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ความน า 
 

กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศใช๎มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ 
๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให๎เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด กลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  โดยมีค าสั่งให๎โรงเรียนด าเนินการใช๎หลักสูตรในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ โดยให๎ใช๎ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต๎นมา ให๎เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู๎เป็นเปูาหมายและกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ 
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับนโยบายและเปูาหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงได๎ท าการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุํม
สาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือน าไปใช๎ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ให๎มี
กระบวนการน าหลักสูตรไปสูํการปฏิบัติ  โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด  โครงสร๎างเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑ์การวัด
ประเมินผลให๎มีความสอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎  เปิดโอกาสให๎โรงเรียนสามารถก าหนดทิศทางในการ
จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนในแตํละระดับตามความพร๎อมและจุดเน๎น  โดยมีกรอบแกนกลางเป็น
แนวทางที่ชัดเจนเพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐  มีความพร๎อมในการก๎าวสูํสังคมคุณภาพ มีความรู๎
อยํางแท๎จริง  และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ในเอกสารนี้ ชํวยท าให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ในทุกระดับ
เห็นผลคาดหวังที่ต๎องการในการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถชํวยให๎
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในระดับท๎องถิ่นและสถานศึกษารํวมกันพัฒนาหลักสูตรได๎อยํางมั่นใจ ท าให๎การจัดท า
หลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชํวยให๎เกิดความชัดเจนเรื่องการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู๎ และชํวยแก๎ปัญหาการเทียบโอนระหวํางสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนา
หลักสูตรในทุกระดับตั้งแตํระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต๎องสะท๎อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎
และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษา
ทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่คาดหวังได๎ ทุกฝุาย  ที่
เกี่ยวข๎องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต๎องรํวมรับผิดชอบ โดยรํวมกันท างานอยํางเป็นระบบ และ
ตํอเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ สํงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก๎ไข เพ่ือพัฒนาเยาวชน
ของชาติไปสูํคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ที่ก าหนดไว๎ 
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วสิยัทัศนห์ลักสตูรสถานศึกษา ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖1   
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 

2561) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุก
คนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎สูํมาตรฐานสากลและเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งรํางกาย  ความรู๎คูํคุณธรรม  มี
ความเป็นผู๎น าของสังคมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกโดยใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความรู๎และทักษะ
พ้ืนฐานสามารถใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นตํอการศึกษาในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิตโดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวําทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเอง
ได๎เต็มตามศักยภาพ 

 
เปูาประสงค์หลกัสตูร (Corporate  objective) 

๑.เพ่ือให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีทักษะชีวิต  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต  เป็นผู๎น าที่ดีของสังคมและมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู๎
และการสื่อสารอยํางหลากหลาย  ผู๎เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (Worid  Citizen) 

๒. เพ่ือให๎สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาด๎วยระบบคุณภาพ (Quality System   
Management)  เพื่อรองรับการกระจายอ านาจอยํางทั่วถึง 

๓. เพ่ือให๎บุคลากรทุกคนมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช๎นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัยยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Worle Class standard) 

๔. เพ่ือให๎การใช๎งบประมาณและทรัพยากรของทุกหนํวยงานเป็นไปตามเปูาหมายได๎ 
อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 
สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2561) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551มุํงเน๎นพัฒนา
ผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ดังนี้ 

สมรรถนะส าคญัของผูเ๎รยีน 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 

2561) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุํงให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ 
ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช๎ภาษา
ถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลัก
เหตุผลและความถูกต๎อง ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีตํอ
ตนเองและสังคม 
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 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อยําง
สร๎างสรรค์  การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสูํการสร๎างองค์ความรู๎หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก๎ปัญหา เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตําง ๆ ที่เผชิญได๎
อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ เข๎าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตําง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต์ความรู๎มาใช๎ในการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหา และมีกาตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอตนเอง สังคมและสิ่งแวดล๎อม 
 ๔. ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการตําง ๆ ไปใช๎ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง การท างาน และการอยูํรํวมกันในสังคมด๎วยการ
สร๎างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย๎งตําง ๆ อยํางเหมาะสม การปรับตัว
ให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อม และการรู๎จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ที่สํงผล
กระทบตํอตนเองและผู๎อื่น 

๕. ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช๎ เทคโนโลยีด๎านตําง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร การท างาน  การ
แก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ ถูกต๎อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
 หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให๎สามารถอยูํ
รํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 

๑. รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝุเรียนรู๎ 
๕. อยูํอยาํงพอเพียง 
๖. มุํงม่ันในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 
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สาระและมาตรฐานการเรยีนรู๎ 
 
กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษไทย 5 สาระ 5 มาตรฐาน 
สาระที ่1 การอาํน 
     มาตรฐาน ท 1.1  ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความรู๎และความคิดเพ่ือน าไปใช๎ตัดสินใจ แก๎ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอําน 
สาระที ่2 การเขยีน 
     มาตรฐาน ท 2.1  ใช๎กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  ยํอความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบตํางๆ เขียนรายงานข๎อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค๎นคว๎าอยํางมีประสิทธิภาพ 
สาระที ่3 การฟงั การดแูละการพดู 
     มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอยํางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู๎ ความคิด ความรู๎สึกใน
โอกาสตํางๆ อยํางมีวิจารณญาณ และสร๎างสรรค์ 
สาระที่ 4 หลักการใช๎ภาษาไทย 
     มาตรฐาน ท 4.1  เข๎าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ ภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไว๎เป็นสมบัติของชาติ 
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
     มาตรฐาน ท 5.1  เข๎าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยํางเห็นคุณคํา
และน ามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง 
 
กลุมํสาระการเรยีนรูก๎ลุํมคณติศาสตร ์3 สาระ 7 มาตรฐาน 
สาระที ่1 จ านวนและพชีคณติ 
     มาตรฐาน ค 1.1  เข๎าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน 
ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช๎ 
     มาตรฐาน ค 1.2  เข๎าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรรม และน าไปใช๎ 
     มาตรฐาน ค 1.3  ใช๎นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์ หรือชํวยแก๎ปัญหาที่ก าหนดให๎ 
สาระที ่2 การวดัและเรขาคณิต 
     มาตรฐาน ค 2.1  เข๎าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต๎องการวัดและน าไปใช๎ 
     มาตรฐาน ค 2.2  เข๎าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหวําง รูป
เรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช๎ 
สาระที ่3 สถติิและความนําจะเปน็ 
     มาตรฐาน ค 3.1  เข๎าใจกระบวนการทางสถิติ และใช๎ความรู๎ทางสถิติในการแก๎ปัญหา 
     มาตรฐาน ค 3.2  เข๎าใจหลักการนับเบื้องต๎น ความนําจะเป็น และน าไปใช๎ 
กลุมํสาระการเรยีนรูก๎ลุํมวทิยาศาสตร ์4 สาระ 10 มาตรฐาน 
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
     มาตรฐาน ว 1.1  เข๎าใจความหลากหลายของระบบนิเวศความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งไมํมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ
ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตําง ๆ ในระบบนิเวศ การถํายทอดพลังงานการเปลี่ยนแปลงแทนที่
ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีตํอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล๎อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมรวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
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     มาตรฐานว 1.2  เข๎าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนํวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข๎าและออกจาก
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร๎าง และหน๎าที่ของระบบตําง ๆ  ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร๎าง และหน๎าที่ของอวัยวะตําง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ 
     มาตรฐาน ว 1.3  เข๎าใจกระบวนการและความส าคัญของการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตํอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ  
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
หมายเหตุ : มาตรฐาน ว 1.1 – ว 1.3 ส าหรับผู๎เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทีไ่มํเน๎นวิทยาศาสตร์ 
สาระที ่2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
     มาตรฐาน ว 2.1  เข๎าใจสมบัติของสาร องค์ประกอบของสาร ความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของสสารกับ
โครงสร๎างและแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร  การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
     มาตรฐาน ว 2.2  เข๎าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าตํอวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบตําง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
     มาตรฐาน ว 2.3  เข๎าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถํายทอดพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหวํางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวของกับเสียง แสง 
และคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
หมายเหตุ : มาตรฐาน ว 2.1 – ว 2.3  ส าหรับผู๎เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทีไ่มเํนน๎วิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
     มาตรฐาน ว 3.1  เข๎าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแลกซี่ 
ดาวฤกษ์  และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่สํงผลตํอสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช๎
เทคโนโลยีอวกาศ 
     มาตรฐาน ว 3.2  เข๎าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟูาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตํอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
หมายเหตุ : มาตรฐาน ว 3.1 – ว 3.2 ส าหรับผู๎เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทีไ่มเํนน๎วิทยาศาสตร์ 
สาระที ่4  เทคโนโลย ี
     มาตรฐาน ว 4.1  เข๎าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยําง
รวดเร็ว ใช๎ความรู๎และทักษะทางด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก๎ปัญหา หรือพัฒนา
งานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ด๎วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสมโดย
ค านึงถึงผลกระทบตํอชีวิต สังคม และสิ่งแวดล๎อม 
     มาตรฐาน ว 4.2  เข๎าใจและใช๎แนวคิดเชิงค านวณในการแก๎ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอยํางเป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู๎ การท างาน และการแก๎ปัญหาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ รู๎เทําทัน และมีจริยธรรม 
หมายเหตุ : มาตรฐาน ว 4.1 ส าหรับผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
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กลุมํสาระการเรยีนรูก๎ลุํมสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 5 สาระ 11 มาตรฐาน 
สาระท่ี ๑  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
     มาตรฐาน  ส ๑.๑  รู้และเข้าใจประวัติ 
ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง 
ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
     มาตรฐาน ส ๑.๒  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
สาระท่ี ๒  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
     มาตรฐาน ส ๒.๑  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารงรักษา 
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข             
     มาตรฐาน ส ๒.๒  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สาระท่ี ๓ เศรษฐศาสตร์ 
     มาตรฐาน ส.๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากร 
ที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิต 
อย่างมีดุลยภาพ  
     มาตรฐาน ส.๓.๒  เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ
จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สาระท่ี ๔ ประวัติศาสตร์ 
     มาตรฐาน ส ๔.๑  เข้าใจความหมายความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ 
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
     มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
     มาตรฐาน ส ๔.๓  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก ความภูมิใจ
และธ ารงความเป็นไทย 
สาระท่ี ๕  ภูมิศาสตร์                                                       
     มาตรฐาน ส ๕.๑  เข้าใจลักษณะของโลกทาง 
กายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา
วิเคราะห์ สรุป และใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                 
     มาตรฐาน ส ๕.๒  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์  มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     มาตรฐาน ส ๕.๑  เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล  
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ต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป ข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ     
     มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 
กลุมํสาระการเรยีนรูก๎ลุํมสาระสขุศกึษา และพลศึกษา 5 สาระ 6 มาตรฐาน 
สาระที ่1 การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
     มาตรฐาน  พ 1.1  เข๎าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
สาระที ่2 ชวีติและครอบครวั 
     มาตรฐาน  พ 2.1  เข๎าใจและเห็นคุณคําตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
สาระที ่3 การเคลื่อนไหว การออกก าลงักาย  
การเลนํเกม กีฬาไทย กฬีาสากล 
     มาตรฐาน  พ 3.1  เข๎าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลํนเกมและกีฬา 
     มาตรฐาน  พ 3.2  รักการออกก าลังกาย การเลํนเกม และการเลํนกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าและสม่ าเสมอ 
มีวินัยเคารพสิทธิ กฎ กติกา  มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ ใน การแขํงขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของ การ
กีฬา 
สาระที ่4 การสร๎างเสริมสขุภาพ สมรรถภาพ และการปูองกันโรค 
     มาตรฐาน  พ 4.1  เห็นคุณคําและมีทักษะในการสร๎างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การปูองกันโรค 
และการสร๎างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
สาระที ่5 ความปลอดภยัในชวีติ 
     มาตรฐาน  พ 5.1  ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตํอสุขภาพ อุบัติเหตุ  การใช๎ยา  สาร
เสพติด และความรุนแรง 
 
กลุมํสาระการเรยีนรูศ๎ลิปะ 3 สาระ 6 มาตรฐาน 
สาระที ่๑  ทศันศลิป ์
     มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
     มาตรฐาน ศ ๑.๒  เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคํางาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
สาระที ่๒  ดนตร ี
     มาตรฐาน ศ ๒.๑  เข๎าใจและแสดงออกทางดนตรีอยํางสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณคําดนตรี 
ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํอดนตรีอยํางอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช๎   ในชีวิตประจ าวัน 
     มาตรฐาน ศ ๒.๒  เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคําของดนตรีที่ 
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระที ่๓  นาฏศลิป ์
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     มาตรฐาน ศ ๓.๑  เข๎าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณคํา
นาฏศิลป์ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดอยํางอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
     มาตรฐาน ศ ๓.๒  เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณคําของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
กลุมํสาระการเรยีนรูก๎ารงาน 2 สาระ 2 มาตรฐาน 
สาระที ่๑   การด ารงชวีติและครอบครวั  
     มาตรฐาน ง ๑.๑  เข๎าใจการท างาน  มีความคิดสร๎างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา ทักษะการท างานรํวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู๎ มีคุณธรรม    และ
ลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช๎พลังงาทรัพยากร  และสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการด ารงชีวิตและ
ครอบครัว 
สาระที ่2    การอาชีพ  
     มาตรฐาน ง 2.๑  เข๎าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช๎เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ  
 
กลุมํสาระการเรยีนรูอ๎ังกฤษ 4 สาระ 8 มาตรฐาน 
สาระที ่1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร    
     มาตรฐาน ต 1.1  เข๎าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอํานจากสื่อประเภทตําง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยําง
มีเหตุผล 
     มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร แสดงความรู๎สึก และ
ความคิดเห็นอยํางมีประสิทธิภาพ 
     มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข๎อมูล ขําวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตําง ๆ โดยการพูด 
และเขียน 
สาระที ่2 ภาษาและวฒันธรรม   

      มาตรฐาน ต 2.1 เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา และน าไปใช๎ได๎อยําง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
     มาตรฐาน ต 2.2 เข๎าใจความเหมือนและความแตกตํางระหวํางภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสมกับกาลเทศะ 

สาระที ่3 ภาษากบัความสัมพันธก์บักลุมํสาระ การเรยีนรูอ๎ื่น  
      มาตรฐาน ต 3.1 ใช๎ภาษาตํางประเทศในการเชื่อมโยงความรู๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น และเป็นพ้ืนฐาน 
ในการพัฒนา  แสวงหาความรู๎ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

สาระที ่4 ภาษากบัความสัมพันธก์บัชุมชนและโลก  
     มาตรฐาน ต 4.1 ใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ์ตําง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

      มาตรฐาน ต 4.2  ใช๎ภาษาตํางประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสังคมโลก 
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โครงสร๎างหลกัสตูรเวลาเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
 

 

 
 
 
 
 
 

กลุมํสาระการเรยีนรู/๎ กจิกรรม 

เวลาเรียน(ชัว่โมง/ป)ี 

ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน๎ 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.1 ม.2 ม.3 
 กลุํมสาระการเรียนรู๎     

     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 120 120 120 
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 120 120 120 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 120 120 120 120 120 160 160 160 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 80 80 80 
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 40 40 40 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 120 120 120 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 40 40 40 80 80 80 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 40 40 40 
    ภาษาตํางประเทศ 120 120 120 ๘๐ ๘๐ ๘๐ 120 120 120 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 880 880 880 
 รายวิชาเพิ่มเติม     

    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

    ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  -  - - - - - 120 120 120 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 80 80 80 80 80 80 200 200 200 
 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน          
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  -  ชุมนุม 

4๐ 

3๐ 

4๐ 

3๐ 

4๐ 

3๐ 

4๐ 

3๐ 

4๐ 

3๐ 

4๐ 

3๐ 

4๐ 

3๐ 

4๐ 

3๐ 

4๐ 

3๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลาเรยีนทัง้หมด  ๑,๐4๐ ชัว่โมง/ป ี ๑,20๐ ชัว่โมง/ป ี
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โครงสรา๎งหลักสตูรชัน้ประถมศึกษาปีที ่๑  
โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค ์ 

 

รหสัวชิา กลุมํสาระการเรยีนรู/๎กจิกรรม ชม./ป ี ชม./สปัดาห ์
รายวชิาพืน้ฐาน       
ท 11101     ภาษาไทย 200 5 

ค 11101     คณิตศาสตร์ 200 5 

ว 11101    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 3 

ส 11101     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 1 

ส 11102     ประวัติศาสตร์ 40 1 

พ 11101     สุขศึกษาและพลศึกษา 40 1 

ศ 11101     ศิลปะ 40 1 

ง 11101     การงานอาชีพ 40 1 

อ 11101     ภาษาอังกฤษ 120 3 

รวมรายวชิาพื้นฐาน 840 21 

รายวชิาเพิ่มเติม 

อ 11201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 80 2 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 80 2 

กิจกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู๎ 
   กจิกรรมแนะแนว 40 1 

   กิจกรรมนักเรยีน     
   - ลูกเสือ เนตรนารี  40 1 

   - ชุมนุม  30 0.75 

   - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 0.25 

รวมกจิกรรมพฒันาผู๎เรยีน 120 3 

รวมทัง้ป ี 1040 26 

    โครงการสอนเสรมิประสบการณพ์ิเศษเพือ่เพิ่มศักยภาพนักเรยีน จ านวน 4 ชัว่โมง  / สปัดาห ์  
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โครงสรา๎งหลักสตูรชัน้ประถมศึกษาปีที ่2  
โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค ์ 

 

รหสัวชิา กลุมํสาระการเรยีนรู/๎กจิกรรม ชม./ป ี ชม./สปัดาห ์

รายวชิาพืน้ฐาน       
ท 12101     ภาษาไทย 200 5 

ค 12101     คณิตศาสตร์ 200 5 

ว 12101    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 3 

ส 12101     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 1 

ส 12102     ประวัติศาสตร์ 40 1 

พ 12101     สุขศึกษาและพลศึกษา 40 1 

ศ 12101     ศิลปะ 40 1 

ง 12101     การงานอาชีพ 40 1 

อ 12101     ภาษาอังกฤษ 120 3 

รวมรายวชิาพื้นฐาน 840 21 

รายวชิาเพิ่มเติม 

อ 12201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 80 2 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 80 2 

กิจกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู๎ 
   กจิกรรมแนะแนว 40 1 

   กิจกรรมนักเรยีน     
   - ลูกเสือ เนตรนารี  40 1 

   - ชุมนุม  30 0.75 

   - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 0.25 

รวมกจิกรรมพฒันาผู๎เรยีน 120 3 

รวมทัง้ป ี 1040 26 

    โครงการสอนเสรมิประสบการณพ์ิเศษเพือ่เพิ่มศักยภาพนักเรยีน จ านวน 4 ชัว่โมง  / สปัดาห ์  
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 
 

โครงสรา๎งหลักสตูรชัน้ประถมศึกษาปีที ่3  
โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค ์ 

 

รหสัวชิา กลุมํสาระการเรยีนรู/๎กจิกรรม ชม./ป ี ชม./สปัดาห ์
รายวชิาพืน้ฐาน       
ท 13101     ภาษาไทย 200 5 

ค 13101     คณิตศาสตร์ 200 5 

ว 13101    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 3 

ส 13101     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 1 

ส 13102     ประวัติศาสตร์ 40 1 

พ 13101     สุขศึกษาและพลศึกษา 40 1 

ศ 13101     ศิลปะ 40 1 

ง 13101     การงานอาชีพ 40 1 

อ 13101     ภาษาอังกฤษ 120 3 

รวมรายวชิาพื้นฐาน 840 21 

รายวชิาเพิ่มเติม 

อ 13201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 80 2 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 80 2 

กิจกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู๎ 
   กจิกรรมแนะแนว 40 1 

   กิจกรรมนักเรยีน     
   - ลูกเสือ เนตรนารี  40 1 

   - ชุมนุม  30 0.75 

   - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 0.25 

รวมกจิกรรมพฒันาผู๎เรยีน 120 3 

รวมทัง้ป ี 1040 26 

    โครงการสอนเสรมิประสบการณพ์ิเศษเพือ่เพิ่มศักยภาพนักเรยีน จ านวน 4 ชัว่โมง  / สปัดาห ์  
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โครงสรา๎งหลักสตูรชัน้ประถมศึกษาปีที ่4 
โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค ์ 

 
รหสัวชิา กลุมํสาระการเรยีนรู/๎กจิกรรม ชม./ป ี ชม./สปัดาห ์

รายวชิาพืน้ฐาน       
ท 14101     ภาษาไทย ๑๖๐ 4 

ค 14101     คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 4 

ว 14101     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 3 

ส 14101     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ 2 

ส 14102     ประวัติศาสตร์ ๔๐ 1 

พ 14101     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 2 

ศ 14101     ศิลปะ ๔๐ 1 

ง 14101     การงานอาชีพ ๘๐ 2 

อ 14101     ภาษาอังกฤษ ๘๐ 2 

รวมรายวชิาพื้นฐาน 840 21 

รายวชิาเพิ่มเติม 

อ 14201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 80 2 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 80 2 

กิจกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู๎ 
   กจิกรรมแนะแนว 40 1 

   กิจกรรมนักเรยีน     
   - ลูกเสือ เนตรนารี  40 1 

   - ชุมนุม  30 0.75 
   - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 0.25 

รวมกจิกรรมพฒันาผู๎เรยีน 120 3 

รวมทัง้ป ี 1040 26 

     
โครงการสอนเสรมิประสบการณพ์ิเศษเพือ่เพิ่มศักยภาพนักเรยีน จ านวน 4 ชัว่โมง  / สปัดาห ์  
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โครงสรา๎งหลักสตูรชัน้ประถมศึกษาปีที ่5 
โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค ์ 

 
รหสัวชิา กลุมํสาระการเรยีนรู/๎กจิกรรม ชม./ป ี ชม./สปัดาห ์

รายวชิาพืน้ฐาน       
ท 15101     ภาษาไทย ๑๖๐ 4 

ค 15101     คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 4 

ว 15101     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 3 

ส 15101     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ 2 

ส 15102     ประวัติศาสตร์ ๔๐ 1 

พ 15101     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 2 

ศ 15101     ศิลปะ ๔๐ 1 

ง 15101     การงานอาชีพ ๘๐ 2 

อ 15101     ภาษาอังกฤษ ๘๐ 2 

รวมรายวชิาพื้นฐาน 840 21 

รายวชิาเพิ่มเติม 

อ 15201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 80 2 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 80 2 

กิจกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู๎ 
   กจิกรรมแนะแนว 40 1 

   กิจกรรมนักเรยีน     
   - ลูกเสือ เนตรนารี  40 1 

   - ชุมนุม  30 0.75 
   - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 0.25 

รวมกจิกรรมพฒันาผู๎เรยีน 120 3 

รวมทัง้ป ี 1040 26 

    โครงการสอนเสรมิประสบการณพ์ิเศษเพือ่เพิ่มศักยภาพนักเรยีน จ านวน 4 ชัว่โมง  / สปัดาห ์  
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โครงสรา๎งหลักสตูรชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 
โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค ์ 

 
รหสัวชิา กลุมํสาระการเรยีนรู/๎กจิกรรม ชม./ป ี ชม./สปัดาห ์

รายวชิาพืน้ฐาน       
ท 16101     ภาษาไทย ๑๖๐ 4 

ค 16101     คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 4 

ว 16101     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 3 

ส 16101     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ 2 

ส 16102     ประวัติศาสตร์ ๔๐ 1 

พ 16101     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 2 

ศ 16101     ศิลปะ ๔๐ 1 

ง 16101     การงานอาชีพ ๘๐ 2 

อ 16101     ภาษาอังกฤษ ๘๐ 2 

รวมรายวชิาพื้นฐาน 840 21 

รายวชิาเพิ่มเติม 

อ 16201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 80 2 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 80 2 

กิจกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู๎ 
   กจิกรรมแนะแนว 40 1 

   กิจกรรมนักเรยีน     
   - ลูกเสือ เนตรนารี  40 1 

   - ชุมนุม  30 0.75 
   - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 0.25 

รวมกจิกรรมพฒันาผู๎เรยีน 120 3 

รวมทัง้ป ี 1040 26 

    โครงการสอนเสรมิประสบการณพ์ิเศษเพือ่เพิ่มศักยภาพนักเรยีน จ านวน 4 ชัว่โมง  / สปัดาห ์  
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โครงสรา๎งหลักสตูรชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่1 ห๎องเรียนวทิย-์คณติ 
โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค ์ 

 
ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2 

รหสัวชิา กลุมํสาระการเรยีนรู ๎

หอ๎งเรยีนวทิย-์คณติ 

รหสัวชิา กลุมํสาระการเรยีนรู ๎

หอ๎งเรยีนวทิย-์คณติ 

ชม
./ภ

าค
เรีย

น 

ชม
./ส

ัปด
าห

 ์

นก
./ช

ม 

ชม
./ภ

าค
เรีย

น 

ชม
./ส

ัปด
าห

 ์

นก
./ช

ม 

รายวชิาพื้นฐาน รายวชิาพื้นฐาน 
ท 21101 ภาษาไทย 1 60 3 1.5 ท 21102 ภาษาไทย 2 60 3 1.5 
ค 21101 คณิตศาสตร์ 1 60 3 1.5 ค 21102 คณิตศาสตร์ 2 60 3 1.5 

ว 21101 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 1 

80 4 2 ว 21102 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 2 

80 4 2 

ส 21101 สังคมศึกษา 1 40 2 1 ส 21103 สังคมศึกษา 2 40 2 1 
ส 21102 ประวัติศาสตร์ 1 20 1 0.5 ส 21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 1 0.5 
พ 21101 สุขศึกษา 1 20 1 0.5 พ 21103 สุขศึกษา 2 20 1 0.5 
พ 21102 พลศึกษา 1 40 2 1 พ 21104 พลศึกษา 2 40 2 1 
ศ 21101 ศิลปะ 1 40 2 1 ศ 21102 ศิลปะ 2 40 2 1 
ง 21101 การงานอาชีพ 1 20 1 0.5 ง 21102 การงานอาชีพ 2 20 1 0.5 
อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1 60 3 1.5 อ 21102 ภาษาอังกฤษ 2 60 3 1.5 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 440 22 11 รวมรายวชิาพืน้ฐาน 440 22 11 
  รายวชิาเพิม่เตมิ         รายวชิาเพิม่เตมิ       
อ 21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 40 2 1 อ 21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 40 2 1 

อ 21211 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 1 60 3 1.5 อ 21212  ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ 2 60 3 1.5 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 100 5 2.5 รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 100 5 2.5 
กจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ๎       กจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ๎       
    - กิจกรรมแนะแนว 20 1       - กิจกรรมแนะแนว 20 1   
  กจิกรรมนกัเรยีน       กจิกรรมนกัเรยีน     
    - ลูกเสือ เนตรนาร ี 20 1       - ลูกเสือ เนตรนาร ี 20 1   
    - ชุมนุม  15 0.75       - ชุมนุม  15 0.75   
    - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 0.25 

 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 0.25 

 
รวมกจิกรรมพฒันาผูเ๎รยีน 60 3   รวมกจิกรรมพฒันาผูเ๎รยีน 60 3   

รวมทั้งหมด 600 30   รวมทั้งหมด 600 30   
รวมทัง้ปหี๎องเรยีนปกต ิ1,200  ชม./ป ี

 
โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักเรียน 
  จัดกิจกรรม STEM Robot  3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
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โครงสรา๎งหลักสตูรชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่2 ห๎องเรียนวทิย-์คณติ 
โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค ์ 

 
ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2 

รหสัวชิา กลุมํสาระการเรยีนรู ๎

หอ๎งเรยีนวทิย-์คณติ 

รหสัวชิา กลุมํสาระการเรยีนรู ๎

หอ๎งเรยีนวทิย-์คณติ 

ชม
./ภ

าค
เรีย

น 

ชม
./ส

ัปด
าห

 ์

นก
./ช

ม 

ชม
./ภ

าค
เรีย

น 

ชม
./ส

ัปด
าห

 ์

นก
./ช

ม 

รายวชิาพื้นฐาน รายวชิาพื้นฐาน 
ท 22101 ภาษาไทย 3 60 3 1.5 ท 22102 ภาษาไทย 4 60 3 1.5 
ค 22101 คณิตศาสตร์ 3 60 3 1.5 ค 22102 คณิตศาสตร์ 4 60 3 1.5 

ว 22101 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 3 

80 4 2 ว 22102 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 4 

80 4 2 

ส 22101 สังคมศึกษา 3 40 2 1 ส 22103 สังคมศึกษา 4 40 2 1 
ส 22102 ประวัติศาสตร์ 3 20 1 0.5 ส 22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 1 0.5 
พ 22101 สุขศึกษา 3 20 1 0.5 พ 22103 สุขศึกษา 4 20 1 0.5 
พ 22102 พลศึกษา 3 40 2 1 พ 22104 พลศึกษา 4 40 2 1 
ศ 22101 ศิลปะ 3 40 2 1 ศ 22102 ศิลปะ 4 40 2 1 
ง 22101 การงานอาชีพ 3 20 1 0.5 ง 22102 การงานอาชีพ 4 20 1 0.5 
อ 22101 ภาษาอังกฤษ 3 60 3 1.5 อ 22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 3 1.5 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 440 22 11 รวมรายวชิาพืน้ฐาน 440 22 11 
  รายวชิาเพิม่เตมิ         รายวชิาเพิม่เตมิ       
อ 22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 40 2 1 อ 22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 4 40 2 1 

อ 22211 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 3 60 3 1.5 อ 22212  ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ 4 60 3 1.5 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 100 5 2.5 รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 100 5 2.5 
กจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ๎       กจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ๎       
    - กิจกรรมแนะแนว 20 1       - กิจกรรมแนะแนว 20 1   
  กจิกรรมนกัเรยีน       กจิกรรมนกัเรยีน     
    - ลูกเสือ เนตรนาร ี 20 1       - ลูกเสือ เนตรนาร ี 20 1   
    - ชุมนุม  15 0.75       - ชุมนุม  15 0.75   
    - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 0.25 

 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 0.25 

 
รวมกจิกรรมพฒันาผูเ๎รยีน 60 3   รวมกจิกรรมพฒันาผูเ๎รยีน 60 3   

รวมทั้งหมด 600 30   รวมทั้งหมด 600 30   
รวมทัง้ปหี๎องเรยีนปกต ิ1,200  ชม./ป ี

 
โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักเรียน 
  จัดกิจกรรม STEM Robot  3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
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โครงสรา๎งหลักสตูรชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่3 ห๎องเรียนวทิย-์คณติ 
โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค ์ 

 
ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2 

รหสัวชิา กลุมํสาระการเรยีนรู ๎

หอ๎งเรยีนวทิย-์คณติ 

รหสัวชิา กลุมํสาระการเรยีนรู ๎

หอ๎งเรยีนวทิย-์คณติ 

ชม
./ภ

าค
เรีย

น 

ชม
./ส

ัปด
าห

 ์

นก
./ช

ม 

ชม
./ภ

าค
เรีย

น 

ชม
./ส

ัปด
าห

 ์

นก
./ช

ม 

รายวชิาพื้นฐาน รายวชิาพื้นฐาน 
ท 23101 ภาษาไทย 5 60 3 1.5 ท 23102 ภาษาไทย 6 60 3 1.5 
ค 23101 คณิตศาสตร์ 5 60 3 1.5 ค 23102 คณิตศาสตร์ 6 60 3 1.5 

ว 23101 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 5 

80 4 2 ว 23102 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี6 

80 4 2 

ส 23101 สังคมศึกษา 5 40 2 1 ส 23103 สังคมศึกษา 6 40 2 1 
ส 23102 ประวัติศาสตร์ 5 20 1 0.5 ส 23104 ประวัติศาสตร์ 6 20 1 0.5 
พ 23101 สุขศึกษา 5 20 1 0.5 พ 23103 สุขศึกษา 6 20 1 0.5 
พ 23102 พลศึกษา 5 40 2 1 พ 23104 พลศึกษา 6 40 2 1 
ศ 23101 ศิลปะ 5 40 2 1 ศ 23102 ศิลปะ 6 40 2 1 
ง 23101 การงานอาชีพ 5 20 1 0.5 ง 23102 การงานอาชีพ 6 20 1 0.5 
อ 23101 ภาษาอังกฤษ 5 60 3 1.5 อ 23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 3 1.5 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 440 22 11 รวมรายวชิาพืน้ฐาน 440 22 11 
  รายวชิาเพิม่เตมิ         รายวชิาเพิม่เตมิ       
อ 23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 5 40 2 1 อ 23202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 6 40 2 1 

อ 23211 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 5 60 3 1.5 อ 23212  ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ 6 60 3 1.5 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 100 5 2.5 รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 100 5 2.5 
กจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ๎       กจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ๎       
    - กิจกรรมแนะแนว 20 1       - กิจกรรมแนะแนว 20 1   
  กจิกรรมนกัเรยีน       กจิกรรมนกัเรยีน     
    - ลูกเสือ เนตรนาร ี 20 1       - ลูกเสือ เนตรนาร ี 20 1   
    - ชุมนุม  15 0.75       - ชุมนุม  15 0.75   
    - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 0.25 

 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 0.25 

 
รวมกจิกรรมพฒันาผูเ๎รยีน 60 3   รวมกจิกรรมพฒันาผูเ๎รยีน 60 3   

รวมทั้งหมด 600 30   รวมทั้งหมด 600 30   
รวมทัง้ปหี๎องเรยีนปกต ิ1,200  ชม./ป ี

 
โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักเรียน 
  จัดกิจกรรม STEM Robot  3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
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รายวชิาพืน้ฐานและรายวิชาเพิม่เตมิ 

 

รายวชิาพืน้ฐานและรายวชิาเพิม่เตมิกลุมํสาระการเรียนรู๎ ภาษาไทย 
 

ระดบัประถมศกึษา 
รายวชิาพืน้ฐาน 
 ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 ท ๑2๑๐๑  ภาษาไทย จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 ท ๑3๑๐๑  ภาษาไทย จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 

 ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย  จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 ท ๑5๑๐๑  ภาษาไทย  จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 ท ๑6๑๐๑  ภาษาไทย  จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 

 
รายวชิาเพิ่มเติม 
  -   
 
 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน๎ 
 

รายวชิาพืน้ฐาน 
 ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย 1 จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หนํวยกิต 
 ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย 2 จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หนํวยกิต  
 ท ๒2๑๐๑ ภาษาไทย 3 จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หนํวยกิต 
 ท ๒2๑๐๒ ภาษาไทย 4 จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หนํวยกิต  
 ท ๒3๑๐๑ ภาษาไทย 5 จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หนํวยกิต 
 ท ๒3๑๐๒ ภาษาไทย 6 จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หนํวยกิต  
  
รายวชิาเพิ่มเติม 

- 
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รายวชิาพืน้ฐานและรายวชิาเพิ่มเตมิกลุมํสาระการเรียนรู๎ คณติศาสตร ์

ระดบัประถมศกึษา 
 

กลุํมสาระคณิตศาสตร์ 
รายวิชาพื้นฐาน 
  ค11101  คณิตศาสตร์   จ านวน  200  ชั่วโมง 
  ค12101  คณิตศาสตร์   จ านวน  200  ชั่วโมง 
  ค13101  คณิตศาสตร์   จ านวน  200  ชั่วโมง 
  ค14101  คณิตศาสตร์   จ านวน  160  ชั่วโมง 
  ค15101  คณิตศาสตร์   จ านวน  160  ชั่วโมง 
  ค16101  คณิตศาสตร์   จ านวน  160  ชั่วโมง 
 
รายวชิาเพิ่มเติม 

- 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต๎น 

 
รายวชิาพืน้ฐาน 

ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑     จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หนํวยกิต      
ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒               จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หนํวยกิต      
ค ๒2๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3     จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หนํวยกิต      
ค ๒2๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4               จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หนํวยกิต      
ค ๒3๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5     จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หนํวยกิต      
ค ๒3๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6               จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หนํวยกิต      

 

รายวชิาเพิ่มเติม 
- 

 

รายวชิาพืน้ฐานและรายวชิาเพิม่เตมิกลุมํสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโยโลย ี
 

ระดบัประถมศกึษา 
 

รายวชิาพืน้ฐาน 
 ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  ๑๒๐ ชั่วโมง 
 ว ๑2๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  ๑๒๐ ชั่วโมง 
 ว ๑3๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  ๑๒๐ ชั่วโมง 
 ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  ๑๒๐ ชั่วโมง 
 ว ๑5๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  ๑๒๐ ชั่วโมง 
 ว ๑6๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  ๑๒๐ ชั่วโมง 
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รายวชิาเพิ่มเติม 
  -   
 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน๎ 
 

รายวชิาพืน้ฐาน 
 ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ 1  จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หนํวยกิต       
    ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ 2 จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หนํวยกิต       
 ว ๒2๑๐๑ วิทยาศาสตร์ 3  จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หนํวยกิต       
    ว ๒2๑๐๒ วิทยาศาสตร์ 4 จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หนํวยกิต       
 ว ๒3๑๐๑ วิทยาศาสตร์ 5  จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หนํวยกิต       
    ว ๒3๑๐๒ วิทยาศาสตร์ 6 จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หนํวยกิต       
  

  
รายวชิาเพิ่มเติม 
  -   
 

รายวชิาพืน้ฐานและรายวชิาเพิม่เตมิกลุมํสาระการเรียนรู๎สงัคมศกึษาศาสนา 
และวฒันธรรม 

 
ระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 

รายวชิาพืน้ฐาน 
 ส 11101    สังคมศึกษา ฯ  จ านวน  ๔0  ชั่วโมง 
 ส 12101    สังคมศึกษา ฯ  จ านวน  ๔0  ชั่วโมง 
 ส 13101    สังคมศึกษา ฯ  จ านวน  ๔0  ชั่วโมง 
 ส 14101    สังคมศึกษา ฯ  จ านวน  80  ชั่วโมง 
 ส 15101    สังคมศึกษา ฯ  จ านวน  80  ชั่วโมง 
 ส 16101    สังคมศึกษา ฯ  จ านวน  80  ชั่วโมง 

 ส 11102    ประวัติศาสตร์  จ านวน  40  ชั่วโมง 
 ส 12102    ประวัติศาสตร์  จ านวน  40  ชั่วโมง 
 ส 13102    ประวัติศาสตร์  จ านวน  40  ชั่วโมง 
 ส 14102    ประวัติศาสตร์  จ านวน  40  ชั่วโมง 
 ส 15102    ประวัติศาสตร์  จ านวน  40  ชั่วโมง 
 ส 16102    ประวัติศาสตร์  จ านวน  40  ชั่วโมง 

  
รายวชิาเพิ่มเติม 
        - 
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ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน๎ 

 
รายวชิาพืน้ฐาน 
 ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๑  จ านวน ๖๐  ชั่วโมง ๑.๕   หนวํยกิต 
 ส๒๑๑๐๓ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๒ จ านวน ๖๐  ชั่วโมง ๑.๕   หนวํยกิต 
 ส๒2๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3  จ านวน ๖๐  ชั่วโมง ๑.๕   หนวํยกิต 
 ส๒2๑๐๓ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 จ านวน ๖๐  ชั่วโมง ๑.๕   หนวํยกิต 
 ส๒3๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5  จ านวน ๖๐  ชั่วโมง ๑.๕   หนวํยกิต 
 ส๒3๑๐๓ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6 จ านวน ๖๐  ชั่วโมง ๑.๕   หนวํยกิต 
 ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑   จ านวน ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕   หนวํยกิต 
 ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒   จ านวน ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕   หนวํยกิต 
 ส๒2๑๐๒ ประวัติศาสตร์ 3   จ านวน ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕   หนวํยกิต 
 ส๒2๑๐๔ ประวัติศาสตร์ 4   จ านวน ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕   หนวํยกิต 
 ส๒3๑๐๒ ประวัติศาสตร์ 5   จ านวน ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕   หนวํยกิต 
 ส๒3๑๐๔ ประวัติศาสตร์ 6   จ านวน ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕   หนวํยกิต 
  

รายวชิาพืน้ฐานและรายวชิาเพิม่เตมิกลุมํสาระการเรียนรู๎สขุศกึษาและพลศกึษา 
 

ระดบัชัน้ประถมศกึษา 
 
รายวชิาพืน้ฐาน 

พ 11101 สุขศึกษาและพลศึกษา    จ านวน  ๔0  ชั่วโมง   
พ 12101 สุขศึกษาและพลศึกษา    จ านวน  ๔0  ชั่วโมง   
พ 13101 สุขศึกษาและพลศึกษา    จ านวน  ๔0  ชั่วโมง   
พ 14101 สุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน  ๔0  ชั่วโมง    
พ 15101 สุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน  ๔0  ชั่วโมง    
พ 16101 สุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน  ๔0  ชั่วโมง    

 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต๎น 

 
รายวชิาพืน้ฐาน 
         พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา 1               จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง  ๐.๕ หนํวยกิต  

 พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา 2         จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง  ๐.๕ หนํวยกิต 
         พ ๒2๑๐๑ สุขศึกษา 3               จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง  ๐.๕ หนํวยกิต  

 พ ๒2๑๐๓ สุขศึกษา 4        จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง  ๐.๕ หนํวยกิต 
         พ ๒3๑๐๑ สุขศึกษา 5               จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง  ๐.๕ หนํวยกิต  

 พ ๒3๑๐๓ สุขศึกษา 6        จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง  ๐.๕ หนํวยกิต 
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 พ ๒๑๑๐๒ พลศึกษา 1        จ านวน  ๔๐ ชัว่โมง  ๑.๐ หนํวยกิต  
 พ ๒๑๑๐๔ พลศึกษา 2        จ านวน  ๔๐ ชัว่โมง  ๑.๐ หนํวยกิต 

 พ ๒2๑๐๒ พลศึกษา 3        จ านวน  ๔๐ ชัว่โมง  ๑.๐ หนํวยกิต  
 พ ๒2๑๐๔ พลศึกษา 4        จ านวน  ๔๐ ชัว่โมง  ๑.๐ หนํวยกิต  
 พ ๒3๑๐๒ พลศึกษา 5        จ านวน  ๔๐ ชัว่โมง  ๑.๐ หนํวยกิต  
 พ ๒3๑๐๔ พลศึกษา 6        จ านวน  ๔๐ ชัว่โมง  ๑.๐ หนํวยกิต 

  
  

 รายวชิาเพิ่มเตมิ 
           - 
 
 

รายวชิาพืน้ฐานและรายวชิาเพิม่เตมิกลุมํสาระการเรียนรู๎กลุมํสาระศลิปะ 
 

ระดบัประถมศกึษา 
รายวชิาพืน้ฐาน 
      ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  
      ศ ๑2๑๐๑  ศิลปะ  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  
      ศ ๑3๑๐๑  ศิลปะ  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  
 ศ ๑๔๑๐๑  ศิลปะ  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
 ศ ๑5๑๐๑  ศิลปะ  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
 ศ ๑6๑๐๑  ศิลปะ  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
  

 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต๎น 

รายวชิาพืน้ฐาน 
ศ ๒๑๑๐๑  ศิลปะ ๑                 จ านวน 40 ชั่วโมง  ๑.๐ หนํวยกิต      
ศ ๒๑๑๐๒  ศิลปะ 2            จ านวน 40 ชัว่โมง  ๑.๐ หนวํยกิต      
ศ ๒2๑๐๑  ศิลปะ 3                 จ านวน 40 ชั่วโมง  ๑.๐ หนํวยกิต      
ศ ๒2๑๐๒  ศิลปะ 4            จ านวน 40 ชัว่โมง  ๑.๐ หนวํยกิต      
ศ ๒3๑๐๑  ศิลปะ 5                 จ านวน 40 ชั่วโมง  ๑.๐ หนํวยกิต      
ศ ๒3๑๐๒  ศิลปะ 6            จ านวน 40 ชัว่โมง  ๑.๐ หนวํยกิต      
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รายวชิาพืน้ฐานและรายวชิาเพิม่เตมิกลุมํสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ 
 

ระดบัประถมศกึษา 
รายวชิาพืน้ฐาน 

ง ๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ   จ านวน ๔๐ ชัว่โมง 
ง ๑2๑๐๑  การงานอาชีพ   จ านวน ๔๐ ชัว่โมง 
ง ๑3๑๐๑  การงานอาชีพ   จ านวน ๔๐ ชัว่โมง 
ง ๑4๑๐1  การงานอาชีพ   จ านวน ๘๐ ชัว่โมง 
ง ๑5๑๐1  การงานอาชีพ   จ านวน ๘๐ ชัว่โมง 
ง ๑6๑๐1  การงานอาชีพ   จ านวน ๘๐ ชัว่โมง 

 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต๎น 

รายวชิาพืน้ฐาน 
ง ๒๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑   จ านวน ๒๐ ชัว่โมง ๐.๕ หนํวยกิต   
ง ๒๑๑๐๒  การงานอาชีพ ๒   จ านวน ๒๐ ชัว่โมง ๐.๕ หนํวยกิต   
ง ๒2๑๐๑  การงานอาชีพ 3   จ านวน ๒๐ ชัว่โมง ๐.๕ หนํวยกิต   
ง ๒2๑๐๒  การงานอาชีพ 4   จ านวน ๒๐ ชัว่โมง ๐.๕ หนํวยกิต   
ง ๒3๑๐๑  การงานอาชีพ 5   จ านวน ๒๐ ชัว่โมง ๐.๕ หนํวยกิต   
ง ๒3๑๐๒  การงานอาชีพ 6   จ านวน ๒๐ ชัว่โมง ๐.๕ หนํวยกิต   
   

รายวชิาเพิ่มเติม 
 - 
  

รายวชิาพืน้ฐานและรายวชิาเพิม่เตมิกลุมํสาระการเรียนรู๎ภาษาองักฤษ 
ระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 

