย
๑๗. อธิ บายความสําคัญของการใช้ยาและใช้ยาอย่างถูกวิธี
๑๘. แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื1อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กดั ต่อย และการบาดเจ็บจาก
การเล่นกีฬา
๑๙. วิเคราะห์ผลเสี ยของการสู บบุหรี1 และการดื1มสุ รา ที1มีต่อสุ ขภาพและการป้ องกัน
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คําอธิบายรายวิชา
พ ๑๕๑๐๑ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๘๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
สุ ขศึกษา
ศึกษาเกี1ยวกับ ความสําคัญของระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายที1มีผลต่อสุ ขภาพ การเจริ ญเติบโต
และพัฒนาการ ดู แลระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายให้ทาํ งานตามปกติ การเปลี1 ยนแปลงทางเพศและ
ปฏิ บตั ิตนได้เหมาะสม ความสําคัญของการมี ครอบครัวที1 อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย ระบุ พฤติ กรรมที1 พึง
ประสงค์ และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื1อน ความสําคัญของการ
ปฏิบตั ิตนตามสุ ขบัญญัติแห่งชาติ หาข้อมูลข่าวสารเพื1อใช้สร้างเสริ มสุ ขภาพ การตัดสิ นใจเลือกซื ออาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อาหาร เครื1 องสําอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลสุ ขภาพในช่องปาก ฯลฯ) ปั จจัยที1มีอิทธิ พลต่อการใช้
สารเสพติด (สุ รา บุหรี1 ยาบ้า สารระเหย ฯลฯ) ครอบครัว สังคม เพื1อน ค่านิ ยม ความเชื1 อ ปั ญหาสุ ขภาพ
สื1 อ ฯลฯ ผลกระทบของการใช้ยา และสารเสพติดที1มีต่อร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การใช้
ยา อิทธิ พลของสื1 อที1มีต่อพฤติกรรม สุ ขภาพ (อินเทอร์ เน็ต เกม ฯลฯ) การปฏิ บตั ิตนในการป้ องกันโรคที1พบ
บ่อยในชี วิตประจําวัน ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหลี กเลี1 ยงสารเสพติด การปฏิบตั ิเพื1อป้ องกันอันตราย
จากการเล่นกีฬา
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ อภิปราย อธิ บาย การศึกษาค้นคว้า ฝึ กทักษะปฏิบตั ิ การทดสอบ การ
ปรับตัว การตัดสิ นใจ
เพื1อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ มีสุขนิสัยที1ดี รู ้จกั ป้ องกันตนเอง มีทกั ษะปฏิบตั ิ การทดสอบ การปรับ
ตัวและการตัดสิ นใจ
พลศึกษา
ศึกษาการเคลื1อนไหวแบบผสมผสาน เมื1อใช้ทกั ษะการเคลื1อนไหวตามแบบที1กาํ หนด เกมนําไปสู่ กีฬา
กิจกรรมแบบผลัด การใช้แรง การรับแรง ความสมดุล ทักษะกลไกที1ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมทาง
กาย กรี ฑา กีฬา และกิจกรรมนันทนาการ
โดยปฏิบตั ิการเคลื1อนไหวแบบผสมผสาน เมื1อใช้ทกั ษะการเคลื1อนไหวตามแบบที1กาํ หนด การเล่น
เกมนําไปสู่ กีฬา การเล่นกิจกรรมแบบผลัด การรับแรง การใช้แรง ความสมดุล ทักษะกลไก
ที1ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมทางกาย กรี ฑา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ
โดยใช้กระบวนการเรี ยนตามหลักการของพลศึกษา ปฏิบตั ิตามกฎ กติกา ข้อตกลง เห็นคุณค่าของ
การออกกําลังกาย มีระเบียบวินยั มีนาใจนั
ํ กกีฬา เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื1น ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
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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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าสุ ขศึกษาและพลศึกษา ป. ๕ ( พ JQJKJ )
๑. อธิ บายความสําคัญของระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายที1มีผลต่อสุ ขภาพ การเจริ ญเติบโต และ
พัฒนาการ
๒. อธิ บายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทาํ งานตามปกติ
๓. อธิ บายการเปลี1ยนแปลงทางเพศ และปฏิบตั ิตนได้เหมาะสม
๔. อธิ บายความสําคัญของการมีครอบครัวที1อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
๕. ระบุพฤติกรรมที1พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่ม
เพื1อน
๖. จัดรู ปแบบการเคลื1อนไหวแบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื1อใช้ทกั ษะการเคลื1อนไหวตามแบบที1กาํ หนด
๗. เล่มเกมนําไปสู่ กีฬาที1เลือกและกิจกรรมการเคลื1อนไหวแบบผลัด
๘. ควบคุมการเคลื1อนไหวในเรื1 องการรับแรง การใช้แรงและความสมดุล
๙. แสดงทักษะกลไกในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา
๑๐. เล่นกีฬาไทย และกีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมได้อย่างละ ๑ ชนิด
๑๑. อธิ บายหลักการ และเข้าร่ วมกิจกรรมนันทนาการ อย่างน้อย ๑ กิจกรรม
๑๒. ออกกําลังกายอย่างมีรูปแบบ เล่นเกมที1ใช้ทกั ษะการคิดและตัดสิ นใจ
๑๓. เล่นกีฬาที1ตนเองชอบอย่างสมํ1าเสมอ โดยสร้างทางเลือกในวิธีปฏิบตั ิของตนเองอย่างหลากหลาย
๑๔. ปฏิบตั ิตามกฎกติกา การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ตามชนิดกีฬาที1เล่น
๑๕. ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิ ของตนเอง ไม่ละเมิดสิ ทธิ ผอู ้ ื1นและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่น
เกม และกีฬาไทย กีฬาสากล
๑๖. แสดงพฤติกรรมที1เห็นความสําคัญของการปฏิบตั ิตนตามสุ ขบัญญัติแห่งชาติ
๑๗. ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื1อใช้สร้างเสริ มสุ ขภาพ
๑๘. วิเคราะห์สื1อโฆษณาในการตัดสิ นใจเลือกซื ออาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีเหตุผล
๑๙. ปฏิบตั ิตนในการป้ องกันโรคที1พบบ่อยในชีวติ ประจําวัน
๒๐. ทดสอบและปรับปรุ งสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
๒๑. วิเคราะห์ปัจจัยที1มีอิทธิ พลต่อการใช้สารเสพติด
๒๒. วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ยา และสารเสพติด ที1มีผลต่อร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา
๒๓. ปฏิบตั ิตนเพื1อความปลอดภัยจากการใช้ยาและหลีกเลี1ยงสารเสพติด
๒๔. วิเคราะห์อิทธิ พลของสื1 อที1มีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ
๒๕. ปฏิบตั ิตนเพื1อป้ องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา
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คําอธิบายรายวิชา
พ ๑๖๑๐๑ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๘๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
สุ ขศึกษา
ศึกษา ลักษณะและหน้าที1ของอวัยวะภายใน ระบบสื บพันธ์ ระบบไหลเวียนโลหิ ต และระบบหายใจ
การดู แลรักษาระบบสื บพันธ์ ระบบไหลเวียนโลหิ ต และระบบหายใจ ตลอดจนสมาชิ กในครอบครัวและ
ความรักความผูกพันของสมาชิ กที1มีต่อกัน วิเคราะห์พฤติกรรมเสี1 ยงที1นาํ ไปสู่ การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื อ
เอดส์ และการตังครรภ์ก่อนวัยอันควร การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ1 งแวดล้อมที1มีผลต่อสุ ขภาพ ผลกระทบ
ที1เกิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนวทางการป้ องกันโรคติดต่อสําคัญที1พบในประเทศไทย พฤติกรรมที1
บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุ ขภาพของส่ วนรวม สร้างเสริ มและปรับปรุ งสมรรถภาพทางกายเพื1อสุ ขภาพ
อย่างต่อเนื1 องผลกระทบจากความรุ นแรงของภัยธรรมชาติที1มีต่อร่ างกาย จิตใจ และสังคม สาเหตุของการติด
สารเสพติด และชักชวนให้ผอู ้ ื1นหลีกเลี1ยงสารเสพติด ปฏิบตั ิตน เพื1อความปลอดภัยจากธรรมชาติ
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ อภิปราย อธิ บาย การศึกษาค้นคว้า ฝึ กทักษะปฏิบตั ิ การทดสอบ การ
ปรับตัว การตัดสิ นใจ
เพื1อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ มีสุขนิสัยที1ดี รู ้จกั ป้ องกันตนเอง มีทกั ษะปฏิบตั ิ การทดสอบ การ
ปรับตัว และการตัดสิ นใจ ความ-รับผิดชอบต่อสุ ขภาพของตนและส่ วนรวม
พลศึกษา
ศึกษาการเคลื1อนไหวร่ วมกับผูอ้ ื1นในลักษณะแบบผลัด แบบผสมผสาน การเคลื1อนไหวประกอบเพลง
การรับแรง การใช้แรง ความสมดุล กีฬาไทย กีฬาสากล การเพิ1มพูนความสามารถของตนเองและผูอ้ ื1น
กิจกรรมนันทนาการ วิธีการรุ ก การป้ องกัน ประโยชน์และหลักการออกกกําลังกาย
โดยปฏิบตั ิการเคลื1อนไหวร่ วมกับผูอ้ ื1นในลักษณะแบบผลัด แบบผสมผสาน การเคลื1อนไหวประกอบ
เพลง การรับแรง การใช้แรง ความสมดุล กีฬาไทย กีฬาสากล เพิ1มพูนความสามารถของตนเอง ปฏิบตั ิตาม
กฎ กติกา นันทนาการ เน้นกระบวนการทางพลศึกษา
ปฏิบตั ิตามกฎ กติกา ข้อตกลง ในการเล่นเกม กิจกรรมและกีฬา เห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย มี
ระเบียบวินยั มีนาใจนั
ํ กกีฬา มีความสามัคคี เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื1น ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
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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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าสุ ขศึกษาและพลศึกษา ป. ๖ ( พ JRJKJ )
๑. อธิ บายความสําคัญของระบบสื บพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิ ตและระบบหายใจ ที1มีผลต่อสุ ขภาพ การ
เจริ ญเติบโต และพัฒนาการ
๒. อธิ บายวิธีการดูแลรักษาระบบสื บพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิ ต และระบบหายใจให้ทาํ งานตามปกติ
๓. อธิ บายความสําคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผูอ้ ื1น
๔. วิเคราะห์พฤติกรรมเสี1 ยงที1อาจนําไปสู่ การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชือเอดส์ และการตังครรภ์ก่อนวัยอันควร
๕. แสดงทักษะการเคลื1อนไหวร่ วมกับผูอ้ ื1นในลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสานได้ตามลําดับ ทังแบบอยู่
กับที1 เคลื1อนที1 และใช้อุปกรณ์ประกอบ และการเคลื1อนไหวประกอบเพลง
๖. จําแนกหลักการเคลื1อนไหวในเรื1 องการรับแรง การใช้แรง และความสมดุลในการเคลื1อนไหวร่ างกายในการเล่น
เกม เล่นกีฬา และนําผลมาปรับปรุ ง เพิ1มพูนวิธีปฏิบตั ิของตนและผูอ้ ื1น
๗. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมได้อย่างละ ๑ ชนิด
๘. ใช้ทกั ษะกลไก เพื1อปรับปรุ งเพิ1มพูนความสามารถของตนและผูอ้ ื1นในการเล่นกีฬา
๙. ร่ วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย ๑ กิจกรรม แล้วนําความรู ้และหลักการที1ได้ไปใช้เป็ นฐานการศึกษาหา
ความรู ้ เรื1 องอื1น ๆ
๑๐. อธิ บายประโยชน์และหลักการออกกําลังกายเพื1อสุ ขภาพ สมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริ มบุคลิกภาพ
๑๑. เล่นเกมที1ใช้ทกั ษะการวางแผน และสามารถเพิ1มพูนทักษะการออกกําลังกายและเคลื1อนไหวอย่างเป็ น
ระบบ
๑๒. เล่นกีฬาที1ตนเองชื1 นชอบและสามารถประเมินทักษะการเล่นของตนเป็ นประจํา
๑๓. ปฏิบตั ิตามกฎ กติกา ตามชนิดกีฬาที1เล่น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผูอ้ ื1น
๑๔. จําแนกกลวิธีการรุ ก การป้ องกัน และนําไปใช้ในการเล่นกีฬา
๑๕. เล่นเกมและกีฬา ด้วยความสามัคคีและมีนาใจนั
ํ กกีฬา
๑๖. แสดงพฤติกรรมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ1 งแวดล้อมที1มีผลต่อสุ ขภาพ
๑๗. วิเคราะห์ผลกระทบที1เกิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนวทางการป้ องกันโรคติดต่อสําคัญที1พบใน
ประเทศไทย
๑๘. แสดงพฤติกรรมที1บ่งบอกถึง ความรับผิดชอบต่อสุ ขภาพของส่ วนรวม
๑๙. สร้างเสริ มและปรับปรุ งสมรรถภาพทางกายเพื1อสุ ขภาพอย่างต่อเนื1อง
๒๐. วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุ นแรงของภัยธรรมชาติที1มีต่อร่ างกาย จิตใจ และสังคม
๒๑. ระบุวธิ ี ปฏิบตั ิตน เพื1อความปลอดภัยจากธรรมชาติ
๒๒. วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติด และชักชวนให้ผอู ้ ื1นหลีกเลี1ยงสารเสพติด
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คําอธิบายรายวิชา
พ ๒๑๑๐๑ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั:นมัธยมศึกษาปี ที0 ๑ ภาคเรียนที0 ๑
จํานวน ๑ หน่ วยกิต
เวลา ๔๐ ชั0วโมง
…………………………………………………………..
สุ ขศึกษา
ศึกษาความสําคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที1มีผลต่อสุ ขภาพ การเจริ ญเติบโต และ
พัฒนาการของวัยรุ่ น ดูแลรักษาระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อให้ทาํ งานตามปกติ ภาวะการเจริ ญเติบโต
ทางร่ างกายของตนเองกับ เกณฑ์ ม าตรฐาน การพัฒ นาตนเองให้เจริ ญ เติ บ โตสมวัย วิธี การปรั บ ตัวต่ อการ
เปลี1 ยนแปลงทางร่ างกายจิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม การป้ องกันตนเองจากการถู ก
ล่วงละเมิดทางเพศ
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ อภิปราย อธิ บาย การศึกษาค้นคว้า การทดสอบ การปรับตัวการตัดสิ นใจ
เพื1อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ พัฒนาการของมนุษย์ การปรับตัวการเปลี1ยนแปลงร่ างกาย อารมณ์ และ
พัฒนาการทางเพศ สามารถปฏิบตั ิตนให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆให้กบั ตนเอง ครอบครัว
พลศึกษา
ศึกษาเพิ1มพูนความสามารถของตนตามหลักการเคลื1อนไหวที1ใช้ทกั ษะกลไก และทักษะพืนฐานที1นาํ
ไปสู่ การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา กีฬาไทย กีฬาสากล กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสมรรถภาพ
โดยปฏิ บตั ิการเพิ1มพุนความสามารถของตนตามหลักการเคลื1 อนไหว ที1 ใช้ทกั ษะกลไกล และทักษะ
พืนฐาน เพื1อพัฒนาทักษะการเล่ นกี ฬาไทย กี ฬาสากล โดยมี รูปแบบวิธีการรุ กและป้ องกันในการเล่ นกี ฬ า
กิ จกรรมนัน ทนาการ กิ จกรรมสมรรถภาพ นําความรู ้ และหลัก การที1 ไ ด้รับ ไปใช้ในชี วิตประจําวัน เน้ น
กระบวน การทางพลศึกษา ^ ขันตอน
ปฏิบตั ิตามกฎ กติกา การเล่นเกมและการแข่งขันกีฬา การทํางานเป็ นทีม การยอมรับความสามารถ
และความแตกต่างระหว่างบุคคล เห็ นความสําคัญของการออกกําลังกายและการเล่นกี ฬา มีระเบียบวินัย มี
นําใจนักกีฬา
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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คําอธิบายรายวิชา
พ ๒๑๑๐๒ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๑
ภาคเรียนที0 ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
จํานวน ๑ หน่ วยกิต
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
สุ ขศึกษา
ศึ ก ษาอาหารที1 เหมาะสมกับ วัย โภชนาการที1 มี ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ นําหนั ก เกณฑ์ ม าตรฐาน
สมรรถภาพทางกาย ปฐมพยาบาลและเคลื1 อนย้ายผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัย อาการของผูต้ ิ ดสารเสพติ ดและการ
ป้ องกันการติดสารเสพติด การใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบตั ิเหตุ การลด ละ เลิ กสารเสพติด โดย
ใช้ทกั ษะต่าง ๆ
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ อภิปราย อธิ บาย การศึกษาค้นคว้า การทดสอบ การปรับตัวการตัดสิ นใจ
เพื1อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ การเลือกอาหารและโภชนาการที1เหมาะสมกับวัย ปั ญหาที1เกิดจากภาวะ
โภชนาการ การควบคุมนําหนัก รู ้วธิ ี การปฐมพยาบาลเบืองต้น ลักษณะและวิธีการป้ องกันการติดสารเสพติด
แสดงวิธีการชักชวนผูอ้ ื1นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด มีทกั ษะการปฏิเสธ สามารถนําความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจํา
วัน มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีค่านิยมที1เหมาะสม
พลศึกษา
ศึกษา ความสําคัญของการออกกําลังกาย การเล่นกีฬา รู ปแบบการเล่น ความแตกต่างของวิธีการเล่น
เลื อกเข้าร่ วมกี ฬาตามความถนัดและความสนใจ ปฏิ บตั ิตาม กฎ กติ กาและข้อตกลง ร่ วมมื อในการเล่นกี ฬา
และการทํางานเป็ นทีม การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
โดยปฏิ บตั ิการเพิ1มพูนความรู ้ ความเข้าใจ เห็ นคุ ณค่าของตนเองและผูอ้ ื1น ฝึ กทักษะการเคลื1อนไหว
ในชี วติ ประจําวัน ทักษะการเคลื1อนไหวเบืองต้น มีระเบียบวินยั เคารพสิ ทธิ กฎและกติกา รักการออกกําลังกาย
และการเล่นกีฬา มีนาใจนั
ํ กกี ฬา เป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที1ดี มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและร่ วมมืออย่างสันติ มี
จิตสํานึกในการใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์และสร้างสรรค์ และพยายามแก้ไขข้อบกพร่ องของตนเอง
ปฏิบตั ิตามกฎ กติกา การเล่นเกมและการแข่งขันกีฬา การทํางานเป็ นทีม การยอมรับความสามารถ
และความแตกต่างระหว่างบุคคล เห็ นความสําคัญของการออกกําลังกายและการเล่นกี ฬา มีระเบียบวินัย มี
นําใจนักกีฬา
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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คําอธิบายรายวิชา
พ ๒๒๑๐๑ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๒
ภาคเรียนที0 ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
จํานวน ๑ หน่ วยกิต
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
สุ ขศึกษา
ศึกษาการเปลี1ยนแปลงด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ สติปัญญาในวัยรุ่ น ผลกระทบต่อการ
เจริ ญเติบโต และพัฒนาการด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในวัยรุ่ น ปั จจัยที1มีอิทธิ พลต่อ
เจตคติในเรื1 องเพศปั ญหาและผลกระทบที1เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยน การป้ องกันตนเองและหลีกเลี1ยง
จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตังครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความสําคัญของความเสมอภาคทาง
เพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ สื บเสาะหาความรู ้ การสํารวจ การสื บค้นข้อมูล การบันทึก
เพื1อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ เกี1 ยวกับการเปลี1ยนแปลงด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ใน
วัยรุ่ น ปั จจัยที1 มี ผ ลกระทบต่ อการเจริ ญ เติ บ โตและพัฒ นาการ ปั จจัย ที1 มี อิท ธิ พ ลต่ อเจตคติ ในเรื1 องเพศ วิธี
ป้ องกันตนเองและหลี กเลี1 ยงจากโรคติ ดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตังครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ปั ญหาและ
ผลกระทบที1เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยน ความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวได้อย่างเหมาะสม
พลศึกษา
ศึกษานําผลการปฏิ บตั ิ ตนเกี1 ยวกับทักษะกลไก มาสรุ ปเป็ นวิธีที1เหมาะสมในบริ บทของตนเอง การ
เล่นกี ฬาไทย กี ฬาสากล โดยมีรูปแบบ วิธีการรุ กและการป้ องกันในการเล่นกี ฬา เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ
ของการเคลื1อนไหว ที1ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน ร่ วมกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม
สมรรถภาพ นําความรู ้และหลักการที1ได้รับไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
โดยปฏิบตั ิทกั ษะกลไกที1เหมาะสมในบริ บทของตนเอง เล่นกีฬาไทย กีฬาสากล โดยมีรูปแบบวิธีการ
รุ ก การป้ องกัน การเคลื1 อนไหวมี ผ ลต่อการเล่ นกี ฬาและกิ จกรรมในชี วิตประจําวัน กิ จกรรมนันทนาการ
กิจกรรมสมรรถภาพ เน้นกระบวนการของพลศึกษา ^ ขันตอน
ปฏิบตั ิตามกฎ กติกา การเล่นเกมและการแข่งขันกีฬา การทํางานเป็ นทีม การยอมรับความสามารถ
และความแตกต่างระหว่างบุ คคลเห็ นความสําคัญของการออกกําลังกายและการเล่ นกี ฬา มี ระเบี ยบวินัย มี
นําใจนักกีฬา
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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คําอธิบายรายวิชา
พ ๒๒๑๐๒สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๒
ภาคเรียนที0 ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
จํานวน ๑ หน่ วยกิต
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
สุ ขศึกษา
ศึกษาบริ การทางสุ ขภาพ การใช้เทคโนโลยีที1มีต่อสุ ขภาพ ความเจริ ญก้าวหน้าทางการแพทย์ ความ
สัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต อาการเบืองต้นของผูม้ ีปัญหาสุ ขภาพจิต วิธีปฏิบตั ิ
ตนเพื1 อจัดการกับ อารมณ์ และความเครี ยด สมรรถภาพทางกาย แหล่ งที1 ช่ วยเหลื อ ฟื นฟู ผูต้ ิ ดสารเสพติ ด
พฤติกรรมเสี1 ยงและสถานการณ์เสี1 ยง การป้ องกันตนเองและหลีกเลี1ยงสถานการณ์คบั ขัน
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ อภิปราย อธิ บาย การศึกษาค้นคว้า การทดสอบ การปรับตัวการตัดสิ นใจ
เพื1อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ การใช้เทคโนโลยีที1มีต่อสุ ขภาพ ความเจริ ญก้าวหน้าทางการแพทย์ วิธี
ปฏิบตั ิตนเพื1อจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด รู ้จกั การป้ องกันตนเองและหลีกเลี1ยงสถานการณ์คบั ขัน
พลศึกษา
ศึกษาความสําคัญของสาเหตุการเปลี1 ยนแปลงทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
จากการออกกําลังกายและการเล่ นกี ฬาอย่างสมํ1าเสมอ ออกกําลังกายและเล่ นกี ฬาตามความถนัดและความ
สนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื1อเป็ นแนวทางในการพัฒนาตนเอง วางแผนการรุ กและการป้ องกันใน
การเล่นกีฬาที1เลือกนําไปใช้ในการเล่นอย่างเหมาะสมกับทีม และพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเอง
โดยปฏิ บ ตั ิ ท กั ษะกลไกที1 เหมาะสมในบริ บ ทของตนเอง เห็ นคุ ณ ค่าของตนเองและผูอ้ ื1 น ศึ กษาหา
ความรู ้องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื1อสุ ขภาพ มีทกั ษะการเคลื1 อนไหวในชี วิตประจําวัน มีทกั ษะ
การเคลื1อนไหวเบืองต้น มีระเบียบวินยั เคารพสิ ทธิ และเข้าร่ วมกิจกรรมทางกายอย่างสมํ1าเสมอ
ปฏิบตั ิตามกฎ กติกา การเล่นเกมและการแข่งขันกีฬา การทํางานเป็ นทีม การยอมรับความสามารถ
และความแตกต่างระหว่างบุคคลเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายและการเล่นกีฬา มีระเบียบวินยั มีนาใจ
ํ
นักกีฬา
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 ตัวชีวัด)
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คําอธิบายรายวิชา
พ ๒๓๑๐๑ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๓
ภาคเรียนที0 ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
จํานวน ๑ หน่ วยกิต
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
สุ ขศึกษา
ศึกษาการเปลี1 ยนแปลงทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แต่ละช่ วง ของชี วิต
อิทธิ พลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี1 ยนแปลงของวัยรุ่ น สื1 อ โฆษณา ที1 มีอิทธิ พลต่อการเจริ ญ
เติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่ น อนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว และการปฏิ บตั ิตนที1เหมาะสม ผล
กระทบต่อการตังครรภ์ แนวทางป้ องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ อภิปราย อธิ บาย การศึกษาค้นคว้า การทดสอบ การปรับตัวการตัดสิ นใจ
เพื1อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ พัฒนาการของมนุษย์ การปรับตัวการเปลี1ยนแปลงร่ างกาย อารมณ์ และ
พัฒนาการทางเพศ สามารถปฏิบตั ิตนให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆให้กบั ตนเอง ครอบครัว
พลศึกษา
ศึกษาการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล อย่างละ W ชนิด โดยให้เทคนิ คที1เหมาะสมกับตนเอง นําหลักการ
ความรู ้ ทักษะการเคลื1อนไหว กิจกรรมทางกาย ไปใช้สร้างเสริ มสุ ขภาพอย่างต่อเนื1 อง นําความรู ้ดา้ นนันทนา
การไปขยายผลกับผูอ้ ื1น
โดยปฏิบตั ิทกั ษะการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล นําทักษะการเคลื1อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬา
ไปใช้สร้างเสริ มสุ ขภาพตนเอง ปฏิบตั ิการร่ วมกิจกรรมนันทนาการ เน้นกระบวนการทาง
พลศึกษา ^ ขันตอน
ปฏิบตั ิตามกฎ กติกา และข้อตกลง มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา ปฏิบตั ิกลวิธีการรุ ก การป้ องกัน
ในการเล่นกีฬา มีระเบียบวินยั มีนาใจนั
ํ กกีฬา
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 ตัวชีวัด)
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คําอธิบายรายวิชา
พ ๒๓๑๐๒ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที๓0
ภาคเรียนที0 ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
จํานวน ๑ หน่ วยกิต
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
สุ ขศึกษา
ศึกษาอาหารที1เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคํานึ งถึ งความประหยัดและคุ ณค่าทางโภชนาการ แนวทาง
ป้ องกันโรคที1เป็ นสาเหตุสาํ คัญของการเจ็บป่ วยและการตายของคนไทย แนวทาง แก้ไขปั ญหาสุ ขภาพในชุมชน
การออกกําลังกาย การพักผ่อนและการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางกาย และพัฒนาได้ตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ปั จจัยเสี1 ยง และพฤติกรรมเสี1 ยงที1มีผลต่อสุ ขภาพและแนวทางป้ องกัน การหลีกเลี1ยง
การใช้ความรุ นแรงในการแก้ปัญหา อิทธิ พลของสื1 อต่อพฤติกรรมสุ ขภาพและความรุ นแรง ความสัมพันธ์ของ
การดื1มเครื1 องดื1มที1มีแอลกอฮอล์ต่อสุ ขภาพและการเกิดอุบตั ิเหตุ การช่วยฟื นคืนชีพอย่างถูกวิธี
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ อภิปราย อธิ บาย การศึกษาค้นคว้า การทดสอบ การปรับตัวการตัดสิ นใจ
เพื1อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ พัฒนาการของมนุษย์ การปรับตัวการเปลี1ยนแปลงร่ างกาย อารมณ์ และ
พัฒนาการทางเพศ สามารถปฏิบตั ิตนให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆให้กบั ตนเอง ครอบครัว
พลศึกษา
ศึกษาเกี1ยวกับมารยาทในการเล่นและการดูกีฬาด้วยความมีนาใจนั
ํ กกีฬา ออกกําลังกายและเล่นกีฬา
อย่างสมํ1าเสมอ นําแนวคิดหลักการจากการเล่นทังประเภทบุคคลและประเภททีม กฎ กติกาและข้อตกลงใน
การเล่นกีฬา วิธีใช้กลวิธีในการรุ กและการป้ องกันในการเล่นกีฬาได้ตามสถานการณ์ของการเล่น พัฒนา
สุ ขภาพตนเองที1เกิดจากการออกกําลังกายและการเล่นกีฬา ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
โดยปฏิบตั ิทกั ษะการเล่นกีฬาและนําทักษะการเคลื1อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬาไปใช้สร้าง
เสริ มสุ ขภาพตนเอง ปฏิบตั ิการร่ วมกิจกรรมนันทนาการ เน้นกระบวนการทางพลศึกษา ^ ขันตอน
ปฏิบตั ิตามกฎ กติกา และข้อตกลง มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา ปฏิบตั ิกลวิธีการรุ ก การป้ องกัน
ในการเล่นกีฬา มีระเบียบวินยั มีนาใจนั
ํ กกีฬา
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 ตัวชีวัด)
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คําอธิบายรายวิชา
ศ 11101 ศิลปะ 1

