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ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา)  

เรื่อง ใหใชหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา) พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

------------------------------------------------------------- 
 

เพ่ือใหการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สภาพแวดลอม และความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว เปนการพัฒนา      
และเสริมสรางศักยภาพคนของชาติใหสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ใหมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สอดคลองกับประเทศไทย 4.0              
โลกในศตวรรษท่ี 21 และทัดเทียมกับนานาชาติ ผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขันและดํารงชีวิตอยางสรางสรรค 
ในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา) ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (บาน
เกา)  พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  เพ่ือใหสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การบริหารจัดการเวลาเรียน และปรับ
มาตรฐานและ ตัวช้ีวัดสอดคลองกับคําส่ัง สพฐ. ท่ี ๑๒๓๙/25๖๐ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกาศ สพฐ. 
ลงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๑ คําสั่ง สพฐ. ท่ี 921/2561 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2561 และคําสั่ง สพฐ.                    
ท่ี 922/2561 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2561 เปนท่ีเรียบรอยแลว  

 

 ทั้งนี้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา) พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา) ในคราวประชุม คร้ังท่ี  1 /๒๕๖4 เม่ือวันท่ี       พฤษภาคม ๒๕๖5 
จึงประกาศใหใชหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา) พุทธศักราช ๒๕๖5 ตั้งแต     
ปการศึกษา ๒๕๖5 เปนตนไป 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี        พฤษภาคม  ๒๕๖5 
 
 
 
 
           (นายวชิร  ดวงแสงทอง)                                        (นายพรเทพ  ศรีจักร) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                          ผูอำนวยการสถานศึกษา  
                                                                             โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา) 
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คำนำ 
 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคำส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี 
สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 
๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ใหเปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โดยมีคำส่ังใหโรงเรียนดำเนินการใชหลักสูตรในป
การศึกษา ๒๕61 โดยใหใชในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ และ ๔ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ ตั้งแตปการศึกษา 
๒๕๖๑ เปนตนมา ใหเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปน
เปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา) จึงไดทำการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระ
ภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือนำไปใชประโยชนและเปนกรอบใน
การวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเปาหมายในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ใหมีกระบวนการนำหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะ
สำคัญของผูเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด โครงสรางเวลาเรียน ตลอดจน
เกณฑการวัดประเมินผลใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู เปดโอกาสใหโรงเรียนสามารถกำหนด
ทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในแตละระดับตามความพรอมและจุดเนน โดยมีกรอบ
แกนกลางเปนแนวทางท่ีชัดเจนเพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด ๔.๐ มีความพรอมในการกาวสูสังคมคุณภาพ 
มีความรูอยางแทจริง และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดท่ีกำหนดไวในเอกสารน้ี ชวยทำใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ   ในทุกระดับ
เห็นผลคาดหวังท่ีตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท่ีชัดเจนตลอดแนว ซ่ึงจะสามารถชวยใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในระดับทองถิ่นและสถานศึกษารวมกันพัฒนาหลักสูตรไดอยางม่ันใจ ทำใหการจัดทำหลักสูตรใน
ระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเปนเอกภาพยิ่งข้ึน อีกทั้งยังชวยใหเกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู และชวยแกปญหาการเทียบโอนระหวางสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุก
ระดับตั้งแตระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะตองสะทอนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดท่ี
กำหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งเปนกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ 
และครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่คาดหวังได ทุกฝาย ท่ี
เก่ียวของท้ังระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตองรวมรับผิดชอบ โดยรวมกันทำงานอยางเปนระบบ และ
ตอเนื่อง ในการวางแผน ดำเนินการ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข เพ่ือพัฒนาเยาวชน
ของชาติไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกำหนดไว 
 

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา) 

                       2565
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ความนำ 
 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามคำส่ัง กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ที่ 30/2561  ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 ใหเปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรูและ ตัวช้ีวัด กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  โดยมีคำสั่งให โรงเรียนดำเนินการใช
หลักสูตรในปการศึกษา 2561 โดยใหใชในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษาปที ่ 1 และ 4 ตั ้งแตป 
การศึกษา 2561 เปนตนมา ใหเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการ 
เรียนรูเปนเปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพ 
และมีทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที ่ 21 เพื ่อใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) จึงไดทำการปรับปรุงหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564 ในกลุ มสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และ สาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือนำไปใช
ประโยชนและเปน กรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมี
เปาหมายในการ พัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู การปฏิบัติ  โดยมีการกำหนด 
วิสัยทัศน จุดหมาย  สมรรถนะสำคัญของผูเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 
โครงสรางเวลา เรียน  ตลอดจนเกณฑการวัดประเมินผลใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  โดย
โรงเรียนกำหนด ทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในแตละระดับช้ันตามความพรอมและจุดเนน 
โดยมีกรอบ แกนกลางเปนแนวทางท่ีชัดเจนในการจัดการเรียนรูเพ่ือตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ือให
นักเรียน มีความพรอมในการกาวสูสังคมคุณภาพ มีความรูอยางแทจริง และมีทักษะในศตวรรษที่ 21  การ
ปรับปรุงหลักสูตรครั ้งนี ้ ยังคงหลักการและโครงสรางเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 คือ ประกอบดวย 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก   

1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
2. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
3. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
4. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม       
5. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา   
6. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   
7. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
8. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

  
โดยมุงเนนการปรับปรุงเน้ือหาใหมีความทันสมัย ทันตอการเปล่ียนแปลงและความเจริญกาวหนา ทาง

วิทยาการตาง  ๆคำนึงถึงการสงเสริมใหผูเรียน มีทักษะจำเปนสำหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (ทักษะการ
เรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ) เปนสำคัญ  เตรียมผูเรียนใหมี
ความพรอมท่ีจะเรียนรูส่ิงตาง  ๆพรอมท่ีจะประกอบอาชีพ เม่ือจบการศึกษา หรือสามารถ ศึกษาตอในระดับท่ี
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สูงข้ึน สามารถแขงขันและอยูรวมกับประชาคมโลกได กรอบในการปรับปรุง คือ ปรับมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวช้ีวัดตามคำส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 1239/2560 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 และคำส่ัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ท่ี 30/2561  ลงวันท่ี 5 มกราคม 2561 ใหเปล่ียนแปลง
มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด กลุมสาระการ เรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560)  ซ่ึงสาระสำคัญของการปรับหลักสูตร มีดังน้ี  

1. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร   จัดกลุมความรูใหมและนำทักษะกระบวนการ
ไปบูรณาการกับตัวช้ีวัด เนนใหผูเรียนเกิดการ คิดวิเคราะห คิดแกปญหา และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
กำหนดมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดสำหรับผูเรียนทุกคนท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวัน และ
เปนพ้ืนฐานสำคัญในการศึกษาตอระดับท่ีสูงข้ึน     

2. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดเพ่ิมสาระเทคโนโลยี ซ่ึงประกอบดวยการออกแบบและ
เทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ ท้ังน้ีเพ่ือเอ้ือตอการจัดการเรียนรูบูรณาการสาระทางคณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี กับกระบวนการเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา          

3. สาระภูมิศาสตร ซ่ึงเปนสาระหน่ึงในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยังคง มาตรฐานการเรียนรูเดิม แตปรับมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดใหมีความชัดเจน สอดคลองกับ
พัฒนาการ ตามชวงวัย มีองคความรูท่ีเปนสากล เพ่ิมความสามารถ ทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร ท่ี
ชัดเจนข้ึน   

หลักสูตรสถานศึกษาเลมน้ีจัดทำข้ึน สำหรับนำไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการ
สอน โดยวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา บริบทของโรงเรียน และทองถ่ิน  เพ่ือนำไปใชพัฒนานักเรียนใหมี
คุณภาพดานความรู และทักษะท่ีจำเปนสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงในยุคปจจุบันตอไป 
โดยเพ่ิมหลักสูตรวิชาเพ่ิมเต่ิมใหตอบรับการเปล่ียนของโลกเขาสูศตวรรษท่ี 21 

   
วิสัยทัศนสถานศึกษา 
 

ผูเรียนมีคุณภาพตามศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการสถานศึกษาอยางเปนระบบ รวมมือกับชุมชนอยางสรางสรรค 
 
สมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีกำหนด ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังน้ี 
 
 สมรรถนะสำคัญของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังน้ี 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลด
ปญหาความขัดแยงตาง  ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตองตลอดจนการ
เลือกใชวิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 
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 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด อยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได
อยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไข
ปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม 
 ๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง  ๆไปใชในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเน่ือง การทำงาน และการอยูรวมกันในสังคมดวยการ
สรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆอยางเหมาะสม การปรับตัว
ใหทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผล
กระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง  ๆและมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การส่ือสาร การทำงาน การ
แกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
  

สมรรถนะสำคัญของผูเรียนตามหลักสูตรบูรณาการทองถิ่น 
เพ่ือใหผูเรียนเขาใจ รับรูบทบาท หนาที่ และมุงใหเกิดความรักตอทองถ่ิน จึงกำหนดสมรรถนะสำคัญใน

สาระหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษา 3 ประการดังตอไปน้ี  
1. ความสามารถในการเขาใจและดำรงไวซ่ึงความเปนทองถ่ินท่ีดีงาม ความเปนตัวตน มีความภูมิใจในส่ิง

ท่ีดีงามของชุมชน ทองถ่ิน และรวมเปนสวนหน่ึงในการอนุรักษ ธำรงไวซ่ึงความเปนทองถ่ินท่ีดีงามตอไปได 
2. ความสามารถในการพัฒนาทองถ่ิน เรียนรูความเปนทองถ่ินนำมาพัฒนา ตอยอด สงเสริม ใหทองถ่ิน

กาวหนาในดานตาง  ๆอยางเหมาะสม และดีงาม 
3. ความสามารถในการมีสวนรวม และการบริหารจัดการทองถิ่น รูจักแสดงบทบาทผูนำ ผูตาม แสดง

ความคิดเห็น มีสวนรวมในกระบวนการบริหารจัดการทองถ่ินท้ังในขณะปจจุบัน และอนาคต  
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อให

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ดังน้ี 
๑.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย 
๒.  ซ่ือสัตยสุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔.  ใฝเรียนรู 
๕.  อยูอยางพอเพียง 
๖.  มุงม่ันในการทำงาน 
๗.  รักความเปนไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 
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ตอนที่ 2 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 

 

 
เวลาเรียน/ป 

 
เวลาเรียน/สัปดาห 

(หนวยกิต/ป) 
หมายเหต ุ

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ป.1-3 ป.4-6  
 กลุมสาระการเรียนรู          

     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 5 (5 นก.) 4 (4 นก.) 

บูรณาการ
ทองถ่ิน และ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ

พอเพียง ใน
รายวิชา
พ้ืนฐาน 

     คณิตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 5 (5 นก.) 4 (4 นก.) 

     วิทยาศาสตรและ 
     เทคโนโลยี 

๘๐ ๘๐ ๘๐ 120 120 120 2 (2 นก.) 2 (2 นก.) 

    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

    ประวัติศาสตร* 

4๐ 
 

40 

4๐ 
 

40 

4๐ 
 

40 

๘๐ 
 

40 

๘๐ 
 

40 

๘๐ 
 

40 

1 (1 นก.) 
 

1 (1 นก.) 

2 (2 นก.) 
 

1 (1 นก.) 

    สุขศึกษาและพล   
    ศึกษา 

4๐ 4๐ 4๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 1 (1 นก.) 2 (2 นก.) 

    ศิลปะ 4๐ 4๐ 4๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 1 (1 นก.) 2 (2 นก.) 

    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 40 40 40 1 (1 นก.) 1 (1 นก.)) 

    ภาษาตางประเทศ 160 160 160 ๘๐ ๘๐ ๘๐ 4 (4 นก.) 2 (2 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘4๐ ๘4๐ ๘4๐ ๘4๐ ๘4๐ ๘4๐    
 กจิกรรมพัฒนาผูเรยีน 

- ลูกเสือ-เนตรฯ 
-  บำเพ็ญประโยชน 

- กิจกรรมแนะแนว 
- ชุมนุม  
- ชุมนุมคอมพิวเตอร(ป.

ตน) 

๑๒๐ 
30 
10 
40 
40 

๑๒๐ 
30 
10 
40 
40 

๑๒๐ 
30 
10 
40 
40 

๑๒๐ 
30 
10 
40 
40 

๑๒๐ 
30 
10 
40 
40 

๑๒๐ 
30 
10 
40 
40 

3 (3 นก.) 
1 (1 นก.) 

 
1 (1 นก.) 
1 (1 นก.) 

3 (3 นก.) 
1 (1 นก.) 

 
1 (1 นก.) 
1 (1 นก.) 

 

  ชุมนุมภาษาอังกฤษ       
รายวิชาเพิ่มเติม  

- ภาษาจีน 
80 
40 

80 
40 

80 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

1 (1 นก.) 1 (1 นก.) 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 40 40 40 40 40 40 1 (1 นก.) 1 (1 นก.)  
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- โครงการเรียนรูตาม

หลักปรัชญาเศรษฐ
พอเพียง 

40 40 40 40 40 40 

  

 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑,๐4๐ ชั่วโมง/ป  

หมายเหต ุ  
 วิชาหนาท่ีพลเมือง บูรณาการการเรียนรูกับกิจกรรมและวิถีชีวิตประจำวันในโรงเรียน 

วิชาการปองกันการทุจริต นำไปใชในช่ัวโมงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 1 คาบ/สัปดาห 
* ใหเร่ิมใชในปการศึกษา 2564 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 

 

 
ระดับมธัยมศึกษาตอนตน 

บูรณาการ หมายเหต ุ
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 

 กลุมสาระการเรียนรู  

     ภาษาไทย ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

บูรณาการทองถ่ิน และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ในรายวิชาพ้ืนฐาน 

 

     คณิตศาสตร ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.)  