รายวชิาพืน้ฐาน 
 อ 11101 ภาษาอังกฤษ   จ านวน 120 ชัว่โมง 
 อ 12101 ภาษาอังกฤษ   จ านวน 120 ชัว่โมง 
 อ 13101 ภาษาอังกฤษ   จ านวน 120 ชัว่โมง 
 อ 14101 ภาษาอังกฤษ   จ านวน  80 ชัว่โมง 
 อ 15101 ภาษาอังกฤษ   จ านวน  80 ชัว่โมง 
 อ 16101 ภาษาอังกฤษ   จ านวน  80 ชัว่โมง 
 

รายวชิาเพิ่มเติม 
 อ 11201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จ านวน  80 ชัว่โมง  
 อ 12201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จ านวน  80 ชัว่โมง  
 อ 13201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จ านวน  80 ชัว่โมง  
 อ 14201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จ านวน  80 ชัว่โมง  
 อ 15201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จ านวน  80 ชัว่โมง  
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 อ 16201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จ านวน  80 ชัว่โมง  
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน๎ 

 
รายวชิาพืน้ฐาน 

อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1  จ านวน 60 ชัว่โมง ๑.๕   หนวํยกิต   
อ 21102 ภาษาอังกฤษ 2  จ านวน 60 ชัว่โมง ๑.๕   หนวํยกิต   
อ 22101 ภาษาอังกฤษ 3  จ านวน 60 ชัว่โมง ๑.๕   หนวํยกิต   
อ 22102 ภาษาอังกฤษ 4  จ านวน 60 ชัว่โมง ๑.๕   หนวํยกิต  
อ 23101 ภาษาอังกฤษ 5  จ านวน 60 ชัว่โมง ๑.๕   หนวํยกิต   
อ 23102 ภาษาอังกฤษ 6  จ านวน 60 ชัว่โมง ๑.๕   หนวํยกิต  
  

รายวชิาเพิ่มเติม 
อ 21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1         จ านวน 20 ชัว่โมง ๐.๕ หนํวยกติ 
อ 21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2         จ านวน 20 ชัว่โมง ๐.๕ หนํวยกติ 
อ 22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3         จ านวน 20 ชัว่โมง ๐.๕ หนํวยกติ 
อ 22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4         จ านวน 20 ชัว่โมง ๐.๕ หนํวยกติ 
อ 23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5         จ านวน 20 ชัว่โมง ๐.๕ หนํวยกติ 
อ 23202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6         จ านวน 20 ชัว่โมง ๐.๕ หนํวยกติ 
อ 21211 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1   จ านวน 60 ชั่วโมง 1.๕ หนํวยกติ 
อ 21212 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2   จ านวน 60 ชั่วโมง 1.๕ หนํวยกติ 
อ 22211 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3   จ านวน 60 ชั่วโมง 1.๕ หนํวยกติ 
อ 22212 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 4   จ านวน 60 ชั่วโมง 1.๕ หนํวยกติ 
อ 23211 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 5   จ านวน 60 ชั่วโมง 1.๕ หนํวยกติ 
อ 23212 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6   จ านวน 60 ชั่วโมง 1.๕ หนํวยกติ 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ท ๑๑๑๐๑ รายวชิาภาษาไทย                                                      กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาไทย         
 ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๑                                จ านวน  ๒๐๐ ชัว่โมง / ป ี 
 
 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอํานออกเสียง ค า ค าคล๎องจอง และข๎อความ พร๎อมบอกความหมาย
ของค าและข๎อความ อํานหนังสือตามความสนใจอยํางสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อําน และบอกความหมาย
ของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ส าคัญที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน การเขียนสื่อสารด๎วยค าและประ โยค คัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ฟังค าแนะน า ค าสั่งงํายๆ และปฏิบัติตาม พูดสื่อสารได๎ตามวัตถุประสงค์ ตอบ
ค าถามและเลําเรื่องที่ฟังและดู และพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูอยํางมีมารยาท บอกและ
เขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดค า และบอกความหมายของค า เรียบเรียงค าเป็น
ประโยค และตํอค าคล๎องจองงํายๆ 
 ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองส าหรับเด็กเรื่อง เธอและฉัน บ๎านแสนสุข 
โรงเรียน   สีรุ๎ง อ๎อมกอดแหํงรัก พํอของแผํนดิน และนิทานกํอนนอน เพ่ือบอกข๎อคิดที่ได๎จากการอํานไปปรับ
ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช๎การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ทั้งในด๎านการฟัง การพูด การอําน และการเขียน กระบวน  
การคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุํม 
 เพ่ือให๎เกิดเจตคติที่ดีตํอการเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งใจเรียนและมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียน ค๎นคว๎า
หาความรู๎ จากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ อยํางสม่ าเสมอ ซักถามและสืบค๎นเพ่ือหาข๎อมูล มีความรอบคอบในการ
ท างาน ใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอําน การเขียน และการฟัง น าความรู๎
ที่ได๎จากการศึกษาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง 
 
 รหสัตวัชีว้ดั 
   ท 1.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5 ป.1/6 ป.1/7 ป.1/8 
   ท 2.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 
   ท 3.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4   ป.1/5 
   ท 4.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 
   ท 5.1 ป.1/1 ป.1/2  
 
  รวมทัง้หมด  ๒๒ ตวัชีว้ดั 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๒๑๐๑  รายวชิาภาษาไทย        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒      เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง/ปี     
   

 

ฝึกอ่านออกเสียงค า  ค าคล้องจอง  ข้อความ  และบทร้อยกรองง่ายๆ   อธิบายความหมายของค าและ
ข้อความที่อ่าน  ตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  ระบุใจความส าคัญและรายละเอียด  แสดงความคิดเห็นและ
คาดคะเนเหตุการณ์  เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อ่าน  อ่านข้อเขียน
เชิงอธิบาย  และปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า  มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์  เขียนเรื่องสั้นๆ ตาม
จินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  ฟังค าแนะน า  ค าสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตาม  เล่าเรื่อง   บอกสาระส าคัญของเรื่อง  
ตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  พูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึก   พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  มี
มารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และเลขไทย  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของ
ค า  เรียบเรียงค าเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร  บอกลักษณะค าคล้องจอง  เลือกใช้ภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ฝึกจับใจความส าคัญจากเรื่อง  ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก  เพ่ือ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น  ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อย
กรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ  
อธิบาย  บันทึก  การตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของ
การอนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

รหัสตัวช้ีวัด 
              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    
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              ท ๔.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕ 
              ท ๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓      
        รวมทั้งหมด  ๒๗  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๓๑๐๑  รายวชิาภาษาไทย      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓          เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง/ปี 
       

 

ฝึกอ่านออกเสียงค า  ข้อความ  เรื่องสั้น ๆ  และบทร้อยกรองง่ายๆ  อธิบายความหมายของค าและ
ข้อความที่อ่าน  ตั้งค าถาม  ตอบค าถามเชิงเหตุผล   ล าดับเหตุการณ์  คาดคะเนเหตุการณ์   สรุปความรู้  
ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและ
น าเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า  อธิบายความหมายของ
ข้อมูลจากแผนภาพ  แผนที่  และแผนภูมิ  มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย เขียนบันทึกประจ าวัน เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  เล่ารายละเอียด  บอกสาระส าคัญ  ตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  พูด
แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

ฝึกเขียนตามหลักการเขียน  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า  ระบุชนิด  หน้าที่ของค า  ใช้
พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า แต่งประโยคง่ายๆ แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ เลือกใช้ภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ   

ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณกรรม เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  รู้จักเพลงพ้ืนบ้าน  เพลงกล่อม
เด็ก  เพ่ือปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน  ท่องจ าบท
อาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน  
กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสื่อความ กระบวนการ
แก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งค าถาม ตอบค าถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูด
แสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของ
การอนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙ 
              ท ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖    
             ท ๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖     
               ท ๔.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖     
               ท ๕.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  
รวมทั้งหมด ๓๑  ตัวชี้วัด 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ท ๑๔๑๐๑ รายวชิาภาษาไทย                                                    กลุํมสาระการเรยีนรูภ๎าษาไทย         
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๔                                จ านวน  ๑๖๐ ชัว่โมง / ป ี
 
 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎ว และบทร๎อยกรอง พร๎อมอธิบายความหมาย
ของค า ประโยค และส านวน อํานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่ก าหนด ตอบค าถาม แยกข๎อเท็จจริง และข๎อคิดเห็น 
คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู๎และข๎อคิดจากเรื่องท่ีอําน คัดลายมือตัวบรรจง เขียนสื่อสารด๎วยแผนภาพโครง
เรื่อง และแผนภาพความคิด เขียนยํอความ เขียนจดหมาย เขียนบันทึก และเขียนรายงาน เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ จ าแนกข๎อเท็จจริง และข๎อคิดเห็น พูดสรุปความ พูดแสดงความรู๎ ความคิดเห็น ตั้งค าถามและตอบ
ค าถาม พูดรายงานเรื่องที่ศึกษาจากการฟัง และดูอยํางมีมารยาท สะกดค าและบอกความหมายของค า ระบุ
ชนิด หน๎าที่ของค าในประโยค แตํงประโยค บทร๎อยกรองและค าขวัญ บอกความหมายของส านวน การใช๎
พจนานุกรม เปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาถิ่น ร๎องเพลงพ้ืนบ๎าน ทํองจ าบทอาขยาน และบทร๎อยกรองที่มี
คุณคําตามความสนใจ 
 ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองส าหรับเด็กเรื่อง ไมํอยากเป็นควาย สิงโตเจ๎า
ปัญญา เลํนกลางแจ๎ง ต๎นไม๎ เรื่องของมําเหมี่ยว บ๎านพิลึก โทรทัศน์เป็นเหตุ และนางในวรรณคดี เพ่ือระบุและ
อธิบายข๎อคิดท่ีได๎จากการอํานไปปรับใช๎ในชีวิตจริง 
 โดยใช๎การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ทั้งในด๎านการฟัง การพูด การอําน และการเขียน กระบวน  
การคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุํม 
 เพ่ือให๎เกิดเจตคติที่ดีตํอการเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งใจเรียนและมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียน ค๎นคว๎า
หาความรู๎ จากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ อยํางสม่ าเสมอ ซักถามและสืบค๎นเพ่ือหาข๎อมูล มีความรอบคอบในการ
ท างาน ใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอําน การเขียน และการฟัง น าความรู๎
ที่ได๎จากการศึกษาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง 
 

 รหสัตวัชีว้ดั 
   ท 1.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8 
   ท 2.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8 
  ท 3.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 
   ท 4.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 
   ท 5.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 
  
 รวมทั้งหมด 33 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๕๑๐๑ รายวชิาภาษาไทย          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕            เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง/ปี     

 

 

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   อธิบายความหมายของค า  ประโยคและข้อความที่
เป็นการบรรยายและการพรรณนา  อธิบายความหมายโดยนัย  แยกข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น   วิเคราะห์  แสดง
ความคิดเห็น  อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  ค าสั่ง  ข้อแนะน า  และปฏิบัติตาม  เลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ  มีมารยาทในการอ่าน 

 ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสาร  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  
แผนภาพความคิด  เขียนย่อความ  เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ  เขียนแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็น  กรอกแบบรายการต่าง ๆ  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

 ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็นและความรู้สึก  ตั้งค าถาม  ตอบ
ค าถาม  วิเคราะห์ความ  พูดรายงาน  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค  จ าแนกส่วนประกอบของประโยค  เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถ่ิน  ใช้ค าราชาศัพท์  บอกค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  แต่งบท 
ร้อยกรอง  ใช้ส านวนได้ถูกต้อง 

สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน  ระบุความรู้  ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  ท่องจ าบทอาขยาน
ตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  
กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้ง
ค าถาม  ตอบค าถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิด
รวบยอด   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของ
การอนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

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

รวมทั้งหมด  ๓๓  ตัวชี้วัด 
 

 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท ๑๖๑๐๑  รายวชิาภาษาไทย         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                 เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง/ปี   

 

 

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   อธิบายความหมายของค า  ประโยคและข้อความที่
เป็นโวหาร  อ่านเรื่องสั้น ๆอย่างหลากหลาย   แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  วิเคราะห์และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต   อ่านงานเขียน เชิงอธิบาย  ค าสั่ง  
ข้อแนะน า  และปฏิบัติตาม  อธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง  แผนที่  แผนภูมิและกราฟ  
เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณค่าท่ีได้รับ  มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้อง  ชัดเจน  
และเหมาะสม  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน  เขียนเรียงความ  เขียน
ย่อความจากเรื่องอ่าน  เขียนจดส่วนตัว  กรอกแบบรายการต่าง ๆ  เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์  
มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความรู้  ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู  ตั้ง
ค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู  วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูสื่อโฆษณา
อย่างมีเหตุผล  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดูและการสนทนา   พูดโน้มน้าว
อย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

ฝึกวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค  ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  รวบรวม
และบอกความหมายของค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  ระบุลักษณะของประโยค  แต่งบทร้อยกรอง  
วิเคราะห์เปรียบเทียบส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 

ฝึกแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน  เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตนเองและนิทาน
พ้ืนบ้านของท้องถิ่นอ่ืน  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อย โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการ
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แสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิดอย่าง มี
วิจารณญาณ  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสังเกต กระบวนกรแยกข้อเท็จจริง 
กระบวนการค้นคว้า  กระบวนการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร  กระบวนการใช้ทักษะทางภาษา  การฝึกปฏิบัติ 
อธิบาย บันทึก การตั้งค าถาม ตอบค าถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น 
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

 

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

รวมทั้งหมด  ๓๔  ตัวชี้วัด 
ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ท ๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑                                                           กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาไทย 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ ๑                ภาคเรยีนที ่1                                                          
จ านวน ๖๐ ชัว่โมง                ๑.๕ หนวํยกติ                         
 

ศึกษาการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎ว  ร๎อยกรอง  จับใจความส าคัญจากเรื่องที่อําน  ระบุเหตุผลจาก
ข๎อเท็จจริงกับข๎อคิดจากเรื่องที่อําน  อธิบายเปรียบเทียบค าที่มีความหมายหลากหลาย  และมีมารยาทในการ
อําน  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใช๎ถ๎อยค าถูกต๎อง  ชัดเจน  เหมาะสม    เขียนบรรยาย
ประสบการณ์  เขียนเรียงความ  ยํอความ  พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู  เลําเรื่องยํอจากเรื่องที่
ฟัง  แสดงความคิดเห็นอยํางสร๎างสรรค์  เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  มีมารยาทในการฟังดูและพูด  อธิบาย
ลักษณะของเสียงในภาษาไทย  สร๎างค าในภาษาไทย  วิเคราะห์ชนิดและหน๎าที่ของค าในประโยค  สรุปเนื้อหา  
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อําน  วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 
 ใช๎ทักษะกระบวนการอําน  กระบวนการฟัง  การดู  การพูด  กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร
สร๎างสรรค์ความรู๎และความคิดเพ่ือน าไปใช๎ตัดสินใจ  แก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิต  เพ่ือให๎เข๎าใจธรรมชาติของ
ภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  แสดงความคิดเห็นอยํางสร๎างสรรค์  วิเคราะห์  และประเมินคําวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอยํางเห็นคุณคํา  และน ามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง  และประเมินคําวรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอยํางเห็นคุณคํา  และน ามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง  รักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติ 
 มีมารยาทและมีนิสัยรักการอําน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  ภูมิใจ  ตระหนักและเห็น
คุณคําในความเป็นไทย  และใช๎ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม  
 



34 

รหสัตวัชีว้ดั 
 ท ๑.๑  ม ๑/๑ , ม ๑/๒ , ม ๑/๓ 
 ท ๒/๑  ม ๑/๑ , ม  ๑/๒ , ม ๑/๓ , ม ๑/๔ , ม ๑/๕ 
 ท ๓/๑  ม ๑/๑ , ม ๑/๒ , ม ๑/๓ 
 ท ๔/๑  ม ๑/๑ , ม ๑/๒ , ม ๑/๓ , ม ๑/๔    
 ท ๕/๑  ม ๑/๑ , ม ๑/๒ ,  ม ๑/๓ 
 
รวมทัง้หมด  ๑๘  ตวัชีว้ดั 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒                                                            กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาไทย 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ ๑                                                               ภาคเรยีนที ่2 
จ านวน ๖๐ ชัว่โมง                1.5 หนวํยกติ                                                  
 
 ศึกษาการอํานตีความค ายากในเอกสารวิชาการ  โดยพิจารณาจากบริบท  ปฏิบัติตามคํูมือแนะน า
วิธีการใช๎งาน  ของเครื่องมือหรือเครื่องใช๎ในระดับที่ยากข้ึน  วิเคราะห์คุณคําท่ีได๎รับจากการอําน  เพ่ือน าไปใช๎
แก๎ปัญหาในชีวิต  และมีมารยาทในการอําน  เขียนแสดงความคิดเห็น  เขียนจดหมายสํวนตัว  จดหมายกิจธุระ  
มีมารยาทในการเขียน  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา  ค๎นคว๎าจากการฟัง  การดู  และการสนทนา  
วิเคราะห์ความแตกตํางของภาษาพูดและภาษาเขียน  แตํงบทร๎อยกรอง  จ าแนกและใช๎ส านวนที่เป็นค าพังเพย
และสุภาษิต  อธิบายคุณคําของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อําน  เพ่ือประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง ทํองบทกาพย์เหํ
เรือประเพณีจังหวัดนครสวรรค์ 

ใช๎ทักษะกระบวนการอําน  กระบวนการฟัง  การดู  การพูด  กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร
สร๎างสรรค์ความรู๎และความคิดเพ่ือน าไปใช๎ตัดสินใจ  แก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิต  เพ่ือให๎เข๎าใจธรรมชาติของ
ภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  แสดงความคิดเห็นอยํางสร๎างสรรค์  วิเคราะห์  และประเมินคําวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอยํางเห็นคุณคํา  และน ามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง  และประเมินคําวรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอยํางเห็นคุณคํา  และน ามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง  รักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติ 

มีมารยาทและมีนิสัยรักการอําน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  ภูมิใจ  ตระหนักและเห็น
คุณคําในความเป็นไทย  และใช๎ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
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รหสัตวัชีว้ดั 
 ท ๑.๑  ม ๑/๔ , ม ๑/๕ , ม ๑/๖ , ม ๑/๗ , ม ๑/๘ 
 ท ๒/๑  ม ๑/๖ , ม  ๑/๗ , ม ๑/๘ , ม ๑/๙     
 ท ๓/๑  ม ๑/๔ , ม ๑/๕ , ม ๑/๖ 
 ท ๔/๑  ม ๑/๔ , ม ๑/๕ , ม ๑/๖      
 ท ๕/๑  ม๑/๔ , ม ๑/๕     
           
รวมทัง้หมด  ๑๗  ตวัชีว้ดั 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒                                                               ภาคเรยีนที ่1  
จ านวน ๖๐ ชั่วโมง                ๑.๕ หน่วยกิต                                                                                 

 
 ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง  จับใจความส าคัญ  สรุปความ และ
อธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน  เขียนผังความคิดเพ่ือแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ  ที่อ่าน  เขียนผัง
ความคิดเพ่ือแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ  ที่อ่าน  อภิปรายแสดงความคิดเห็น  และข้อโต้แย้งเก่ียวกับ
เรื่องท่ีอ่าน  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนบรรยายและพรรณนา  เขียนเรียงความ  เขียนย่อความ  
พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู  วิเคราะห์ข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  และความน่าเชื่อถือของข่าวสาร
จากสื่อต่าง ๆ  วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีเหตุผลเพื่อน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
สร้างค าในภาษาไทย  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ  ประโยครวม  และประโยคซ้อน  สรุปเนื้อหา
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากข้ึน  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี  วรรณกรรมและวรรณกรรม
ท้องถิ่นที่อ่าน  พร้อมเหตุผลประกอบ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน  กระบวนการฟัง  การดู  การพูด  กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร
สร้างสรรค์ความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติของ
ภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์  และประเมินค่าวรรณคดีและ
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วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอย่างเห็นคุณค่า  และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 เพ่ือมีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  ภูมิใจ  ตระหนักและเห็น
คุณค่าในความเป็นไทย  และใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท ๑.๑  ม ๒/๑ , ม ๒/๒  ม ๒/๓ , ม ๒/๔ 
 ท ๒/๑  ม ๒/๑ , ม ๒/๒  ม ๒/๓ , ม ๒/๔    
 ท ๓/๑  ม ๒/๑ , ม ๒/๒  ม ๒/๓ 
 ท ๔/๑  ม ๒/๑ , ม ๒/๒        
 ท ๕/๑  ม ๒/๑ , ม ๒/๒     
 
รวม  ๑๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒                                                               ภาคเรยีนที ่2  
จ านวน ๖๐ ชั่วโมง                ๑.๕ หน่วยกิต                                                                                 

 
 ศึกษาการวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงข้อมูลสนับสนุน  และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน  ระบุ
ข้อสังเกตการชวนเชื่อ  การโน้มน้าว   หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน  อ่านหนังสือ  บทความ  หรือ
แนวคิดท่ีได้จากการอ่าน  เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  มีมารยาทในการอ่าน  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  
เขียนจดหมายธุรกิจเขียนวิเคราะห์  วิจารณ์  และแสดงความรู้  ความคิดเห็น  หรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่านอย่างมี
เหตุผล  มีมารยาทในการเขียน  พูดในโอกาสต่าง ๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ได้
ศึกษาค้นคว้า  มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด  แต่งบทร้อยกรอง  ใช้ค าราชาศัพท์  รวบรวมและ
อธิบายความหมายของค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  อธิบายคุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน  
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พร้อมยกเหตุผลประกอบ  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน  กระบวนการฟัง  การดู  การพูด  กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร
สร้างสรรค์ความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติของ
ภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์  และประเมินค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอย่างเห็นคุณค่า  และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 เพ่ือมีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  ภูมิใจ  ตระหนักและเห็น
คุณค่าในความเป็นไทย  และใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  
 
รหัสตัวช้ีวัด  

ท ๑.๑  ม ๒/๕ , ม ๒/๖ , ม ๒/๗ , ม ๒/๘ 
 ท ๒/๑  ม ๒/๕ , ม ๒/๖ , ม ๒/๗ , ม ๒/๘    
 ท ๓/๑  ม ๒/๔ , ม ๒/๕ , ม ๒/๖ 
 ท ๔/๑  ม ๒/๓ , ม ๒/๔ , ม ๒/๖        
 ท ๕/๑  ม ๒/๓ , ม ๒/๔ , ม ๒/๕        
 
รวม  ๑๕  ตัวชี้วัด 
 
            
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท ๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๕                                                           กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3                                                               ภาคเรยีนที ่1  
จ านวน ๖๐ ชั่วโมง                ๑.๕ หน่วยกิต                                                                                 

 

ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน     
ระบุความแตกต่างของค าที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย   ระบุใจความส าคัญและรายละเอียด
ของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน    อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ
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และรายงานวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่อง    ที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดี
ขึ้น   มีมารยาทในการอ่าน   คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามระดับ
ภาษา  เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และทัศนคติในเรื่องต่างๆ  เขียนย่อความ  
เขียนจดหมายกิจธุระ  แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่
ฟังและดู         เพ่ือน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า
จากการฟัง การดู และการสนทนา จ าแนกและใช้ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย   วิเคราะห์โครงสร้าง
ประโยคซับซ้อน  วิเคราะห์ระดับภาษา  สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยาก
ยิ่งขึ้น  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  

โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน  กระบวนการฟัง  การดู  การพูด  กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร
สร้างสรรค์ความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติของ
ภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์  และประเมินค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอย่างเห็นคุณค่า  และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 เพ่ือมีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  ภูมิใจ  ตระหนักและเห็น
คุณค่าในความเป็นไทย  และใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑  ม ๓/๑ , ม ๓/๒ , ม ๓/๓ , ม ๓/๔ , ม๓/๕ 
 ท ๒.๑  ม ๓/๑ , ม ๓/๒ , ม ๓/๓ , ม ๓/๔ , ม๓/๕ 
 ท ๓.๑  ม ๓/๑ , ม ๓/๒ , ม ๓/๓     
 ท ๔.๑  ม ๓/๑ , ม ๓/๒ , ม ๓/๓     
 ท ๕.๑  ม ๓/๑ , ม ๓/๒     
 
รวมทั้งหมด  ๑๘  ตัวชี้วัด 
  
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3                                                               ภาคเรยีนที ่2  
จ านวน ๖๐ ชั่วโมง                ๑.๕ หน่วยกิต                                                                                 
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ศึกษาการประเมินความถูกต้องของข้อมูล        ที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน  วิจารณ์ความ
สมเหตุสมผล  การล าดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง     วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่าน   ตีความและประเมินคุณค่า    และแนวคิดท่ีได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อน าไปใช้
แก้ปัญหา  ในชีวิต  มีมารยาทในการอ่าน  เขียนจดหมายกิจธุระ   เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งอย่างมีเหตุผล  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง                        
ในเรื่องต่างๆ  กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะ      ของตนเองที่เหมาะสม
กับงาน  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และโครงงาน  พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  พูดโน้ม
น้าวโดยน าเสนอหลักฐานตามล าดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ  มีมารยาทในการฟัง การดู และการ
พูด  ใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ  อธิบายความหมายค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  แต่งบทร้อยกรอง  
สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน      เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 

  โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน  กระบวนการฟัง  การดู  การพูด  กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร
สร้างสรรค์ความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติของ
ภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์  และประเมินค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอย่างเห็นคุณค่า  และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 เพ่ือมีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  ภูมิใจ  ตระหนักและเห็น
คุณค่าในความเป็นไทย  และใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  

            
รหัสตัวช้ีวัด 

     ท ๑.๑  ม ๓/๖ , ม ๓/๗ , ม ๓/๘ , ม ๓/๙ , ม ๓/๑๐ 
 ท ๒.๑  ม ๓/๖ , ม ๓/๗ , ม ๓/๘ , ม ๓/๙    
 ท ๓.๑  ม ๓/๔ , ม ๓/๕ , ม ๓/๖     
 ท ๔.๑  ม ๓/๔ , ม ๓/๕ , ม ๓/๖     
 ท ๕.๑  ม ๓/๓ , ม ๓/๔     
 
รวม  ๑๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
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ค11101  คณติศาสตร ์                                                      กลุมํสาระการเรยีนรู๎คณิตศาสตร์ 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่ 1                     เวลา  200  ชัว่โมง/ป ี

 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกแก๎ปัญหา จ านวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ บอกจ านวนของสิ่ง
ตํางๆ แสดงสิ่งตํางๆ ตามจ านวนที่ก าหนดอํานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจ านวนนับไมํเกิน 
100 และ 0 เปรียบเทียบจ านวนนับไมํเกิน 100 และ 0 โดยใช๎ เครื่องหมาย  =   ≠  >  <  เรียงล าดับ
จ านวนนับไมํเกิน 100 และ 0 ตั้งแตํ 3 ถึง 5 จ านวน หาคําของตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
บวก และประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจ านวนนับไมํเกิน 100 และ 0 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจ านวนับไมํเกิน 100 และ 0 วัดและเปรียบเทียบความยวเป็น
เซนติเมตรเป็นเมตร วัดและเปรียบเทียวน้ าหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด จ าแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม 
วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกรม ทรงกระบอก และกรวย ใช๎ข๎อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหาเมื่อก าหนดรูป 1 รูปแทน 1 หนํวย 
 โดยใช๎ความรู๎ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์
ตําง ๆได๎อยํางเหมาะสม รู๎จักใช๎วิธีการที่หลากหลายในการแก๎ปัญหา ใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได๎อยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการ
น าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรุ๎ กลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช๎ใน
การเรียนรู๎สิ่งตําง และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์ 
 เพ่ือให๎เห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ สามารถท างานอยํางเป็น
ระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  มุํงม่ันในการท างานที่ได๎รับ
มอบหมาย  รักความเป็นไทย   สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม  มีจิตสาธารณะ  มีน้ าใจ  เสียสละ  ชํวยเหลือผู๎อื่น  
สังคม และประเทศชาติ 
รหสัตวัชีว้ดั 
 ค 1.1 ป1/1 ,ป1/2 ,ป1/3 ,ป1/4 ,ป1/5 
 ค 1.2 ป1/1 
 ค 2.1 ป1/1 ,ป1/2  
 ค 2.2 ป1/1  
 ค 3.1 ป1/1 
 
รวมทัง้หมด 10 ตวัชีว้ดั 

 
 
 
 

 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
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ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒        เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
 

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

 รหัสตัวช้ีวัด 
  ค ๑.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘ 
  ค ๒.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖ 
  ค ๒.๒   ป.๒/๑  
  ค ๓.๑   ป.๒/๑  
 รวมทั้งหมด  ๑๖  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓           เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
 

 
อ่านและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ จากสถานการณ์ต่าง ๆ บอก อ่านและเขียน
เศษส่วนที่แสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วนที่ก าหนด เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัว เศษ
เท่ากัน โดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก
และการลบของจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
คูณของจ านวน ๑ หลักกับจ านวนไม่เกิน ๔ หลักและจ านวน ๒ หลักกับจ านวน ๒ หลัก หาค่าของตัวไม่ทราบ
ค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก และหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ 
หารระคนและแสดงวิธีการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หา
ผลบวกและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวกของเศษส่วนที่มีตั วส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน ๑ 
และหาผลลบพร้อมทั้งแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหารการลบของเสษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ระบุจ านวนที่
หายไปในแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน 
เวลาและระยะเวลา เลือกใช้เครื่องมือความยาวที่เหมาะสม วัดและบอกความยาวของสิ่งต่าง ๆ เป็นเซนติเมตร
และมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร เปรียบเทียบความยาว
และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตร
กับเมตร จากสถานการณ์ต่าง ๆ เลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม วัดและบอกน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัม
และกรัม คาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด เปรียบเทียบน้ าหนักและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม จากสถานการณ์ต่าง ๆ เลือกใช้
เครื่องตวงที่เหมาะสม วัดและเปรียบเทียบปริมาตร ความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร คาดคะเนและแสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิเมตร ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกน
สมมาตรและจ านวนแกนสมมาตร เขียนแผนภูมิรูปภาพและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหา เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลที่เป็นจ านวนนับและใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหา 

 

รหัสตัวช้ีวัด  
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ค ๑.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖,ป.๓/๗,ป.๓/๘,ป.๓/๙,ป.๓/๑๐,ป.๓/๑๑ 
ค ๑.๒ ป.๓/๑  
ค ๒.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖,ป.๓/๗,ป.๓/๘,ป.๓/๙,ป.๓/๑๐,ป.๓/๑๑, 

                   ป.๓/๑๒, ป.๓/๑๓    
ค ๒.๒ ป.๓/๑  
ค ๓.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒     

 รวมทั้งหมด  ๒๘  ตัวช้ีวัด 
 
 

 
ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ค14101  คณติศาสตร ์                                                        กลุมํสาระการเรยีนรู๎คณิตศาสตร์ 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่ 4                                                          เวลา  160  ชัว่โมง/ป ี
 
 

 อํานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทย และตัวหนังสือสแดงจ านวนับที่มากกวํา 100,000
เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับที่มากกวํา 100,000 จากสถานการณ์ตําง ๆ บอก อํานและ เขียน
เศษสํวนจ านวนคละแสดงปริมาณสิ่งตําง ๆและแสดงสิ่งตําง ๆ ตามเศษสํวนจ านวนคละที่ก าหนด เปรียบเทียบ
เรียงล าดับเศษสํวนและจ านวนคละท่ีตัวสํวนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่งอํานและเขียนทศนิยมไมํเกิน 3 
ต าแนํง แสดงปริมาณของสิ่งตําง ๆ และแสดงสิ่งตําง ๆ ตามทศนิยมที่ก าหนดเปรียบเทียบและเรียงล าดับ
ทศนิยมไมํเกิน 3 ต าแหนํงจากสถานการณ์ตําง ๆประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร จาก
สถานการณ์ตําง ๆ หาคําของตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดง
การลบของจ านวนนับที่มากกวํา 100,000 และ 0 หาคําของตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
คูณของจ านวนหลายหลัก 2 จ านวน ที่มีผลคูณไมํเกิน 6 หลัก และประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไมํ
เกิน 6 หลัก ตัวหารไมํเกิน 2 หลัก หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับ และ 0แสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจ านวนนับที่มากกวํา 100,000 และ 0สร๎างโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอน
ของจ านวนนับและ 0 พร๎อมทั้งหาค าตอบ หาผลบวก ผลลบของเศษสํวนและจ านวนคละที่ตัวสํวนตัวหนึ่งเป็น
พหุคูณของอีกตัวหนึ่งแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษสํวนจ าวนคละท่ี
ตัวสํวนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่งหาผลบวก ผลลบของทศนิยมไมํเกิน 3 ต าแหนํง แสดงวิธีหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 2 ขั้นตอนของทศนิยมไมํเกิน 3 ต าแหนํง แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับเวลา วัดและสร๎างมุมโดยใช๎โพรแทรกเตอร์ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จ าแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม สํวนประกอบของมุมและเขียน
สัญลักษณ์แสดงมุมสร๎างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเม่ือก าหนดความยาวของด๎านใช๎ข๎อมูลจากแผนภูมิแทํงตารางสอง
ทางในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
 โดยใช๎ความรู๎ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์
ตําง ๆได๎อยํางเหมาะสม รู๎จักใช๎วิธีการที่หลากหลายในการแก๎ปัญหา ใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได๎อยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการ
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น าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรุ๎ กลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช๎ใน
การเรียนรู๎สิ่งตําง และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์ 
 เพ่ือให๎เห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ สามารถท างานอยํางเป็น
ระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  มุํงม่ันในการท างานที่ได๎รับ
มอบหมาย  รักความเป็นไทย   สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม  มีจิตสาธารณะ  มีน้ าใจ  เสียสละ  ชํวยเหลือผู๎อื่น  
สังคม และประเทศชาติ 
 

     รหสัตวัชีว้ดั 
 ค 1.1  ป4/1 ,ป4/2 ,ป4/3 ,ป4/4 ,ป4/5 ,ป4/6 ,ป4/7 ,ป4/8 ,ป4/9 ,ป4/10 ,ป4/11 
   ป4/12 ,ป4/13 ,ป4/14 ,ป4/15 ,ป4/16 
 ค 2.1  ป4/1 ,ป4/2 ,ป4/3 
  ค 2.2  ป4/1 ,ป4/2 
  ค 3.1  ป4/1  
รวมทัง้หมด 22 ตวัชีว้ดั 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                         เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง/ปี 
 

 

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

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

ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา และเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่เป็น
จ านวนนับ 

 
 รหัสตัวช้ีวัด  

ค ๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ , ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘, ป.๕/๙     
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ค ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   
ค ๒.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔  
ค ๓.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒     

 รวมทั้งหมด  ๑๙  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน    
ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖      เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง/ปี 
 

 

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

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

 รหัสตัวช้ีวัด  
ค ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙, ป.๖/๑๐, ป.๖/๑๑   
ค ๑.๒ ป.๖/๑    
ค ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  
ค ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔    
ค ๓.๑ ป.๖/๑   

 รวมทั้งหมด ๒๐ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
รหสัวชิา ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พืน้ฐาน ๑        กลุมํสาระการเรยีนรูค๎ณติศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                        ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕ หนํวยกิต  
         

ศึกษา เรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง เรียนรู๎รํวมกัน และสืบค๎นข๎อมูลในสาระตํอไปนี้   จ านวนตรรกยะ 
จ านวนเต็ม สมบัติของจ านวนเต็ม ทศนิยมและเศษสํวน จ านวนตรรกยะและสมบัติของจ านวนตรรกยะ เลขยก
ก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก  การน าความรู๎เกี่ยวกับจ านวนเต็ม จ านวนตรรกยะ และเลขยกก าลัง
ไปใช๎ในการแก๎ปัญหา อัตราสํวน อัตราสํวนของจ านวนหลายๆ จ านวน การน าความรู๎เกี่ยวกับอัตราสํวน  
สัดสํวนและร๎อยละไปใช๎ในการแก๎ปัญหา  สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว การแก๎สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว และ
การน าความรู๎เกี่ยวกับการแก๎สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียวไปใช๎ในชีวิตจริง  และสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร กราฟ
ของความสัมพันธ์เชิงเส๎น  สมการเชิงเส๎นสองตัวแปรและการน าความรู๎เกี่ยวกับการแก๎สมการเชิงเส๎นสองตัว
แปรและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส๎นไปใช๎ในชีวิตจริง   
 ใช๎ความรู๎ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตํางๆที่
หลากหลาย ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจได๎อยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
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สื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน  เชื่อมโยงความรู๎ตํางๆทางคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆและองค์ความรู๎ในท๎องถิ่น   และริเริ่มสร๎างสรรค์ 
  
รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๑ ม. ๑/๑,  ม. ๑/๒,  ม. ๑/3  
ค ๑.3 ม. ๑/๑,  ม. ๑/๒,  ม. ๑/3  

 

รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
รหสัวชิา ค ๒๑๑๐2 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 2         กลุํมสาระการเรยีนรูค๎ณติศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                         ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน ๖๐ ชั่วโมง                  ๑.๕ หนํวยกิต  
         

ศึกษา เรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง เรียนรู๎รํวมกัน และสืบค๎นข๎อมูลในสาระตํอไปนี้  การสร๎างทาง
เรขาคณิต การสร๎างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การสร๎างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช๎การสร๎างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต 
และการน าความรู๎เกี่ยวกับการสร๎างพ้ืนฐานทางเรขาคณิตไปใช๎ในชีวิตจริง   มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต หน๎า
ตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได๎จากการมองด๎านหน๎า ด๎านข๎าง ด๎านบนของรูปเราขาคณิตสามมิติที่
ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์  การน าเสนอข๎อมูล การอํานแผนภูมิรูปวงกลม  และสถิติ การตั้งค าถามทางสถิติ 
การเก็บรวบรวมข๎อมูล  การน าเสนอข๎อมูล  แผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแทํง กราฟเส๎น แผนภูมิรูปวงกลม การ
แปลความหมายข๎อมูล และการน าสถิติไปใช๎ในชีวิตจริง 
 ใช๎ความรู๎ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตํางๆที่
หลากหลาย ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจได๎อยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
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สื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน  เชื่อมโยงความรู๎ตํางๆทางคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆและองค์ความรู๎ในท๎องถิ่น   และริเริ่มสร๎างสรรค์ 
  
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 2.2 ม. ๑/๑,  ม. ๑/๒ 
ค ๓.๑ ม. ๑/๑   

 

รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหสัวชิา ค ๒2๑๐๑ คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 3        กลุมํสาระการเรยีนรูค๎ณติศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2              ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน ๖๐ ชั่วโมง      ๑.๕ หนํวยกิต  
         

ศึกษา เรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง เรียนรู๎รํวมกัน และสืบค๎นข๎อมูลในสาระตํอไปนี้  จ านวนตรรกยะ 
ใช๎สมบัติเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนต็ม การน าความรู๎เกี่ยวกับเลขยกก าลังไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
จ านวนจริง จ านวนอตรรกยะ จ านวนจริงรากที่สองและรากที่สามของจ านวนตรรกยะและการน าความรู๎
เกี่ยวกับจ านวนจริงไปใช๎  พหุนาม การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม การหารพหุนามด๎วยเอกนามที่มี
ผลหารเป็นพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช๎สมบัติ
การแจกแจง ก าลังสองสมบูรณ์ และผลตํางของก าลังสอง พ้ืนที่ผิว การหาพ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก 
การน าความรู๎เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกไปใช๎ในการแก๎ปัญหา ปริมาตร การหาปริมาตรของ
ปริซึมและทรงกระบอก การน าความรู๎เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช๎ในการแก๎ปัญหา   
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 ใช๎ความรู๎ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตํางๆที่
หลากหลาย ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจได๎อยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน  เชื่อมโยงความรู๎ตํางๆทางคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆและองค์ความรู๎ในท๎องถิ่น   และริเริ่มสร๎างสรรค์ 
  

รหัสตัวชี้วัด 
ค ๑.๑ ม. 2/๑,  ม. 2/๒  
ค ๑.2 ม. 2/๑,  ม. 2/๒ 
ค 2.1 ม. 2/๑,  ม. 2/๒ 

 

รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหสัวชิา ค ๒2๑๐2 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 4        กลุมํสาระการเรยีนรูค๎ณติศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2              ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน ๖๐ ชั่วโมง      ๑.๕ หนํวยกิต  
         

ศึกษา เรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง เรียนรู๎รํวมกัน และสืบค๎นข๎อมูลในสาระตํอไปนี้  การสร๎างทาง
เรขาคณิต การน าความรู๎เกี่ยวกับการสร๎างทางเรขาคณิตไปใช๎ในชีวิตจริง เส๎นขนาน สมบัติเกี่ยวกับเส๎นขนาน
และรูปสามเหลี่ยม การแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน การสะท๎อน การหมุน และการน าความรู๎เกี่ยวกับ
การแปลงทางเรขาคณิตไปใช๎ในการแก๎ปัญหา ความเทํากันทุกประการ ความเทํากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยม การน าความรู๎เกี่ยวกับความเทํากันทุกประการไปใช๎ในการแก๎ปัญหา ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทฤษฎี
บทพีทาโกรัสและบทกลับ การน าความรู๎เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช๎ในชีวิตจริง สถิติ การ
น าเสนอและวิเคราะห์ข๎อมูล แผนภาพจุด แผนภาพต๎น-ใบ ฮิสโทแกรม คํากลางของข๎อมูล การแปลความหมาย
ผลลัพธ์ และการน าสถิติไปใช๎ในชีวิตจริง  
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 ใช๎ความรู๎ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตํางๆที่
หลากหลาย ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจได๎อยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน  เชื่อมโยงความรู๎ตํางๆทางคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆและองค์ความรู๎ในท๎องถิ่น   และริเริ่มสร๎างสรรค์ 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ค 2.2 ม. 2/๑, ม. 2/๒, ม. 2/3, ม. 2/4, ม. 2/5 
ค 3.1 ม. 2/๑   

 

รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหสัวชิา ค ๒3๑๐๑ คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 5        กลุมํสาระการเรยีนรูค๎ณติศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน ๖๐ ชั่วโมง      ๑.๕ หนํวยกิต  
         

ศึกษา เรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง เรียนรู๎รํวมกัน และสืบค๎นข๎อมูลในสาระตํอไปนี้ การแยกตัวประกอบ
ของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวําสอง ฟังก์ชันก าลังสอง กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง 
การน าความรู๎เกี่ยวกับฟังก์ชันก าลังสองไปใช๎ในการแก๎ปัญหา อสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว การแก๎อสมการเชิง
เส๎นตัวแปรเดียว การน าความรู๎เกี่ยวกับการแก๎อสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียวไปใช๎ในการแก๎ปัญหา สมการก าลัง
สองตัวแปรเดียว การแก๎สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การน าความรู๎เกี่ยวกับการแก๎สมการก าลังสองตัวแปร
เดียวไปใช๎ในการแก๎ปัญหา ระบบสมการ ระบบสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร การแก๎ระบบสมการเชิงเส๎นสองตัว
แปร การน าความรู๎เกี่ยวกับการแก๎ระบบเชิงเส๎นสองตัวแปรไปใช๎ในการแก๎ปัญหา  
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 ใช๎ความรู๎ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตํางๆที่
หลากหลาย ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจได๎อยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการ
สื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน  เชื่อมโยงความรู๎ตํางๆทางคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆและองค์ความรู๎ในท๎องถิ่น   และริเริ่มสร๎างสรรค์ 
  

รหัสตัวชี้วัด 
ค ๑.2 ม. 3/๑,  ม. 3/๒ 
ค 1.3 ม. 3/๑,  ม. 3/๒,  ม. 3/3 

 

รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
รหสัวชิา ค ๒3๑๐2 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 6        กลุมํสาระการเรยีนรูค๎ณติศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน ๖๐ ชั่วโมง      ๑.๕ หนํวยกิต  
         

ศึกษา เรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง เรียนรู๎รํวมกัน และสืบค๎นข๎อมูลในสาระตํอไปนี้ พ้ืนที่ผิว การหาพ้ืนที่
ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม การน าความรู๎เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลมไปใช๎ในการ
แก๎ปัญหา ปริมาตร การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม การน าความรู๎เกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด 
กรวย และทรงกลมไปใช๎ในการแก๎ปัญหา ความคล๎าย รูปสามเหลี่ยมที่คล๎ายกัน การน าความรู๎เกี่ยวกับความ
คล๎ายไปใช๎ในการแก๎ปัญหา อัตราสํวนตรีโกณมิติ การน าคําอัตราสํวนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา 
และ 60 องศา ไปใช๎ในการแก๎ปัญหา วงกลม คอร์ด และเส๎นสัมผัส ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม สถิติ ข๎อมูลและ
การวิเคราะห์ข๎อมูล แผนภาพกลํอง การแปลความหมายผลลัพธ์ การน าสถิติไปใช๎ในชีวิตจริง ความนําจะเป็น 
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เหตุการณ์จากการทดลองสุํม ความนําจะเป็น การน าความรู๎เกี่ยวกับความนําจะเป็นไปใช๎ในชีวิตจริง   
 ใช๎ความรู๎ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตํางๆที่
หลากหลาย ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจได๎อยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน  เชื่อมโยงความรู๎ตํางๆทางคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆและองค์ความรู๎ในท๎องถิ่น   และริเริ่มสร๎างสรรค์ 
  