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ

ชั: นประถมศึกษาปี ที0 1

เวลา 80 ชั0 วโมง/ปี

…………………………………………………………..
ศึกษารู ปร่ าง ลักษณะ และขนาด ความรู ้สึก ของสิ1 งต่าง ๆ ที1มีผลต่อธรรมชาติและสิ1 งแวดล้อมรอมตัว
การใช้วสั ดุอุปกรณ์ การทดลองสี จากธรรมชาติ ที1หาได้ในท้องถิ1น การวาดภาพระบายสี ตามความรู ้สึกของ
ตนเองและบอกความสําคัญของงานทัศนศิลป์ ในชีวิตประจําวัน
รู ้การกําเนิดของเสี ยง ระดับเสี ยงดัง – เบา อัตราความเร็ วของจังหวะ การอ่านบทกลอนประกอบ
จังหวะ กิจกรรมดนตรี เพลงที1ใช้ในชีวติ ประจําวัน เล่าถึงที1มาของบทเพลงและความน่าสนใจของบทเพลงใน
ท้องถิ1น
การเคลื1อนไหวลักษณะต่าง ๆ การใช้ภาษาท่า และการประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงที1เกี1ยวกับ
ธรรมชาติสัตว์การละเล่นของเด็กไทย และการเป็ นผูช้ มที1ดี
โดยใช้ทกั ษะกระบวนการวิเคราะห์ อภิปราย วิพากษ์วจิ ารณ์ การถ่ายทอดความรู ้สึกตามความคิด
เพื1อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําเสนอสื1 อสารสิ1 งที1เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ
เห็นคุณค่าของการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน มีคุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิยมที1
เหมาะสมกับมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ1น ภูมิปัญญาไทยและสากล
รหัสตัวชี:วดั
ศ 1.1
ศ 1.2
ศ 2.2
ศ 3.1
ศ 3.2

ป. 1/1 ป. 1/2 ป. 1/3 ป. 1/4 ป. 1/5
ป. 1/1 ศ .2.1 ป 1/1 ป 1/2 ป 1/3 ป 1/4 ป 1/5
ป. 1/1 ป 1/2
ป.1/1 ป 1/2 ป. 1/3
ป 1/1 ป 1/2
(รวม
18 ตัวชีวัด)

188

ตัวชี:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าศิลปะ ป. ๑ ( ศ JJJKJ )
๑. อภิปรายเกี1ยวกับรู ปร่ าง ลักษณะ และขนาดของสิ1 งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ1 งที1มนุษย์สร้างขึน
๒. บอกความรู ้สึกที1มีต่อธรรมชาติ และสิ1 งแวดล้อมรอบตัว
๓. มีทกั ษะพืนฐานในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์
๔. สร้างงานทัศนศิลป์ โดยการทดลองใช้สี ด้วยเทคนิคง่าย ๆ
๕. วาดภาพระบายสี ภาพธรรมชาติตามความรู ้สึกของตนเอง
๖. ระบุงานทัศนศิลป์ ในชีวติ ประจําวัน
๗. รู ้วา่ สิ1 งต่าง ๆ สามารถก่อกําเนิดเสี ยงที1แตกต่างกัน
๘. บอกลักษณะของเสี ยงดัง-เบา และความช้า- เร็ วของจังหวะ
๙. ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ
๑๐. มีส่วนร่ วมในกิจกรรมดนตรี อย่างสนุกสนาน
๑๑. บอกความเกี1ยวข้องของเพลงที1ใช้ในชีวติ ประจําวัน
๑๒. เล่าถึงเพลงในท้องถิ1น
๑๓. ระบุสิ1งที1ชื1นชอบในดนตรี ทอ้ งถิ1น
๑๔. เลียนแบบการเคลื1อนไหว
๑๕. แสดงท่าทางง่าย ๆ เพื1อสื1 อความหมาย แทนคําพูด
๑๖. บอกสิ1 งที1ตนเองชอบ จากการดูหรื อร่ วมการแสดง
๑๗. ระบุ และเล่นการละเล่นของเด็กไทย
๑๘. บอกสิ1 งที1ตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์
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คําอธิบายรายวิชา
ศ 12101 ศิลปะ 2

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ

ชั: นประถมศึกษาปี ที0 2

เวลา 80 ชั0 วโมง/ปี

…………………………………………………………..
ศึกษาเกี1ยวกับรู ปร่ าง รู ปทรง เส้น สี ในธรรมชาติ สิ1 งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ ประเภทต่าง ๆการใช้
วัสดุอุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ ภาพปะติดจากกระดาษ การวาดภาพถ่ายทอดเรื1 องราว เนือหาเรื1 องราว
ในงานทัศนศิลป์ และงานโครงสร้างเคลื1อนไหว บอกความสําคัญของงานทัศนศิลป์ ในชีวติ ประจําวันงาน
ทัศนศิลป์ ในท้องถิ1น
สี สันของเสี ยงเครื1 องดนตรี สี สันของเสี ยงมนุษย์ การฝึ กโสตประสาทการจําแนกเสี ยง การ
เคลื1อนไหวประกอบเนือหาในบทเพลง การเล่นเครื1 องดนตรี ประกอบเพลง การขับร้อง บอกความหมายและ
ความสําคัญของเพลงที1ได้ยนิ เพลงในท้องถิ1น กิจกรรมดนตรี ในโอกาสพิเศษ
การเคลื1อนไหวอย่างมีรูปแบบ
การประดิษฐ์ท่าทางจากการเคลื1อนไหวอย่างมีรูปแบบหลักและ
วิธีการปฏิบตั ินาฏศิลป์ การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบจังหวะ มีมารยาทในการชมการแสดงหรื อมีส่วน
ร่ วม การเคลื1อนไหวในรู ปแบบต่าง ๆ หลักและวิธีการปฏิบตั ินาฏศิลป์ หลักในการชมการแสดง การ บูรนา
การนาฏศิลป์ กับสาระการเรี ยนรู ้อื1น ๆ ที1มาการละเล่นพืนบ้าน
โดยใช้ทกั ษะกระบวนการ การวิเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์ อธิ บาย การฝึ กปฏิบตั ิ การถ่ายทอด
ความรู ้สึกตามความคิด เพื1อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําเสนอสื1 อสารสิ1 งที1เรี ยนรู ้ มี
ความสามารถในการตัดสิ นใจ เห็นคุณค่าของการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน มี
คุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิ ยมที1เหมาะสมกับมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ1น 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 ตัวชีวัด)
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ตัวชี:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าศิลปะ ป. ๒ ( ศ JMJKJ )
๑. บรรยายรู ปร่ าง รู ปทรงที1พบในธรรมชาติและสิ1 งแวดล้อม
๒. ระบุทศั นธาตุที1อยูใ่ นสิ1 งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื1 องเส้น สี รู ปร่ าง และรู ปทรง
๓. สร้างงานทัศนศิลป์ ต่าง ๆ โดยใช้ทศั นธาตุที1เน้นเส้น รู ปร่ าง
๔. มีทกั ษะพืนฐานในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ
๕. สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรื อฉี กกระดาษ
๖. วาดภาพเพื1อถ่ายทอดเรื1 องราวเกี1ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื1อนบ้าน
๗. เลือกงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงสิ1 งที1มองเห็น รวมถึงเนือหาเรื1 องราว
๘. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เป็ นรู ปแบบงานโครงสร้างเคลื1อนไหว
๙. บอกความสําคัญของงานทัศนศิลป์ ที1พบเห็นในชีวิตประจําวัน
๑๐. อภิปรายเกี1ยวกับงานทัศนศิลป์ ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ1นโดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ที1ใช้
๑๑. จําแนกแหล่งกําเนิ ด ของเสี ยงที1ได้ยนิ
๑๒. จําแนกคุณสมบัติของเสี ยง สู ง- ตํ1า , ดัง-เบา ยาว-สัน ของดนตรี
๑๓. เคาะจังหวะหรื อเคลื1อนไหวร่ างกาย ให้สอดคล้องกับเนือหาของเพลง
๑๔. ร้องเพลงง่าย ๆ ที1เหมาะสมกับวัย
๑๕. บอกความหมายและความสําคัญของเพลงที1ได้ยนิ
๑๖. บอกความสัมพันธ์ของเสี ยงร้อง เสี ยงเครื1 องดนตรี ในเพลงท้องถิ1น โดยใช้คาํ ง่าย ๆ
๑๗. แสดงและเข้าร่ วมกิจกรรมทางดนตรี ในท้องถิ1น
๑๘. เคลื1อนไหวขณะอยูก่ บั ที1และเคลื1อนที1
๑๙. แสดงการเคลื1อนไหวที1สะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ
๒๐. แสดงท่าทาง เพื1อสื1 อความหมายแทนคําพูด
๒๑. แสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์
๒๒. ระบุมารยาทในการชมการแสดง
๒๓. ระบุและเล่นการละเล่นพืนบ้าน
๒๔. เชื1อมโยงสิ1 งที1พบเห็นในการละเล่นพืนบ้านกับสิ1 งที1พบเห็นในการดํารงชี วติ ของคนไทย
๒๕. ระบุสิ1งที1ชื1นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบ้าน
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คําอธิบายรายวิชา
ศ 13101 ศิลปะ N

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ

ชั: นประถมศึกษาปี ที0 3 จํานวน 80 ชั0 วโมง/ปี

…………………………………………………………..
ศึกษาเกี1 ยวกับรู ปร่ าง รู ปทรงในธรรมชาติสิ1งแวดล้อม โดยจําแนกทัศนธาตุของสิ1 งต่าง ๆ ที1 เราพบ
เห็ น โดยเน้นเรื1 อง เส้น สี รู ปร่ าง รู ปทรง พืนผิวในธรรมชาติโดยเลื อกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ สร้ างสรรค์งานวาด
ภาพระบายสี งานปั น เพื1อเป็ นการถ่ายทอดความคิด ความรู ้สึก ระบุส1ิ งที1ชื1นชมและสิ1 งที1ควรปรับปรุ งใน
งานทัศนศิลป์ ของ ตนเองและสร้างงานทัศนศิลป์ ในท้องถิ1นเป็ นการถ่ายทอดวัฒนธรรมในท้องถิ1น
ศึกษารู ปร่ างเครื1 องดนตรี และเสี ยงของเครื1 องดนตรี บอกความหมายบทบาทหน้าที1ของบทเพลงที1ได้
ยินได้ สามารถขับร้องเล่นดนตรี ง่าย ๆได้เคลื1อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง นําดนตรี ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
ได้
โดยใช้ทกั ษะการบรรยาย การแสดงท่าทางและเคลื1อนไหวในรู ปแบบต่าง เช่น รําวงมาตรฐาน เพลง
พระราชนิพนธ์ รู ้หลักและวิธีการปฏิบตั ินาฏศิลป์ การฝึ กภาษาท่า การฝึ กนาฏศัพท์ เปรี ยบเทียบบทบาทหน้าที1
ผูแ้ สดงและผูช้ มได้ บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ ในชีวติ ประจําวัน
รหัสตัวชี:วดั
ศ 1.1
ศ 1.2
ศ 2.1
ศ 2.2
ศ 3.1
ศ 3.2

ป3/1 ป3/2
ป3/1 ป3/2
ป3/1 ป3/2
ป3/1 ป3/2
ป3/1 ป3/2
ป3/1 ป3/2
(รวม 29

ป3/3 ป3/4 ป3/5 ป3/6 ป3/7 ป[/‡ ป[/‰ ป[/WY
ป3/3 ป3/4 ป3/5 ป3/6 ป3/7
ป3/3 ป3/4 ป3/5
ป3/3
ตัวชีวัด)
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ตัวชี:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าศิลปะ ป. ๓ ( ศ JNJKJ )
๑. บรรยาย รู ปร่ าง รู ปทรงในธรรมชาติส1ิ งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์
๒. ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที1ใช้สร้างผลงาน เมื1อชมงานทัศนศิลป์
๓. จําแนกทัศนธาตุของสิ1 งต่าง ๆ ในธรรมชาติส1ิ งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื1 อง เส้น สี รู ปร่ าง
รู ปทรง และพืนผิว
๔. วาดภาพ ระบายสี ส1ิ งของรอบตัว
๕. มีทกั ษะพืนฐาน ในการใช้วสั ดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั น
๖. วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู ้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริ ง โดยใช้เส้น รู ปร่ าง รู ปทรง สี และพืนผิว
๗. บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ์
๘. ระบุส1ิ งที1ชื1นชมและสิ1 งที1ควรปรับปรุ งในงานทัศนศิลป์ ของตนเอง
๙. ระบุ และจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุที1เน้นในงานทัศนศิลป์ นัน ๆ
๑๐. บรรยายลักษณะรู ปร่ าง รู ปทรง ในงานการออกแบบสิ1 งต่าง ๆ ที1มีในบ้านและโรงเรี ยน
๑๑. เล่าถึงที1มาของงานทัศนศิลป์ ในท้องถิ1น
๑๒. อธิ บายเกี1ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ ในท้องถิ1น
๑๓. ระบุรูปร่ างลักษณะของเครื1 องดนตรี ที1เห็นและได้ยินในชี วิตประจําวัน
๑๔. ใช้รูปภาพหรื อสัญลักษณ์แทนเสี ยง และจังหวะเคาะ
๑๕. บอกบทบาทหน้าที1ของเพลงที1ได้ยนิ
๑๖. ขับร้องและบรรเลงดนตรี ง่าย ๆ
๑๗. เคลื1อนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงที1ฟัง
๑๘. แสดงความคิดเห็นเกี1ยวกับเสี ยงดนตรี เสี ยงขับร้องของตนเองและผูอ้ ื1น
๑๙. นําดนตรี ไปใช้ในชีวิตประจําวันหรื อโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
๒๐. ระบุลกั ษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรี ในท้องถิ1น
๒๑. ระบุความสําคัญและประโยชน์ของดนตรี ต่อการดําเนินชีวติ ของคนในท้องถิ1น
๒๒. สร้างสรรค์การเคลื1อนไหวในรู ปแบบต่าง ๆ ในสถานการณ์สัน ๆ
๒๓. แสดงท่าทางประกอบเพลงตามรู ปแบบนาฏศิลป์
๒๔. เปรี ยบเทียบบทบาทหน้าที1ของผูแ้ สดงและผูช้ ม
๒๕. มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการแสดงที1เหมาะสมกับวัย
๒๖. บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ ในชีวติ ประจําวัน
๒๗. เล่าการแสดงนาฏศิลป์ ที1เคยเห็นในท้องถิ1น
๒๘. ระบุสิ1งที1เป็ นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์
๒๙. อธิ บายความสําคัญของการแสดงนาฏศิลป์

193

คําอธิบายรายวิชา
ศ 14101 ศิลปะ P

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ

ชั: นประถมศึกษาปี ที0 4 จํานวน 80 ชั0 วโมง/ปี

…………………………………………………………..
ศึกษาเกี1 ยวกับทัศนธาตุของสิ1 งของต่าง ๆ ในธรรมชาติ สิ1 งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดนเน้นเรื1 องสี
รู ปร่ าง รู ปทรง พืนผิวและพืนที1วา่ ง ในการเปรี ยบเทียบรู ปร่ างรู ปลักษณะของรู ปร่ าง รู ปทรงในธรรมชาติเพื1อ
เป็ นพืนฐานในกาสรใช้วสั ดุ อุปกรณ์ สร้ างสรรค์งานวาดภาพระบายสี งานพิมพ์ โดยการคํานึ งถึ งเรื1 องการจัด
ระยะความลึ ก นําหนัก และแสงเงาในภาพ การใช้วรรณะสี1 อุ่น และสี วรรณะเย็นถ่ายทอดความรู ้สึก และ
จินตนาการที1ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิดเห็นที1ถ่านทอดผ่านงานทัศนศิลป์ ที1มาจากวัฒนธรรมในท้องถิ1นของ
ตนเองและบุคคลอื1น
ศึกษาเกี1ยวกับส่ วนประกอบของดนตรี ไทยและสากล แหล่งที1มาของดนตรี ไทย และดนตรี สากล
ศึกษาการแสดงออกทางนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ที1เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ1น และภูมิปัญญาไทยและสากล เรี ยนรู ้นาฏศิลป์ ประเภทต่าง ๆ
โดยการสังเกต สํารวจ จําแนกค้นคว้า ทดลองปฏิบตั ิ สร้างงานศิลปะขับร้อง ฟั งและบรรเลงเรี ยนรู ้
นาฏศิลป์ ต่าง ๆ เพื1อดํารงไว้อย่างเป็ นระบบ
เพื1อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ สนใจ และปฏิบตั ิกิจกรรมตามที1กาํ หนดได้ เห็ นคุ ณค่าของความงาม
สร้างสรรค์งานศิลปะ ด้วยความสุ ข สนุ กเพลิดเพลิน ยอมรับคําติชม และแก้ไขข้อบกพร่ อง นําความรู ้ไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน พึงพอใจในภูมิปัญญาท้องถิ1น 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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าศิลปะ ป. ๔ ( ศ JPJKJ )
๑. เปรี ยบเทียบรู ปลักษณะของรู ปร่ าง รู ปทรงในธรรมชาติ สิ1 งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์
๒. อภิปรายเกี1ยวกับอิทธิ พลของสี วรรณะอุ่นและสี วรรณะเย็นที1มีต่ออารมณ์ของมนุษย์
๓. จําแนกทัศนธาตุของสิ1 งต่าง ๆ ในธรรมชาติส1ิ งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื1 องเส้น สี รู ปร่ าง
รู ปทรง พืนผิว และพืนที1วา่ ง
๔. มีทกั ษะพืนฐานในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
๕. มีทกั ษะพืนฐานในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี
๖. บรรยายลักษณะของภาพโดยเน้น เรื1 องการจัดระยะ ความลึก นําหนักและแสงเงาในภาพ
๗. วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสี วรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู ้สึกและจินตนาการ
๘. เปรี ยบเทียบความคิด ความรู ้สึก ที1ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ ของตนเองและบุคคลอื1น
๙. เลือกใช้วรรณะสี เพื1อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู ้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์
๑๐ . ระบุ และอภิปรายเกี1ยวกับงานทัศนศิลป์ ในเหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในท้องถิ1น
๑๑. บรรยายเกี1ยวกับงานทัศนศิลป์ ที1มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ
๑๒. บอกประโยคเพลงอย่างง่าย
๑๓. จําแนกประเภทของเครื1 องดนตรี ที1ใช้ในเพลงที1ฟัง
๑๔. ระบุทิศทางการเคลื1อนที1ขึน – ลงง่าย ๆ ของทํานอง รู ปแบบจังหวะและความเร็ วของจังหวะในเพลงที1ฟัง
๑๕. อ่าน เขียนโน้ตดนตรี ไทยและสากล
๑๖. ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสี ยงที1เหมาะสมกับตนเอง
๑๗. ใช้และเก็บเครื1 องดนตรี อย่างถูกต้องและปลอดภัย
๑๘. ระบุวา่ ดนตรี สามารถใช้ในการสื1 อเรื1 องราว
๑๙. บอกแหล่งที1มาและความสัมพันธ์ ของวิถีชีวติ ไทย ที1สะท้อนในดนตรี และเพลงท้องถิ1น
๒๐. ระบุความสําคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริ มวัฒนธรรมทางดนตรี
๒๑. ระบุทกั ษะพืนฐานทางนาฏศิลป์ และการละครที1ใช้สื1อความหมายและอารมณ์
๒๒. ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรื อศัพท์ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื1 องราว
๒๓. แสดง การเคลื1อนไหวในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน
๒๔. แสดงนาฏศิลป์ เป็ นคู่ และหมู่
๒๕. เล่าสิ1 งที1ชื1นชอบในการแสดงโดยเน้นจุดสําคัญของเรื1 องและลักษณะเด่นของตัวละคร
๒๖. อธิ บายประวัติความเป็ นมาของนาฏศิลป์ หรื อชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ
๒๗. เปรี ยบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ กับการแสดงที1มาจากวัฒนธรรมอื1น
๒๘. อธิ บายความสําคัญของการแสดงความเคารพในการเรี ยนและการแสดงนาฏศิลป์
๒๙. ระบุเหตุผลที1ควรรักษา และสื บทอดการแสดงนาฏศิลป์

195

คําอธิบายรายวิชา
ศ 15101 ศิลปะ Q

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ

ชั: นประถมศึกษาปี ที0 5 จํานวน 80 ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
ศึกษาธรรมชาติส1ิ งแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ รู ปมิติ ลักษณะต่าง ๆ ทัศนธาตุ เหตุการณ์ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ1น และภูมิปัญญาไทยและสากล
ศึกษาส่ วนประกอบของดนตรี ไทยและสากล แหล่าที1มาของดนตรี ไทยและสากล การแสดงออก การ
แสดงละครสร้างสรรค์ หุ่นเงา หรื อหน้ากาก มีทกั ษะในการรํา เต้น นาฏศิลป์ ไทย นาฏศิลป์ พืนบ้าน เข้าใจ
หลักและวิธีการ วิเคราะห์รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ ประเภทต่าง ๆ สามารถเชื1อมโยงนาฏศิลป์ และละคร
สร้างสรรค์กบั กลุ่มสาระอื1น ๆ
โดยการสํารวจ สังเกต ค้นคว้า ทอลอง ฝึ กปฏิบตั ิงานทางศิลปะ สร้างสรรค์งานศิลปะในรู ปแบบต่าง ๆ
ตามความคิดจินตนาการ ความสนใจอย่างอิสระ อธิ บาย วิจารณ์งานวิเคราะห์ ติชม แก้ไขข้อบกพร่ อง
เพื1อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ชื1นชม รู ้จกั เลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานศิลปะใน
รู ปแบบต่าง ๆ ประณี ต สนุกสนานเพลิดเพลิน ภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ1น ภูมิปัญญาไทยสากล
รหัสตัวชี:วดั
ศ 1.1
ศ 1.2
ศ 2.1
ศ 2.2
ศ.3.1
ศ.3.2

ป5/1 ป5/2 ป5/3 ป5/4 ป5/5 ป5/6 ป5/7
ป5/1 ป5/2
ป5/1 ป5/2 ป5/3 ป5/4 ป 5/5 ป5/6 ป5/7
ป 5/1 ป 5/2
ป5/1 ป5/2 ป5/3 ป5/4 ป 5/5 ป 5/6
ป5/1 ป5/2
(รวมทั:งหมด 26 ตัวชี:วดั )
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ตัวชี:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าศิลปะ ป. ๕ ( ศ JQJKJ )
๑. บรรยายเกี1ยวกับจังหวะตําแหน่งของสิ1 งต่าง ๆ ที1ปรากฏในสิ1 งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์
๒. เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ที1สร้างสรรค์ดว้ ยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที1ต่างกัน
๓. วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา นําหนัก และวรรณะสี
๔. สร้างสรรค์งานปั นจาก ดินนํามัน หรื อดินเหนียว โดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ
๕. สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน้น การจัดวางตําแหน่งของสิ1 งต่าง ๆ ในภาพ
๖. ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการสื1 อความหมายในงานทัศนศิลป์ ของตนเอง และบอกวิธีการ
ปรับปรุ งงานให้ดีขึน
๗. บรรยายประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ ที1มีผลต่อชี วติ ของคนในสังคม
๘. ระบุ และบรรยายเกี1ยวกับลักษณะรู ปแบบของงานทัศนศิลป์ ในแหล่งเรี ยนรู ้หรื อนิทรรศการศิลปะ
๙. อภิปรายเกี1ยวกับงานทัศนศิลป์ ที1สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในท้องถิ1น
๑๐. ระบุองค์ประกอบดนตรี ในเพลงที1ใช้ในการสื1 ออารมณ์
๑๑. จําแนกลักษณะของเสี ยงขับร้องและเครื1 องดนตรี ที1อยูใ่ นวงดนตรี ประเภทต่าง ๆ
๑๒. อ่าน เขียนโน้ตดนตรี ไทยและสากล ๕ ระดับเสี ยง
๑๓. ใช้เครื1 องดนตรี บรรเลงจังหวะ และทํานอง
๑๔. ร้องเพลงไทยหรื อเพลงสากลหรื อเพลงไทยสากลที1เหมาะสมกับวัย
๑๕. ด้นสดง่าย ๆ โดยใช้ประโยคเพลงแบบถามตอบ
๑๖. ใช้ดนตรี ร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ
๑๗. อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี กบั ประเพณี ในวัฒนธรรมต่าง ๆ
๑๘. อธิ บายคุณค่าของดนตรี ที1มาจากวัฒนธรรมที1ต่างกัน
๑๙. บรรยายองค์ประกอบนาฏศิลป์
๒๐. แสดงท่าทางประกอบเพลงหรื อเรื1 องราวตามความคิดของตน
๒๑. แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื1 อความหมายและการแสดงออก
๒๒. มีส่วนร่ วมในกลุ่มกับการเขียนเค้าโครงเรื1 องหรื อบทละครสัน ๆ
๒๓. เปรี ยบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ ชุดต่าง ๆ
๒๔. บอกประโยชน์ที1ได้รับจากการชมการแสดง
๒๕. เปรี ยบเทียบการแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทย ในแต่ละท้องถิ1น
๒๖. ระบุหรื อแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ พืนบ้านที1สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี
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คําอธิบายรายวิชา
ศ 16101 ศิลปะ R

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ

ชั: นประถมศึกษาปี ที0 6 จํานวน 80 ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
ศึกษารายละเอียดเกี1ยวกับทัศนธาตุ ภาพมิติจากธรรมชาติ สิ1 งแวดล้อม เหตุการณ์วฒั นธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ1น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ศึกษาเกี1ยวกับส่ วนประกอบของดนตรี ไทย และดนตรี สากล แหล่าที1มาของดกตรี ไทยและดนตรี สากล
ศึกษาการแสดงละครสร้างสรรค์ หุ่ นเงา หรื อหน้ากาก ทีมีทกั ษะในการรํา เต้น นาฏศิลป์ ไทย นาฏศิลป์
พืนบ้าน นาฏศิลป์ สากล เข้าใจหลักและวิธีการ วิเคราะห์รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ ประเภทต่าง ๆ เชื1 อมโยง
นาฏศิลป์ ละครสร้างสรรค์ตามจินตนาการ
เพื1อความรู ้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ซาบซึ ง ชื1นชม ความงามความประณี ต สนุกสนาน เพลิดเพลินใน
การสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างอิสระตามความสนใจ ภูมิใจในปั ญญาท้องถิ1น ภูมิปัญญาไทยและสากล สื บ
ทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าศิลปะ ป. ๖ ( ศ JRJKJ )
๑. ระบุสีคู่ตรงข้าม และอภิปรายเกี1ยวกับการใช้สีคู่ตรงข้ามในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์
๒. อธิ บายหลักการจัดขนาดสัดส่ วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์
๓. สร้างงานทัศนศิลป์ จากรู ปแบบ ๒ มิติ เป็ น๓ มิติ โดยใช้หลักการ ของแสงเงาและนําหนัก
๔. สร้างสรรค์งานปั นโดยใช้หลักการเพิ1มและลด
๕. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการ ของรู ปและพืนที1วา่ ง
๖. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยใช้สีคู่ตรงข้ามหลักการจัดขนาดสัดส่ วน และความสมดุล
๗. สร้างงานทัศนศิลป์ เป็ นแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ เพื1อถ่ายทอดความคิดหรื อเรื1 องราวเกี1ยวกับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ
๘. บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์ ที1สะท้อนชีวติ และสังคม
๙. อภิปรายเกี1ยวกับอิทธิ พลของความเชื1 อความศรัทธาในศาสนาที1มีผลต่องานทัศนศิลป์ ในท้องถิ1น
๑๐. ระบุ และบรรยายอิทธิ พลทางวัฒนธรรมในท้องถิ1นที1มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ ของบุคคล
๑๑. บรรยายเพลงที1ฟัง โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต
๑๒. จําแนกประเภทและบทบาทหน้าที1 เครื1 องดนตรี ไทยและเครื1 องดนตรี ที1มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ
๑๓. อ่าน เขียนโน้ตไทย และโน้ตสากลทํานองง่าย ๆ
๑๔. ใช้เครื1 องดนตรี บรรเลงประกอบการร้องเพลง ด้นสด ที1มีจงั หวะและทํานองง่าย ๆ
๑๕. บรรยายความรู ้สึกที1มีต่อดนตรี
๑๖. แสดงความคิดเห็นเกี1ยวกับทํานอง จังหวะการประสานเสี ยง และคุณภาพเสี ยงของเพลงที1ฟัง
๑๗. อธิ บายเรื1 องราวของดนตรี ไทยในประวัติศาสตร์
๑๘. จําแนกดนตรี ที1มาจากยุคสมัยที1ต่างกัน
๑๙. อภิปรายอิทธิ พลของวัฒนธรรมต่อดนตรี ในท้องถิ1น
๒๐. สร้างสรรค์การเคลื1อนไหวและการแสดงโดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรื ออารมณ์
๒๑. ออกแบบเครื1 องแต่งกาย หรื ออุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่างง่าย ๆ
๒๒. แสดงนาฏศิลป์ และละครง่าย ๆ
๒๓. บรรยายความรู ้สึกของตนเองที1มีต่องานนาฏศิลป์ และการละครอย่างสร้างสรรค์
๒๔. แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง
๒๕. อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ และการละครกับสิ1 งที1ประสบในชีวติ ประจําวัน
๒๖. อธิ บายสิ1 งที1มีความสําคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์ และละคร
๒๗. ระบุประโยชน์ที1ได้รับจากการแสดงหรื อการชมการแสดงนาฏศิลป์ และละคร
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คําอธิบายรายวิชา
ศ ๒๑๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ภาคเรียนที0 ๑
หน่ วยนํา: หนัก ๐.๕