     วิทยาศาสตรและ 
     เทคโนโลยี 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

 
 

    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 
    ประวัติศาสตร   

๑๒๐ 
(๓ นก.) 
40 

(1 นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 
40 

(1 นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 
40 

(1 นก.) 

 

    สุขศึกษาและพล   
    ศึกษา 

๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.)  

    ศิลปะ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.)  

    การงานอาชีพ 4๐ 
(1นก.) 

4๐ 
(1นก.) 

4๐ 
(1นก.)  

เทคโนโลยี 40 
(1นก.) 

40 
(1นก.) 

40 
(1นก.)  

    ภาษาตางประเทศ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.)  

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘8๐ 
(๒2 นก.) 

๘8๐ 
(๒2 นก.) 

๘8๐ 
(๒2 นก.) 

  

 กจิกรรมพัฒนาผูเรยีน 
- ลูกเสือ-เนตรฯ 

- บำเพ็ญประโยชน 
- กิจกรรมแนะแนว 
- ชุมนุม(อาชีพ) 

๑๒๐ 
30  
10 
40 
40 

๑๒๐ 
30 
10 
40 
40 

๑๒๐ 
30 
10 
40 
40 

  

รายวิชา / กิจกรรมท่ี
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม          
ตามความพรอมและจุดเนน   

200 
(5 นก.) 

 
200 
(5 นก.) 

 
200 
(5 นก.) 

 
 

- ภาษาจีน 
- เปนเลิศกลุมเทคโนโลยี  
- เปนเลิศกลุมวิชาการ   

 

40 
80 
80 

40 
80 
80 

40 
80 
80 

  

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ป 

หมายเหต ุ  
 วิชาหนาท่ีพลเมือง บูรณาการการเรียนรูกับกิจกรรมและวิถีชีวิตประจำวันในโรงเรียน 

วิชาการปองกันการทุจริต นำไปใชในช่ัวโมงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 1 คาบ/สัปดาห 
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โครงสรางหลักสูตรชั้นป 
 

โครงสรางหลักสูตรระดับชัน้ประถมศึกษา 
 

โครงสรางชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง/

ป) 

รวมวิชาพื้นฐาน 840 

ท11101  ภาษาไทย 200 

ค11101  คณิตศาสตร 200 

ว11101  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 80 

ส11101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 

ส11102  ประวัติศาสตร 40 

พ11101  สุขศึกษาพลศึกษา 40 

ศ11101  ศิลปะ(ทัศนศิลป/ดนตรี/นาฏศิลป) 40 

ง11101  การงานอาชีพ 40 

อ11101  ภาษาอังกฤษ 160 

รวมวิชาเพิ่มเติม 80 

จ11201 ภาษาจีน1 40 

ว11201 คอมพิวเตอร1 40 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40 

กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ – เนตรนารี  

- บำเพ็ญประโยชน 

 

30 

10 

- ชุมนุม 40 

 รวมทั้งสิ้นปละ 1,040 
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โครงสรางชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/

ป) 

รวมวิชาพื้นฐาน 840 

ท12101  ภาษาไทย 200 

ค12101  คณิตศาสตร 200 

ว12101  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 80 

ส12101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 

ส12102  ประวัติศาสตร 40 

พ12101  สุขศึกษาพลศึกษา 40 

ศ12101  ศิลปะ(ทัศนศิลป/ดนตรี/นาฏศิลป) 40 

ง12101  การงานอาชีพ 40 

อ12101  ภาษาอังกฤษ 160 

รวมวิชาเพิ่มเติม 80 

จ12201 ภาษาจีน2 40 

ว12201 คอมพิวเตอร2 40 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40 

กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ – เนตรนารี 

- บำเพ็ญประโยชน 

 

30 

10 

- ชุมนุม 40 

 รวมทั้งสิ้นปละ 1,040 
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โครงสรางชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/

ป) 

รวมวิชาพื้นฐาน 840 

ท13101  ภาษาไทย 200 

ค13101  คณิตศาสตร 200 

ว13101  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 80 

ส13101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 

ส13102  ประวัติศาสตร 40 

พ13101  สุขศึกษาพลศึกษา 40 

ศ13101  ศิลปะ(ทัศนศิลป/ดนตรี/นาฏศิลป) 40 

ง13101  การงานอาชีพ 40 

อ13101  ภาษาอังกฤษ 160 

รวมวิชาเพิ่มเติม 80 

จ13201 ภาษาจีน3 40 

ว13201 คอมพิวเตอร3 40 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40 

กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ – เนตรนารี 

- บำเพ็ญประโยชน 

 

30 

10 

- ชุมนุม 40 

 รวมทั้งสิ้นปละ 1,040 
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โครงสรางชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/

ป) 

รวมวิชาพื้นฐาน 840 

ท14101  ภาษาไทย 160 

ค14101  คณิตศาสตร 160 

ว14101  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 120 

ส14101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 

ส14102  ประวัติศาสตร 40 

พ14101  สุขศึกษา 40 

พ14102  พลศึกษา 40 

ศ14101  ศิลปะ 40 

ศ14102  ดนตรี นาฏศิลป 40 

ง14101  การงานอาชีพ 40 

ง14102  เทคโนโลยี 40 

อ14101  ภาษาอังกฤษ 80 

รวมวิชาเพิ่มเติม 80 

จ14201 ภาษาจีน 4 40 

อ14201 อานเขียน 1 40 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40 

กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ – เนตรนารี 

- บำเพ็ญประโยชน 

 

30 

10 

- ชุมนุม 40 

 รวมทั้งสิ้นปละ 1,040 

 
  



13 
 

 

โครงสรางชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/

ป) 

รวมวิชาพื้นฐาน 840 

ท15101  ภาษาไทย 160 

ค15101  คณิตศาสตร 160 

ว15101  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 80 

ส15101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 

ส15102  ประวัติศาสตร 40 

พ15101  สุขศึกษา 40 

พ15102  พลศึกษา 40 

ศ15101  ศิลปะ 40 

ศ15102  ดนตรี นาฏศิลป 40 

ง15101  การงานอาชีพ 40 

ง15102  เทคโนโลยี 40 

อ15101  ภาษาอังกฤษ 80 

รวมวิชาเพิ่มเติม 80 

จ15201 ภาษาจีน 5 40 

อ15201 อานเขียน 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40 

กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ – เนตรนารี 

- บำเพ็ญประโยชน 

 

30 

10 

- ชุมนุม 40 

 รวมทั้งสิ้นปละ 1,040 
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โครงสรางชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/

ป) 

รวมวิชาพื้นฐาน 840 

ท16101  ภาษาไทย 160 

ค16101  คณิตศาสตร 160 

ว16101  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 80 

ส16101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 

ส16102  ประวัติศาสตร 40 

พ16101  สุขศึกษา 40 

พ16102  พลศึกษา 40 

ศ16101  ศิลปะ 40 

ศ16102  ดนตรี นาฏศิลป 40 

ง16101  การงานอาชีพ 40 

ง16102  เทคโนโลยี 40 

อ16101  ภาษาอังกฤษ 80 

รวมวิชาเพิ่มเติม 80 

จ16201 ภาษาจีน 6 40 

อ16201 อานเขียน 3 40 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40 

กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ – เนตรนารี 

- บำเพ็ญประโยชน 

 

30 

10 

- ชุมนุม 40 

 รวมทั้งสิ้นปละ 1,040 
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โครงสรางหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัส 

วิชา 
รายวิชา/กิจกรรม 

หนวย
กิต 

ชั่วโมง 
รหัส 

วิชา 
รายวิชา/กิจกรรม 

หนวย
กิต 

ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 

ค21101 คณิตศาสตร 1 1.5 60 ค21102 คณิตศาสตร 2 1.5 60 

ว21101 วิทยาศาสตร 1 1.5 60 ว21103 วิทยาศาสตร 2 1.5 60 

ว21102 เทคโนโลยี 1 0.5 20 ว21104 เทคโนโลยี 2 0.5 20 

ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.5 60 ส21104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.5 60 

ส21102 ประวัติศาสตร 1 0.5 20 ส21105 ประวัติศาสตร 2 0.5 20 

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20 พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 20 

พ21102 พลศึกษา 1 0.5 20 พ21104 พลศึกษา 2 0.5 20 

ศ21101 ศิลปะ 1  0.5 20 ศ21103 ศิลปะ 2  0.5 20 

ศ21102 ดนตรี นาฏศิลป 1  0.5 20 ศ21104 ดนตรี นาฏศิลป 2 0.5 20 

ง21101 การงานและพ้ืนฐานอาชีพ 1 0.5 20 ง21102 การงานและพ้ืนฐานอาชีพ 2 0.5 20 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 

รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 100 รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 100 

ค21201 เสรมิทักษะคณิตศาสตร 1 1.0 40 ค21202 เสรมิทักษะคณิตศาสตร 2 1.0 40 

ว21201 คอมพิวเตอร1 1.0 40 ว21202 คอมพิวเตอร2 1.0 40 

จ21201 ภาษาจีน 1 0.5 20 จ21202 ภาษาจีน 2 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - 60 

 กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว  - 20 
 กิจกรรมนักเรียน 

ลูกเสือ/เนตรนาร ี

   กิจกรรมเพ่ือสังคมและ  
   สาธารณประโยชน 

 
- 
 

 

 
15 
 

5 

 กิจกรรมนักเรียน 

ลูกเสือ/เนตรนาร ี

   กิจกรรมเพ่ือสังคมและ    
   สาธารณประโยชน 

 
- 

 
15 
 

5 

 ชุมนุม -   20  ชุมนุม - 20 
รวมเวลาเรียน 12.5 600 รวมเวลาเรียน 12.5 600 

  หมายเหตุ      
วิชาหนาท่ีพลเมือง บูรณาการการเรียนรูกับกิจกรรมและวิถีชีวิตประจำวันในโรงเรียน 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนโรงเรียนจัดกิจกรรมท้ังในและนอกเวลาเรียน  
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 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัส 

วิชา 
รายวิชา/กิจกรรม 

หนวย
กิต 

ชั่วโมง 
รหัส 

วิชา 
รายวิชา/กิจกรรม 

หนวย
กิต 

ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 

ค22101 คณิตศาสตร 3 1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร 4 1.5 60 

ว22101 วิทยาศาสตร 3 1.5 60 ว22103 วิทยาศาสตร 4 1.5 60 

ว22102 เทคโนโลยี 3 0.5 20 ว22104 เทคโนโลยี 4 0.5 20 

ส22101 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3 1.5 60 ส22104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.5 60 

ส22102 ประวัติศาสตร 3 0.5 20 ส22105 ประวัติศาสตร 4 0.5 20 

พ21101 สุขศึกษา 3 0.5 20 พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 20 

พ22102 พลศึกษา 3 0.5 20 พ22104 พลศึกษา 4 0.5 20 

ศ22101 ศิลปะ 3 0.5 20 ศ22103 ศิลปะ 4 0.5 20 

ศ22102 ดนตรี นาฏศิลป 3  0.5 20 ศ22104 ดนตรี นาฏศิลป 4 0.5 20 

ง22101 การงานและพ้ืนฐานอาชีพ 3 0.5 20 ง22102 การงานและพ้ืนฐานอาชีพ 4 0.5 20 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 

รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 100 รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 100 

ค22201 เสรมิทักษะคณิตศาสตร 3 1.0 40 ค22202 เสรมิทักษะคณิตศาสตร 4 1.0 40 

ว22201 คอมพิวเตอร3 1.0 40 ว22202 คอมพิวเตอร4 1.0 40 

จ22201 ภาษาจีน 3 0.5 20 จ22202 ภาษาจีน 4 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - 60 

 กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว  - 20 
 กิจกรรมนักเรียน 

ลูกเสือ/ เนตรนาร ี

   กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

   สาธารณประโยชน 

 
- 
 

 

 
15 
 

5 

 กิจกรรมนักเรียน 

ลูกเสือ/ เนตรนาร ี

   กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

   สาธารณประโยชน 

- 
 

 
15 
 

5 

 ชุมนุม -   20  ชุมนุม - 20 

รวมเวลาเรียน 12.5 600 รวมเวลาเรียน 12.5 600 
 

  หมายเหตุ      
วิชาหนาท่ีพลเมือง บูรณาการการเรียนรูกับกิจกรรมและวิถีชีวิตประจำวันในโรงเรียน 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนโรงเรียนจัดกิจกรรมท้ังในและนอกเวลาเรียน  
 



17 
 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัส 

วิชา 
รายวิชา/กิจกรรม 

หนวย
กิต 

ชั่วโมง 
รหัส 

วิชา 
รายวิชา/กิจกรรม 

หนวย
กิต 

ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 

ค23101 คณิตศาสตร 5 1.5 60 ค23102 คณิตศาสตร 6 1.5 60 

ว23101 วิทยาศาสตร 5 1.5 60 ว23102 วิทยาศาสตร 6 1.5 60 

ง23102 เทคโนโลยี 5 0.5 20 ง23104 เทคโนโลยี 6 0.5 20 

ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.5 60 ส23104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.5 60 

ส23102 ประวัติศาสตร 5 0.5 20 ส23105 ประวัติศาสตร 6 0.5 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20 พ23103 สุขศึกษา 3 0.5 20 