รหัสตัวชี้วัด 
ค 2.1 ม. 3/๑,  ม. 3/๒ 
ค 2.2 ม. 3/๑,  ม. 3/๒,  ม. 3/3 
ค 3.1 ม. 3/๑ 
ค 3.2 ม. 3/๑ 

 

รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                           เวลา 120  ชั่วโมง/ปี 
 

 

 ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆที่ได้จากการส ารวจบอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมใน
บริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่ในบริเวณที่ส ารวจบรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ 
สัตว์และพืชรวมทั้งบรรยายการท าหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการท ากิจกรรมต่างๆจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้  ตระหนักถึงความส าคัญของส่วนต่างๆของร่างกายของตนเองและการดูแลส่วนต่างๆอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัยอธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ท าจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์  ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้  บรรยายการเกิดเสียงและทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์  ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน
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จากข้อมูลที่รวบรวมได้  อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดวงดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์  
อธิบายลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ว ๑.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
ว ๑.๒   ป.๑/๑, ป.๑/๒   
ว ๒.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒   
ว ๒.๓   ป.๑/๑   
ว ๓.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒   
ว ๓.๒   ป.๑/๑   
ว 4.๒  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕  

รวมทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                           เวลา 120  ชั่วโมง/ปี 
 

 

ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ าเพ่ือการเจริญเติบโตโดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ตระหนักถึงความ
จ าเป็นที่พืชต้องการได้รับน้ าและแสงเพ่ือการเจริญเติบโตโดยดูแลพืชให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม สร้าง
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แบบจ าลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก  เปรียบเทียบลักษณะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากข้อมูลที่
รวบรวมได้ เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการท าวัสดุในชีวิตประจ าวัน  อธิบาย
สมบัติที่น าวัสดุมาผสมกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์การน ามาท าเป็นวัสดุในการใช้งานการน ากลับมาใช้ใหม่
ตระหนักถึงประโยชน์ของการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  บรรยายแนวทางการเคลื่อนที่ของแสงจาก
แหล่งก าเนิดแสงและอธิบายการมองเห็นวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์  ตระหนักในการเห็นคุณค่าของความรู้
ของการมองเห็นโดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตรายจากการมองเห็นวัตถุในที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม  
ระบุส่วนประกอบของดินและจ าแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์ อธิบายการใช้
ประโยชน์จากดินจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ว ๑.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  
ว ๑.๓   ป.๒/๑   
ว ๒.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 
ว ๒.๓   ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ว ๓.๒   ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ว 4.๒   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 

รวมทั้งหมด  ๑๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
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ว๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                           เวลา 120  ชั่วโมง/ปี 
 

 

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

 
 รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๑.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔     
ว ๒.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒   
ว ๒.๒   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
ว ๒.๓   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ว ๓.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓    
ว ๓.๒   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  
ว 4.๒   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕ 

 รวมทั้งหมด  ๒๕  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                           เวลา 120  ชั่วโมง/ปี 
 

 

บรรยายหน้าที่ของราก ล าต้น ใบและดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้  จ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความ
เหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิต ออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์    
จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ จ าแนกสัตว์
ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได้    บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทน้ าสะเทิน
บก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลียงลูกด้วยนม และตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม 
เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ ด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การน าความร้อนและการน าไฟฟ้าของวัสดุโดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและระบุการน าสมบัติเรื่องความแข็งสภาพยืดหยุ่นการน าความร้อน
และการน าไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจ าวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อ่ืน
โดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างมีเหตุผลจากการทดลอง เปรียบเทียบสมบัติของ
สสารทั้ง ๓ สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวล การต้องการที่อยู่รูปร่างและปริมาตรของสสาร ใช้
เครื่องมือเพ่ือวัดมวล และปริมาตรของสสารทั้ง ๓ สถานะ ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ าหนักของวัตถุ   บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ จ าแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุทึบแสง
โดยใช้ลักษณะการมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายแบบรูปเส้นทาง
การข้ึนและตกของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สร้างแบบจ าลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่างของดวงจันทร์   สร้างแบบจ าลองแสดงองค์ประกอบของ
ระบบสุริยะและอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆจากแบบจ าลอง 
 
 รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๑.๒  ป.๔/๑ 
ว ๑.๓   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔  
ว ๒.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ 
ว ๒.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 

 ว ๒.๓  ป.๔/๑ 
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ว ๓.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ว ๘.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕  

 รวมทั้งหมด  ๑๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                           เวลา 120  ชั่วโมง/ปี 
 

 

บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งสิ่งมีชีวิตที่
เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตโดยมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของ พืช 
สัตว์ และ มนุษย์   แสดงความอยากรู้อยากเห็นโดยการถามค าถามเก่ียวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเอง
กับพ่อแม่ อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อท าให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
อธิบายการละลายของสารในน้ า โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้   อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุใน
กรณีท่ีวัตถุอยู่นิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและ
แรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระท าต่อวัตถุ ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู่ใน
แนวเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุ อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ระบุตัวแปรทดลอง
และอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง 
เสียงค่อย วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับเสียงโดย
เสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาว
ฤกษ์จากแบบจ าลอง  ใช้แผนที่ดาวระบุต าแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าและ
อธิบายแบบรูปเส้นทางการข้ึนและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี เปรียบเทียบปริมาณน้ าในแต่ละ
แหล่งและระบุปริมาณน้ าที่มนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงคุณค่าของ
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น้ าโดยน าเสนอแนวทางการใช้น้ าอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ า   สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการหมุนเวียน
ของน้ าในวัฏจักรน้ า เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง และน้ าค้างแข็ง จากแบบจ าลอง 
เปรียบเทียบกระบวนการเกิด ฝน หิมะ และลูกเห็บ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ว ๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   
ว ๑.๓  ป.๕/๑, ป.๕/๒  
ว ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   
ว ๒.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕    
ว ๒.๓   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕    
ว ๓.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒   
ว ๓.๒   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕      
ว 4.๒   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕   

รวมทั้งหมด  ๓๒  ตัวชี้วัด 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                           เวลา 120  ชั่วโมง/ปี 
 

 

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

รหัสตัวช้ีวัด 
ว ๑.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕   
ว ๒.๑   ป.๖/๑  
ว ๒.๒   ป.๖/๑ 
ว ๒.๓   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๕, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘   
ว ๓.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
ว ๓.๒   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๕, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙ 
ว 4.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 

 รวมทั้งหมด  ๓๗  ตัวช้ีวัด 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ว21101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1        กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         ภาคเรียนที่ 1            
เวลา  60  ชั่วโมง      จ านวน 1.5 หนํวยกิต 
 
  

ศึกษา วิเคราะห์ การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ สมบัติของสารบริสุทธิ์ การจ าแนกและองค์ประกอบของสาร
บริสุทธิ์ เซลล์ การล าเลียงสารเข๎าออกเซลล์ การสืบพันธุ์และขยายพันธุ์พืชดอก การสังเคราะห์ด๎วยแสง การ
ล าเลียงน้ า ธาตุอาหาร และอาหารของพืช แนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์สาเหตุ
หรือปัจจัยที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ปัญหาหรือความต๎องการในชีวิตประจ าวัน ออกแบบ
วิธีการแก๎ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล และระบุข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้นพร๎อมทั้งหาแนวทางแก๎ไข ทักษะเกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูา หรืออิเล็กทรอนิกส์ อัลกอริทึมที่ใช๎แนวคิดเชิงนามธรรม ออกแบบและ
เขียนโปรแกรมอยํางงําย รวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข๎อมูลและสารสนเทศตาม
วัตถุประสงค์โดยใช๎ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเตอร์เน็ตที่หลากหลาย ใช๎เทคโนโลยีอยํางปลอดภัย ใช๎สื่อและ
แหลํงข๎อมูลตามข๎อก าหนดและข๎อตกลง 
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โดยใช๎การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 การสืบค๎นข๎อมูลและการอภิปราย เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก๎ปัญหา การน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม   
   
ตัวชี้วัด 
ว 1.2 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9  ม.1/10  ม.1/11   
  ม.1/12  ม.1/13  ม.1/14  ม.1/15  ม.1/16  ม.1/17  ม.1/18 
ว 2.1 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8 
ว 4.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
 
รวมทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ว21102  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2         กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         ภาคเรียนที่ 2            
เวลา  60  ชั่วโมง      จ านวน 1.5 หนํวยกิต 
 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ ความร๎อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร การถํายโอนความร๎อน ลมฟูาอากาศรอบตัว 
มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟูาอากาศ  

โดยใช๎การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 การสืบค๎นข๎อมูลและการอภิปราย เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก๎ปัญหา กาน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม   
 
ตัวชี้วัด 



61 

ว 2.1 ม.1/9  ม.1/10 
ว 2.2 ม.1/1 
ว 2.3 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7 
ว 3.2 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7 
 
รวมทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ว22101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3        กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         ภาคเรียนที่ 1            
เวลา  60  ชั่วโมง      จ านวน 1.5 หนํวยกิต 
 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ อวัยวะและหน๎าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข๎องในระบบหายใจ  กลไกการหายใจเข๎าและ
ออก โดยใช๎แบบจ าลอง  กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๏ส  ความส าคัญของระบบหายใจ หน๎าที่ของอวัยวะใน
ระบบขับถํายในการก าจัดของเสียทางไต  ความส าคัญของระบบขับถํายในการก าจัดของเสียทางไต บรรยาย
โครงสร๎างและหน๎าที่ของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด  การท างานของระบบหมุนเวียนเลือดโดยใช๎แบบจ าลอง  
ออกแบบการทดลองและทดลองในการเปรียบเทียบอัตราการเต๎นของหัวใจ ขณะปกติและหลังท ากิจกรรม  
ความส าคัญของระบบหมุนเวียนเลือด อวัยวะและหน๎าที่ของอวัยวะในระบบประสาทสํวนกลางในการควบคุม
การท างานตํางๆ ของรํางกาย  ความส าคัญของระบบประสาท  หน๎าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย
และหญิง  ผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิง การเปลี่ยนแปลงของรํางกายเมื่อเข๎าสูํวัยหนุํมสาว การตกไขํ 
การมีประจ าเดือน การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกต  วิธีการคุมก าเนิด ออกแบบการทดลองและทดลอง
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ในการอธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดของตัวท าละลาย อุณหภูมิที่มีตํอสภาพละลายได๎ของสาร ผลของ
ความดันที่มีตํอสภาพละลายได๎ของสาร ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย ในหนํวยความเข๎มข๎นเป็นร๎อยละ 
ปริมาตรตํอปริมาตร มวลตํอมวล และมวลตํอปริมาตร  การน าความรู๎เรื่องความเข๎มข๎นของสารไปใช๎ อธิบาย
การแยกสารผสมโดยการระเหยแห๎ง การตกผลึก การกลั่นอยํางงําย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด๎วย
ตัวท าละลาย แยกสารโดยการระเหยแห๎ง การตกผลึก การกลั่นอยํางงําย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การ
สกัดด๎วยตัวท าละลาย  น าวิธีการแยกสารไปใช๎แก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ แนวโน๎มเทคโนลีที่จะเกิดขึ้น ออกแบบวิธีการแก๎ปัญหาภายใต๎
ทรัพยากรที่มีอยูํ ใช๎ความรู๎ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูา และอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือแก๎ปัญหาหรือพัฒนางานได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม และปลอดภัย ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช๎แนวคิดเชิง
ค านวณในการแก๎ปัญหา ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช๎ตรรกะและฟังก์ชันในการแก๎ปัญหา อภิปราย
องค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
อยํางปลอดภัย มีความรับผิดชอบ 

โดยใช๎การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 การสืบค๎นข๎อมูลและการอภิปราย เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก๎ปัญหา การน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม   
 
ตัวชี้วัด 
ว 1.2 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9  ม.2/10  ม.2/11   
  ม.2/12  ม.2/13  ม.2/14  ม.2/15  ม.2/16  ม.2/17   
ว 2.1 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6 
ว 4.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 
ว 4.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4  
รวมทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ว22102  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4    กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         ภาคเรียนที่ 2            
เวลา  60  ชั่วโมง      จ านวน 1.5 หนํวยกิต 
 
 

 พยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลของแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระท าตํอวัตถุในแนว
เดียวกัน เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระท าตํอวัตถุในแนวเดียวกัน แรงที่
กระท าตํอวัตถุในของเหลว แรงเสียดทานและแรงอ่ืนๆ ที่กระท าตํอวัตถุ แรงเสียดทานและแรงอ่ืนๆ ที่กระท า
ตํอวัตถุ  ออกแบบการทดลองและทดลองปัจจัยที่มีผลตํอความดันของของเหลว ปัจจัยที่มีผลตํอขนาดของแรง
เสียดทาน โมเมนต์ของแรง เมื่อวัตถุอยูํในสภาพสมดุลตํอการหมุน และค านวณโดยใช๎สมการ  วิเคราะห์แรง
พยุงและการจม การลอยของวัตถุในของเหลว  อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์  ประโยชน์
ของความรู๎เรื่องแรงเสียดทานโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะวิธีการลดหรือเพ่ิมแรงเสียดทานที่
เป็นประโยชน์ตํอการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  เปรียบเทียบแหลํงของสนามแมํเหล็ก สนามไฟฟูา และ
สนามโน๎มถํวง และทิศทางของแรงที่กระท าตํอวัตถุที่อยูํในแตํละสนามจากข๎อมูลที่รวบรวมได๎  เขียนแผนภาพ
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แสดงแรงแมํเหล็ก แรงไฟฟูา และแรงโน๎มถํวงที่กระท าตํอวัตถุ  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางขนาดของแรง
แมํเหล็ก แรงไฟฟูา และแรงโน๎มถํวงที่กระท าตํอวัตถุที่อยูํในสนามนั้นๆ กับระยะหํางจากแหลํงของสนามถึง
วัตถุจากข๎อมูลที่รวบรวมได๎  อธิบายและค านวณอัตราเร็วและความเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เขียน
แผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ว  วิเคราะห์สถานการณ์และค านวณเก่ียวกับงานและก าลังที่เกิดจากแรง
ที่กระท าตํอวัตถุจากข๎อมูลที่รวบรวมได๎  หลักการท างานของเครื่องกลอยํางงํายจากข๎อมูลที่รวบรวมได๎  ความรู๎
ของเครื่องกลอยํางงําย ออกแบบและทดลองปัจจัยที่มีผลตํอพลังงานจลน์ และพลังงานศักย์โน๎มถํวง  แปล
ความหมายข๎อมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานระหวํางพลังงานศักย์โน๎มถํวงและพลังงานจลน์ของวัตถุโดย
พลังงานกลของวัตถุมีคําคงตัว วิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายการเปลี่ยนและการถํายโอนพลังงานโดยใช๎กฎ
การอนุรักษ์พลังงาน  เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติ และการใช๎ประโยชน์ รวมทั้งอธิบายผลกระทบจาก
การใช๎เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์  ผลจากการใช๎เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ โดยน าเสนอแนวทางการใช๎เชื้อเพลิง
ซากดึกด าบรรพ์  เปรียบเทียบข๎อดีและข๎อจ ากัดของพลังงานทดแทนแตํละประเภทจากการรวบรวมข๎อมูลและ
น าเสนอแนวทางการใช๎พลังงานทดแทนที่เหมาะสมในท๎องถิ่น  สร๎างแบบจ าลองที่อธิบายโครงสร๎างภายในโลก
ตามองค์ประกอบทางเคมี อธิบายกระบวนการผุพังอยูํกับที่ การกรํอน และการสะสมตัวของตะกอนจาก
แบบจ าลองรวมทั้งยกตัวอยํางผลของกระบวนการดังกลําวที่ท าให๎ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง  ลักษณะของชั้น
หน๎าตัดดินและกระบวนการเกิดดิน จากแบบจ าลอง รวมทั้งระบุปัจจัยที่ท าให๎ดินมีลักษณะและสมบัติแตกตําง
กัน  ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน โดยใช๎เครื่องมือที่เหมาะสมและน าเสนอแนวทางการใช๎ประโยชน์ดิน
จากข๎อมูลสมบัติของดิน  อธิบายปัจจัยและกระบวนการเกิดแหลํงน้ าผิวดินและแหลํงน้ าใต๎ดิน จากแบบจ าลอง  
สร๎างแบบจ าลองที่อธิบายการใช๎น้ า และน าเสนอแนวทางการใช๎อยํางยั่งยืนในท๎องถิ่ นของตนเอง  สร๎าง
แบบจ าลองที่อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ าทํวม  การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถลํม หลุมยุบ แผํนดิน
ทรุด   

โดยใช๎การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 การสืบค๎นข๎อมูลและการอภิปราย เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก๎ปัญหา การน าความรู๎ไปใช๎ ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม   

รหัสตัวชี้วัด 
ว 2.2 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9   

ม.2/10  ม.2/11  ม.2/12  ม.2/13  ม.2/14  ม.2/15  
ว 2.3 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6   
ว 3.2 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9   

ม.2/10   
 

รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด  
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ว23101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5    กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         ภาคเรียนที่ 1            
เวลา  60  ชั่วโมง      จ านวน 1.5 หนํวยกิต 
 
 

ศึกษา วิเคราะห สมบัติทางกายภาพและการใช๎ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุ
ผสม โดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ์ และสารสนเทศ การใช๎วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม โดย
เสนอ แนะแนวทางการใช๎วัสดุอยํางประหยัดและคุ๎มคํา การเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรียงตัวใหมํของ
อะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช๎แบบจ าลองและสมการข๎อความ กฎทรงมวล ปฏิกิริยาดูดความร๎อน และ
ปฏิกิริยาคายความร๎อน จากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร๎อนของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก 
ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดยใช๎หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม๎การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ด๎วยแสง โดยใช๎สารสนเทศ รวมทั้ง
เขียนสมการข๎อความแสดงปฏิกิริยา ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม และ
ยกตัวอยํางวิธีการปูองกันและแก๎ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจ าวัน วิธีแก๎ปัญหาใน
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ชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหวํางความตํางศักย์ กระแสไฟฟูา และความต๎านทาน และค านวณปริมาณที่
เกี่ยวข๎อง ความสัมพันธ์ระหวํางกระแสไฟฟูาและความตํางศักย์ไฟฟูา การวัดปริมาณทางไฟฟูา ความตําง
ศักย์ไฟฟูาและกระแสไฟฟูาในวงจรไฟฟูาเมื่อตํอตัวต๎านทานหลายตัวแบบอนุกรมและแบบขนาน แผนภาพ
วงจรไฟฟูาแสดงการตํอตัวต๎านทานแบบอนุกรมและขนาน การท างานของชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส์อยํางงําย 
ค านวณพลังงานไฟฟูา เลือกใช๎เครื่องใช๎ไฟฟูาโดยน าเสนอวิธีการใช๎เครื่องใช๎ไฟฟูาอยํางประหยัดและปลอดภัย
แบบจ าลองที่อธิบายการเกิดคลื่นและบรรยายสํวนประกอบของคลื่น คลื่นแมํเหล็กไฟฟูาและสเปกตรัมคลื่น
แมํเหล็กไฟฟูา พัฒนาแอปพลิเคชัน รวบรวมข๎อมูล ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข๎อมูลและสารสนเทศตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช๎ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย ประเมินความนําเชื่อถือของข๎อมูล 
วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให๎ขําวสารที่ผิด เพ่ือการใช๎งานอยํางรู๎เทําทัน ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยําง
ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตํอสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช๎ลิขสิทธิ์ของผู๎อ่ืนโดย
ชอบธรรม 

โดยใช๎การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 การสืบค๎นข๎อมูลและการอภิปราย เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก๎ปัญหา การน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม   

  
รหสัตวัชีว้ดั 
  ว.2.1   ม.3/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8 

ว.2.3   ม.3/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10,  
ม.1/11, ม.1/12  

   ว.4.2 ม.3/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
 

รวมทัง้หมด 24 ตวัชีว้ดั 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ว23102  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6        กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         ภาคเรียนที่ 2            
เวลา  60  ชั่วโมง      จ านวน 1.5 หนํวยกิต 
 
 

ศึกษา วิเคราะห กฎการสะท๎อนของแสง การเคลื่อนที่ของแสง ภาพจากกระจกเงา การหักเหของแสง  
การกระจายแสงของแสงขาว การเกิดภาพจากเลนส์ ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง และการท างานของ 
ทัศนอุปกรณ์ ความสวํางที่มีตํอดวงตา วัดความสวํางของแสง ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ 
รูปแบบความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบตําง ๆ แบบจ าลองในการอธิบายการถํายทอด
พลังงานในสายใยอาหาร ความสัมพันธ์ของผู๎ผลิต ผู๎บริโภค และผู๎ยํอยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ การ
สะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซํอาหาร ความสัมพันธ์ระหวําง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม การถํายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม การเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ การแบํงเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส การเปลี่ยนแปลงของยีน
หรือโครโมโซมอาจท าให๎เกิดโรคทางพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
โคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด๎วยแรงโน๎มถํวง แบบจ าลองที่อธิบายการเกิดฤดู และการเคลื่อนที่
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ปรากฏของดวงอาทิตย์ แบบจ าลองที่อธิบายการเกิดข๎างขึ้นข๎างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตกของ
ดวงจันทร์ และการเกิดน้ าขึ้นน้ าลงการใช๎ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ ปัจจัยที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
ปัญหาหรือความต๎องการของชุมชนหรือท๎องถิ่น เพ่ือพัฒนางานอาชีพ วิธีการแก๎ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข๎อมูลที่จ าเป็นภายใต๎เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยูํ ใช๎ความรู๎ และทักษะ
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ให๎ถูกต๎องกับลักษณะของงาน และปลอดภัย
เพ่ือแก๎ปัญหาหรือพัฒนางาน 

โดยใช๎การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 การสืบค๎นข๎อมูลและการอภิปราย เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก๎ปัญหา การน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม   
 

รหสัตวัชีว้ดั 
   ว 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 
   ว 1.3 ม.3/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10,  

         ม.1/11 
   ว 2.3 ม.1/13, ม.1/14, ม.1/15, ม.1/16, ม.1/17, ม.1/18, ม.1/19, ม.1/20,  
            ม.1/21 
   ว 4.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

 
รวมทัง้หมด 31 ตวัชีว้ดั 

 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑                    เวลา  ๘๐  ชั่วโมง / ปี  
 
 สังเกต ศึกษาค๎นคว๎า รวบรวมข๎อมูล อภิปราย ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบเบื้องต๎นของ
ศาสนา ประโยชน์ ประวัติ ศาสดาของศาสนา สรุปใจความส าคัญของคัมภีร์  ความคิดหลักของศาสนา สรุป
หลักจริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ วิธีปฏิบัติ  การใช๎ภาษาเกี่ยวกับศาสนพิธี พิธีกรรมในวันส าคัญ ฝึก
ปฏิบัติการบริหารจิต  การเจริญปัญญาเบื้องต๎น เปรียบเทียบ  การท าความดี ปฏิบัติตนตามค าแนะน า 
รวบรวมขั้นตอน ของศาสนพิธี คุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยมีความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์ ความกล๎าหาญ ความเสียสละ  การเคารพสิทธิและหน๎าที่  วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น การ
แก๎ปัญหาความขัดแย๎งในครอบครัว   กฎ กติกา  ความหมาย ความส าคัญของรัฐธรรมนูญ ประโยชน์ของ
รายรับ-รายจําย ต๎นทุนผลประโยชน์ที่ได๎รับทรัพยากรในท๎องถิ่น ระบบเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพของครอบครัว
และชุมชน การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการ  ในชีวิตประจ าวัน   ลักษณะทางกายภาพของบ๎าน 
โรงเรียน และชุมชน องค์ประกอบของ  แผนผัง การเขียนแผนที่เบื้องต๎นอยํางงําย ทรัพยากรธรรมชาติ   การ
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พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ผลเสียการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ    สิ่งแวดล๎อมทางสังคม การ
สร๎างสรรค ์ สิ่งแวดล๎อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ และทางสังคม 

โดยใช๎กระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบค๎น กระบวนการกลุํมและกระบวนการแก๎ปัญหา  
เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎  รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 
 
รหัสตัวชี้วัด 

    
ส ๑.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/2 , ป.๑/3 , ป.๑/4               
ส ๑.2 ป.๑/๑ , ป.๑/2 , ป.๑/3 
ส 2.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/2                 
ส 2.2 ป.๑/๑ , ป.๑/2 , ป.๑/3 
ส 3.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/2  , ป.๑/3             
ส 3.2 ป.๑/๑  
ส 5.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/2  , ป.๑/3 , ป.๑/4  , ป.๑/5           
ส 5.2 ป.๑/๑ , ป.๑/2  , ป.๑/3  

 
รวมทั้งหมด  24  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒                         เวลา  ๘๐  ชั่วโมง/ปี  
 
   สังเกต ศึกษาค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล อภิปราย ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบเบื้องต๎น
ของศาสนา ประวัติศาสนา ศาสดาของศาสนา คัมภีร์ และการใช๎ภาษาของศาสนา รวบรวมหลักจริยธรรม การ
บ าเพ็ญประโยชน์ตํอครอบครัว โรงเรียน และชุมชน หลักปฏิบัติการอยูํรํวมกันอยํางเป็นสุข  ศาสนพิธี และ
พิธีกรรมในวันส าคัญของศาสนา  การบริหารจิต การเจริญปัญญาเบื้องต๎น การท าความดีของบุคคลใน
ครอบครัว และโรงเรียน การปฏิบัติตนตามค าแนะน าเกี่ยวกับศีลธรรม  จริยธรรม คํานิยมที่ดีงาม การเป็น
พลเมืองดี  ในสังคมประชาธิปไตย การยอมรับ  การเคารพสิทธิ และหน๎าที่ของตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว สิทธิของบุคคลที่พึงได๎รับการคุ๎มครอง  การขัดเกลาของสังคม คํานิยม   ความเชื่อ ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท๎องถิ่น  ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว บทบาทหน๎าที่ของตนเอง การ
แก๎ปัญหาความขัดแย๎ง ข๎อตกลง กฎ กติกา ระเบียบในโรงเรียน ความหมาย และความส าคัญของรัฐธรรมนูญ 
ประโยชน์ของรายรับ–รายจํายของครอบครัว    ตัดสินใจเลือกอยํางเหมาะสม เศรษฐกิจพอเพียง อาชีพของ
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ชุมชน การซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการ ประโยชน์ของธนาคาร ภาษีที่เกี่ยวข๎องในชีวิตประจ าวัน
ลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบของแผนผังแผนที่ ต าแหนํง ระยะทิศทาง ทรัพยากรธรรมชาติรู๎คุณคําของ
ธรรมชาติ การสร๎างสรรค์สิ่งแวดล๎อมทางสังคม  การเปรียบเทียบประชากรกับสิ่งแวดล๎อม  การฝึกสังเกตสิ่ง
ตํางๆรอบตัว 
           โดยใช๎กระบวนการสังคม กระบวนการสืบค๎น กระบวนการกลุํม    กระบวนการแก๎ปัญหา  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 
 
รหัสตัวชี้วัด   

ส ๑.๑ ป.2/๑ ,ป.2/2 ,ป.2/3 ,ป.2/4 ,ป.2/5 ,ป.2/6 ,ป.2/7       
ส ๑.2 ป.2/๑ ,ป.2/2  
ส 2.๑ ป.2/๑ ,ป.2/2 ,ป.2/3 ,ป.2/4              
ส 2.2 ป.2/๑ ,ป.2/2  
ส 3.๑ ป.2/๑ ,ป.2/2 ,ป.2/3 ,ป.2/4             
ส 3.2 ป.2/๑ ,ป.2/2  
ส 5.๑ ป.2/๑ ,ป.2/2 ,ป.2/3              
ส 5.2 ป.2/๑ ,ป.2/2 ,ป.2/3 ,ป.2/4 

 
รวมทั้งหมด  28  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ส ๑3๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓                        เวลา  ๘๐  ชั่วโมง /ปี 
 
                สังเกต ศึกษาค๎นคว๎า รวบรวมข๎อมูล อภิปราย แสดงความคิดเห็น สรุปใจความส าคัญความหมาย 
ความส าคัญ องค์ประกอบของศาสนา ประโยชน์ ประวัติศาสดาของศาสนา ภาษา  ที่ใช๎ในคัมภีร์ของศาสนาที่
ตนนับถือ หลักจริยธรรมในการพัฒนาตน  การบ าเพ็ญประโยชน์ตํอครอบครัว โรงเรียน วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับ  ศาสนพิธี พิธีกรรมในวันส าคัญของศาสนา การบริหารจิต การเจริญปัญญา สติ สัมปชัญญะ ความ
ร าลึกได๎  ความรู๎ตัว ชื่นชมการท าความดีของบุคคลในครอบครัว และโรงเรียน ศีลธรรม จริยธรรม  คํานิยมที่ดี
งาม การเป็นพลเมืองดีในสังคม ประชาธิปไตย การเคารพสิทธิและหน๎าที่ของ  ตนเอง บทบาทสิทธิ เสรีภาพ 
หน๎าที่ สถานภาพ สิทธิของบุคคลที่พึงได๎รับการคุ๎มครอง  การขัดเกลาของสังคม คํานิยม ความเชื่อ ประเพณี 
การอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท๎องถิ่น การสร๎างความดี การแก๎ปัญหาความขัดแย๎ง กฎ กติกา 
ระเบียบในชุมชน  ความส าคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ  รายรับ–รายจําย ผลประโยชน์ที่ผู๎บริโภคได๎รับการ
ตัดสินใจเลือกอยํางเหมาะสม ระบบเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพในชุมชนการแลกเปลี่ยน  สินค๎าและบริการ
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ความส าคัญของธนาคาร ภาษีท่ีเกี่ยวข๎องในชีวิตประจ าวัน  องค์ประกอบทางกายภาพ ลักษณะ ความเกี่ยวข๎อง
แผนผัง แผนที่ ต าแหนํง ระยะทิศทาง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ   การพ่ึงพาอาศัยกัน 
สิ่งแวดล๎อมทางสังคม การอนุรักษ์ การใช๎พลังงาน การดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม การรู๎จักสังเกตสิ่งตํางๆรอบตัว 
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุํม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก๎ปัญหา 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรี ยนรู๎ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 
 

รหัสตัวชี้วัด   
ส ๑.๑ ป.3/๑ , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 , ป.3/6 , ป.3/7        
ส ๑.2 ป.3/๑ , ป.3/2 , ป.3/3 
ส 2.๑ ป.3/๑ , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4                
ส 2.2 ป.3/๑ , ป.3/2 , ป.3/3 
ส 3.๑ ป.3/๑ , ป.3/2  , ป.3/3                 
ส 3.2 ป.3/๑ , ป.3/2 , ป.3/3 
ส 5.๑ ป.3/๑ , ป.3/2  , ป.3/3                      
ส 5.2 ป.3/๑ , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 

 
รวมทั้งหมด  3๑  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ส ๑4๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔                      เวลา  ๘๐  ชั่วโมง/ปี  
 
 สังเกต  ศึกษาค๎นคว๎า อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข๎อมูล  สืบค๎น ข๎อมูลสรุปใจความ
ส าคัญเกี่ยวกับความส าคัญทางศาสนา และศาสดาของศาสนาพุทธ คัมภีร์ทางศาสนาที่ตนนับถือ หลักธรรมของ
ศาสนา การบริหารจิตและเจริญปัญญา ชื่นชมการท าความดีของบุคลากรในสังคม แปลความหมายในคัมภีร์ 
ศาสนาที่ตนนับถือ เสนอแนวทางการกระท าของตนเองและผู๎อ่ืนในฐานะพลเมืองดีของสังคม สิทธิเด็ก เพ่ือ
ปูองกันตัวเองและสังคม เปรียบเทียบความแตกตํางของวัฒนธรรมในท๎องถิ่นการยอมรับคุณคําของกันและกัน 
การรวมกลุํมทั้งภาครัฐและเอกชน ชื่นชมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
การรวมกลุํมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น อ านาจอธิปไตย ปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
วิเคราะห์ ผู๎ผลิต ผู๎บริโภค วิธีการของเศรษฐกิจ การหารายได๎ การออม การลงทุน ผลผลิตทางด๎านเศรษฐกิจ 
การตลาด การธนาคาร สถาบันการเงินอ่ืน ๆ ภาษีที่เกี่ยวข๎องในชีวิตประจ าวัน การพ่ึงพา การแขํงขันทางด๎าน
เศรษฐกิจ ปรากฏการณ์ตําง ๆ แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความแตกตํางของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ  
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 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุํม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก๎ปัญหา 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 
 
 รหัสตัวชี้วัด   

ส ๑.๑ ป.4/๑ , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 , ป.4/6 , ป.4/7, ป.4/8        
ส ๑.2 ป.4/๑ , ป.4/2 , ป.4/3 
ส 2.๑ ป.4/๑ , ป.4/2 , ป.4/3  , ป.4/4 , ป.4/5 
ส 2.2 ป.4/๑ , ป.4/2 , ป.4/3 
ส 3.๑ ป.4/๑ , ป.4/2  , ป.4/3    
ส 3.2 ป.4/๑ , ป.4/2  
ส 5.๑ ป.4/๑ , ป.4/2  , ป.4/3    
ส 5.2 ป.4/๑ , ป.4/2 , ป.4/3  

 
รวมทั้งหมด   30   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ส ๑5๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕                       เวลา  ๘๐  ชั่วโมง / ปี 
 
     สังเกต ศึกษาค๎นคว๎า วิเคราะห์ อภิปราย สนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข๎อมูล  
สืบค๎นข๎อมูล  สรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องราวพ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความส าคัญของ
ศาสนา  ศาสดา  และคัมภีร์ทางศาสนาที่ตนนับถือ  หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพ่ือเข๎าใจในการพัฒนา
ตน  และสังคม  ความหมาย การบริหารจิต  และเจริญปัญญา  ชื่นชมการท าความดีของตนเองและบุคคลใน
สังคม  และแนวปฏิบัติในการชื่นชม  การท าความดีของบุคคลส าคัญกลุํมเพ่ือน ประโยชน์ของการบริหารจิต
และเจริญปัญญาของศาสนาที่ตนนับถือ กระบวนการประชาธิปไตยในการท างานรํวมกันในครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชน  การปฏิบัติตน  ตามสิทธิ หนาที่ เสรีภาพในฐานะพลเมืองดีของประเทศ การด าเนินชีวิต   ความ
แตกตํางของวัฒนธรรมในกลุํมคนในภูมิภาค    การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขโครงสร๎างการปกครองประเทศ ซึ่งมีทั้งสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่น เพ่ือเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหวําง คนกับการปกครองประเทศ ความส าคัญในกฎหมายในชีวิตประจ าวัน หน๎าที่ของ
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ผู๎ผลิต  และผู๎บริโภค ความหมายของระบบสินเชื่อ ผลดีผลเสียตํอภาวะ การเงิน การเลือกของ
ผู๎บริโภค  ผลกระทบตํอทรัพยากรที่มีอยูํ  ระบบสหกรณ์  การบริหารทางด๎านเศรษฐกิจ บทบาทการใช๎เงินใน
ท๎องถิ่นการบริการตํางๆ ของธนาคารและสถาบันการเงินในตํางประเทศ  ผู๎บริโภค    ผู๎ยืมและนักธุรกิจ การ
จัดหาแหลํงรายได๎ของรัฐ   ความเชี่ยวชาญ  ช านาญด๎านจ านวนปริมาณสินค๎ารวมทั้งที่ผลิตการซื้อมาทาง
เศรษฐกิจ  การใช๎แผนที่ในท๎องถิ่นตํางๆ ลักษณะความแตกตําง ผลกระทบของสิ่งแวดล๎อมทาง
สังคม  วัฒนธรรม วิถีชีวิตในภูมิภาคตําง  ๆ  ของไทยกับสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ  ผลกระทบจากการกระท า
ของมนุษย์ที่มีตอํสิ่งแวดล๎อม  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และรักษาสมดุลในระบบนิเวศน์ 
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุํม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก๎ปัญหา 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎  รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 
 

รหัสตัวชี้วัด   
ส ๑.๑ ป.5/๑ , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 , ป.5/6 , ป.5/7             
ส ๑.2 ป.5/๑ , ป.5/2 , ป.5/3                
ส 2.๑ ป.5/๑ , ป.5/2 , ป.5/3      
ส 2.2 ป.5/๑ , ป.5/2 , ป.5/3                
ส 3.๑ ป.5/๑ , ป.5/2  , ป.5/3       
ส 3.2 ป.5/๑ , ป.5/2                          
ส 5.๑ ป.5/๑ , ป.5/2  , ป.5/3       
ส 5.2 ป.5/๑ , ป.5/2 , ป.5/3  

รวมทั้งหมด   27   ตัวชี้วัด 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ส ๑6๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖                      เวลา  ๘๐  ชั่วโมง/ ปี  
 
   สังเกต  ศึกษาค๎นคว๎า วิเคราะห์ อภิปราย  สนทนา  ซักถาม แสดงความคิดเห็น  รวบรวมข๎อมูล
สืบค๎น ข๎อมูลความส าคัญหลักธรรมพระรัตนตรัย ไตรสิกขา หลักธรรมโอวาท 3 การท าความดีของบุคคลใน
ประเทศ การสวดมนต์ แผํเมตตาของศาสนาที่ตนนับถือ  สรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแตํปลงอายุ
สังขารจนถงึสังเวชนียสถาน ประวัติศาสดา  ข๎อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลํา  ศาสนิกชนตัวอยําง ศาสน
พิธี สถานที่ในศาสนสถาน ศาสนิกชนที่ดี ประโยชน์ของการเข๎ารํวมในศาสนพิธี พิธีกรรม กิจกรรมในวันส าคัญ
ทางศาสนา  การบริหารจิตและเจริญปัญญาวันส าคัญทางศาสนา  การกระท าที่แสดงถึงคุณลักษณะของการ
เป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย  สิทธิเด็กที่พึงได๎รับการคุ๎มครองตามสิทธิมนุษยชน บทบาทหน๎าที่ความ
รับผิดชอบของตนเอง บรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม สัญลักษณ์  เอกลักษณ์ คํานิยม 
ประเพณี  วัฒนธรรมในท๎องถิ่น อ านาจอธิปไตยและการมีสํวนรํวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  การเลือกใช๎ทรัพยากรที่มีผลกระทบ   ตํอสิ่งแวดล๎อม  การเพ่ิมรายได๎เงินออมจาก
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การลงทุน สิทธิและการคุ๎มครองผู๎บริโภค เศรษฐกิจพอเพียง ระบบสหกรณ์ การบริหาร  ด๎านการผลิต  และ
การพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ บทบาทการใช๎เงินและการบริการด๎านการเงินตํางประเทศ การจัดเก็บภาษี  การกู๎ยืม
เงินจากตํางประเทศ   แผนที่ชนิดตําง  ๆ  การกระท าที่สํงผลดีและผลเสียตํอสิ่งแวดล๎อมทางสังคม วัฒนธรรม 
รวมทั้งผลกระทบจากการที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล๎อมในด๎านบวกและด๎านลบ   การกระท าที่มีสํวนชํวย
แก๎ปัญหา  และเสริมสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น 
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุํม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก๎ปัญหา 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 
 

รหัสตัวชี้วัด   
ส ๑.๑ ป.6/๑ , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 , ป.6/7 , ป.6/8 , ป.6/9       
ส ๑.2 ป.6/๑ , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4           
ส 2.๑ ป.6/๑ , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5         
ส 2.2 ป.6/๑ ,ป.6/2 , ป.6/3       
ส 3.๑ ป.6/๑ , ป.6/2 , ป.6/3        
ส 3.2 ป.6/๑ , ป.6/2  
ส 5.๑ ป.6/๑ , ป.6/2       
ส 5.2 ป.6/๑ , ป.6/2 , ป.6/3            

 
รวมทั้งหมด   3๑   ตัวชี้วัด 

 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ส ๑๑๑๐2   ประวัติศาสตร์                  กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑                     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง/ปี  
 
 สังเกต ศึกษาค๎นคว๎า การบอกวัน เดือน ปี และการนับชํวงเวลาตามปฏิทินที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
เรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น และบอกประวัติความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัวโดยสอบถามผู๎เกี่ยวข๎อง  บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมสิ่งของ เครื่องใช๎ หรือการด าเนิน
ชีวิตของตนเองกับสมัยของพํอแมํ ปูุยํา ตายาย บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบตํอตนเองใน
ปัจจุบัน และอธิบายความหมาย ความส าคัญของสัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทยและปฏิบัติตนได๎ถูกต๎อง บอก
สถานที่ส าคัญซึ่งเป็นแหลํงวัฒนธรรมในชุมชน พร๎อมทั้งระบุสิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจในท๎องถิ่น 
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุํม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก๎ปัญหา 
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เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 
 

รหัสตัวชี้วัด   
ส 4.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/2 , ป.๑/3 
ส 4.2 ป.๑/๑ , ป.๑/2  
ส 4.3 ป.๑/๑ , ป.๑/2 , ป.๑/3 

 
รวมทั้งหมด  8   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ส ๑๒๑๐2   ประวัติศาสตร์                     กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒                เวลา  ๔๐  ชั่วโมง/ปี  
 
          สังเกต ศึกษาค๎นคว๎า การใช๎ค าระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต  ล าดับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช๎หลักฐานที่เก่ียวข๎อง  สืบค๎นถึงการเปลี่ยนแปลงใน
วิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตํอวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน และระบุบุคคลที่ท าประโยชน์ตํอท๎องถิ่นหรือประเทศชาติ  พร๎อมยกตัวอยํางวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทยทีภ่าคภูมิใจและควรอนุรักษ์ 
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุํม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก๎ปัญหา 
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เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 
 

รหัสตัวชี้วัด   
ส 4.๑ ป.2/๑ , ป.2/2  
ส 4.2 ป.2/๑ , ป.2/2  
ส 4.3 ป.2/๑ , ป.2/2  

 
รวมทั้งหมด  6   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ส ๑๓๑๐2  ประวัติศาสตร์                    กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓                       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง/ปี  
 
 ศึกษาวิเคราะห์การเทียบศักราชที่ส าคัญตามปฏิทินที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน แสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญ
ของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหลํงข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง  ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการของชุมชน สรุปลักษณะที่ส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน และ
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตํางทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอ่ืน ๆ  รวมทั้งระบุพระ
นามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู๎สถาปนาอาณาจักรไทย ตั้งแตํอดีตถึง
ปัจจุบันโดยสังเขป พร๎อมทั้งบอกวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีสํวนปกปูองประเทศชาติ 
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 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุํม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก๎ปัญหา 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 
 

รหัสตัวชี้วัด   
ส 4.๑ ป.3/๑ , ป.3/2  
ส 4.2 ป.3/๑ , ป.3/2 , ป.3/3 
ส 4.3 ป.3/๑ , ป.3/2 , ป.3/3 

 
รวมทั้งหมด  8   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ส ๑๔๑๐2   ประวัติศาสตร์                    กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๔                     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง/ปี  
 
 ศึกษาวิเคราะห์เกณฑ์การนับชํวงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษและสหัสวรรษ  อธิบายยุคสมัยใน
การศึกษาประวัติของมนุษยชาติ  วิเคราะห์แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช๎ ในการศึกษาความเป็นมาของ
ท๎องถิ่นและการตั้งหลักแหลํง และพัฒนาการของมนุษย์ ยุคกํอประวัติศาสตร์ และยุคประวัติศาสตร์  พร๎อมทั้ง
ยกตัวอยํางหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท๎องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทยและ
อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย  วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ประวัติและผลงานของ
บุคคลส าคัญ ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญ สมัยสุโขทัยที่นําภาคภูมิใจและควรคุณคําแกํการอนุรักษ์ 
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 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุํม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก๎ปัญหา 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 
 

รหัสตัวชี้วัด   
ส 4.๑ ป.4/๑ , ป.4/2 , ป.4/3 
ส 4.2 ป.4/๑ , ป.4/2  
ส 4.3 ป.4/๑ , ป.4/2 , ป.4/3 

 
รวมทั้งหมด  8   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ส ๑๕๑๐2   ประวัติศาสตร์                    กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๕                เวลา  ๔๐  ชั่วโมง/ปี  
 

สังเกต ศึกษาค๎นคว๎า สืบค๎นความเป็นมาของท๎องถิ่นโดยใช๎หลักฐานที่หลากหลาย รวบรวมข๎อมูลจาก
แหลํงตําง ๆ เพ่ือตอบค าถามทางประวัติศาสตร์ อยํางมีเหตุผล อธิบายความแตกตํางระหวํางความจริงกับ
ข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท๎องถิ่น อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีตํอไทย เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต๎ อิทธิพลของวัฒนธรรมตํางชาติที่มีตํอสังคมไทยปัจจุบัน โดยสังเขป และอธิบายพัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยา – ธนบุรี ปัจจัยที่สํงเสริมความเจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจ การปกครอง ของอาณาจักรอยุธยา รวมถึง
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บอกประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยอยุธยา – ธนบุรีที่นําภาคภูมิใจ พร๎อมทั้งอธิบายภูมิปัญญาไทยที่
ส าคัญ สมัยอยุธยาและธนบุรีที่นําภาคภูมิใจควรคําแกํการอนุรักษ์ 
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุํม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก๎ปัญหา 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 
 

รหัสตัวชี้วัด   
ส 4.๑ ป.5/๑ , ป.5/2 , ป.5/3 
ส 4.2 ป.5/๑ , ป.5/2  
ส 4.3 ป.5/๑ , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 

 
รวมทั้งหมด   9  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ส ๑๖๑๐2   ประวัติศาสตร์                     กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖                เวลา  ๔๐  ชั่วโมง/ปี  
 