เวลา ๒๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
ศึกษาความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ และสิ1 งแวดล้อม ความเป็ น
เอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ ลักษณะ รู ปแบบงานทัศนศิลป์ ของ
ชาติและของท้องถิ1น และงานทัศนศิลป์ ภาคต่างๆ ในประเทศไทย
โดยการใช้กระบวนการสังเกต การลองปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิจริ ง และการใช้จินตนาการสร้างสรรค์งานศิลป์
เพื1อให้มีความรู ้ความเข้าใจเรื1 องทัศนธาตุ การออกแบบ การวาดภาพ และชื1นชอบในงานทัศนศิลป์
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 ตัวชีวัด)
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คําอธิบายรายวิชา
ศ๒๑๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๑

ภาคเรียนที0 ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
หน่ วยนํา: หนัก ๐.๕
เวลา ๒๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
ศึกษาเอกภาพความกลมกลืนของเรื1 องราวในการปั น งานสื1 อผสม การออกแบบรู ปภาพ สัญลักษณ์
งานกราฟิ ก ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ ในวัฒนธรรมไทยและสากล และการประเมินงานทัศนศิลป์
โดยใช้กระบวนการสังเกต การปฏิบตั ิจริ ง การใช้จินตนาการและการประเมินผลงาน
เพื1อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี1ยวกับงานปั น หรื อสื1 อผสม การออกแบบ งานกราฟิ ก สามารถประเมิน
งานทัศนศิลป์ เพื1อปรับปรุ งงานของตนเองและผูอ้ ื1นได้ และเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์
รหัสตัวชี:วดั
ศ ๑.๑ ม.๑/๔ ; ม.๑/๕ ; ม.๑/๖
ศ ๑.๒ ม.๑/๓
(รวม ๔ ตัวชีวัด)
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คําอธิบายรายวิชา
ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๓
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๒

ภาคเรียนที0 ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
จํานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
เวลา ๒๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
ศึกษารู ปแบบของทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป์ ความเหมือนและความแตกต่างของรู ปแบบ
การใช้วสั ดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ น เทคนิคในการวาดภาพสื1 อความหมาย วัฒนธรรมที1สะท้อนใน
งานทัศนศิลป์ ของไทยในแต่ละยุคสมัยและในปั จจุบนั
โดยใช้กระบวนการพูด อภิปราย บรรยาย การวาดภาพ การประเมินและวิจารณ์งานศิลป์ เพื1อให้เกิด
ความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบแนวคิด เทคนิคในการวาด การประเมินและวิจารณ์งานศิลป์
เพื1อพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขงาน และปลูกจิตสํานึกให้ชื1นชอบงานทัศนศิลป์
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 ตัวชีวัด)
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คําอธิบายรายวิชา
ท๒๒๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๔
ภาคเรียนที0 ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระศิลปะ
จํานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๒
เวลา ๒๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
ศึกษาเอกภาพความกลมกลืนของเรื1 องราวในการปั น งานสื1 อผสม การออกแบบรู ปภาพสัญลักษณ์
งานกราฟิ ก ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ ในวัฒนธรรมไทยและสากล การประเมินงานทัศนศิลป์
โดยใช้กระบวนการสังเกต การลองทํา การปฏิบตั ิจริ ง และ การใช้จินตนาการ เพื1อสร้างสรรค์งานศิลป์
และ การประเมินผลงาน
เพื1อให้มีความรู ้ความเข้าใจงานปั น หรื อสื1 อผสม การออกแบบ
ทัศนศิลป์ เพื1อปรับปรุ งงานของ
ตนเองและผูอ้ ื1นได้รูปภาพ งานกราฟิ ก สามารถประเมินงานทัศนศิลป์ ได้
รหัสตัวชี:วดั
ศ.๑.๑. ม.๒/๔ , ม.๒/๕ , ม.๒/๖
ศ.๑.๒. ม.๒/๓
(รวม ๔ ตัวชีวัด)
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คําอธิบายรายวิชา
ศ ๒๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๕
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๓

ภาคเรียนที0 ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
จํานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
เวลา ๒๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
ศึกษาทัศนธาตุ หลักการออกแบบในสิ1 งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ เทคนิควิธีการในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ วิธีการใช้ทศั นธาตุและหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ การสร้างงานทัศนศิลป์ ทังไทย
และสากล การใช้หลักการออกแบบในการสร้างงานสื1 อผสม การสร้างงานทัศนศิลป์ แบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ
เพื1อถ่ายทอดประสบการณ์ และจินตนาการ ศึกษางานทัศนศิลป์ กับการสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม
โดยการใช้การบรรยาย การสร้างงานทัศนศิลป์ และอภิปราย
เพื1อให้มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการ เทคนิคและการออกแบบ ชื1 นชอบในงานทัศนศิลป์
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 ตัวชีวัด)
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คําอธิบายรายวิชา
ศ ๒๓๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๖
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๓

ภาคเรียนที0 ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระศิลปะ
จํานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
เวลา ๒๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
ศึกษา การประยุกต์ใช้ทศั นธาตุและหลักการออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์ การ-วิเคราะห์รูปแบบ
เนือหา และคุณค่าในงานทัศนศิลป์ การใช้เทคนิ คเทคนิค วิธีการที1หลากหลายสร้างงานทัศนศิลป์ เพื1อสื1 อ
ความหมาย การประกอบอาชีพทางทัศนศิลป์ การจัดนิทรรศการ และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของงาน
ทัศนศิลป์ ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล
โดยใช้การวิเคราะห์ อภิปราย การออกแบบงาน
เพื1อให้มีความรู ้และเข้าใจเรื1 องทัศนธาตุ หลักการออกแบบ เทคนิคที1หลากหลาย การเปลี1ยนแปลง
และพัฒนาการของงานทัศนศิลป์ ของชาติและท้องถิ1นแต่ละยุคสมัย
เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ที1สะท้อน
วัฒนธรรมและสามารถเปรี ยบเทียบงานทัศนศิลป์ ที1มาจากยุคสมัยและวัฒนธรรมต่างๆ
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 ตัวชีวัด)
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คําอธิบายรายวิชา
ศ ๒๑๑๐๓ ดนตรีนาฏศิลป์ ๑
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๑
ภาคเรียนที0 ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
จํานวน ๑.๐๐ หน่ วยกิต
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
ศึกษาการปฏิ บ ตั ิ ของผูแ้ สดงและผูช้ ม ประวัตินักแสดงที1 ชื1นชอบ การพัฒนารู ป แบบของการแสดง
อิทธิ พลของนักแสดงที1มีผลต่อพฤติกรรมของผูช้ ม นาฏยศัพท์หรื อศัพท์ทางการละคร ในการแสดงภาษาท่า
และการตี บทท่าทางเคลื1 อนไหวที1แสดงสื1 อทางอารมณ์ ระบําเบ็ดเตล็ด รําวงมาตรฐาน รู ปแบบการแสดง
นาฏศิลป์ บทบาทและหน้าที1ของฝ่ ายต่าง ๆ ในการจัดการแสดง การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงที1สนใจ โดย
แบ่งฝ่ ายและหน้าที1ให้ชดั เจน หลักในการชมการแสดง ประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย ปั จจัยที1มีผลต่อ
การเปลี1ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ พืนบ้าน ละครไทย และละครพืนบ้าน
โดยใช้กระบวนการ การฝึ กปฏิบตั ิตามแบบ ฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง และฝึ กการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ในการใช้นาฏยศัพท์หรื อศัพท์ทางการละครในการแสดง แสดงนาฏศิลป์ และละครในรู ปแบบง่าย ๆ ใช้ทกั ษะการ
ทํางานเป็ นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ที1กาํ หนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที1
ชม โดยเน้นเรื1 องการใช้เสี ยงการแสดงท่าและการเคลื1อนไหว ระบุปัจจัยที1มีผลต่อการเปลี1ยนแปลงของนาฏศิลป์
นาฏศิลป์ พืนบ้าน ละครไทยและละครพืนบ้าน สามารถบรรยายประเภทของละครไทย ในแต่ละยุคสมัยได้
ศึกษาเครื1 องหมาย และสัญลักษณ์ ทางดนตรี เสี ยงร้ องและเสี ยงของเครื1 องดนตรี ในบทเพลงจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ การร้อง และการบรรเลงเครื1 องดนตรี ประกอบการร้อง วงดนตรี พืนเมือง วงดนตรี ไทย วง
ดนตรี สากล การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง การนําเสนอบทเพลงที1ตนสนใจ การประเมินคุณภาพของบท
เพลง การใช้และบํารุ งรักษาเครื1 องดนตรี ของตน บทบาทและอิทธิ พลของดนตรี องค์ประกอบของดนตรี ในแต่
ละวัฒนธรรม
โดยการใช้กระบวนการฝึ กทักษะทางดนตรี การสังเกต ทดลอง ฝึ กปฏิบตั ิตามทีละขันตอน จากง่ายไป
หายาก และฝึ กปฏิบตั ิซาๆ
ํ จนสามารถอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ตสากลเปรี ยบเทียบเสี ยงร้องและเสี ยง
ของเครื1 องดนตรี ที1มาจากวัฒนธรรมที1ต่างกัน ร้องเพลงและใช้เครื1 องดนตรี บรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วย
บทเพลง ที1หลากหลายรู ปแบบ จัดประเภทของวงดนตรี ไทยและวงดนตรี ที1มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ แสดงความ
คิดเห็นที1มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที1มีความเร็ วของจังหวะ และความดัง - เบา แตกต่างกัน เปรี ยบเทียบอารมณ์
ความรู ้สึกในการ ฟังดนตรี แต่ละประเภท นําเสนอตัวอย่างเพลงที1ตนเองชื1นชอบ และอภิปรายลักษณะเด่นที1ทาํ
ให้งานนันน่าชื1 นชม ใช้เกณฑ์สาํ หรับประเมินคุณภาพ งานดนตรี หรื อเพลงที1ฟัง ใช้และบํารุ งรักษาเครื1 องดนตรี
อย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ สามารถอธิ บายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิ พลของดนตรี ที1มีต่อสังคมไทย
ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรี ในวัฒนธรรมต่างกันได้
เพื1อถ่ายทอดความคิดหรื อเรื1 องราวเกี1ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ เพื1อให้
เห็นคุณค่าของการนําความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันสัมพันธ์กบั วิถีชีวติ พืนบ้าน
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ศิลปะ ดนตรี และการแสดงนาฏศิลป์ พืนบ้านที1สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ1น 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 ตัวชีวัด)
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คําอธิบายรายวิชา
ศ ๒๑๑๐๔ ดนตรีนาฏศิลป์ ๒
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๑
ภาคเรียนที0 ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
จํานวน ๑.๐๐ หน่ วยกิต
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
ศึกษาการปฏิ บ ตั ิ ของผูแ้ สดงและผูช้ ม ประวัตินักแสดงที1 ชื1นชอบ การพัฒนารู ป แบบของการแสดง
อิทธิ พลของนักแสดงที1มีผลต่อพฤติกรรมของผูช้ ม นาฏยศัพท์หรื อศัพท์ทางการละคร ในการแสดงภาษาท่า
และการตี บ ทท่ าทางเคลื1 อนไหวที1 แสดงสื1 อทางอารมณ์ ระบําเบ็ ดเตล็ ด รํ าวงมาตรฐาน รู ป แบบการแสดง
นาฏศิลป์ บทบาทและหน้าที1ของฝ่ ายต่าง ๆ ในการจัดการแสดง การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงที1สนใจ โดย
แบ่งฝ่ ายและหน้าที1ให้ชดั เจน หลักในการชมการแสดง ประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย ปั จจัยที1มีผลต่อ
การเปลี1ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ พืนบ้าน ละครไทย และละครพืนบ้าน
โดยใช้กระบวนการ การฝึ กปฏิ บตั ิตามแบบ ฝึ กปฏิ บตั ิดว้ ยตนเอง และฝึ กการใช้ความคิดสร้ างสรรค์
ในการใช้นาฏยศัพท์หรื อศัพท์ทางการละครในการแสดง แสดงนาฏศิลป์ และละครในรู ปแบบง่าย ๆใช้ทกั ษะการ
ทํางานเป็ นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ที1กาํ หนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที1
ชม โดยเน้นเรื1 องการใช้เสี ยงการแสดงท่าและการเคลื1อนไหว ระบุปัจจัยที1มีผลต่อการเปลี1ยนแปลงของนาฏศิลป์
นาฏศิลป์ พืนบ้าน ละครไทยและละครพืนบ้าน สามารถบรรยายประเภทของละครไทย ในแต่ละยุคสมัยได้
ศึกษาเครื1 องหมาย และสัญลักษณ์ ทางดนตรี เสี ยงร้ อง และเสี ยงของเครื1 องดนตรี ในบทเพลงจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ การร้ อง และการบรรเลงเครื1 องดนตรี ประกอบการร้อง วงดนตรี พืนเมือง วงดนตรี ไทย วง
ดนตรี สากล การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง การนําเสนอบทเพลงที1ตนสนใจ การประเมินคุณภาพของบท
เพลง การใช้และบํารุ งรักษาเครื1 องดนตรี ของตน บทบาทและอิทธิ พลของดนตรี องค์ประกอบของดนตรี ในแต่
ละวัฒนธรรม
โดยการใช้กระบวนการฝึ กทักษะทางดนตรี การสังเกต ทดลอง ฝึ กปฏิบตั ิตามทีละขันตอน จากง่ายไป
หายาก และฝึ กปฏิบตั ิซาๆ
ํ จนสามารถอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ตสากลเปรี ยบเทียบเสี ยงร้องและเสี ยง
ของเครื1 องดนตรี ที1มาจากวัฒนธรรมที1ต่างกัน ร้องเพลงและใช้เครื1 องดนตรี บรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วย
บทเพลง ที1หลากหลายรู ปแบบ จัดประเภทของวงดนตรี ไทยและวงดนตรี ที1มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ แสดงความ
คิดเห็นที1มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที1มีความเร็ วของจังหวะ และความดัง - เบา แตกต่างกัน เปรี ยบเทียบอารมณ์
ความรู ้สึกในการ ฟังดนตรี แต่ละประเภท นําเสนอตัวอย่างเพลงที1ตนเองชื1นชอบ และอภิปรายลักษณะเด่นที1ทาํ
ให้งานนันน่าชื1 นชม ใช้เกณฑ์สาํ หรับประเมินคุณภาพ งานดนตรี หรื อเพลงที1ฟัง ใช้และบํารุ งรักษาเครื1 องดนตรี
อย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ สามารถอธิ บายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิ พลของดนตรี ที1มีต่อสังคมไทย
ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรี ในวัฒนธรรมต่างกันได้
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เพื1อถ่ายทอดความคิดหรื อเรื1 องราวเกี1ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ เพื1อให้
เห็นคุณค่าของการนําความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันสัมพันธ์กบั วิถีชีวติ พืนบ้าน
ศิลปะ ดนตรี และการแสดงนาฏศิลป์ พืนบ้านที1สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ1น 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 ตัวชีวัด)
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คําอธิบายรายวิชา
ศ ๒๒๑๐๓ ดนตรีนาฏศิลป์ ๓
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๒
ภาคเรียนที0 ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
จํานวน ๑.๐๐ หน่ วยกิต
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
ศึกษาองค์ประกอบของดนตรี จากแหล่งวัฒนธรรมต่าง ๆ เครื1 องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี ปั จจัย
ในการสร้างสรรค์บทเพลง เทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรี การบรรยายอารมณ์และความรู ้สึกในบทเพลง การ
ประเมินความสามารถทางดนตรี อาชีพทางด้านดนตรี บทบาทของดนตรี ในธุ รกิจบันเทิง ดนตรี ใน
วัฒนธรรมต่างประเทศ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ กบั การเปลี1ยนแปลง ทางดนตรี ในประเทศไทย
โดยการใช้กระบวนการฝึ กทักษะทางดนตรี การสังเกต ทดลอง ฝึ กปฏิบตั ิตามทีละขันตอน จากง่ายไป
หายาก และฝึ กปฏิบตั ิซาๆ
ํ จนสามารถเปรี ยบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรี ที1มาจากวัฒนธรรมต่างกัน อ่าน
เขียนร้องโน้ตไทย และโน้ตสากลที1มีเครื1 องหมายแปลงเสี ยง ระบุปัจจัยสําคัญที1มีอิทธิ พลต่อการสร้างสรรค์งาน
ดนตรี ร้องเพลง และเล่นดนตรี เดี1ยวและรวมวง บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู ้สึกที1มีต่อบทเพลงที1ฟัง
ประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรี ของตนเอง หลังจากการฝึ กปฏิบตั ิ ระบุงานอาชี พต่าง ๆ ที1เกี1ยวข้องกับ
ดนตรี และบทบาทของดนตรี ในธุ รกิจบันเทิง บรรยายบทบาท และอิทธิ พลของดนตรี ในวัฒนธรรมของประเทศ
ต่าง ๆ สามารถบรรยายอิทธิ พลของวัฒนธรรม และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที1มีต่อรู ปแบบของดนตรี ใน
ประเทศไทยได้
ศึกษาศิลปะแขนงอื1น ๆ กับการแสดง หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง โดยใช้องค์ประกอบ
นาฏศิลป์ และการละครหลัก และวิธีการวิเคราะห์การแสดง วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ และ
การละครรําวงมาตรฐาน ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์ หรื อการละครกับสาระการเรี ยนรู ้อื1น ๆ นาฏศิลป์ พืนเมือง
รู ปแบบการแสดงประเภทต่าง ๆ การละครสมัยต่าง ๆ
โดยใช้กระบวนการ การฝึ กปฏิ บตั ิตามแบบ ฝึ กปฏิ บตั ิดว้ ยตนเอง และฝึ กการใช้ความคิดสร้ างสรรค์
ในการอธิ บายการบูรณาการศิลปะแขนงอื1น ๆ กับการแสดง สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์
และการละคร วิเคราะห์ การแสดงของตนเองและผูอ้ ื1น โดยใช้นาฏยศัพท์หรื อศัพท์ทางการละคร ที1เหมาะสม
เสนอข้อคิดเห็ นในการปรับ ปรุ งการแสดง เชื1 อมโยงการเรี ยนรู ้ ระหว่างนาฏศิ ลป์ และการละครกับสาระการ
เรี ยนรู ้อื1น ๆ สามารถเปรี ยบเทียบลักษณะเฉพาะของ การแสดงนาฏศิลป์ จากวัฒนธรรมต่างๆ ระบุหรื อแสดง
นาฏศิ ลป์ นาฏศิลป์ พืนบ้าน ละครไทย ละครพืนบ้าน หรื อมหรสพอื1นที1 เคยนิ ยมกันในอดี ต สามารถอธิ บาย
อิทธิ พลของวัฒนธรรมที1มีผลต่อเนือหาของละครได้
เพื1อถ่ายทอดความคิดหรื อเรื1 องราวเกี1ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ เพื1อให้เห็น
คุณค่าของการนําความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวติ ประจําวันสัมพันธ์กบั วิถีชีวติ พืนบ้าน ศิลปะ
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ดนตรี และการแสดงนาฏศิลป์ พืนบ้านที1สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ1น 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 ตัวชีวัด)
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คําอธิบายรายวิชา
ศ ๒๒๑๐๔ ดนตรีนาฏศิลป์ ๔
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๒
ภาคเรียนที0 ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
จํานวน ๑.๐๐ หน่ วยกิต
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
ศึกษาองค์ประกอบของดนตรี จากแหล่งวัฒนธรรมต่าง ๆ เครื1 องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี ปั จจัย
ในการสร้างสรรค์บทเพลง เทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรี การบรรยายอารมณ์และความรู ้สึกในบทเพลง การ
ประเมินความสามารถทางดนตรี อาชีพทางด้านดนตรี บทบาทของดนตรี ในธุ รกิจบันเทิง ดนตรี ใน
วัฒนธรรมต่างประเทศ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ กบั การเปลี1ยนแปลง ทางดนตรี ในประเทศไทย
โดยการใช้กระบวนการฝึ กทักษะทางดนตรี การสังเกต ทดลอง ฝึ กปฏิบตั ิตามทีละขันตอน จากง่ายไป
หายาก และฝึ กปฏิบตั ิซาๆ
ํ จนสามารถเปรี ยบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรี ที1มาจากวัฒนธรรมต่างกัน อ่าน
เขียนร้องโน้ตไทย และโน้ตสากลที1มีเครื1 องหมายแปลงเสี ยง ระบุปัจจัยสําคัญที1มีอิทธิ พลต่อการสร้างสรรค์งาน
ดนตรี ร้องเพลง และเล่นดนตรี เดี1ยวและรวมวง บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู ้สึกที1มีต่อบทเพลงที1ฟัง
ประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรี ของตนเอง หลังจากการฝึ กปฏิบตั ิ ระบุงานอาชี พต่าง ๆ ที1เกี1ยวข้องกับ
ดนตรี และบทบาทของดนตรี ในธุ รกิจบันเทิง บรรยายบทบาท และอิทธิ พลของดนตรี ในวัฒนธรรมของประเทศ
ต่าง ๆ สามารถบรรยายอิทธิ พลของวัฒนธรรม และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที1มีต่อรู ปแบบของดนตรี ใน
ประเทศไทยได้
ศึกษาศิลปะแขนงอื1น ๆ กับการแสดง หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง โดยใช้องค์ประกอบ
นาฏศิลป์ และการละครหลัก และวิธีการวิเคราะห์การแสดง วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ และ
การละครรําวงมาตรฐาน ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์ หรื อการละครกับสาระการเรี ยนรู ้อื1น ๆ นาฏศิลป์ พืนเมือง
รู ปแบบการแสดงประเภทต่าง ๆ การละครสมัยต่าง ๆ
โดยใช้กระบวนการ การฝึ กปฏิบตั ิตามแบบ ฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง และฝึ กการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ในการอธิ บายการบูรณาการศิลปะแขนงอื1น ๆ กับการแสดง สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์
และการละคร วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผูอ้ ื1น โดยใช้นาฏยศัพท์หรื อศัพท์ทางการละคร ที1เหมาะสม
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุ งการแสดง
เชื1อมโยงการเรี ยนรู ้ระหว่างนาฏศิลป์ และการละครกับสาระการ
เรี ยนรู ้อื1น ๆ สามารถเปรี ยบเทียบลักษณะเฉพาะของ การแสดงนาฏศิลป์ จากวัฒนธรรมต่างๆ ระบุหรื อแสดง
นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ พืนบ้าน ละครไทย ละครพืนบ้าน หรื อมหรสพอื1นที1เคยนิยมกันในอดีต สามารถอธิ บาย
อิทธิ พลของวัฒนธรรมที1มีผลต่อเนือหาของละครได้
เพื1อถ่ายทอดความคิดหรื อเรื1 องราวเกี1ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ เพื1อให้เห็น
คุณค่าของการนําความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวติ ประจําวันสัมพันธ์กบั วิถีชีวติ พืนบ้าน ศิลปะ