พ23102 พลศึกษา 5 0.5 20 พ23104 พลศึกษา 6 0.5 20 

ศ23101 ศิลปะ 5 0.5 20 ศ23103 ศิลปะ 6 0.5 20 

ศ23102 ดนตรี นาฏศิลป 5 0.5 20 ศ23104 ดนตรี นาฏศิลป 6 0.5 20 

ง23101 การงานและพ้ืนฐานอาชีพ 5 0.5 20 ง23103 การงานและพ้ืนฐานอาชีพ 6 0.5 20 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 

รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 100 รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 100 

ค23201 เสรมิทักษะคณิตศาสตร 5 1.0 40 ค23202 เสรมิทักษะคณิตศาสตร 6 1.0 40 

ว23201 คอมพิวเตอร5 1.0 40 ว23202 คอมพิวเตอร6 1.0 40 

จ23201 ภาษาจีน 5 0.5 20 จ23202 ภาษาจีน 6 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - 60 

 กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว  - 20 

 กิจกรรมนักเรียน 

ลูกเสือ/ เนตรนาร ี

   กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

   สาธารณประโยชน 

 
- 
 

 

 
15 
 

5 

 กิจกรรมนักเรียน 

ลูกเสือ/ เนตรนาร ี

   กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

   สาธารณประโยชน 

- 
 

 
15 
 

5 

 ชุมนุม -   20  ชุมนุม - 20 

รวมเวลาเรียน 12.5 600 รวมเวลาเรียน 12.5 600 
 

  หมายเหตุ      
วิชาหนาท่ีพลเมือง บูรณาการการเรียนรูกับกิจกรรมและวิถีชีวิตประจำวันในโรงเรียน 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนโรงเรียนจัดกิจกรรมท้ังในและนอกเวลาเรียน  
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ตอนที่ 3 คำอธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับประถมศึกษาปที ่1 – 6 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา  ท ๑1๑๐๑                                                     กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                                                             เวลา 200 ชั่วโมง  
 

             ฝกอานออกเสียงรอยแกวและรอยกรอง ความหมายของคำ การอานเรื่อง การอานจับใจความตาม
กระบวนการอานจับใจความ การอานเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ การเขียนตัวอักษรไทยและเลขไทย การเขียน
ส่ือสาร ฟงคำแนะนำ คำส่ังงายๆ รูจักการตั้งคำถามและตอบคำถาม การพูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึก 
รูจักลักษณะของประโยค คำคลองจอง บทอาขยานและบทรอยกรอง 
 สามารถอานออกเสียงรอยแกวและรอยกรอง อานออกเสียงคำสมาชิกในครอบครัวของฉันและบอก
ความหมายของคำ อานเรื ่องสั ้นๆ และตอบคำถามจากเรื ่อง สามารถเลาเรื ่องยอและสามารถวิเคราะห
เหตุการณจากเร่ืองท่ีอาน สรุปความและขอคิดจากการอานเร่ือง อานเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ คัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัด คัดลายมือคำสมาชิกในครอบครัวของฉัน เขียนคำและประโยคตางๆ สามารถปฏิบัติตาม
คำแนะนำ คำส่ังงายๆ ตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อาน สามารถพูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึก
สามารถพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัวของฉัน และการพูด-เขียน พยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย เขียน
สะกดคำและบอกความหมายของคำ สามารถแตงประโยคทั่วไป แตงประโยคคำสมาชิกในครอบครัว สามารถ
ตอคำคลองจอง บอกขอคิดเร่ืองท่ีอาน บอกขอคิดจากการฟงบทความสมาชิกในครอบครัว สามารถทองจำบท
อาขยานและบทรอยกรอง 
 มีมารยาทในการอาน มีนิสัยรักการอาน มีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน มีมารยาทในการเขียน 
มีนิสัยรักการเขียน รักชาติ ศาสน กษัตริย รักความเปนไทย มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด ซ่ือสัตย
สุจริต และเห็นคุณคาของเร่ืองท่ีอาน อยูอยางพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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 
 

รวมทั้งหมด   22  ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา  ท ๑2๑๐๑                                                    กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                                                             เวลา 200 ชั่วโมง  
 
              ศึกษาหลักการอานออกเสียงรอยแกวและรอยกรอง นิยามความหมายของคำ หลักการอาน การ
เลาเร่ือง การคาดคะเนเหตุการณ หลักการอานจับใจความ การอานเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ มารยาทในการ
อาน หลักการเขียนตัวอักษรไทยและเลขไทยการเขียนสื่อสาร-มารยาทในการเขียน การฟงคำแนะนำ คำส่ัง
งายๆ หลักการตั ้งคำถามและตอบคำถาม หลักการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู สึก การพูดสื ่อสาร 
มารยาทในการฟง การดู และการพูด ชื่อและการเขียนตัวอักษรไทยและเลขไทย หลักการเขียนสะกดคำ 
ลักษณะของประโยค คำคลองจอง การจับใจความสำคัญ บทอาขยาน บทรอยกรอง 
 สามารถอานออกเสียงคำ คำคลองจอง ขอความ และบทความและรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง อาน
ออกเสียงคำโรงเรียนของฉัน ฝกการอานเรื่องสั้นๆ และตอบคำถามจากเรื่อง ฝกทักษะการเลาเรื ่อง การ
คาดคะเนเหตุการณ สรุปความและขอคิดจากการอานเรื่อง ฝกอานเครื่องหมายหรือสัญลักษณ คัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัด ฝกทักษะการเขียนคำและประโยค เขียนเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนของฉัน ฝกมารยาทในการ
เขียน อาน และฟงคำแนะนำ คำส่ังงายๆ และปฏิบัติตาม ฝกการตั้งคำถามและตอบคำถาม ฝกการพูดความ
คิดเห็นและความรูสึก การพูดสื่อสาร การพูดแนะนำโรงเรียนของฉัน สามารถบอกและเขียนพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต และเลขไทยได สามารถเรียบเรียงคำเปนประโยคไดตรงตามเจตนาของการสื่อสาร เรียงประโยค
เกี่ยวกับโรงเรียนของฉัน บอกลักษณะของคำคลองจอง เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินไดเหมาะกับ
กาลเทศะ เขียนและสะกดคำและบอกความหมายของคำท่ีกำหนดใหได ระบุขอคิดท่ีไดจากการอานหรือการฟง
วรรณกรรมสำหรับเด็กเพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวัน บอกขอคิดจากบทความโรงเรียนของฉัน สามารถรองบท
รองเลนสำหรับเด็กในทองถ่ิน ทองจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ  

มีมารยาทในการอาน เขียน มีนิสัยรักการเขียนและอาน มีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน ตระหนัก
ในวัฒนธรรมการใชภาษาไทย ภูมิใจในวรรณคดี วรรณกรรม ซ่ึงเปนภูมิปญญาของคนไทย สามารถนำทักษะ
ทางภาษามาประยุกตใชในชีวิตประจำวันอยางมีประสิทธิภาพเหมาะกาลเทศะและบุคคล  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ท 1.1 ป.2/1,ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8 
ท 2.1 ป.2/1,ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
ท 3.1 ป.2/1,ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 
ท 4.1 ป.2/1,ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
ท 5.1 ป.2/1,ป.2/2, ป.2/3 

 
รวมทั้งหมด 27 ตัวชี้วัด    
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา  ท ๑3๑๐๑                                                     กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3                                                             เวลา 200 ชั่วโมง 
 
          ศึกษาหลักการอานออกเสียงรอยแกวและรอยกรอง นิยามความหมายของคำ หลักการอาน การเลา
เรื่อง การคาดคะเนเหตุการณ หลักการอานจับใจความ การอานเครื่องหมายหรือสัญลักษณ มารยาทในการ
อาน หลักการเขียนตัวอักษรไทยและเลขไทยการเขียนสื่อสาร-มารยาทในการเขียน การฟงคำแนะนำ คำส่ัง
งายๆ หลักการตั ้งคำถามและตอบคำถาม หลักการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู สึก การพูดสื ่อสาร 
มารยาทในการฟง การดู และการพูด ชื่อและการเขียนตัวอักษรไทยและเลขไทย หลักการเขียนสะกดคำ 
ลักษณะของประโยค คำคลองจอง การจับใจความสำคัญ บทอาขยาน บทรอยกรอง 
 ฝกอานออกเสียงรอยแกวและรอยกรอง อานออกเสียงเรื่องสั้นเกี่ยวกับชุมชนของฉัน ฝกทักษะการ
อธิบายความหมายของคำ ฝกการอานเรื่องสั้นๆ และตอบคำถามจากเรื่อง ฝกทักษะการเลาเรื่อง ฝกการ
คาดคะเนเหตุการณ ฝกสรุปความและขอคิดจากการอานเร่ือง ฝกอานเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ ฝกทักษะคัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ฝกทักษะการเขียนคำและประโยค เขียนบันทึกเรื ่องราวในชุมชนของฉัน ฝก
มารยาทในการเขียน ฝกมารยาทในการอาน ฝกทักษะการฟงคำแนะนำ คำส่ังงาย  ๆและปฏิบัติตาม ฝกการต้ัง
คำถามและตอบคำถาม ฝกการพูดความคิดเห็นและความรูสึก ฝกพูดส่ือสาร สามารถพูดเลาเร่ืองชุมขนของฉัน 
ฝกมารยาทในการฟง การดู และการพูด ฝกทักษะการเขียน พยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย ฝกการ
สะกดคำและบอกความหมายของคำ ฝกแตงประโยค แตงคำคลองจองชุมชนของฉัน ฝกตอคำคลองจอง ฝกจับ
ใจความสำคัญและขอคิด บอกขอคิดเร่ืองส้ันชุมชนของฉัน ทองจำบทอาขยานและบทรอยกรอง 
 มีมารยาทในการอาน การเขียน  นิสัยรักการอาน มีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน ตระหนักใน
วัฒนธรรมการใชภาษาไทย ภูมิใจในวรรณคดี วรรณกรรม ซ่ึงเปนภูมิปญญาของคนไทย สามารถนาทักษะทาง
ภาษามาประยุกตใชในชีวิตประจาวันอยางมีประสิทธิภาพเหมาะกาลเทศะและบุคคล มีมารยาทในการฟง การ
ดู และการพูด มีความซ่ือสัตยสุจริต เห็นคุณคาของเรื่องที่อาน รักความเปนไทย รักชาติ  ศาสน กษัตริย อยู
อยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ท 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9 
ท 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
ท 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
ท 4.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
ท 5.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 

 
 รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด    
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา  ท ๑๔๑๐๑                                        กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                                        เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง  
 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี ่ยวกับการอานออกเสียงบทรอยแกว และบทรอยกรอง พรอมอธิบาย
ความหมายของคำ ประโยค และสำนวน อานเรื่องส้ันๆ ตามเวลาที่กำหนด ตอบคำถาม แยกขอเท็จจริง และ
ขอคิดเห็น คาดคะเนเหตุการณ อานสรุปความรูและขอคิดจากเรื่อง“เชิญเที่ยวเมืองพาน”(น้ำตกปูแกง) คัด
ลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนส่ือสารดวยแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิด เขียนยอความ เขียน
จดหมาย เขียนบันทึก และเขียนรายงาน เขียนเรื่องตามจินตนาการ“เชิญเที่ยวเมืองพาน” (น้ำตกปูแกง) 
จำแนกขอเท็จจริง และขอคิดเห็น พูดสรุปความ พูดแสดงความรู ความคิดเห็น“เชิญเที่ยวเมืองพาน”(น้ำตกปู
แกง) ตั้งคำถามและตอบคำถาม พูดรายงานเรื่องที่ศึกษาจากการฟง และดูอยางมีมารยาท สะกดคำและบอก
ความหมายของคำ ระบุชนิด หนาที่ของคำในประโยค แตงประโยค บทรอยกรองและแตงคำขวัญ“เชิญเที่ยว
เมืองพาน”(น้ำตกปูแกง) บอกความหมายของสำนวน การใชพจนานุกรม เปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาถ่ิน 
รองเพลงพื้นบาน ทองจำบทอาขยาน และบทรอยกรองที ่มีคุณคาตามความสนใจ ศึกษาและวิเคราะห
วรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสำหรับเด็กเรื่อง ไมอยากเปนควาย สิงโตเจาปญญา เลนกลางแจง ตนไม 
เรื่องของมาเหม่ียว บานพิลึก โทรทัศนเปนเหตุ และนางในวรรณคดี เพ่ือระบุและอธิบายขอคิดที่ไดจากการ
อาน“เชิญเท่ียวเมืองพาน”(น้ำตกปูแกง) ไปปรับใชในชีวิตจริง 
 โดยใชการฝกทักษะกระบวนการทางภาษา ทั้งในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน กระบวน  
การคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุม 
 เพ่ือใหเกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาไทย ต้ังใจเรียนและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน คนควาหา
ความรู จากแหลงการเรียนรูตางๆ อยางสม่ำเสมอ ซักถามและสืบคนเพ่ือหาขอมูล มีความรอบคอบในการ
ทำงาน ใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอาน  
การเขียน และการฟง นำความรูท่ีไดจากการศึกษาไปประยุกตใชในชีวิตจริง 
 