ศึกษาค๎นคว๎า วิเคราะห์ อภิปราย  ความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์อยํางงําย ๆ และน าเสนอข๎อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการท าความเข๎าใจเรํองราวส าคัญ
ในอดีต รวมทั้งสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพ่ือนบ๎านในปัจจุบัน บอกความสัมพันธ์ของ
กลุํมอาเซียนโดยสังเขป และอธิบายพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ พร๎อมทั้งยกตัวอยํางผลงานของ
บุคคลส าคัญ  ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ ที่นําภาคภูมิใจและควรคําแกํการอนุรักษ์ 
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 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุํม  กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก๎ปัญหา 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 
 

รหัสตัวชี้วัด   
ส 4.๑ ป.6/๑ , ป.6/2  
ส 4.2 ป.6/๑ , ป.6/2  
ส 4.3 ป.6/๑ , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 

 
รวมทั้งหมด   8   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ส ๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                         ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน ๔๐ ชั่วโมง          ๑.๐ หน่วยกิต 
  

 
            ศึกษาวิเคราะห์การสังคยานา  การเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย  ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในต่อสังคมไทยรวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติ ตั้งแต่
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ประสูติจนถึงบ าเพ็ญทุกรกิริยา ประวัติพระมหากัสสปะ  พระอุบาลี  อนาถบิณฑิกะ นางวิสาขาพระเจ้าอโศก
มหาราช  พระโสณะและพระอุตตระ  บุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์  ชาดกในเรื่อง 
อัมพชาดก  ติดติรชาดก  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างการด าเนินชีวิตข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดกเรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่าง  ความจ าเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้ศาสนาอ่ืนๆ ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  
            วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักพุทธคุณ๙ อริยสัจ๔ทุกข์ ( ธรรมที่ควรรู้) ในเรื่องขันธ์๕ (ธาตุ๔) 
สมุทัย ( ธรรมที่ควรละ) ในเรื่องหลักกรรม อบายมุข๖ นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)  ในเรื่องสุ๒ ( กายิก-เจตสิก) 
คิหิสุข มรรค  ( ธรรมที่ควรเจริญ) ในเรื่องไตรสิกขา  กรรมฐาน ๒ปธาน ๔ โกศล ๓ มงคล ๓๘( ไม่คบคนพาล  
คบบัณฑิต บูชาผู้ควรบูชา )  พุทธศาสนสุภาษิต  ในเรื่อง ย   เว  เสวติ  ตาทิโส ( คบคนเช่นใด ย่อมเป็นคน
เช่นนั้น )  อตฺตนา โจทยตฺตานฺ  
( จงเตือนตนด้วยตนเอง)  นิสมฺม  กรณ   เสยฺโย ( ใครครวญก่อนจึงท าดีกว่า)  ทุราวาสา  ฆรา  ทุกฺขา ( เรือนที่
ครองไม่ดีน าทุกข์มาให้) ปฎิบัติตนตามหลักธรรมและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนและครอบครัวในการ
ด ารงชีวิตแบบพอเพียงและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข๘  การพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และการด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส-มนสิการ ( วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม  วิธีคิดแบบคุณ-
โทษและทางออก) สวดมนต์แผ่เมตตา บริหารจิต และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติวิเคราะห์และปฎิบัติตน  
การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน  วิถีชีวิตของพระภิกษุ  บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ  การจัดโต๊ะหมู่บูชาการจัดธูปเทียน  การจัดเครื่อง
ประกอบโต๊ะหมู่บูชา  ปฏิบัติในศาสนพิธีและพิธีกรรมในเรื่องค าอาราธนาต่างๆ  ประวัติ  ความส าคัญ  และ
การปฏิบัติตนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ศึกษา  วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของสังคม เยาวชนที่มีต่อ
ประเทศชาติ  เคารพสิทธิหน้าที่เสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน หลักการเจตนารมณ์โครงสร้างและสาระส าคัญ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปรับปรุงโดยสังเขปบทบาทการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยจาก
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศ
ในภูมภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจน าไปสู่ความ
เข้าใจผิดต่อกัน  ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมาย
การศึกษา  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  กฎหมายลิขสิทธิ์  กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับ
ตนเอง 
            ศึกษาวิเคราะห์การเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวหรือโบราณสถานหรือแหล่งโบราณวัตถุในจังหวัด
นครสวรรค์ตัวอย่างบุคคลในท้องถิ่นที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์หรือมีผลงานด้าน 
ศาสนสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการคิด แก้ปัญหา กระการใช้เทคโนโลยีในการบูรณาการและน าเสนอข้อมูลการ
สืบค้นข้อมูล ฝึกปฏิบัติกระบวนการกลุ่ม การท าใบงาน อภิปราย สัมภาษณ์ สอบถาม สังคม การเผชิญ
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  การแสดงบทบาทสมมติและเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถน าไปปฏิบตัิในการด าเนินชีวิต  น าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและ
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ครอบครัว  รักษาสิ่งแวดล้อม   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน ์ กษัตริย ์  ซื่อสัตย์   สุจริต  มีวินยั  ใฝ่
เรียนรู ้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักษาความเปน็ไทย   มีจิตสาธารณะ  สามารถอยูร่วมกนัได้อย่างสันติสุข  
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ส ๑.๑   ม.๑/๑ ,ม.๑/๑๑      
ส ๑.๒   ม.๑/๑ ,ม.๑/๕ 
ส ๒.๑   ม.๑/๑ ,ม.๑/๔        
ส ๒.๒   ม.๑/๑ ,ม.๑/๓     

  

รวมทั้งหมด  ๘  ตัวช้ีวัด                                                          
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๒๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๑                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                          ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน   ๒๐  ชั่วโมง                        ๐.๕ หน่วยกิต 

 

       

       ศึกษา วิเคราะห์ความส าคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์และความส าคัญของ
อดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคตที่มาและตัวอย่างการใช้ศักราชในเอกสารประวัติศาสตร์วิธีเทียบศักราชตามแบบ
ต่าง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ความส าคัญและขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์  ประเภทของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นและเหตุการณ์ส าคัญสมัยสุโขทัย ประวัติศาสตร์ไทย สมัยก่อนสุโขทัย  ในดินแดนโดยสังเขป  รัฐโบราณ
ในท้องถิ่นและรัฐไทยในดินแดนไทย 
           โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีในการบูรณาการและน าเสนอข้อมูลการ
สืบค้นข้อมูลฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่มการท าใบงานอภิปราย สัมภาษณ์ สอบถาม  การเผชิญสถานการณ์
จ าลองและสถานการณ์จริง ใช้กระบวนการที่มีส่วนร่วม  การแสดงบทบาทสมมติและเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ    
  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นระบบ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทยพัฒนาการ
ด้านต่างๆ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ   ศาสน ์ กษัตริย์   ซื่อสัตย์   
สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักษาความเป็นไทย   มีจิตสาธารณะ   
 

รหัสตัวช้ีวัด 
   ส ๔.๑    ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓  
   ส ๔.๓    ม.๑/๑ 
 

รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๒๑๑๐๓  สังคมศึกษา ๒                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                         ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน   ๔๐  ชั่วโมง                      ๑.๐ หน่วยกิต 

 

 

              ศึกษา  วิเคราะห์  ความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภค
ของคนในสังคม  ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศไทย ความเป็นมาหลักการ และความส าคัญของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินของแต่ละประเภท  
และธนาคารกลาง  การพ่ึงพาอาศัยกัน     และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การก าหนดอุปสงค์ – อุปทาน   และมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพ และสังคมของประเทศไทยทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย เส้น
แบ่งเวลาของประเทศไทยกับต่าง ๆ ภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ท าเลที่ตั้ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มี่การ
เลื่อนไหลของความคิด เทคโนโลยี สินค้าและประชากร กาเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และความร่วมมือของ
ประเทศต่าง ๆ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ โอเชียเนีย 

 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีในการบูรณาการและน าเสนอข้อมูลการ
สืบค้นข้อมูลฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่มการท าใบงานอภิปราย สัมภาษณ์ สอบถาม  การเผชิญสถานการณ์
จ าลองและสถานการณ์จริง ใช้กระบวนการที่มีส่วนร่วม  การแสดงบทบาทสมมติและเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ    
                 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ระบบเศรษฐกิจและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ   ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จ าเป็นของการรว่มมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก  สามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค ใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจ ากัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า   รวมทั้งเข้าใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการด ารงชวีิตอย่างมีดุลย
ภาพ    และ มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
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สร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

รหัสตัวชี้วัด 
     ส ๓.๑    ม.๑/๑ ,  ม.๑/๒  , ม.๑/๓              
     ส ๓.๒    ม.๑/๑ ,  ม.๑/๒  , ม.๑/๓  , ม๑/๔     
      ส ๕.๑    ม.๑/๑ ,  ม.๑/๒  , ม. ๑/๓   
     ส ๕.๒    ม.๑/๑ ,  ม.๑/๒  , ม. ๑/๓ ,ม.๑/๔   
       

รวมทั้งหมด ๑๔ ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๒๑๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๒               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                         ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน   ๒๐  ชั่วโมง                       ๐.๕ หน่วยกิต 
 

 

        ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาการของสมัยสุโขทัย ด้านการเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย  ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัยที่ตั้งและ
สภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาทางประวัติศาสตร์  สังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่างๆในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนที่ถือว่าเป็นพัฒนาการของภูมิภาค  ที่ตั้งและ
ความส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่
มีพัฒนาการของสังคมไทยในปัจจุบัน 
          โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีในการบูรณาการและน าเสนอข้อมูลการ
สืบค้นข้อมูล ฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม การท าใบงาน อภิปราย สัมภาษณ์ สอบถาม  การเผชิญสถานการณ์
จ าลองและสถานการณ์จริง ใช้กระบวนการที่มีส่วนร่วม  การแสดงบทบาทสมมติและเรี ยนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ    
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เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผล    ต่อวิถีการด าเนินชีวิตคนในสมัยสุโขทัยเห็นคุณค่า 
ความส าคัญผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์อารยธรรมไทยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาต ิ  ศาสน ์ 
กษัตริย์   ซื่อสัตย ์  สุจรติ  มีวินัย  ใฝเ่รียนรู ้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักษาความเป็นไทย   มีจิตสาธารณะ   

       
รหัสตัวช้ีวัด 

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

 
รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๓                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                         ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน   ๔๐  ชั่วโมง                      ๑.๐ หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ พระพุทธเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและการนับถือ
พระพุทธศาสนาของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบัน ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นรากฐานของ
วัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและการจัด
ระเบียบสังคม พุทธประวัติเรื่อง การผจญมาร การตรัสรู้ การสั่งสอน รวมทั้งชาดกเรื่อง มิตตวินทุกชาดก และ
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ราโชวาทชาดกศึกษา วิเคราะห์ พระธรรมเกี่ยวกับโครงสร้างและสาระสังเขปของพระวินัยปิฎก พระ
สุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก พระรัตนตรัยเรื่อง ธรรมคุณ ๖ หลักธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ ๔ ได้แก่ 
ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้): ขันธ์ ๕ อายตนะ สมุทัย (ธรรมที่ควรละ):  หลักกรรม สมบัติ ๔ วิบัติ ๔อกุศลกรรมบถ 
๑๐ อบายมุข ๖ นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ): สุข ๒ (สามิส, นิรามิส) มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ): บุพพนิมิตของ
มัชฌิมาปฏิปทา ดรุณธรรม ๖ กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ กุศลกรรมบถ ๑๐ สติปัฏฐาน ๔ มงคล ๓๘ เรื่องประพฤติ
ธรรม เว้นจากความชั่ว เว้นจากการดื่มน้ าเมา พุทธศาสนสุภาษิตบทว่า กมฺมุนา วตฺตตี โลโก สัตว์โลกย่อม
เป็นไปตามกรรม กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปการี จ ปาปก  ท าดีได้ดี ท าชั่ว ได้ชั่ว สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย การสั่ง
สมบุญน าสุขมาให้ ปูชโก ลภเต ปูช  วนฺทโก ปฏิวนฺทน  ผู้บูชาเขา ย่อมได้รับการบูชาตอบ ผู้ไหว้เขาย่อมได้รับ
การไหว้ตอบ ศึกษา วิเคราะห์ พระสงฆ์เกี่ยวกับการประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
พุทธสาวก พุทธสาวิกา ได้แก่ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ นางขุชชุตตรา พระเจ้าพิมพิสาร ศาสนิกชน
ตัวอย่าง ได้แก่ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ศึกษา 
วิเคราะห์ การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธเรื่อง การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศเบื้องหน้าใน
ทิศ ๖ มารยาทชาวพุทธเรื่อง การต้อนรับ (ปฏิสันถาร) มรรยาทของผู้เป็นแขก การฝึกปฏิบัติระเบียบพิธีปฏิบัติ
ต่อพระภิกษุในเรื่องการยืน การให้ที่นั่ง การเดินสวน การสนทนา การรับสิ่งของ การแต่งกายไปวัด การแต่ง
กายไปงานมงคลและงานอวมงคล ศาสนพิธีเรื่อง การท าบุญตักบาตร การถวายภัตตาหาร สิ่งของที่ควรถวาย 
และสิ่งของต้องห้ามส าหรับพระภิกษุ การถวายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน การถวายผ้าอาบน้ าฝน การจัดเครื่อง
ไทยธรรม เครื่องไทยทาน การกรวดน้ า การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า รวมทั้งศาสนพิธี พิธีกรรมตามแนวปฏิบัติ
ของศาสนาอ่ืน ๆ วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับหลักธรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวเนื่องในวันมาฆบูชา วันวิ
สาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวัน
ธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ  
 ศึกษา วิเคราะห์การบริหารจิตและการเจริญปัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ ๒ วิธี คือ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ การสวดมนต์แปลและ
แผ่เมตตา วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา การฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา
ตามหลักสติปัฎฐาน เน้นอานาปานสติ  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการสร้างความตระหนัก  
กระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ศรัทธา ยึดมั่นในพระรัตนตรัยหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมดีงาม สามารถด าเนินชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

รหัสตัวช้ีวัด 
   ส ๑.๑  ม. ๒/๑, ๒/๒, ๒/๓, ๒/๔, ๒/๕, ๒/๖, ๒/๗, ๒/๘, ๒/๙, ๒/๑๐, ๒/๑๑ 
   ส ๑.๒  ม. ๒/๑, ๒/๒, ๒/๓, ๒/๔, ๒/๕ 
 

รวมทั้งหมด  ๑๖  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๒๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๓              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                       ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน   ๒๐  ชั่วโมง                        ๐.๕ หน่วยกิต 

 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง 
ๆ อย่างง่าย ๆ ตัวอย่างการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่อยู่ในท้องถิ่นของ
ตนเอง หรือหลักฐานสมัยอยุธยา ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ในสมัยอยุธยา และธนบุรี การ
แยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น รวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
ตัวอย่างการตีความข้อมูลจากหลักฐานที่แสดงเหตุการณ์ส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี ความส าคัญของการ
วิเคราะห์ข้อมูล และการตีความทางประวัติศาสตร์  
 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่าง ๆในทวีปเอเชีย  (ยกเว้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้) ที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาค
เอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ที่ตั้งและความส าคัญของแหล่งอารยธรรมตะวันออกและแหล่งมรดก
โลกในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 
พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรอยุธยาด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเสียกรุง
ศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ และการกู้เอกราช ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่  ๒ 
การกู้เอกราช และการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี วีรกรรมของบรรพ
บุรุษไทย ผลงานของบุคคลส าคัญของไทยที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการ
แก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นความส าคัญ มีความรัก ความภาคภูมิใจ และ
ธ ารงความเป็นไทย รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 

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

รวมทั้งหมด  ๘  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๒๒๑๐๓  สังคมศึกษา ๔                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                         ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน   ๔๐  ชั่วโมง                       ๑.๐ หน่วยกิต 

 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ พระพุทธเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและการนับถือ
พระพุทธศาสนาของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบัน ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นรากฐานของ
วัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและการจัด
ระเบียบสังคม พุทธประวัติเรื่อง การผจญมาร การตรัสรู้ การสั่งสอน รวมทั้งชาดกเรื่อง มิตตวินทุกชาดก และ
ราโชวาทชาดกศึกษา วิเคราะห์ พระธรรมเกี่ยวกับโครงสร้างและสาระสังเขปของพระวินัยปิฎก พระ
สุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก พระรัตนตรัยเรื่อง ธรรมคุณ ๖ หลักธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ ๔ ได้แก่ 
ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้): ขันธ์ ๕ อายตนะ สมุทัย (ธรรมที่ควรละ):  หลักกรรม สมบัติ ๔ วิบัติ ๔อกุศลกรรมบถ 
๑๐ อบายมุข ๖ นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ): สุข ๒ (สามิส, นิรามิส) มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ): บุพพนิมิตของ
มัชฌิมาปฏิปทา ดรุณธรรม ๖ กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ กุศลกรรมบถ ๑๐ สติปัฏฐาน ๔ มงคล ๓๘ เรื่องประพฤติ
ธรรม เว้นจากความชั่ว เว้นจากการดื่มน้ าเมา พุทธศาสนสุภาษิตบทว่า กมฺมุนา วตฺตตี โลโก สัตว์โลกย่อม
เป็นไปตามกรรม  กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปการี จ ปาปก  ท าดีได้ดี ท าชั่ว ได้ชั่ว สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย การสั่ง
สมบุญน าสุขมาให้ ปูชโก ลภเต ปูช  วนฺทโก ปฏิวนฺทน  ผู้บูชาเขา ย่อมได้รับการบูชาตอบ ผู้ไหว้เขาย่อมได้รับ
การไหว้ตอบ ศึกษา วิเคราะห์ พระสงฆ์เกี่ยวกับการประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
พุทธสาวก พุทธสาวิกา ได้แก่ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ นางขุชชุตตรา พระเจ้าพิมพิสาร ศาสนิกชน
ตัวอย่าง ได้แก่ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ศึกษา 
วิเคราะห์ การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธเรื่อง การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศเบื้องหน้าใน
ทิศ ๖ มารยาทชาวพุทธเรื่อง การต้อนรับ (ปฏิสันถาร) มรรยาทของผู้เป็นแขก การฝึกปฏิบัติระเบียบพิธีปฏิบัติ
ต่อพระภิกษุในเรื่องการยืน การให้ที่นั่ง การเดินสวน การสนทนา การรับสิ่งของ การแต่งกายไปวัด การแต่ง
กายไปงานมงคลและงานอวมงคล ศาสนพิธีเรื่อง การท าบุญตักบาตร การถวายภัตตาหาร สิ่งของที่ควรถวาย 
และสิ่งของต้องห้ามส าหรับพระภิกษุ การถวายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน การถวายผ้าอาบน้ าฝน การจัดเครื่อง
ไทยธรรม เครื่องไทยทาน การกรวดน้ า การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า รวมทั้งศาสนพิธี พิธีกรรมตามแนวปฏิบัติ
ของศาสนาอ่ืน ๆ วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับหลักธรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวเนื่องในวันมาฆบูชา วันวิ
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สาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวัน
ธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ  
 ศึกษา วิเคราะห์การบริหารจิตและการเจริญปัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ ๒ วิธี คือ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ การสวดมนต์แปลและ
แผ่เมตตา วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา การฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา
ตามหลักสติปัฎฐาน เน้นอานาปานสติ  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการสร้างความตระหนัก  
กระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ศรัทธา ยึดมั่นในพระรัตนตรัยหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมดีงาม สามารถด าเนินชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

รหัสตัวช้ีวัด 
   ส ๑.๑  ม. ๒/๑, ๒/๒, ๒/๓, ๒/๔, ๒/๕, ๒/๖, ๒/๗, ๒/๘, ๒/๙, ๒/๑๐, ๒/๑๑ 
   ส ๑.๒  ม. ๒/๑, ๒/๒, ๒/๓, ๒/๔, ๒/๕ 
 

รวมทัง้หมด  ๑๖  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส  ๒๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๔              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                         ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน   ๒๐  ชั่วโมง                       ๐.๕ หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาวิเคราะห์การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความส าคัญของการ
ตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับ
ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาค
เอเชีย  ความส าคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และ
อาณาจักรธนบุรีในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา อิทธิพล
ของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีที่มีต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชียจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ให้ตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารงความ  
เป็นไทย 
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 รหัสตัวช้ีวัด   
  ส ๔.๒  ม.๒/๑ , ม.๒/๒   
  ส ๔.๓ ม.๒/๓  
 รวมทั้งหมด ๓   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส  ๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๕               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                       ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน   ๔๐  ชั่วโมง                       ๑.๐ หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาความเป็นมา  การแบ่งลัทธินิกายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ดินแดนต่าง ๆ  และการนับถือ
พระพุทธศาสนาในประเทศเหล่านั้นในปัจจุบัน  รวมทั้งวิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในการช่วย
สร้างความสงบสุขให้แก่บุคคลและแก่โลก  เชื่อมั่นในการท าความดีตามหลักพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  วิเคราะห์พุทธ
ประวัติในเรื่องปฐมเทศนาและโอวาทปาฎิโมกข์  พระพุทธรูปปางต่าง ๆ  เช่น  ปางมารวิชัย  ปางปฐมเทศนา  
ปางประจ าวันเกิด  ประวัติและคุณธรรมของพุทธสาวก  พุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง  เข้าใจความหมาย
องค์ประกอบของหลักธรรมในการพัฒนาตนเอง  ตามหลักอริยสัจสี่  พระสังฆคุณ   พระพุทธคุณและสามารถ
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น าไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน  วิเคราะห์ผลการฝึกสมาธิเบื้องต้นตามหลัก  อานาปานสติและฝึกให้เกิด
ปัญญาตามหลักอานาปานสติ  เพ่ือสร้างสมาธิในการฟัง  การอ่านและในด้านความจ า  ตระหนักถึงการกระท า
ความดีของบุคคลที่เป็นแบบอย่างทางศีลธรรมจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล  ข่าวสาร  ความเป็นเหตุ  เป็นผล
ของสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ  และน าเสนอเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติของตนเอง  กลุ่มเพ่ือน  ชุมชน  
สังคม  เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  รู้แนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมศาสนพิธีทางศาสนา  การท าบุญ  
สวดมนต์  แผ่เมตตา  การกราบวางข้าวพระพุทธ  การกรวดน้ า  สามารถใช้ภาษาในคัมภีร์ในศาสนาที่ตนนับ
ถืออย่างถูกต้องและเข้าร่วมศาสนพิธี  พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง   รู้และเข้าใจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว  กระบวนการยุติธรรม  ตระหนักถึงคุณค่าในความเป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตยของตนเอง  และบุคคลอ่ืนที่มีศักยภาพในการท าประโยชน์แก่ประเทศชาติ  ตระหนักถึง
สถานภาพ  บทบาท  สิทธิเสรีภาพและหน้าที่  ในฐานะพลเมืองดีของสังคมและประเทศ  เข้าใจความส าคัญใน
เรื่องสิทธิมนุษยชน   

 
          โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปพัฒนาและแก้ปัญหาของ
ชุมชนและสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้ อย่าง
สันติสุข และเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี ด ารงชีวิตร่วมกัน   
ในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึงความส าคัญที่ต้องปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้  ตระหนักเข้าใจแนวทางการธ ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 
ส.๑.๑ ม.๓/๑,ม.๓/๑๐ ส.๑.๒  ม.๓/๑,ม.๓/๗  
ส.๒.๑ ม.๓/๑,ม.๓/๕     ส.๒.๒  ม.๓/๑,ม.๓/๔      

 
รวมทั้งหมด   ๘ ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส  ๒๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๕              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                         ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน   ๒๐  ชั่วโมง                       ๐.๕ หน่วยกิต 

 

 

    เข้าใจความส าคัญของการใช้เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัย สามารถ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล  ศึกษาเหตุการณ
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ใช้เป็นหลักในการแบ่งยุคสมัยของประวัติศาสตร์ไทยและประวัติสากลเปรียบเทียบ
ยุคสมัยส าคัญระหว่างประวัติศาสตร์ไทยกับประวัติศาสตร์สากลรู้และเข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อ
วิเคราะห์เรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นเหตุเป็นผลรวมทั้งหลักบานและแหล่งข้อมูลประวัติศาสสากลรู้
และเข้าใจปัจจัยทางภูมิศาสตร์และสังคมที่มีผลต่อพัฒนาการการตั้งถ่ินฐานและการด ารงชีวิตของ 
มนุษย์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชียจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ให้ตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารงความ  
เป็นไทย 
 
ตัวช้ีวัด 

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

รวมทั้งหมด  ๔ ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๒๓๑๐๓  สังคมศึกษา ๖                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                       ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน   ๔๐  ชั่วโมง                       ๑.๐ หน่วยกิต 

 

 

 เข้าใจความสัมพันธ์ของเศรษฐศาสตร์กับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ  กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  
วิเคราะห์บทบาททางเศรษฐกิจของหน่วยธุรกิจและของหน่วยงานรัฐบาล  เปรียบเทียบความแตกต่างของ
บทบาททางเศรษฐกิจของหน่วยธุรกิจและหน่วยรัฐบาล  วิเคราะห์ความจ าเป็นของรัฐบาลในการเข้ามามี
บทบาท  ในการจัดสรรการใช้ทรัพยากร  เข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการจัดสรรทรัพยากรรวมทั้งความแตกต่าง
ของวิธีการด าเนินงานของหน่วยธุรกิจและหน่วยรัฐบาล  รู้และเข้าใจหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจผลิตสินค้าและ
บริการสาธารณะเพ่ือให้สังคมได้รับประโยชน์มากที่สุด  มีความรู้เกี่ยวกับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร  การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน  ชุมชน  และเศรษฐกิจพอเพียง  อธิบายความหมายของเศรษฐกิจ
พอเพียง  มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และเห็นคุณค่าของการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อธิบายระบบ
เศรษฐกิจของโลก  ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี  แบบสังคมนิยม  แบบคอมมิวนิสต์  กับการตัดสินใจด าเนินการ
ผลิตและบริการรวมถึงกลไกราคา  รู้และเข้าใจปัญหาบางประการที่มีผลให้กลไกราคาไม่สามารถท างานได้
อย่างสมบูรณ์  รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นในการแทรกแซงตลาด  เช่น  การควบคุมราคา  การพยุงราคา  การที่
รัฐบาลเข้าด าเนินธุรกรรมเองการใช้กฎหมายหรือกฎข้อบังคับ  วิเคราะห์ถึงความจ าเป็นในการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความส าคัญของกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ที่มีต่อไทย  อธิบายบทบาทของหน่วยงานของรัฐและแนวทางในการ
คุ้มครองผู้บริโภค  วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อบุคคล  ท้องถิ่นและประเทศการใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและ
สังคมของทวีปอเมริกาเหนือ  และอเมริกาใต้สภาพของสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมกับการเปลี่ ยนแปลงทาง
ธรรมชาติ  ปัญหาและผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ที่ส่งผลต่อประเทศไทยในปัจจุบันและในอนาคต 
           โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม  
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ จ ากัด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิต สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
คุณธรรมจริยธรรม  อยู่อย่างพอเพียง สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
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สืบค้นข้อมูล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย มีจิตสาธารณะเห็นคุณค่า
และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  

รหัสตัวช้ีวัด 
ส ๓.๑  ม. ๓/๑ , ม. ๓/๓        ส ๓.๒  ม. ๓/๑ , ม.๓/๖ 
ส ๕.๑  ม. ๓/๑ , ม. ๓/๒         ส ๕.๒  ม. ๓/๑ , ม. ๓/๔    

 
รวมทั้งหมด  ๘ ตัวช้ีวัด 

 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส  ๒๓๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๖              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                       ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน   ๒๐  ชั่วโมง                       ๐.๕ หน่วยกิต 

 

 

เข้าใจพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก  ที่มีผลต่อประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ  
การเมือง  การปกครอง  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  เทคโนโลยี  และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  วิเคราะห์
เปรียบเทียบผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์อารยธรรมในแหลางต่าง ๆ  เพ่ือความเข้าใจทั้งโลกตะวันออกและ
ตะวันตก  ภูมิปัญญาของมนุษย์ในอดีตอันจะเป็นแนวทางการพัฒนาผลงานที่มีคุณค่าในอนาคต  สามารถสรุป
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทย สมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์  โดยอาศัยความรู้ที่ เกิดจากการศึกษา
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์  วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลงานของบุคคลส าคัญทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่กระทบต่อเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์  เพ่ือน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต  ในระบอบประชาธิปไตย 
           โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชียจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ให้ตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารงความ  
เป็นไทย 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ส.๔.๓  ม.๓/๑ , ม.๓/๔     

 
รวมทั้งหมด  ๒ ตัวช้ีวัด 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

พ 11101  สขุศกึษาและพลศึกษา                 กลุมํสาระการเรยีนรูส๎ุขศึกษาและพลศึกษา 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่ 1                                         จ านวน  40 ชัว่โมง/ป ี
 

ศึกษา  วิเคราะห์  ลักษณะและหน๎าที่ของอวัยวะภายนอกที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตาม
วัย  สมาชิกในครอบครัว ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว สิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ลักษณะและความแตกตํางระหวํางเพศชายและเพศหญิง  อาการเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นกับตนเอง สิ่งที่ท าให๎
เกิดอันตรายภายในบ๎านและโรงเรียน สาเหตุของการเกิดอันตรายจากการเลํน  ปฏิบัติตนในการดูแลรักษา
อวัยวะภายนอก การดูแลตนเองตามหลักสุขบัญญัติแหํงชาติ เมื่อมีอาการเจ็บปุวยเบื้องต๎น การขอความ
ชํวยเหลือจากผู๎อื่นเมื่อเกิดเหตุร๎ายที่บ๎านและโรงเรียน การปูองกันอันตรายภายในบ๎านและโรงเรียน ที่เกิดจาก
การเลํน มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวรํางกายแบบอยูํกับที่  แบบเคลื่อนที่  แบบใช๎อุปกรณ์
ประกอบ การเลํนเกมเบ็ดเตล็ด ตามกฎ  กติกา  ข๎อตกลงในการเลํนเกมตามค าแนะน า    

โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  ทักษะการเคลื่อนไหวรํางกาย  กระบวนการคิด การสืบค๎นข๎อมูล  
การแก๎ปัญหา  และการอภิปราย   

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถตัดสินใจ  และ
น าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีการพัฒนาทางด๎านรํางกาย  จิตใจ อารมณ์  สังคม  และมี
จริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
รหสัตวัชีว้ดั 
  พ 1.1   ป.1/1 , ป.1/2      
  พ 2.1   ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3            
  พ 3.1   ป.1/1 , ป.1/2        
  พ 3.2   ป.1/1 , ป.1/2       
  พ 4.1   ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3           
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  พ 5.1    ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3             
รวมทัง้หมด  15   ตวัชีว้ดั 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
พ 12101 สขุศกึษาและพลศึกษา           กลุมํสาระการเรยีนรูส๎ขุศกึษาและพลศึกษา 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่  2                   จ านวน  40 ชัว่โมง/ป ี
 

ศึกษาและวิเคราะห์ โครงสร๎างลักษณะและหน๎าที่ของอวัยวะภายใน เรื่อง สมอง หัวใจ  ตับ  ไต  ปอด 
ม๎าม กระเพาะอาหาร ล าไส๎เล็ก ล าไส๎ใหญํ วิธีการดูแลรักษา  การเปลี่ยนแปลงทางรํางกาย จิตใจ อารมณ์และ
พัฒนาการทางเพศ  มีทักษะปฏิเสธเพ่ือปูองกันการถูกละเมิดทางเพศ การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ
แหํงชาติ ลักษณะอาการเจ็บปุวยและวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอาการเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นกับตนเอง การปูองกัน
อันตรายภายในบ๎านและโรงเรียน การปูองกันอันตรายจากการเลํน รวมถึงการขอความชํวยเหลือเมื่ อเกิด
เหตุร๎ายที่บ๎านและโรงเรียน  ลักษณะและวิธีการเคลื่อนไหวรํางกายของชาวอาเซียน  การเลํนเกมเบ็ดเตล็ดของ
ชาวอาเซียน  การออกก าลังกายและการเลํนเกมเบ็ดเตล็ด และ กฎ กติกา ข๎อตกลงในการเลํนเกมของชาว
อาเซียน  อาหารประจ าชาติชองประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีประโยชน์ 
 ศึกษาและวิเคราะห์ การเคลื่อนไหวรํางกายขณะอยูํกับที่ เคลื่อนที่และการใช๎อุปกรณ์ประกอบใน
การเลํนเกมเบ็ดเตล็ด สร๎างความสัมพันธ์ในลักษณะการนั่ง ยืน ก๎มเงย เอียงซ๎ายและขวา ข๎อมือ ข๎อเท๎า แขน 
ขา รวมถึงการเดิน วิ่ง กระโดด กลิ้งตัว มีทักษะเบื้องต๎นของการเลํนกีฬา มีความคลํองตัววํองไว  มีทักษะ
ประสาทสัมพันธ์ที่ดี รักการออกก าลังกาย มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา ข๎อตกลงในเลํนเกมเบ็ดเตล็ด มีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
  โดยใช๎กระการกลุํม อธิบาย บอก ระบุ การแสดง และปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแหํงชาติ 

เพ่ือให๎มีสุขภาพดีทัง้รํางกาย จิตใจ และสังคม รวมถึงการปฏิบัติการเคลื่อนไหวแบบอยูํกับที่ เคลื่อนที่
และเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
รหสัตวัชีว้ดั 

พ 1.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3            
พ 2.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4                 
พ 3.1  ป.2/1 , ป.2/2          
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พ 3.2  ป.2/1 , ป.2/2          
พ 4.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5                    
พ 5.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5     
                 

รวม 21   ตวัชวีดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
พ 13101 สขุศกึษาและพลศึกษา           กลุมํสาระการเรยีนรูส๎ขุศกึษาและพลศึกษา 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่ 3                   จ านวน  40 ชัว่โมง/ป ี
 

ศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของรํางกายมนุษย์ เปรียบเทียบตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน  วิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโต ความส าคัญและความแตกตํางของครอบครัวที่มีตํอตนเอง สร๎างสัมพันธภาพ
ในครอบครัวและกลุํมเพ่ือน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่น าไปสูํการลํวงละเมิดทางเพศ  สามารถการติดตํอและรู๎
วิธีการปูองกันการแพรํ  กระจายของโรค  จ าแนกอาหารหลัก  5 หมูํ เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมูํ
ในสัดสํวนที่เหมาะสม  แปรงฟันให๎สะอาดอยํางถูกวิธี  สร๎างเสริมสมรรถภาพทางกายได๎ตามค าแนะน า ปฏิบัติ
ตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ๎าน โรงเรียน และการเดินทาง  ขอความชํวยเหลือจากบุคคลและแหลํง
ตํางๆ  เมื่อเกิดเหตุร๎าย หรืออุบัติเหตุ ปฐมพยาบาล  เมื่อบาดเจ็บจากการเลํน พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของ
ชาวอาเซียน การเคลื่อนไหวรํางกายแบบตําง ๆ ของชาวอาเซียน  การเลํนเกมเบ็ดเตล็ดของชาวอาเซียน การ
ออกก าลังกายและการเลํนพ้ืนเมืองที่เหมาะสม และ กฎ กติกา ข๎อตกลงในการเลํนเกมของชาวอาเซียน 
 ศึกษาเพ่ือให๎มีความรู๎ มีทักษะในการจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวรํางกายแบบผสมผสาน และการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งแบบขณะอยูํกับท่ี เคลื่อนไหวและการใช๎อุปกรณ์ประกอบ ในการเลํนยืดหยุํนขั้น
พ้ืนฐานด๎วยการกลิ้ง ม๎วนตัว กระโดด ห๎อยโหน หกกบ หกสามเส๎า หกศีรษะตั้ง การทรงตัว ความอํอนตัว 
ความคลํองตัว เพ่ือให๎มีความสามารถในการเคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐานได๎อยํางมีขั้นตอน ปลอดภัย มีความอดทน มี
การตัดสินใจ และการทรงตัวที่ดี มีเจตคติที่ดีตํอการเรียนยืดหยุํนขั้นพื้นฐาน การสร๎างเสริมสุขภาพ มีวินัย 
เคารพสิทธิ กฎ กติกาในการเลํนยืดหยุํนขั้นพ้ืนฐานอยํางเครํงครัด 

โดยใช๎การกระบวนการกลุํม การอธิบาย บอก ระบุ การแสดง และการปฏิบัติตามสุขบัญญัติแหํงชาติ  
เพ่ือให๎มีสุขภาพดีทั้งรํางกาย จิตใจ และสังคม รวมถึงการปฏิบัติการเคลื่อนไหวอยูํกับท่ี เคลื่อนที่และ

เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวโดยใช๎อุปกรณ์ น าทักษะเกี่ยวกับการเคลื่อนไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 รหสัตวัชีว้ดั 
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  พ 1.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3            
  พ 2.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3             
  พ 3.1  ป.3/1 , ป.3/2          
  พ 3.2  ป.3/1 , ป.3/2        
  พ 4.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5                     
  พ 5.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3             

 รวมทัง้หมด  18   ตวัชีว้ดั 
 
 
 
 
 

 
ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

พ 14101 สขุศกึษาและพลศึกษา           กลุมํสาระการเรยีนรูส๎ขุศกึษาและพลศึกษา 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่ 4                       จ านวน  80 ชัว่โมง/ป ี
 
 

ศึกษา วิเคราะห์  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของรํางกายและจิตใจตามวัย   ความส าคัญของ
กล๎ามเนื้อกระดูกและข๎อที่มีผลตํอการเจริญเติบโตและพัฒนาการ  การดูแลรักษากล๎ามเนื้อกระดูกและข๎อให๎
ท างานอยํางมีประสิทธิภาพ   คุณลักษณะของความเป็นเพ่ือนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว  พฤติกร รมที่
เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการปฏิเสธการกระท าที่เป็นอันตรายและไมํเหมาะสมในเรื่อง
เพศ ผลพัฒนาการของตนเองในการออกก าลังกาย เลํนเกม และเลํนกีฬา  ความ สัมพันธ์ระหวํางสิ่งแวดล๎อม
กับสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล๎อมที่ถูกสุขลักษณะและเอ้ือตํอสุขภาพ สภาวะอารมณ์และความรู๎สึก ผลที่มีตํอ
สุขภาพ ข๎อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ความส าคัญของการใช๎ยาและหลักการใช๎ยาอยํางถูกวิธี 
วิธีปฐมพยาบาล ผลเสียของการสูบบุหรี่และดื่มสุรา ปฏิบัติ แสดงค าพูดหรือทําทาง พฤติกรรมที่เหมาะสมกับ
เพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการปฐมพยาบาลเมื่อได๎รับอันตรายจากการใช๎ยาผิด  สารเคมี  แมลงสัตว์กัด
ตํอยและการบาดเจ็บจากการเลํนกีฬา ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบ ควบคุมการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได๎
ทั้งแบบอยูํกับที่ แบบ  เคลื่อนที่ และแบบใช๎อุปกรณ์ประกอบ  กายบริหารมือเปลําประกอบจังหวะ   เกมเลํน
เลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด  การเลํนกีฬาพ้ืนฐาน  ตามกฎ  กติกาการเลํน  สมรรถภาพทางกาย  การอยูํ
รํวมกันอยํางสมานฉันท์ในสังคมอาเซียน  การเคลื่อนไหวรํางกายแบบผสมผสานของชาวอาเซียน  การเลํนกีฬา
พ้ืนฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน  การออกก าลังกายและการเลํนเกมของชาวอาเซียน  การวิเคราะห์ข๎อมูล
บนฉลากอาหารซึ่งเป็นสินค๎าน าเข๎าจากประเทศสมาชิกอาเซียน 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  ทักษะการเคลื่อนไหวรํางกาย  กระบวนการคิด การสืบค๎นข๎อมูล  
การแก๎ปัญหา และการอภิปราย   

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถตัดสิ นใจ  
และน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีการพัฒนาทางด๎านรํางกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และมี
จริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม 
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รหสัตวัชีว้ดั 
พ 1.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3              
พ 2.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3             
พ 3.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4                   
พ 3.2  ป.4/1 , ป.4/2           
พ 4.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4                 
พ 5.1  ป.4/1 , ป4./2 , ป.4/3         
     

รวม  19   ตวัชีว้ดั 
 
 
 

 
ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

พ 15101 สขุศกึษาและพลศึกษา           กลุมํสาระการเรยีนรูส๎ขุศกึษาและพลศึกษา 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5                   จ านวน  80 ชัว่โมง/ป ี
 
 

ศึกษาระบบยํอยอาหาร ระบบขับถําย รวมถึงวิธีการดูแลรักษา การเปลี่ยนแปลงทางเพศและการดูแล
ตนเองที่ถูกต๎อง การวางตนที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย แก๎ปัญหาความขัดแย๎งในครอบครัวที่เกิดจาก
พฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์  ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหํงชาติ วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีผลตํอสุขภาพ ปฏิบัติ
ตนปูองกันโรคที่เกิดในชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติตนเพ่ือปูองกันอันตรายจากการเลํนกีฬา ปฏิบัติตนเพ่ือความ
ปลอดภัยจากการใช๎ยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด วิเคราะห์ผลผลกระทบของการใช๎ยาและสารเสพที่มีผลตํอ
รํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ท าลายตนเอง ครอบครัว สังคม การปฏิบัติและการหลีกเลี่ยงสาร
เสพติด และสื่ออินเตอร์เน็ต เกมท่ีมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมสุขภาพ วิธีการปูองกันอันตรายจากการเลํนกีฬา  การ
จัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานของชาวอาเซียน  การเลํนกีฬาของชาวอาเซียน  การออกก าลังกาย
และการเลํนเกมของชาวอาเซียน  การเลํนกีฬาของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ตนชอบทั้งประเภททีมและบุคคล  
ปฏิบัติตามกฎกติกาในการเลํนกีฬาที่ตนเลือก  ค๎นหาข๎อมูลขําวสารทางสุขภาพของประเทศสมาชิกอาเซียน  
สื่อโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศสมาชิกอาเซียน  อิทธิพลของสื่อที่มีผลตํอพฤติกรรมสุขภาพ
ของชาวอาเซียน ศึกษาเพ่ือให๎มีความรู๎ มีทักษะในการจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวรํางกายแบบผสมผสาน และ
การปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งแบบขณะอยูํกับที่ เคลื่อนไหวและการใช๎อุปกรณ์ประกอบใน การเลํนยืดหยุํนขั้น
พ้ืนฐานด๎วยการกลิ้ง ม๎วนตัว กระโดด ห๎อยโหน หกกบ หกสามเส๎า หกศีรษะตั้ง การทรงตัว ความอํอนตัว 
ความคลํองตัว เพ่ือให๎มีความสามารถในการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานได๎อยํางมีขั้นตอน ปลอดภัย มีความอดทน มี
การตัดสินใจ และการทรงตัวที่ดี มีเจตคติที่ดีตํอการเรียนยืดหยุํนขั้นพ้ืนฐาน การสร๎างเสริมสุขภาพ มีวินัย 
เคารพสิทธิ กฎ กติกาในการเลํนยืดหยุํนขั้นพื้นฐานอยํางเครํงครัด 
 โดยใช๎การกระบวนการกลุํม การอธิบาย บอก ระบุ การแสดง และการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ
แหํงชาติ  
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 เพ่ือให๎มีสุขภาพดีทั้งรํางกาย จิตใจ และสังคม รวมถึงการปฏิบัติการเคลื่อนไหวอยูํกับที่ เคลื่อนที่
และเคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวโดยใช๎อุปกรณ์ น าทักษะเกี่ยวกับการเคลื่อนไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 

 รหสัตวัชีว้ดั 
 พ 1.1  ป.5/1 , ป.5/2         
 พ 2.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3             
 พ 3.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 , ป.5/6                        
 พ 3.2  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4                  
 พ 4.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5                     
 พ 5.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5            
          

 รวมทัง้หมด  25   ตวัชีว้ดั 
 

 
ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

 

พ 16101 สขุศกึษาและพลศึกษา           กลุมํสาระการเรยีนรูส๎ขุศกึษาและพลศึกษา 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่ 6                   จ านวน  80 ชัว่โมง/ป ี
  

ศึกษาระบบสืบพันธ์ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ รวมถึงวิธีการดูแลรักษาให๎ระบบตํางๆ ของ
รํางกายให๎ท างานตามปกติ การสร๎างและรักษาสัมพันธ์ภาพกับผู๎อ่ืน พฤติกรรมเสี่ยง เพศสัมพันธ์ การติดเชื้อ
เอดส์ และการตั้งครรภ์กํอนวัย สิ่งแวดล๎อมที่มีผลตํอสุขภาพ โรคติดตํอ ผลกระทบจากโรคระบาด วิธีการ
ปูองกันการระบาดของโรค พฤติกรรมที่แสดงออกเกี่ยวกับสุขภาพของสํวนรํวม วิธีการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย ภัยธรรมชาติ การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ สาเหตุของการติดสารเสพติด ทักษะการ
หลีกเลี่ยงสารเสพติด ความส าคัญของการสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางประชาชนชาวอาเซียน  การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงหรือการเต๎นร าพ้ืนเมืองของสมาชิกประเทศอาเซียน  การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวในการเลํน
เกมและกีฬาของชาวอาเซียนที่ตนชอบ  เลํนกีฬาของประเทศอาเซียนประเภทบุคคลและประเภททีมที่ตนชอบ
ตามกฎ กติกา  โรคติดตํอส าคัญที่ระบาดในประเทศสมาชิกอาเซียน  ผลกระทบและการปูองกันภัยธรรมชาติที่
เกิดข้ึนในแถบภูมิภาคของอาเซียนและการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย 
 ศึกษาเพ่ือให๎มีความรู๎ มีทักษะในการเคลื่อนไหวรํวมกับผู๎อ่ืนแบบผลัดแบบผสมผสานในรํวมกิจกรรม
ทางกาย และการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งแบบขณะอยูํกับที่ เคลื่อนไหวและการใช๎อุปกรณ์ประกอบในการ
เลํนกีฬาวอลเลย์บอล ประวัติความเป็นมา กฎ กติกา มารยาท  ลักษณะวิธีการเลํนกีฬาวอลเลย์บอล เพ่ือให๎
เกิดประโยชน์ตํอการสร๎างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพของตน เพื่อให๎มีความสามารถในการเคลื่อนไหวในการ
เลํนกีฬาวอลเลย์บอลได๎อยํางถูกต๎องตามขั้นตอน ปลอดภัย มีความอดทน มีการตัดสินใจ มีเจตคติที่ดีตํอการ
เลํนกีฬาวอลเลย์บอล สร๎างเสริมสุขภาพ มีน้ าใจนักกีฬา มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกาในการเลํนกีฬา
วอลเลย์บอลอยํางเครํงครัด 
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โดยใช๎การกระบวนการกลุํม การอธิบาย บอก ระบุ การแสดง และการปฏิบัติตนเพ่ือ  ความปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติ  