212
ดนตรี และการแสดงนาฏศิลป์ พืนบ้านที1สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ1น 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 ตัวชีวัด)
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คําอธิบายรายวิชา
ศ ๒๓๑๐๓ ดนตรีนาฏศิลป์ ๕
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๓
ภาคเรียนที0 ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
จํานวน ๑.๐๐ หน่ วยกิต
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
ศึกษา เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้องและบรรเลงดนตรี เดี1ยวและรวมวง อัตราจังหวะ การ
ประพันธ์เพลงในอัตราจังหวะ การเลือกใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์บทเพลง
การเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของบทเพลง อิทธิ พลของดนตรี การจัดการแสดงดนตรี ในวาระต่าง ๆ ประวัติดนตรี ไทยยุคสมัยต่าง ๆ
ประวัติดนตรี ตะวันตกยุคสมัยต่าง ๆ ปั จจัยที1ทาํ ให้งานดนตรี ได้รับการยอมรับ
โดยการใช้กระบวนการฝึ กทักษะทางดนตรี การสังเกต ทดลอง ฝึ กปฏิบตั ิตามทีละขันตอน จากง่ายไป
หายาก และฝึ กปฏิบตั ิซาๆ
ํ จนสามารถเปรี ยบเทียบองค์ประกอบที1ใช้ในงานดนตรี และงานศิลปะอื1น ร้องเพลง
เล่นดนตรี เดี1ยว และรวมวง โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพสี ยง แต่งเพลงสัน ๆ
จังหวะง่าย ๆ อธิ บายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรี ในการสร้างสรรค์ งานดนตรี ของตนเอง
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง งานดนตรี ของตนเองและผูอ้ ื1น อธิ บายเกี1ยวกับอิทธิ พลของดนตรี ที1มีต่อ
บุคคลและสังคม สามารถนําเสนอหรื อจัดการแสดงดนตรี ที1เหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระ การเรี ยนรู ้
อื1นในกลุ่มศิลปะได้
เพื1อถ่ายทอดความคิดหรื อเรื1 องราวเกี1ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ เพื1อให้เห็น
คุณค่าของการนําความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวติ ประจําวันสัมพันธ์กบั วิถีชีวติ พืนบ้าน ศิลปะ
ดนตรี และการแสดงนาฏศิลป์ พืนบ้านที1สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ1น ภูมิปัญญาไทย
และสากล
ศึกษา องค์ประกอบของบทละคร ภาษาท่าหรื อภาษาทางนาฏศิลป์ รู ปแบบการแสดง การประดิษฐ์ท่ารํา
และท่าทางประกอบการแสดง องค์ประกอบนาฏศิลป์ วิธีการเลือกการแสดงละครกับชีวติ การออกแบบและ
สร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื1 องแต่งกายเพื1อการแสดงนาฏศิลป์ ความสําคัญและบทบาทของนาฏศิลป์ และการ
ละครในชีวติ ประจําวันการอนุรักษ์นาฏศิลป์
โดยใช้กระบวนการ การฝึ กปฏิ บตั ิตามแบบ ฝึ กปฏิ บตั ิดว้ ยตนเอง และฝึ กการใช้ความคิดสร้ างสรรค์
ในการแสดงความคิดเห็ นในการอนุ รักษ์ อธิ บายความสําคัญและบทบาทของนาฏศิลป์ และการละครในชี วิต
ประจําวัน ออกแบบและสร้ างสรรค์อุป กรณ์ และเครื1 องแต่ งกายเพื1 อแสดงนาฏศิ ล ป์ และละครที1 ม าจาก
วัฒนธรรม ต่าง ๆ นําเสนอแนวคิดจากเนือเรื1 องของการแสดงที1สามารถนําไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวัน ร่ วมจัด
งานการแสดงในบทบาทหน้าที1 ต่าง ๆ สามารถวิจารณ์ เปรี ยบเทียบงานนาฏศิลป์ ที1มีความแตกต่างกัน โดยใช้
ความรู ้ เรื1 ององค์ประกอบนาฏศิลป์ มีทกั ษะในการแปลความและการสื1 อสารผ่านการแสดง มีทกั ษะในการใช้
ความคิดในการพัฒนารู ปแบบการแสดง ใช้นาฏยศัพท์หรื อศัพท์ทางการละครที1เหมาะสม บรรยายเปรี ยบเทียบ
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การแสดงอากัปกิริยาของผูค้ นในชี วติ ประจําวัน และในการแสดงระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศพั ท์ทาง
การละครได้
เพื1อถ่ายทอดความคิดหรื อเรื1 องราวเกี1ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ เพื1อให้เห็น
คุณค่าของการนําความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวติ ประจําวันสัมพันธ์กบั วิถีชีวติ พืนบ้าน ศิลปะ
ดนตรี และการแสดงนาฏศิลป์ พืนบ้านที1สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ1น 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 ตัวชีวัด)
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คําอธิบายรายวิชา
ศ ๒๒๑๐๔ ดนตรีนาฏศิลป์ ๖
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๓
ภาคเรียนที0 ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
จํานวน ๑.๐๐ หน่ วยกิต
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
ศึกษา เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้องและบรรเลงดนตรี เดี1ยวและรวมวง อัตราจังหวะ การ
ประพันธ์เพลงในอัตราจังหวะ การเลือกใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์บทเพลง
การเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของบทเพลง อิทธิ พลของดนตรี การจัดการแสดงดนตรี ในวาระต่าง ๆ ประวัติดนตรี ไทยยุคสมัยต่าง ๆ
ประวัติดนตรี ตะวันตกยุคสมัยต่าง ๆ ปั จจัยที1ทาํ ให้งานดนตรี ได้รับการยอมรับ
โดยการใช้กระบวนการฝึ กทักษะทางดนตรี การสังเกต ทดลอง ฝึ กปฏิบตั ิตามทีละขันตอน จากง่ายไป
หายาก และฝึ กปฏิบตั ิซาๆ
ํ จนสามารถเปรี ยบเทียบองค์ประกอบที1ใช้ในงานดนตรี และงานศิลปะอื1น ร้องเพลง
เล่นดนตรี เดี1ยว และรวมวง โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพสี ยง แต่งเพลงสัน ๆ
จังหวะง่าย ๆ อธิ บายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรี ในการสร้างสรรค์ งานดนตรี ของตนเอง
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง งานดนตรี ของตนเองและผูอ้ ื1น อธิ บายเกี1ยวกับอิทธิ พลของดนตรี ที1มีต่อ
บุคคลและสังคม สามารถนําเสนอหรื อจัดการแสดงดนตรี ที1เหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระ การเรี ยนรู ้
อื1นในกลุ่มศิลปะได้
เพื1อถ่ายทอดความคิดหรื อเรื1 องราวเกี1ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ เพื1อให้เห็น
คุณค่าของการนําความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวติ ประจําวันสัมพันธ์กบั วิถีชีวติ พืนบ้าน ศิลปะ
ดนตรี และการแสดงนาฏศิลป์ พืนบ้านที1สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ1น ภูมิปัญญาไทย
และสากล
ศึกษา องค์ประกอบของบทละคร ภาษาท่าหรื อภาษาทางนาฏศิลป์ รู ปแบบการแสดง การประดิษฐ์ท่ารํา
และท่าทางประกอบการแสดง องค์ประกอบนาฏศิลป์ วิธีการเลือกการแสดงละครกับชีวติ การออกแบบและ
สร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื1 องแต่งกายเพื1อการแสดงนาฏศิลป์ ความสําคัญและบทบาทของนาฏศิลป์ และการ
ละครในชีวติ ประจําวันการอนุรักษ์นาฏศิลป์
โดยใช้กระบวนการ การฝึ กปฏิ บตั ิตามแบบ ฝึ กปฏิ บตั ิดว้ ยตนเอง และฝึ กการใช้ความคิดสร้ างสรรค์
ในการแสดงความคิ ดเห็ น ในการอนุ รัก ษ์ อธิ บ ายความสํ า คัญ และบทบาทของนาฏศิ ล ป์ และการละครใน
ชี วิตประจําวัน ออกแบบและสร้ างสรรค์อุปกรณ์ และเครื1 องแต่งกายเพื1อแสดงนาฏศิลป์ และละครที1มาจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ นําเสนอแนวคิดจากเนือเรื1 องของการแสดงที1สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน ร่ วมจัด
งานการแสดงในบทบาทหน้าที1 ต่าง ๆ สามารถวิจารณ์ เปรี ยบเทียบงานนาฏศิลป์ ที1มีความแตกต่างกัน โดยใช้
ความรู ้ เรื1 ององค์ประกอบนาฏศิลป์ มีทกั ษะในการแปลความและการสื1 อสารผ่านการแสดง มีทกั ษะในการใช้
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ความคิดในการพัฒนารู ปแบบการแสดง ใช้นาฏยศัพท์หรื อศัพท์ทางการละครที1เหมาะสม บรรยายเปรี ยบเทียบ
การแสดงอากัป กิ ริยาของผูค้ นในชี วิตประจําวัน และในการแสดงระบุ โครงสร้ างของบทละครโดยใช้ศพั ท์
ทางการละครได้
เพื1อถ่ายทอดความคิดหรื อเรื1 องราวเกี1ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ เพื1อให้เห็น
คุณค่าของการนําความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวติ ประจําวันสัมพันธ์กบั วิถีชีวติ พืนบ้าน ศิลปะ
ดนตรี และการแสดงนาฏศิลป์ พืนบ้านที1สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ1น 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 ตัวชีวัด)
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คําอธิบายรายวิชา
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ๑
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
ศึกษา เกี1 ยวกับบทบาท และหน้าที1ในการพึ1งตนเอง และความรับผิดชอบต่อครอบครัวด้วยการ
ปฏิบตั ิตามบทบาท และหน้าที1ของสมาชิ กในครอบครัว มีความรู ้และทักษะในการทําความสะอาดบ้าน การ
เลือกใช้การดูแลรักษาเสื อผ้าเครื1 องแต่งกาย การดูแลไม้ดอกไม้ประดับการเลียงปลาสวยงาม ตามขันตอนการ
ปฏิบตั ิงานด้วยการวางแผน การเลือกใช้ทรัพยากร การดูแลรักษา การใช้เทคโนโลยีรวมทังการรู ้จกั เลือกบริ โภค
ตามหลักโภชนาการและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร
ศึกษาเกี1ยวกับงานช่าง งานประดิษฐ์เศษวัสดุของเล่น มีความรู ้และทักษะตามขันตอน การทํางาน
การเลื อกใช้ท รั พยากร การออกแบบ การบํารุ งรั กษา การซ่ อมแซม โดยเน้นผลผลิ ตที1 เป็ นการเสริ มสร้ าง
เอกลัก ษณ์ และภู มิ ปั ญ ญาของไทย รวมทังมี ค วามรู ้ และทัก ษะมี ป ระสบการณ์ ม องเห็ น แนวทางในการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอาชี พโดยสุ จริ ต ตลอดจนการนําความรู ้ เบืองต้นเกี1ยวกับธุ รกิ จทัว1 ไป มาใช้ใน
หลักของการจัดการผลิต การผลิตผลผลิตและการดํารงชีวติ ในครอบครัวและสังคม
เพื1อให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจและประโยชน์ของงาน มีทกั ษะและกระบวนการทํางาน การ
จัดการ สามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ในการทํางาน ตลอดจนวิชาชีพการเรี ยนรู ้จากแหล่งความรู ้ต่าง ๆ ในชุมชน
มีความปลอดภัยในการทํางาน การอนุ รักษ์ทรัพยากรและสิ1 งแวดล้อมรวมทังมีคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิ ยม
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 ตัวชีวัด)
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ตัวชี:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.๑ ( ง JJJKJ )
๑. บอกวิธีการทํางานเพื1อช่วยเหลือตนเอง
๒. ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื1 องมือง่าย ๆ ในการทํางานอย่างปลอดภัย
๓. ทํางานเพื1อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรื อร้นและตรงเวลา
๔. บอกข้อมูลที1สนใจและแหล่งข้อมูลที1อยูใ่ กล้ตวั
๕. บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ๒
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
ศึ กษาเกี1 ยวกับบทบาทและหน้าที1 ในการพึ1งตนเอง และความรั บผิดชอบต่อครอบครัวด้วยการ
ปฏิ บตั ิ ตามบทบาทและหน้าที1 ของสมาชิ กในครอบครัว มี ความรู ้ แลทักษะในการทําความสะอาดบ้าน การ
เลือกใช้การดูแลรักษาเสื อผ้าเครื1 องแต่งกาย การดูแลไม้ดอกไม้ประดับการเลียงปลาสวยงาม ตามขันตอนการ
ปฏิ บ ตั ิ งานด้วยการวางแผน การเลื อกใช้ทรั พ ยากร การดู แลรั กษา การใช้เทคโนโลยีรวมทังการรู ้ จกั เลื อก
บริ โภค ตามหลักโภชนาการและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร
ศึกษาเกี1ยวกับงานช่าง งานประดิษฐ์เศษวัสดุของเล่น มีความรู ้และทักษะตามขันตอน การทํางาน
การเลื อกใช้ทรัพยากร การออกแบบ การบํารุ งรักษาและการซ่ อมแซม โดยเน้นผลผลิตที1เป็ นการเสริ มสร้าง
เอกลัก ษณ์ และภู มิ ปั ญ ญาของไทย รวมทังมี ค วามรู ้ และทัก ษะมี ป ระสบการณ์ ม องเห็ น แนวทางในการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอาชี พโดยสุ จริ ต ตลอดจนการนําความรู ้ เบืองต้นเกี1ยวกับธุ รกิ จทัว1 ไป มาใช้ใน
หลักของการจัดการผลิต การผลิตผลผลิตและการดํารงชีวติ ในครอบครัวและสังคม
เพื1อให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจและประโยชน์ของงาน มีทกั ษะและกระบวนการทํางาน การ
จัดการ สามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ในการทํางาน ตลอดจนวิชาชีพการเรี ยนรู ้จากแหล่งความรู ้ต่าง ๆ ในชุมชน
มีความปลอดภัยในการทํางาน การอนุ รักษ์ทรัพยากรและสิ1 งแวดล้อมรวมทังมีคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิ ยม
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 ตัวชีวัด)
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ตัวชี:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.๒ ( ง JMJKJ )
๑. บอกวิธีการและประโยชน์การทํางาน เพื1อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
๒. ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื1 องมือ ในการทํางานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด
๓. ทํางานเพื1อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย
๔. บอกประโยชน์ของสิ1 งของเครื1 องใช้ในชีวติ ประจําวัน
๕. สร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย โดยกําหนดปั ญหาหรื อความต้องการ รวบรวมข้อมูล ออกแบบ โดยถ่ายทอด
ความคิดเป็ นภาพร่ าง ๒ มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล
๖. นําความรู ้เกี1ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื1 องมือที1ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ใน การสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย
๗. มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย ๑ ลักษณะ ในการแก้ปัญหาหรื อสนองความต้องการ
๘. บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที1สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที1เชื1อถือได้
๙. บอกประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล
๑๐. บอกชื1อและหน้าที1ของอุปกรณ์พืนฐานที1เป็ นส่ วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์
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คําอธิบายรายวิชา
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ๓
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
ศึกษา เกี1ยวกับบทบาท และหน้าที1ในการพึ1งตนเอง และความรับผิดชอบต่อครอบครัวด้วยการ
ปฏิ บตั ิตามบทบาท และหน้าที1ของสมาชิ กในครอบครัว มีความรู ้แลทักษะในการทําความสะอาดบ้าน การ
เลือกใช้การดูแลรักษาเสื อผ้าเครื1 องแต่งกาย การดูแลไม้ดอกไม้ประดับการเลียงปลาสวยงาม ตามขันตอนการ
ปฏิ บ ตั ิ งานด้วยการวางแผน การเลื อกใช้ทรั พ ยากร การดู แลรั กษา การใช้เทคโนโลยีรวมทังการรู ้ จกั เลื อก
บริ โภค ตามหลักโภชนาการและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร
ศึกษาเกี1ยวกับงานช่าง งานประดิษฐ์เศษวัสดุของเล่น มีความรู ้และทักษะตามขันตอน การทํางาน
การเลือกใช้ทรัพยากร การออกแบบ การบํารุ งรักษาและการซ่ อมแซม โดยเน้นผลผลิตที1เป็ นการเสริ มสร้าง
เอกลัก ษณ์ และภู มิ ปั ญ ญาของไทย รวมทังมี ค วามรู ้ และทัก ษะมี ป ระสบการณ์ ม องเห็ น แนวทางในการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอาชี พโดยสุ จริ ต ตลอดจนการนําความรู ้ เบืองต้นเกี1ยวกับธุ รกิ จทัว1 ไป มาใช้ใน
หลักของการจัดการผลิต การผลิตผลผลิตและการดํารงชีวติ ในครอบครัวและสังคม
เพื1อ ให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจและประโยชน์ของงาน มีทกั ษะและกระบวนการทํางาน การ
จัดการ สามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ในการทํางาน ตลอดจนวิชาชีพการเรี ยนรู ้จากแหล่งความรู ้ต่าง ๆ ในชุมชน
มีความปลอดภัยในการทํางาน การอนุ รักษ์ทรัพยากรและสิ1 งแวดล้อมรวมทังมีคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิ ยม
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 ตัวชีวัด)
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ตัวชี:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.๓ ( ง JNJKJ )
๑. อธิ บายวิธีการและประโยชน์ การทํางาน เพื1อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่ วนรวม
๒. ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื1 องมือ ตรงกับลักษณะงาน
๓. ทํางานอย่างเป็ นขันตอนตามกระบวนการทํางานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ และอนุรักษ์ส1ิ งแวดล้อม
๔. สร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย โดยกําหนด ปั ญหาหรื อความต้องการ รวบรวมข้อมูล ออกแบบ โดยถ่ายทอด
ความคิดเป็ นภาพร่ าง ๒ มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล
๕. เลือกใช้สิ1งของเครื1 องใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์
๖. มีการจัดการสิ1 งของเครื1 องใช้ดว้ ยการนํากลับมาใช้ซาํ
๗. ค้นหาข้อมูลอย่างมีขนตอน
ั
และนําเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ
๘. บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ๔
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลา ๘๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
ศึก ษา เกี1 ยวกับ การทํางาน การดู แลรั ก ษาของใช้ส่ วนตัว การจัดตู ้เสื อผ้า โต๊ ะเขี ย น
หนังสื อ และกระเป๋ านักเรี ยน การปลูกไม้ดอก หรื อไม้ประดับ การซ่ อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื1 องมือ การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากใบตอง และกระดาษ การจัดเก็บเอกสารส่ วนตัว
มารยาทในการต้อนรับบิดามารดา หรื อผูป้ กครอง ในโอกาสต่ างๆ มารยาทในการรับประทาน
อาหาร การใช้หอ้ งเรี ยน ห้องนําและห้องส้วม ความหมาย และความสําคัญของอาชีพในท้องถิ1น
โดยใช้ก ระบวนการทํางาน การจัด การ การทํางานร่ วมกัน กระบวนการแก้ปั ญ หา
การฝึ กปฏิ บ ัติ การอภิ ป ราย และการแสวงหาความรู ้ เพื1 อให้เกิ ดความรู ้ ความคิ ด ความเข้าใจ
สามารถทํางานได้ตามขันตอนกระบวนการทํางานจนบรรลุ เป้ าหมายที1 วางไว้ สามารถอธิ บาย
เหตุผลในการทํางานให้บรรลุเป้ าหมาย อธิ บายความหมายและความสําคัญของอาชี พในท้องถิ1น
ถ่ายทอดความคิดและสื1 อสารสิ1 งที1เรี ยนรู ้ได้ดี เห็นคุ ณค่าของการทํางาน และทํางานร่ วมกับผูอ้ ื1น
อย่างรู ้หน้าที1 มีมารยาทในการทํางาน ปรับปรุ งการทํางานอยู่เสมอสามารถนําความรู ้ความเข้าใจ
ไปประยุกต์ใช้ ในการทํางาน และในชีวติ ประจําวัน ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุม้ ค่า มีคุณธรรมจริ ยธรรม และลักษณะนิสัยการทํางานที1เหมาะสม รักการทํางาน มีเจตคติที1ดีต่อ
การทํางานและอาชีพสุ จริ ต
ศึกษา หน้าที1ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น กล้องดิจิตอล สแกนเนอร์แผ่นซี ดี
หลักการทํางานเบืองต้นของคอมพิวเตอร์ การจัดประเภทของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
ตาม
หลัก การทํา งานเบื องต้น คื อ อุ ป กรณ์ รั บ ข้อ มู ล อุ ป กรณ์ ป ระมวลผล และอุ ป กรณ์ แ สดงผล
ประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ เกี1ยวกับการสร้างงาน จัดทํารายงาน สร้างงาน นําเสนองาน
การใช้ติดต่อสื1 อสารและค้นหาความรู ้ดว้ ยการส่ ง e-mail การค้นหาข้อมูล และศึกษาบทเรี ยน การ
ใช้เพื1อความบันเทิง โทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ที1มีผลต่อสุ ขภาพ ต่อสังคม และความสัมพันธ์
กับครอบครัว ประเภทของซอฟต์แวร์ การใช้งานระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ เบืองต้น การใช้
โปรแกรมกราฟิ กขันพืนฐานในการวาดภาพ การระบายสี การพิมพ์ขอ้ ความ การสร้างภาพหรื อ
ชินงานโดยใช้โปรแกรมกราฟิ ก
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โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื บค้นข้อมู ล กระบวนการแก้ปัญหา
การเรี ย นรู ้ การฝึ กปฏิ บ ัติ และการอภิ ป ราย เพื1 อ ให้ เกิ ด ความรู ้ ค วามเข้า ใจวิ ว ฒ
ั นาการของ
เทคโนโลยี สามารถนําเสนอสื1 อสารสิ1 งที1เรี ยนรู ้ให้ผอู ้ ื1นเข้าใจ มีทกั ษะการใช้คอมพิวเตอร์เบืองต้น
ในการสร้างภาพกราฟิ ก สามารถใช้งาน และสร้างชินงานจากคอมพิวเตอร์ได้ เห็นคุณค่าของการ
นําความรู ้ ไปใช้ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ ในการทํา งาน ในชี วิ ต ประจํา วัน มี จิ ต สํา นึ ก ในการใช้
เทคโนโลยี และ
มีคุณธรรมจริ ยธรรม โดยไม่คดั ลอกผลงานผูอ้ ื1น ใช้คาํ สุ ภาพและไม่สร้าง
ความเสี ยหายต่อผูอ้ ื1น
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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.๔ ( ง JPJKJ )
๑. อธิบายเหตุผลในการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย
๒. ทํางานบรรลุเป้าหมายที1วางไว้อย่างเป็ นขันตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ และซื1อสัตย์
๓. ปฏิบตั ิตนอย่างมีมารยาทในการทํางาน
๔.ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัด และคุม้ ค่า
๕. บอกชื1อและหน้าที1ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. บอกหลักการทํางานเบืองต้นของคอมพิวเตอร์
๗. บอกประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์
๘. ใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์เพื1อการทํางาน
๙. สร้างภาพหรื อชินงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิ กด้วยความรับผิดชอบ
๑๐. อธิบายความหมายและความสําคัญของอาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ๕
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลา ๘๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
ศึกษาให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที1 ของตนและสมาชิ กที1 มีต่อครอบครัวปลู กฝั งมี
ความรั บ ผิดชอบ การพึ1 งตนเอง การใช้ทรั พ ยากรให้คุ ้มค่ าถู กวิธีมี จิตสํานึ กด้วยการทํางานดู แลรั กษาบ้าน
ถนอมอาหาร การเลือกซื อเสื อผ้าและเครื1 องแต่งกาย การดูแลช่วยเหลือเด็กโดยทํางานบนพืนฐานความรู ้ความ
เข้าใจตามวิธีการ กระบวนการทํางานจนเห็ นความสําคัญและประโยชน์ของการทํางานเพื1อให้การทํางานตาม
ขันตอนและกระบวนการ
ศึกษาข้อมูลการวางแผนการจัดการตามกระบวนการ ขันตอนในการทํางานมี ความคิดริ เริ1 ม
สร้ า งสรรค์ ใ นการเลื อ ก ออกแบบดั ด แปลง ปลู ก ฝั ง ให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบมี เจตคติ ที1 ดี ต่ อ งานการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ1 งแวดล้อมแก้ไขปรับปรุ งบํารุ งรักษาผลิ ตและจําหน่ ายและนําไปประกอบอาชี พที1
สุ จริ ตได้อย่างภาคภูมิใจ รู ้จกั การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่าและถูกวิธีเลือกใช้และดูแลรักษาเครื1 องมือ
การเกษตร การคัดเลื อกพันธ์ การปลู กพืช การขยายพันธ์พืชการบํารุ งรักษาและเก็บเกี1 ยวโดยทํางานบนพื น
ฐานความรู ้ความเข้าใจและประโยชน์ของการทํางานแล้วนํามาวิเคราะห์วางแผนรวบรวมข้อมูลเพื1อให้เกิ ดการ
ทํางานอย่างมีกระบวนการที1ถูกต้อง
การปลู กฝังให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั แก้ปัญหาและสนองความต้องการโดยผ่านกระบวนการเทคโนโลยี
และเข้าใจธรรมชาติของเทคโนโลยี โดยศึกษาเกี1 ยวกับหลักการเบืองต้นของการออกแบบการใช้เทคโนโลยี
การหาความรู ้ จากสิ1 งแวดล้อมรอบตัว การเลื อกวิธี การแก้ปั ญ หาการวางแผนและร่ างแบบ การเลื อกวัส ดุ
เครื1 อ งมื อและทรั พ ยากรต่ าง ๆ ในท้องถิ1 น สร้ างสิ1 งของเครื1 อ งใช้ตามร่ างแบบที1 ก าํ หนดได้อย่างถู ก วิธี และ
ปลอดภัย ทบทวนประเมิ น ผลอภิ ป รายเพื1 อหาแนวทางแก้ไขปรั บ ปรุ งพัฒ นาผลงาน นําเสนอผลงานการ
ตัดสิ นใจเลือกและใช้ส1ิ งของเครื1 องใช้วธิ ี การที1ได้จากเทคโนโลยีที1ใช้ในท้องถิ1นได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
ศึกษาความหมาย ประเภทประโยชน์และแหล่งข้อมูล การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเบืองต้น
ประมวลผลข้อมูลส่ วยประกอบและอุปกรณ์ ของเครื1 องคอมพิวเตอร์ บทบาทและหลักการทํางานการเรี ยกใช้
ซอฟต์แวร์ การวางแผนการนําเสนอข้อมูลและการสร้างงาน เพื1อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจและนําไปใช้ใน
การดํารงชีวติ
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 ตัวชีวัด)
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ตัวชี:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.๕ ( ง JQJKJ )
๑. อธิ บายเหตุผลการทํางานแต่ละขันตอนถูกต้องตามกระบวนการทํางาน
๒. ใช้ทกั ษะการจัดการในการทํางาน อย่างเป็ นระบบ ประณี ต และมีความคิดสร้างสรรค์
๓. ปฏิบตั ิตนอย่างมีมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัว
๔. มีจิตสํานึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่า
๕. อธิ บายความหมายและวิ ว ั ฒ นาการของเทคโนโลยี
๖. สร้างสิ1 งของเครื1 องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยกําหนดปั ญหาหรื อความต้องการ รวบรวมข้อมูล
เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็ นภาพร่ าง ๓ มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล
๗. นําความรู ้และทักษะการสร้างชินงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ1 งของเครื1 องใช้
๘. มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย ๒ ลักษณะ ในการแก้ปัญหาหรื อสนองความต้องการ
๙. เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวติ สังคม และมีการจัดการสิ1 งของเครื1 องใช้
ด้วยการแปรรู ปแล้วนํากลับมาใช้ใหม่
๑๐. ค้นหา รวบรวมข้อมูลที1สนใจ และเป็ นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที1เชื1อถือได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์
๑๑. สร้างงานเอกสารเพื1อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันด้วยความรับผิดชอบ
๑๒. สํารวจข้อมูลที1เกี1ยวกับอาชี พต่าง ๆ ในชุมชน
๑๓. ระบุความแตกต่างของอาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ๖
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลา ๘๐ ชั0 วโมง

…………………………………………………………..
ศึ ก ษาให้ เกิ ด ความรู ้ ค วามเข้า ใจในบทบาทหน้ า ที1 ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสมาชิ ก ใน
ครอบครัว โดยแสดงออกด้วยการทํางานดู แลรักษาบ้าน การทําความสะอาดและตกแต่งบ้าน การประกอบ
ปรุ งจัดแลถนอมอาหาร การเลือกใช้เลือกซื อเสื อผ้าและเครื1 องแต่งกาย การเลี ยงเด็ก การเลือกซื อและบริ โภค
โดยทํางานบนพืนฐานความรู ้ความเข้าใจความหมาย วิธีการตามกระบวนการทํางานจนเห็ นความสําคัญและ
ประโยชน์ของการทํางานแล้วนําความรู ้ความเข้าใจนันมาวิเคราะห์วางแผนค้นคว้ารวนรวมข้อมูลเกี1 ยวกับการ
ทํางานจากแหล่งความรู ้ดว้ ยวิธีการที1หลากหลายเพื1อทํางานอย่างมีกระบวนการ
ศึกษาให้เกิดความรู ้ความเข้าใจความหมาย วิธีการวางแผนตามกระบวนการขันตอน การเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ1 งแวดล้อมในการทํางานอย่างคุม้ ค่าและถูกวิธี ออกแบบดัดแปรงแบบ
และประดิ ษฐ์เศษวัสดุ เป็ นของเล่ นของใช้ของประดับตกแต่งเพื1อนํามาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลและนํามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
ศึกษาการวางแผนการจัดการตามกระบวนการขันตอนการใช้เก็บรักษาและซ่ อมแซมเครื1 องมือ
การปลูกพืชการบํารุ งรักษาและการเก็บเกี1ยว การเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่าและถูกวิธีโดยทํางาน
บนพืนฐานความรู ้ความเข้าใจและนําไปใช้เพื1อการดํารงชี วิต ปลูกฝังให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั แก้ปัญหาและสนองความ
ต้อ งการโดยผ่า นกระบวนการเทคโนโลยี และเข้า ใจธรรมชาติ ข องเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีใ นการ
แก้ปัญหาโดยคํานึงถึงข้อจํากัดของเครื1 องมือและเวลาสร้างสิ1 งของเครื1 องใช้ตามร่ างแบบที1กาํ หนดได้อย่างถูกวิธี
ปลอดภัยทบทวนประเมินผลงานและอภิปรายเพื1อแนวทางแก้ไขปรับปรุ ง
ศึ ก ษาทบทวนความสําคัญ ความหมาย ประเภทประโยชน์ และแหล่ งข้อมู ล การประมวลผล
ข้อมูล การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลในรู ปแบบที1เหมาะสม การบํารุ งรักษาการจัดการข้อมูลเบืองต้นส่ วนประกอบ
และอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งพื นฐานของเครื1 อ งคอมพิ ว เตอร์ หลัก การทํา งานการเรี ย กใช้ ซ อฟต์ แ วร์ เครื อ ข่ า ย
อินเทอร์ เน็ต การสื1 อสาร การวางแผนการสร้างงานการนําเสนอและการบํารุ งรักษาข้อมูล การมีจริ ยธรรมและ
คุณธรรมเกี1ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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 ตัวชีวัด)
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ตัวชี:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.๖ ( ง JRJKJ )
๑. อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุ งการทํางานแต่ละขันตอน
๒. ใช้ทกั ษะการจัดการในการทํางาน และมีทกั ษะการทํางานร่ วมกัน
๓. ปฏิบตั ิตนอย่างมีมารยาทในการทํางานกับครอบครัวและผูอ้ ื1น
๔. อธิ บายส่ วนประกอบของระบบเทคโนโลยี
๕. สร้างสิ1 งของเครื1 องใช้ตามความสนใจ อย่างปลอดภัย โดยกําหนดปั ญหา หรื อความต้องการ รวบรวมข้อมูล
เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็ นภาพร่ าง ๓ มิติ หรื อแผนที1ความคิด ลงมือสร้าง และ
ประเมินผล
๖. นําความรู ้และทักษะการสร้างชินงานไป ประยุกต์ในการสร้างสิ1 งของเครื1 องใช้
๗. บอกหลักการเบืองต้นของการแก้ปัญหา
๘. ใช้คอมพิวเตอร์ ในการค้นหาข้อมูล
๙. เก็บรักษาข้อมูลที1เป็ นประโยชน์ในรู ปแบบต่างๆ
๑๐.นําเสนอข้อมูลในรู ปแบบที1เหมาะสม โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ประยุกต์
๑๑.ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้างชินงานจากจินตนาการหรื องานที1ทาํ ในชีวติ ประจําวันอย่างมีจิตสํานึก และความ
รับผิดชอบ
๑๒. สํารวจตนเองเพื1อวางแผนในการเลือกอาชีพ
๑๓. ระบุความรู ้ ความสามารถ และคุณธรรมที1สัมพันธ์กบั อาชีพที1สนใจ