ตัวชี้วัด 
 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 
  
รวม 33 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา  ท ๑๕๑๐๑                                          กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง  
 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับการอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง พรอมอธิบายความหมาย
ของคำ ประโยค และขอความที่เปนการบรรยายและการพรรณนา อานงานเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตาม
คำส่ังหรือขอแนะนำ อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยางสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเรื่อง“เชิญ
เที่ยวเมืองพาน”(พระธาตุจอมแว) อธิบายความหมายโดยนัย การเขียนแผนภาพโครงเรื ่องและแผนภาพ
ความคิด การเขียนยอความ การเขียนจดหมายการเขียนเรื่องตามจินตนาการ การเขียนแสดงความรูสึกและ
ความคิดเห็น เร่ือง“เชิญเท่ียวเมืองพาน” (พระธาตุจอมแว) การกรอกแบบรายการตาง  ๆ คัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู ฝกตั้งคำถามและตอบ
คำถามเรื่อง“เชิญเที่ยวเมืองพาน” (พระธาตุจอมแว) พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควาจากการฟง
และดูไดอยางมีมารยาท การระบุชนิดและหนาที ่ของคำและการจำแนกสวนประกอบของประโยค การ
เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถ่ิน ทองจำบทอาขยานตามที่กำหนดและแตงกลอน ๔ “เชิญเที่ยว
เมืองพาน” (พระธาตุจอมแว) บทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ ศึกษาและวิเคราะหวรรณกรรมรอยแกว
และรอยกรองสำหรับเด็กเรื ่อง นิทานพื้นบานไทย นอมรำลึก  พระคุณครู เพลินอานงานพระราชนิพนธ 
กระเชาใบนอยของนางสีดา แมโพสพ มิตรแท พระสังขพบพระบิดา พระมารดา และบัวนอยคอยคล่ีบาน เพ่ือ
ร ะ บ ุ ข  อ ค ิ ด ท ี ่ ไ ด  จ า ก ก า ร อ  า น เ ร ื ่ อ ง “เ ช ิ ญ เ ท ี ่ ย ว เ ม ื อ ง พ า น ”(พ ร ะ ธ า ต ุ จ อ ม แ ว ) 
ไปปรับใชในชีวิตประจำวัน 
 โดยใชการฝกทักษะกระบวนการทางภาษา ทั้งในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน กระบวน   
การคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุม 
 เพ่ือใหเกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาไทย ต้ังใจเรียนและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน คนควาหา
ความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ อยางสม่ำเสมอ ซักถามและสืบคนเพ่ือหาขอมูล มีความรอบคอบในการ
ท ำ ง า น  
ใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอาน การเขียน และการฟง นำความรูท่ีไดจาก
การศึกษาไปประยุกตใชในชีวิตจริง 
 
ตัวชี้วัด 
 ท 1.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8 
 ท 2.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8 ป.5/9 
 ท 3.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5  
 ท 4.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7 
 ท 5.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 
  
รวม 33 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา  ท ๑๖๑๐๑                                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                              เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง  
 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการอานออกเสียง คำ คำคลองจอง ขอความ และบทรอยกรองงายๆ 
วรรณคดีและวรรณกรรม พรอมอธิบายความหมายของคำ ประโยค และขอความท่ีเปนโวหาร อานขอเขียนเชิง
อธิบาย และปฏิบัติตามคำส่ังหรือขอแนะนำการอาน  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่อง“เชิญเที่ยวเมือง
พาน”(ถ้ำผาโขง) อานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ำเสมอและนำเสนอเรื ่องท่ีอาน สามารถอธิบาย
ความหมายของขอมูลจากการอานแผนผัง แผนท่ี แผนภูมิ และกราฟ การเขียนแผนภาพโครงเร่ืองในการเขียน
ตามจินตนาการ การเขียนเรียงความ เขียนบรรยาย“เชิญเที่ยวเมืองพาน”(ถ้ำผาโขง) การเขียนจดหมาย การ
กรอกแบบรายการตางๆ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด และสามารถเลือกใชภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถ่ินไดเหมาะสมกับกาลเทศะ ทองจำบทอาขยานตามท่ีกำหนด และบทรอยกรองท่ีมีคุณคา
ตามความสนใจ พูดส่ือสารไดชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค พูดโนมนาวเรื่อง“เชิญเที่ยวเมืองพาน” (ถ้ำผาโขง) 
อยางมีเหตุผลและนาเช่ือถือ พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษา แสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องท่ี
ฟงและดู ฟงคำแนะนำ และปฏิบัติตามอยางมีมารยาท  พรอมบอกสาระสำคัญของเรื่องที่ฟงและดู และฝกต้ัง
คำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื ่องที่อาน หลักการวิเคราะหชนิดและหนาที่ของคำในประโยค  ใชคำได
เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล รวบรวมและบอกความหมายของ  คำภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย 
ระบุลักษณะของประโยค การแตงบทรอยกรอง การวิเคราะหและเปรียบเทียบสำนวนที่เปนคำพังเพย และ
สุภาษิต แตงกลอน ๖“เชิญเที่ยวเมืองพาน”(ถ้ำผาโขง) ศึกษาและวิเคราะหวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรอง
สำหรับเด็กเร่ือง เหจับระบำ การเดินทางของพลายงาม จดแลวจำ นักสืบ  ทองอิน ศึกไมยราพ สุภาษิตสอนจิต
เตือนใจ กำเนิดมะกะโท และอำลา อาลัย เพ่ือระบุขอคิดที่ใหจากการอานเรื่อง “เชิญเที่ยวเมืองพาน”(ถ้ำผา
โขง) ทำใหปรับใชในชีวิตประจำวัน 
 โดยใชการฝกทักษะกระบวนการทางภาษา ทั ้งในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุม 
          เพ่ือใหเกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาไทย ต้ังใจเรียนและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน คนควา
หาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ อยางสม่ำเสมอ ซักถามและสืบคนเพ่ือหาขอมูล มีความรอบคอบในการ
ทำงาน ใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอาน การเขียน และการฟง นำความรูท่ี
ใหจากการศึกษาไปประยุกตใชในชีวิตจริง 
  
ตัวชี้วัด 
 ท 1.1   ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4   ป.6/5   ป.6/6   ป.6/7   ป.6/8   ป.6/9 
 ท 2.1   ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4   ป.6/5   ป.6/6   ป.6/7   ป.6/8   ป.6/9             
 ท 3.1   ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4   ป.6/5   ป.6/6 

ท 4.1   ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4   ป.6/5   ป.6/6  
 ท 5.1   ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4   
 
รวม  34  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา   ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร                                    กลุ มสาระการเรียนรู คณิตศาสตร                       
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                                                                  เวลาเรียน    ๒๐๐   ชั่วโมง       

ศึกษา ฝกทักษะการคิดคำนวณ และฝกการแกปญหาในสาระตอไปน้ี 
การใชจำนวนบอกปริมาณที่ไดจากการนับ การอาน และการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย

แสดงจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐ และ ๐ การนับทีละ ๑ และทีละ ๑๐ การบอกอันดับที่ การแสดงจำนวนนับไม
เกิน ๒๐ ในรูปความสัมพันธของจำนวนแบบสวนยอย – สวนรวม หลักและคาของเลขโดดในแตละหลักการ
เขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวน การใชเครื ่องหมาย = ≠ > < 
การเรียงลำดับจำนวนไมเกิน ๕ จำนวน 

ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ การหาผลบวก การหาผลลบ ความสัมพันธของ 
การบวกและการลบ โจทยปญหา 

แบบรูปของจำนวนท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ๑และทีละ ๑๐แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน  ๆ
การเปรียบเทียบและการวัดความยาวเปนเซนติเมตร เปนเมตร การเปรียบเทียบและการวัดน้ำหนัก

เปนกิโลกรัม เปนขีด การเช่ือมโยงหนวยการวัดน้ำหนักของทองถ่ินกับหนวยมาตรฐาน โจทยปญหาการบวก 
และโจทยปญหาการลบเก่ียวกับความยาว น้ำหนัก 

การจำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปส่ีเหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงส่ีเหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอกและ
กรวย 

การใชขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพ เมื ่อกำหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หนวย ในการหาคำตอบของ 
โจทยปญหา 

การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวและบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่นให
ผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ และทักษะการ
แกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนำประสบการณความรู 
ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 
รวมทั้งเห็นคุณคา และมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ รอบคอบ มีความ
รับผิดชอบมีวิจารณญาณและเช่ือม่ันในตนเอง 

การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหาและทักษะ 
ท่ีตองการวัด 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕ 
ค ๑.๒ ป.๑/๑ 
ค ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
ค ๒.๒ ป.๑/๑ 
ค ๓.๑ ป.๑/๑ 
รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร                                              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                       
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                                                                 เวลาเรียน    ๒๐๐   ชั่วโมง      
               

            ศึกษาการอานและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไมเกิน 
๑,๐๐๐ และ ๐ การนับทีละ ๒ ทีละ ๕ ทีละ ๑๐  ทีละ ๑๐๐ จำนวนคู จำนวนค่ี หลัก คาประจำหลักของเลข
โดดในแตละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน การบวก
จำนวนท่ีมีผลบวกไมเกิน ๑,๐๐๐ การลบจำนวนท่ีมีตัวต้ังไมเกิน ๑,๐๐๐ ความสัมพันธของการบวกและการลบ 
การหาตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการบวกและการลบ โจทยปญหาการบวก โจทยปญหาการลบ 
การสรางโจทยปญหา การสรางโจทยปญหาและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาจากผลผลิตของทองถ่ิน     
อำเภอพาน ความหมายของการคูณ ความหมายของการหาร การคูณจำนวนท่ีมีหน่ึงหลักกับจำนวนไมเกินสอง
หลัก ความสัมพันธของการคูณและการหาร การหารที่ตัวหารและผลหารมีหน่ึงหลัก การหาตัวไมทราบคา ใน
ประโยคสัญลักษณ แสดงการคูณและการหาร การแกโจทยปญหาการคูณ และการหาร  การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ศึกษาแบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ ๒ ที
ละ ๕ และทีละ ๑๐๐ แบบรูปซ้ำ การจำแนกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม และวงรี และการเขียนรูป
เรขาคณิตสองมิติโดยใชแบบของรูป การวัดความยาวเปนเมตรและเซนติเมตร การคาดคะเนความยาวเปน
เมตร การเปรียบเทียบความยาวโดยใชความสัมพันธระหวางเมตรและเซนติเมตร การแก     โจทยปญหา
เก่ียวกับความยาวท่ีมีหนวยเปนเมตรและเซนติเมตร การบอกเวลาเปนนาิกาและนาที การบอกระยะเวลาเปน
ช่ัวโมง เปนนาที การเปรียบเทียบระยะเวลาเปนช่ัวโมง เปนนาที การอานปฏิทิน การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
เวลา การวัดน้ำหนักเปนกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด การใชมาตราช่ัง ตวง วัด แบบด้ังเดิมลานนา     การ
คาดคะเนน้ำหนักเปนกิโลกรัม การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใชความสัมพันธระหวางกิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัม
กับขีด การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก การวัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ เปนชอนชา ชอนโตะ 
ถวยตวง ลิตร การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ การอานแผนภูมิรูปภาพ และการใชขอมูลจาก
แผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทยปญหาการใชขอมูลแผนภูมิรูปภาพจากทองถ่ิน เชน    การซ้ือขาย 
ปลานิล ลำไย ผลผลิต และสถานท่ีทองเท่ียว ของอำเภอพาน 
 การจัดประสบการณหรือสรางสถานการณท่ีใกลตัวผูเรียนไดศึกษา คนควา โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง 
สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร และนำประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูส่ิงตาง  ๆและใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร 
สามารถทำงานอยางเปนระบบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเช่ือม่ันในตนเอง 
 การวัดและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเน้ือหา และทักษะ           ท่ี
ตองการวัด 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑  ป๒/๑,  ป๒/๒,  ป๒/๓,  ป๒/๔,  ป๒/๕,   ป๒/๖,   ป๒/๗,   ป๒/๘   

ค ๒.๑  ป๒/๑,  ป๒/๒,  ป๒/๓,  ป๒/๔,  ป๒/๕,   ป๒/๖ 

ค ๒.๒  ป๒/๑  
ค ๓.๑  ป๒/๑  

 รวมทั้งหมด   ๑๖   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร                                        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                       
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                                                                  เวลาเรียน    ๒๐๐   ชั่วโมง 
 

ฝกทักษะการคิดคำนวณ  และฝกการแกปญหาในเรื่อง จำนวนนับไมเกิน  ๑๐๐,000 การเขียนและ
การอานตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงจำนวน  การนับเพ่ิม  การนับลด  หลักและคูของ