 เพ่ือให๎มีสุขภาพดีทั้งรํางกาย จิตใจ และสังคม รวมถึง  การปฏิบัติการเคลื่อนไหวอยูํกับที่ เคลื่อนที่
และเคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวโดยใช๎อุปกรณ์ น าทักษะเกี่ยวกับการเคลื่อนไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 รหสัตวัชีว้ดั 

  พ 1.1  ป.6/1 , ป.6/2           
  พ 2.1  ป.6/1 , ป.6/2          
  พ 3.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5                     
  พ 3.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6                      
  พ 4.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4                 
  พ 5.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3               

 รวมทัง้หมด 22    ตวัชีว้ดั 
 
 
 

 
ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

พ ๒๑๑๐๑ สขุศกึษา ๑                   กลุมํสาระการเรยีนรูส๎ขุศกึษาและพลศึกษา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๑                   ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง         ๐.๕ หนวํยกิต  
 
 

 ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ความส าคัญ วิธีดูแลรักษาของระบบประสาท และระบบตํอมไร๎ทํอ ที่มีผล
ตํอสุขภาพ  การเจริญเติบโต  และพัฒนาการของวัยรุํน ให๎ท างานตามปกติ  วิธีการปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลง
ทางรํางกายจิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศอยํางเหมาะสม การปฏิเสธเพ่ือปูองกันตนเองจากการถูก
ลํวงละเมิดทางเพศ  การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย๎ายผู๎ปุวยอยํางปลอดภัย ลักษณะอาการของผู๎ติดสารเสพติด
และการปูองกัน การติดสารเสพติด ความสัมพันธ์ของการใช๎สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ วิธีการ
ชักชวนผู๎อ่ืนให๎ลด  ละ เลิกสารเสพติด  

โดยใช๎ทักษะกระบวนการกลุํม กระบวนการคิด  กระบวนการอําน เขียน ฟัง พูด ดู การอธิบาย การ
แสวงหา การแสดงทักษะ  และการปฏิบัติตน  

เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ด๎านพฤติกรรมสุขภาพที่ดีทั้งรํางกาย จิตใจ และสังคม มีความสามารถใน
การเคลื่อนไหวในการเลํนกีฬาได๎อยํางถูกต๎องตามข้ันตอน ปลอดภัย  มีความอดทน มีการตัดสินใจ มีเจตคติท่ีดี
ตํอการเลํนกีฬา เคารพสิทธิ กฎ กติกาในการเลํนกีฬาอยํางเครํงครัด สร๎างเสริมสุขภาพ รวมถึงปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวที่ใช๎ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐาน สามารถน าองค์ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 รหสัตวัชีว้ดั 
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  พ ๑.๑   ม. ๑/๑ , ม. ๑/๒   
  พ ๒.๑   ม. ๑/๑ , ม. ๑/๒ 
  พ ๓.๑   ม. ๑/๑ , ม. ๑/๒, ม. ๑/๓ 
  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. ๑/๔ 
  พ ๕.๑   ม. ๑/๑ , ม. ๑/๒, ม. ๑/๓, ม. ๑/๔ 

 รวมทัง้หมด  ๑๘ ตวัชีว้ดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๒๑๑๐๑ พลศกึษา ๑              กลุมํสาระการเรยีนรูส๎ขุศกึษาและพลศึกษา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๑                ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน  ๔๐ ชัว่โมง         ๑.0 หนวํยกิต  
 
 

 ศึกษาอธิบาย วิเคราะห์ ความส าคัญ การสร๎างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบ  มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะปฏิบัติตนในเรื่องสุขภาพ  ความส าคัญของการออกก าลังกายและเลํน
กีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  มีทักษะปฏิบัติการเคลื่อนไหวที่ใช๎ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐาน เชํน กีฬา
พ้ืนบ๎าน  มอญซํอนผ๎า  ปิดตาตีปี๊ป  เดิน ๓ ขา  เดินกะลามะพร๎าว วิ่งเปี้ยว  ขี่ม๎าสํงเมือง  ชักคะเยํอ  กระโดด
เชือก  หมากรุก หมากฮอส ฯลฯ ที่น าไปสูํการพัฒนาทักษะการเลํนกีฬาประเภทบุคคลและทีม  กีฬาไทย แมํ
ไม๎มวยไทย ประวัติความเป็นมา กฎ กติกา ข๎อตกลง มารยาท  ลักษณะวิธีการเลํน เพ่ือให๎เกิดประโยชน์ตํอการ
สร๎างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพของตน โดยใช๎ทักษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬา  ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ
อยํางน๎อย ๑ กิจกรรม  และน าหลักความรู๎ที่ได๎ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน ออกก าลังกายและเลือกเข๎ารํวมเลํน
กีฬาตามความถนัด  ความสนใจอยํางเต็มความสามารถ  พร๎อมทั้งมีการประเมินการเลํนของตนและผู๎อ่ืน วางแผนการรุกและ
การปูองกันในการเลํนกีฬาที่เลือกและน าไปใช๎ในการเลํนอยํางเป็นระบบ  รํวมมือในการเลํนกีฬา  และการ
ท างานเป็นทีมอยํางสนุกสนาน ยอมรับความสามารถและความแตกตํางระหวํางวิธีการเลํนกีฬาของตนเองกับ
ผู๎อ่ืน มีเจตคติที่ดีตํอการสร๎างเสริมสุขภาพ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นใน การ
ท างาน  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา การเลํนกีฬาประเภทตําง ๆ ของประเทศสมาชิก
อาเซียน การออกก าลังกายของชาวอาเซียน การเลํนกีฬาของชาวอาเซียนตามกฎ กติกา 
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โดยใช๎ทักษะกระบวนการกลุํม กระบวนการคิด  กระบวนการอําน เขียน ฟัง พูด ดู การอธิบาย การ
แสวงหา การแสดงทักษะ  และการปฏิบัติตน  

เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ด๎านพฤติกรรมสุขภาพที่ดีทั้งรํางกาย จิตใจ และสังคม มีความสามารถใน
การเคลื่อนไหวในการเลํนกีฬาได๎อยํางถูกต๎องตามข้ันตอน ปลอดภัย  มีความอดทน มีการตัดสินใจ มีเจตคติท่ีดี
ตํอการเลํนกีฬา เคารพสิทธิ กฎ กติกาในการเลํนกีฬาอยํางเครํงครัด สร๎างเสริมสุขภาพ รวมถึงปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวที่ใช๎ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐาน สามารถน าองค์ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 
 รหสัตวัชีว้ดั 

  พ ๑.๑   ม. ๑/๑ , ม. ๑/๒   
  พ ๒.๑   ม. ๑/๑ , ม. ๑/๒ 
  พ ๓.๑   ม. ๑/๑ , ม. ๑/๒, ม. ๑/๓ 
  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. ๑/๔ 
  พ ๕.๑   ม. ๑/๑ , ม. ๑/๒, ม. ๑/๓, ม. ๑/๔ 
 

 รวมทัง้หมด  ๑๘ ตวัชีว้ดั 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
พ ๒๑๑๐๓ สขุศกึษา ๒             กลุมํสาระการเรยีนรูส๎ขุศกึษาและพลศึกษา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๑                      ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง         ๐.๕ หนวํยกิต 
 
 ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ความส าคัญ วิธีดูแลรักษาของระบบประสาท และระบบตํอมไร๎ทํอ ที่มีผล
ตํอสุขภาพ  การเจริญเติบโต  และพัฒนาการของวัยรุํน ให๎ท างานตามปกติ  วิธีการปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลง
ทางรํางกายจิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศอยํางเหมาะสม การปฏิเสธเพ่ือปูองกันตนเองจากการถูก
ลํวงละเมิดทางเพศ  การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย๎ายผู๎ปุวยอยํางปลอดภัย ลักษณะอาการของผู๎ติดสารเสพติด
และการปูองกัน การติดสารเสพติด ความสัมพันธ์ของการใช๎สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ วิธีการ
ชักชวนผู๎อ่ืนให๎ลด  ละ เลิกสารเสพติด ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการของชาวอาเซียน  

โดยใช๎ทักษะกระบวนการกลุํม กระบวนการคิด  กระบวนการอําน เขียน ฟัง พูด ดู การอธิบาย การ
แสวงหา การแสดงทักษะ  และการปฏิบัติตน  

เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ด๎านพฤติกรรมสุขภาพที่ดีทั้งรํางกาย จิตใจ และสังคม มีความสามารถใน
การเคลื่อนไหวในการเลํนกีฬาได๎อยํางถูกต๎องตามข้ันตอน ปลอดภัย  มีความอดทน มีการตัดสินใจ มีเจตคติท่ีดี
ตํอการเลํนกีฬา เคารพสิทธิ กฎ กติกาในการเลํนกีฬาอยํางเครํงครัด สร๎างเสริมสุขภาพ รวมถึงปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวที่ใช๎ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐาน สามารถน าองค์ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
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 รหสัตวัชีว้ดั 
  พ ๑.๑   ม. ๑/๑ , ม. ๑/๒   
  พ ๒.๑   ม. ๑/๑ , ม. ๑/๒ 
  พ ๓.๑   ม. ๑/๑ , ม. ๑/๒, ม. ๑/๓ 
  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. ๑/๔ 
  พ ๕.๑   ม. ๑/๑ , ม. ๑/๒, ม. ๑/๓, ม. ๑/๔ 
 

 รวมทัง้หมด  ๑๘ ตวัชีว้ดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
พ ๒๑๑๐๔ พลศกึษา ๒                          กลุมํสาระการเรยีนรูส๎ขุศกึษาและพลศึกษา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๑                   ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน  ๔๐ ชัว่โมง         ๑.๐ หนวํยกิต    

 
ศึกษาอธิบาย วิเคราะห์ ความส าคัญ การสร๎างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ

ทดสอบ  มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะปฏิบัติตนในเรื่องสุขภาพ  ความส าคัญของการออกก าลังกายและเลํน
กีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  มีทักษะปฏิบัติการเคลื่อนไหวที่ใช๎ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐาน เชํน กีฬา
พ้ืนบ๎าน  มอญซํอนผ๎า  ปิดตาตีปี๊ป  เดิน ๓ ขา  เดินกะลามะพร๎าว วิ่งเปี้ยว  ขี่ม๎าสํงเมือง  ชักคะเยํอ  กระโดด
เชือก  หมากรุก หมากฮอส ฯลฯ ที่น าไปสูํการพัฒนาทักษะการเลํนกีฬาประเภทบุคคลและทีม  กีฬาไทย แมํ
ไม๎มวยไทย ประวัติความเป็นมา กฎ กติกา ข๎อตกลง มารยาท  ลักษณะวิธีการเลํน เพ่ือให๎เกิดประโยชน์ตํอการ
สร๎างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพของตน โดยใช๎ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา  ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ
อยํางน๎อย ๑ กิจกรรม  และน าหลักความรู๎ที่ได๎ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน ออกก าลังกายและเลือกเข๎ารวํมเลํน
กีฬาตามความถนัด  ความสนใจอยํางเต็มความสามารถ  พร๎อมทั้งมีการประเมินการเลํนของตนและผู๎อืน่ วางแผนการรุกและ
การปูองกันในการเลํนกีฬาที่เลือกและน าไปใช๎ในการเลํนอยํางเป็นระบบ รํวมมือในการเลํนกีฬา  และการ
ท างานเป็นทีมอยํางสนุกสนาน ยอมรับความสามารถและความแตกตํางระหวํางวิธีการเลํนกีฬาของตนเองกับ
ผู๎อื่น มีเจตคติท่ีดีตํอการสร๎างเสริมสุขภาพ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นใน การ
ท างาน  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา การเลํนกีฬาของชาวอาเซียนตามกฎ กติกา 
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โดยใช๎ทักษะกระบวนการกลุํม กระบวนการคิด  กระบวนการอําน เขียน ฟัง พูด ดู การอธิบาย การ
แสวงหา การแสดงทักษะ  และการปฏิบัติตน  

เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ด๎านพฤติกรรมสุขภาพที่ดีทั้งรํางกาย จิตใจ และสังคม มีความสามารถใน
การเคลื่อนไหวในการเลํนกีฬาได๎อยํางถูกต๎องตามข้ันตอน ปลอดภัย  มีความอดทน มีการตัดสินใจ มีเจตคติท่ีดี
ตํอการเลํนกีฬา เคารพสิทธิ กฎ กติกาในการเลํนกีฬาอยํางเครํงครัด สร๎างเสริมสุขภาพ รวมถึงปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวที่ใช๎ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐาน สามารถน าองค์ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 
 รหสัตวัชีว้ดั 

  พ ๑.๑   ม. ๑/๑ , ม. ๑/๒   
  พ ๒.๑   ม. ๑/๑ , ม. ๑/๒ 
  พ ๓.๑   ม. ๑/๑ , ม. ๑/๒, ม. ๑/๓ 
  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. ๑/๔ 
  พ ๕.๑   ม. ๑/๑ , ม. ๑/๒, ม. ๑/๓, ม. ๑/๔ 

 รวมทัง้หมด  ๑๘ ตวัชีว้ดั 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
พ ๒๒๑๐๑ สขุศกึษา ๓                   กลุมํสาระการเรยีนรูส๎ขุศกึษาและพลศึกษา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๒                           ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง         ๐.๕  หนวํยกิต   
  

 

  ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ เลือกใช๎บริการทางสุขภาพอยํางมีเหตุผล ผลของการใช๎เทคโนโลยีที่มีตํอ
สุขภาพ ความเจริญก๎าวหน๎าทางการแพทย์ที่มีผลตํอสุขภาพ และความเจริญก๎าวหน๎าทางการแพทย์ที่มีผลตํอ
สุขภาพของชาวอาเซียน  ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหวํางสุขภาพกายและสุขภาพจิต ลักษณะอาการ
เบื้องต๎นของผู๎มีปัญหาสุขภาพจิต วิธีปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณ์และความเครียด พัฒนาสมรรถภาพทาง
กายตนเองให๎เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

โดยมีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะปฏิบัติตนในเรื่องสุขภาพ  
เพ่ือน าองค์ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
 รหสัตวัชีว้ดั 

  พ ๓.๑    ม. ๒/๑ , ม. ๒/๒ , ม. ๒/๓ , ม.๒/๔ 
  พ ๓.๒    ม. ๒/๑ , ม. ๒/๒ , ม. ๒/๓ , ม. ๒/๔ , ม. ๒/๖  
  พ ๔.๑     ม. ๒/๑ , ม. ๒/๒ , ม. ๒/๓ , ม. ๒/๔ , ม. ๒/๖ , ม.๒/๖ , ม. ๒/๗  

  
 รวมทัง้หมด  ๑๖  ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
พ ๒๒๑๐๒ พลศกึษา ๓                          กลุมํสาระการเรยีนรูส๎ขุศกึษาและพลศึกษา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๒                            ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน  ๔๐ ชัว่โมง         ๑.๐ หนวํยกิต      
 
 

  ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์  ทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวในการเลํนกีฬาจากแหลํงข๎อมูลที่
หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสม ในบริบทของตนเอง เลํนกีฬาสากล กรีฑา ประวัติความเป็นมา กฎ 
กติกา ข๎อตกลง มารยาท  ลักษณะวิธีการเลํน เพ่ือให๎เกิดประโยชน์ตํอการสร๎างเสริมสุขภาพ การพัฒนา
สมรรถภาพทางกายตนเองให๎เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะปฏิบัติและสมรรถภาพ
ของตน โดยใช๎ทักษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬา เชํน กีฬาพ้ืนบ๎าน มอญซํอนผ๎า ปิดตาตีปี๊บ  เดิน ๓ ขา  เดิน
กะลามะพร๎าว วิ่งเปี้ยว  ขี่ม๎าสํงเมือง  ชักคะเยํอ  กระโดดเชือก หมากรุก หมากฮอส ฯลฯ ทั้งประเภทบุคคล
และทีมได๎อยํางละ ๑ ชนิด เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่สํงผลตํอการเลํนกีฬาและ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน รํวมกิจกรรมนันทนาการอยํางน๎อย ๑ กิจกรรม การเลํนกีฬาของประเทศสมาชิก
อาเซียนที่ชอบทั้งประเภทบุคคลและทีม  ออกก าลังกายและเลํนกีฬาของประเทศสมาชิกอาเซียนประเภท
บุคคลและประเภททีม และปฏิบัติตามกฎกติกา และข๎อตกลงในการเลํน  และน าความรู๎และหลักการที่ไ ด๎ไป
ปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางเป็นระบบ สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม และสติปัญญา 
ที่เกิดจากการออกก าลังกาย และเลํนกีฬาเป็นประจ าจนเป็นวิถีชีวิต เลือกเข๎ารํวมกิจกรรมการออกก าลังกาย 
เลํนกีฬาตามความถนัดและความสนใจ  พร๎อมทั้งวิเคราะห์ความแตกตํางระหวํางบุคคล เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาตนเอง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข๎อตกลงในการเลํนกีฬาที่เลือก วางแผนการรุก และการ
ปูองกันในการเลํนกีฬาที่เลือกและน าไปใช๎ในการเลํนอยํางเหมาะสมกับทีม น าผลการปฏิบัติในการเลํนกีฬามา
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สรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับวัยตนเองด๎วยความมํุงมั่น มีเจตคติที่ดีตํอการสร๎างเสริมสุขภาพ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง มุํงม่ันใน การท างาน  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการกลุํม กระบวนการคิด  กระบวนการอําน เขียน ฟัง พูด ดู การอธิบาย การ
แสวงหา การแสดงทักษะ  และการปฏิบัติตน  

เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ด๎านพฤติกรรมสุขภาพที่ดีทั้งรํางกาย จิตใจ และสังคม มีความสามารถใน
การเคลื่อนไหวในการเลํนกีฬาได๎อยํางถูกต๎องตามข้ันตอน ปลอดภัย  มีความอดทน มีการตัดสินใจ มีเจตคติที่ดี
ตํอการเลํนกีฬา เคารพสิทธิ กฎ กติกาในการเลํนกีฬาอยํางเครํงครัด สร๎างเสริมสุขภาพ รวมถึงปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวที่ใช๎ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐาน สามารถน าองค์ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 รหสัตวัชีว้ดั 

  พ ๓.๑    ม. ๒/๑ , ม. ๒/๒ , ม. ๒/๓ , ม.๒/๔ 
  พ ๓.๒    ม. ๒/๑ , ม. ๒/๒ , ม. ๒/๓ , ม. ๒/๔ , ม. ๒/๖  
  พ ๔.๑     ม. ๒/๑ , ม. ๒/๒ , ม. ๒/๓ , ม. ๒/๔ , ม. ๒/๖ , ม.๒/๖ , ม. ๒/๗  
  

 รวมทัง้หมด  ๑๖  ตวัชีว้ดั 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
พ ๒๒๑๐๓ สขุศกึษา ๔                   กลุมํสาระการเรยีนรูส๎ขุศกึษาและพลศึกษา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๒                           ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง          ๐.๕   หนวํยกติ 
 
 

  ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ เลือกใช๎บริการทางสุขภาพอยํางมีเหตุผล ผลของการใช๎เทคโนโลยีที่มีตํอ
สุขภาพ ความเจริญก๎าวหน๎าทางการแพทย์ที่มีผลตํอสุขภาพ และความเจริญก๎าวหน๎าทางการแพทย์ที่มีผลตํอ
สุขภาพของชาวอาเซียน  ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหวํางสุขภาพกายและสุขภาพจิต ลักษณะอาการ
เบื้องต๎นของผู๎มีปัญหาสุขภาพจิต วิธีปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณ์และความเครียด พัฒนาสมรรถภาพทาง
กายตนเองให๎เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

โดยมีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะปฏิบัติตนในเรื่องสุขภาพ เพื่อน าองค์ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
 รหสัตวัชีว้ดั 

  พ ๓.๑    ม. ๒/๑ , ม. ๒/๒ , ม. ๒/๓ , ม.๒/๔ 
  พ ๓.๒    ม. ๒/๑ , ม. ๒/๒ , ม. ๒/๓ , ม. ๒/๔ , ม. ๒/๖  
  พ ๔.๑     ม. ๒/๑ , ม. ๒/๒ , ม. ๒/๓ , ม. ๒/๔ , ม. ๒/๖ , ม.๒/๖ , ม. ๒/๗   
 

 รวมทัง้หมด  ๑๖  ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
พ ๒๒๑๐๔ พลศกึษา ๔                       กลุมํสาระการเรยีนรูส๎ขุศกึษาและพลศึกษา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๒                             ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน  ๔๐ ชัว่โมง         ๑.๐ หนวํยกิต      
 
 

  ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์  ทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวในการเลํนกีฬาจากแหลํงข๎อมูลที่
หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสม ในบริบทของตนเอง เลํนกีฬาสากล กรีฑา ประวัติความเป็นมา กฎ 
กติกา ข๎อตกลง มารยาท  ลักษณะวิธีการเลํน เพ่ือให๎เกิดประโยชน์ตํอการสร๎างเสริมสุขภาพ การพัฒนา
สมรรถภาพทางกายตนเองให๎เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะปฏิบัติและสมรรถภาพ
ของตน โดยใช๎ทักษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬา เชํน กีฬาพ้ืนบ๎าน มอญซํอนผ๎า ปิดตาตีปี๊บ  เดิน ๓ ขา  เดิน
กะลามะพร๎าว วิ่งเปี้ยว  ขี่ม๎าสํงเมือง  ชักคะเยํอ  กระโดดเชือก หมากรุก หมากฮอส ฯลฯ ทั้งประเภทบุคคล
และทีมได๎อยํางละ ๑ ชนิด เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่สํงผลตํอการเลํนกีฬาและ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน รํวมกิจกรรมนันทนาการอยํางน๎อย ๑ กิจกรรม การเลํนกีฬาของประเทศสมาชิก
อาเซียนที่ชอบทั้งประเภทบุคคลและทีม  ออกก าลังกายและเลํนกีฬาของประเทศสมาชิกอาเซียนประเภท
บุคคลและประเภททีม และปฏิบัติตามกฎกติกา และข๎อตกลงในการเลํน  และน าความรู๎และหลักการที่ได๎ไป
ปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางเป็นระบบ สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม และสติปัญญา 
ที่เกิดจากการออกก าลังกาย และเลํนกีฬาเป็นประจ าจนเป็นวิถีชีวิต เลือกเข๎ารํวมกิจกรรมการออกก าลังกาย 
เลํนกีฬาตามความถนัดและความสนใจ  พร๎อมทั้งวิเคราะห์ความแตกตํางระหวํางบุคคล เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาตนเอง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข๎อตกลงในการเลํนกีฬาที่เลือก วางแผนการรุก และการ
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ปูองกันในการเลํนกีฬาที่เลือกและน าไปใช๎ในการเลํนอยํางเหมาะสมกับทีม น าผลการปฏิบัติในการเลํนกีฬามา
สรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับวัยตนเองด๎วยความมุํงม่ัน มีเจตคติที่ดีตํอการสร๎างเสริมสุขภาพ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง มุํงม่ันใน การท างาน  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการกลุํม กระบวนการคิด  กระบวนการอําน เขียน ฟัง พูด ดู การอธิบาย การ
แสวงหา การแสดงทักษะ  และการปฏิบัติตน  

เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ด๎านพฤติกรรมสุขภาพที่ดีทั้งรํางกาย จิตใจ และสังคม มีความสามารถใน
การเคลื่อนไหวในการเลํนกีฬาได๎อยํางถูกต๎องตามข้ันตอน ปลอดภัย  มีความอดทน มีการตัดสินใจ มีเจตคติที่ดี
ตํอการเลํนกีฬา เคารพสิทธิ กฎ กติกาในการเลํนกีฬาอยํางเครํงครัด สร๎างเสริมสุขภาพ รวมถึงปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวที่ใช๎ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐาน สามารถน าองค์ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 รหสัตวัชีว้ดั 

  พ ๓.๑    ม. ๒/๑ , ม. ๒/๒ , ม. ๒/๓ , ม.๒/๔ 
  พ ๓.๒    ม. ๒/๑ , ม. ๒/๒ , ม. ๒/๓ , ม. ๒/๔ , ม. ๒/๖  
  พ ๔.๑     ม. ๒/๑ , ม. ๒/๒ , ม. ๒/๓ , ม. ๒/๔ , ม. ๒/๖ , ม.๒/๖ , ม. ๒/๗   
 

 รวมทัง้หมด  ๑๖  ตวัชีว้ดั 
 
 

 
ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

พ ๒๓๑๐๑ สขุศกึษา ๕                   กลุมํสาระการเรยีนรูส๎ขุศกึษาและพลศึกษา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๓                           ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง          ๐.๕ หนวํยกิต     
  
 

 ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด๎านรํางกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  
และสติปัญญาแตํละชํวงของชีวิต  อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมตํอการเปลี่ยนแปลงของวัยรุํน  สื่อ
โฆษณาที่มีอิทธิพลตํอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุํน  ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลตํอ
สุขภาพและแนวทางปูองกัน  การหลีกเลี่ยงการใช๎ความรุนแรงและชักชวนเพ่ือนให๎หลีกเลี่ยงการใช๎ความ
รุนแรงในการแก๎ปัญหา  อิทธิพลของสื่อตํอพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลตํอการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุํนชาวอาเซียน  อิทธิพลของสื่อตํอพฤติกรรมสุขภาพ และความรุนแรงที่มี
ผลตํอชาวอาเซียน  ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตํอสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ   การ
แสดงวิธีการชํวยฟื้นคืนชีพอยํางถูกวิธี   

โดยมีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะปฏิบัติตนในเรื่องสุขภาพ  เพ่ือน าองค์ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 รหสัตวัชีว้ดั 

  พ ๑.๑   ม. ๓/๑ , ม. ๓/๒ , ม.๓/๓  
  พ ๓.๑ ม. ๓/๑ , ม. ๓/๒ , ม. ๓/๓  
  พ ๓.๒ ม. ๓/๑ , ม. ๓/๒ , ม. ๓/๓ , ม. ๓/๔ , ม. ๓/๖  



112 

  พ ๔.๑  ม. ๓/๖  
  พ ๖.๑ ม. ๓/๑ , ม. ๓/๒ , ม. ๓/๓ , ม. ๓/๔ , ม. ๓/๖ 

 รวมทัง้หมด  ๑๗  ตวัชีว้ดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
พ ๒๓๑๐๒ พลศกึษา ๕                       กลุมํสาระการเรยีนรูส๎ขุศกึษาและพลศึกษา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๓                            ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน  ๔๐ ชัว่โมง         ๑.๐ หนวํยกิต          
 
 

 ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์  ทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหว เลํนกีฬาไทยและกีฬาสากลได๎อยําง
ละ ๑ ชนิดโดยใช๎เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม เทคนิคและวิธีการเลํนกีฬาของชาวอาเซียน  น า
หลักการความรู๎และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเลํนเกม  และการเลํนกีฬาไปใช๎สร๎างเสริม
สุขภาพอยํางตํอเนื่องเป็นระบบ รํวมกิจกรรมนันทนาการอยํางน๎อย ๑ กิจกรรมและน าหลักความรู๎วิธีการไป
ขยายผลการเรียนรู๎ให๎กับผู๎อื่น  มีมารยาทในการเลํนและดูกีฬาด๎วยความมีน้ าใจนักกีฬา ออกก าลังกายและเลํน
กีฬาอยํางสม่ าเสมอและน าแนวคิดหลักการจาก การเลํนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด๎วยความภาคภูมิใจ  
ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และข๎อตกลงในการเลํนตามชนิดกีฬาที่เลือกและน าแนวคิดที่ได๎ไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ของตนในสังคม จ าแนกกลวิธีการรุก การปูองกัน  และใช๎ในการเลํนกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่
เหมาะสมกับทีมไปใช๎ได๎ตามสถานการณ์ของการเลํน ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และพัฒนาได๎ตามความ
แตกตํางระหวํางบุคคล เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออกก าลังกาย และการเลํนกีฬา
เป็นประจ า เลํนกีฬาไทย ตะกร๎อลอดบํวง ประวัติความเป็นมา กฎ กติกา ข๎อตกลง มารยาท  ลักษณะวิธีการ
เลํน เพื่อให๎เกิดประโยชน์ตํอการสร๎างเสริมสุขภาพ การพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให๎เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะปฏิบัติและสมรรถภาพของตน  

โดยใช๎ทักษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬา เชํน กีฬาพ้ืนบ๎าน  มอญซํอนผ๎า  ปิดตาตีปี๊บ   เดิน ๓ ขา  เดิน
กะลามะพร๎าว วิ่งเปี้ยว  ขี่ม๎าสํงเมือง  ชักคะเยํอ  กระโดดเชือก  หมากรุก หมากฮอส ฯลฯ  น าผลการปฏิบัติ
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ในการเลํนกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับวัยตนเองด๎วยความมุํงมั่น มีเจตคติที่ดีตํอการสร๎างเสริมสุขภาพ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นใน การท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา 
 เพ่ือน าองค์ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 รหสัตวัชีว้ดั 

  พ ๑.๑   ม. ๓/๑ , ม. ๓/๒ , ม.๓/๓  
  พ ๓.๑ ม. ๓/๑ , ม. ๓/๒ , ม. ๓/๓  
  พ ๓.๒ ม. ๓/๑ , ม. ๓/๒ , ม. ๓/๓ , ม. ๓/๔ , ม. ๓/๖  
  พ ๔.๑  ม. ๓/๖  

 รวมทัง้หมด  ๑๒  ตวัชีว้ดั 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๒๓๑๐๓ สขุศกึษา ๖                   กลุมํสาระการเรยีนรูส๎ขุศกึษาและพลศึกษา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๓                           ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง          ๑.๐ หนวํยกิต     
  
  

 ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด๎านรํางกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  
และสติปัญญาแตํละชํวงของชีวิต  อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมตํอการเปลี่ยนแปลงของวัยรุํน  สื่อ
โฆษณาที่มีอิทธิพลตํอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุํน  ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลตํอ
สุขภาพและแนวทางปูองกัน  การหลีกเลี่ยงการใช๎ความรุนแรงและชักชวนเพ่ือนให๎หลีกเลี่ยงการใช๎ความ
รุนแรงในการแก๎ปัญหา  อิทธิพลของสื่อตํอพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง ความสัมพันธ์ของการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตํอสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ  การแสดงวิธีการชํวยฟ้ืนคืนชีพอยํางถูกวิธี  โรคที่
เป็นสาเหตุของการเจ็บปุวยและตายของชาวอาเซียน 

 โดยมีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะปฏิบัติตนในเรื่องสุขภาพ   
 เพ่ือน าองค์ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 รหสัตวัชีว้ดั 

  พ ๑.๑   ม. ๓/๑ , ม. ๓/๒ , ม.๓/๓  
  พ ๓.๑ ม. ๓/๑ , ม. ๓/๒ , ม. ๓/๓  
  พ ๓.๒ ม. ๓/๑ , ม. ๓/๒ , ม. ๓/๓ , ม. ๓/๔ , ม. ๓/๖  
  พ ๔.๑  ม. ๓/๖  
  พ ๖.๑ ม. ๓/๑ , ม. ๓/๒ , ม. ๓/๓ , ม. ๓/๔ , ม. ๓/๖ 



114 

 
 รวมทัง้หมด  ๑๗  ตวัชีว้ดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
พ ๒๓๑๐๔ พลศกึษา ๖                         กลุมํสาระการเรยีนรูส๎ขุศกึษาและพลศึกษา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๓                            ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน  ๔๐ ชัว่โมง         ๑.๐ หนวํยกิต      
 
 

 ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์  ทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหว เลํนกีฬาไทยและกีฬาสากลได๎อยําง
ละ ๑ ชนิดโดยใช๎เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม น าหลักการความรู๎และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรม
ทางกาย  การเลํนเกม  และการเลํนกีฬาไปใช๎สร๎างเสริมสุขภาพอยํางตํอเนื่องเป็นระบบ  รํวมกิจกรรม
นันทนาการอยํางน๎อย ๑ กิจกรรมและน าหลักความรู๎วิธีการไปขยายผลการเรียนรู๎ให๎กับผู๎อ่ืน  มีมารยาทในการ
เลํนและดูกีฬาด๎วยความมีน้ าใจนักกีฬา ออกก าลังกายและเลํนกีฬาอยํางสม่ าเสมอและน าแนวคิดหลักการจาก 
ออกก าลังกายและเลํนกีฬาของชาวอาเซียนประเภทบุคคลและประเภททีม และการปฏิบัติตามกฎ กติกา และ
ข๎อตกลง  การเลํนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด๎วยความภาคภูมิใจ ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และข๎อตกลง
ในการเลํนตามชนิดกีฬาที่เลือกและน าแนวคิดที่ได๎ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนในสังคม จ าแนกกลวิธีการรุก 
การปูองกัน  และใช๎ในการเลํนกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช๎ได๎ตามสถานการณ์ของ
การเลํน ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และพัฒนาได๎ตามความแตกตํางระหวํางบุคคล เสนอผลการพัฒนา
สุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออกก าลังกาย และการเลํนกีฬาเป็นประจ า  เลํนกีฬาไทย ตะกร๎อลอดบํวง 
ประวัติความเป็นมา กฎ กติกา ข๎อตกลง มารยาท  ลักษณะวิธีการเลํน เพ่ือให๎เกิดประโยชน์ตํอการสร๎างเสริม
สุขภาพ การพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให๎เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะ
ปฏิบัติและสมรรถภาพของตน  

โดยใช๎ทักษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬา เชํน กีฬาพ้ืนบ๎าน  มอญซํอนผ๎า  ปิดตาตีปี๊บ   เดิน ๓ ขา  เดิน
กะลามะพร๎าว วิ่งเปี้ยว  ขี่ม๎าสํงเมือง  ชักคะเยํอ  กระโดดเชือก  หมากรุก หมากฮอส ฯลฯ  น าผลการปฏิบัติ
ในการเลํนกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับวัยตนเองด๎วยความมุํงมั่น มีเจตคติที่ดีตํอการสร๎างเสริมสุขภาพ 
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ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นใน การท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา 

 เพ่ือน าองค์ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 รหสัตวัชีว้ดั 

  พ ๑.๑   ม. ๓/๑ , ม. ๓/๒ , ม.๓/๓  
  พ ๓.๑ ม. ๓/๑ , ม. ๓/๒ , ม. ๓/๓  
  พ ๓.๒ ม. ๓/๑ , ม. ๓/๒ , ม. ๓/๓ , ม. ๓/๔ , ม. ๓/๖  
  พ ๔.๑  ม. ๓/๖  
 

 รวมทัง้หมด  ๑๒  ตวัชีว้ดั 
 
 
 
 
 
 
 

อธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ศ๑๑๑๐๑  รายวชิาศลิปะ      กลุมํสาระการเรยีนรู ๎ศลิปะ                         
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๑                                                                เวลา ๔๐ ชัว่โมง/ปี 
 
 

           อภิปรายเกี่ยวกับรูปรําง ลักษณะ และขนาดของสิ่งตําง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร๎างข้ึน  
บอกความรู๎สึกที่มีตํอธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมรอบตัว มีทักษะพื้นฐานในการใช๎วัสดุ-อุปกรณ์สร๎างงาน
ทัศนศิลป์ สร๎างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช๎สี ดว๎ยเทคนิคงําย ๆวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติ   ตาม
ความรู๎สึกของตนเองระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน สรา๎งสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ  และ
ความคิดสร๎างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์  ถํายทอดความรู๎สึก  ความคิดตํองาน
ศิลปะอยํางอิสระชื่นชม  และประยุกต์ใช๎ในชิตประจ าวัน   
              รู๎วําสิ่งตําง ๆ สามารถกํอก าเนิดเสียง บอกลักษณะของเสียงดัง-เบา และความช๎า- เร็วของ
จังหวะที่แตกตํางกัน บอกลักษณะของเสียงดัง-เบา และความช๎า- เร็วของจังหวะ บอกลักษณะของเสียงดัง-เบา 
และความช๎า- เร็วของจังหวะ ทํองบทกลอน ร๎องเพลงงําย ๆ มีสํวนรํวมในกิจกรรมดนตรีอยํางสนุกสนาน
ผลงาน  แสดงความรู๎สึกทางดนตรีในเชิงสุนทรียะ   
            เลียนแบบการเคลื่อนไหว แสดงทําทางงําย ๆ เพ่ือสื่อความหมาย แทนค าพูด บอกสิ่งที่ตนเองชอบ 
จากการดูหรือ รํวมการแสดง ระบุ และเลํนการละเลํนของเด็กไทย บอกสิ่งที่ตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์    
  เข๎าใจและแสดงออกทาง  ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์  อยํางสร๎างสรรค์  วิเคราะห์  
วิพากษ์วิจารณ์คุณคําถํายทอดความรู๎สึก  ความคิดอยํางอิสระ  ชื่นชม  และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณคํางานทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล  
 
รหสัตวัชีว้ดั 
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  ศ  ๑.๑ ป. ๑/1   ป. ๑/2   ป. ๑/3   ป. ๑/4   ป. ๑/5    
  ศ  ๑.๒ ป. ๑/1 
  ศ  ๒.๑ ป. ๑/1   ป. ๑/2   ป. ๑/3   ป. ๑/4   ป. ๑/5    
  ศ  ๒.๒ ป. ๑/1   ป. ๑/2 
  ศ  ๓.๑ ป. ๑/1   ป. ๑/2   ป. ๑/3    
  ศ  ๓.๒ ป. ๑/1   ป. ๑/2 
 รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 

 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ศ๑๒๑๐๑  ศลิปะ                     กลุมํสาระการเรยีนรู ๎ศลิปะ                         
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๒             เวลา ๔๐ ชัว่โมง/ปี 
 
  บรรยายรูปรําง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ระบุทัศน์ธาตุที่อยูํในสิ่งแวดล๎อม และงาน
ทัศนศิลป์ โดยเน๎นเรื่องเส๎น สี รูปรําง และรูปทรงสร๎างงานทัศนศิลป์ตําง ๆโดยใช๎ทัศน์ธาตุที่เน๎นเส๎น รูปรํางมี
ทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ  อุปกรณ์ สร๎างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติสร๎างภาพปะติดโดยการตัดหรือ ฉีกกระดาษ
วาดภาพเพ่ือถํายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพ่ือนบ๎านเลือกงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงสิ่ง
ที่มองเห็นรวมถึงเนื้อหาเรื่องราว สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร๎างเคลื่อนไหว บอก
ความส าคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทตําง ๆ ใน
ท๎องถิ่นโดยเน๎นถึงวิธีการสร๎างงานและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช๎  งานทัศนศิลป์เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมทางสังคมและ
วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  จ าแนกแหลํงก าเนิดของเสียงที่ได๎ยิน จ าแนกคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ า  ดัง-เบา  ยาว-สั้น ของ
ดนตรี เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวรํางกาย ให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาของเพลง ร๎องเพลงงําย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย
บอกความหมายและความส าคัญของเพลงที่ได๎ยิน บอกความสัมพันธ์ของเสียงร๎อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลง
ท๎องถิ่นโดยใช๎ค างําย ๆแสดงและเข๎ารํวมกิจกรรมทางดนตรีใน เพลงอาเซียน 
  เคลื่อนไหวขณะอยูํกับที่และเคลื่อนที่ แสดงการเคลื่อนไหวที่สะท๎อนอารมณ์ของตนเองอยํางอิสระ 
แสดงทําทาง เพื่อสื่อความหมายแทนค าพูดแสดงทําทางประกอบจังหวะอยํางสร๎างสรรค์ ระบุมารยาทในการชม
การแสดงระบุและเลํนการละเลํนพ้ืนบ๎าน เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเลํนพ้ืนบ๎านกับสิ่งที่พบเห็นในการ
ด ารงชีวิตของคนไทยระบุสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเลํน 
  เข๎าใจและแสดงออกทาง  ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์  อยํางสร๎างสรรค์  วิเคราะห์  
วิพากษ์วิจารณ์คุณคําถํายทอดความรู๎สึก  ความคิดอยํางอิสระ  ชื่นชม  และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
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เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณคํางานทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล  
 รหสัตวัชีว้ดั 
  ศ  ๑.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕ , ป.๒/๖ , ป.๒/๗ , ป. ๒/๘    
  ศ  ๑.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒   
  ศ  ๒.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕ 
  ศ  ๒.๒  ป.  ๒/๑,ป. ๒/๒    
  ศ  ๓.๑  ป.  ๒/๑ ,ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป. ๒/๕   
  ศ  ๓.๒  ป.  ๒/๑ ,ป. ๒/๓  
 รวมทั้งหมด  ๒๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ศ๑๓๑๐๑  ศลิปะ                   กลุมํสาระการเรยีนรู ๎ศลิปะ                         
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๓                          เวลา ๔๐ ชัว่โมง/ปี 
 
 
  บรรยาย รูปรําง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์ระบุ วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช๎สร๎าง
ผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์จ าแนกทัศน์ธาตุของสิ่งตําง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน๎นเรื่อง 
เส๎น สี รูปรําง รูปทรง  และพ้ืนผิวบรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร๎างงานทัศนศิลป์โดยเน๎นถึงเทคนิคและ
วัสดุอุปกรณ์ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเองระบุ และจัดกลุํมของภาพตามทัศน์
ธาตุที่เน๎นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆบรรยายลักษณะรูปรําง รูปทรง ในงานการออกแบบสิ่งตําง ๆ ที่มีในบ๎านและ
โรงเรียน  เลําถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร๎างงานทัศนศิลป์ใน
ท๎องถิ่น การวาดภาพเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนที่คล๎ายคลึงกับไทย 
  ระบุรูปรํางลักษณะของเครื่องดนตรีที่เห็นและได๎ยินในชีวิตประจ าวันใช๎รูปภาพหรือสัญลักษณ์
แทนเสียง และจังหวะเคาะบอกบทบาทหน๎าที่ของเพลงที่ได๎ยิน ขับร๎องและบรรเลงดนตรีงําย ๆ เคลื่อนไหว
ทําทางสอดคล๎องกับอารมณ์ของเพลงที่ฟังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงขับร๎องของตนเองและ
ผู๎อื่นน าดนตรีไปใช๎ในชีวิตประจ าวันหรือโอกาสตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม ระบุลักษณะเดํนและเอกลักษณ์ ของ
ดนตรีในท๎องถิ่นระบุความส าคัญและประโยชน์ของดนตรีตํอการด าเนินชีวิตของคนในท๎องถิ่น เพลงอาเซียน   
  สร๎างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบตําง ๆ ในสถานการณ์สั้น ๆ แสดงทําทางประกอบเพลงตาม
รูปแบบนาฏศิลป์เปรียบเทียบบทบาทหน๎าที่ของผู๎แสดงและผู๎ชมมีสํวนรํวมในกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับ
วัยบอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวันเลําการแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็น      ในท๎องถิ่นระบุ
สิ่งที่เป็นลักษณะเดํนและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ อธิบายความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์  
กิจกรรมการแสดง/นาฏศิลป์ ของประเทศสมาชิกอาเซียนตามความสนใจ 
  เข๎าใจและแสดงออกทาง  ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์  อยํางสร๎างสรรค์  วิเคราะห์  
วิพากษ์วิจารณ์คุณคําถํายทอดความรู๎สึก  ความคิดอยํางอิสระ  ชื่นชม  และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
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เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณคํางานทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล  
 รหสัตวัชีว้ดั   
   ศ  ๑.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป. ๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖ , ป.๓/๗ , ป.๓/๘ ,  
                               ป.๓/๙ , ป.๓/๑๐ 
   ศ  ๑.๒  ป.  ๓/๑ , ป. ๓/๒ 
   ศ  ๒.๑  ป.  ๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖ , ป. ๓/๗ 
   ศ  ๒.๒  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ 
   ศ  ๓.๑  ป.๓/๑ ,ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ 
   ศ  ๓.๒  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 
 
 รวมทั้งหมด  ๒๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 

อธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ศ๑๔๑๐๑  รายวชิาศลิปะ      กลุมํสาระการเรยีนรู ๎ศลิปะ                         
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๔                                                               เวลา ๘๐ ชัว่โมง/ป ี
 
 