230

คําอธิบายรายวิชา
ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๑
ภาคเรียนที0 ๑
จํานวน ๑ หน่ วยกิต
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง
************************************************
ศึกษาขันตอนการทํางานซึ1 งเป็ นส่ วนหนึ1 งของการปฏิ บตั ิงานตามทักษะกระบวนการทํางาน โดย
ทําตามขันตอนที1วางไว้ ได้แก่ การใช้อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกในการทํางานบ้านเพื1อให้ประสิ ทธิ ภาพ การ
จัดและตกแต่งห้ องต่ าง ๆ การเตรี ยม ประกอบ จัด ตกแต่ ง และบริ ก ารอาหาร การแปรรู ป ผลผลิ ตทาง
การเกษตร การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ1น การแก้ปัญหาเพื1อให้เกิดความคิด
หาวิธีการแก่ ปัญหา ในการซ่ อมแซม วัสดุ อุป กรณ์ และเครื1 องมื อ / เครื1 องใช้ กระบวนการตัดสิ นใจเลื อก
อาชีพ การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพสุ จริ ต
โดยใช้ทกั ษะกระบวนการการทํางาน การทํางานกลุ่ม การวางแผนและออกแบบชินงาน ทักษะ
การคิดและกระบวนการแก้ปัญหา
เพื1อการดํารงชี วิตและครอบครัวมีคุณธรรมและลักษณะนิ สัยในการทํางาน มีจิตสํานึ กในการใช้
ทรัพยากร และสิ1 งแวดล้อม 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 )
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คําอธิบายรายวิชา
ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๑ ภาคเรียนที0 ๒
จํานวน ๑ หน่ วยกิต
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง
************************************************
ศึกษาเกี1ยวกับการทํางานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยหน่วยสําคัญ ๕ หน่วย ได้แก่หน่วยรับเข้า
หน่ วยประมวลผลกลาง หน่ วยความจําหลัก หน่ วยความจํารอง และหน่ วยส่ งออก คอมพิวเตอร์ มีบทบาท
ในการช่ วยอํานวยความสะดวกในการดําเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุ คคลและ
สังคมมากขึน ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การทํางานรวดเร็ ว ถูกต้องและแม่นยํา ช่วยให้
การบริ การกว้างขวางขึ น การดําเนิ นงานของหน่ วยงานต่ างๆ ช่ วยอํานวยความสะดวกในชี วิตประจําวัน
ข้อมู ล และสารสนเทศ ความหมายของข้อ มู ล และสารสนเทศ การประมวลผลข้อมู ล ให้ เป็ นสารสนเทศ
ประเภทของข้อมูล วิธีการประมวลผลข้อมูล การจัดการสารสนเทศ มีขนตอนดั
ั
งนี การรวบรวมข้อมูล ได้แก่
การเก็บ รวบรวมข้อมู ล และการตรวจสอบข้อมู ล การประมวลข้อมู ล ได้แก่ การรวบรวมเป็ นแฟ้ มข้อมู ล
การจัดเรี ยงข้อมูล การคํานวณ และการทํารายงาน การดู แลรักษาข้อมู ล ได้แก่ การจัดเก็บ การทําสําเนา
การแจกจ่าย และการสื1 อสารข้อมูลและการปรับปรุ งข้อมูล ระดับของสารสนเทศ การจัดสวนในภาชนะ
การซ่อมแซม อุปกรณ์และเครื1 องมือ / เครื1 องใช้
โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูลการเรี ยนรู ้ อธิ บาย อภิปราย การ
สื1 อสาร การแก้ปัญหาการทํางาน และอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล
มีคุณ ธรรมและเห็ นคุ ณ ค่าในการทํางานอย่างเป็ นขันตอนมี เจตคติที1 ดีต่อการทํางานและการใช้
ทรัพยากรที1มีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่า มีความตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ1 งแวดล้อม
รหัสตัวชี:วดั
ง๓.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓
(รวม ๓ ตัวชี:วดั )
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คําอธิบายรายวิชา
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั: น มัธยมศึกษาปี ที0 ๒ ภาคเรียนที0 ๑
จํานวน ๑ หน่ วยกิต
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง
************************************************
ใช้ทกั ษะการแสวงหาความรู ้เพื1อพัฒนาการทํางาน ได้แก่ การจัดและตกแต่งบ้าน การดูแล
รักษาและตกแต่งสวน การจัดการผลผลิต การทํางานโดยใช้ทกั ษะกระบวนการแก้ปัญหาเช่น การเตรี ยม
ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริ การเครื1 องดื1ม การเลียงสัตว์ การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุใน
โรงเรี ยนหรื อท้องถิ1นการติดต่อสื1 อสารและใช้บริ การกับหน่วยงานต่างๆ การเสริ มสร้างประสบการณ์อาชีพ
สถานการณ์แรงงาน ประกาศรับสมัครงานความรู ้ความสามารถของตน ผลตอบแทน การเตรี ยมตัวเข้าสู่
อาชีพ การหางาน คุณสมบัติที1จาํ เป็ น มีทกั ษะพืนฐานที1จาํ เป็ นต่อการประกอบอาชีพ
โดยใช้ทกั ษะกระบวนการทํางาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่ วมกัน ทักษะ
การแสวงหาความรู ้ และทักษะการจัดการ
เพื1อการดํารงชี วติ และครอบครัวมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใช้
ทรัพยากร และสิ1 งแวดล้อม 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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คําอธิบายรายวิชา
ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๒ ภาคเรียนที0 ๒
จํานวน ๑ หน่ วยกิต
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง
************************************************
ศึกษาวิธีการสื บค้นหลักการเบืองต้นของการสื1 อสารข้อมูล และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การสื1 อ สาร
ข้อมูล พัฒนาการของการสื1 อสารข้อมูล อุปกรณ์สื1อสารสําหรับเชื1 อมโยงเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิ ดของ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการรับส่ งข้อมูลภายในเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ อธิ บายหลักการ และวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การประมวลผล การแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเป็ นขันตอน การใช้คอมพิวเตอร์ ในการแก้ปัญหาโดยใช้ซอฟต์แวร์
ประยุกต์หรื อการเขียนโปรแกรมวิธีการแก้ปัญหาการค้นหาข้อมูลและติดต่อสื1 อสารผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
อย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรม ความหมายและการพัฒนาอินเตอร์ เน็ท การใช้งานอินเตอร์ เน็ท เช่น ไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิกส์ การโอนย้ายแฟ้มข้อมูล การสื บค้นข้อมูล การใช้โปรแกรมเรี ยกค้นข้อมูล การสนทนาบน
เครื อข่าย คุณธรรม จริ ยธรรมในการใช้อินเตอร์ เน็ท ผลกระทบของการใช้อินเตอร์ เน็ทกับสังคม มารยาท
ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้อินเตอร์ เน็ท ใช้ซอฟต์แวร์ ในการทํางาน ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรม
แปลภาษา และโปรแกรมอรรถประโยชน์ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ทว1ั ไป ซอฟต์แวร์ ประยุกต์เฉพาะงาน ใช้
ซอฟต์แวร์ ระบบช่วยในการทํางาน เช่น บีบอัด ขยาย โอนย้ายข้อมูล ตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
ประยุกต์ช่วยในการทํางาน เช่น ใช้โปรแกรมในการคํานวณและจัดเรี ยงข้อมูล ใช้โปรแกรมช่วยค้นหา
คําศัพท์หรื อความหมาย ใช้โปรแกรมเพื1อความบันเทิง
โดยใช้กระบวนการทํางานอย่างเป็ นขันตอน กระบวนการคิด การแก้ปัญหา การสังเกตและ
กระบวนการสื บค้น
เพื1อให้มีความรู ้ความเข้าใจมีเจตคติที1ต่อการทํางานอย่างเป็ นชันตอน สามารถอธิบาย

และบอกผลการปฏิบตั ิงานได้ มีความรับผิดชอบ ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุม้ ค่า ประหยัด
และสามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่างเหมาะสม
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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คําอธิบายรายวิชา
ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๓
ภาคเรียนที0 ๑
จํานวน ๑ หน่ วยกิต
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง
************************************************
ศึกษา การทํางานที1มีประสิ ทธิ ภาพ การ ใช้ทกั ษะในการทํางานร่ วมกันอย่างมีคุณธรรม
ระดับของเทคโนโลยี หลักการทําโครงงานที1มี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมภาษาขัน
พืนฐาน การหางานด้วยวิธีที1หลากหลาย แนวทางเข้าสู่ อาชีพ
โดยการ วิเคราะห์ อธิ บาย อภิปราย ใช้ทกั ษะการทํางาน การทําโครงงาน การนําเสนอและ
การสร้างชินงาน
เพื1อ ถ่ายทอดความคิดการ ทํางานด้วยความประหยัด ตามความถนัดและความสนใจ ส่ งเสริ ม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองาน ทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สร้างจิตสํานึกและ ความรับผิดชอบ
เพื1อเป็ นแนวทางประกอบอาชีพ
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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อธิบายรายวิชา
ง๒๓๑๐๒ การงานอาชี พและเทคโนโลยี๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที๓0
ภาคเรียนที0 ๒ จํานวน ๑ หน่ วยกิต
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง
************************************************
ศึกษา การทํางานโดยใช้ทกั ษะ การจัดการเพื1อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ1 งแวดล้อม
สร้างสิ1 งของเครื1 องใช้ ตาม กระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด เป็ นภาพฉาย
เพื1อนําไปสู่ การสร้างต้นแบบและแบบจําลองของสิ1 งของเครื1 องใช้
หรื อถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็ น
แบบจําลองความคิดและการรายงานผล การ เขียนโปรแกรมภาษาขันพืนฐาน การ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นําเสนองานในรู ปแบบที1เหมาะสมกับลักษณะงานการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้างชินงานจากจินตนาการ หรื อ
งานที1ทาํ ในชีวติ ประจําวันตามหลักการทําโครงงานอย่างมีจิตสํานึก และความรับผิดชอบการประเมินทางเลือก
ในการประกอบ อาชีพที1สอดคล้องกับความรู ้ความถนัดและความสนใจของตนเอง
โดยการ วิเคราะห์ อธิ บาย อภิปราย ใช้ทกั ษะการทํางาน การทําโครงงาน การนําเสนอและ การ
สร้างชินงาน
เพื1อ ถ่ายทอดความคิดการ ทํางานด้วยความประหยัด ตามความถนัดและความสนใจ ส่ งเสริ ม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองาน ทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สร้างจิตสํานึกและ ความรับผิดชอบ
เพื1อเป็ นแนวทางประกอบอาชีพ
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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คําอธิบายรายวิชาเพิม0 เติม
ง ๒๔๒๐๑ สนุกกับคอมพิวเตอร์ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๔
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง
************************************************
ศึกษา ฝึ กปฏิบตั ิหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์ เบืองต้น
การใช้เมาส์และแป้ นพิมพ์ วินโดวส์ การใช้งานโปรแกรม Paint เบืองต้น ด้วยการเข้าใช้โปรแกรม Paint การ
วาดภาพตามที1กาํ หนด และสร้างภาพตามจินตนาการ
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา การสังเกต การฝึ กปฏิบตั ิ และการแสวงหาความรู ้
เพื1อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ ปฏิบตั ิได้ มีความคิดสร้างสรรค์ สื1 อสารสิ1 งที1เรี ยนรู ้ได้ เห็นคุณค่าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เลือกใช้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม มีความสุ ขสนุกสนานในการ
เรี ยน นําไปสู่ เจตคติที1ดีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
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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คําอธิบายรายวิชาเพิม0 เติม
ง ๒๕๒๐๑ สนุกกับคอมพิวเตอร์ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๕
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง
************************************************
ศึกษา ฝึ กทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในงานพิมพ์ การพิมพ์อกั ษรไทย การเปลี1ยนรู ปแบบ สี
ขนาดอักษร การลบ การคัดลอก และการจัดเก็บงาน การพิมพ์งานง่าย ๆ ความหมายและความสําคัญของ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในโปรแกรม Paint การใช้งานโปรแกรม Paint พัฒนารู ปแบบงานวาด การออกแบบงาน
และการนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Paint
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา การสังเกต การฝึ กปฏิบตั ิ และการแสวงหาความรู ้ เพื1อให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจ ปฏิบตั ิได้ และสื1 อสารสิ1 งที1เรี ยนรู ้ได้ดี เห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เลือกใช้และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม มีความมุ่งมัน1 กระตือรื อร้น และมีความสุ ขในการเรี ยนรู ้ และการ
ทํางาน นําไปสู่ เจตคติที1ดีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
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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คําอธิบายรายวิชาเพิม0 เติม
ง ๒๕๒๐๑ สนุกกับคอมพิวเตอร์ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๖
เวลา ๔๐ ชั0 วโมง
************************************************
ศึกษา สื บค้น ฝึ กปฏิบตั ิการใช้งานโปรแกรม Microsoft word โดยการเรี ยกใช้งาน และการใช้
โปรแกรม Microsoft word พิมพ์เอกสาร เรี ยนรู ้หลักการใช้โปรแกรมพิมพ์อกั ษรแบบสัมผัส ฝึ กปฏิบตั ิการ
พิมพ์แบบสัมผัสอักษร การใช้โปรแกรม Paint ออกแบบงาน หรื อชินงาน การพัฒนารู ปแบบงานวาด
อินเทอร์ เน็ตเบืองต้น เกี1ยวกับความหมายและประโยชน์ของอินเทอร์ เน็ต การเชื1 อมต่ออินเทอร์ เน็ต การสื บค้น
ข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์ เน็ต และการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา การสังเกต การฝึ กปฏิบตั ิ และการแสวงหาความรู ้ เพื1อให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจ ปฏิบตั ิส1ิ งที1เรี ยนรู ้ได้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสื1 อสารสิ1 งที1เรี ยนรู ้ได้ดี
เห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ รู ้จกั ใช้คอมพิวเตอร์ เพื1อการทํางานและใช้ประโยชน์เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม มีความมุ่งมัน1 กระตือรื อร้น มีความสุ ขในการเรี ยนรู ้
และการทํางาน นําไปสู่ เจตคติที1ดีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
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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คําอธิบายรายวิชาเพิม0 เติม
ง ๒๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั: นมัธยมศึกษา ปี ที0 ๑ ภาคเรียนที0 ๑ จํานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
จํานวน ๒๐ ชั0 วโมง
************************************************
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกี1ยวกับการเรี ยนรู ้หลักการใช้โปรแกรมพืนฐานของคอมพิวเตอร์ ในการสร้ าง
งาเอกสารและกราฟิ กและออกแบบ การเลือกใช้เครื1 องมือต่างๆ ของโปรแกรมพืนฐานของคอมพิวเตอร์ ได้แก่
โปรแกรมโปรแกรม Microsoft Office Publisher โปรแกรมตารางทํางานและการคํานวณ ( Microsoft Office
Excel ) ระดับสู ง งานเอกสารจัดความสมดุล เลือกประเภทและขนาดตัวอักษรสําหรับงานแต่ละประเภทการ
ประยุกต์ใช้ ในชี วิตประจําวัน ความหมาย ความสําคัญ และการใช้ อินเตอร์ เน็ ตและบริ การบนเครื อข่าย
ออนไลน์ การใช้ไปรษณี ยอ์ ิเลคทรอนิกส์
โดยใช้กระบวนการทํางานอย่างเป็ นขันตอน กระบวนการคิด การแก้ปัญหา
เพื1 อให้ มี ค วามรู ้ ความสามารถ ความคิ ดสร้ า งสรรค์ผ ลงานตามจิ น ตนาการที1 สื1 อ ความหมาย
ความคิดให้ผูอ้ ื1นได้ชื1นชม พึงพอใจในผลงาน มีเจตคติที1ดีในการทํางาน มีมารยาทและความรับผิดชอบในงาน
ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุม้ ค่าและประหยัด
ผลการเรียนรู้
๑. บอกหลักการทํางาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพืนฐาน Microsoft Office
Publisher ได้ถูกต้อง
๒. ใช้โปรแกรมพืนฐาน(Microsoft office )ระดับสู งได้ถูกต้องเหมะสมกับงาน
๓. รู ้และปฏิบตั ิในการติดต่อสื1 อสารทางอินเตอร์ เน็ตและบริ การออนไลน์ง่ายๆได้เหมาะสมและถูกต้อง
๔. ใช้คอมพิวเตอร์ อย่างเป็ นขันตอนในการสร้างงานตามจินตนาการในชี วติ ประจําวันได้อย่างมีความ
สํานึกและความรับผิดชอบ
๕. มีมารยาทและความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุม้ ค่าและประหยัด
(รวม ๕ ผลการเรี ยนรู้ )
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คําอธิบายรายวิชาเพิม0 เติม
ง ๒๑๒๐๔ คอมพิวเตอร์ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั: นมัธยมศึกษา ปี ที0 ๑
ภาคเรียนที0 ๒ จํานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
จํานวน ๒๐ ชั0 วโมง
************************************************
ศึกษาและฝึ กปฏิ บตั ิ เกี1 ยวกับการเรี ยนรู ้ โปรแกรม Photoshop การออกแบบ การเลื อกใช้เครื1 องมื อ
ต่ า งๆ ของโปรแกรม Photoshop การใช้เครื1 องมื อ ต่ างๆของโปรแกรม Photoshop การออกแบบชิ นงาน
Photoshop และการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Photoshop การสื บค้นเกี1ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในปั จจุบนั หลักการใช้การคอมพิวเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู งและเทคโนโลยี
สื1 อประสม ประเภทข้อมู ลและการประเมิ นผลข้อมู ลให้เป็ นสารสนเทศ ความรู ้ เกี1 ยวกับไวรัส คอมพิ วเตอร์
ความหมายและสาเหตุของการเกิดไวรัสคอมพิวเตอร์ การป้ องกันไวรัสและการใช้โปรแกรมค้นหาและกําจัด
ไวรัสคอมพิวเตอร์
โดยใช้กระบวนการทํางานอย่างเป็ นขันตอน กระบวนการคิด การแก้ปัญหา
เพื1อให้มีความรู ้ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ ที1สื1อความหมาย ความคิดให้ผอู ้ ื1น
ได้ชื1นชมพึงพอใจในผลงาน มีเจตคติที1ดีในการทํางาน มีมารยาทและความรับผิดชอบในงานใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างคุม้ ค่าและประหยัด
ผลการเรียนรู้
๑. บอกหลักการทํางาน ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Photoshop และการเลือกใช้
เครื1 องมือในการทํางานได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
๒. ใช้โปรแกรมพืนฐาน Photoshop ในการออกแบบชินงานได้ถูกต้องเหมะสมกับงาน
๓. มีทกั ษะในการสื บค้นข้อมูลโดยใช้สื1อและเครื1 องมือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายได้
อย่างเหมาะสม
๔. มีทกั ษะในการคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมเป็ นขันเป็ นตอน
๕. มีเจตคติที1ดีต่อการทํางาน มีมารยาทและความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างคุม้ ค่าและประหยัด
(รวม ๕ ผลการเรี ยนรู้ )
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คําอธิบายรายวิชาเพิม0 เติม
ง ๒๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั: นมัธยมศึกษา ปี ที0 ๒ ภาคเรียนที0 ๑ จํานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
จํานวน ๒๐ ชั0 วโมง
************************************************
ศึ กษาและสื บ ค้นเกี1 ยวกับการพัฒนาการของการสื1 อสารข้อมู ล เช่ น การสื1 อสารด้วยรหัส การ
สื1 อสารด้วยสายตัวนํา การสื1 อสารด้วยคอมพิวเตอร์ การสื1 อสารโดยดาวเทียม และการสื1 อสารด้วยระบบไร้สาย
การสังเกตการใช้อุปกรณ์ สื1อสารสําหรับเชื1 อมโยงเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ อุ ปกรณ์ สําหรั บการติ ดตังเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ การเชื1 อมต่อระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และวิธีการติดตังเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างง่าย ชนิดของ
เครื อข่าย ข้อดี ขอ้ ด้อยระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การพัฒนาและรู ปแบบของเทคโนโลยี การรับส่ งข้อมูล
ภายในเครื อข่ายแลน
โดยใช้ก ระบวนการทํางานอย่างเป็ นขันตอน กระบวนการคิ ด การแก้ปั ญ หา การสั งเกตและ
กระบวนการสื บค้น
เพื1อให้มีความรู ้ ความสามารถและมีทกั ษะอาชีพพืนฐาน และปฏิบตั ิชินงานที1สื1อความหมาย
ความคิด ให้ผูอ้ ื1นได้ชื1นชมพึงพอใจในผลงาน มีเจตคติที1ดีในการทํางาน มีความรับผิดชอบในงานใช้ทรัพยากร
และพลังงานอย่างคุม้ ค่าและประหยัด และนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่างเหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. อธิ บายหลักการเบืองต้นของการพัฒนาสื1 อสารข้อมูลบนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ถูกต้อง
๒. ใช้หลักการ กระบวนการคิด และวิธีการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการและเครื1 องมือ วัสดุอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยี
๓. มีทกั ษะในการทํางานอย่างเป็ นขันตอนและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
๔. มีเจตคติที1ดีในการทํางาน มีความรับผิดชอบ และใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและประหยัด
(รวม ๔ ผลการเรียนรู้ )
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คําอธิบายรายวิชาเพิม0 เติม
ง ๒๒๒๐๔ คอมพิวเตอร์ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั: นมัธยมศึกษา ปี ที0 ๒ ภาคเรียนที0 ๒ จํานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
จํานวน ๒๐ ชั0 วโมง
************************************************
ศึกษาและสื บค้นเกี1 ยวกับวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์
และกําหนดรายละเอี ยดของปั ญหา การวางแผนในการแก้ปัญหาและการจําลองความคิ ดเป็ นข้อความ การ
ดําเนิ น การแก้ปัญหาและการตรวจสอบ ความหมายและความสําคัญของระบบการสื1 อสารด้วยอินเตอร์ เน็ต
การพัฒนาอินเตอร์ เน็ต และการประยุกต์ใช้อินเตอร์ เน็ต การศึกษาและวิเคราะห์เกี1ยวกับผลกระทบของการใช้
อินเตอร์ เน็ตกับสังคม มารยาทการปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรมและจริ ยธรรมในการใช้อินเตอร์ เน็ต
โดยใช้กระบวนการทํางานอย่างเป็ นขันตอน กระบวนการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสังเกต
และกระบวนการสื บค้น
เพื1อให้มีความรู ้ ความสามารถและมีทกั ษะอาชีพพืนฐาน และปฏิบตั ิชินงานที1สื1อความหมาย
ความคิดให้ผอู ้ ื1นได้ชื1นชมพึงพอใจในผลงาน มีเจตคติที1ดีในการทํางาน มีความรับผิดชอบในงานใช้ทรัพยากร
และพลังงานอย่างคุม้ ค่าและประหยัด และนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่างเหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. ใช้หลักการ กระบวนการคิด และวิธีการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการวางแผนและการใช้เครื1 องมือ
วัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีได้ถูกต้อง
๒. มีทกั ษะในการทํางานอย่างเป็ นขันตอนและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
๓. มีทกั ษะในกระบวนการคิดอย่างเป็ นขันตอน สามารถปฏิบตั ิงานที1สื1อความหมาย ความคิดให้ผอู ้ ื1น
ร่ วมรับทราบได้
๔. มีเจตคติที1ดีในการทํางาน มีความรับผิดชอบ และใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและประหยัด
(รวม ๔ ผลการเรียนรู้ )
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คําอธิบายรายวิชาเพิม0 เติม
ง ๒๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั: นมัธยมศึกษา ปี ที0 ๓
ภาคเรียนที0 ๑
จํานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
จํานวน ๒๐ ชั0 วโมง
************************************************
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกี1ยวกับหลักการทําโครงงาน การพัฒนาผลงานและการดําเนินการพัฒนา การ
ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ ในการแก้ปัญหา การใช้ซอฟต์แวร์ ประยุกต์
และการเขียนโปรแกรม การสื บค้นเกี1ยวกับประเภทของซอฟต์แวร์ ที1ใช้ในการแก้ปัญหา ได้แก่ ซอฟต์แวร์
ตารางการทํางาน ซอฟต์แวร์ ทางสถิติ ซอฟต์แวร์ ทางคณิ ตศาสตร์ และวิธีการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน
โดยใช้กระบวนการทํางานอย่างเป็ นขันตอน กระบวนการคิด การแก้ปัญหา
เพื1อให้มีความรู ้ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานมีเจตคติที1ดีในการทํางานมีความรับผิดชอบใน
งาน ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุม้ ค่าและประหยัดและนําความรู ้ประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. บอกหลักปฏิบตั ิเกี1ยวกับ การทําโครงงาน หลักการและทฤษฎี ในการพัฒนาผลงานและ
ดําเนินการพัฒนางานได้
๒. รู ้และเข้าใจวิธีการใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้คอมในการแก้ปัญหา
๓. มีทกั ษะในการทํางานอย่างเป็ นขันเป็ นตอนตามกระบวนทํางานเพื1อการแก้ปัญหาสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน และการประกอบอาชีพได้
๔. มีเจตคติที1ดีในการทํางาน มีความรับผิดชอบ และใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและประหยัด
(รวม ๔ ผลการเรียนรู้ )
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คําอธิบายรายวิชาเพิม0 เติม
ง ๒๓๒๐๔ คอมพิวเตอร์ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั: นมัธยมศึกษา ปี ที0 ๓
ภาคเรียนที0 ๒ จํานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
จํานวน ๒๐ ชั0 วโมง
************************************************
ศึกษา และฝึ กปฏิบตั ิเกี1ยวกับโปรแกรมภาษาที1ใช้ในการแก้ปัญหาได้แก่ โปรแกรมภาษาเดลฟาย
โปรแกรมภาษาวิชวลเบสิ ก โปรแกรมภาษาซี ชาร์ ป การใช้ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ติจิทลั มาช่วยในการนําเสนอ
งาน การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้างงานตามหลักการทําโครงงาน การอ้างอิง แหล่งข้อมูล และขันตอนการทํา
โครงงาน
โดยใช้กระบวนการทํางานอย่างเป็ นขันตอน กระบวนการคิด การแก้ปัญหา
เพื1อให้มีความรู ้ความสามารถสร้างสรรค์ผลงาน มีเจตคติที1ดีในการทํางาน มีความรับผิดชอบใน
งานใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุม้ ค่าและประหยัด
และนําความรู ้ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. บอกหลักปฏิบตั ิเกี1ยวกับ โปรแกรมภาษา ในการแก้ปัญหา การใช้ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์
ดิจิตอล มาช่วยในการสร้างงาน การนําเสนองาน
๒. รู ้และเข้าใจวิธีการใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้คอมในการแก้ปัญหา
๓. มีทกั ษะในการทํางานอย่างเป็ นขันเป็ นตอนตามกระบวนทํางานเพื1อการแก้ปัญหาสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน และการประกอบอาชีพได้
๔. มีเจตคติที1ดีในการทํางาน มีความรับผิดชอบ และใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและประหยัด
(รวม ๔ ผลการเรียนรู้ )
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คําอธิบายรายวิชา
อ JJJKJ ภาษาอังกฤษ J
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 J

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
เวลา PK ชั0 วโมง
************************************************

ระบุตวั อักษรและเสี ยงอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย อ่านออกเสี ยง สะกดคําง่าย ๆ สามารถ
เลือกภาพตรงตามความหมายของคําและกลุ่มกลุ่มคําที1ฟัง ปฏิบตั ิตามและใช้คาํ สั1งง่าย ๆ บอกความต้องการง่าย
ๆ ของตนเอง พูดขอและให้ขอ้ มูลในการสื1 อสารระหว่างบุคคลเกี1ยวกับตนเองและเรื1 องใกล้ตวั ในสถานการณ์
ง่าย ๆ ที1เกิดขึนในห้องเรี ยน พร้อมทังทําท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื1อ รวบรวมคําศัพท์
และตอบคําถามเกี1ยวกับเรื1 องใกล้ตวั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื1นและเทศกาลสําคัญของเจ้าของภาษาอย่างง่าย ๆ
และเข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที1เหมาะสมกับวัย ถูกต้องตามกาลเทศะ ใฝ่ เรี ยนรู ้ รักความเป็ น
ไทยและรักการทํางาน
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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าภาษาต่ างประเทศ ป. ๑ ( อ JJJKJ )
๑. ปฏิบตั ิตามคําสั1งง่ายๆ ที1ฟัง
๒. ระบุตวั อักษรและเสี ยง อ่านออกเสี ยงและสะกดคําง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
๓. เลือกภาพตรงตามความหมายของคําและกลุ่มคําที1ฟัง
๔. ตอบคําถามจากการฟั งเรื1 อง ใกล้ตวั
๕. พูดโต้ตอบด้วยคําสันๆ ง่ายๆ ในการสื1 อสารระหว่างบุคคลตามแบบที1ฟัง
๖. ใช้คาํ สั1งง่ายๆ ตามแบบที1ฟัง
๗. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที1ฟัง
๘. พูดขอและให้ขอ้ มูลง่ายๆ เกี1ยวกับตนเองตามแบบที1ฟัง
๙. พูดให้ขอ้ มูลเกี1ยวกับตนเองและเรื1 องใกล้ตวั
๑๐. พูดและทําท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
๑๑. บอกชื1 อและคําศัพท์เกี1ยวกับเทศกาลสําคัญของเจ้าของภาษา
๑๒. เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที1เหมาะกับวัย
๑๓. ระบุตวั อักษรและเสี ยงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
๑๔. บอกคําศัพท์ที1เกี1ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื1น
๑๕. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที1เกิดขึนในห้องเรี ยน
๑๖. ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื1อรวบรวมคําศัพท์ที1เกี1ยวข้องใกล้ตวั
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คําอธิบายรายวิชา
อ JMJKJ ภาษาอังกฤษ
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
เวลา PK ชั0 วโมง
************************************************

ศึกษาตัวอักษรและเสี ยงอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย อ่านออกเสี ยง สะกดคําง่าย ๆ สามารถ
เลือกภาพตรงตามความหมายของคําและกลุ่มคําที1ฟัง ปฏิบตั ิตามและใช้คาํ สั1ง คําขอร้องง่าย ๆตามแบบที1ฟัง
ตอบคําถาม บอกชื1 อและคําศัพท์ พูดขอและให้ขอ้ มูลในการสื1 อสารระหว่างบุคคลเกี1ยวกับตนเองและเรื1 องใกล้
ตัวในสถานการณ์ง่าย ๆ ที1เกิดขึนในห้องเรี ยน นิทาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื1นและเทศกาลสําคัญ พร้อมทัง
ทําท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที1เหมาะสมกับวัย
ถูกต้องตามกาลเทศะ เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาอังกฤษ การอยูร่ ่ วมในสังคม เห็นคุณค่าในตนเอง ใฝ่ เรี ยนรู ้
และรักความเป็ นไทย
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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าภาษาต่ างประเทศ ป. ๒ ( อ JMJKJ )
๑. ปฏิบตั ิตามคําสั1ง และคําขอร้องง่าย ๆ ที1ฟัง
๒.ระบุตวั อักษรและเสี ยง อ่านออกเสี ยงคํา สะกดคํา และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
๓. เลือกภาพตรงตามความหมายของคํา กลุ่มคํา และประโยคที1ฟัง
๔. ตอบคําถามจากการฟังประโยคบทสนทนา หรื อนิทานง่ายๆ ที1มีภาพ ประกอบ
๕. พูดโต้ตอบด้วยคําสันๆ ง่ายๆ ในการสื1 อสารระหว่างบุคคลตามแบบที1ฟัง
๖. ใช้คาํ สั1งและคําขอร้องง่ายๆ ตามแบบที1ฟัง
๗. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที1ฟัง
๘. พูดขอและให้ขอ้ มูลง่ายๆ เกี1ยวกับตนเองตามแบบที1ฟัง
๙. พูดให้ขอ้ มูลเกี1ยวกับตนเองและเรื1 องใกล้ตวั
๑๐. พูดและทําท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
๑๑. บอกชื1 อและคําศัพท์เกี1ยวกับเทศกาลสําคัญของเจ้าของภาษา
๑๒. เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที1เหมาะกับวัย
๑๓. ระบุตวั อักษรและเสี ยงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
๑๔. บอกคําศัพท์ที1เกี1ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื1น
๑๕. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที1เกิดขึนในห้องเรี ยน
๑๖. ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื1อรวบรวมคําศัพท์ที1เกี1ยวข้องใกล้ตวั
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คําอธิบายรายวิชา
อ JNJKJ ภาษาอังกฤษ N
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 N