เลขโดดในแตละหลัก  การเขียนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบ  การใชเคร่ืองหมาย  =     >   <  และการ
เรียงลำดับ  การบวก  การลบ  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไมเกินส่ีหลัก  การคูณจำนวนสองหลักกับ
จำนวนสองหลัก  การหารตัวต้ังไมเกินส่ีหลักและตัวหารมีหน่ึงหลัก  การบวก   การคูณ  การหารระคน  โจทย
ปญหา  การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  และการสรางโจทยปญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  การ
สรางโจทยปญหาและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาจากผลผลิตของทองถิ่นอำเภอพาน   การวัด ความ
ยาว  (เมตร  เซนติเมตร  มิลลิเมตร)  การเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสม  การช่ัง  (กิโลกรัม  กรัม  ขีด)  การ
เลือกเคร่ืองช่ัง การใชมาตราช่ัง ตวง วัด แบบด้ังเดิมลานนา    การเปรียบเทียบ  การคาดคะเน  ความสัมพันธ
ของหนวยการช่ัง  แกปญหาการช่ัง  การตวง  (ลิตร  มิลลิลิตร)  การเลือกเครื่องตวงการเปรียบเทียบปริมาตร
และความจุ  การคาดคะเน  แกปญหาการตวง  เวลา  การบอกเวลาเปนนาิกาและนาที  การเขียนบอกเวลา
โดยใชจุดและการอาน  ความสัมพันธของหนวยเวลา  แกปญหาเวลา  อานและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือ
เหตุการณที่ระบุเวลา  เงิน  การเขียนและอานจำนวนเงินโดยใชจุด  บันทึกรายรับ  รายจาย  แกโจทยปญหา
เกี่ยวกับเงิน การใชจายเงินในชุมชน เพ่ือแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับเงิน รูปเรขาคณิต  การ
บอกชนิดรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  การเขียนรูเรขาคณิต  และบอกรูปเรขาคณิตตาง ๆ ที่อยู ใน
ส่ิงแวดลอมรอบตัวรูปท่ีมีแกนสมมาตร  แบบรูปและความสัมพันธของเรขาคณิต  จุด  เสนตรง  รังสี  สวนของ
เสนตรง  มุม  เขียนช่ือจุด  เสนตรง  รังสี  สวนของเสนตรง  มุม  และสัญลักษณ  แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิ
แทง  การรวบรวมจำแนกขอมูลเก่ียวกับตนเองสิ่งแวดลอม  การอานแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทงการใช
ขอมูลแผนภูมิรูปภาพจากทองถ่ิน เชนการซ้ือขาย ปลานิล ลำไย ผลผลิตของอำเภอพาน   
 ใชทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร เพ่ือใหมีความสามารถในการส่ือสาร  การคิดการแกปญหา  
การใชทักษะชีวิตและเทคโนโลยี   มีวินัย  ใฝเรียนรู  มุงม่ันการทำงาน อยูอยางพอเพียง รักความเปนไทย  รัก
ชาติ  ศาสตรกษัตริย  ซ่ือสัตยสุจริต  มีจิตสาธารณะ  พรอมทั้งตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ที ่ดีตอ
คณิตศาสตร  
 การวัดและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเน้ือหา และทักษะ           ท่ี
ตองการวัด 
 

รหัสตัวช้ีวัด   
ค๑.๑   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,ป๓/๑๑ 
ค๑.๒   ป.๓/๑  
ค๒.๑   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, ป๓/๑๒,ป๓/๑๓ 
ค๒.๒   ป.๓/๑  
ค๓.๑   ป.๓/๑ , ป.๓/๒  

 
รวมทั้งหมด  ๒๘   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร                                             กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                       
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                                                                เวลาเรียน   ๑๖๐    ชั่วโมง        
      

อาน เขียน เปรียบเทียบและเรียงลำดับตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือจากขอมูล
ประชากรที่อาศัยในตำบลตาง ๆ ของอำเภอพาน แสดงจำนวนนับที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณตาง 
 ๆ บอก อาน เขียน เปรียบเทียบ เรียงลำดับ เศษสวน จำนวนคละ แสดงปริมาณส่ิงตาง  ๆและแสดงส่ิงตาง ๆ 

ตามเศษสวน จำนวนคละที่กำหนดและจำนวนคละที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง อาน เขียน 
เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง แสดงปริมาณของสิ่งตาง ๆ และแสดงตำแหนงจาก
สถานการณตาง ๆ ตามทศนิยมที ่กำหนด ประมาณผลลัพธของการบวก การลบ การคูณ การหาร จาก
สถานการณตาง  ๆอยางสมเหตุสมผล  
ศึกษาหาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการบวกและแสดงการลบของจำนวนนับที่มากกวา 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก ๒ 
จำนวน ท่ีมีผลคูณไมเกิน ๖ หลัก และประโยคสัญลักษณแสดงการหารท่ีตัวต้ังไมเกิน ๖ หลัก ตัวหารไมเกิน ๒ 
หลัก หาผลลัพธการบวก ลบ คูณ หารระคน ของจำนวนนับและ ๐ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา ๒ 
ข้ันตอนของจำนวนนับที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ สรางโจทยปญหา ๒ ข้ันตอนของจำนวนนับและ ๐ โดย
นำขอมูลจำนวนประชากรที่อาศัยอยูในตำบลตาง ๆ ของอำเภอพานมาสรางโจทยปญหาพรอมทั้งหาคำตอบ 
หาผลบวก ผลลบของเศษสวนและจำนวนคละที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง  แสดงวิธีหาหา
คำตอบของโจทยปญหา การบวกและโจทยปญหา การลบเศษสวนและจำนวนคละท่ีตัวสวนตัวหน่ึงเปนพหุคูณ
ของอีกตัวหน่ึง  

   ศึกษาหาผลบวก ผลบของทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการบวก 
การลบ ๒ ข้ันตอน ของทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับเวลา วัดและ
สรางมุม โดยใชไมโพรแทรกเตอร แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับ ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของ
รูปสี ่เหลี ่ยมมุมฉากของตุงชัยลานนา จำแนกชนิดของมุมจากลวดลายของโคมไฟลานนา บอกชื ่อมุม 
สวนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณแสดงมุม สรางรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉากเม่ือกำหนดความยาวของดาน ใช
ขอมูลจากแผนภูมิแทง ตารางสองทางในการหาคำตอบของโจทยปญหา  นำขอมูลจำนวนสถานท่ีสำคัญในเขต
เทศบาลตำบลเมืองพานมาเขียนเปนแผนภูมิแทง 

ใชทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื ่อความหมายทาง
คณิตศาสตร ไปใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค เห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงาน
อยางเปนระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเช่ือม่ันในตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘, ป.๔/๙, ป.๔/๑๐,  
                     ป.๔/๑๑, ป.๔/๑๒, ป.๔/๑๓, ป.๔/๑๔, ป.๔/๑๕, ป.๔/๑๖   

ค ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓     
ค ๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒  
ค ๓.๑ ป.๔/๑  

รวมทั้งหมด   ๒๒  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร                                         กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                                                              เวลาเรียน   ๑๖๐    ชั่วโมง   
 

เขียนเศษสวนที่มีตัวสวนเปนตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม แสดงวิธี
ศึกษา ฝกทักษะการคิดคำนวณ และฝกการแกปญหาในเน้ือหาตอไปน้ี 

การเปรียบเทียบเศษสวนและจำนวนคละ การบวก การลบเศษสวนและจำนวนคละ การคูณ การหาร 
ของเศษสวนและจำนวนคละ การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสวนและจำนวนคละ การแกโจทยปญหา 
เศษสวนและจำนวนคละ ความสัมพันธระหวางเศษสวนและทศนิยม คาประมาณของทศนิยมไมเกิน 3 
ตำแหนงใหเปนจำนวนเต็มหนวย ทศนิยม 1 ตำแหนง และ 2 ตำแหนง การใชเครื่องหมาย ≈ การประมาณ
ผลลัพธของการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม การคูณทศนิยม การหารทศนิยม ความสัมพันธระหวาง
หนวยความยาวเซนติเมตร กับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร ความสัมพันธระหวางหนวย
น้ำหนัก กิโลกรัมกับกรัม การแกโจทยปญหา เกี่ยวกับความยาวและน้ำหนักโดยใชความรูเก่ียวกับทศนิยมและ
การเปล่ียนหนวย การเช่ือมโยงหนวยการวัดและการช่ังในทองถิ่น กับหนวยสากล การแกโจทยปญหาโดยใช
บัญญัติไตรยางศ การอานและการเขียนรอยละหรือเปอรเซ็นต การแกโจทย ปญหารอยละ เสนตั้งฉากและ
สัญลักษณแสดงการต้ังฉาก เสนขนานและสัญลักษณแสดงการขนาน การสรางเสนขนาน มุมแยง มุมภายใน
และมุมภายนอกท่ีอยูบนขางเดียวกันของเสนตัดขวาง ชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหลี่ยม การสรางรูปสี่เหล่ียม 
ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม พ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมดานขนาน และรรูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน การแกโจทย
ปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมดานขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน ลักษณะและ
สวนตาง ๆ ของปริซึม ปริมาตรของทรงสี ่เหล ียมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี ่เหลี ่ยมมุมฉาก 
ความสัมพันธระหวาง มิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศกเซนติเมตร และลูกบาศกเมตร การแกโจทยปญหาเก่ียวกับ 
ปริมาตรของทรงส่ีเหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก การอานและการเขียนแผนภูมิ
แทง การอานกราฟเสน  
 โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัว บูรณาการสาระการเรียนรูทองถ่ิน ใหนักเรียนได
ศึกษาคนควาจากการปฏิบัติจริง สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรเกี่ยวกับการแกปญหา การสื่อสารและ การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร การเช่ือมโยง การให
เหตุผล และ การคิดสรางสรรค สามารถทำงานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื ่อม่ันในตนเอง รวมท้ังตระหนัก ในคุณคาและมีเจตคติที ่ดีตอ
คณิตศาสตร 
 การวัดและประเมินผล เนนการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดย
ใหสอดคลองกับบริบท และเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด  
  
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 
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 

รวมทั้งสิ้น   ๑๙  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร                                              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                                                                 เวลาเรียน   ๑๖๐    ชั่วโมง 
 
           ศึกษา ฝกทักษะการคิดคำนวณ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ในเน้ือหาตอไปน้ี 

ตัวประกอบของจำนวนนับ จำนวนเฉพาะ การแยกตัวประกอบ ตัวหารรวมท่ีมากท่ีสุด (ห.ร.ม.) ผลคูณ
รวมที่นอยที่สุด (ค.ร.น.) การแกโจทยปญหาโดยใชความรูเกี่ยวกับ ห.ร.ม และ ค.ร.ม.. การเปรียบเทียบและ
เรียงลำดับเศษสวนและจำนวนคละ  การบวก การลบเศษสวนและจำนวนคละ การบวก ลบ คูณ หารระคน
ของเศษสวนและจำนวนคละ การแกโจทยปญหาเศษสวนและจำนวนคละ 2-3 ข้ันตอน ความสัมพันธระหวาง
เศษสวนกับทศนิยม การหารทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเปนทศนิยมไมเกิน 3 ตำแหนง การแลกเปลี่ยน
เงินตรา การแกโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 3 ข้ันตอน การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
รอยละ  2-3 ข้ันตอน อัตราสวน อัตราสวนที่เทากัน มาตราสวน การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับอัตราสวนและ
มาตราสวน แบบรูปและความสัมพันธ การแกปญหาเกี่ยวกับแบบรูป ชนิดและสมบัติของรูปหลายเหล่ียม มุม
ภายในของรูปหลายเหลี่ยม การสรางรูปสามเหลี่ยม ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม การแก
โจทยปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ี 
ของรูปหลายเหลี่ยม สวนตาง ๆ ของวงกลม การสรางวงกลม ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม การแก
โจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด รูปคลี่ของ
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบดวยทรงส่ีเหลี่ยมมุมฉาก การ
แกโจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบดวยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก การอานแผนภูมิ
รูปวงกลม การแกโจทยปญหาเก่ียวกับแผนภูมิรูปวงกลม 
 โดยจัดประสบการณการเรียนรูจากสถานการณที่ใกลตัว ทองถ่ินหรือท่ีพบเห็นในชีวิตจริง ใหนักเรยีน
ศึกษาคนควาจากการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ และพัฒนาทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร โดยการหาความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของตุงชัยลานนา หาคำตอบของโจทยปญหาเม่ือใหขอมูล
แผนภูมิรูปวงกลมจากทองถ่ิน 
 สามารถทำงานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มี
ความเช่ือม่ันในตนเองพรอมท้ังตระหนักในคุณคา และมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร 
 
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, ป.๖/๑๒ 

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  

รวมทั้งสิ้น   ๒๑ ขอ 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รายวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี๑     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 
รหัสวิชา  ว๑๑๑๐๑       เวลา  ๑๐๐ชั่วโมง / ป 

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

 ศึกษา วิเคราะห พืชและสัตวที่อาศัยอยูบริเวณตางๆ สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของ
สัตวในบริเวณที่อาศัยอยู รวมถึงหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตวและพืช อีกทั้งหนาที่และการทำหนาที่รวมกัน
ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย นอกจากนี้มีการจัดกลุมของวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได การเกิดเสียงและ
ทิศทาง การเคลื่อนที่ของเสียง ทั้งนี้รวมถึงปรากฏการณบนทองฟาในเวลากลางวันและกลางคืน ลักษณะ
ภายนอกของหิน และสามารถแกปญหาโดยใชภาพ  สัญลักษณหรือขอความ การเขียนโปรแกรมอยางงาย จาก
การใชส่ือซอฟตแวร การใชเทคโนโลยีในการสราง จัดเก็บ เรียกใชขอมูล การใชคอมพิวเตอรและการดูแลรักษา
อุปกรณโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบคนขอมูล 
การเปรียบเทียบขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษและการอภิปราย เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู และมีความสามารถในการตัดสินใจ  

เกิดการรับรู และเห็นคุณคาของการนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสมท่ีพึงประสงคตอการดำเนินชีวิตในปจจุบัน 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
วิทยาศาสตร 
มาตรฐาน ว ๑.๑ป.๑/๑, ป.๑/๒  
มาตรฐาน ว ๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
มาตรฐาน ว ๒.๑ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
มาตรฐาน ว ๒.๓ป.๑/๑  
มาตรฐาน ว ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
มาตรฐาน ว ๓.๑ป.๑/๑ 
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
มาตรฐาน ว ๔.๒ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕   
  

รวม   ๑๕  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รายวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี๒     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ 
รหัสวิชา  ว๑๒๑๐๑       เวลา  ๑๐๐ชั่วโมง / ป 