เปรียบเทียบลักษณะของรูปรําง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์ อภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสีวรรณะอํุนและสีวรรณะเย็นที่มีตํออารมณ์ของมนุษย์ จ าแนกทัศน์ธาตุของสิ่งตําง ๆ ในธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน๎นเรื่องเส๎น สี รูปรําง รูปทรงพ้ืนผิว และพ้ืนที่วํางมีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎
วัสดุ อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ  งานวาดภาพระบายสีบรรยายลักษณะของภาพโดยเน๎น เรื่องการจัด
ระยะ ความลึก น้ าหนักและแสงเงาในภาพ วาดภาพระบายสี โดยใช๎สีวรรณะอํุนและสีวรรณะเย็น ถํายทอด
ความรู๎สึกและจินตนาการ เปรียบเทียบความคิด ความรู๎สึก ที่ถํายทอดผํานงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคล
อ่ืน เลือกใช๎วรรณะสีเพ่ือถํายทอดอารมณ์ ความรู๎สึกในการสร๎างงานทัศนศิลป์ ระบุ และอภิปรายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์ ในเหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในท๎องถิ่น บรรยายเกี่ยวกับงาน ทัศนศิลป์ ที่มาจาก
วัฒนธรรมตําง ๆ 
  บอกประโยคเพลง จ าแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช๎ในเพลงที่ฟังระบุทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น – ลง
งําย ๆ  ของท านอง รูปแบบจังหวะและความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟัง อําน เขียนโน๎ตดนตรีไทยและสากลร๎อง
เพลงโดยใช๎ชํวงเสียงที่เหมาะสมกับตนเองใช๎และเก็บเครื่องดนตรีอยํางถูกต๎องและปลอดภัยระบุวําดนตรีสามารถ
ใช๎ในการสื่อเรื่องราวบอกแหลํงที่มาและความสัมพันธ์ ของวิถีชีวิตไทย ที่สะท๎อนในดนตรี และเพลงท๎องถิ่นระบุ
ความส าคัญในการอนุรักษ์สํงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี 
  ระบุทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช๎สื่อความหมายและอารมณ์  ใช๎ภาษาทําและนาฏย
ศัพท์หรือศัพท์ทางการละครงําย ๆ ในการถํายทอดเรื่องราวแสดง การเคลื่อนไหวในจังหวะตําง ๆ ตามความคิด
ของตน  แสดงนาฏศิลป์เป็นคูํ และหมูํ  เลําสิ่งที่ชื่นชอบในการแสดงโดยเน๎นจุดส าคัญของเรื่องและลักษณะเดํน  
ของตัวละคร อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอยํางงําย ๆ  เปรียบเทียบการแสดง
นาฏศิลป์ กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอ่ืนอธิบายความส าคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการ
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แสดงนาฏศิลป์ ระบุเหตุผลที่ควรรักษา และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ 
  เข๎าใจและแสดงออกทาง  ทัศนศิลป์   ดนตรี   และนาฏศิลป์   อยํา งสร๎างสรรค์  วิ เคราะห์  
วิพากษ์วิจารณ์คุณคําถํายทอดความรู๎สึก  ความคิดอยํางอิสระ  ชื่นชม  และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  เข๎าใจ
ความสัมพันธ์ระหวํางประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณคํางานทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
รหัสตัวชี้วัด     
   ศ  ๑.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ , ป.๔/๖ , ป.๔/๗ , ป.๔/๘ - ป. ๔/๙                              
   ศ  ๑.๒  ป.  ๔/๑  , ป. ๔/๒    
  ศ  ๒.๑  ป.  ๔/๑ - ป. ๔/๗                                
   ศ  ๒.๒  ป.  ๔/๑ , ป. ๔/๒    
   ศ  ๓.๑  ป.  ๔/๑ - ป. ๔/๕                               
   ศ  ๓.๒  ป.  ๔/๑ , ป. ๔/๔  

 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ศ๑๕๑๐๑  ศลิปะ                            กลุมํสาระการเรยีนรู ๎ศลิปะ                         
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕                   เวลา ๘๐ ชัว่โมง/ปี 
 
 

บรรยายเกี่ยวกับจังหวะต าแหนํง ของสิ่งตําง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์เปรียบเทียบ
ความแตกตํางระหวํางงานทัศนศิลป์ ที่สร๎างสรรค์ด๎วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ตํางกัน  วาดภาพ โดยใช๎เทคนิค
ของแสงเงา น้ าหนัก และวรรณะสีสร๎างสรรค์งานปั้นจาก ดินน้ ามัน หรือดินเหนียวโดยเน๎นการถํายทอด
จินตนาการสร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน๎น การจัดวางต าแหนํงของสิ่งตําง ๆ  ในภาพระบุปัญหาในการจัด
องค์ประกอบศิลป์ และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเองและบอกวิธีการปรับปรุงงานให๎ดีขึ้น
บรรยายประโยชน์และคุณคําของงานทัศนศิลป์ที่มีผลตํอชี วิตของคนในสังคมระบุและบรรยายเกี่ยวกับ 
ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหลํงเรียนรู๎หรือนิทรรศการศิลปะ อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่
สะท๎อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท๎องถิ่น การวาดภาพเกี่ยวกับอาเซียน  การสร๎างงานปั้นเกี่ยวกับอาเซียน  
การพิมพ์ภาพเกี่ยวกับภูมิปัญญาของสมาชิกอาเซียน  งานทัศนศิลป์ที่สะท๎อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
อาเซียน 
 ระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช๎ในการสื่ออารมณ์ของบทเพลง จ าแนกลักษณะของเสียงขับร๎อง
และเครื่องดนตรีที่อยูํในวงดนตรีประเภทตําง ๆ  อําน เขียนโน๎ตดนตรีไทยและสากล ๕ระดับเสียงใช๎เครื่องดนตรี
บรรเลงจังหวะ และท านองร๎องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย ด๎นสดงําย ๆ      
โดยใช๎ประโยคเพลงแบบถามตอบใช๎ดนตรีรํวมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการแบบถามตอบใช๎
ดนตรีรํวมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการอธิบายความสัมพันธ์ระหวํ างดนตรีกับประเพณีใน
วัฒนธรรมตําง ๆอธิบายคุณคําของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตํางกัน เพลงของประเทศสมาชิกอาเซียนตาม
ความสนใจ  ดนตรีของประเทศสมาชิกอาเซียนตามความสนใจ  คุณคําของดนตรีประเทศสมาชิกอาเซียน 
 บรรยายองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงทําทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตนแสดง
นาฏศิลป์โดยเน๎นการใช๎ภาษาทําทาง และนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและการแสดงออกมีสํวนรํวมในกลุํม

รวม  ๒๙  ตัวชี้วัด 
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กับการเขียนเค๎าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆเปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ชุดตําง ๆบอกประโยชน์ที่ได๎รับ
จากการชมการแสดงเปรียบเทียบการแสดงประเภทตําง ๆ ของไทย ในแตํละท๎องถิ่น ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์พ้ืนบ๎านที่สะท๎อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี  การประดิษฐ์ทําทางประกอบเพลงอาเซียน  การแสดง
ของประเทศสมาชิกอาเซียนตามความสนใจ 
 เข๎าใจและแสดงออกทาง  ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์  อยําง สร๎างสรรค์  วิเคราะห์  
วิพากษ์วิจารณ์คุณคําถํายทอดความรู๎สึก  ความคิดอยํางอิสระ  ชื่นชม  และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณคํางานทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล   
 รหสัตวัชีว้ดั 
  ศ  ๑.๑  ป.  ๕/๑ , ๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป.๕/๖ ,  ป. ๕/๗    
  ศ  ๑.๒  ป.  ๕/๑  , ป. ๕/๒    
  ศ  ๒.๑ ป.  ๕/๑ , ๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป.๕/๖ ,  ป. ๕/๗ 
  ศ  ๒.๒  ป.  ๕/๑ , ป. ๕/๒    
  ศ  ๓.๑  ป.  ๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป. ๕/๖ ,  
  ศ  ๓.๒  ป.  ๕/๑ , ป. ๕/๒   
 รวมทั้งหมด  ๒๔  ตัวชี้วัด 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ศ๑๖๑๐๑  ศลิปะ                                 กลุมํสาระการเรยีนรู ๎ศลิปะ                         
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๖                         เวลา ๘๐ ชัว่โมง/ปี 
 
 

 ระบุสีคูํตรงข๎าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช๎สีคูํตรงข๎ามในการถํายทอดความคิดและอารมณ์อธิบาย
หลักการจัดขนาดสัดสํวนความสมดุลในการสร๎างงานทัศนศิลป์สร๎างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ ๒มิติ เป็น๓มิติ 
โดยใช๎หลักการของแสงเงาและน้ าหนักสร๎างงานปั้นโดยใช๎หลักการเพ่ิม และลดสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช๎
หลักการของรูปและพ้ืนที่วํางสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช๎สีคูํตรงข๎ามหลักการจัดขนาดสัดสํวน และความ
สมดุล สร๎างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ เพ่ือถํายทอดความคิดหรือเรื่องราว
เกี่ยวกับเหตุการณ์ตําง ๆบรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์ ที่สะท๎อนชีวิตและสังคม อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพล 
ของความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มีผลตํองานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น ระบุ และบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรม
ในท๎องถิ่นที่มีผลตํอการสร๎างงานทัศนศิลป์ของบุคคล  การสร๎างงานทัศนศิลป์ที่ถํายทอดความคล๎ายคลึง
ระหวํางศิลปวัฒนธรรมอาเซียนกับไทย  บทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท๎องชีวิตและสังคมของชาวอาเซียน 
 บรรยายเพลงที่ฟัง โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีตจ าแนกประเภทและบทบาทหน๎าที่  
เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตําง ๆอําน เขียนโน๎ตไทย และโน๎ตสากลท านองงําย ๆ ใช๎
เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร๎องเพลง ด๎นสด ที่มีจังหวะและท านองงําย ๆ บรรยายความรู๎สึกท่ีมีตํอดนตรี
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับท านอง จังหวะการประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟังอธิบายเรื่องราว
ของดนตรีในประวัติศาสตร์จ าแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ตํางกัน  อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรม ตํอดนตรี
ในท๎องถิ่น  ดนตรีและเพลงของประเทศสมาชิกอาเซียนตามความสนใจ 
 สร๎างสรรค์การเคลื่อนไหวและการแสดง โดยเน๎นการถํายทอดลีลาหรืออารมณ์ออกแบบเครื่องแตํงกาย 
หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอยํางงําย ๆออกแบบเครื่องแตํงกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอยํางงําย ๆ
บรรยายความรู๎สึกของตนเองที่มีตํองานนาฏศิลป์และการละครอยํางสร๎างสรรค์แสดงความคิดเห็นในการชมการ
แสดงอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจ าวัน อธิบายสิ่งที่มี
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ความส าคัญตํอการแสดงนาฏศิลป์และละครระบุประโยชน์ที่ได๎รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์
และละคร  การประดิษฐ์ทําทางประกอบเพลงของสมาชิกอาเซียนตามความสนใจ  การแสดงละครเกี่ ยวกับวิถี
ชีวิตของประชากรอาเซียน 
 เข๎าใจและแสดงออกทาง  ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์  อยํางสร๎างสรรค์  วิเคราะห์  
วิพากษ์วิจารณ์คุณคําถํายทอดความรู๎สึก  ความคิดอยํางอิสระ  ชื่นชม  และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณคํางานทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 รหัสตัวชี้วัด  
  ศ  ๑.๑  ป.  ๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ , ป.๖/๖ , ป. ๖/๗    
  ศ  ๑.๒  ป.  ๖/๑  , ป. ๖/๒ , ป. ๖/๓   
  ศ  ๒.๑  ป.  ๖/๑ ,ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ , ป. ๖/๖ 
  ศ  ๒.๒  ป.  ๖/๑ , ป. ๖/๒, ป. ๖/๓    
  ศ  ๓.๑  ป.  ๖/๑ , ป. ๖/๒ , ป. ๖/๓ ,   
  ศ  ๓.๒  ป.  ๖/๑ , ป. ๖/๒  
 รวมทั้งหมด  ๒๔  ตัวชี้วัด 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ศ 21101  ศลิปะ 1                                              กลุมํสาระการเรยีนรู๎ศลิปะ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 1    ภาคเรยีนที ่1 
เวลา  40  ชัว่โมง จ านวน 1.0 หนวํยกติ 
 

บรรยายความแตกตํางและความคล๎ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล๎อมโดยใช๎ความรู๎เรื่อง
ทัศนธาตุ บอกหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์หรืองานกราฟิกอื่นๆในการ
น าเสนอความคิดและข๎อมูล การประเมินงานทัศนศิลป์ ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและท๎องถิ่น งาน
ทัศนศิลป์ในภาคตํางๆของไทย   ความแตกตํางของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล 

ปฏิบัติการวาดภาพทัศนียภาพ แสดงให๎เห็นระยะใกล๎ไกลเป็น ๓ มิติ  รวบรวมงานปั้นสือ่ผสมมาสร๎าง
เป็นสื่อเรื่องราว  ๓ มิติ  โดยเน๎นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืน  และสื่อถึงเรื่องราวของงานออกแบบ
รูปภาพ สัญลักษณ์หรือกราฟิกอ่ืนๆในการเสนอความคิดและข๎อมูลด๎วยความมุํงมั่นในการท างาน 

เห็นคุณคําและความส าคัญของการน าความรู๎เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ของชาติและท๎องถิ่นไปใช๎
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิญญาณทางศิลปะ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมท่ีเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 

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

 
รวมทัง้หมด  9  ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ศ 21102  ศลิปะ 2                                                              กลุมํสาระการเรยีนรู๎ศลิปะ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 1                            ภาคเรยีนที ่2 
เวลา  40  ชัว่โมง             จ านวน 1.0 หนวํยกิต 
 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานศิลปะด๎านขับร๎อง   ดนตรีใน เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  การขับ
ร๎องและการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการขับร๎อง  บทบาทและอิทธิพลของดนตรี  องค์ประกอบของดนตรี
ในแตํละวัฒนธรรม  ประเภทของวงดนตรีไทย  และวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตํางๆ   

ศึกษาวิเคราะห์  และฝึกปฏิบัติเพ่ือให๎มีความรู๎  และความสามารถเก่ียวกับนาฏยศัพท์หรือศัพท์
ทางการละครในการแสดง  รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ๎าน  นาฏศิลป์นานาชาติ  โดยใช๎ทักษะในการ
ท างานเป็นกลุํมในกระบวนการผลิต  การแสดง  การแสดงความคิดเห็น  ความรู๎สึกในการชมการแสดงโดยใช๎
เกณฑ์งําย ๆ  ที่ก าหนดให๎ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม  โดยเน๎นเรื่องการใช๎เสียง  การแสดงทํา  
และการเคลื่อนไหว 
 มีความรู๎ความเข๎าใจ  ทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์  ได๎แกํ  นาฏยศัพท์  ละคร  ระบ าเบ็ดเตล็ด              
ร าวงมาตรฐาน  การถํายทอดความรู๎ทางด๎านการแสดงในรูปแบบตําง ๆ  จัดกิจกรรมทางนาฏศิลป์และ
ตระหนักในคุณคําของประเพณีและวัฒนธรรมไทย  โดยใช๎กระบวนการการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ  
กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสร๎างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  การเรียนรู๎เทคนิค  วิธีการท างาน  ตลอดจนเปิดโอกาสให๎แสดงออก
อยํางอิสระ  มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  จินตนาการ  มีสุนทรียภาพ  สร๎างสรรค์งานนาฏศิลป์ด๎วยความชื่นชม
และเห็นคุณคําของนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์นานาชาติ 
 

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

 
รวมทัง้หมด  10  ตวัชีว้ดั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ศ 22101  ศลิปะ 3 (ทศันศลิป์)               กลุมํสาระการเรยีนรูศ๎ลิปะ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่2                          ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน 40 ชัว่โมง           1.0 หนวํยกิต 
 

 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพ่ือให๎มีความรู๎  ความสามารถเกี่ยวกับรูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิดในงาน
ทัศนศิลป์  ความเหมือนและความแตกตํางของรูปแบบการใช๎วัสดุ  อุปกรณ์  ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน  
เทคนิคในการวาดภาพสื่อความหมาย  การประเมินและการวิจารณ์น าผลงานการประเมินไปพัฒนา งาน
ทัศนศิลป์  สร๎างงานทัศนศิลป์ในการโฆษณาและน าความรู๎ไปใช๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น ๆ และน าความรู๎ไป
ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   บรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่สะท๎อนในงานทัศนศิลป์ในแตํละยุคสมัย  เปรียบเทียบ
แนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมไทยและสากล  การวาดภาพในการสื่อเรื่องราวของ
อาเซียน  วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนที่สะท๎อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน  งานทัศนศิลป์ในวะฒน
ธรรมอาเซียน 
 โดยใช๎กระบวนการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  กระบวนการคิด   
การวิจารณ์  อภิปราย  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  และน าเสนอผลงาน  กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ  
และกระบวนการสร๎างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  การเรียนรู๎เทคนิควิธีการท างาน  การเปิดโอกาสให๎แสดงออกอยําง
อิสระมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  มีสุนทรียภาพ  สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ด๎วยความชื่นชมและเห็นคุณคํางาน
ศิลปะท่ีมีบริบทมาจากศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล 
 
 รหัสตัวชี้วัด 

  ศ ๑.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒,ม.๒/๓,ม.๒/๔,ม.๒/๕,ม.๒/๖ 
  ศ ๑.๒ ม.๒/๑  
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 รวมทัง้หมด  7  ตวัชีว้ดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ศ 22102  ศลิปะ 4 (ดนตร ี– นาฏศลิป)์    กลุมํสาระการเรยีนรูศ๎ลิปะ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 2                          ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน 40 ชัว่โมง          1.0 หนวํยกิต 
 

 

เปรียบเทียบองค์ประกอบของดนตรีตัวใหญํกวําจากวัฒนธรรมที่ตํางกัน  อําน  เขียน  ร๎องโน๎ตไทย  
โน๎ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง  บอกปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลตํอการสร๎างสรรค์  ดนตรีขับร๎อง  บรรเลง
ดนตรีทั้งเดี่ยวและรวมวง บรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศตําง ๆ  บรรยาย
อิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่มีตํอดนตรีในประเทศไทย  การแสดงดนตรีและการร๎อง
เพลงของประเทศสมาชิกอาเซียน และอาเซียน +๓ ดนตรีในวัฒนธรรมอาเซียนและอาเซียน +๓  การแสดง
ละครของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ศึกษาวิเคราะห์  และเชื่อมโยงการเรียนรู๎ระหวํางนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู๎อ่ืน ๆ 
อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืน ๆ กับการแสดงและสามารถสร๎างสรรค์การแสดงโดยใช๎องค์ประกอบ
นาฏศิลป์และการละคร  วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู๎อื่นโดยใช๎นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่
เหมาะสม  เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมตําง ๆ  การน าความรู๎ไปใช๎กับ
กลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน ๆ และชีวิตประจ าวัน  
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  การเรียนรู๎เทคนิค  วิธีการท างาน  ตลอดจนเปิดโอกาสให๎แสดงออก
อยํางอิสระมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  จินตนาการ  มีสุนทรียภาพ  สร๎างสรรค์งานด๎วยความชื่นชมและเห็น
คุณคําของนาฏศิลป์ไทยและนานาชาติ 
 
 รหัสตัวชี้วัด 

  ศ ๒.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๓, ม.๒/๔ 

  ศ ๒.๒  ม.๒/๑, ม.๒/๒ 
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  ศ ๓.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 

  ศ ๓.๒  ม.๒/๑ 
 รวมทัง้หมด  9  ตวัชีว้ดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ศ 23101  ศลิปะ 5 (ทศันศลิป์)                     กลุมํสาระการเรยีนรูศ๎ลิปะ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3                          ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน 40 ชัว่โมง           1.0 หนวํยกิต 
 

 

ศึกษาหลักทัศนธาตุ  และหลักการออกแบบในสิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์โดยระบุและบรรยาย
เทคนิควิธีการของศิลปินในการสร๎างงานทัศนศิลป์  มีทักษะในการสร๎างงานและสามารถเลือกใช๎เทคนิควิธีการ
เพ่ือประยุกต์ใช๎ในการสร๎างงานทัศนศิลป์ทั้ง  ๒  มิติและ ๓  มิติ มีทักษะในการผสมผสานวัสดุตํางๆในการ
สร๎างงานทัศนศิลป์โดยใช๎ในหลักการออกแบบ และเพ่ือน าทักษะ การสร๎างงานทัศนศิลป์ของประเทศสมาชิก
อาเซียน  ความแตกตํางของงานทัศนศิลป์ในแตํละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน 
ที่จ าเป็นไปใช๎ในการประกอบอาชีพ  เล็งเห็นคุณคําของวัฒนธรรมและเปรียบเทียบความแตกตํางของงาน
ทัศนศิลป์ในแตํละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากลได๎ 
 การสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการการจัดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  
กระบวนการสืบค๎นข๎อมูลและอภิปรายกระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ  และกระบวนการสร๎างเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  การเรียนรู๎เทคนิค  วิธีการท างาน  ตลอดจนเปิดโอกาสให๎แสดงออก
อยํางอิสระ  มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  จินตนาการ  มีสุนทรียภาพ  สร๎างสรรค์งานศิลปะด๎วยความชื่นชมและ
เห็นคุณคําของศิลปวัฒนธรรมไทยสากล 
  
 รหสัตวัชีว้ดั 

  ศ ๑.๑  ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓ ,ม.๓/๔ ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๑๐ 
 รวมทัง้หมด  7  ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ศ 23102  ศลิปะ 6 (ดนตร ี– นาฏศลิป)์             กลุมํสาระการเรยีนรูศ๎ลิปะ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 3                     ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน 40 ชัว่โมง           1.0 หนวํยกิต 
 
 

ร๎องเพลง  เลํนดนตรีเดี่ยวและรวมวง  โดยเน๎นเทคนิคการร๎อง  การเลํน  การแสดงออกและคุณภาพ
เสียง    อธิบายเหตุผลในการเลือกใช๎องค์ประกอบดนตรีในการสร๎างสรรค์งานดนตรีของตนเอง  เปรียบเทียบ
ความแตกตํางระหวํางงานดนตรีของตนเองและผู๎อ่ืน  อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีตํอบุคคลและสังคม  
น าเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู๎อ่ืนในกลุํมศิลปะ  บรรยาย
วิวัฒนาการของดนตรีแตํละยุคสมัย  อิทธิพลของดนตรีของประเทศสมาชิกอาเซียน และอาเซียน +๓ ที่มีตํอ
บุคคลหรือสังคม การจัดการแสดงดนตรีของประเทศสมาชิกอาเซียน และอาเซียน +๓ ที่ตนสนใจ ภาษาหรือ
ภาษาทําทางนาฏศิลป์ของประเทศสมาชิกอาเซียน  การพัฒนารูปแบบการแสดงละครของสมาชิกประเทศ
อาเซียน  ทําร าและทําทางในการแสดงของประเทศสมาชิกอาเซียน  เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ของไทยกับของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน  การจัดแสดงนาฏศิลป์ของประเทศสมาชิกอาเซียน  การอนุรักษ์นาฏศิลป์ของอาเซียน 

มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของบทละคร  ได๎แกํ  โครงเรื่อง  ตัวละคร  ความคิดหรือ
แกํนของเรื่อง  บทสนทนา  ใช๎นาฏยศัพท์ได๎อยํางเหมาะสม  เปรียบเทียบการแสดง  อากัปกิริยาของผู๎คนใน
ชีวิตประจ าวันกับการแสดง  สร๎างสรรค์ภาษาทําท่ีมาจากธรรมชาติและจากการประดิษฐ์  จัดการแสดงเป็นหมูํ  
เดี่ยว  การแสดงละครเป็นชุดเป็นตอน  ประดิษฐ์ทําร าและทําทางประกอบการแสดง  วิจารณ์นาฏศิลป์ตาม
หลักองค์ประกอบและสุนทรียภาพ  จัดการแสดงละครกับชีวิต  จัดท าอุปกรณ์และเครื่องแตํงกาย  ตระหนัก
และเหน็คุณคําบํงบอกความส าคัญของนาฏศิลป์  การละครในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช๎กระบวนการ  การสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  วิจารณ์  กระบวนการ
ฝึกปฏิบัติ  กระบวนการประยุกต์และน าไปใช๎  กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ  กระบวนการสืบค๎น  และ
กระบวนการสร๎างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  ทักษะ  การแสดงออกอยํางอิสระ  มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  
จินตนาการ  มีสุนทรียภาพ  สร๎างสรรค์งานนาฏศิลป์ที่มีบริบทมาจากศิลปวัฒนธรรมไทย  รํวมอนุรักษ์ชื่นชม
และเห็นคุณคําของนาฏศิลป์และละครในชีวิตประจ าวัน 
  
 รหัสตัวชี้วัด    
  ศ ๒.๑  ม.๓/๒,  ม.๓/๔, ม.๓/๕ ,ม.๓/๖ ,ม.๓/๗ 
  ศ ๒.๒  ม.๓/๑ 
  ศ ๓.๑  ม.๓/๑ , ม.๓/๓ , ม.๓/๕ 
 รวมทัง้หมด  9  ตวัชีว้ดั 

 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ง  ๑๑๑๐๑  การงานอาชพี                                             กลุมํสาระการเรยีนรู๎การงานอาชีพ  
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่  ๑              เวลา   ๔๐  ชัว่โมง /ป ี
 

   
ศึกษาวิธีการท างานเพ่ือชํวยเหลือตนเองในการด ารงชีวิตเกี่ยวกับการแตํงกายการจัดเก็บหนังสือเรียน

และกระเป๋าหนังสือ จัดเก็บท่ีนอนของตนเอง  การหยิบจับและใช๎  ของใช๎สํวนตัว การพับกระดาษเป็นของเลํน 
การจัดเก็บของเลํน  การปลูกดอกไม๎ในภาชนะ  การรดน้ าต๎นไม๎  การถอนและการเก็บวัชพืช  ข๎อมูลที่นําสนใจ
เกี่ยวกับบุคคล  สัตว์  สิ่งของ  เรื่องราว  ห๎องสมุด  ผู๎ปกครอง  ครู  หนังสือพิมพ์  รายการโทรทัศน์  ประโยชน์
ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

โดยใช๎กระบวนการท างานรํวมกันและมีทักษะในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ  ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือชํวยเหลือตนเองในการด ารงชีวิต 

 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการท างานเพ่ือชํวยเหลือตนเองเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไป
ใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ปฏิบัติงานเพื่อชํวยเหลือตนเองอยํางกระตือรือร๎น ตรงตํอเวลาโดยค านึงถึงความ
ปลอดภัย 
  
รหสัตวัชีว้ดั 

ง ๑.๑ ป.๑/๑-๓ 
 

รวมทัง้หมด   ๕   ตวัชีว้ดั 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง ๑๒๑๐๑  การงานอาชพีฯ             กลุมํสาระการเรยีนรูก๎ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่ ๒             จ านวน   ๔๐  ชัว่โมง  /ป ี
 

 

ศึกษาวิธีการท างานเพ่ือชํวยเหลือตนเองด๎านบทบาทหน๎าที่ของสมาชิกในบ๎าน  การกวาดบ๎าน  ล๎าง
จาน  การประกอบอาหาร  การจัดเก็บเสื้อผ๎า  การใช๎วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการท างานบ๎าน  งานเกษตร  
งานประดิษฐ์  และบอกประโยชน์ของ การน าความรู๎มาใช๎ในการออกแบบของเลํน  ของใช๎ ในชีวิตประจ าวัน  
บอกวิธีการรวบรวมข๎อมูลที่มีประโยชน์ตํอชีวิตประจ าวัน  รวบรวมข๎อมูลที่สนใจจากแหลํงข๎อมูลที่เชื่อถือได๎  
การรกัษาแหลํงข๎อมูลให๎คงอยูํและใช๎งานได๎ ศึกษาหน๎าที่ของอุปกรณ์พ้ืนฐานที่เป็นสํวนประกอบหลักของ
คอมพิวเตอร์  บอกประโยชน์ของข๎อมูลในการด าเนินชีวิต  และการเก็บรักษาข๎อมูล  อาหาร ค าทักทาย การ
แตํงกาย ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ใช๎ทักษะการปฏิบัติงาน  ทักษะกระบวนการรวบรวมข๎อมูลที่สนใจจากแหลํงข๎อมูลที่ถูกต๎อง  เพ่ือให๎
เหมาะสมกับการท างาน มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่  มีความคิดสร๎างสรรค์ในการท างาน  ท างานด๎วยความ
ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  อดทน  ท างานตนเองและชํวยเหลืองานครอบครัวอยํางปลอดภัย   

เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม  จริยธรรมและคํานิยมท่ี
เหมาะสม 

 
รหสัตวัชีว้ดั 

ง ๑.๑ ป.๒/๑,ป.2/2,ป.2/3 
ง ๒.๑ ป.๒/๑,ป.2/2,ป.2/3,ป.2/4 

          ง ๓.๑ ป.๒/๑,ป.2/2,ป.2/3 
รวม   ๑๐   ตวัชีว้ดั 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง ๑๓๑๐๑  การงานอาชพีฯ              กลุมํสาระการเรยีนรูก๎ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่ ๓                    จ านวน   ๔๐  ชัว่โมง  /ป ี
       
    

         ศึกษาวิธีการและประโยชน์การท างาน  การใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์  ท างานอยํางเป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการท างาน  การเลือกใช๎เสื้อผ๎า  การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน  การท าความสะอาดรองเท๎า  
กระเป๋านักเรียน  การปัด กวาด เช็ด ถูบ๎านเรือน  การท าความสะอาดห๎องเรียน การใช๎วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ เหมาะสมตรงกับลักษณะงาน และปลอดภัย  ประดิษฐ์ของใช๎ในโอกาสตําง ๆ ศึกษาข้ันตอนการ
ค๎นหาข๎อมูล การเลือกแหลํงข๎อมูล  การเตรียมอุปกรณ์การค๎นหาและการรวบรวมข๎อมูล  การพิจารณา  การ
สรุปผล  การน าเสนอข๎อมูล จัดท าเอกสารรายงาน  จัดท าปูายประกาศ  จัดท าสื่อน าเสนอด๎วยคอมพิวเตอร์  
วิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมของชาวอาเซียน คุณลักษณะของ
เดก็ไทยในประชาคมอาเซียน  การค๎นหาข๎อมูลและการน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับอาเซียน 

โดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่นเพ่ือให๎การท างานเป็นขั้นตอน ตามกระบวนการท างาน มีความสะอาด รอบคอบ 
ประหยัดและปลอดภัย มีทักษะการท างานอยํางเป็นขั้นเป็นตอนตามกระบวนการท างาน  บอกขั้นตอนการ
ค๎นหาข๎อมูล  บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม  จริยธรรมและคํานิยมท่ี
เหมาะสม ในการท างานที่ดีใช๎วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช๎ด๎วยความประหยัดและปลอดภัย  มีคุณธรรมและลักษณะ
นิสัยในการท างานด๎วยความสะอาด  รอบคอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
 
 รหสัตวัชีว้ดั 

   ง ๑.๑   ป.๓/๑,ป.3/2,ป.3/3 
              ง ๒.๑  ป.๓/๑,ป.3/2,ป.3/3 

   ง ๓.๑   ป.๓/๑,ป.3/2 
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 รวมทัง้หมด  ๘   ตวัชีว้ดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ง ๑๔๑๐๑  การงานอาชพี                                                   กลุมํสาระการเรียนรู๎การงานอาชพี  
ชัน้ประถมศึกษาปีที่   ๔                            เวลา   ๘๐  ชัว่โมง /ป ี  

 
 

ศึกษาวิธีการท างานเพ่ือชํวยเหลือตนเองในการด ารงชีวิตเกี่ยวกับการดูแลรักษาบ๎าน  การจัดห๎องนอน
การเลือกซื้ออาหาร  การปรุงอาหาร  การดูแลรักษาของใช๎สํวนตัว  การจัดตู๎เสื้อผ๎า  การจัดโต๏ะเขียนหนังสือ
และกระเป๋านักเรียน  การประดิษฐ์ของใช๎  ของตกแตํง  มีมารยาทในการปฏิบัติตนได๎อยํางเหมาะสม เชํน การ
ต๎อนรับแขก มารยาทในการรับประทานอาหาร  รู๎หน๎าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข๎าใจและรู๎
หลักการท างานเบื้องต๎นของคอมพิวเตอร์  การจัดประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการท างาน
เบื้องต๎น  
 โดยใช๎ขั้นตอนกระบวนการท างาน ท างานด๎วยความขยัน  อดทน  รับผิดชอบ  ใช๎พลังงานและ
ทรัพยากรอยํางประหยัดและคุ๎มคําอธิบายเหตุผลในการท างานให๎บรรลุเปูาหมายตามล าดับอยํางเป็นขั้นตอน  
มีทักษะกระบวนการท างาน  บอกชื่อและหน๎าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  บอกหลักการท างาน
เบื้องต๎นของคอมพิวเตอร์  บอกประโยชน์และโทษจากการใช๎งานคอมพิวเตอร์  มีทักษะในการใช๎
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือการท างาน  มีทักษะในการใช๎โปรแกรมกราฟิกสร๎างภาพหรือชิ้นงานจาก
จินตนาการ  อธิบายความหมายและความส าคัญของอาชีพ 

เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม  จริยธรรมและคํานิยมที่
เหมาะสมอธิบายเหตุผลในการท างานให๎บรรลุเปูาหมายตามล าดับอยํางเป็นขั้นตอน  มีทักษะกระบวนการ
ท างาน  บอกชื่อและหน๎าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  บอกหลักการท างานเบื้องต๎นของคอมพิวเตอร์  
บอกประโยชน์และโทษจากการใช๎งานคอมพิวเตอร์  มีทักษะในการใช๎ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
ท างาน  

รหสัตวัชีว้ดั 
ง ๑.๑   ป.๔/๑-๔ 
ง ๓.๑  ป.๔/๑-๕ 
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ง ๔.๑  ป.๔/๑ 
รวมทัง้หมด   ๑๐   ตวัชีว้ดั 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง ๑๕๑๐๑  การงานอาชพีฯ             กลุมํสาระการเรยีนรูก๎ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่ ๕         จ านวน   ๘๐  ชัว่โมง /ป ี  
 

 

ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน  การซํอมแซม  การซัก  การตาก  การเก็บ  การรีดเสื้อผ๎า          
การปลูกพืช  การท าบัญชีครัวเรือน  การจัดงานอยํางเป็นระบบ การดูแลรักษาความสะอาดห๎องครัว       
ห๎องน้ า  ห๎องส๎วม  การประดิษฐ์ของใช๎  ของประดับตกแตํง  การปลูกพืชผักสวนครัว    ไม๎ดอก    ไม๎ประดับ  
การจัดเก็บเอกสารที่ส าคัญ การใช๎เทคโนโลยี  การสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎  การประยุกต์ใช๎ชิ้นงาน  การเลือกใช๎
เทคโนโลยีมาใช๎ในชีวิตประจ าวัน  ส ารวจข๎อมูลเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน  และระบุความแตกตํางเกี่ยวกับอาชีพ  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของอาเซียน  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของอาเซียน  
อาชีพส าคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน  ทักษะการคิด วิเคราะห์  การสืบค๎นข๎อมูล  เพ่ือให๎มีความรู๎และ
ความเข๎าใจมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  มีความประณีตในการท างาน  มีมารยาทในการท างาน  มีจิตส านึกใน
การท างาน  

 มีความพอเพียงในการด ารงชีวิตมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่  น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันใช๎
ถ๎อยค าสุภาพและไมํกํอให๎เกิดความเสียหายตํอผู๎อ่ืน 
 
 รหสัตวัชีว้ดั 

  ง ๑.๑  ป.5/๑,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4 
  ง ๒.๑  ป.5/๑,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4,ป.5/5 
  ง ๓.๑  ป.5/๑,ป.5/2 
  ง ๔.๑  ป.5/๑,ป.5/2 
 

 รวมทัง้หมด  ๑๓   ตวัชีว้ดั 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ง ๑๖๑๐๑  การงานอาชพีฯ              กลุมํสาระการเรยีนรูก๎ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่  ๖            จ านวน ๘๐  ชัว่โมง /ป ี  
 
 

ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน  ขั้นตอนการปรับปรุงการท างาน  ระบบเทคโนโลยีขั้นตอนการ
สร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ องค์ประกอบของภาพรําง 3 มิติ  หลักการเบื้องต๎นของการแก๎ปัญหาศึกษาการสร๎าง
ชิ้นงานที่เกี่ยวข๎องกับกลไกและการควบคุมไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์  การสร๎างชิ้นงานอื่นๆ เชํน การตัด  การ
ประกอบชิ้นงาน  การเจาะ  เป็นต๎น  รู๎หลักการเบื้องต๎นของการแก๎ปัญหา  เริ่มตั้งแตํการพิจารณาปัญหา  วาง
แผนการแก๎ปัญหา  การด าเนินการแก๎ปัญหา  และการตรวจสอบปรับปรุง  การใช๎คอมพิวเตอร์ในการค๎นหา
ข๎อมูล  เชํน  ค๎นหาข๎อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์  ค๎นหาข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ท  ค๎นหาข๎อมูลจากซีดีรอม  การ
เก็บรักษาข๎อมูลในรูปแบบส าเนาถาวร  การจัดท าข๎อมูลเพื่อการน าเสนอ  การเลือกใช๎ซอฟต์แวร์ประยุกต์ให๎
เหมาะสมกับรูปแบบการน าเสนอ  การใช๎คอมพิวเตอร์ในการสร๎างชิ้นงาน เชํน แผํนพับ  ปูายประกาศ  
เอกสารแนะน าชิ้นงาน  สไลด์น าเสนอข๎อมูล  การส ารวจตนเองในด๎านความสนใจ  ความสามารถและทักษะ 
การรํวมมือกันระหวํางสมาชิกอาเซียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  คุณลักษณะของ
เด็กไทยในประชาคมอาเซียน  การค๎นหาข๎อมูลเกี่ยวกับอาเซียน การน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับอาเซียนตามท่ีได๎
ค๎นหาไว๎ การใช๎คอมพิวเตอร์สร๎างชิ้นงานเกี่ยวกับอาเซียน  คุณธรรมของชาวอาเซียนในการประกอบอาชีพ 

โดยท างานตามแนวทางหรือขั้นตอน ปรับปรุงการท างานแตํละข้ันตอนโดยใช๎ทักษะการจัดการ ทักษะ
การท างาน ปฏิบัติตนในการท างานกับครอบครัวและผู๎อื่น สร๎างสิ่งของเครื่องใช๎อยํางเป็นขั้นตอน โดยประเมิน
งานอยํางเป็นกระบวนการอภิปรายแนวทางการท างาน  ปรับปรุงการท างาน  ฝึกทักษะในการจัดการและ
ทักษะในการท างานรํวมกัน  อธิบายสํวนประกอบของระบบเทคโนโลยี  สร๎างสิ่งของเครื่องใช๎อยํางปลอดภัย  
ใช๎คอมพิวเตอร์ในการค๎นหาข๎อมูล  เก็บรักษาข๎อมูล  น าเสนอข๎อมูล  สร๎างชิ้นงาน 

เพ่ือให๎มีมารยาทในการท างาน กับครอบครัวและผู๎อื่น มีความรับผิดชอบและในการใช๎คอมพิวเตอร์ มี
คุณธรรมในการประกอบอาชีพ  มีจิตส านึกในการใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัดและคุ๎มคํา  รับผิดชอบในการ
สร๎างชิ้นงาน  ไมํคัดลอกผลงานผู๎อ่ืน  ใช๎ค าสุภาพและไมํสร๎างความเสียหายตํอผู๎อื่น  มีคุณธรรมในการประกอบ
อาชีพ  ด๎านความซื่อสัตย์  ความขยันอดทน  ความยุติธรรมและความรับผิดชอบ 
 รหสัตวัชีว้ดั 
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  ง ๑.๑  ป.6/๑,ป.6/2,ป.6/3 
  ง ๒.๑ ป.6/๑,ป.6/2,ป.6/3 
  ง ๓.๑ ป.6/๑,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5 
  ง ๔.๑ ป.6/๑,ป.6/2 
 

 รวมทัง้หมด  ๑๓  ตวัชีว้ดั 
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ง ๒๑๑๐๑   การงานอาชพี                                                กลุมํสาระการเรยีนรูก๎ารงานอาชพี 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ ๑                                                      ภาคเรยีนที ่๑   
เวลา  ๒๐  ชัว่โมง                                                          จ านวน 0.5 หนวํยกติ  
 
 

 ศึกษากระบวนการท างาน เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน  กระบวนการกลุํมในการท างาน 
การแก๎ปัญหาการท างาน ลักษณะนิสัยในการท างานด๎วยความเสียสละ 
 วิเคราะห์และวางแผนขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างานในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับงานบ๎าน 
งานประดิษฐ์ หรืองานอ่ืนๆ ในอนาคต            
 ลงมือปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอนโดยใช๎กระบวนการกลุํม การตัดสินใจแก๎ปัญหา การท างานอยํางมี
เหตุผล น าเสนอผลงานได๎อยํางสร๎างสรรค์             
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการท างาน กระบวนการท างาน โดยใช๎กระบวนการ
กลุํมด๎วยความเสียสละ และการแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล  

รหสัตวัชีว้ดั 
  ง ๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒    ม.๑/๓ 
  ง ๔.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒    ม.๑/๓ 
          รวมทัง้หมด   ๖   ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชพี                                  กลุมํสาระการเรยีนรูก๎ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ ๑                                       ภาคเรยีนที ่๒    
เวลา  ๒๐  ชัว่โมง                                           จ านวน 0.1 หนวํยกิต 
 
 

 ศึกษากระบวนการท างาน เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน  กระบวนการกลุํมในการท างาน 
การแก๎ปัญหาการท างาน ลักษณะนิสัยในการท างานด๎วยความเสียสละ แนวทางใน  การเลือกอาชีพ เจตคติที่ดี
ตํอการประกอบอาชีพ  และความส าคัญของการสร๎างอาชีพ 
 วิเคราะห์และวางแผนขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างานในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับงานบ๎าน 
งานประดิษฐ์ หรืองานอ่ืนๆ และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต            
 ลงมือปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอนโดยใช๎กระบวนการกลุํม การตัดสินใจแก๎ปัญหา การท างานอยํางมี
เหตุผล น าเสนอผลงานและแนวทางการประกอบอาชีพได๎อยํางสร๎างสรรค์             
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการท างาน กระบวนการท างาน โดยใช๎กระบวนการ
กลุํมด๎วยความเสียสละ และการแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล มองการไกลและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มี
เจตคติที่ดีตํอการประกอบอาชีพ 
 

รหสัตวัชีว้ดั 
  ง ๑.๑      ม.๑/๑  ม.๑/๒    ม.๑/๓ 
  ง ๔.๑     ม.๑/๑  ม.๑/๒    ม.๑/๓ 
 
 รวมทัง้หมด   ๖   ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชพี 3             กลุมํสาระการเรยีนรู ๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 2                                  ภาคเรยีนที ่1    
เวลา  ๒๐  ชัว่โมง                                      จ านวน 0.1 หนวํยกิต 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างานตามล าดับขั้นตอนที่วางแผนไว๎ในการ
ท างานเพ่ือการด ารงชีวิตและงานชํางในบ๎าน รู๎จักการวางแผนท างานเป็นกลุํมโดยใช๎ทักษะกระบวนการกลุํมใน
การท างานรํวมกันด๎วยความเสียสละในการท างาน  สามารถตัดสินใจแก๎ปัญหาการท างานอยํางมีเหตุผลในการ
ซํอมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช๎ พร๎อมทั้งแสวงหาความรู๎เพ่ือน ามาประเมินผลงานและปรับปรุง ความ
รํวมมือกันของประเทศสมาชิกอาเซียนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ 
 เพ่ือให๎เกิดความตระหนัก และเห็นคุณคําของการท างาน สามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ใน
ชวีิตประจ าวันโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยม
ที่เหมาะสมและมีจิตส านึกในการใช๎พลังงาน ทรัพยากรที่เหมาะสม        
 
รหสัตวัชีว้ดั 
 ง ๑.๑      ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ 
 
รวม 3 ตวัชีว้ดั 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชพี 4              กลุมํสาระการเรยีนรูก๎ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 2                                  ภาคเรยีนที ่2    
เวลา  ๒๐  ชัว่โมง                                      จ านวน 0.1 หนวํยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างานตามล าดับขั้นตอนที่วางแผนไว๎ในการ
ท างานประดิษฐ์และการเลี้ยงสัตว์ รู๎จักการวางแผนท างานเป็นกลุํมโดยใช๎ทักษะกระบวนการกลุํมในการท างาน
รํวมกันด๎วยความเสียสละในการท างานประดิษฐ์และการเลี้ยงสัตว์ สามารถตัดสินใจแก๎ปัญหาการท างานอยําง
มีเหตุผลในการใช๎อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช๎ พร๎อมทั้งแสวงหาความรู๎เพ่ือน ามาประเมินผลงานและ
ปรับปรุงและน ามาเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพและสามารถสร๎างอาชีพที่สุจริต  อาชีพส าคัญของคนใน
ประชาคมอาเซียน  การเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  การฝึกทักษะที่จ าเป็นตํอการประกอบ
อาชีพของประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 เพ่ือให๎เกิดความตระหนัก และเห็นคุณคําของการท างาน สามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยม
ที่เหมาะสมและมีจิตส านึกในการใช๎พลังงาน ทรัพยากรที่เหมาะสม        
 
รหสัตวัชีว้ดั 
 ง ๑.๑   ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ 
 ง ๔.๑   ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ 
 
รวม   ๖   ตวัชีว้ดั 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชพี 5              กลุมํสาระการเรยีนรูก๎ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 3                                  ภาคเรยีนที ่1    
เวลา  ๒๐  ชัว่โมง                                      จ านวน 0.1 หนวํยกิต 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ ขั้นตอนการท างาน  เรียนรู๎กระบวนการท างานรํวมกัน การจัดการระบบ  การ
ท างานและระบบคน  การแก๎ปัญหาในการท างาน  มีลักษณะนิสัยในการท างานด๎วยความเสียสละ   อภิปราย
การหางานด๎วยวิธีที่หลากหลาย  คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน  การรํวมมือกันของอาเซียนใน
การอนุรักษ์พลังงาน  ทรัพยากร อยํางคุ๎มคําและยั่งยืน 
 ปฏิบัติงานและวางแผนขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างานในชีวิตประจ าวันหรืองานอื่นๆ 
และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต            
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการท างาน กระบวนการท างาน โดยใช๎กระบวนการ
กลุํมด๎วยความเสียสละ และการแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล  มีคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน และมีเจตคติท่ีดี
ตํอการท างาน 
 