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
เวลา PK ชั0 วโมง
************************************************

ศึกษาความแตกต่างของเสี ยงตัวอักษร คํา กลุ่มคําและประโยคง่าย ๆของภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ปฏิบตั ิตามคําสั1งและคําขอร้อง พูดสนทนาโต้ตอบด้วยคําสัน ๆ ฟัง พูดประโยค นิทาน ในสถานการณ์ง่าย ๆ
ที1เกิดขึนในห้องเรี ยน เลือก ระบุภาพหรื อสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของกลุ่มคํา ให้ขอ้ มูล บอกความ
ต้องการ ความรู ้สึกง่าย ๆ เกี1ยวกับตนเองและเรื1 องใกล้ตวั อ่านออกเสี ยง สะกดคํา กลุ่มคํา ประโยค ตาม
หลักการอ่าน ตอบคําถาม รวบรวมคําศัพท์ จากการฟังหรื อการอ่านเรื1 องใกล้ตวั เทศกาลสําคัญและชีวติ ความ
เป็ นอยูข่ องเจ้าของภาษา พูดและทําท่าทางประกอบตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้า
ร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที1เหมาะสมกับวัย มีความมุ่งมัน1 ใฝ่ เรี ยนรู ้และรักความเป็ นไทย
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:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าภาษาต่ างประเทศ ป. ๓ ( อ JNJKJ )
๑. ปฏิบตั ิตามคําสั1ง และคําขอร้องที1ฟัง หรื ออ่าน
๒. อ่านออกเสี ยงคํา สะกดคํา อ่านกลุ่มคํา ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่ายๆ ถูกต้องตามหลัก
การอ่าน
๓. เลือก/ระบุภาพ หรื อสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคําและประโยคที1ฟัง
๔. ตอบคําถามจากการฟังหรื ออ่านประโยค บทสนทนา หรื อนิทานง่ายๆ
๕. พูดโต้ตอบด้วยคําสันๆ ง่ายๆ ในการสื1 อสารระหว่างบุคคลตามแบบที1ฟัง
๖ .ใช้คาํ สั1งและคําขอร้องง่ายๆ ตามแบบที1ฟัง
๗. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที1ฟัง
๘. พูดขอและให้ขอ้ มูลง่ายๆ เกี1ยวกับตนเอง และเพื1อนตามแบบที1ฟัง
๙. บอกความรู ้สึกของตนเองเกี1ยวกับสิ1 งต่างๆ ใกล้ตวั หรื อกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที1ฟัง
๑๐. พูดให้ขอ้ มูลเกี1ยวกับตนเองและเรื1 องใกล้ตวั
๑๑. จัดหมวดหมู่คาํ ตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ1 งของ ตามที1ฟัง หรื ออ่าน
๑๒. พูดและทําท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
๑๓. บอกชื1อและคําศัพท์ง่ายๆ เกี1ยวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลอง และชีวติ ความเป็ นอยูข่ องเจ้าของภาษา
๑๔. เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที1เหมาะกับวัย
๑๕. บอกความแตกต่างของเสี ยงตัวอักษร คํา กลุ่มคํา และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
๑๖. บอกคําศัพท์ที1เกี1ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื1น
๑๗. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที1เกิดขึนในห้องเรี ยน
๑๘. ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื1อรวบรวมคําศัพท์ที1เกี1ยวข้องใกล้ตวั
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คําอธิบายรายวิชา
อ JPJKJ ภาษาอังกฤษ P
กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 P
เวลา SK ชั0 วโมง
************************************************
ปฏิบตั ิตามคําสั1ง คําขอร้องและคําแนะนําง่าย ๆ จากเรื1 องที1ฟัง อ่านออกเสี ยง สะกดคํา กลุ่มคํา
ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะตามหลักการอ่าน โดยเลือก ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื1 องหมาย
ตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสัน ๆ ตอบคําถามจากการฟัง พูด อ่านประโยค บทสนทนา
สถานการณ์ที1เกิดขึนในห้องเรี ยนและสถานศึกษา นิทานง่าย ๆ พูด เขียนโต้ตอบในการสื1 อสารระหว่างบุคคล
ใช้คาํ สั1ง คําขอร้อง คําขออนุ ญาต แสดงความต้องการของตนเอง ขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ เพื1อ
ขอและให้ขอ้ มูลเกี1ยวกับตนเอง เพื1อน ครอบครัวและเรื1 องใกล้ตวั วาดภาพแสดงความต้องการของสิ1 งต่าง ๆ
แสดงความคิดเห็นเกี1ยวกับเรื1 องราวต่าง ๆ ใกล้ตวั พร้อมทังทําท่าทางประกอบอย่างสุ ภาพตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตอบคําถามเกี1ยวกับเทศกาล วันสําคัญ งานฉลองและชี วติ ความเป็ นอยูอ่ ย่าง
ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา บอกความเหมือน ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย บอกความแตกต่างของเสี ยงอักษร คํา กลุ่มคํา ประโยค ข้อความของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้นและรวบรวมข้อมูล โดยเข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที1เหมาะสมกับวัย ถูกต้องตามกาลเทศะ มีนิสัยใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน รวมทังมีเจตคติที1ดีต่อการเรี ยน
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 )

252

ตัวชี:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าภาษาต่ างประเทศ ป. ๔ ( อ JPJKJ )
๑. ปฏิบตั ิตามคําสั1ง คําขอร้อง และคําแนะนํา (instructions) ง่ายๆ ที1ฟังหรื ออ่าน
๒. อ่านออกเสี ยงคํา สะกดคํา อ่านกลุ่มคํา ประโยค ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลัก
การอ่าน
๓. เลือก/ระบุภาพ หรื อสัญลักษณ์ หรื อเครื1 องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสันๆ ที1ฟัง หรื อ
อ่าน
๔. ตอบคําถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่ายๆ
๕. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื1 อสารระหว่างบุคคล
๖ .ใช้คาํ สั1ง คําขอร้อง และคําขออนุ ญาตง่ายๆ
๗. พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเอง และขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ
๘. พูด/เขียนเพื1อขอและให้ขอ้ มูลเกี1ยวกับตนเอง เพื1อน และครอบครัว
๙. พูดแสดงความรู ้สึกของตนเองเกี1ยวกับเรื1 องต่างๆ ใกล้ตวั และกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที1ฟัง
๑๐. พูดให้ขอ้ มูลเกี1ยวกับตนเองและเรื1 องใกล้ตวั
๑๑. พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ1 งต่างๆ ใกล้ตวั ตามที1ฟังหรื ออ่าน
๑๒. พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี1ยวกับเรื1 องต่างๆ ใกล้ตวั
๑๓. พูดและทําท่าประกอบอย่างสุ ภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
๑๔. ตอบคําถามเกี1ยวกับเทศกาล/วันสําคัญ/ งานฉลองและชีวติ ความเป็ นอยูง่ ่ายๆ ของเจ้าของภาษา
๑๕. เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที1เหมาะกับวัย
๑๖. บอกความแตกต่างของเสี ยงตัวอักษร คํา กลุ่มคํา ประโยค และข้อความของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย
๑๗. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของ
ไทย
๑๘. ค้นคว้า รวบรวมคําศัพท์ที1เกี1ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื1นและนําเสนอด้วยการพูด / การเขียน
๑๙. ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที1เกิดขึนในห้องเรี ยนและสถานศึกษา
๒๐. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ
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คําอธิบายรายวิชา
อ JQJKJ ภาษาอังกฤษ Q
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 Q
เวลา SK ชั0 วโมง
************************************************
ปฏิ บตั ิตามและใช้คาํ สั1ง คําขอร้ อง คําขออนุ ญาตและคําแนะนําง่าย ๆ จากการฟั งและอ่าน อ่านออก
เสี ยงประโยค ข้อความและบทกลอนสัน ๆ ตามหลักการอ่าน และบอกความเหมือน ความแตกต่างระหว่างการ
อ่านออกเสี ยงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื1 องหมายวรรคตอน การลําดับคํา ระบุและวาดภาพสัญลักษณ์หรื อ
เครื1 องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสัน ๆ เขียนแผนผัง แสดงข้อมูลจากเรื1 องที1ฟังหรื อ
อ่าน บอกใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ หรื อเรื1 องสัน ใช้
ถ้อยคํา นําเสี ยงและกริ ยาท่าทางอย่างสุ ภาพตามมารยาท ตอบคําถาม บอกความสําคัญของเทศกาล วันสําคัญ
งานฉลองและชีวติ ความเป็ นอยูข่ องเจ้าของภาษา ค้นคว้า รวบรวมคําศัพท์ที1เกี1ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
อื1น นําเสนอด้วยการพูดและเขียน ใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียนเรื1 องราวเกี1ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที1
เกิดขึนในห้องเรี ยน ในสถานศึกษา พูดและเขียนแสดงความต้องการ แสดงความรู ้สึก ขอความช่วยเหลือ ตอบ
รับ ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ แสดงความรู ้สึกของตนเองพร้อมทังให้เหตุผลสัน ๆ ขอและให้ขอ้ มูลเกี1ยวกับ
ครอบครัวและเรื1 องใกล้ตวั ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื1 องมือสื บค้น การรวบรวมข้อมูล บอกความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างเทศกาลและงานลองของเจ้าของภาษากับของไทย มีความรักในความเป็ นไทย ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน
และมีเจตคติที1ดีต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
รหัสตัวชี:วดั
ต W.W
ต W.X
ต W.[
ต X.W
ต X.X
ต [.W
ต \.W
ต \.X

ป.^/W ป.^/X ป.^/[ ป.^/\
ป.^/1 ป.^/2 ป.^/3 ป.^/4 ป.^/^
ป.^/W ป.^/X ป.^/[
ป.^/1 ป.^/2 ป.^/3
ป.^/1 ป.^/X
ป.^/1
ป.^/1
ป.^/1
(รวม 20 ตัวชี:วดั )
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ตัวชี:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าภาษาต่ างประเทศ ป. ๕ ( อ JQJKJ )
๑. ปฏิบตั ิตามคําสั1ง คําขอร้อง และ คําแนะนําง่ายๆ ที1ฟังและอ่าน
๒. อ่านออกเสี ยงประโยค ข้อความ และบทกลอนสันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
๓. ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์ หรื อเครื1 องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสันๆ ที1ฟัง หรื ออ่าน
๔. บอกใจความสําคัญ และตอบคําถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทานง่ายๆ หรื อ เรื1 องสันๆ
๕. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื1 อสารระหว่างบุคคล
๖. ใช้คาํ สั1ง คําขอร้อง คําขออนุญาต และให้คาํ แนะนําง่ายๆ
๗. พูด/เขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ง่ายๆ
๘. พูด/เขียนเพื1อขอและให้ขอ้ มูลเกี1ยวกับตนเอง เพื1อน ครอบครัว และเรื1 องใกล้ตวั
๙. พูด/เขียนแสดงความรู ้สึกของตนเองเกี1ยวกับเรื1 องต่างๆ ใกล้ตวั และกิจกรรมต่างๆ พร้อมทังให้เหตุผลสันๆ
ประกอบ
๑๐. พูด/เขียนให้ขอ้ มูลเกี1ยวกับตนเองและเรื1 องใกล้ตวั
๑๑. เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆ ตามที1ฟังหรื ออ่าน
๑๒. พูดแสดงความคิดเห็นเกี1ยวกับเรื1 องต่างๆ ใกล้ตวั
๑๓. ใช้ถอ้ ยคํา นําเสี ยง และกิริยาท่าทางอย่างสุ ภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
๑๔. ตอบคําถาม/บอกความสําคัญของเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลองและชีวติ ความเป็ นอยูง่ ่ายๆ ของเจ้าของภาษา
๑๕. เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
๑๖. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสี ยงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื1 องหมายวรรคตอน
และการลําดับคํา (order) ตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
๑๗. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย
๑๘. ค้นคว้า รวบรวมคําศัพท์ที1เกี1ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื1น และนําเสนอด้วยการพูด / การเขียน
๑๙. ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างๆ ที1เกิดขึนในห้องเรี ยนและสถานศึกษา
๒๐. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ
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คําอธิบายรายวิชา
อ JRJKJ ภาษาอังกฤษ R
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ชั: นประถมศึกษาปี ที0 R
เวลา SK ชั0 วโมง
************************************************
ปฏิบตั ิตามและพูด เขียนโต้ตอบ คําสั1ง คําขอร้อง คําขออนุ ญาตและคําแนะนําง่าย ๆ จากการฟังและ
อ่าน อ่านออกเสี ยงประโยค ข้อความ นิทาน และบทกลอนสัน ๆ ตามหลักการอ่าน และเปรี ยบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่างระหว่างการอ่านออกเสี ยงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื1 องหมายวรรคตอน การลําดับคํา
ระบุและวาดภาพสัญลักษณ์ หรื อเครื1 องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสัน ๆ ตลอดจน
ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย เขียนแผนผัง แผนภูมิ
แสดงข้อมูลจากเรื1 องที1ฟังหรื ออ่าน บอกใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและ
นิทานง่าย ๆหรื อเรื1 องสัน ใช้ถอ้ ยคํา นําเสี ยงและกริ ยาท่าทางอย่างสุ ภาพตามมารยาท ตอบคําถาม บอก
ความสําคัญของเทศกาล วันสําคัญ งานฉลองและชีวติ ความเป็ นอยูข่ องเจ้าของภาษา ค้นคว้า รวบรวมคําศัพท์ที1
เกี1ยวข้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที1เกิดขึนในห้องเรี ยน ในสถานศึกษา พูดและเขียนแสดงความต้องการ แสดง
ความรู ้สึก ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ ปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือ แสดงความรู ้สึกของตนเองพร้อมทังให้
เหตุผลสัน ๆ ขอและให้ขอ้ มูลเกี1ยวกับครอบครัวและเรื1 องใกล้ตวั ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื1 องมือสื บค้น รวบรวม
ข้อมูล มีความรักในความเป็ นไทย ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนและมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี:วดั
ต W.W
ต W.X
ต W.[
ต X.W
ต X.X
ต [.W
ต \.W
ต \.X

ป._/W ป._/X ป._/[ ป._/\
ป._/1 ป._/2 ป._/3 ป._/4 ป._/^
ป._/W ป._/X ป._/[
ป._/1 ป._/2 ป._/3
ป._/1 ป._/X
ป._/1
ป._/1
ป._/1
(รวม 20 ตัวชี:วดั )
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ตัวชี:วดั มาตรฐานการเรียนรู้ วชิ าภาษาต่ างประเทศ ป. ๖ ( อ JRJKJ )
๑. ปฏิบตั ิตามคําสั1ง คําขอร้อง และ คําแนะนําที1ฟังและอ่าน
๒. อ่านออกเสี ยงข้อความ นิ ทานและบทกลอนสันๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน
๓. เลือก/ระบุประโยค หรื อข้อความสันๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรื อเครื1 องหมายที1อ่าน
๔. บอกใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื1 องเล่า
๕. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื1 อสารระหว่างบุคคล
๖. ใช้คาํ สั1ง คําขอร้อง และให้คาํ แนะนํา
๗. พูด/เขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ง่ายๆ
๘. พูดและเขียนเพื1อขอและให้ขอ้ มูลเกี1ยวกับตนเอง เพื1อน ครอบครัว และเรื1 องใกล้ตวั
๙. พูด/เขียนแสดงความรู ้สึกของตนเองเกี1ยวกับเรื1 องต่างๆ ใกล้ตวั กิจกรรมต่างๆ พร้อมทังให้เหตุผลสันๆ
ประกอบ
๑๐. พูด/เขียนให้ขอ้ มูลเกี1ยวกับตนเอง เพื1อน และสิ1 งแวดล้อมใกล้ตวั
๑๑. เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ที1ฟังหรื ออ่าน
๑๒. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี1ยวกับเรื1 องต่างๆ ใกล้ตวั
๑๓. ใช้ถอ้ ยคํา นําเสี ยง และกิริยาท่าทางอย่างสุ ภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา
๑๔. ให้ขอ้ มูลเกี1ยวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็ นอยูข่ องเจ้าของภาษา
๑๕. เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
๑๖. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสี ยงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื1 องหมายวรรคตอน
และการลําดับคําตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
๑๗. เปรี ยบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณี ของเจ้าของภาษากับของ
ไทย
๑๘. ค้นคว้า รวบรวมคําศัพท์ที1เกี1ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื1นจากแหล่งเรี ยนรู ้ และนําเสนอด้วยการพูด /
การเขียน
๑๙. ใช้ภาษาสื1 อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที1เกิดขึนในห้องเรี ยนและสถานศึกษา
๒๐. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ
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คําอธิบายรายวิชา
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
ชั: น มัธยมศึกษาปี ที0 ๑
ภาคเรียนที0 ๑
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง
*********************************************
ศึกษาปฏิบตั ิตามคําสั1ง คําขอร้องคําแนะนํา และคําชีแจงต่าง ๆ อ่านออกเสี ยงข้อความได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน อ่านนิทานและร้อยกรองสัน ๆ เลือกระบุประโยคและข้อความสัมพันธ์กบั สื1 อที1ไม่ใช่ความเรี ยง
จับใจความสําคัญจากเรื1 องที1ฟังและอ่าน สนทนา แลกเปลี1ยนข้อมูลเกี1ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์
ต่าง ๆ พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธกิจกรรมต่าง ๆ ใกล้ตวั สรุ ป
วิเคราะห์ เรื1 องที1อยูใ่ นความสนใจของสังคม ใช้ภาษา นําเสี ยง และกริ ยาท่าทางตามมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่ วม หรื อจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกี1ยวกับเทศกาล วันสําคัญ
ชีวติ ความเป็ นอยู่ ประเพณี ของเจ้าของภาษา บอกความเหมือนและความแตกต่างเรื1 องการออกเสี ยง ประโยค
ชนิดต่าง ๆ การใช้เครื1 องหมายวรรคตอน การลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
และเปรี ยบเทียบเทศกาลวันสําคัญ และชีวติ ความเป็ นอยูข่ องเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้ารวบรวมสรุ ป
ข้อมูล ข้อเท็จจริ งที1เกี1ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื1น จากแหล่งเรี ยนรู ้และนําเสนอด้วยการพูด การเขียน
ใช้ภาษาสื1 อสารในสถานการณ์จริ ง สถานการณ์จาํ ลองที1เกิดขึนในห้องเรี ยนและสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการทางภาษา การสื1 อสาร การสื บเสาะหาความรู ้ การสื บค้นข้อมูล การฝึ กปฏิบตั ิตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ
เพื1อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําเสนอ สื1 อสาร เห็นคุณค่า นําความรู ้ไปใช้
ประโยชน์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที1เหมาะสม
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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คําอธิบายรายวิชา
อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
ชั: น มัธยมศึกษาปี ที0 ๑
ภาคเรียนที0 ๒
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง
*********************************************
ศึกษาปฏิบตั ิตามคําสั1ง คําขอร้องคําแนะนํา และคําชีแจงต่าง ๆ อ่านออกเสี ยงข้อความได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน อ่านนิทานและร้อยกรองสัน ๆ เลือกระบุประโยคและข้อความสัมพันธ์กบั สื1 อที1ไม่ใช่ความเรี ยง
จับใจความสําคัญจากเรื1 องที1ฟังและอ่าน สนทนา แลกเปลี1ยนข้อมูลเกี1ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์
ต่าง ๆ พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธกิจกรรมต่าง ๆ ใกล้ตวั สรุ ป
วิเคราะห์ เรื1 องที1อยูใ่ นความสนใจของสังคม ใช้ภาษา นําเสี ยง และกริ ยาท่าทางตามมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่ วม หรื อจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกี1ยวกับเทศกาล วันสําคัญ
ชีวติ ความเป็ นอยู่ ประเพณี ของเจ้าของภาษา บอกความเหมือนและความแตกต่างเรื1 องการออกเสี ยง ประโยค
ชนิดต่าง ๆ การใช้เครื1 องหมายวรรคตอน การลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
และเปรี ยบเทียบเทศกาลวันสําคัญ และชีวติ ความเป็ นอยูข่ องเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้ารวบรวมสรุ ป
ข้อมูล ข้อเท็จจริ งที1เกี1ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื1น จากแหล่งเรี ยนรู ้และนําเสนอด้วยการพูด การเขียน
ใช้ภาษาสื1 อสารในสถานการณ์จริ ง สถานการณ์จาํ ลองที1เกิดขึนในห้องเรี ยนและสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการทางภาษา การสื1 อสาร การสื บเสาะหาความรู ้ การสื บค้นข้อมูล การฝึ กปฏิบตั ิตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ
เพื1อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําเสนอ สื1 อสาร เห็นคุณค่า นําความรู ้ไปใช้
ประโยชน์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที1เหมาะสม
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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คําอธิบายรายวิชา
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
ชั: น มัธยมศึกษาปี ที0 ๒
ภาคเรียนที0 ๑
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง
*********************************************
ศึกษาปฏิบตั ิตามคําขอร้อง คําแนะนํา คําชีแจงและคําอธิ บายง่าย ๆ อ่านออกเสี ยงข้อความ ข่าว
ประกาศและบทร้อยกรองสัน ๆ และถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กบั
เรื1 องที1ไม่ใช่ความเรี ยง จับใจความสําคัญและแสดงความคิดเห็นเกี1ยวกับเรื1 องที1อ่าน สนทนาและแลกเปลี1ยน
ข้อมูลเกี1ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ พูด เขียน บรรยาย อธิ บายแสดงความต้องการเสนอ
และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธกิจกรรมต่าง ๆ และประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ที1อยูใ่ นความ
สนใจของสังคม ใช้ภาษา นําเสี ยงและกริ ยาท่าทางตามมารยาทของสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้า
ร่ วมหรื อจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกี1ยวกับเทศกาล วันสําคัญ ชีวติ ความเป็ นอยูป่ ระเพณี ของเจ้าของ
ภาษา เปรี ยบเทียบ บอกความหมายและอธิ บายความเหมือนและความแตกต่างเรื1 องของการออกเสี ยง
ประโยคชนิดต่าง ๆ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวมสรุ ปข้อมูล
ข้อเท็จจริ งที1เกี1ยวกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื1นจากแหล่งเรี ยนรู ้และนําเสนอด้วยการเขียน ใช้ภาษาสื1 อสาร
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์จริ ง สถานการณ์จาํ ลองที1เกิดขึนในห้องเรี ยน สถานศึกษาและ
ชุมชน
โดยใช้กระบวนการทางภาษา การสื1 อสารและการสื บเสาะหาความรู ้ การสื บค้นข้อมูล การฝึ กปฏิบตั ิ
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ
เพื1อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําเสนอ สื1 อสาร เห็นคุณค่า นําความรู ้ไปใช้
ประโยชน์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที1เหมาะสม
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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คําอธิบายรายวิชา
อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
ชั: น มัธยมศึกษาปี ที0 ๒
ภาคเรียนที0 ๒
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง
*********************************************
ศึกษาปฏิบตั ิตามคําขอร้อง คําแนะนํา คําชีแจงและคําอธิ บายง่าย ๆ อ่านออกเสี ยงข้อความ ข่าว
ประกาศและบทร้อยกรองสัน ๆ และถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กบั
เรื1 องที1ไม่ใช่ความเรี ยง จับใจความสําคัญและแสดงความคิดเห็นเกี1ยวกับเรื1 องที1อ่าน สนทนาและแลกเปลี1ยน
ข้อมูลเกี1ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ พูด เขียน บรรยาย อธิ บายแสดงความต้องการเสนอ
และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธกิจกรรมต่าง ๆ และประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ที1อยูใ่ นความ
สนใจของสังคม ใช้ภาษา นําเสี ยงและกริ ยาท่าทางตามมารยาทของสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้า
ร่ วมหรื อจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกี1ยวกับเทศกาล วันสําคัญ ชีวิตความเป็ นอยูป่ ระเพณี ของเจ้าของ
ภาษา เปรี ยบเทียบ บอกความหมายและอธิ บายความเหมือนและความแตกต่างเรื1 องของการออกเสี ยง
ประโยคชนิดต่าง ๆ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวมสรุ ปข้อมูล
ข้อเท็จจริ งที1เกี1ยวกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื1นจากแหล่งเรี ยนรู ้และนําเสนอด้วยการเขียน
ใช้ภาษาสื1 อสาร
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์จริ ง สถานการณ์จาํ ลองที1เกิดขึนในห้องเรี ยน สถานศึกษาและ
ชุมชน
โดยใช้กระบวนการทางภาษา การสื1 อสารและการสื บเสาะหาความรู ้ การสื บค้นข้อมูล การฝึ กปฏิบตั ิ
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ
เพื1อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําเสนอ สื1 อสาร เห็นคุณค่า นําความรู ้ไปใช้
ประโยชน์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที1เหมาะสม
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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คําอธิบายรายวิชา
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
ชั: น มัธยมศึกษาปี ที0 ๓
ภาคเรียนที0 ๑
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง
*********************************************
ศึกษาปฏิบตั ิตามคําขอร้อง คําแนะนํา คําชีแจงและคําอธิ บายง่าย ๆ อ่านออกเสี ยงข้อความ ข่าว
ประกาศ โฆษณาและบทร้อยกรองสัน ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุเขียนประโยค ข้อความให้สัมพันธ์กบั
สื1 อที1ไม่ใช่ความเรี ยง จับใจความสําคัญ รายละเอียด สนับสนุน แสดงความคิดเห็นเกี1ยวกับเรื1 องที1ฟังและอ่าน
สนทนาสื1 อสาร แลกเปลี1ยนข้อมูลเกี1ยวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ต่าง ๆ พูด เขียน บรรยาย อธิ บาย
แสดงความต้องการ เสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การขอและให้ขอ้ มูล เปรี ยบเทียบ สรุ ป
วิเคราะห์ เหตุการณ์ ข่าว ที1อยูใ่ นความสนใจของสังคม ใช้ภาษา นําเสี ยง ท่าทาง กริ ยามารยาททางสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่ วมหรื อจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกี1ยวกับเทศกาล วันสําคัญ
ชีวติ ความเป็ นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของเจ้าของภาษา เปรี ยบเทียบบอกความเหมือนและความแตกต่าง
เรื1 องการออกเสี ยงประโยคชนิดต่าง ๆ การลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
ค้นคว้า รวบรวม สรุ ปข้อมูล ข้อเท็จจริ งที1เกี1ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื1น จากแหล่งเรี ยนรู ้และนําเสนอ
ด้วยการพูด การเขียน ใช้ภาษาสื1 อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์จริ ง สถานการณ์จาํ ลองที1
เกิดขึนในห้องเรี ยน สถานศึกษาและชุมชน
โดยใช้กระบวนการทางภาษา การสื1 อสารและการสื บเสาะหาความรู ้ การสื บค้นข้อมูล การฝึ กปฏิบตั ิ
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ
เพื1อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําเสนอ สื1 อสาร เห็นคุณค่า นําความรู ้ไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที1เหมาะสม
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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คําอธิบายรายวิชา
อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
ชั: น มัธยมศึกษาปี ที0 ๓
ภาคเรียนที0 ๒
จํานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
เวลา ๖๐ ชั0 วโมง
*********************************************
ศึกษาปฏิบตั ิตามคําขอร้อง คําแนะนํา คําชีแจงและคําอธิ บายง่าย ๆ อ่านออกเสี ยงข้อความ ข่าว
ประกาศ โฆษณาและบทร้อยกรองสัน ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุเขียนประโยค ข้อความให้สัมพันธ์กบั
สื1 อที1ไม่ใช่ความเรี ยง จับใจความสําคัญ รายละเอียด สนับสนุน แสดงความคิดเห็นเกี1ยวกับเรื1 องที1ฟังและอ่าน
สนทนาสื1 อสาร แลกเปลี1ยนข้อมูลเกี1ยวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ต่าง ๆ พูด เขียน บรรยาย อธิ บาย
แสดงความต้องการ เสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การขอและให้ขอ้ มูล เปรี ยบเทียบ สรุ ป
วิเคราะห์ เหตุการณ์ ข่าว ที1อยูใ่ นความสนใจของสังคม ใช้ภาษา นําเสี ยง ท่าทาง กริ ยามารยาททางสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่ วมหรื อจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกี1ยวกับเทศกาล วันสําคัญ
ชีวติ ความเป็ นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของเจ้าของภาษา เปรี ยบเทียบบอกความเหมือนและความแตกต่าง
เรื1 องการออกเสี ยงประโยคชนิดต่าง ๆ การลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
ค้นคว้า รวบรวม สรุ ปข้อมูล ข้อเท็จจริ งที1เกี1ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื1น จากแหล่งเรี ยนรู ้และนําเสนอ
ด้วยการพูด การเขียน ใช้ภาษาสื1 อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์จริ ง สถานการณ์จาํ ลองที1
เกิดขึนในห้องเรี ยน สถานศึกษาและชุมชน
โดยใช้กระบวนการทางภาษา การสื1 อสารและการสื บเสาะหาความรู ้ การสื บค้นข้อมูล การฝึ กปฏิบตั ิ
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ
เพื1อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําเสนอ สื1 อสาร เห็นคุณค่า นําความรู ้ไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที1เหมาะสม
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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คําอธิบายรายวิชาเพิม0 เติม
อMJMKJ ภาษาอังกฤษกับเจ้ าของภาษา 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ