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

 ศึกษา วิเคราะห ความตองการแสงและน้ำเพ่ือการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก รวมถึง
ลักษณะของส่ิงมีชีวิตและส่ิงไมมีชีวิต  อีกทั้งสมบัติของวัสดุและการนำสมบัติของวัสดุไปประยุกตใชในการทำ
วัตถุในชีวิตประจำวัน ท้ังน้ีวัสดุท่ีใชแลวมีประโยชนสามารถนำกลับมาใชใหมไดนอกจากน้ีการเคล่ือนท่ีของแสง
จากแหลงกำเนิดแสง สงผลใหสามารถมองเห็นวัตถุ และเสนอแนะแนวทางการปองกันอันตรายจากการมอง
วัตถุบริเวณที่มีแสงสวางไมเหมาะสม นอกจากนี้ในเรื ่องของดินมีสวนประกอบที่หลากหลายและสามารถ
จำแนกชนิดของดินโดยใชเกณฑของลักษณะเนื้อดินและการจับตัว รวมถึงอธิบายการใชประโยชนจากดิน              
อีกทั้งสามารถแกปญหาโดยใชภาพ สัญลักษณหรือขอความ การเขียนโปรแกรมอยางงาย จากการใชส่ือ
ซอฟตแวร การใชเทคโนโลยีในการสราง จัดเก็บ เรียกใชขอมูล การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย  
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบคนขอมูล 
การเปรียบเทียบขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษและการอภิปราย เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู และมีความสามารถในการตัดสินใจ  
 เกิดการรับรู และเห็นคุณคาของการนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสมท่ีพึงประสงคตอการดำเนินชีวิตในปจจุบัน 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
วิทยาศาสตร 
มาตรฐาน  ว ๑.๒   ป.๒/๑, ป.๒/๒ , ป.๒/๓  
มาตรฐาน  ว ๑.๓   ป.๒/๑ 
มาตรฐาน  ว ๒.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ 
มาตรฐาน  ว ๒.๓   ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
มาตรฐาน  ว ๓.๒   ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
มาตรฐาน  ว ๔.๒   ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔   
 
รวม   ๑๖   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รายวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๓     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓               
รหัสวิชา  ว๑๓๑๐๑       เวลา  ๑๐๐ ชั่วโมง / ป  

............................................................................................................................................................. 
 ศึกษา วิเคราะห สิ ่งที ่จำเปนตอการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษยและสัตว รวมถึง
ประโยชนของอาหาร น้ำ และอากาศ สามารถดูแลตนเองและสัตวใหไดรับสิ่งเหลานี้อยางเหมาะสม อีกท้ัง
บรรยายและเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว  นอกจากนี ้มีเรื ่องของสวนประกอบของวัตถุ และการ
เปล่ียนแปลงของวัสดุเม่ือทำใหรอนข้ึนหรือทำใหเย็นลง  โดยการเปล่ียนแปลงและการเคล่ือนท่ีของวัตถุเกิด
จากแรง ท้ังแรงสัมผัสและแรงไมสัมผัสท่ีมีผลตอการเคล่ือนท่ีของวัตถุ รวมถึงการดึงดูดระหวางแมเหล็กกับวัตถุ 
ข้ัวแมเหล็ก และการเปล่ียนพลังงาน การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟา และแหลงพลังงานในการผลิตไฟฟา 
รวมถึงประโยชนและโทษของไฟฟา  โดยนำเสนอวิธีการใชไฟฟาอยางประหยัด และปลอดภัย อีกทั้งในเรื ่อง
ของเสนทางการข้ึนและตกของดวงอาทิตย การเกิดกลางวันกลางคืน และการกำหนดทิศ ความสำคัญของดวง
อาทิตยตอส่ิงมีชีวิต รวมไปถึงสวนประกอบและความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศ
ตอส่ิงมีชีวิต  การนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ นอกจากน้ีสามารถอธิบาย
การเกิดลมและบรรยายประโยชนและโทษของลม  อีกท้ังสามารถแสดงอัลกอริทึมในการทำงาน แกปญหาโดย
ใชภาพ สัญลักษณหรือขอความ การเขียนโปรแกรมอยางงาย จากการใชส่ือซอฟตแวร และใชอินเทอรเน็ตใน
การคนหาความรู และรวบรวมประมวลผล และนำเสนอขอมูลโดยใชซอฟตแวร 
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรการสืบเสาะหาความรู การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบคนขอมูล 
การเปรียบเทียบขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ และการอภิปราย เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู และมีความสามารถในการตัดสินใจ  
 เกิดการรับรู และเห็นคุณคาของการนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสมท่ีพึงประสงคตอการดำเนินชีวิตในปจจุบัน 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
วิทยาศาสตร 
มาตรฐาน ว๑.๒  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔  
มาตรฐาน ว ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒   
มาตรฐาน ว ๒.๒  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
มาตรฐาน ว ๒.๓  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
มาตรฐาน ว ๓.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓   
มาตรฐาน ว ๓.๒  ป.๓/๑ , ป.๓/๒, ป.๓/๓ , ป.๓/๔  
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
มาตรฐาน ว ๔.๒  ป.๓/๑ , ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป๓/๕รวม   ๒๕   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว14101 วิทยาศาสตร             กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4           เวลา 80 ชั่วโมง  
 

ศึกษา คนควา สืบคนขอมูล หนาท่ีของราก ลำตน ใบ และดอกของพืชดอกของพืชในทองถ่ิน ความ
เหมือนและความแตกตางของลักษณะของส่ิงมีชีวิต พืช / สัตว / ไมใชพืชไมใชสัตว พืชดอกและพืชไมมีดอก 
สัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ลักษณะของสัตวมีกระดูกสันหลังในกลุมปลาและปลานิล 
กลุมสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก กลุมสัตว  เล้ือยคลาน กลุมนก และกลุมสัตวเล้ียงลูกดวยน้ำนม สมบัติทาง
กายภาพดานความแข็ง สภาพยืดหยุน การนำความรอนของวัสดุใกลตัวในทองถ่ิน และการนำไฟฟาของวัสดุ 
สถานะของสสาร 3 สถานะท่ีเก่ียวของกับมวล การตองการท่ีอยู รูปรางและปริมาตรของสสาร การวัดมวล 
และปริมาตรของสสารท้ัง 3 สถานะ ผลของแรงโนมถวงท่ีมีตอวัตถุ การวัดน้ำหนักของวัตถุ โดยใชเคร่ืองช่ัง
สปริง มวลของวัตถุท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุ วัตถุเปนตัวกลางโปรงใส ตัวกลางโปรงแสง 
และวัตถุทึบแสง โดยใชลักษณะการมองเห็นส่ิงตาง  ๆผานวัตถุ แบบรูปเสนทางการข้ึนและตกของดวงจันทร 
รูปการเปล่ียนแปลงรูปรางปรากฏของดวงจันทรและพยากรณรูปรางปรากฏของดวงจันทร องคประกอบของ
ระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะหตาง  ๆ 

ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรการสืบเสาะหาความรู รวบรวมขอมูล สังเกต สามารระบุ บอก เลือก 
เปรียบเทียบ คาดคะเน ยกตัวอยาง เขียนแผนภาพ ออกแบบ ทดลอง ใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ นำเสนอ 
เสนอแนะแนวคิดขอมูล สรางแบบจำลองเพ่ืออธิบาย ใชเหตุผล แลกเปล่ียนความคิดและลงมือปฏิบัติ 

เพ่ือใหเกิดความรูความคิดความเขาใจมีความตระหนัก มีความมุงม่ันในการทำงาน  ใฝรูใฝเรียน มีวินัย 
มีความซ่ือสัตย และพอเพียงนำความรูไปใชในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรมคุณธรรมและคานิยมท่ี
เหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 
 ว 1.1 ป.4/1  
 ว 1.2 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4  
 ว 2.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 
 ว 2.2 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3  
 ว 2.3 ป.4/1  
 ว 3.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 
 
รวมทั้งหมด   16 ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รายวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๔        ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ 
รหัสวิชา  ว๑๔๑๐๑        เวลา  ๑๒๐ ชั่วโมง / ป 

............................................................................................................................................................. 
ศึกษา วิเคราะห หนาที่ของราก ลำตน ใบ และดอกของพืชดอก สวนประกอบของพืชดอก ความ

แตกตางของลักษณะของส่ิงมีชีวิตออกเปน กลุมพืช กลุมสัตว และกลุมท่ีไมใชพืชและสัตว จำแนกพืชออกเปน
พืชดอกและพืชไมมีดอก จำแนกสัตวออกเปนสัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะ
ของสัตวมีกระดูกสันหลังในกลุมปลา กลุมสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก กลุมสัตวเล้ือยคลาน กลุมนก และกลุมสัตว
เลี้ยงลูกดวยนม ตัวอยางของสัตวในแตละกลุม  นอกจากนี้เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของวัสดุจากการ
ทดลองและระบุการนำสมบัติของวัสดุไปใชในชีวิตประจำวันโดยผานกระบวนการออกแบบช้ินงาน แลกเปล่ียน
ความคิดกับผูอื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอยางดานความแข็ง และสภาพความ
ยืดหยุน การนำความรอน การนำไฟฟา ของวัสดุ สมบัติของสสารท้ัง ๓ สถานะ การสังเกต มวล ความตองการ
ที่อยู รูปรางและปริมาตรของสสาร เครื่องมือที่ใชสำหรับการวัดมวล และปริมาตรของสสาร ทั้ง ๓สถานะ ผล
ของแรงโนมถวงท่ีมีตอวัตถุ การใชเครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที ่มีผลตอการ
เปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุ วัตถุท่ีเปนตัวกลางโปรงใส ตัวกลางโปรงแสง และวัตถุทึบแสง ลักษณะการ
มองเห็นผานวัตถุ แบบรูปเสนทางการข้ึนและตกของดวงจันทร แบบจำลองอธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลง
รูปรางของดวงจันทร และสามารถพยากรณรูปรางของดวงจันทรที่ปรากฏ แบบจำลองแสดงองคประกอบของ
ระบบสุริยะ และเปรียบเทียบคาบของการโคจรของดาวเคราะหตาง  ๆจากแบบจำลองได 

ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณผลลัพธ จากปญหาอยาง
งาย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวร หรือส่ือ และตรวจหาขอผิดพลาดและแกไขใช
อินเทอรเน็ตคนหาความรู นำเสนอขอมูลและสารสนเทศ ตลอดจนใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบ
เสาะหาความรูการสำรวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูล  การเปรียบเทียบขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ  และ
การอภิปรายเพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจสามารถส่ือสารสิ่งที่เรียนรู  และมีความสามารถในการ
ตัดสินใจ   
 เกิดการรับรู และเห็นคุณคาของการนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสมท่ีพึงประสงคตอการดำเนินชีวิตในปจจุบัน 
 
รหัสตัวช้ีวัดวิทยาศาสตร  
มาตรฐาน ว ๑.๒   ป.๔/๑ 
มาตรฐาน ว ๑.๓   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔   
มาตรฐาน ว ๒.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔  
มาตรฐาน ว ๒.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
มาตรฐาน ว ๒.๓   ป.๔/๑                                                                                          
มาตรฐาน ว ๓.๑   ป.๔/๑ , ป.๔/๒, ป.๔/๓  
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) มาตรฐาน ว ๔.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕  
รวม  ๒๑   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว15101 วิทยาศาสตร             กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5            เวลา 80 ชั่วโมง  
 

ศึกษา คนควา สืบคนขอมูล โครงสรางและลักษณะของส่ิงมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ซ่ึงเปน
ผลมาจากการปรับตัวของสิ ่งมีชีวิตในแตละแหลงที ่อยู การปรับตัวของปลานิลในบอเลี ้ยงอำเภอพาน
ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต และความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไมมีชีวิต เพ่ือประโยชนตอ
การดำรงชีวิต โซอาหารและบทบาทหนาที่ของส่ิงมีชีวิตที่เปนผูผลิตและผูบริโภคในโซอาหารในลำน้ำแมสาน 
คุณคาของส่ิงแวดลอมที่มีตอการดำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิต การดูแลรักษาส่ิงแวดลอมในเขตอำเภอพาน ลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่มีการถายทอดจากพอแมสูลูกของพืช สัตว และมนุษย ลักษณะที่คลายคลึงกันของตนเองกับ
พอแม  การเปลี ่ยนสถานะของสสาร เมื ่อทำใหสสารรอนขึ้นหรือเย็นลง การละลายของสารในน้ำ การ
เปล่ียนแปลงของสารเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมี การเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับไดและการเปล่ียนแปลงท่ีผัน
กลับไมได  วิธีการหาแรงลัพธของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำตอวัตถุในกรณีที่วัตถุอยูนิ่ง แรงท่ี
กระทำตอวัตถุท่ีอยูในแนวเดียวกันและแรงลัพธท่ีกระทำตอวัตถุ การใชเคร่ืองช่ังสปริงในการวัดแรงท่ีกระทำตอ
วัตถุ ผลของแรงเสียดทานที่มีตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทานและแรงที่อยูในแนว
เดียวกันที่กระทำตอวัตถุ การไดยินเสียงผานตัวกลาง ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ ลักษณะและการ
เกิดเสียงดัง เสียงคอย ระดับเสียงโดยใชเครื่องมือวัดระดับเสียง แนวทางในการหลีกเล่ียงและลดมลพิษทาง
เสียง  ความแตกตางของดาวเคราะหและดาวฤกษจากแบบจำลอง ตำแหนงและเสนทางการข้ึนและตกของ
กลุมดาวฤกษบนทองฟา แบบรูปเสนทางการข้ึนและตกของกลุมดาวฤกษบนทองฟาในรอบป  ปริมาณน้ำในแต
ละแหลง ปริมาณน้ำที่มนุษยสามารถนำมาใชประโยชนได คุณคาของน้ำ แนวทางการใชน้ำอยางประหยัดและ
การอนุรักษน้ำ การหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำคางและน้ำคางแข็ง 
กระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ 

ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรการสืบเสาะหาความรู รวบรวมขอมูล สามารถวิเคราะห ถาม ระบุ 
บอก เลือก เปรียบเทียบ คาดคะเน ยกตัวอยาง เขียนแผนภาพ ออกแบบ ทดลอง ใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ 
นำเสนอ เสนอแนะแนวคิดขอมูล สรางแบบจำลองเพ่ืออธิบาย บรรยาย มีสวนรวมและลงมือปฏิบัติ 

เพ่ือใหเกิดความรูความคิดความเขาใจมีความตระหนัก มีความมุงม่ันในการทำงาน  ใฝรูใฝเรียน มีวินัย 
มีความซ่ือสัตย และพอเพียงนำความรูไปใชในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรมคุณธรรมและคานิยมท่ี
เหมาะสม 

ตัวชี้วัด 
 ว 1.1 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4  
 ว 1.3 ป.5/1 , ป.5/2  
 ว 2.1 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 
 ว 2.2 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 
 ว 2.3 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5  
 ว 3.1 ป.5/1 , ป.5/2  
 ว 3.2 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5  
รวมทั้งหมด   27 ตัวช้ีวัด   
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รายวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี๕     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 
รหัสวิชา  ว ๑๕๑๐๑         เวลา  ๑๒๐ ชั่วโมง / ป 

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

 ศึกษา วิเคราะห โครงสรางและลักษณะของส่ิงมีชีวิตที่เหมาะสมกับการ และการปรับตัวของส่ิงมีชีวิต
ในแตละแหลงที ่อยู  ความสัมพันธระหวางสิ ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไมมีชีวิต เพ่ือประโยชนตอการดำรงชีวิตในหวงโซอาหารและบทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิตที่เปนผูผลิตและ
ผูบริโภคในโซอาหาร สวนลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถายทอดจากพอแมสูลูกของพืช สัตว และมนุษย วามี
ลักษณะที่คลายคลึงกันของตนเองกับพอแม การเปล่ียนสถานะของสสารและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี สวน
วิธีการหาแรงลัพธของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันท่ีกระทำตอวัตถุอยูน่ิง การใชเคร่ืองช่ังสปริงในการวัดแรงท่ี
กระทำตอวัตถุ สงผลตอแรงเสียดทานท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุ และการเขียนแผนภาพของ
แรงทำใหไดยินเสียงผานตัวกลาง  การเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการ
เกิดเสียงดัง เสียงคอย การวัดระดับเสียงโดยใชเคร่ืองมือวัดระดับเสียง เพ่ือหาแนวทางในการหลีกเล่ียงและลด
มลพิษทางเสียง และสามารถหาความแตกตางของดาวเคราะหและดาวฤกษจากแบบจำลอง โดยการใชแผนท่ี
ดาวระบุตำแหนงและเสนทางการข้ึนและตกของกลุมดาวฤกษบนทองฟา เพ่ือระบุปริมาณน้ำในแตละแหลง 
ปริมาณน้ำที่มนุษยสามารถนำมาใชประโยชนได แนวทางการใชน้ำอยางประหยัดและการอนุรักษน้ำ มี
แบบจำลองการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ ที่ไดจากกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำคาง และน้ำคางแข็ง 
จากแบบจำลอง และกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ ตลอดจนการใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา 
การอธิบายการทำงาน การคาดการณผลลัพธจากปญหาอยางงาย สามารถออกแบบ และเขียนโปรแกรมอยาง
งาย โดยใชซอฟตแวร หรือสื ่อ และตรวจหาขอผิดพลาดและแกไข โดยใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล 
ติดตอสื่อสารและทำงานรวมกันเพ่ือประเมินความนาเช่ือถือของขอมูล รวบรวม ผลประเมิน นำเสนอขอมูล
และสารสนเทศโดยใชซอฟตแวรหรือบริการบนอินเตอรเน็ตท่ีหลากหลาย  

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การสำรวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล
การเปรียบเทียบขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ และการอภิปราย เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ  

เกิดการรับรู และเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอมที่มีตอการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีสวนรวมในการ
ดูแลรักษาส่ิงแวดลอมนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และ
คานิยมท่ีเหมาะสมท่ีพึงประสงคตอการดำเนินชีวิตในปจจุบัน 

รหัสตัวช้ีวัด 
วิทยาศาสตร 
มาตรฐาน ว ๑.๑  ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔   
มาตรฐาน ว ๑.๓  ป๕/๑, ป๕/๒ 
มาตรฐาน ว ๒.๑  ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔      
มาตรฐาน ว ๒.๒  ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔, ป๕/๕ 
มาตรฐาน ว ๒.๓  ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔, ป๕/๕     
มาตรฐาน ว ๓.๑  ป๕/๑, ป๕/๒ 
มาตรฐาน ว ๓.๒  ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔, ป๕/๕  
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วิทยาศาสตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  
มาตรฐาน ว ๔.๒  ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔, ป๕/๕ 
รวม   ๓๒   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว16101 วิทยาศาสตร             กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6            เวลา 80 ชั่วโมง  
 

ศึกษา คนควา สืบคนขอมูล ประโยชนความสำคัญของสารอาหารและอาหารพื้นเมือง สัดสวนท่ี
เหมาะสมตอเพศและวัยรวมทั้งความปลอดภัยตอสุขภาพ หนาที่ สวนประกอบ ความสำคัญและแนวทางการ
ดูแลรักษาอวัยวะของระบบยอยอาหาร การแยกสารผสม วิธีแกปญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสาร 
การเกิดและผลของแรงไฟฟาซ่ึงเกิดจากวัตถุที่ผานการขัดถู สวนประกอบและหนาที่ของแตละสวนประกอบ
ของวงจรไฟฟาอยางงาย การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนาน การ
เกิดเงามืดเงามัว ปรากฏการณสุริยุปราคาและจันทรุปราคา พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ การนำเทคโนโลยี
อวกาศมาใชประโยชน ในชีวิตประจำวัน กระบวนการเกิดหินอัคนีหินตะกอน และหินแปร และอธิบายวัฏจักร
หิน การใชประโยชนของหินและแรในชีวิตประจำวัน หินในทองถ่ิน ซากดึกดำบรรพ การเกิดลมบก ลมทะเล 
และมรสุม ผลที่มีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม ผลของมรสุมตอการเกิดฤดูของประเทศไทยและฤดูกาลใน
ทองถ่ิน ลักษณะและผลกระทบของน้ำทวม การกัดเซาะชายฝง ดินถลม แผนดินไหว สึนามิ ผลกระทบของภัย
ธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยในเขตอำเภอพาน และจังหวัดเชียงราย ปรากฏการณเรือนกระจก ผลกระทบและ
แนวปฏิบัติเพ่ือลดกิจกรรมท่ีกอใหเกิดแกสเรือนกระจก  

ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรการสืบเสาะหาความรู รวบรวมขอมูล สามารถระบุ บอก เลือก 
เปรียบเทียบ คาดคะเน ยกตัวอยาง เขียนแผนภาพ ออกแบบ ทดลอง นำเสนอแนวคิดขอมูล สรางแบบจำลอง
เพ่ืออธิบาย บรรยาย และลงมือปฏิบัติ 

เพ่ือใหเกิดความรูความคิดความเขาใจมีความตระหนัก มีความมุงม่ันในการทำงาน  ใฝรูใฝเรียน มีวินัย 
มีความซ่ือสัตย และพอเพียงนำความรูไปใชในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรมคุณธรรมและคานิยมท่ี
เหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 
 ว 1.2 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5  
 ว 2.1 ป.6/1  
 ว 2.2 ป.6/1  
 ว 2.3 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 , ป.6/7 , ป.6/8 
 ว 3.1 ป.6/1 , ป.6/2  
 ว 3.2 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 , ป.6/7 , ป.6/8 , ป.6/9 
 
รวมทั้งหมด   26 ตัวชี้วัด  

 
 
 
 

  



41 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รายวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี๖     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
รหัสวิชา  ว๑๖๑๐๑        เวลา  ๑๒๐ ชั่วโมง / ป 

............................................................................................................................................................. 
 ศึกษา วิเคราะห  สารอาหารประโยชนของสารอาหารแตละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน
เพ่ือการเลือกรับประทานอาหารใหไดสารอาหารครบถวนในสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความ
ปลอดภัยตอสุขภาพ โดยมีแบบจำลอง ระบบยอยอาหาร อวัยวะในระบบยอยอาหารมีหนาที่สำหรับการยอย
อาหารและการดูดซึมสารอาหาร  ความสำคัญของระบบยอยอาหาร การดูแลรักษาอวัยวะในระบบยอยอาหาร
ใหทำงานเปนปกติ มีการแยกสารผสม โดยการหยิบออก การรอน การใชแมเหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง 
และการตกตะกอน สามารถหาวิธีการแกปญหาในชีวิตประจำวันเก่ียวกับการแยกสาร การเกิดผลของแรงไฟฟา
ซ่ึงเกิดจากวัตถุที่ผานการขัดถู จากสวนประกอบ  หนาที่ ของวงจรไฟฟาแตละสวนอยางงาย  โดยมีแผนภาพ
การตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนาน  สามารถใชการตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและขนานดวยวิธีการ
ที่เหมาะสม มีประโยชน ขอจำกัด ของการเกิดเงามืด เงามัว จากแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงา
มัว  จากแบบจำลองปรากฏการณสุริยุปราคา และจันทรุปราคา มีการพัฒนาของเทคโนโลยีอวกาศและการใช
ประโยชนในชีวิตประจำวัน สวนกระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร  ดูจากแบบจำลองวัฏจักร
หิน เพ่ือหาประโยชนของหินและแรในชีวิตประจำวัน  มีแบบจำลองการเกิดของซากดึกดำบรรพสภาพแวดลอม
ในอดีต ที่เกิดจากลมบก ลมทะเล และมรสุม จากแบบจำลอง สามารถสงผลตอการเกิดของมรสุมในฤดูตางๆ 
ของประเทศไทย เกิดผลกระทบของ น้ำทวม การกัดเซาะชายฝง ดินถลม แผนดินไหว สึนามิ  รวมถึงผลกระทบ
ของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย  เพ่ือหาแนวทางการเฝาระวังและปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 
จากแบบจำลองเพ่ืออธิบายการเกิดและผลของปรากฏการณเรือนกระจก  กิจกรรมท่ีกอใหเกิดแกสเรือนกระจก
ท่ีมีทำใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจกลูกเห็บ  

ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การทำงาน การคาดการณผลลัพธ จากปญหาอยางงาย ออกแบบ 
และเขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวร หรือสื่อ และตรวจหาขอผิดพลาดและแกไขใชอินเทอรเน็ต
คนหาความรู รวบรวม ประเมิน นำเสนอขอมูลและสารสนเทศ โดยใชซอฟตแวรท่ีหลากหลาย เพ่ือแกปญหาใน
ชีวิตประจำวัน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เขาใจสิทธิและหนาท่ีของตน เคารพในสิทธิของผูอ่ืน 

 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรูการสำรวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูล  
การเปรียบเทียบขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ  และการอภิปรายเพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ   
 เกิดการรับรู และเห็นคุณคาของการนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสมท่ีพึงประสงคตอการดำเนินชีวิตในปจจุบัน 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
วิทยาศาสตร 
มาตรฐาน ว ๑.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕  
มาตรฐาน ว ๒.๑  ป.๖/๑ 
มาตรฐาน ว ๒.๒  ป.๖/๑ 
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มาตรฐาน ว ๒.๓  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ , ป.๖/๖ , ป.๖/๗ , ป.๖/๘
มาตรฐาน ว ๓.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒       
มาตรฐาน ว ๓.๒  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 
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
มาตรฐาน ว ๔.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓, ป.๖/๔  
 
รวม   ๓๐   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 

ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1         เวลา ๔0 ชั่วโมง  

 
ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล อภิปราย ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบเบื้องตน ของศาสนา

ประโยชนประวัติศาสดาของศาสนา สรุปใจความสำคัญของคัมภีร ความคิดหลักของศาสนา สรุปหลักจริยธรรม 
การบำเพ็ญประโยชนวิธีปฏิบัติการใชภาษาเกี่ยวกับศาสนพิธีพิธีกรรมในวันสำคัญ คุณลักษณะ ของการเปน
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยมีความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยความกลาหาญ ความ เสียสละ การเคารพสิทธิ
และหนาที่ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น การแกปญหาความขัดแยงในครอบครัว กฎ กติกา ความหมาย
ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ ทรัพยากรธรรมชาติ การพึ ่งพาอาศัยซึ ่งกันและกัน ผลเสียการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมทางสังคม การสรางสรรค ส่ิงแวดลอม การอนุรักษ ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ
และทางสังคม โดยใชกระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบคน กระบวนการกลุม และกระบวนการแกปญหา  

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติศาสนกษัตริยซ่ือสัตย มีวินัย ใฝเรียนรูรักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดและอยางถูกตองเหมาะสม  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
ส 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4  
ส 1.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  
ส 2.1 ป.1/1, ป.1/2  
ส 2.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  
ส 3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  
ส 3.2 ป.1/1  
ส 5.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  
ส 5.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 , ป.1/4  
รวมทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 

ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2         เวลา ๔0 ชั่วโมง  

 

สังเกต ศึกษาคนควา การรวบรวมขอมูล อภิปราย ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบเบื้องตน 

ของศาสนา ประวัติศาสนา ศาสดาของศาสนา คัมภีรและการใชภาษาของศาสนา รวบรวมหลักจริยธรรม  