รหสัตวัชีว้ดั 
 ง ๑.๑      ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ 
 
รวม ๖ ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชพี 6              กลุมํสาระการเรยีนรูก๎ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 3                                  ภาคเรยีนที ่2    
เวลา  ๒๐  ชัว่โมง                                      จ านวน 0.1 หนวํยกิต 

 

          ศึกษา วิเคราะห์ ขั้นตอนการท างาน  เรียนรู๎กระบวนการท างานรํวมกัน การประกอบธุรกิจและการ
ประกอบอาชีพ  การแก๎ปัญหาในการท างาน  มีลักษณะนิสัยในการท างานด๎วยความเสียสละ   อภิปรายการหา
งานด๎วยวิธีที่หลากหลาย ประเมินแนวทางในการเลือกอาชีพ  มีเจตคติที่ดีตํอการประกอบอาชีพ  และเห็น
ความส าคัญของการสร๎างอาชีพ  วิธีการหางานท าของประชาชนในอาเซียน  แนวทางการเข๎าสูํอาชีพของ
ประชาชนชาวอาเซียน  การเตรียมพร๎อมในการเลือกอาชีพในประชาคมอาเซียน 
 ปฏิบัติงาน   และวางแผนขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างานในชีวิตประจ าวัน  หรืองาน
อ่ืนๆ และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต            
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการท างาน กระบวนการท างาน โดยใช๎กระบวนการ
กลุํมด๎วยความเสียสละ และการแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล มองการณ์ไกลและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีเจตคติที่ดีตํอการประกอบอาชีพ 
 
รหสัตวัชีว้ดั 
 ง ๑.๑      ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ 
 ง ๔.๑      ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ 
 
รวม ๖ ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายราชวชิา 
อ ๑๑๑๐๑  รายวชิาภาษาองักฤษ                 กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1                 เวลา   120  ชัว่โมง/ป ี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 

  ศึกษา เรียนรู๎  ค าสั่งที่ใช๎ในห๎องเรียน  ตัวอักษร  เสียงตัวอักษร  และสระ ของภาษาตํางประเทศ และ
ภาษาไทย การสะกดค าและหลักการออกเสียง ค า กลุํมค าและความหมาย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน  
สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ  150-200  ค า  บทอําน
เกี่ยวกับเรื่องใกล๎ตัว  หรือนิทานที่มีภาพประกอบ บทสนทนาที่ใช๎ในการทักทาย กลําวลา ขอบคุณ  ขอโทษ  
ค าศัพท์ ส านวนภาษา ประโยคท่ีใช๎บอกความต๎องการ การแนะน าตนเอง  ประโยคที่ใช๎ขอและให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคลและเรื่องใกล๎ตัว วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญ ของ
เจ๎าของภาษา  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย   ค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระ การ
เรียนรู๎อื่น การใช๎ภาษาในการฟัง  การพูดในสถานการณ์งําย ๆ ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน การใช๎ภาษาตํางประเทศ
ในการรวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข๎องใกล๎ตัว       
       โดยใช๎ทักษะการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติ เลือก ระบุ ตอบค าถาม รวบรวม  ท าทําทางประกอบ  และเข๎า
รํวมกิจกรรม เพ่ือให๎เกิดความรู๎   ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถน าเสนอ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  ใฝุรู๎ ใฝุเรียน  มี
เจตคติที่ดีตํอการใช๎ภาษาตํางประเทศ  มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
 
รหัสตัวชี้วัด 
  ต 1.1   ป 1/1   ป 1/2    ป 1/3   ป 1/4            
  ต 1.2   ป 1/1   ป 1/2    ป 1/3   ป 1/4  
  ต 1.3   ป 1/1      
  ต 2.1   ป 1/1   ป 1/2    ป 1/3     
  ต 2.2   ป 1/1      
  ต 3.1   ป 1/1    
  ต 4.1   ป 1/1    
  ต 4.2   ป 1/1    
รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
อ 12101  ภาษาอังกฤษ         กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่2                 จ านวน   120  ชัว่โมง/ปี 

 
  

ศึกษา  เรียนรู๎  ค าสั่งและค าของร๎องที่ใช๎ในห๎องเรียน  ตัวอักษร  เสียงตัวอักษร และสระ ของภาษา 
ตํางประเทศและภาษาไทย   การสะกดค า  ความหมายของค า  ประโยค  หลักการอํานออกเสียง  ค า  กลุํมค า  
ประโยคที่เก่ียวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว  อาการ  เครื่องดื่ม  และนันทนาการ         
เป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ  250-300  ค า  ประโยค  บทสนทนา  หรือนิทานที่มีภาพประกอบ  บทสนทนา       
ที่ใช๎ในการทักทาย  กลําวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ  ค าศัพท์  ประโยค  ข๎อความ และส านวนภาษา  ที่ใช๎ในการ 
แนะน าตนเอง  บอกความต๎องการ  การให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลและเรื่องใกล๎ตัว วัฒนธรรมของเจ๎าของ
ภาษา  ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ๎าของภาษา  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน  การใช๎ภาษาในการฟัง  การพูด ในสถานการณ์งําย ๆ  ที่เกิดข้ึน 
ในห๎องเรียน  การใช๎ภาษาตํางประเทศ  เพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข๎องใกล๎ตัว    

โดยใช๎ทักษะการสื่อสาร   ฝึกปฏิบัติ   เลือก  ระบุ  ตอบค าถาม  ท าทําทางประกอบ  และเข๎ารํวม
กิจกรรม   เพ่ือให๎เกิดความรู๎   ความคิด   ความเข๎าใจ   สามารถน าเสนอ   สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎   
 ใฝุรู๎ ใฝุเรียน มีเจตคติท่ีดีตํอการใช๎ภาษาตํางประเทศ มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 

 
สาระท๎องถิ่น  

-  วัฒนธรรมทางภาษาที่ใช๎ในการสื่อสาร  เชํน การทักทาย  กลําวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ  การแนะน า
ตนเอง 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ต 1.1   ป 2/1, ป 2/2, ป 2/3, ป 2/4       
ต 1.2   ป 2/1, ป 2/2,  ป 2/3, ป 2/4 
ต 1.3   ป 2/1     
ต 2.1   ป 2/1, ป 2/2, ป 2/3     
ต 2.2   ป 2/1     
ต 3.1   ป 2/1    
ต 4.1   ป 2/1     
ต 4.2   ป 2/1     
 

รวม  16  ตัวชี้วัด 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
อ 13101  ภาษาอังกฤษ         กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่3                 จ านวน   120  ชัว่โมง/ปี 
 
    ศึกษา  เรียนรู๎  ค าสั่งและค าของร๎องที่ใช๎ในห๎องเรียน  ค า  กลุํมค า  ประโยคเดี่ยว  บทพูดเข๎า
จังหวะ   การสะกดค า  การใช๎พจนานุกรม  หลักการอํานออกเสียง  สัญลักษณ์และความหมายเก่ียวกับตนเอง  
ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว  อาหาร  เครื่องดื่มและนันทนาการ  เป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ  
350-450  ค า  ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ  บทสนทนาที่ใช๎ในการทักทาย  กลําวลา  
ขอบคุณ  ขอโทษ  ประโยค ข๎อความและส านวนภาษาที่ใช๎ในการแนะน าตนเอง  บอกความต๎องการ  การให๎
ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  แสดงความรู๎สึก   กลุํมค าที่มีความหมายเก่ียวกับเกี่ยวกับบุคคล  สัตว์  สิ่งของ  มารยาท
สังคม  วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  ค าศัพท์ที่เกี่ยวกับเทศกาล  วันส าคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยูํของ
เจ๎าของภาษา  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  ความแตกตํางของเสียงตัวอักษร  กลุํมค า
และประโยคของภาษา ตํางประเทศและภาษาไทย  ค าศัพท์ที่เก่ียวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น การใช๎ภาษา
ในการฟัง  การพูดในสถานการณ์งําย ๆ  ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน  การใช๎ภาษาตํางประเทศ ในการรวบรวม
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว 
     โดยใช๎ทักษะการสื่อสาร  ฝึกปฏิบัติ  เลือก  ระบุ  ตอบค าถาม  ท าทําทางประกอบ  เข๎ารํวมกิจกรรม   
และจัดหมวดหมูํ เพ่ือให๎เกิดความรู๎   ความคิด   ความเข๎าใจ   สามารถน าเสนอ   สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎   

 ใฝุรู๎ ใฝุเรียน มีเจตคติท่ีดีตํอการใช๎ภาษาตํางประเทศ  มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
 

สาระท๎องถิน่  
    - วัฒนธรรมทางภาษาที่ใช๎ในการสื่อสาร  เชํน การทักทาย  กลําวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ  การแนะน า
ตนเอง  การถามและตอบเพื่อให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัว 
 

รหสัตวัชีว้ดั 
ต 1.1   ป 3/1, ป 3/2, ป 3/3, ป 3/4     
ต 1.2   ป 3/1, ป 3/2, ป 3/3, ป ¾, ป 3/5    
ต 1.3   ป 3/1,  ป 3/2    
ต 2.1   ป 3/1,  ป 3/2, ป 3/3    
ต 2.2   ป 3/1    
ต 3.1   ป 3/1    
ต 4.1   ป 3/1    
ต 4.2   ป 3/1    
 

รวม  18  ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
อ 14101  ภาษาอังกฤษ         กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4                 จ านวน   80  ชัว่โมง/ปี 

 
    ศึกษา  เรียนรู๎  ค าสั่ง  ค าขอร๎อง  ค าขออนุญาต  ที่ใช๎ในห๎องเรียน  ค าแนะน าตําง ๆ  ค า  กลุํมค า  
ประโยคเดี่ยว  ข๎อความ  บทพูดเข๎าจังหวะ  การสะกดค า  การใช๎พจนานุกรม  หลักการอํานออกเสียง  
สัญลักษณ์ เครื่องหมายและความหมายเก่ียวกับตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล๎อม อาหาร เครื่องดื่ม  
เวลาวํางและนันทนาการ  สุขภาพและสวัสดิการ  การซื้อขาย  ลมฟูาอากาศ  เป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ  
550 - 700  ค า  ประโยค  บทสนทนา  นิทานที่มีภาพประกอบ  ค าถามเกี่ยวกับการจับใจความของเรื่อง            
บทสนทนาที่ใช๎ในการทักทาย  กลําวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ  ค าศัพท์   ส านวนภาษา  ประโยค  ข๎อความที่ใช๎
แสดงความต๎องการของตนเอง   การให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  การแนะน าตนเอง   เพ่ือน  บุคคลใกล๎ตัว              
การขอความชํวยเหลือในสถานการณ์ตําง ๆ  การแสดงความรู๎สึก   ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตําง ๆ ใกล๎ตัว  
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  ค าศัพท์และข๎อมูลเกี่ยวกับเทศกาล  วันส าคัญ  งานฉลอง  
และชีวิตความเป็นอยูํของเจ๎าของภาษา  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  ความแตกตําง
ของเสียงตัวอักษร  ค า  กลุํมค า  และประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย   ความเหมือน  ความ
แตกตําง ระหวํางเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทย  การค๎นคว๎า  รวบรวม  
และการน าเสนอค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน  การใช๎ภาษาในการ  พูด  การอําน   
ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นทั้งในห๎องเรียนและสถานศึกษา     

โดยใช๎ทักษะการสื่อสาร   ฝึกปฏิบัติ   เลือก  ระบุ  ตอบค าถาม  ท าทําทางประกอบ น าเสนอ และ 
เข๎ารํวมกิจกรรม   เพ่ือให๎เกิดความรู๎   ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถน าเสนอ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎   
 ใฝุรู๎ ใฝุเรียน  มีเจตคติท่ีดีตํอการใช๎ภาษาตํางประเทศ  มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
 

สาระท๎องถิ่น  
-   วัฒนธรรมการแตํงกาย  เชํน ชุดไทย  ชุดพ้ืนเมือง  ประเพณีท๎องถิ่น  เชํน ประเพณีลอยกระทง 

     ประเพณีสงกรานต์ 
 
รหสัตวัชีว้ดั 

ต 1.1   ป 4/1, ป 4/2, ป 4/3, ป 4/4      
ต 1.2   ป 4/1, ป 4/2, ป 4/3, ป 4/4, ป 4/5 
ต 1.3   ป 4/1, ป 4/2, ป 4/3     
ต 2.1   ป 4/1, ป 4/2, ป 4/3       
ต 2.2   ป 4/1, ป 4/2        
ต 3.1   ป 4/1    
ต 4.1   ป 4/1       
ต 4.2   ป 4/1      

รวม  20  ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
อ 15101  ภาษาอังกฤษ         กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5                 จ านวน   80  ชัว่โมง/ปี 
 
      ศึกษา  เรียนรู๎ ค าสั่ง  ค าขอร๎อง ที่ใช๎ในห๎องเรียน  ภาษาทําทาง  ค าแนะน างําย ๆ  ประโยค  
ข๎อความ  บทกลอน  การใช๎พจนานุกรม หลักการอํานออกเสียง  กลุํมค า ประโยคผสม  ข๎อความ สัญลักษณ์ 
เครื่องหมายและความหมายเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน  สิ่งแวดล๎อม  อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวํางและ
นันทนาการ  สุขภาพและสวัสดิการ  การซื้อขาย  ลมฟูาอากาศ  และเป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ  750-950  
ค า  ประโยค  บทสนทนา  นิทาน  หรือเรื่องสั้น ๆ  ค าถามเก่ียวกับใจความส าคัญของเรื่อง  บทสนทนาที่ใช๎ใน
การทักทาย  กลําวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ  ชมเชย  การพูดแทรกอยํางสุภาพ  ค าสั่ง ค าขอร๎อง  ค าขออนุญาต  
ค าแนะน าที่มี     1-2  ขั้นตอน  ค าศัพท์ ประโยค  ข๎อความ  ส านวนภาษา ที่ใช๎ขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง   
แนะน าตนเอง   เพ่ือน บุคคลใกล๎ตัว บอกความต๎องการ  ขอความชํวยเหลือ  ตอบรับ  ปฏิเสธการให๎ความ
ชํวยเหลือ พูดแสดงความรู๎สึก แสดงความคิดเห็นและการให๎เหตุผลประกอบ  เครื่องหมายวรรคตอน  ภาพ  
แผนผัง  แผนภูมิแสดงข๎อมูลตําง ๆ  การใช๎ถ๎อยค า น้ าเสียง และกิริยาทําทางตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม 
ข๎อมูลและความส าคัญของเทศกาล  วันส าคัญ  งานฉลองและชีวิตความเป็นอยูํของเจ๎าของภาษา กิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม  ความเหมือน  ความแตกตําง ระหวํางการออกเสียง ประโยคชนิดตําง ๆ   การใช๎
เครื่องหมายวรรคตอน  และ    การล าดับค าตามโครงสร๎างประโยค  ของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย  
เทศกาลและงานฉลองของเจ๎าของภาษากับของไทย  การค๎นคว๎า  การรวบรวม  และการน าเสนอค าศัพท์ที่
เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น  การใช๎ภาษาในการฟัง  พูด  อําน  เขียน ในสถานการณ์ตําง ๆ  ที่เกิดขึ้น
ในห๎องเรียนและสถานศึกษา  การใช๎  ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎นและรวบรวมข๎อมูลตําง ๆ 

โดยใช๎ทักษะการสื่อสาร  ฝึกปฏิบัติ   เลือก  ระบุ  ตอบค าถาม  ท าทําทางประกอบ  เข๎ารํวมกิจกรรม  
ศึกษาค๎นคว๎า  รวบรวม  น าเสนอ  และสืบค๎นข๎อมูล  เพ่ือให๎เกิดความรู๎   ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถ
น าเสนอ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  

 ใฝุรู๎ ใฝุเรียน มีเจตคติท่ีดีตํอการใช๎ภาษาตํางประเทศ  มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
 

สาระท๎องถิ่น  
-  วัฒนธรรมการแตํงกาย  เชํน ชุดไทย  ชุดพ้ืนเมือง  วัฒนธรรมการกิน  เชํน อาหารพื้นเมือง

ประเพณีท๎องถิ่น  เชํน ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์ 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ป 5/1, ป 5/2, ป 5/3, ป 5/4        ต 3.1   ป 5/1      
ต 1.2   ป 5/1, ป 5/2, ป 5/3, ป 5/4, ป 5/5  ต 4.1   ป 5/1      
ต 1.3   ป 5/1, ป 5/2, ป 5/3        ต 4.2   ป 5/1        
ต 2.1   ป 5/1, ป 5/2, ป 5/3      
ต 2.2   ป 5/1, ป 5/2    

รวม  20  ตัวชี้วัด 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
อ 16101  ภาษาอังกฤษ         กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6                 จ านวน   80  ชัว่โมง/ปี 
 
      ศึกษา  เรียนรู๎  ภาษาทําทาง  ค าแนะน า  ข๎อความ  นิทาน  บทกลอน  การใช๎พจนานุกรม 
หลักการอํานออกเสียง ประโยคหรือข๎อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมายและความหมายเก่ียวกับตนเอง  
ครอบครัว โรงเรียน  สิ่งแวดล๎อม อาหารเครื่องดื่ม เวลาวํางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อขาย  
ลมฟูาอากาศ  และเป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ 1,050-1,200  ค า  ประโยค บทสนทนา  นิทานหรือเรื่อง
เลํา  ค าถามเก่ียวกับใจความส าคัญของเรื่อง บทสนทนาที่ใช๎ในการกลําวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ  ชมเชย  การ
พูดแทรกอยํางสุภาพ   ค าสั่ง  ค าขอร๎อง  ค าขออนุญาตและค าแนะน าที่มี 2-3  ขั้นตอน  ค าศัพท์ ประโยค  
ข๎อความ  ส านวนภาษา       ที่ใช๎ขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  แนะน าตนเอง  เพ่ือน บุคคลใกล๎ตัว  บอก
ความต๎องการ  ขอความชํวยเหลือ  ตอบรับ  ปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือ การพูดแสดงความรู๎สึก  แสดง
ความคิดเห็นและการให๎เหตุผลประกอบ  ค า กลุํมค า และประโยคที่มีความหมายสัมพันธ์กับภาพ แผนผัง 
แผนภูมิและตาราง  การใช๎ถ๎อยค า  น้ าเสียงและกิริยาทําทางอยํางสุภาพ  เหมาะสม  ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  ข๎อมูล  และความส าคัญของเทศกาล  วันส าคัญ  งานฉลอง  และชีวิตความ
เป็นอยูํของเจ๎าของภาษา  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  ความเหมือน  ความแตกตําง  ระหวํางการออก
เสียงประโยคชนิดตําง ๆ  การใช๎เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับตามโครงสร๎างประโยค  ของภาษา 
ตํางประเทศและภาษาไทย  เทศกาล  งานฉลอง ประเพณี  ของเจ๎าของภาษากับของไทย  การค๎นคว๎า  การ
รวบรวม  และการน าเสนอค าศัพท์            ที่เก่ียวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน  การใช๎ภาษาสื่อสาร ใน
สถานการณ์ตําง ๆ  ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา  การใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎นและรวบรวม
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว            

โดยใช๎ทักษะการสื่อสาร  ฝึกปฏิบัติ   เลือก  ระบุ  ตอบค าถาม  ท าทําทางประกอบ เข๎ารํวมกิจกรรม  
ศึกษาค๎นคว๎า  รวบรวม  น าเสนอ  และสืบค๎นข๎อมูล   เพ่ือให๎เกิดความรู๎   ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถ
น าเสนอ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎   
 ใฝุรู๎  ใฝุเรียน มีเจตคติที่ดีตํอการใช๎ภาษาตํางประเทศ  มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
สาระท๎องถิน่  
 วัฒนธรรมทางอาหารและเครื่องดื่มพ้ืนบ๎าน  วัฒนธรรมประเพณี  สถานที่ส าคัญและแหลํงทํองเที่ยว    
ในท๎องถิ่น  การละเลํนพ้ืนบ๎าน  และสินค๎าในท๎องถิ่น 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ต 1.1   ป 6/1,  ป 6/2,  ป 6/3,  ป 6/4        ต 3.1   ป 6/1      
ต 1.2   ป 6/1,  ป 6/2,  ป 6/3,  ป 6/4,  ป 6/5 ต 4.1   ป 6/1      
ต 1.3   ป 6/1,  ป 6/2,  ป 6/3        ต 4.2   ป6/1 
ต 2.1   ป 6/1,  ป 6/2,  ป 6/3      
ต 2.2   ป 6/1,  ป 6/2    

รวม  20  ตัวชี้วัด 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
อ 11201  ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร         กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1                 จ านวน   80  ชัว่โมง/ปี 
 
 ฝึกทักษะพ้ืนฐานด๎านการฟัง พูด อําน เขียน โดยใช๎ค าศัพท์ใกล๎ตัว  น้ าเสียง     กริยาทําทางเหมาะสม
ตามมารยาทสังคม    เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์จ าลอง     สถานการณ์จริงทั้งภายใน  และภายนอก
สถานศึกษา     

 โดยใช๎ทักษะการสื่อสาร ทักษะการปฏิบัติ ทักษะการฟัง พูด อําน เขียน กระบวนการกลุํม 
 เพ่ือให๎มีความรู๎สึกท่ีดีตํอการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถน าไปใช๎ในการสนทนา แลกเปลี่ยนข๎อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ตําง ๆ ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 
 
ผลการเรยีนรู ๎
 1. มีทักษะพ้ืนฐานด๎านการฟัง พูด อําน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

2.ใช๎น้ าเสียงและกิริยาทําทางการสื่อสารในสถานการณ์จ าลอง สถานการณ์จริงได๎อยํางเหมาะสมตาม
มารยาทสังคม 
 3. มีความรู๎สึกที่ดีตํอการเรียนภาษาอังกฤษสามารถน าไปใช๎สื่อสารกับชาวตํางชาติได๎ทุกสถานการณ์ 
 
รวมทัง้หมด   3  ผลการเรยีนรู ๎   
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
อ 12201  ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร         กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่2                  จ านวน   80  ชัว่โมง/ปี 
 
 ฝึกทักษะพ้ืนฐานด๎านการฟัง พูด อําน เขียน โดยใช๎ค าศัพท์ใกล๎ตัว    น้ าเสียง     กริยาทําทาง
เหมาะสมตามมารยาทสังคม    เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์จ าลอง     สถานการณ์จริงทั้งภายใน  และภายนอก
สถานศึกษา     

 โดยใช๎ทักษะการสื่อสาร ทักษะการปฏิบัติ ทักษะการฟัง พูด อําน เขียน กระบวนการกลุํม 
 เพ่ือให๎มีความรู๎สึกท่ีดีตํอการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถน าไปใช๎ในการสนทนา แลกเปลี่ยนข๎อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ตําง ๆ ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 
 
ผลการเรยีนรู ๎
 1. มีทักษะพ้ืนฐานด๎านการฟัง พูด อําน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

2.ใช๎น้ าเสียงและกิริยาทําทางการสื่อสารในสถานการณ์จ าลอง สถานการณ์จริงได๎อยํางเหมาะสมตาม
มารยาทสังคม 
 3. มีความรู๎สึกที่ดีตํอการเรียนภาษาอังกฤษสามารถน าไปใช๎สื่อสารกับชาวตํางชาติได๎ทุกสถานการณ์ 
 
รวมทัง้หมด   3  ผลการเรยีนรู ๎  
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
อ 13201  ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร         กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่3                 จ านวน   80  ชัว่โมง/ปี 
 
 ฝึกทักษะพ้ืนฐานด๎านการฟัง พูด อําน เขียน โดยใช๎ค าศัพท์ใกล๎ตัว และโครงสร๎างพ้ืนฐานทางภาษาใช๎
ภาษา  น้ าเสียง  การอํานบทอํานสั้น ๆ  กริยาทําทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม    เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์
จ าลอง     สถานการณ์จริงทั้งภายใน  และภายนอกสถานศึกษา     

โดยใช๎โดยใช๎ทักษะการสื่อสาร ทักษะการปฏิบัติ ทักษะการฟัง พูด อําน เขียนและกระบวนการกลุํม 
เพ่ือให๎มีความพร๎อม ความสนใจ และมีทักษะเบื้องต๎นในการสื่อความหมายและเป็นพ้ืนฐานใน 

การเรียนภาษาอังกฤษ  
ผลการเรยีนรู ๎

1. มีทักษะพ้ืนฐานด๎านการฟัง พูด อําน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2. สร๎างสรรค์ภาษาในการสนทนาแลกเปลี่ยนข๎อมูล   แสดงความรู๎สึก ความคิดเห็นได๎อยํางมีเหตุผล 

ด๎วยค าศัพท์ ส านวนภาษาระหวํางบุคคล 
3. เห็นคุณคําของภาษาอังกฤษ  มีทักษะเบื้องต๎นในการสื่อสารตํอไป 

รวมทัง้หมด    3  ผลการเรยีนรู ๎
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
อ 14201  ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร          กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4                 จ านวน   80  ชัว่โมง/ปี 
 

ฝึกทักษะการสื่อสารด๎านการฟัง พูด อําน เขียน โดยอํานปูายประกาศ ค าแนะน า ค าชี้แจง วิธีปฏิบัติ
บทอํานที่ใช๎ภาษางําย ๆ ในรูปแบบของการให๎ และการรับได๎อยํางมีเหตุผล 

โดยใช๎ทักษะการสื่อสาร ทักษะการปฏิบัติ ทักษะการฟัง พูด อําน เขียนและกระบวนการกลุํม 
เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสารด๎านการพูด การฟังได๎คลํองแคลํวในเรื่องใกล๎ตัวได๎ใน

ชีวิตประจ าวัน 
 

ผลการเรยีนรู ๎
1. มีทักษะการสื่อสารด๎านการฟัง พูด อําน เขียน ในรูปแบบการให๎และการรับได๎อยํางมีเหตุผล 
2. มีความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารใช๎ทักษะพ้ืนฐานทางด๎านภาษาอังกฤษ กับชาวตํางชาติได๎ 
3. เห็นคุณคําการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

 
รวมทัง้หมด    3   ผลการเรยีนรู ๎
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
อ 15201  ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร          กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5                 จ านวน   80  ชัว่โมง/ปี 
 

 
ฝึกทักษะการสื่อสารด๎านการฟัง การพูด  โดยฟังและพูดจากสิ่งที่ได๎อํานได๎ฟัง ได๎พบเห็นจาก

สถานการณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช๎ทักษะการสื่อสาร ทักษะการปฏิบัติ ทักษะการฟัง พูด อําน เขียนและกระบวนการกลุํม 
 เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสารด๎านการพูด การฟังได๎คลํองแคลํวในเรื่องใกล๎ตัวได๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรยีนรู ๎

1. มีความรู๎ความสามารถด๎านการสื่อสารจากการฝึกทักษะการฟัง พูด  จากสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข๎อง
ในชีวิตประจ าวัน 

2. มีความรู๎ความเข๎าใจสามารถสื่อสารกับชาวตํางชาติได๎ทุกสถานการณ์ 
3. เห็นคุณคําการเรียนภาษาอังกฤษและสามารถน าความรู๎ไปใช๎ตํอไปในอนาคต 

 
รวมทัง้หมด    3   ผลการเรยีนรู ๎
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
อ 16201  ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร         กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6                  จ านวน   80  ชัว่โมง/ปี 
 

 
 ฝึกทักษะสื่อสารด๎านการฟัง พูด อําน และการเขียน โดยอํานหนังสือประเภทความรู๎และ

ความบันเทิง เขียนเรียงความ กรอกแบบฟอร์ม เขียนจดหมายสํวนตัว  
โดยใช๎ทักษะการสื่อสาร ทักษะการปฏิบัติ ทักษะการฟัง พูด อําน เขียนและกระบวนการกลุํม 
เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสารด๎านการพูด การฟังได๎คลํองแคลํว ในเรื่องใกล๎ตัวได๎ใน

ชีวิตประจ าวัน แสวงหาความรู๎และความเพลิดเพลินจากการอํานและการเขียน สามารถใช๎ภาษาสื่อสารใน
รูปแบบการสนทนาที่หลากหลายได๎อยํางเหมาะสม 
  
ผลการเรยีนรู ๎

1. มีทักษะสื่อสารด๎านการพูดจากหนังสือประเภทความรู๎และความบันเทิง 
2. มีทักษะสื่อสารด๎านการเขียน จากการเขียนเรียงความ กรอกแบบฟอร์ม เขียนจดหมายสํวนตัว  
3. มีความเชื่อมั่นในการใช๎ภาษาอังกฤษกับชาวตํางชาติ 

 
รวมทัง้หมด    3   ผลการเรยีนรู ๎
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1                         กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1      ภาคเรยีนที ่1     
เวลา  60  ชัว่โมง                       จ านวน 1.5 หนวํยกติ 
   

 

ศึกษาการใช๎ประโยคค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าชี้แจง การอํานออกเสียงข๎อความ นิทาน และบท
ร๎อยกรองสั้นๆการสนทนาแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ตําง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
การพูดและเขียน  เพ่ือขอและให๎ข๎อมูล และการแสดงความคิดเห็นเรื่องที่ฟังหรืออํานเกี่ยวกับ กิจกรรมหรือ 
เรื่องตําง ๆ ใกล๎ตัว พร๎อมทั้งให๎เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ การใช๎ภาษาน้ าเสียงและกิริยาทําทาง สุภาพเหมาะสม 
ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตําง ระหวําง
การออกเสียงประโยคชนิดตําง ๆ การใช๎เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร๎างประโยค ของ
ภาษาตํางประเทศและภาษาไทย การใช๎ภาษาในการ สืบค๎น ค๎นคว๎ารวบรวม และการสรุปข๎อมูลข๎อเท็จจริงที่
เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น จากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ ตํางๆ ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ
และการน าเสนอด๎วย การพูดการเขียนค๎นคว๎าความรู๎ข๎อมูลตํางๆ พร๎อมทั้งการเข๎ารํวมจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม ตามความสนใจ 

โดยใช๎กระบวนการทางภาษาในการสื่อสาร กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการแก๎ปัญหา
กระบวนการสืบค๎นข๎อมูลความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต และการใช๎เทคโนโลยี 
  เพ่ือให๎เกิดเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ เห็นคุณคําในการน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อยูํอยํางพอเพียง มีความซื่อสัตย์ มุํงมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ 
 
ตวัชีว้ดั 
  ต 1.1   ม.1/1 , ม.1/2  ต 1.2  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/4 
  ต 1.3  ม.1/3   ต 2.1 ม.1/1, ม.1/3 
  ต 2.2 ม.1/1, ม.1/2  ต 3.1 ม.1/1 
  ต 4.1 ม.1/1   ต 4.2 ม.1/1 
รวม 13 ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
อ 21102 ภาษาอังกฤษ 2                     กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1               ภาคเรยีนที ่2  
เวลา  60 ชัว่โมง               จ านวน 1.5 หนวํยกิต 
 

ศึกษาโครงสร๎างประโยค ข๎อความสื่อท่ีไมํใชํความเรียงการระบุหัวข๎อเรื่องใจความส าคัญการตอบ
ค าถาม จากการฟังการอํานบทสนทนา  นิทาน และเรื่องสั้นภาษาท่ีใช๎แสดงความต๎องการขอความชํวยเหลือ   
ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆ อยํางเหมาะสมการแสดงความรู๎สึก และความ
คิดเห็น ของตนเอง  เกี่ยวกับเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว กิจกรรมตํางๆพร๎อมทั้งให๎เหตุผลสั้นๆประกอบอยํางเหมาะสม
การใช๎ภาษาบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์ และสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวพูด/เขียน สรุป
ใจความส าคัญ/แกํนสาระที่ได๎จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยูํในความสนใจของสังคมบรรยาย เกี่ยวกับ
เทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยูํ และประเพณี ของเจ๎าของภาษาการเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกตํางของการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน การล าดับค า ตามโครงสร๎าง
ประโยค ของ ภาษาตํางประเทศและภาษาไทยเทศกาลงานฉลองวันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยูํของเจ๎าของ
ภาษา กับของไทย  การค๎นคว๎ารวบรวม และสรุปข๎อมูลข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน จาก
สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ ตํางๆ ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพและการน าเสนอด๎วย การพูดการเขียนใช๎
ภาษาสื่อสาร ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา  การใช๎ภาษาในการ
สืบค๎น/ค๎นคว๎า ความรู๎/ข๎อมูลตํางๆจากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆในการศึกษาตํอ และ ประกอบอาชีพ   

โดยใช๎กระบวนการทางภาษาในการสื่อสาร กระบวนการคิด กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการ
สืบค๎นข๎อมูลความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต และการใช๎เทคโนโลยี 
  เพ่ือให๎มีเจตคติที่ดีในการใช๎ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพเหมาะสมตาม
ภาษาและวัฒนธรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ เห็นคุณคําในการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน อยูํอยํางพอเพียง มีความซื่อสัตย์ มุํงมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะ 
ตวัชีว้ดั 
  ต 1.1   ม.1/3, ม.1/4  ต 1.2  ม.1/3, ม.1/5 
 ต 1.3  ม.1/1, ม.1/2  ต 2.1 ม.1/2 
 ต 2.2 ม.1/1, ม.1/2  ต 3.1 ม.1/1 
 ต 4.1 ม.1/1   ต 4.2 ม.1/1 
รวม 12 ตวัชีว้ดั 
 
 
 

 
 
 
 
 



154 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
อ 22101 ภาษาอังกฤษ 3                           กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่2                ภาคเรยีนที ่1  
เวลา  60 ชัว่โมง                จ านวน 1.5 หนวํยกติ 
 

 

ศึกษาการใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายงําย ๆ การอํานออกเสียงข๎อความ ขําว 
ประกาศและบทร๎อยกรองสั้น ๆถูกต๎องตามหลักการอําน การระบุหัวข๎อเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ(main 
idea )และตอบค าถามจากการฟังและอํานบทสนทนา นิทานและเรื่องสั้นการสนทนาแลกเปลี่ยนข๎อมูลแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ขําว/เหตุการณ์ตําง ๆ ใกล๎ตัว ภาษาท่ีใช๎ค าขอร๎อง 
ให๎ค าแนะน า ค าชี้แจง แสดงความต๎องการ เสนอและให๎ความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความ
ชํวยเหลือและค าอธิบายตามสถานการณ์ การใช๎ภาษาน้ าเสียง และกิริยาทําทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาการเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตําง
ระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตําง ๆและการล าดับค าตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและ
ภาษาไทย การใช๎ภาษาในการค๎นคว๎า รวบรวมและสรุปข๎อมูล/ข๎อเท็จจริงที่เก่ียวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎
อ่ืน การใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห๎องเรียน สถานศึกษาและชุมชน 
การเผยแพรํ/ประชาสัมพันธ์ ข๎อมูล ขําวสารของโรงเรียนเป็นภาษาตํางประเทศ ขําวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรมของอาเซียน คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน การประชุม
รํวมกันระหวํางประเทศสมาชิกอาเซียน การรํวมมือกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอาเซียน การรํวมมือกันในการ
คุ๎มครองสิทธิผู๎บริโภคในอาเซียน มรดกโลกในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 โดยใช๎กระบวนการทางภาษาในการสื่อสาร กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการ
แก๎ปัญหา กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต และการใช๎เทคโนโลยี 
 เพ่ือให๎เกิดเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ เห็นคุณคําในการน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อยูํอยํางพอเพียง มีความซื่อสัตย์ มุํงมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ 
 
ตวัชีว้ดั 

ต 1.1ม.2/1,ม.2/2 ,ม.2/4  
ต 1.2 ม.2/1 ,ม.2/2 ,ม.2/3  
ต 1.3 ม.2/1 ,ม.2/3     
ต 2.1 ม.2/1 ,ม.2/3  
ต 2.2 ม.2/1     
ต 3.1 ม.2/1  
ต 4.1 ม.2/1      
ต 4.2 ม.2/2   

 
รวม 13 ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
อ 22102 ภาษาอังกฤษ 4                 กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่2                ภาคเรยีนที ่2  
เวลา  60 ชัว่โมง                จ านวน 1.5 หนวํยกติ 
 
 

 ศึกษาการเขียนประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตําง ๆ การเลือก
หัวข๎อเรื่อง ใจความส าคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟังและอําน พร๎อมทั้งให๎เหตุผลและยกตัวอยํางงําย ๆ ประกอบ การพูดและเขียนเพ่ือสรุปใจความ
ส าคัญ/แกํนสาระ หัวข๎อเรื่อง (topic) ขอและให๎ข๎อมูลบรรยาย และแสดงความคิดเห็น ที่ได๎จากการวิเคราะห์
เรื่อง/ขําว/เหตุการณ์ที่อยูํในความสนใจของสังคมการแสดงความรู๎สึกเก่ียวกับตนเอง กิจกรรม และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออํานอยํางเหมาะสมเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความ
แตกตํางระหวํางเทศกาล วันส าคัญชีวิตความเป็นอยูํ ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทย 
การเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตําง ๆและการ
ล าดับค าตามโครงสร๎างภาษา การใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห๎องเรียน 
สถานศึกษาและชุมชน การใช๎ภาษาในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า ความรู๎/ข๎อมูลตําง ๆ จากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎
ตําง ๆในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ การเผยแพรํ/ประชาสัมพันธ์ ข๎อมูล ขําวสารของโรงเรียนเป็น
ภาษาตํางประเทศ ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในอาเซียน วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน เพลงของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน การประชุมสุดยอดอาเซียน 
 โดยใช๎กระบวนการทางภาษาในการสื่อสาร กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการ
แก๎ปัญหา กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต และการใช๎เทคโนโลยี  
 เพ่ือให๎มีเจตคติที่ดีในการใช๎ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
ตามภาษาและวัฒนธรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ เห็นคุณคําในการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน อยูํอยํางพอเพียง มีความซื่อสัตย์ มุํงมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะ 
 
ตวัชีว้ดั 

ต 1.1ม.2/3 , ม.2/4   
ต 1.2 ม.2/4 ,  ม.2/5  
ต 1.3 ม.2/2    
ต 2.1 ม.2/2 , ม.2/3  
ต 2.2 ม.2/1 , ม.2/2    
ต 4.1 ม.2/1   
ต 4.2 ม.2/1 ,  ม.2/2  

 รวม 12 ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
อ 23101 ภาษาอังกฤษ 5                    กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3                ภาคเรยีนที ่1  
เวลา  60 ชัว่โมง                จ านวน 1.5 หนวํยกติ 
 
 

 ศึกษาการใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายที่ฟังและอําน การออกเสียงข๎อความ ขําว 
โฆษณา และบทร๎อยกรองสั้น ๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน การโต๎ตอบการขอและให๎ข๎อมูล เกี่ยวกับตนเอง เรื่อง
ตําง ๆ ใกล๎ตัว สถานการณ์ เรื่องที่อยูํในความสนใจของสังคม ประสบการณ์ เหตุการณ์ตําง ๆ ที่อยูํในความ
สนใจของสังคม อธิบาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออําน การใช๎ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ทําทางเหมาะกับบุคคล และโอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา การเปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือนและความแตกตําง ระหวําง การออกเสียงประโยคชนิดตําง ๆ การล าดับค าตามโครงสร๎าง
ประโยค และความแตกตํางระหวําง ชีวิตความเป็นอยูํและ วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทย และ
น าไปใช๎อยํางเหมาะสม การค๎นคว๎ารวบรวมและสรุปข๎อมูล ข๎อเท็จจริง ที่เก่ียวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน
จากแหลํงเรียนรู๎ การสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห๎องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม การเผยแพรํ/ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารของโรงเรียนชุมชนและท๎องถิ่นเป็นภาษาตํางประเทศ 
ขําวเกี่ยวกับอาเซียน บทสนทนาเกี่ยวกับแหลํงทํองเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน ๓ เสา
หลัก การประชุมสุดยอดอาเซียน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน การรํวมมือกันด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
 โดยใช๎กระบวนการทางภาษาในการสื่อสาร กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการ
แก๎ปัญหา กระบวนการ สืบค๎นข๎อมูล ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต และการใช๎เทคโนโลยี 
 เพ่ือให๎เกิดเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ เห็นคุณคําในการน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ในชีวิต ประจ าวัน อยูํอยํางพอเพียง มีความซื่อสัตย์ มุํงมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ 
 
รหสัตวัชีว้ดั 

ต 1.1 ม.3/1 , ม.3/2    
ต 1.2 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/4 
ต 1.3 ม.3/1   
ต 2.1 ม.3/1 
ต 2.2 ม.3/1 , ม.3/2   
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1   
ต 4.2 ม.3/2 

 
รวม 12 ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
อ 23102 ภาษาอังกฤษ 6                       กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3                ภาคเรยีนที ่1  
เวลา  60 ชัว่โมง                จ านวน 1.5 หนวํยกติ 
 
 

 ศึกษาการใช๎สื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตําง ๆ ให๎สัมพันธ์กับประโยคและข๎อความให๎มีใจความ
ส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอํานจากสื่อตําง ๆ พร๎อมให๎เหตุผล 
และยกตัวอยําง ประกอบ การแสดงความต๎องการ เสนอและให๎ความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให๎
ความชํวยเหลือ การแสดงความรู๎สึก เกี่ยวกับเรื่องตําง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ขําว เหตุการณ์ สถานการณ์
ตําง ๆ พร๎อมให๎เหตุผลประกอบ การอธิบายชีวิต ความเป็นอยูํ ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ๎าของภาษา 
ศึกษาการจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ การเปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือน และ
ความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยค การล าดับค าตามโครงสร๎าง ประโยคและความแตกตํางระหวําง
ชีวิตความเป็นอยูํ และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาตํางประเทศ และภาษาไทยและน าไปใช๎ อยํางเหมาะสม 
การใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลอง ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
การใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น ค๎นคว๎ารวบรวม และสรุปความรู๎ จากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตําง ๆ ใน
การศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ การรํวมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติของอาเซียน การรวมกลุํมกัน
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน ขําวเหตุการณ์ ความมือกันของอาเซียน แหลํงทํองเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นในประเทศสมาชิกอาเซียน เขตการค๎าเสรีอาเซียน 
 โดยใช๎กระบวนการทางภาษาในการสื่อสาร กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการ
แก๎ปัญหา กระบวนการ สืบค๎นข๎อมูล ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต และการใช๎เทคโนโลยี 
 เพ่ือให๎เกิดเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ เห็นคุณคําในการน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ในชีวิต ประจ าวัน อยูํอยํางพอเพียง มีความซื่อสัตย์ มุํงมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ 
 
รหสัตวัชีว้ดั 

ต 1.1 ม.3/3, ม.3/4  
ต 1.2 ม.3/3 , ม.3/5 
ต 1.3 ม.3/2 , ม.3/3   
ต 2.1 ม.3/2, ม.3/3 
ต 2.2 ม.3/1 , ม.3/2   
ต 4.1 ม.3/1 
ต 4.2 ม.3/1 

 
รวม 12 ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1      กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 1                                                       ภาคเรยีนที ่1 
จ านวน 40 ชัว่โมง       จ านวน 1.0 หนวํยกติ 
 
 

ศึกษาค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข๎อความ ค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าแนะน า  บทสนทนา ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว 

โดยใช๎ทักษะการฟังการพูด การคิด การแก๎ปัญหา การสืบค๎น และน าเสนอข๎อมูล 
เพ่ือให๎มีทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีความเข๎าใจในความ

แตกตํางทางภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติท่ีดีตํอการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
ผลการเรยีนรู ๎
 

1. สนทนาโต๎ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันและสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวได๎ 
2. น าเสนอข๎อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันและสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวได๎ 
3. สรุป/ จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได๎ 
4. แลกเปลี่ยนข๎อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล๎อมใกล๎

ตัว 
 
รวม 4 ผลการเรยีนรู ๎
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
อ 21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                        กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1                                                       ภาคเรยีนที ่2 
จ านวน 40 ชัว่โมง        จ านวน 1.0 หนวํยกติ 
  
 

ศึกษาค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข๎อความ ค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าแนะน า  บทสนทนา ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว 

โดยใช๎ทักษะ ฟัง พูด คิด แก๎ปัญหา สืบค๎น และน าเสนอข๎อมูล 
เพ่ือให๎มีทักษะทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เข๎าใจในความ

แตกตํางทางภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติท่ีดีตํอการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
ผลการเรยีนรู ๎

1. สนทนาโต๎ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันและสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวได๎ 
2. น าเสนอข๎อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันและสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวได๎ 
3. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได๎ 
4. แลกเปลี่ยนข๎อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล๎อมใกล๎

ตัว 
 
รวม  4 ผลการเรยีนรู ๎
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
อ 22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3                 กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่2                                    ภาคเรยีนที ่1 
จ านวน 20 ชัว่โมง         0.5  หนวํยกิต 
 
 

ศึกษาค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข๎อความ ค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าแนะน า  บทสนทนา ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ที่อยูํในความสนใจของสังคม  

โดยใช๎ทักษะ ฟังพูด คิด แก๎ปัญหา สืบค๎น สรุป วิเคราะห์และน าเสนอข๎อมูล 
เพ่ือให๎มีทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีความเข๎าใจในความ

แตกตํางทางภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติท่ีดีตํอการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
ผลการเรยีนรู ๎

1. สนทนาโต๎ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ที่อยูํใน
ความสนใจของสังคม  

2. น าเสนอข๎อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ที่อยูํใน
ความสนใจของสังคม  

3. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได๎ 
4. แลกเปลี่ยนข๎อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ที่