ชั: น มัธยมศึกษาปี ที0 J ภาคเรียนที0 J
จํานวน K.Q หน่ วยกิต
เวลา MK ชั0 วโมง / ภาคเรี ยน
*********************************************
ใช้ภาษานําเสี ยงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพื1อสื1 อสารในชี วิตประจําวัน ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การ
พูดขณะแนะนําตนเอง การสัมผัสมื อ การโบกมื อ การแสดงความรู ้ สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่ าวอวยพร การ
แสดงอาการตอบรับหรื อปฏิเสธ คําขอร้อง คําแนะนํา คําสั1ง คําชี แจง คําอธิ บาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์
ต่าง ๆใน ท้องถิ1นและสังคม ข้อมูลเกี1ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริ การผูอ้ ื1น
รวมทังเทศกาลต่าง ๆ วันสําคัญ ชี วติ ความเป็ นอยูแ่ ละประเพณี ของเจ้าของภาษา โดยใช้ทกั ษะกระบวนการ
ทางภาษาในการฟั งและพูด จับใจความสําคัญ แล้วถ่ายโอนเป็ นถ้อยคําของตนเองในรู ปแบบต่าง ๆ แสดงความ
คิดเห็น แสดงความต้องการความรู ้สึก สื บค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆเชื1 อมโยงความสัมพันธ์กบั
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ อื1 น นําไปใช้ใ นชี วิต ประจําวัน มี เจตคติ ที1 ดี ใ นการเรี ย น เห็ น คุ ณ ค่ า และตระหนัก ใน
ความสําคัญของการฟั งและพูดซึ1 งเป็ นเครื1 องมือในการสื1 อสาร มีมารยาท มีเหตุผลและรอบคอบในการแสดง
ความคิดเห็นและการตัดสิ นใจ เห็นคุณค่าในการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มุ่งมัน1 ใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู ้
เป็ นพืนฐานในการศึกษาต่อและการดํารงชีวติ
ผลการเรียนรู้
W. สนทนาแลกเปลี1ยนข้อมูลเกี1ยวกับตนเอง ชีวติ ประจําวัน ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสาร
และเหตุการณ์ที1อยูใ่ นความสนใจของสังคม
X. ปฏิบตั ิตามและใช้คาํ สั1ง คําแนะนําต่าง ๆ คําชีแจง คําขอร้อง และคําอธิ บาย
[. พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม
\. พูดสรุ ปใจความสําคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ1 งที1ฟัง
^. ใช้ภาษา นําเสี ยงและกริ ยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที1ตามมารยาททาง
สังคม
_. พูดอธิ บายความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย
’. พูดนําเสนอข้อมูลที1เชื1 อมโยงความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื1น
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คําอธิบายรายวิชาเพิม0 เติม
อMJMKM ภาษาอังกฤษกับเจ้ าของภาษา 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 J ภาคเรียนที0 2 จํานวน K.Q หน่ วยกิต เวลา MK ชั0 วโมง / ภาคเรี ยน
*********************************************
ใช้ภาษานําเสี ยงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพื1อสื1 อสารในชี วิตประจําวัน ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การ
พูดขณะแนะนําตนเอง การสัมผัสมื อ การโบกมื อ การแสดงความรู ้ สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่ าวอวยพร การ
แสดงอาการตอบรับหรื อปฏิเสธ คําขอร้อง คําแนะนํา คําสั1ง คําชี แจง คําอธิ บาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์
ต่าง ๆใน ท้องถิ1นและสังคม ข้อมูลเกี1ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริ การผูอ้ ื1น
รวมทังเทศกาลต่าง ๆ วันสําคัญ ชี วิตความเป็ นอยู่และประเพณี ของเจ้าของภาษา โดยใช้ทกั ษะกระบวนการ
ทางภาษาในการฟั งและพูด จับใจความสําคัญ แล้วถ่ายโอนเป็ นถ้อยคําของตนเองในรู ปแบบต่าง ๆ แสดงความ
คิดเห็น แสดงความต้องการความรู ้สึก สื บค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆเชื1 อมโยงความสัมพันธ์กบั
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ อื1 น นําไปใช้ใ นชี วิต ประจําวัน มี เจตคติ ที1 ดี ใ นการเรี ย น เห็ น คุ ณ ค่ า และตระหนัก ใน
ความสําคัญของการฟั งและพูดซึ1 งเป็ นเครื1 องมือในการสื1 อสาร มีมารยาท มีเหตุผลและรอบคอบในการแสดง
ความคิดเห็นและการตัดสิ นใจ เห็นคุณค่าในการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มุ่งมัน1 ใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู ้
เป็ นพืนฐานในการศึกษาต่อและการดํารงชีวติ
ผลการเรียนรู้
W. สนทนาแลกเปลี1ยนข้อมูลเกี1ยวกับตนเอง ชีวติ ประจําวัน ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสาร
และเหตุการณ์ที1อยูใ่ นความสนใจของสังคม
X. ปฏิบตั ิตามและใช้คาํ สั1ง คําแนะนําต่าง ๆ คําชีแจง คําขอร้อง และคําอธิ บาย
[. พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม
\. พูดสรุ ปใจความสําคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ1 งที1ฟัง
^. ใช้ภาษา นําเสี ยงและกริ ยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที1ตามมารยาททาง
สังคม
_. พูดอธิ บายความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย
’. พูดนําเสนอข้อมูลที1เชื1 อมโยงความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื1น
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คําอธิบายรายวิชาเพิม0 เติม
อMMMKJ ภาษาอังกฤษกับเจ้ าของภาษา N
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 M ภาคเรียนที0 1 จํานวน K.Q หน่ วยกิต เวลา MK ชั0 วโมง / ภาคเรี ยน
*********************************************
ใช้ภาษานําเสี ยงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพื1อสื1 อสารในชี วิตประจําวัน ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การ
พูดขณะแนะนําตนเอง การสัมผัสมื อ การโบกมื อ การแสดงความรู ้ สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่ าวอวยพร การ
แสดงอาการตอบรับหรื อปฏิเสธ คําขอร้อง คําแนะนํา คําสั1ง คําชี แจง คําอธิ บาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์
ต่าง ๆใน ท้องถิ1นและสังคม ข้อมูลเกี1ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริ การผูอ้ ื1น
รวมทังเทศกาลต่าง ๆ วันสําคัญ ชี วิตความเป็ นอยู่และประเพณี ของเจ้าของภาษา โดยใช้ทกั ษะกระบวนการ
ทางภาษาในการฟั งและพูด จับใจความสําคัญ แล้วถ่ายโอนเป็ นถ้อยคําของตนเองในรู ปแบบต่าง ๆ แสดงความ
คิดเห็น แสดงความต้องการความรู ้สึก สื บค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆเชื1 อมโยงความสัมพันธ์กบั
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ อื1 น นําไปใช้ใ นชี วิต ประจําวัน มี เจตคติ ที1 ดี ใ นการเรี ย น เห็ น คุ ณ ค่ า และตระหนัก ใน
ความสําคัญของการฟั งและพูดซึ1 งเป็ นเครื1 องมือในการสื1 อสาร มีมารยาท มีเหตุผลและรอบคอบในการแสดง
ความคิดเห็นและการตัดสิ นใจ เห็นคุณค่าในการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มุ่งมัน1 ใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู ้
เป็ นพืนฐานในการศึกษาต่อและการดํารงชีวติ
ผลการเรียนรู้
W. สนทนาแลกเปลี1ยนข้อมูลเกี1ยวกับตนเอง ชีวติ ประจําวัน ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสาร
และเหตุการณ์ที1อยูใ่ นความสนใจของสังคม
X. ปฏิบตั ิตามและใช้คาํ สั1ง คําแนะนําต่าง ๆ คําชีแจง คําขอร้อง และคําอธิ บาย
[. พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม
\. พูดสรุ ปใจความสําคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ1 งที1ฟัง
^. ใช้ภาษา นําเสี ยงและกริ ยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที1ตามมารยาททาง
สังคม
_. พูดอธิ บายความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย
’. พูดนําเสนอข้อมูลที1เชื1 อมโยงความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื1น
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คําอธิบายรายวิชาเพิม0 เติม
อMMMKM ภาษาอังกฤษกับเจ้ าของภาษา P
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 M ภาคเรียนที0 2 จํานวน K.Q หน่ วยกิต เวลา MK ชั0 วโมง / ภาคเรี ยน
*********************************************
ใช้ภาษานําเสี ยงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพื1อสื1 อสารในชี วิตประจําวัน ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การ
พูดขณะแนะนําตนเอง การสัมผัสมื อ การโบกมื อ การแสดงความรู ้ สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่ าวอวยพร การ
แสดงอาการตอบรับหรื อปฏิเสธ คําขอร้อง คําแนะนํา คําสั1ง คําชี แจง คําอธิ บาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์
ต่าง ๆใน ท้องถิ1นและสังคม ข้อมูลเกี1ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริ การผูอ้ ื1น
รวมทังเทศกาลต่าง ๆ วันสําคัญ ชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละประเพณี ของเจ้าของภาษา โดยใช้ทกั ษะกระบวนการทาง
ภาษาในการฟั งและพู ด จับใจความสําคัญ แล้วถ่ ายโอนเป็ นถ้อยคําของตนเองในรู ปแบบต่าง ๆ แสดงความ
คิดเห็น แสดงความต้องการความรู ้สึก สื บค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆเชื1 อมโยงความสัมพันธ์กบั
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ อื1 น นําไปใช้ใ นชี วิต ประจําวัน มี เจตคติ ที1 ดี ใ นการเรี ย น เห็ น คุ ณ ค่ า และตระหนัก ใน
ความสําคัญของการฟั งและพูดซึ1 งเป็ นเครื1 องมือในการสื1 อสาร มีมารยาท มีเหตุผลและรอบคอบในการแสดง
ความคิดเห็นและการตัดสิ นใจ เห็นคุณค่าในการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มุ่งมัน1 ใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู ้
เป็ นพืนฐานในการศึกษาต่อและการดํารงชีวติ
ผลการเรียนรู้
W. สนทนาแลกเปลี1ยนข้อมูลเกี1ยวกับตนเอง ชีวติ ประจําวัน ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสาร
และเหตุการณ์ที1อยูใ่ นความสนใจของสังคม
X. ปฏิบตั ิตามและใช้คาํ สั1ง คําแนะนําต่าง ๆ คําชีแจง คําขอร้อง และคําอธิ บาย
[. พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม
\. พูดสรุ ปใจความสําคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ1 งที1ฟัง
^. ใช้ภาษา นําเสี ยงและกริ ยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที1ตามมารยาททาง
สังคม
_. พูดอธิ บายความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย
’. พูดนําเสนอข้อมูลที1เชื1 อมโยงความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื1น
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คําอธิบายรายวิชาเพิม0 เติม
อMNMKJ ภาษาอังกฤษกับเจ้ าของภาษา Q
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 N ภาคเรียนที0 1 จํานวน K.Q หน่ วยกิต เวลา MK ชั0 วโมง / ภาคเรี ยน
*********************************************
ใช้ภาษานําเสี ยงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพื1อสื1 อสารในชี วิตประจําวัน ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การ
พูดขณะแนะนําตนเอง การสัมผัสมื อ การโบกมื อ การแสดงความรู ้ สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่ าวอวยพร การ
แสดงอาการตอบรับหรื อปฏิเสธ คําขอร้อง คําแนะนํา คําสั1ง คําชี แจง คําอธิ บาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์
ต่าง ๆใน ท้องถิ1นและสังคม ข้อมูลเกี1ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริ การผูอ้ ื1น
รวมทังเทศกาลต่าง ๆ วันสําคัญ ชี วิตความเป็ นอยูแ่ ละประเพณี ของเจ้าของภาษา โดยใช้ทกั ษะกระบวนการ
ทางภาษาในการฟั งและพูด จับใจความสําคัญ แล้วถ่ายโอนเป็ นถ้อยคําของตนเองในรู ปแบบต่าง ๆ แสดงความ
คิดเห็น แสดงความต้องการความรู ้สึก สื บค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆเชื1 อมโยงความสัมพันธ์กบั
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ อื1 น นําไปใช้ใ นชี วิต ประจําวัน มี เจตคติ ที1 ดี ใ นการเรี ย น เห็ น คุ ณ ค่ า และตระหนัก ใน
ความสําคัญของการฟั งและพูดซึ1 งเป็ นเครื1 องมือในการสื1 อสาร มีมารยาท มีเหตุผลและรอบคอบในการแสดง
ความคิดเห็นและการตัดสิ นใจ เห็นคุณค่าในการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มุ่งมัน1 ใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู ้
เป็ นพืนฐานในการศึกษาต่อและการดํารงชีวติ
ผลการเรียนรู้
W. สนทนาแลกเปลี1ยนข้อมูลเกี1ยวกับตนเอง ชีวติ ประจําวัน ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสาร
และเหตุการณ์ที1อยูใ่ นความสนใจของสังคม
X. ปฏิบตั ิตามและใช้คาํ สั1ง คําแนะนําต่าง ๆ คําชีแจง คําขอร้อง และคําอธิ บาย
[. พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม
\. พูดสรุ ปใจความสําคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ1 งที1ฟัง
^. ใช้ภาษา นําเสี ยงและกริ ยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที1ตามมารยาททาง
สังคม
_. พูดอธิ บายความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย
’. พูดนําเสนอข้อมูลที1เชื1 อมโยงความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื1น
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คําอธิบายรายวิชาเพิม0 เติม
อMNMKM ภาษาอังกฤษกับเจ้ าของภาษา R
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 N ภาคเรียนที0 2 จํานวน K.Q หน่ วยกิต เวลา MK ชั0 วโมง / ภาคเรี ยน
*********************************************
ใช้ภาษานําเสี ยงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพื1อสื1 อสารในชี วิตประจําวัน ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การ
พูดขณะแนะนําตนเอง การสัมผัสมื อ การโบกมื อ การแสดงความรู ้ สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่ าวอวยพร การ
แสดงอาการตอบรับหรื อปฏิเสธ คําขอร้อง คําแนะนํา คําสั1ง คําชี แจง คําอธิ บาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์
ต่าง ๆใน ท้องถิ1นและสังคม ข้อมูลเกี1ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริ การผูอ้ ื1น
รวมทังเทศกาลต่าง ๆ วันสําคัญ ชี วิตความเป็ นอยูแ่ ละประเพณี ของเจ้าของภาษา โดยใช้ทกั ษะกระบวนการ
ทางภาษาในการฟั งและพูด จับใจความสําคัญ แล้วถ่ายโอนเป็ นถ้อยคําของตนเองในรู ปแบบต่าง ๆ แสดงความ
คิดเห็น แสดงความต้องการความรู ้สึก สื บค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆเชื1 อมโยงความสัมพันธ์กบั
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ อื1 น นําไปใช้ใ นชี วิต ประจําวัน มี เจตคติ ที1 ดี ใ นการเรี ย น เห็ น คุ ณ ค่ า และตระหนัก ใน
ความสําคัญของการฟั งและพูดซึ1 งเป็ นเครื1 องมือในการสื1 อสาร มีมารยาท มีเหตุผลและรอบคอบในการแสดง
ความคิดเห็นและการตัดสิ นใจ เห็นคุณค่าในการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มุ่งมัน1 ใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู ้
เป็ นพืนฐานในการศึกษาต่อและการดํารงชีวติ
ผลการเรียนรู้
W. สนทนาแลกเปลี1ยนข้อมูลเกี1ยวกับตนเอง ชีวติ ประจําวัน ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสาร
และเหตุการณ์ที1อยูใ่ นความสนใจของสังคม
X. ปฏิบตั ิตามและใช้คาํ สั1ง คําแนะนําต่าง ๆ คําชีแจง คําขอร้อง และคําอธิ บาย
[. พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม
\. พูดสรุ ปใจความสําคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ1 งที1ฟัง
^. ใช้ภาษา นําเสี ยงและกริ ยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที1ตามมารยาททาง
สังคม
_. พูดอธิ บายความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย
’. พูดนําเสนอข้อมูลที1เชื1 อมโยงความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื1น
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ได้จดั กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยมุ่งให้ผูเ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรง ได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งและค้นพบความถนัดของตนเอง สามารถค้นคว้าหาความรู ้
เพิ1มเติมตามความสนใจจากแหล่งเรี ยนรู ้ ที1หลากหลาย บําเพ็ญประโยชน์เพื1อสังคม มีทกั ษะในการดําเนิ นงาน
ส่ งเสริ มให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สังคม ศีลธรรม จริ ยธรรม ให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั และเข้าใจตนเอง สามารถวางแผน
ชีวติ และอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะดังนี
1. กิจกรรมแนะแนว โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ได้จดั กิจกรรมแนะ
แนวเพื1อช่ วยเหลื อและพัฒนาผูเ้ รี ยน นักเรี ยนทุ กคนต้องเข้าร่ วมกิ จกรรมแนะแนว 40 ชัว1 โมงต่อปี การศึกษา
( ระดับประถมศึกษา ) 20 ชัว1 โมงต่อภาคเรี ยน ( ระดับมัธยมศึกษา )
แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว
๑. จัดกิจกรรมเพื1อให้ครู ได้รู้จกั และช่วยเหลือผูเ้ รี ยนมากขึน โดยใช้กระบวนการทางจิตวิทยา
การจัดบริ การสนเทศ โดยจัดให้มีเอกสารเพื1อใช้สํารวจข้อมูลเกี1ยวกับตัวผูเ้ รี ยน ด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์
การใช้แบบสอบถาม การเขียนประวัติ การพบผูป้ กครองก่อนและระหว่างเรี ยน การเยี1ยมบ้านนักเรี ยน การให้
ความช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยนในเรื1 องสุ ขภาพจิ ต เศรษฐกิ จ การจัดทําระเบียนสะสม สมุ ดรายงานประจําตัวนักเรี ยน
และบัตรสุ ขภาพ
๒. จัดกิ จกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ โดยทําแบบทดสอบเพื1อรู ้ จกั และเข้าใจตนเอง มี
ทักษะในการตัดสิ นใจ การปรับตัว และการวางแผนเพื1อเลือกศึกษาต่อ เลือกอาชีพ
๓. จัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และรายกลุ่ม ในด้านการศึกษา อาชีพ และ
ส่ วนตัว โดยมี ผูใ้ ห้คาํ ปรึ ก ษาที1 มีคุณ วุฒิ และมี ความเชี1 ยวชาญในเรื1 องการให้คาํ ปรึ กษา ตลอดจนมี ห้องให้
คําปรึ กษาที1เหมาะสม
๓.๑ ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที1ประสบปั ญหาด้านการเงิน โดยการให้ทุนการศึกษา
แก่ผเู ้ รี ยน
๓.๒ ติดตามเก็บข้อมูลของนักเรี ยนที1สาํ เร็ จการศึกษา
๒. กิจกรรมนักเรี ยน เป็ นกิจกรรมที1ส่งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนในระดับชันประถมศึกษาปี ที1
๑ ถึ งระดับชันมัธยมศึกษาปี ที1 ๓ ทุ กคน ได้ฝึกอบรมวิชาลู กเสื อ – เนตรนารี เพื1อส่ งเสริ มหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข ส่ งเสริ มความสามัคคี มีวินยั และบําเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม โดยดําเนินการจัดกิจกรรมตามข้อกําหนดของคณะกรรมการลูกเสื อแห่งชาติ
กิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี - นักเรี ยนทุกคนต้องเข้าร่ วมกิจกรรมลูกเสื อเนตรนารี / ๓๐
ชัว1 โมงต่อปี การศึกษา (ระดับประถมศึกษา) ๑๒ ชัว1 โมงในภาคเรี ยนที1 ๑ และ ๑๓ ชัว1 โมงในภาคเรี ยนที1 ๒
(ระดับมัธยมศึกษา )
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แนวการจัดกิจกรรมลูกเสื อ/เนตรนารี /
กิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๑ – ๓
เปิ ดประชุมกอง ดําเนิ นการตามกระบวนการของลูกเสื อ และจัดกิจกรรมให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน
ปฏิบตั ิกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุ ปผลการปฏิบตั ิกิจกรรม ปิ ดประชุมกอง โดยให้ผเู ้ รี ยนศึกษาและ
ฝึ กปฏิบตั ิในเรื1 อง
๑. เตรี ยมลูกเสื อสํารอง นิยายเรื1 องเมาคลี ประวัติการเริ1 มกิจการลูกเสื อสํารอง การทําความเคารพเป็ น
หมู่ (แกรนด์ฮาวล์) การทําความเคารพเป็ นรายบุคคล การจับมือซ้าย ระเบียบแถวเบืองต้น คําปฏิญาณ กฎ และ
คติพจน์ของลูกเสื อสํารอง
๒. ลูกเสื อสํารองดาวดวงที1 ๑ ๒ และ ๓ อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ การสํารวจ การค้นหา
ธรรมชาติ ความปลอดภัย บริ การ ธง และประเทศต่าง ๆ การฝี มือ กิจกรรมกลางแจ้ง การบันเทิง การผูกเงื1อน
คําปฏิญาณ และกฎของลูกเสื อสํารอง
โดยใช้กระบวนการทํางาน กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการจัดการ กระบวนการ
คิดริ เริ ม สร้างสรรค์ กระบวนการฝึ กปฏิบตั ิทางลูกเสื อ กระบวนการทางเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ1นได้
อย่างเหมาะสม
เพื1อให้มีความรู ้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสื อ สามารถปฏิบตั ิตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสื อสํารอง มีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื1 อฟัง และพึ1งตนเอง ซื1 อสัตย์ สุ จริ ต มีระเบียบวินยั และเห็นอกเห็นใจ
ผูอ้ ื1น บําเพ็ญตนเพื1อสาธารณประโยชน์ รู ้จกั ทําการฝี มือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ทังนีโดยไม่เกี1ยวข้องกับ
ลัทธิ การเมืองใด ๆ สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ1 งแวดล้อม นําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
หมายเหตุ - เมื1อผูเ้ รี ยนผ่านการทดสอบในข้อ ๑ แล้ว จะได้รับเครื1 องหมายลูกเสื อสํารอง
- เมื1อผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมและผ่านการสอบแล้ว จะได้รับเครื1 องหมายดาวดวงที1 ๑
๒ และ ๓ ตามลําดับ
- สําหรับวิชาพิเศษ ให้ใช้ขอ้ บังคับคณะลูกเสื อแห่งชาติวา่ ด้วยการปกครองหลักสู ตร
และวิชาพิเศษลูกเสื อสํารอง (ฉบับที1 ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒
กิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี ชั: นประถมศึกษาปี ที0 ๔ - ๖
เปิ ดประชุมกอง ดําเนิ นการตามกระบวนการของลูกเสื อ และจัดกิจกรรมให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน
ปฏิบตั ิกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุ ปผลการปฏิบตั ิกิจกรรม ปิ ดประชุมกอง โดยให้ผเู ้ รี ยนศึกษาและ
ฝึ กปฏิบตั ิในเรื1 อง
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๑. ลูกเสื อตรี ความรู ้เกี1ยวกับขบวนการลูกเสื อ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสามัญ กิจกรรมกลางแจ้ง
ระเบียบแถว
๒. ลูกเสื อโท การรู ้จกั ดูแลตนเอง การช่วยเหลือผูอ้ ื1น การเดินทางไปยังสถานที1ต่าง ๆ ทักษะในทาง
วิชาลูกเสื อ งานอดิเรกและเรื1 องที1น่าสนใจ คําปฏิญาณ และกฎของลูกเสื อ ระเบียบแถว
๓. ลูกเสื อเอก การพึ1งตนเอง การบริ การ การผจญภัย วิชาการของลูกเสื อ ระเบียบแถว
โดยใช้กระบวนการทํางาน กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการจัดการ
กระบวนการคิดริ เริ1 ม สร้างสรรค์ กระบวนการฝึ กปฏิบตั ิทางลูกเสื อ กระบวนการทางเทคโนโลยี
และภูมิปัญญาท้องถิ1นได้อย่างเหมาะสม
เพื1อให้มีความรู ้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสื อ สามารถปฏิบตั ิตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสื อสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื1 อฟัง และพึ1งตนเอง ซื1 อสัตย์ สุ จริ ต มีระเบียบวินยั และเห็นอกเห็นใจ
ผูอ้ ื1น บําเพ็ญตนเพื1อสาธารณประโยชน์ รู ้จกั ทําการฝี มือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ทังนีโดยไม่เกี1ยวข้อง
กับลัทธิ การเมืองใด ๆ สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ1 งแวดล้อม นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
หมายเหตุ - เมื1อผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรม และผ่านการทดสอบแล้ว จะได้รับเครื1 องหมายลูกเสื อตรี
ลูกเสื อโท และลูกเสื อเอก ตามลําดับ
- สําหรับวิชาพิเศษ ให้ใช้ขอ้ บังคับคณะลูกเสื อแห่งชาติวา่ ด้วยการปกครองหลักสู ตร
และวิชาพิเศษลูกเสื อสามัญ (ฉบับที1 ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
กิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี ชั: นมัธยมศึกษาปี ที0 ๑ - ๓
เปิ ดประชุมกอง ดําเนิ นการตามกระบวนการของลูกเสื อ และจัดกิจกรรมให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน
ปฏิบตั ิกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุ ปผลการปฏิบตั ิกิจกรรม ปิ ดประชุมกอง โดยให้ผเู ้ รี ยนศึกษาและ
ฝึ กปฏิบตั ิในเรื1 อง
๑. เครื1 องหมายลูกเสื อโลก (ชันมัธยมศึกษาปี ที1 ๑)
๒. เครื1 องหมายลูกเสื อชันพิเศษ (ชันมัธยมศึกษาปี ที1 ๒)
๓. เครื1 องหมายลูกเสื อหลวง (ชันมัธยมศึกษาปี ที1 ๓)
โดยใช้กระบวนการทํางาน กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการจัดการ กระบวน
การคิดริ เริ มสร้างสรรค์ กระบวนการฝึ กปฏิบตั ิทางลูกเสื อ กระบวนการทางเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ1น
ได้อย่างเหมาะสม
เพื1อให้มีความรู ้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสื อ สามารถปฏิบตั ิตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ มีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื1 อฟัง และพึ1งตนเอง ซื1 อสัตย์ สุ จริ ต มีระเบียบวินยั และเห็น
อกเห็นใจผูอ้ ื1น บําเพ็ญตนเพื1อสาธารณประโยชน์ รู ้จกั ทําการฝี มือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ทังนีโดยไม่
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เกี1ยวข้องกับลัทธิ การเมืองใด ๆ สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ1 งแวดล้อม นําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หมายเหตุ - ผูเ้ รี ยนจะได้รับเครื1 องหมายลูกเสื อโลก เมื1อเรี ยนและสอบผ่านวิชาในข้อ ๑
- ผูเ้ รี ยนจะได้รับเครื1 องหมายลูกเสื อชันพิเศษ ต้อง
๑. ได้รับเครื1 องหมายลูกเสื อโลกแล้ว
๒. เรี ยนและสอบได้วชิ าในข้อ ๒. การเดินทางสํารวจ และการบริ การ และต้องเลือกเรี ยนและ
สอบผ่านอีก ๓ วิชาจาก ๖ วิชา ในระดับลูกเสื อชันพิเศษ
๓. ผ่านการฝึ กอบรมความคิดริ เริ1 ม (การเดินทางไกล และการอยูค่ ่ายพักแรม)
- ผูเ้ รี ยนจะได้รับเครื1 องหมายลูกเสื อหลวง ต้อง
๑. ได้รับเครื1 องหมายลูกเสื อชันพิเศษ
๒. เรี ยนและสอบได้วชิ าพืนฐานอีก ๓ วิชา ในระดับลูกเสื อชันพิเศษที1ไม่ซากั
ํ บวิชาพืนฐาน
ในชันมัธยมศึกษาปี ที1 ๒
๓. สอบได้วชิ าการบริ การและวิชาพืนฐานอีก ๓ วิชา ในระดับลูกเสื อหลวง
๔. ผ่านการฝึ กอบรมวิชาการเป็ นผูน้ าํ ตามหลักสู ตรที1กาํ หนด
- สําหรับวิชาพิเศษ ให้ใช้ขอ้ บังคับคณะลูกเสื อแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสู ตร และวิชาพิเศษ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ (ฉบับที1 ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๘
ผลการเรียนรู้ กจิ กรรมลูกเสื อ - เนตรนารี
๑. รู ้ เข้าใจ และสามารถปฏิบตั ิตนตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสื อ - เนตรนารี
๒. เข้าใจความเป็ นมาและวิวฒั นาการของลูกเสื อ - เนตรนารี
๓. ปฏิบตั ิตนด้วยความซื1 อสัตย์ สุ จริ ต มีความกล้าหาญ อดทน เชื1อมัน1 ในตนเอง มีระเบียบวินยั มี
ความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผูอ้ ื1น มีความเสี ยสละ บําเพ็ญตนเพื1อสาธารณประโยชน์
๔. มีทกั ษะการสังเกต จดจํา การใช้มือ เครื1 องมือ การแก้ไขปั ญหา และทักษะในการทํางานร่ วมกัน
๕. พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ สร้างสรรค์งานฝี มือ สนใจ และพัฒนาเรื1 องของธรรมชาติ
กิจกรรมชุ มนุม นักเรี ยนทุกคนต้องเข้าร่ วมกิจกรรมชุมนุ ม ๔๐ ชัว1 โมงต่อปี การศึกษา
( ระดับประถมศึกษา ) ๒๐ ชัว1 โมงต่อภาคเรี ยน ( ระดับมัธยมศึกษา )
แนวการจัดกิจกรรมชุ มนุม
ในระดับชันประถมศึกษาปี ที1 ๑ – ๖ และระดับชันมัธยมศึกษา ปี ที1 ๑ - ๓ ทางโรงเรี ยนได้จดั
กิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ หลากหลายเพื1อให้ความรู ้แก่นกั เรี ยนตามความต้องการ
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๓. กิจกรรมเพื0อสั งคมและสาธารณะประโยชน์ เป็ นกิ จกรรมที1ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้ทาํ ประโยชน์
ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื1อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม
ความเสี ยสละต่อสังคม มีจิตใจมุ่งทําประโยชน์ต่อครอบครัว ชุ มชนและสังคม กิจกรรมสําคัญได้แก่ กิ จกรรม
บําเพ็ญ ประโยชน์ กิ จกรรมสร้ างสรรค์สั งคม กิ จกรรมดํารงรั ก ษา สื บ สานศาสนา ศิ ล ปะและวัฒ นาธรรม
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื1อสังคม
นักเรี ยนทุกคนต้องเข้าร่ วมกิจกรรมเพื1อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ชัว1 โมงต่อปี การศึกษา
( ระดับประถมศึกษา ) ๘ ชัว1 โมงในภาคเรี ยนที1 ๑ และ ๗ ชัว1 โมงในภาคเรี ยนที1 ๒ (ระดับมัธยมศึกษา)
แนวการจัดกิจกรรมเพื0อสั งคมและสารณประโยชน์
การจัดกิ จกรรมเพื1อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ในระดับประถมศึกษาปี ที1 ๑-๖ และในระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น สอดแทรกในกิ จ กรรมลู ก เสื อ-เนตรนารี ทั งนี การทํ า กิ จ กรรมเพื1 อ สั ง คมและ
สาธารณประโยชน์ให้ผูเ้ รี ยนรายงานแสดงการเข้าร่ วมกิจกรรมลงในสมุดบันทึก และมีผูร้ ับรองผลการเข้าร่ วม
กิจกรรมทุกครังทังกิจกรรมในสถานศึกษาและกิจกรรมนอกสถานศึกษา
แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. มีเวลาเรี ยนในการเข้าร่ วมกิจกรรมร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทังหมด
2. ต้องปฏิบตั ิกิจกรรมและผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมนันๆ
3. ต้องผ่านการประเมินชินงานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกิจกรรมนันๆ
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การวัดและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสู ตรโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)
หลักสู ตรโรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเที ยนดัด (นครผลพิ ทยาคาร) พุ ท ธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลัก สู ตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดทําขึนภายใต้กรอบของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขันพืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ บริ บทของสภาพชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ1นของสถานศึกษา เพื1อ
ใช้จดั ในการศึกษาของสถานศึกษาเพื1อพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเป็ นสมาชิกที1ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
และพลโลก จากความมูลเหตุดงั กล่าว การวัดและประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรโรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัด
เทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ จึงต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดการประเมินผลตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ เป็ นหลัก ซึ1 งการดําเนิ นการในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรสถานศึกษาได้กาํ หนด
แนวทางในการดําเนินการดังต่อไปนี
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
การวัด และประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ ข องผู ้เรี ยนต้ อ งอยู่ บ นหลั ก การพื นฐานสองประการคื อ
การประเมินเพื1อพัฒนาผูเ้ รี ยนและเพื1อตัดสิ นผลการเรี ยน ในการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้ประสบ
ผลสําเร็ จนัน ผูเ้ รี ยนจะต้องได้รับ การพัฒนาและประเมิ นตามตัวชี วัดเพื1อให้บรรลุ ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้
สะท้อนสมรรถนะสํา คัญ และคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ งประสงค์ข องผู เ้ รี ย นซึ1 งเป็ นเป้ าหมายหลัก ในการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ในทุกระดับไม่วา่ จะเป็ นระดับชันเรี ยน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพืนที1การศึกษา และ
ระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนโดยใช้ผลการประเมินเป็ น
ข้อมู ลและสารสนเทศที1 แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสําเร็ จทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ตลอดจน
ข้อมูลที1เป็ นประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาและเรี ยนรู ้อย่างเต็มตามศักยภาพ
การวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรโรงเรี ย นเทศบาล ๑ วัดเที ยนดัด (นครผลพิ ท ยาคาร)
พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขันพืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แบ่งออก เป็ น ๔
ระดับ ได้แก่ ระดับชันเรี ยน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพืนที1การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี
๑. การประเมินระดับชั: นเรี ยน เป็ นการวัดและประเมินผลที1อยู่ในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ผูส้ อน
ดําเนิ นการเป็ นปกติและสมํ1าเสมอ ในการจัดการเรี ยนการสอน ใช้เทคนิ คการประเมิน อย่างหลากหลาย เช่น การ
ซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชินงาน / ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน
การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูส้ อนเป็ นผูป้ ระเมินเองหรื อเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนประเมินตนเอง เพื1อนประเมิน
เพื1อน ผูป้ กครองร่ วมประเมิน ในกรณี ที1ไม่ผา่ นตัวชีวัดให้มีการสอนซ่อมเสริ ม
การประเมิ น ระดั บ ชั นเรี ยนเป็ นการตรวจสอบว่ า ผู ้ เรี ยนมี พ ั ฒ นาการความก้ า วหน้ า ใน
การเรี ยนรู ้ อันเป็ นผลมาจากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนหรื อไม่ และมากน้อยเพียงใด มี สิ1งที1 จะต้อง
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ได้รับการพัฒนาปรับปรุ งและส่ งเสริ มในด้านใด นอกจากนี ยังเป็ นข้อมูลให้ผูส้ อนใช้ปรับปรุ งการเรี ยนการ
สอนของตนด้วย ทังนีโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชีวัด
๒. การประเมินระดับสถานศึ กษา เป็ นการประเมินที1สถานศึกษาดําเนิ นการเพื1อตัดสิ นผลการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายปี / รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุ ณลักษณะอันพึงประสงค์
และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน นอกจากนี เพื1อให้ได้ขอ้ มูลเกี1ยวกับ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่า
ส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตามเป้ าหมายหรื อไม่ ผูเ้ รี ยนมี จุดพัฒนาในด้านใด รวมทังสามารถนําผลการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็ นข้อมูล
และสารสนเทศเพื1อการปรับปรุ งนโยบาย หลักสู ตร โครงการ หรื อวิธีการจัดการเรี ยนการสอน ตลอดจนเพื1อ
การจัดทําแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุ ณภาพการศึกษาและการ
รายงานผลการจัด การศึ ก ษา ต่ อ คณะกรรมการสถานศึ ก ษา สํ า นั ก งานเขตพื นที1 ก ารศึ ก ษา สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ผูป้ กครองและชุมชน
๓. การประเมินระดับเขตพืน: ทีก0 ารศึกษา เป็ นการประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยนในระดับเขตพืนที1การศึกษา
ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน เพื1อใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพืนที1การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดําเนิ นการโดยประเมินคุณภาพ
ผลสั มฤทธิ| ของผูเ้ รี ยนด้วยข้อสอบมาตรฐานที1 จดั ทําและดําเนิ นการโดยเขตพื นที1 การศึ กษา หรื อด้วยความ
ร่ วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการดําเนิ นการจัดสอบ นอกจากนียังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจาก
การประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพืนที1การศึกษา
๔. การประเมิ น ระดั บ ชาติ เป็ นการประเมิ น คุ ณ ภาพผู ้ เรี ยนในระดั บ ชาติ ต ามมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขันพื นฐาน สถานศึ กษาต้องจัดให้ผูเ้ รี ยนทุ กคนที1 เรี ยนในชัน
ประถมศึ กษาปี ที1 ๓ ชันประถมศึ กษาปี ที1 ๖ เข้ารั บการประเมิ น ผลจากการประเมิ นใช้เป็ นข้อมู ลในการ
เที ยบเคี ยงคุ ณ ภาพการศึ กษาในระดับต่าง ๆ เพื1 อนําไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุ ณ ภาพการจัดการศึ กษา
ตลอดจนเป็ นข้อมูลสนับสนุนการตัดสิ นใจในระดับนโยบายของประเทศ
ข้อมู ลการประเมิ นในระดับต่างๆ ข้างต้น เป็ นประโยชน์ต่อสถานศึ กษาในการตรวจสอบทบทวน
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ถือเป็ นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที1จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุ ง
แก้ไข ส่ งเสริ มสนับสนุ นเพื1อให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาเต็มตามศักยภาพบนพืนฐานความแตกต่างระหว่างบุ คคลที1
จําแนกตามสภาพปั ญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผูเ้ รี ยนทัว1 ไป กลุ่มผูเ้ รี ยนที1มีความสามารถพิเศษ กลุ่ม
ผูเ้ รี ยนที1 มี ผ ลสั ม ฤทธิ| ทางการเรี ยนตํ1า กลุ่ ม ผูเ้ รี ยนที1 มีปั ญหาด้านวินัย และพฤติ กรรม กลุ่ ม ผูเ้ รี ยนที1 ป ฏิ เสธ
โรงเรี ยน กลุ่มผูเ้ รี ยนที1มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่ างกายและสติปัญญา เป็ นต้น ข้อมูล
จากการประเมินจึ งเป็ นหัวใจของสถานศึกษาในการดําเนิ นการช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยนได้ทนั ท่วงที เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาและประสบความสําเร็ จในการเรี ยน