อยูํในความสนใจของสังคม  
 
รวมทัง้หมด 4 ผลการเรยีนรู๎ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
อ 22202 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 4                 กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่2                                    ภาคเรยีนที ่2 
จ านวน 20 ชัว่โมง         0.5  หนวํยกิต 
 
 

ศึกษาค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข๎อความ ค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าแนะน า  บทสนทนา ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์  และขําว เหตุการณ์ที่อยูํในความสนใจของสังคม  

โดยใช๎กระบวนการทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ฟังพูด คิด แก๎ปัญหา สืบค๎น สรุป วิเคราะห์และน าเสนอ
ข๎อมูล 

เพ่ือให๎มีทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีความเข๎าใจในความ
แตกตํางทางภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติท่ีดีตํอการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
ผลการเรยีนรู ๎

1. สนทนาโต๎ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ที่อยูํใน
ความสนใจของสังคม  

2. น าเสนอข๎อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ที่อยูํใน
ความสนใจของสังคม  

3. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได๎ 
4.แลกเปลี่ยนข๎อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ที่

อยูํในความสนใจของสังคม  
 
รวมทัง้หมด 4 ผลการเรยีนรู๎ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
อ 23201 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 5                 กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3                                    ภาคเรยีนที ่1 
จ านวน 20 ชัว่โมง         0.5  หนวํยกิต 
 

ศึกษาค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข๎อความ ค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าแนะน า  บทสนทนา ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีอยูํในความสนใจของสังคม  

โดยใช๎กระบวนการทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ฟังพูด คิด แก๎ปัญหา สืบค๎น และน าเสนอข๎อมูล 
เพ่ือให๎มีทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีความเข๎าใจในความ

แตกตํางทางภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติท่ีดีตํอการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
ผลการเรยีนรู ๎

1. สนทนาโต๎ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ 
สถานการณ์ ที่อยูํในความสนใจของสังคม  

2. น าเสนอข๎อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ 
สถานการณ์ท่ีอยูํในความสนใจของสังคม  

3. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได๎ 
4. แลกเปลี่ยนข๎อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ 

สถานการณ์ ที่อยูํในความสนใจของสังคม  
 
รวมทัง้หมด 4 ผลการเรยีนรู๎ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
อ 23202 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 6                 กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3                                    ภาคเรยีนที ่2 
จ านวน 20 ชัว่โมง         0.5  หนวํยกิต 
 

ศึกษาค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข๎อความ ค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าแนะน า  บทสนทนา ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีอยูํในความสนใจของสังคม  

โดยใช๎กระบวนการทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ฟังพูด คิด แก๎ปัญหา สืบค๎น และน าเสนอข๎อมูล 
เพ่ือให๎มีทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีความเข๎าใจในความ

แตกตํางทางภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติท่ีดีตํอการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
ผลการเรยีนรู ๎

1. สนทนาโต๎ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ 
สถานการณ์ ที่อยูํในความสนใจของสังคม  

2. น าเสนอข๎อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ 
สถานการณ์ท่ีอยูํในความสนใจของสังคม  

3. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได๎ 
4. แลกเปลี่ยนข๎อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ 

สถานการณ์ ที่อยูํในความสนใจของสังคม 
 
รวมทัง้หมด 4 ผลการเรยีนรู๎ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
อ 21211 ภาษาอังกฤษส าหรบัคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์ 1 กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1                                                       ภาคเรยีนที ่1 
จ านวน 60 ชัว่โมง        จ านวน 1.5 หนวํยกติ 
  
 

 ศึกษา เรียนรู๎ และสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับ จ านวนตรรกยะ จ านวนเต็ม สมบัติของจ านวนเต็ม ทศนิยม
และเศษสํวน จ านวนตรรกยะและสมบัติของจ านวนตรรกยะ เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก  
อัตราสํวน อัตราสํวนของจ านวนหลายๆ จ านวน สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว การแก๎สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว 
และสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร  
  ศึกษาเก่ียวกับสารรอบตัว สมบัติของสาร การจ าแนกสารด๎วยสถานะ เนื้อสาร และขนาดอนุภาคของ
สาร การเปลี่ยนแปลงของสารบริสุทธิ์และสารผสม สมบัติของสารบริสุทธิ์และสารผสม การใช๎ความรู๎ทางเคมี
ให๎เป็นประโยชน์ตํอการเลือกใช๎สารเคมีในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสมและปลอดภั ย ศึกษาประเภท
โครงสร๎างและหน๎าที่ของสํวนประกอบภายในเซลล์สิ่งมีชีวิตด๎วยกล๎องจุลทรรศน์ ศึกษากระบวนการสารเข๎า
และออกจากเซลล์ด๎วยวิธีการแพรํและการออสโมซิส ศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพของพืช  
 ใช๎ความรู๎ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตํ างๆที่
หลากหลาย ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจได๎อยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน  เชื่อมโยงความรู๎ตํางๆทางคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆและองค์ความรู๎ในท๎องถิ่น   และริเริ่มสร๎างสรรค์ 
 โดยมุํงเน๎นจัดประสบการณ์การเรียนรู๎เป็นภาษาอังกฤษควบคูํกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ในการแก๎ปัญาในสถานการณ์ตํางๆที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน ให๎เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจได๎อยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และสัญลักษณ์
วิทยาศาสตร์ ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน า
ความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน และเน๎นคุณคําและเจตคติท่ีดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
 
  ผลการเรยีนรู๎ทีค่าดหวงั  
    1. สื่อสารด๎วยภาษาอังกฤษพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ได๎อยํางถูกต๎อง  
   2. สามารถแก๎โจทย์ปัญหาโดยใช๎ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได๎ 
   3. มีเจตคติท่ีดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
 รวม 3 ขอ๎ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
อ 21212 ภาษาอังกฤษส าหรบัคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์ 2    กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1                                                       ภาคเรยีนที ่2 
จ านวน 60 ชัว่โมง        จ านวน 1.5 หนวํยกติ 
  
 

 ศึกษา เรียนรู๎ และสืบค๎นข๎อมูลในสาเกี่ยวกับ  การสร๎างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช๎การสร๎างพ้ืนฐาน
ทางเรขาคณิต และการน าความรู๎เกี่ยวกับการสร๎างพ้ืนฐานทางเรขาคณิตไปใช๎ในชีวิตจริง   มิติสัมพันธ์ของรูป
เรขาคณิต หน๎าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได๎จากการมองด๎านหน๎า ด๎านข๎าง ด๎านบนของรูปเราขาคณิต
สามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์  การน าเสนอข๎อมูล การอํานแผนภูมิรูปวงกลม  และสถิติ การตั้งค าถาม
ทางสถิต ิการเก็บรวบรวมข๎อมูล  การน าเสนอข๎อมูล  แผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแทํง กราฟเส๎น แผนภูมิรูปวงกลม 
การแปลความหมายข๎อมูล และการน าสถิติไปใช๎ในชีวิตจริง 

ศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิและการวัด ผลของความร๎อนที่มีตํอการเปลี่ยนแปลงของสาร การถํายโอน
ความร๎อน การดูดกลืนและคายความร๎อน สมดุลความร๎อน องค์ประกอบของบรรยากาศ ความดันอากาศ 
ความชื้นอากาศ ลม เมฆและฝน พายุฟูาคะนอง พายุหมุนเขตร๎อน มนสุม การพยากรณ์อากาศ และการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 
 โดยมุํงเน๎นจัดประสบการณ์การเรียนรู๎เป็นภาษาอังกฤษควบคูํกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ในการแก๎ปัญาในสถานการณ์ตํางๆที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน ให๎เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจได๎อยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และสัญลักษณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน า
ความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน และเน๎นคุณคําและเจตคติที่ดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเป็นระบบ 
 

   ผลการเรยีนรู๎ทีค่าดหวงั  
    1. สื่อสารด๎วยภาษาอังกฤษพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ได๎ 
   2. สามารถแก๎โจทย์ปัญหาโดยใช๎ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได๎ 
   3. มีเจตคติท่ีดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
  4. น าความรู๎ที่ได๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเป็นระบบ 
 รวม 4 ขอ๎ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิม่เตมิ 
อ 22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3                       กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 

ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่2                                                           จ านวน 40 ชัว่โมง 1.0 หนวํยกติ 
 
 
 ศึกษาค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข๎อความ ค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าแนะน า  บทสนทนา ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ที่อยูํในความสนใจของสังคม  
โดยใช๎กระบวนการทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร ฟังพูด คิด แก๎ปัญหา สืบค๎น สรุป วิเคราะห์และน าเสนอข๎อมูล 
เพ่ือให๎มีทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีความเข๎าใจในความแตกตํางทาง
ภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติที่ดีตํอการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
ผลการเรยีนรู ๎
 1. สนทนาโต๎ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ที่อยูํใน
ความสนใจของสังคม  
 2. น าเสนอข๎อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ที่อยูํใน
ความสนใจของสังคม  
 3. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได๎ 
 4. แลกเปลี่ยนข๎อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ที่
อยูํในความสนใจของสังคม  
 
รวมทัง้หมด 4 ผลการเรยีนรู ๎
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ค าอธิบายรายวิชาเพิม่เตมิ 
อ 22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4                     กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 

ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่2                                                           จ านวน 40 ชัว่โมง 1.0 หนวํยกติ 
 
 ศึกษาค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข๎อความ ค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าแนะน า  บทสนทนา ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ที่อยูํในความสนใจของสังคม  
โดยใช๎กระบวนการทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร ฟังพูด คิด แก๎ปัญหา สืบค๎น สรุป วิเคราะห์และน าเสนอข๎อมูล 
เพ่ือให๎มีทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีความเข๎าใจในความแตกตํางทาง
ภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติที่ดีตํอการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
ผลการเรยีนรู ๎
 1. สนทนาโต๎ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ที่อยูํใน
ความสนใจของสังคม  
 2. น าเสนอข๎อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ที่อยูํใน
ความสนใจของสังคม  
 3. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได๎ 
 4. แลกเปลี่ยนข๎อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ที่
อยูํในความสนใจของสังคม  
 
รวมทัง้หมด 4 ผลการเรยีนรู ๎
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ค าอธิบายรายวิชาเพิม่เตมิ 
อ 23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5                        กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 

ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3                                                           จ านวน 40 ชัว่โมง 1.0 หนวํยกติ 
 
 
 ศึกษาค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข๎อความ ค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าแนะน า  บทสนทนา ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ สถานการณ์ที่อยูํในความสนใจของสังคม  
โดยใช๎กระบวนการทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร ฟังพูด คิด แก๎ปัญหา สืบค๎น และน าเสนอข๎อมูล 
เพ่ือให๎มีทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีความเข๎าใจในความแตกตํางทาง
ภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติที่ดีตํอการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
ผลการเรยีนรู ๎
 1. สนทนาโต๎ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ 
สถานการณ์ ที่อยูํในความสนใจของสังคม  
 2. น าเสนอข๎อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ 
สถานการณ์ที่อยูํในความสนใจของสังคม  
 3. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได๎ 
 4. แลกเปลี่ยนข๎อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ 
สถานการณ์ ที่อยูํในความสนใจของสังคม  
 
รวมทัง้หมด 4 ผลการเรยีนรู ๎
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ค าอธิบายรายวิชาเพิม่เตมิ 
อ 23202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6                กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 

ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3                                                           จ านวน 40 ชัว่โมง 1.0 หนวํยกติ 
 
 
 ศึกษาค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข๎อความ ค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าแนะน า  บทสนทนา ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ สถานการณ์ที่อยูํในความสนใจของสังคม  
โดยใช๎กระบวนการทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร ฟังพูด คิด แก๎ปัญหา สืบค๎น และน าเสนอข๎อมูล 
เพ่ือให๎มีทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีความเข๎าใจในความแตกตํางทาง
ภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติที่ดีตํอการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
ผลการเรยีนรู ๎
 1. สนทนาโต๎ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ 
สถานการณ์ ที่อยูํในความสนใจของสังคม  
 2. น าเสนอข๎อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ 
สถานการณ์ที่อยูํในความสนใจของสังคม  
 3. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได๎ 
 4. แลกเปลี่ยนข๎อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ 
สถานการณ์ ที่อยูํในความสนใจของสังคม 

 
รวมทัง้หมด 4 ผลการเรยีนรู ๎
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กิจกรรมพฒันาผูเ๎รยีน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได๎จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนโดยมุํงให๎ผู๎เรียนเกิดการ

เรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง  ได๎ฝึกปฏิบัติจริงและค๎นพบความถนัดของตนเอง  สามารถค๎นคว๎าหาความรู๎
เพ่ิมเติมตามความสนใจจากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม มีทักษะในการด าเนินงาน 
สํงเสริมให๎มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สังคม ศีลธรรม จริยธรรม ให๎ผู๎เรียนรู๎จักและเข๎าใจตนเอง สามารถวางแผน
ชีวิตและอาชีพได๎อยํางเหมาะสม 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเป็นกิจกรรมที่มุํงให๎ผู๎เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาการเรียนรู๎อยําง
รอบด๎านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร๎างให๎เป็นผู๎มีศีลธรรม  
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังให๎สร๎างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามรถจักการตนเองได๎และ
อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได๎จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน โดย
แบํงออกเป็น ๓  ลักษณะ ดังนี้ 

๑. กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎ รู๎จักตนเอง  รู๎รักษ์สิ่งแวดล๎อม  
สามารถตัดสินใจ คิดแก๎ปัญหา ก าหนดเปูาหมาย วางแผนชีวิตทั้งด๎านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได๎
อยํางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชํวยให๎ครูรู๎จักและเข๎าใจผู๎เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ชํวยเหลือและให๎ค าปรึกษาแกํ
ผู๎ปกครองในการมีสํวนรํวมพัฒนาผู๎เรียน โดยนักเรียนทุกคนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมแนะแนว ๔๐ ชั่วโมงตํอปี
การศึกษา 
 ๒. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุํงพัฒนาระเบียบวินัย  ความเป็นผู๎น า  ผู๎ตามที่ดี  ความ
รับผิดชอบ  การท างานรํวมกัน  รู๎จักแก๎ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม  ความมีเหตุผล  การชํ วยเหลือ
แบํงปันเอ้ืออาทรและสมานฉันท์  โดยจัดให๎สอดคล๎องกับความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของ
ผู๎เรียน  ให๎ได๎ปฏิบัติด๎วยตนเองในทุกขั้นตอน  ได๎แกํ  การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมิน
และปรับปรุงการท างานเน๎นการท างานรวมกันเป็นกลุํมตามความเหมาะสมและสอดคล๎องกับวุฒิภาวะของ
ผู๎เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท๎องถิ่น  กิจกรรมนักเรียน  ประกอบด๎วย  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  
นักเรียนทุกคนต๎องเข๎ารํวม  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ๓๐  ชั่งโมงตํอปีการศึกษา  กิจกรรมชุมนุม  นักเรียน
ทุกคนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรม  ชมรม  ๔๐  ชั่งโมงตํอปีการศึกษา   
 ๓. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบ าเพ็ญตนให๎เป็น
ประโยชน์ตํอสังคม ชุมชนและท๎องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ  
ความดีงาม  ความเสียสละการมีจิตสาธารณะ  เชํน  กิจกรรมอาสาพัฒนาตํางๆ  กิจกรรมสร๎างสรรค์สังคม  
นักเรียนทุกคนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐  ชั่วโมงตํอปีการศึกษา  

โครงสรา๎งและอตัราเวลาการจดักจิกรรม 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.1 ม.2 ม.3 

๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๒.  กิจกรรมนักเรียน   
      ๒.๑  ลูกเสือ-เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
      ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

๓.  กิจกรรมเพื่อสังคม 
     และสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

เวลาเรียนรวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
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การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู๎ 
 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎ เรียนต๎องอยูํบนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ 
การประเมินเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ของผู๎เรียน          
ให๎ประสบผลส าเร็จนั้น  ผู๎เรียนจะต๎องได๎รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดชี้วัดเพ่ือให๎บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู๎ สะท๎อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียนซึ่งเป็นเปูาหมายหลักในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู๎ในทุกระดับไมํวําจะเป็นระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนโดยใช๎ผลการประเมิน
เป็นข๎อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก๎าวหน๎า และความส าเร็จทางการเรียนของผู๎เรียน  
ตลอดจนข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู๎อยํางเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎  แบํงการวัดและประเมินผลเป็น ๔  ระดับ  คือ  ระดับชั้นเรียน  
ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และระดับชาติ  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 ๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยูํในกระบวนการจัดการเรียนรู๎  
ผู๎สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช๎เทคนิคการประเมินอยํางหลากหลาย 
เชํน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ๎าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟูม
สะสมงาน การใช๎แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผู๎สอนเป็นผู๎ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนประเมินตนเอง 
เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู๎ปกครองรํวมประเมิน ในกรณีที่ไมํผํานตัวชี้วัดชี้วัดให๎มี การสอนซํอมเสริม  
      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบวํา ผู๎ เรียนมีพัฒนาการความก๎าวหน๎าใน 
การเรียนรู๎  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไมํ และมากน๎อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต๎อง
ได๎ รั บการ พัฒนาปรับปรุ งและสํ ง เสริม ในด๎ านใด นอกจากนี้ ยั ง เป็นข๎อมูล ให๎ ผู๎ สอนใช๎ปรับปรุ ง  
การเรียนการสอนของตนด๎วย ทั้งนี้โดยสอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดชี้วัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือตัดสินผลการเรียน
ของผู๎เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอําน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  นอกจากนี้เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วําสํงผลตํอ
การเรียนรู๎ของผู๎เรียนตามเปูาหมายหรือไมํ ผู๎เรียนมีจุดพัฒนาในด๎านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของ
ผู๎เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข๎อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
รายงานผลการจัดการศึกษาตํอคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผู๎ปกครองและชุมชน   
 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา   เป็นการประเมินคุณภาพผู๎เรียนในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมิน
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนด๎วยข๎อสอบมาตรฐานที่จัดท าและด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด๎วย
ความรํวมมือกับหนํวยงานต๎นสังกัด ในการด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได๎จากการตรวจสอบทบทวนข๎อมูล
จากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔.  การประเมินระดับชาติ    เป็นการประเมินคุณภาพผู๎ เรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน 
การเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สถานศึกษาต๎องจัดให๎ผู๎เรียนทุกคนที่เรียนในชั้น 
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ประถมศึกษาปีที่  ๓  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เข๎ารับการประเมิน ผลจากการ
ประเมินใช๎เป็นข๎อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตําง ๆ เพ่ือน าไปใช๎ในการวางแผนยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข๎อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข๎อมูลการประเมินในระดับตําง ๆ ข๎างต๎น เป็นประโยชน์ตํอสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต๎องจัดระบบดูแลชํวยเหลือ ปรับปรุง
แก๎ไข สํงเสริมสนับสนุนเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐาน  ความแตกตํางระหวํางบุคคลที่
จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต๎องการ ได๎แกํ กลุํมผู๎เรียนทั่วไป กลุํมผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษ   กลุํม
ผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุํมผู๎เรียนที่มีปัญหาด๎านวินัยและพฤติกรรม  กลุํมผู๎เรียนที่ปฏิเสธ
โรงเรียน กลุํมผู๎เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุํมพิการทางรํางกายและสติปัญญา เป็นต๎น ข๎อมูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการชํวยเหลือผู๎เรียนได๎ทันทํวงที ป ิดโอกาสให๎
ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู๎รับผิดชอบจัดการศึกษาจะต๎องจัดท าระเบียบวําด๎วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให๎สอดคล๎องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข๎อก าหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให๎บุคลากรที่เก่ียวข๎องทุกฝุายถือปฏิบัติรํวมกัน  
 

เกณฑก์ารวดัและประเมนิผลการเรยีนรู๎ 
 

 ข๎อ ๑๒   การตัดสนิผลการเรยีน 
  ๑๒.๑  ผู๎เรียนต๎องมีเวลาเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 
  ๑๒.๒  ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกตัวชี้วัดชี้วัด และผํานทุกตัวชี้วัดชี้วัด โดยแตํละตัวชี้วัดชี้วัด
ผํานไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๕๐ หรือมีคุณภาพในระดับ ผําน ขึ้นไป 
  ๑๒.๓  ผู๎เรียนต๎องได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา  
  ๑๒.๔  ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีผลการประเมินระดับผําน
ขึ้นไประดับผํานขึ้นไป 
  ๑๒.๕  ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลการประเมิน 
  ๑๒.๖  ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน มีผลการประเมิน ระดับผําน 
 ข๎อ ๑๓  การให๎ระดบัผลการเรยีน 
  ๑๓.๑ การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุํมสาระการเรียนรู๎ ให๎ใช๎ระบบตัวชี้วัดเลขแสดง
ระดับผลการเรียนในแตํละกลุํมสาระ  เป็น ๘ ระดับ ดังนี้ 
 

ระดบัผลการเรยีน ความหมาย ชวํงคะแนนเปน็รอ๎ยละ 

๔ ดีเยี่ยม ๘๐ - ๑๐๐ 
๓.๕ ดีมาก ๗๕ - ๗๙ 
๓ ดี ๗๐ - ๗๔ 

๒.๕ คํอนข๎างดี ๖๕ - ๖๙ 
๒ ปานกลาง ๖๐ - ๖๔ 

๑.๕ พอใช๎ ๕๕ - ๕๙ 
๑ ผํานเกณฑ์ขั้นต่ า ๕๐ - ๕๔ 
๐ ต่ ากวําเกณฑ์ ๐ - ๔๙ 
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  ระดับมัธยมศึกษา  ในกรณีที่ไมํสามารถให๎ระดับผลการเรียนเป็น ๘  ระดับได๎  ให๎ใช๎ตัวชี้วัด
อักษรระบุเงื่อนไขของผลการเรียน  ดังนี้ 
  “ มส ”  หมายถึง  ผู๎เรียนไมมีสิทธิเข๎ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  เนื่องจากผู๎เรียนมีเวลา
เรียนไมํถึงร๎อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนในแตํละรายวิชา  และไมํได๎รับการผํอนผันให๎เข๎ารับการวัดผลปลายภาค
เรียน 
  “ ร ”  หมายถึง  รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมํได๎  เนื่องจากผู๎เรียนไมํมีข๎อมูลผล
การเรียนรายวิชานั้นครบถ๎วน ได๎แกํ  ไมํได๎วัดผลระหวํางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน  ไมํได๎สํงงานที่มอบหมาย
ให๎ท า  ซึ่งงานนั้นเป็นสํวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน  หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให๎ประเมินผลการเรียนไมํได๎ 
  ๑๓.๒  การประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นผํานและไมํผํานถ๎ากรณี 
ที่ผําน ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และผําน  
 ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคะแนนตั้งแตํ
ร๎อยละ ๘๐ ขึ้นไป หรือเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยูํเสมอ 
 ด ีหมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์และเขียนที่มีคะแนนระหวําง
ร๎อยละ ๗๐ – ๗๙  หรือเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
 ผาํน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคะแนนระหวําง
ร๎อยละ ๖๐ – ๖๙  หรือเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  แตํมีข๎อบกพรํอง บางประการ 
 ไมผําํน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคะแนนต่ ากวํา
ร๎อยละ ๖๐  หรือเขียนยังมีข๎อบกพรํองที่ต๎องการได๎รับการปรับปรุงแก๎ไขหลายประการ 
  ๑๓.๓  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะเพ่ือการเลื่อนชั้น และจบ
การศึกษา เป็นผํานและไมํผําน ถ๎ากรณีที่ผําน ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และผําน  
และความหมายของแตํละระดับ ดังนี้ 
 ดเียีย่ม หมายถึง ผู๎เรียนปฏบิัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันเพื่อ
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๕ - ๘ คุณลักษณะ 
และไมํมีคุณลักษณะใดได๎ผลการประเมินต่ ากวําระดับดี 
 ด ี หมายถึง ผู๎เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให๎เป็นการยอมรับของสังคม โดย
พิจารณาจาก 
  ๑. ได๎ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑ - ๔ คุณลักษณะ และไมํมีคุณลักษณะใดได๎ผลการ
ประเมินต่ ากวําระดับดี หรือ 
  ๒. ได๎ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๔ คุณลักษณะ และไมํมีคุณลักษณะใดได๎ผลการ
ประเมินต่ ากวําระดับผําน หรือ 
     ๓. ได๎ผลการประเมินระดับดี จ านวน ๕ - ๘ คุณลักษณะ และไมํมีคุณลักษณะใดได๎ผลการ
ประเมินต่ ากวําระดับผําน 
 ผาํน หมายถึง ผู๎เรียนรับรูแ๎ละปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยพิจารณา
จาก 
  ๑. ได๎ผลการประเมินระดับผําน จ านวน ๕ - ๘ คุณลักษณะ และไมํมีคุณลักษณะใดได๎ผลการ
ประเมินต่ ากวําระดับผําน หรือ 
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  ๒. ได๎ผลการประเมินระดับดี จ านวน ๔ คุณลักษณะ และไมํมีคุณลักษณะใดได๎ผลการประเมิน
ต่ ากวําระดับผําน 
 ไมผําํน หมายถึง ผู๎เรียนรับรู๎และปฏิบัติได๎ไมํครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนที่สถานศึกษาก าหนด โดย
พิจารณาจากผลการประเมินระดับไมํผําน ตั้งแตํ ๑ คุณลักษณะ 
  ๑๓.๔ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  
   จะต๎องพิจารณาทั้งเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู๎เรียนตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดและให๎ผลการประเมินเป็นผําน และไมํผําน 
                       กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน มี ๓ ลักษณะ คือ  
    ๑) กิจกรรมแนะแนว  
    ๒) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด๎วย  
     - กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู๎บ าเพ็ญประโยชน์  
                                      โดยผู๎เรียนเลือกอยํางใดอยํางหนึ่ง ๑ กิจกรรม  
     - กิจกรรมชุมนุมหรือชมรมอีก  ๑  กิจกรรม  
    ๓) กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน์ให๎ใช๎ตัวชี้วดัอักษรแสดงผลการประเมิน 
ดังนี้ 
  “ผ” หมายถึง ผู๎เรียนมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ปฏิบัติ
กิจกรรม และมีผลงาน มีคะแนนมากกวําร๎อยละ ๕๐  
  “มผ” หมายถึง ผู๎เรียนมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน น๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ปฏิบัติ
กิจกรรมและมีผลงาน มีคะแนนน๎อยกวําร๎อยละ ๕๐ ในกรณีที่ผู๎เรียนได๎ผลการเรียน “มผ”  สถานศึกษา ต๎องจัด
ซํอมเสริมให๎ผู๎เรียนท ากิจกรรมในสํวนที่ผู๎เรียนไมํได๎เข๎ารํวมหรือไมํได๎ท าจนครบถ๎วน แล๎วจึงเปลี่ยนผลการเรียน
จาก “มผ” เป็น “ผ” ได๎ ทั้งนี้ ต๎องด าเนินการให๎เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ยกเว๎นมีเหตุสุดวิสัยให๎อยูํใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษา 
 ในกรณีที่ผู๎เรียนได๎ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาต๎องจัดซํอมเสริมให๎ผู๎เรียนท ากิจกรรมในสํวนที่
ผู๎เรียนไมํได๎เข๎ารํวมหรือไมํได๎ท าจนครบถ๎วน แล๎วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ได๎ ทั้งนี้ ต๎อง
ด าเนินการให๎เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ยกเว๎นมีเหตุสุดวิสัยให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
          ข๎อ ๑๔  การเปลี่ยนผลการเรยีน 
  ๑๔.๑  การเปลี่ยนผลการเรียน “๐” 
          สถานศึกษาจัดให๎มีการสอนซํอมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัดชี้วัดที่ผู๎เรียนสอบไมํ
ผํานกํอ   แล๎วจึงสอบแก๎ตัวชี้วัดได๎ไมํเกิน ๒ ครั้ง ถ๎าผู๎เรียนไมํด าเนินการสอบแก๎ตัวชี้วัดตามระยะเวลาที่
สถานศึกษาก าหนด ให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก ๑ ภาคเรียน   
ส าหรับภาคเรียนที่ ๒ ต๎องด าเนินการให๎เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น การสอบแก๎ตัวชี้วัด ให๎ได๎ระดับผลการ
เรียนไมํเกิน “๑” ถ๎าสอบแก๎ตัวชี้วัด ๒ ครั้งแล๎ว ยังได๎ระดับผลการเรียน “๐” อีก ให๎สถานศึกษาแตํงตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู๎เรียน โดยปฏิบัติดังนี้ 
   ๑)  ถ๎าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ให๎เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
   ๒) ถ๎าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให๎เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหมํ ทั้งนี้ ให๎อยูํในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษาในกรณีท่ีเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหมํ ให๎หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวําเรียนแทนรายวิชา
ใด 
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  ๑๔.๒ การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” 
  การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให๎ด าเนินการดังนี้ 
  ให๎ผู๎เรียนด าเนินการแก๎ไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผู๎เรียนแก๎ไขปัญหาเสร็จแล๎วให๎ได๎ระดับผลการ
เรียนตามปกติ (ตัง้แต ํ ๐ - ๔) ถ๎าผู๎เรียนไมํด าเนินการแก๎ “ร”  กรณีท่ีสํงงานไมํครบแตมํผีลการประเมนิ
ระหวาํงภาคและปลายภาค  ใหผ๎ูส๎อน  น าข๎อมูลที่มีอยูํตัดสินผลการเรียน ยกเว๎นมีเหตุสุดวิสัย ให๎อยูํในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก๎ “ร” ออกไปอีกไมํเกิน ๑ ภาคเรียนส าหรับภาคเรียนที่  ๑   ส าหรับภาค
เรียนที่ ๒ ต๎องด าเนินการให๎เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้นเมื่อพ๎นก าหนดนี้แล๎วใหเ๎รยีนซ้ า หากผลการเรียน
เป็น “๐” ให๎ด าเนินการแก๎ไขตามหลักเกณฑ์ 
  ๑๔.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” 
  การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้ 
  ๑) กรณีผู๎เรียนได๎ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไมํถึงร๎อยละ ๘๐  
แตํมีเวลาเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น ให๎สถานศึกษาจัดให๎เรียนเพ่ิมเติมจนมีเวลา
เรียนครบตามท่ีก าหนดแล๎วจึงให๎วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ  ผลการแก๎ “มส” ให๎ได๎ระดับผลการเรียนไมํ
เกิน “๑” การแก๎ “มส” กรณีนี้ให๎กระท าให๎เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้นถ๎าผู๎เรียนไมํมาด าเนินการแก๎ “มส” 
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว๎นี้ให๎เรียนซ้ า  ยกเว๎นมีเหตุสุดวิสัยให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลา
การแก๎ “มส” ออกไปอีกไมํเกิน ๑ ภาคเรียน สามารถแก๎ผลการเรียนเป็น “๑ – ๔”  แตํเมื่อพ๎นก าหนดนี้แล๎ว 
ให๎ปฏิบัติดังนี้ 
  (๑)   ถ๎าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให๎เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
  (๒) ถ๎าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให๎เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชา
เรียนใหมํ 
  ๒) กรณีผู๎เรียนได๎ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมด ให๎สถานศึกษาปฏิบัติดังนี้ 
        (๑)     ถ๎าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ให๎เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
        (2) ถ๎าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษาให๎เรียนซ้ าหรือเปลี่ยน
รายวิชาเรียนใหมํ ในกรณีท่ีเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหมํ ให๎หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวําเรียนแทน
รายวิชาใด  
 การเรียนซ้ ารายวิชา หากผู๎เรียนได๎รับการสอนซํอมเสริม และสอบแก๎ตัวชี้วัด ๒ ครั้ง แล๎วไมํผําน
เกณฑ์การประเมิน ให๎เรียนซ้ ารายวิชานั้น ทั้งนี้ให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให๎เรียนซ้ าในชํวงใด
ชํวงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นวําเหมาะสม เชํน พักรับประทานอาหารกลางวัน  วันหยุดชั่วโมงวํางหลังเลิกเรียน 
ภาคฤดูร๎อน เป็นต๎น 
 ในกรณีภาคเรียนที่ ๒ หากผู๎เรียนยังมีผลการเรียน “๐” “ร” “มส” ให๎ด าเนินการให๎เสร็จสิ้นกํอน
เปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร๎อนเพ่ือแก๎ไขผลการเรียนของ
ผู๎เรียนได๎ ทั้งนี้หากสถานศึกษาใดไมํสามารถด าเนินการเปิดสอนภาคฤดูร๎อนได๎ ให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา/ต๎นสังกัดเป็นผู๎พิจารณาประสานงานให๎มีการด าเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูร๎อนเพ่ือแก๎ไขผล
การเรียนของผู๎เรียน 
  ๑๔.๔ การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ” 
  กรณีท่ีผู๎เรียนได๎ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาต๎องจัดซํอมเสริมให๎ผู๎เรียนท ากิจกรรมในสํวนที่
ผู๎เรียนไมํได๎เข๎ารํวมหรือไมํได๎ท าจนครบถ๎วน แล๎วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ได๎ ทั้งนี้ 
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ด าเนินการให๎เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้น ๆ ยกเว๎นมีเหตุสุดวิสัยให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะ
พิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไมํเกิน ๑ ภาคเรียนส าหรับภาคเรียนที่ ๒ ต๎องด าเนินการให๎เสร็จสิ้นภายในปี
การศึกษานั้น 
 ข๎อ  ๑๕   การเลื่อนชัน้ 
  ๑๕.๑  ระดับประถมศึกษา 
  สถานศึกษาอนุมัติให๎ผู๎เรียนได๎รับการเลื่อนชั้น เมื่อสิ้นปีการศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
ดังตํอไปนี้ 
  ๑) ผู๎เรียนมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  ๒) ผู๎เรียนมีผลการประเมินผํานทุกรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม 
  ๓) ผู๎เรียนมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับผํานเป็นต๎นไป 
  ๔) ผู๎เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับผํานเป็นต๎นไป 
  ๕) ผู๎เรียนมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนระดับผําน  
  ทั้งนี้ ถ๎าผู๎เรียนมีข๎อบกพรํองเพียงเล็กน๎อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวําสามารถพัฒนาและ
สอนซํอมเสริมได๎ ให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผํอนผันให๎เลื่อนชั้นได๎ 
  อนึ่ง ในกรณีที่ผู๎เรียนมีหลักฐานการเรียนรู๎ที่แสดงวํามีความสามารถดีเลิศสถานศึกษาอาจให๎
โอกาสผู๎เรียนเลื่อนชั้นกลางปีการศึกษา โดยสถานศึกษาแตํงตั้งคณะกรรมการ ประกอบด๎วย ฝุายวิชาการของ
สถานศึกษาและผู๎แทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือต๎นสังกัด ประเมินผู๎เรียนและตรวจสอบคุณสมบั ติให๎
ครบถ๎วนตามเงื่อนไขทั้ง ๓ ประการ ตํอไปนี้ 
  ๑) มีผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผํานมาและมีผลการเรียนระหวํางปีที่ก าลังศึกษาอยูํในเกณฑ์ดี
เยี่ยม 
  ๒) มีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้น 
  ๓) ผํานการประเมินผลความรู๎ความสามารถทุกรายวิชาของชั้นปีที่เรียนปัจจุบัน และความรู๎
ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของชั้นปีที่จะเลื่อนขึ้นการอนุมัติให๎เลื่อนชั้น กลางปีการศึกษาไป
เรียนชั้นสูงขึ้นได๎ ๑ ระดับชั้นนี้ ต๎องได๎รับการยินยอมจากผู๎เรียนและผู๎ปกครอง และต๎องด าเนินการให๎เสร็จสิ้น
กํอนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษานั้น ส าหรับในกรณีที่พบวํามีผู๎เรียนกลุํมพิเศษประเภทตําง ๆ มีปัญหา
ในการเรียนรู๎ให๎สถานศึกษาด าเนินงานรํวมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด/ศูนย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา/หนํวยงานต๎นสังกัด โรงเรียนเฉพาะความพิการ หาแนวทางการแก๎ไขและพัฒนา
   ๑๕.๒  ระดับมัธยมศึกษา 
                   เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู๎เรียนจะได๎รับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังตํอไปนี้ 
   ๑) รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมได๎รับการตัดสินผลการเรียนผํานตามเกณฑ์ 
ที่สถานศึกษาก าหนด 
   ๒)  ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินและมีผลการประเมินผํานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด
ในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
    ๓) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได๎ไมํต่ ากวํา ๑.๐๐ ทั้งนี้ รายวิชาใดที่ไมํ
ผํานเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาสามารถซํอมเสริมผู๎เรียนให๎ได๎รับการแก๎ไขในภาคเรียนที่  ๒ 
 หรือถ๎าผู๎เรียนมีข๎อบกพรํองเพียงเล็กน๎อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวําสามารถพัฒนาและสอนซํอม เสริม
ได๎ ให๎อยูํในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผํอนผันให๎เลื่อนชั้นได๎ 
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 ข๎อ  ๑๖  การสอนซํอมเสริม 
  ๑๖.๑  ระดับประถมศึกษา 
   การสอนซํอมเสริม เป็นการสอนเพ่ือแก๎ไขข๎อบกพรํอง กรณีที่ผู๎เรียนมี ความรู๎ ทักษะ
กระบวนการหรือเจตคติ/คุณลักษณะไมํเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดสถานศึกษาต๎องจัดสอนซํอมเสริม
เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพ่ือพัฒนาให๎ผู๎เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู๎/
ตัวชี้วัดชี้วัดที่ก าหนดไว๎ เป็นการให๎โอกาสแกํผู๎เรียนได๎เรียนรู๎และพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู๎ที่
หลากหลายและตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล 
                  ๑๖.๒  ระดับมธัยมศึกษา 

                 การสอนซํอมเสริมสามารถด าเนินการ ดังตํอไปนี้ 
๑) ผู๎เรียนมีความรู๎/ทักษะพ้ืนฐานไมํเพียงพอที่จะศึกษาในแตํละรายวิชานั้น ควร 

จัดการสอนซํอมเสริมปรับความรู๎/ทักษะพ้ืนฐาน 
๒) ผู๎เรียนไมํสามารถแสดงความรู๎ ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะที่ 

ก าหนดไว๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัดชี้วัดในการประเมินผลระหวํางเรียน 
    ๓)  ผู๎เรียนที่ได๎ระดับผลการเรียน “๐” ให๎จัดการสอนซํอมเสริมกํอนสอบแก๎ตัวชี้วัด 
    ๔)  กรณีผู๎เรียนมีผลการเรียนไมํผําน สามารถจัดสอนซํอมเสริมในภาคฤดูร๎อน 
เพ่ือแก๎ไขผลการเรียนทั้งนี้ ให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
 ข๎อ ๑๗  การเรยีนซ้ าชัน้ 
  ๑๗.๑  ระดบัประถมศึกษา 
   ผู๎ เรียนที่ไมํมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลื่อนชั้น สถานศึกษาควรให๎เรียนซ้ าชั้น ทั้งนี้
สถานศึกษาอาจใช๎ดุลยพินิจให๎เลื่อนชั้นได๎ หากพิจารณาวําผู๎เรียนมีคุณสมบัติข๎อใดข๎อหนึ่ง  
ดังตํอไปนี้ 
   ๑) มีเวลาเรียนไมํถึงร๎อยละ ๘๐ อันเนื่องจากสาเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย แตํมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นในข๎ออ่ืน ๆ ครบถ๎วน 
   ๒) ผู๎ เรียนมีผลการประเมินผํานมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดไมํถึงเกณฑ์ตามที่
สถานศึกษาก าหนดในแตํละรายวิชา แตํเห็นวําสามารถสอนซํอมเสริมได๎ในปีการศึกษานั้น และมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์การเลื่อนชั้นในข๎ออ่ืน ๆ ครบถ๎วน 
   ๓) ผู๎เรียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุํมสาระภาษาไทย คณติศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอยูํในระดับผํานกํอนที่จะให๎ผู๎เรียนเรียนซ้ าชั้น สถานศึกษาควรแจ๎งให๎ผู๎ปกครอง
และผู๎เรียนทราบเหตุผลของการเรียนซ้ าชั้น 
                         ๑๗.๒  ระดับมธัยมศึกษา 
                       ผู๎เรียนที่ไมํผํานรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน๎มวําจะเป็นปัญหาตํอการเรียนในระดับชั้นที่
สูงขึ้นสถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให๎เรียนซ้ าชั้นได๎ทั้งนี้ให๎ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู๎
ความสามารถของผู๎เรียนเป็นส าคัญการเรียนซ้ าชั้น มี ๒ ลักษณะ คือ 
                        ๑) ผู๎เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ ากวํา ๑.๐๐ และมีแนวโน๎มวําจะ
เป็นปัญหาตํอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
      ๒)  ผู๎เรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส. เกินครึ่งหนึ่ง  ของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น 
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 ข๎อ ๑๘  เกณฑ์การจบ 
  ๑๘.๑  ระดบัประถมศึกษา 
   ๑)  ผู๎เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสร๎างเวลาเรียนที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
   ๒)  ผู๎เรียนต๎องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผํานเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
   ๓)  ผู๎เรียนมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผํานเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   ๔)  ผู๎เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผํานเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   ๕)  ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนและมีผลการประเมินผําน เกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                   ๑๘.๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน๎ 
                      ๑)  ผู๎เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไมํน๎อยกวํา ๘๑ หนํวยกิตโดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน ๖9 หนํวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
                    2)  ผู๎เรียนมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผํานเกณฑ์ 
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   ๔)  ผู๎เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผํานเกณฑ์ 
การประเมินตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 

๕) ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนและมีผลการประเมินผํานเกณฑ์การ 
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
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แนวทางการประเมนิผลกจิกรรมพฒันาผูเ๎รยีน 
 

 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนมี 2  แนวทาง คือ 
  1. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนรายกิจกรรม มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1.1  ตรวจสอบเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมของผู๎เรียนให๎เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
1.2  ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของ

ผู๎เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดด๎วยวิธีการที่หลากหลาย เน๎นการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติกิจกรรม 
1.3  ผู๎เรียนที่มีเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ

ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดเป็นผู๎ผํานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนรายกิจกรรม และน าผลการประเมิน 
ไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

1.4 ผู๎เรียนที่มีผลการประเมินไมํผํานในเกณฑ์เวลาการเข๎ารํวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและ
ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ครูหรือ
ผู๎รับผิดชอบต๎องด าเนินการซํอมเสริมและประเมินจนผําน ทั้งนี้ควรด าเนินการให๎เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้นๆ 
ยกเว๎นมีเหตุสุดวิสัยให๎อยูํในดุลพินิจของสถานศึกษา 
 2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเพ่ือการตัดสิน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเพ่ือตัดสินเลื่อนชั้นและจบการศึกษาเป็นการประเมินการผําน
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเป็นรายปี/รายภาค เพ่ือสรุปผลการผํานในแตํละกิจกรรม สรุปผลรวมเพ่ือสรุปผลการ
ผํานในแตํละกิจกรรม สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปีสุดท๎ายเพื่อการจบแตํละระดับ
การศึกษา โดยการด าเนินการดังกลําวมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมเพื่อสงัคมและ

สาธารณประโยชน์ 

ประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 

2. การปฏิบตัิกิจกรรม 

3. ผลงาน/ชิน้งาน/
คณุลกัษณะของผู้ เรียน 

 

ซอ่มเสริม 

ไมผ่า่น 

ผา่น 

สง่ผลการประเมิน 
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2.1 ก าหนดให๎มีผู๎รับผิดชอบในการรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับการรํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนของ
ผู๎เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 

2.2 ผู๎รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการรํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนของผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด เกณฑ์การจบแตํละระดับการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด ผู๎เรียนต๎องผํานกิจกรรม 
3   กิจกรรมส าคัญดังนี้ 

  2.1.1 กิจกรรมแนะแนว 
  2.2.2 กิจกรรมนักเรียน ได๎แกํ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู๎บ าเพ็ญประโยชน์ 

และนักศึกษาวิชาการทหาร และกิจกรรมชุมนุม ชมรม 
  2.2.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
2.3 ผู๎รับผิดชอบเสนอผลการประเมินตํอคณะอนุกรรมการกลุํมสาระการเรียนรู๎และกิจกรรม

พัฒนาผู๎เรียนเพ่ือให๎ความเห็นชอบ 
2.4 ผู๎รับผิดชอบเสนอผู๎บริหารสถานศึกษาพิจารณาเพ่ืออนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา

ผู๎เรียนผํานเกณฑ์การจบแตํละระดับการศึกษา 
 

เกณฑ์การตดัสิน 
  1. ก าหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว๎  2 ระดับ คือ 
ผําน และ ไมํผําน 
  2. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 

ผําน    หมายถึง  ผู๎เรียนมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรม    
  และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 
  ก าหนด 

 ไมผํําน หมายถึง   ผู๎เรียนมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมไมํครบตามเกณฑ์ ไมํผํานการ 
   ปฏิบัติกิจกรรมหรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไมํเป็นไปต 
   เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

  3. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนรายปี/รายภาค 
ผําน    หมายถึง  ผู๎เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผําน” ในกิจกรรมส าคัญทั้ง 3  

  กิจกรรม คือ  กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรม 
  เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

      ไมํผําน หมายถึง    ผู๎เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไมํผําน” ในกิจกรรมส าคัญใด  
  กิจกรรมหนึ่ง ใน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม 
  นักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

  4. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเพ่ือจบระดับการศึกษา 
                 ผําน     หมายถึง    ผู๎เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผําน”   
         ทุกชั้นปีในระดับการศึกษา นั้น 
                ไมํผําน  หมายถึง  ผู๎เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไมํผําน” 
        บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
 

 