276
สถานศึกษาในฐานะผูร้ ับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดทําระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิที1เป็ นข้อกําหนดของหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน เพื1อให้บุคลากรที1เกี1ยวข้องทุกฝ่ ายถือปฏิบตั ิร่วมกัน

เกณฑ์ การวัดและประเมินผลการเรียน
๑. การตัดสิ น การให้ ระดับและการรายงานผลการเรียน
๑.๑ การตัดสิ นผลการเรียน
ในการตั ด สิ นผลการเรี ยนของกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ การอ่ า น คิ ด วิ เคราะห์ แ ละเขี ย น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนนัน ผูส้ อนต้องคํานึ งถึงการพัฒนาผูเ้ รี ยน แต่ละคนเป็ น
หลัก และต้องเก็บข้อมูลของผูเ้ รี ยนทุกด้านอย่างสมํ1าเสมอและต่อเนื1 องในแต่ละภาคเรี ยน รวมทังสอนซ่ อมเสริ ม
ผูเ้ รี ยนให้พฒั นาจนเต็มตามศักยภาพ
ระดับประถมศึกษา
(๑) ผูเ้ รี ยนต้องมีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนทังหมด
(๒) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชีวัด และผ่านตามเกณฑ์ที1สถานศึกษา
กําหนด
(๓) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนทุกรายวิชา
(๔) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที1
สถานศึกษากําหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
(๑) ตัดสิ นผลการเรี ยนเป็ นรายวิชา ผูเ้ รี ยนต้องมีเวลาเรี ยนตลอดภาคเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนทังหมดในรายวิชานัน ๆ
(๒) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชีวัด และผ่านตามเกณฑ์ที1สถานศึกษากําหนด
(๓) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนทุกรายวิชา
(๔) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที1สถานศึกษา
กําหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
การพิจารณาเลื1อนชันทังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้าผูเ้ รี ยนมีขอ้ บกพร่ องเพียงเล็กน้อย
และสถานศึกษาพิจารณาเห็ นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่ อมเสริ มได้ ให้อยู่ในดุ ลพินิจของสถานศึ กษาที1 จะ
ผ่อนผันให้เลื1อนชันได้ แต่หากผูเ้ รี ยนไม่ผา่ นรายวิชาจํานวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็ นปั ญหาต่อการเรี ยนใน
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ระดับชันที1 สูงขึ น สถานศึกษาอาจตังคณะกรรมการพิจารณาให้เรี ยนซําชันได้ ทังนี ให้คาํ นึ งถึ งวุฒิภาวะและ
ความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
๑.๒ การให้ ระดับผลการเรียน
ระดับประถมศึกษา
ในการตัดสิ นเพื1อให้ระดับผลการเรี ยนรายวิชา สถานศึ กษาสามารถให้ระดับผลการเรี ยน
หรื อระดับ คุ ณ ภาพการปฏิ บ ตั ิ ของผูเ้ รี ยน เป็ นระบบตัวเลขโดยให้ใช้ตวั เลขแสดงระดับ ผลการเรี ยนเป็ น ๘
ระดับ
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นนั ให้ระดับผลการ
ประเมินเป็ น ดีเยีย1 ม ดี และผ่าน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน จะต้องพิจารณาทังเวลาการเข้าร่ วมกิจกรรม การปฏิบตั ิกิจกรรม
และผลงานของผูเ้ รี ยน ตามเกณฑ์ที1สถานศึกษากําหนด และให้ผลการเข้าร่ วมกิจกรรมเป็ นผ่าน และไม่ผา่ น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ในการตัดสิ นเพื1อให้ระดับผลการเรี ยนรายวิชา ให้ใช้ตวั เลขแสดงระดับผลการเรี ยนเป็ น ๘ ระดับ
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์นนั ให้ระดับผลการ
ประเมินเป็ น ดีเยีย1 ม ดี และผ่าน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน จะต้องพิจารณาทังเวลาการเข้าร่ วมกิจกรรม การปฏิบตั ิกิจกรรม
และผลงานของผูเ้ รี ยน ตามเกณฑ์ที1สถานศึกษากําหนด และให้ผลการเข้าร่ วมกิจกรรมเป็ นผ่าน และไม่ผา่ น
๑.๓ การรายงานผลการเรี ยน
การรายงานผลการเรี ยนเป็ นการสื1 อสารให้ผูป้ กครองและผูเ้ รี ยนทราบความก้าวหน้า
ใน
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ซึ1 งสถานศึกษาต้องสรุ ปผลการประเมินและจัดทําเอกสารรายงานให้ผปู ้ กครองทราบภาค
เรี ยนละ ๑ ครัง
การรายงานผลการเรี ยนสามารถรายงานเป็ นระดับคุณภาพการปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยนที1สะท้อน
มาตรฐานการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

๒. เกณฑ์ การจบการศึกษา
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน กําหนดเกณฑ์กลางสําหรับการจบการศึกษาเป็ น ๓ ระดับ คือ
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒.๑ เกณฑ์ การจบระดับประถมศึกษา
(๑) ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ1มเติมตามโครงสร้างเวลาเรี ยน ที1
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานกําหนด
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(๒) ผูเ้ รี ยนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที1สถานศึกษา
กําหนด
(๓) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที1สถานศึกษากําหนด
(๔) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที1
สถานศึกษากําหนด
(๕) ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที1
สถานศึกษากําหนด
๒.๒ เกณฑ์ การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
(๑) ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพืนฐานและเพิ1มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพืนฐาน ๖๓
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ1มเติมตามที1สถานศึกษากําหนด
(๒) ผูเ้ รี ยนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพืนฐาน
๖๓ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ1มเติมไม่นอ้ ยกว่า ๑๔ หน่วยกิต
(๓) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์
การประเมินตามที1สถานศึกษากําหนด
(๔) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที1
สถานศึกษากําหนด
(๕) ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที1
สถานศึกษากําหนด

เอกสารหลักฐานการศึกษา
เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็ นเอกสารสําคัญที1บนั ทึกผลการเรี ยน ข้อมูลและสารสนเทศ ที1เกี1ยวข้อง
กับพัฒนาการของผูเ้ รี ยนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท ดังนี
๑. เอกสารหลักฐานการศึกษาทีก0 ระทรวงศึกษาธิการกําหนด
๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรี ยน เป็ นเอกสารแสดงผลการเรี ยนและรับรองผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนีให้
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล เมื1อผูเ้ รี ยนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชันประถมศึกษาปี ที1 ๖) จบการศึกษาภาค
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บังคับ (ชันมัธยมศึกษาปี ที1 ๓) จบการศึกษาขันพืนฐาน(ชันมัธยมศึกษาปี ที1 ๖) หรื อเมื1อลาออกจากสถานศึกษา
ในทุกกรณี
๑.๒ ประกาศนียบัตร เป็ นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื1อรับรองศักดิ|และสิ ทธิ| ของผูจ้ บการศึกษา
ที1สถานศึกษาให้ไว้แก่ผจู ้ บการศึกษาภาคบังคับ และผูจ้ บการศึกษาขันพืนฐานตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขันพืนฐาน
๑.๓ แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา เป็ นเอกสารอนุมตั ิการจบหลักสู ตรโดยบันทึกรายชื1อและ
ข้อมูลของผูจ้ บการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชันประถมศึกษาปี ที1 ๖) ผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ (ชันมัธยมศึกษา
ปี ที1 ๓)
๒. เอกสารหลักฐานการศึกษาทีส0 ถานศึกษากําหนด
เป็ นเอกสารที1สถานศึกษาจัดทําขึนเพื1อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรี ยนรู ้ และข้อมูลสําคัญ เกี1ยวกับ
ผูเ้ รี ยน เช่น แบบรายงานประจําตัวนักเรี ยน แบบบันทึกผลการเรี ยนประจํารายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรอง
ผลการเรี ยน และ เอกสารอื1น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนําเอกสารไปใช้
๒.๑ แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา เป็ นเอกสารที1จดั ทําขึน เพื1อให้ครู ผสู ้ อน
ใช้บนั ทึกพัฒนาการ ผลการเรี ยนรู ้ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน สําหรับการพิจารณาตัดสิ นผลการเรี ยนแต่ละรายวิชาเป็ นรายห้องเรี ยน
เอกสารบันทึกผลการเรี ยนประจํารายวิชา นําไปใช้ประโยชน์ ดังนี
- ใช้บนั ทึกพัฒนาการ ผลการเรี ยนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนของผูเ้ รี ยนแต่ละรายวิชา
- ใช้เป็ นหลักฐานสําหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองข้อมูลเกี1ยวกับพัฒนาการ และผล
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
๒.๒ แบบรายงานประจําตัวนักเรียน เป็ นเอกสารที1จดั ทําขึนเพื1อบันทึกข้อมูลผลการเรี ยน
รายวิชา และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ตามเกณฑ์การตัดสิ นการผ่านระดับชันของหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน รวมทังข้อมูลด้านอื1น ๆ ของผูเ้ รี ยนที1บา้ นและสถานศึกษา โดยจัดทําเป็ น
เอกสารรายบุคคล เพื1อใช้สาํ หรับสื1 อสารให้ผปู ้ กครองของผูเ้ รี ยน
แต่ละคนได้รับทราบผลการเรี ยนและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื1อง แบบรายงานประจําตัว
นักเรี ยน นําไปใช้ประโยชน์ ดังนี
- รายงานผลการเรี ยน ความประพฤติ และพัฒนาการของผูเ้ รี ยนให้ผปู ้ กครองได้รับทราบ
- ใช้เป็ นเอกสารสื1 อสาร ประสานงาน เพื1อความร่ วมมือในการพัฒนาและปรับปรุ งแก้ไข
ผูเ้ รี ยน
- เป็ นเอกสารหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรี ยนและพัฒนาการ
ต่างๆ ของผูเ้ รี ยน
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๒.๓ ระเบียนสะสม เป็ นเอกสารที1จดั ทําขึนเพื1อบันทึกข้อมูลเกี1ยวกับพัฒนาการของผูเ้ รี ยนในด้าน
ต่าง ๆ เป็ นรายบุคคล โดยจะบันทึกข้อมูลของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื1อง ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนวัดราษฎร์ ศรัทธา พุทธศักราช ๒๕๕๒ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขัน
พืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ดังนี
- ใช้เป็ นข้อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผูเ้ รี ยน
- ใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุ งบุคลิกภาพ ผลการเรี ยนและการปรับตัวของผูเ้ รี ยน
- ใช้ติดต่อสื1 อสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนระหว่างสถานศึกษากับผูป้ กครอง
- ใช้เป็ นหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของผูเ้ รี ยน
๒.๔ ใบรับรองผลการเรียน เป็ นเอกสารที1จดั ทําขึน เพื1อใช้เป็ นเอกสารสําหรับรับรองความเป็ น
นักเรี ยนหรื อผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นการชัว1 คราวตามที1ผเู ้ รี ยนร้องขอ ทังกรณี ที1ผเู ้ รี ยนกําลังศึกษาอยูใ่ น
สถานศึกษาและเมื1อจบการศึกษาไปแล้วนําไปใช้ประโยชน์ ดังนี
- รับรองความเป็ นนักเรี ยนของสถานศึกษาที1เรี ยนหรื อเคยเรี ยน
- รับรองและแสดงความรู ้ วุฒิการศึกษาของผูเ้ รี ยน
- ใช้เป็ นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูเ้ รี ยนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทํางาน หรื อเมื1อ
มีกรณี อื1นใดที1ผเู ้ รี ยนแสดงคุณสมบัติเกี1ยวกับวุฒิความรู ้ หรื อสถานการณ์เป็ นผูเ้ รี ยนของตน
- เป็ นหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใช้สิทธิ| ความเป็ นผูเ้ รี ยน หรื อการ
ได้รับการรับรองจากสถานศึกษา

การเทียบโอนผลการเรียน
สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนในกรณี ต่าง ๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การ
เปลี1ยนรู ปแบบการศึกษา การย้ายหลักสู ตร การออกกลางคัน และขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี ยังสามารถเทียบโอนความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรี ยนรู ้อื1น ๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึ กอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว
การเทียบโอนผลการเรี ยนควรดําเนินการในช่วงก่อนเปิ ดภาคเรี ยนแรก หรื อต้นภาคเรี ยนแรกที1
สถานศึกษารับผูข้ อเทียบโอนเป็ นผูเ้ รี ยน ทังนี ผูเ้ รี ยนที1ได้รับการเทียบโอนผลการเรี ยนต้องศึกษาต่อเนื1 องใน
สถานศึกษาที1รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรี ยน โดยโรงเรี ยนวัดราษฎร์ ศรัทธาพิจารณาดําเนิ นการ ดังนี
๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ1 งจะให้ขอ้ มูลแสดงความรู ้ ความสามารถของนักเรี ยนในด้าน
ต่าง ๆ
๒. พิจารณาจากความรู ้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั ิจริ ง การทดสอบ การสัมภาษณ์
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๓. พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบตั ิจริ ง
๔. ในกรณี มีเหตุผลจําเป็ นระหว่างเรี ยน นักเรี ยนสามารถแจ้งความจํานงขอไปศึกษาบางรายวิชาใน
สถานศึกษา/สถานประกอบการอื1น แล้วนํามาเทียบโอนได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรและวิชาการของโรงเรี ยนวัดราษฎร์ ศรัทธา
๕. การเทียบโอนผลการเรี ยนให้คณะกรรมการการเทียบโอนโรงเรี ยนวัดราษฎร์ ศรัทธาจํานวน ๕
คน เป็ นผูด้ าํ เนิ นการ
๖. การเทียบโอนให้ดาํ เนินการดังนี
๖.๑ กรณี ผขู ้ อเทียบโอนมีผลการเรี ยนมาจากหลักสู ตรอื1น ให้นาํ รายวิชาหรื อหน่วยกิตที1มี
ตัวชีวัด/มาตรฐานการเรี ยนรู ้/ผลการเรี ยนรู ้ที1คาดหวัง/จุดประสงค์/เนือหาที1สอดคล้องกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐ มา
เทียบโอนผลการเรี ยนและพิจารณาให้ระดับผลการเรี ยนให้สอดคล้องกับหลักสู ตรที1รับเทียบโอน
๖.๒ กรณี การเทียบโอนความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน โดยให้มี
การประเมินด้วยเครื1 องมือที1หลากหลาย และให้ระดับผลให้สอดคล้องกับหลักสู ตรที1รับเทียบโอน
๖.๓ กรณี การเทียบโอนที1นกั เรี ยนเข้าโครงการแลกเปลี1ยนต่างประเทศ ให้ดาํ เนินการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การเรื1 องหลักการและแนวปฏิบตั ิการเทียบชันการศึกษาสําหรับนักเรี ยนที1เข้าร่ วม
โครงการแลกเปลี1ยน
ทังนี วิธีการเทียบโอนผลการเรี ยนให้เป็ นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิ การและ แนว
ปฏิบตั ิที1เกี1ยวข้อง

282

การบริหารจัดการ
หลักสู ตรโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)
กระบวนการในการบริ หารจัดการนําหลักสู ตรไปใช้ถือว่าเป็ นปั จจัยที1สาํ คัญเป็ นอย่างมากที1จะช่วย
สนับสนุนส่ งเสริ มให้การใช้หลักสู ตรของสถานศึกษาบรรลุผลสู งสุ ด ดังนันสถานศึกษาจึงได้กาํ หนดแผนการ
บริ หารจัดการหลักสู ตรของสถานศึกษาขึน เพื1อให้ผทู ้ ี1มีส่วนเกี1ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
ทุกๆ ส่ วน และทุกระดับ เกิดความรู ้ ความเข้าใจเกี1ยวกับจุดหมายของหลักสู ตร การพัฒนาการเรี ยนการสอน
การนิเทศการศึกษา การบริ หารหลักสู ตร การประเมินผล และแนวปฏิบตั ิของสถานศึกษาที1จะต้องดําเนินการ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพความต้องการของหลักสู ตรสถานศึกษา สําหรับการบริ หารจัดการ
หลักสู ตรของโรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ได้กาํ หนดแนวทางการบริ หารจัดการไว้ ๓
ขันตอน ๗ ภารกิจ ดังนี
แนวทางการบริ หารจัดการ
ขั:นตอนที0 ๑ การเตรี ยมความพร้ อมของสถานศึกษา
ภารกิจที0 ๑ การเตรี ยมความพร้อมของสถานศึกษา
๑.๑ สร้ างความตระหนักให้แก่บุคลากร ซึ1 งประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ ริ หาร
ผูส้ อน ผูป้ กครอง ชุ มชน นักเรี ยน ทังนี เพื1อให้เห็นความสําคัญ ความจําเป็ นที1จะต้องร่ วมมือกันบริ หารจัดการ
หลักสู ตรสถานศึกษาของสถานศึกษา
๑.๒ แต่ งตังคณะกรรมการ และคณะอนุ ก รรมการของสถานศึ ก ษาตามระเบี ย บของกระทรวง
ศึกษาธิ การว่าด้วยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการสถานศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒
๑.๓ ประชาสัมพันธ์ให้นกั เรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน หน่วยงาน องค์กรในชุ มชนทุกฝ่ าย ได้รับทราบ
และให้ความร่ วมมือในการบริ หารจัดการหลักสู ตรของสถานศึกษา
๑.๔ จัดทําข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ
๑.๕ จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑.๖ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถนําความรู ้ไปใช้ในการจัดทํา
สาระของหลักสู ตรสถานศึกษา
ขั:นตอนที0 ๒ การดําเนินการจัดทําสาระของหลักสู ตรสถานศึกษา
ภารกิจที0 ๒ จัดทําสาระของหลักสู ตรสถานศึกษา
๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลที1เกี1ยวข้อง
๒.๒ กําหนดปรัชญา และเป้ าหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๓ กําหนดโครงสร้างของหลักสู ตรแต่ละรายชัน และจัดสัดส่ วนเวลาเรี ยน
๒.๔ กําหนดตัวชี วัด และสาระการเรี ยนรู ้ของกลุ่มวิชา

283
๒.๕ กําหนดสาระและกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๒.๖ กําหนดสื1 อการเรี ยนรู ้
๒.๗ กําหนดการวัดและประเมินผล
ภารกิจที0 ๓ การวางแผนบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
๓.๑ การบริ หารการจัดการกิจกรรมการเรี ยนรู ้
๓.๒ การบริ หารการจัดการกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๓.๓ การส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ภารกิจที0 ๔ ปฏิบตั ิการบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
ดําเนินการบริ หารจัดการหลักสู ตรตามภารกิจที1 ๒ และภารกิจที1 ๓ ที1กาํ หนดไว้
ขั:นตอนที0 ๓ การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ภารกิจที0 ๕ การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
๕.๑ การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริ หารหลักสู ตร และงานวิชาการภายในสถานศึกษา
๕.๒ การนิ เทศ กํา กับ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการบริ ห ารหลัก สู ต ร และงานวิช าการจากภายนอก
สถานศึกษา
ภารกิจที0 ๖ สรุ ปผลการดําเนินการบริ หารจัดการหลักสู ตรของสถานศึกษา
๖.๑ สถานศึกษาสรุ ปผลการดําเนินการ และเขียนรายงาน
๖.๒ สรุ ปผลการดําเนิ นงานรู ปแบบบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
ภารกิจที0 ๗ ปรับปรุ ง และพัฒนากระบวนการบริ หารจัดการหลักสู ตร
๗.๑ สถานศึกษานําผลการดําเนิ นการ ปั ญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานใน
การวางแผนปรับปรุ ง และพัฒนากระบวนการบริ หารจัดการหลักสู ตรของสถานศึกษา
๗.๒ สถานศึกษาดําเนิ นการปรับปรุ ง และพัฒนากระบวนการบริ หารจัดการหลักสู ตร เพื1อให้เกิ ด
ประโยชน์มากขึน