การบำเพ็ญประโยชนตอครอบครัว โรงเรียน และชุมชน หลักปฏิบัติการอยูรวมกันอยางเปนสุข ศาสนพิธี และ

พิธีกรรมในวันสำคัญ ของศาสนา การบริหารจิต การเจริญปญญาเบ้ืองตน ภูมิปญญาของทองถ่ิน ความสัมพันธ

ของสมาชิกในครอบครัว บทบาทหนาท่ีของผูผลิตและผูบริโภค  ความสัมพันธระหวางผูซ้ือและผูขายในการ

กำหนดราคาสินคาและบริการ ความสัมพันธระหวางผูซ้ือและผูขายทำใหเกิดความเปนธรรมในสังคม 

ลักษณะทางกายภาพ องคประกอบของแผนผังแผนที่ ตำแหนง ระยะทิศทาง ทรัพยากรธรรมชาติ  

รูคุณคาของธรรมชาติการสรางสรรคส่ิงแวดลอมทางสังคม การเปรียบเทียบประชากรกับส่ิงแวดลอม การฝก 

สังเกต สิ ่งตางๆรอบตัว โดยใชกระบวนการสังคม กระบวนการสืบคน กระบวนการกลุ ม กระบวนการ 

แกปญหา  

เพื ่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียน รู รักความเปนไทย  

มีจิต สาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถนาความรูไปใชใหเกิด

ประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยาง 

ถูกตองเหมาะสม  

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
ส 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7  
ส 1.2 ป.2/1, ป.2/2 ส 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 ส 2.2 ป.2/1, ป.2/2  
ส 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4  
ส 3.2 ป.2/1, ป.2/2  
ส 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3  
ส 5.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 ,ป.2/4  
รวมทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 

ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3         เวลา ๔0 ชั่วโมง  

 

ศึกษาประวัติความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ บอกความหมายความสำคัญ 
ของพระไตรปฎก หรือคัมภีรของศาสนาที่ตนนับถือ แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรม 
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ และบอกช่ือ สาวก ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน 
และศาสนบุคคลของศาสนาอ่ืน  ๆบอกความสำคัญและปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม แสดงตนเปน พุทธมามกะ
หรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือบอกประโยชนและปฏิบัติตนตามประเพณีและ วัฒนธรรม
ในครอบครัว  

ระบุบทบาทหนาที ่ของสมาชิกของชุมชนในการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ตามกระบวนการ 
ประชาธิปไตย วิเคราะหความแตกตางของกระบวนการตัดสินใจในช้ันเรียน โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออก 
เสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง จำแนกความตองการและความจำเปนในการใชสินคาและบริการ 
ในการดำรงชีวิต วิเคราะหการใชจายของตนเอง และอธิบายไดวาทรัพยากรที่มีอยูจำกัดมีผลตอการผลิตและ 
บริโภคสินคาและบริการที่รัฐจัดหาและใหบริการแกประชาชน บอกความสำคัญของภาษีและบทบาทของ 
ประชาชนในการเสียภาษี อธิบายเหตุผลและการแขงขันทางการคาท่ีมีผลทำใหราคาสินคาลดลง  

ศึกษาการใชแผนที ่ แผนผังและภาพถายในการหาขอมูลทางภูมิศาสตรในชุมชนไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ เขียนแผนผังงาย  ๆเพ่ือแสดงตำแหนงท่ีต้ังของสถานท่ีสำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน บอก 
ความสัมพันธของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน เปรียบเทียบการเปลี ่ยนแปลง 
สภาพแวดลอมในชุมชนของอดีตถึงปจจุบัน อธิบายการพ่ึงพาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนอง
ความตองการพ้ืนฐานของมนุษยและการประกอบอาชีพ อธิบายเก่ียวกับมลพิษการกอใหเกิดมลพิษโดยมนุษย  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
ส 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7  
ส 1.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
ส 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4  
ส 2.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
ส 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
ส 3.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
ส 5.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 ส  
5.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5  
รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 

ส11102 ประวัติศาสตร      กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1         เวลา ๔0 ชั่วโมง 

  

ศึกษาและใชปฏิทินในการบอกวัน เดือน ป ที่ใชในชีวิตประจาวัน ซ่ึงมีทั้งระบบสุริยคติและจันทรคติ 
คำที่แสดงชวงเวลาเพ่ือใชเลาเหตุการณปจจุบัน วันนี้ เดือนนี้ ตอนเชา ตอนกลางวัน ตอนเย็น ตอนค่ำ และ
เรียงลำดับเหตุการณในชีวิตประจาวันตามวันเวลาท่ีเกิดข้ึน โดยใชทักษะการสังเกต การบอกเลา การเช่ือมโยง 
เพ่ือใหสามารถใชเวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณในปจจุบันและใชคำแสดงชวงเวลาเรียงลาดับเหตุการณท่ี
เกิดข้ึนได  

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมสิ่งของเครื่องใชหรือการดาเนินชีวิตของตนเองในสมัย
ปจจุบัน กับสมัยของพอแม ปูยา ตายายท่ีเปนรูปธรรมและใกลตัวผูเรียน รวมท้ังเหตุการณสำคัญของครอบครัว
ท่ีเกิดข้ึนในอดีตท่ีมีผลกระทบตอตนเองในปจจุบัน โดยใชทักษะการสังเกต การใชเหตุผล การเปรียบเทียบ การ
แยกแยะ การยกตัวอยาง และการบอกเลา เพ่ือใหเขาใจการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและความสำคัญของ
อดีตท่ีมีตอปจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัวใหเขากับวิถีชีวิตปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ศึกษาความหมายและความสำคัญของสัญลักษณของชาติไทย ไดแก ธงชาติ เพลงชาติ เพลงสรรเสริญ
พระบารมี ภาษาไทย อักษรไทย มารยาทไทย อาหารไทย การแตงกายแบบไทย วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และการปฏิบัติตนไดถูกตองตามกาลเทศะ รวมทั้งรูจักสถานที่สำคัญซ่ึงเปนแหลงวัฒนธรรมใน
ชุมชน  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
ส 4.1 ป 1/1, ป 1/2, ป 1/3  
ส 4.2 ป 1/1, ป 1/2  
ส 4.3 ป 1/1, ป 1/2, ป 1/3  
รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 

ส1๒102 ประวัติศาสตร      กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒         เวลา ๔0 ชั่วโมง 

 
รูจักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณสำคัญในอดีต และ

ปจจุบัน รวมทั้ง การใชคำที่แสดงชวงเวลาในอดีต ปจจุบัน และอนาคต วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุงน้ี, เดือนน้ี  
เดือนกอน เดือนหนา, ปนี ้ ปกอน ปหนา ในการอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยใชทักษะการสังเกต การ
สอบถาม เช่ือมโยง เรียงลาดับ การเลาเร่ือง  

รูวิธีสืบคนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวโดยใชหลักฐานท่ีเก่ียวของ ไดแก ภาพถาย สูติบัตร ทะเบียน
บาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช มาอธิบายเร่ืองราวตาง  ๆและวิธีสืบคนขอมูลในชุมชนอยางงาย  ๆในเร่ืองเก่ียวกับการ
เปลี ่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในดานตางๆ จากอดีตถึงปจจุบัน ทางดานการประกอบอาชีพ  
การแตงกาย การส่ือสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน เขาใจสาเหตุและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ี
มีตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน สามารถเรียงลำดับเหตุการณท่ีสืบคนไดโดยใชเสนเวลา  

ศึกษา สืบคนประวัติและผลงานของบุคคลที่ทาประโยชนตอทองถิ่นหรือประเทศชาติ ในดานการ
สรางสรรควัฒนธรรม /การสรางความเจริญรุงเรืองและความม่ันคงโดยสังเขป รวมท้ังวัฒนธรรมไทย ประเพณี
ไทย และภูมิปญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษไว การทาความเคารพแบบไทย ประเพณีไทย ศิลปะไทย 
ดนตรีไทย โดยใชทักษะการสืบคนการสังเกต การอาน การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห การใชเหตุผล การ
อธิบาย และการนำเสนอ เพ่ือใหเห็นคุณคาและแบบอยางการกระทาความดีของบรรพบุรุษท่ีไดสราง ประโยชน
ใหทองถ่ินและประเทศ เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย และ
ธำรงความเปนไทย  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
ส 4.1 ป 2/1, ป 2/2  
ส 4.2 ป 2/1, ป 2/2  
ส 4.3 ป 2/1, ป 2/2  
รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 

ส1๓102 ประวัติศาสตร      กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓         เวลา ๔0 ชั่วโมง 

 
ศึกษาความหมายและท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในปฏิทิน ไดแก พุทธศักราช คริสตศักราช วิธีการเทียบ

คริสตศักราชกับพุทธศักราช และใชศักราชในการบันทึกเหตุการณสำคัญที่เกี่ยวของกับตนเองและครอบครัว  
ปเกิดของผูเรียน เหตุการณสำคัญของตนเอง และครอบครัว โดยใชทักษะการเปรียบเทียบ การคำนวณ  
การเช่ือมโยง การอธิบาย เพ่ือใหมีพ้ืนฐานในการศึกษาเอกสารที่แสดงเหตุการณตามกาลเวลา สามารถเรียง  
ลำดับเหตุการณไดถูกตอง วาเหตุการณใดเกิดกอน เหตุการณใดเกิดหลังอันเปนทักษะที่จำเปนในการศึกษา
ประวัติศาสตร ปจจัยที่ทาใหเกิดวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน ซ่ึงประกอบดวย ปจจัยทางภูมิศาสตร และ
ปจจัยทางสังคม เขาใจพัฒนาการของชุมชน สามารถดำเนินชีวิตอยู ร วมกันในสังคมไดอยางสันติสุข  
รวมอนุรักษสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย  

ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพระมหากษัตริยผูสถาปนาอาณาจักร
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร โดยใชทักษะการอาน และสอบถาม การฟง การสรุปความ การเขียน 
การเลาเรื่อง เพ่ือใหเขาใจความเปนมาของชาติไทย เกิดความรัก ความภูมิใจและเห็นแบบอยางการเสียสละ
เพ่ือชาติ และธำรงความเปนไทย  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
ส 4.1 ป 3/1, ป 3/2, ป 3/3  
ส 4.2 ป 3/1, ป 3/2  
ส 4.3 ป 3/1, ป 3/2, ป 3/3  
รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4         เวลา 80 ชั่วโมง  

ศึกษา  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  สรุปพุทธประวัติ  ตั้งแตบรรลุธรรม

จนถึงประกาศธรรม  หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือหรือปฏิบัติตนตามแบบอยางการดำเนินชีวิตและขอคิดจาก

ประวัติสาวก  ชาดก  เรื่องเลา  และศาสนิกชนตัวอยาง แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขา

และหลักธรรมโอวาท  3  ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ  ช่ืนชมการทำความดีของ

ตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ตามหลักศาสนา พรอมท้ังบอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

สวดมนต แผเมตตา มีสติ มีสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือหรือปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  เปนผูนำ ผู

ตามที่ดีวิเคราะหสิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนพึงไดรับตามกฎหมายสภาพภูมิศาสตรของประเทศอาเซียน สิทธิเด็ก 

 ศึกษา วิเคราะหความแตกตางทางวัฒนธรรมของกลุมคนในทองถ่ิน  เสนอวิธีการท่ีจะอยูรวมกันอยาง

สันติสุข  อำนาจอธิปไตย  ความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย  บทบาทหนาที่ของพลเมืองในกระบวนการ

เลือกตั้ง  ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซ้ือสินคาและบริการ สิทธิพ้ืนฐานและรักษาผลประโยชนในฐานะผูบริโภค  

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใชในชีวิตประจำวัน  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน  

หนาที่เบื ้องตนของเงิน  แผนที่  ภาพถาย  ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพของจังหวัดเชียงราย  แหลง

ทรัพยากรและสิ่งตางๆ  ในจังหวัดเชียงรายดวยแผนที่  แผนที่อธิบายความสัมพันธของสิ่งตางๆ  ที่มีอยูใน

จังหวัด  สภาพแวดลอมทางกายภาพ  ของชุมชนท่ีสงผลตอ  การดำเนินชีวิตของคนในจังหวัดเชียงราย    การ

เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมในจังหวัดเชียงราย  และผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงน้ัน    การมีสวนรวมในการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมในจังหวัด   

 โดยการใชกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล  กระบวนการกลุ ม  กระบวนการปฏิบัติ 

กระบวนการเผชิญสถานการณและปญหา  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการทาง

ภูมิศาสตร ตลอดจนใชภูมิสารสนเทศ ทักษะการนำไปใชอภิปราย  สรุป 

 เพื ่อพัฒนาผู เรียนใหเกิดความรู   ความเขาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำรงชีวิต  ทักษะ

กระบวนการ  สมรรถนะที่สำคัญ  ทางสังคมศึกษา  ไดตระหนัก  เห็นคุณคา  มีศรัทธา  รักชาติ  ศาสน  

กษัตริย  รักความเปนไทย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  ซ่ือสัตยสุจริต  มีวินัย  มีจิตสาธารณะ 

ตัวชี้วัด 

ส 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 

ส 1.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 

 ส 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 ส 2.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 

 ส 3.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3ส 3.2  ป.4/1, ป.4/2 

 ส 5.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 ส 5.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 

รวมทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส1๕101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕        เวลา 80 ชั่วโมง  

 

 ศึกษา  วิเคราะห  เรื่องความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือในฐานะเปนมรดกทางวัฒนธรรม  และเปน

หลักในการพัฒนาชาติไทย  ประวัติศาสนาและศาสดาของศาสนาตางๆ  หลักธรรมและพิธีกรรมของศาสนา

ตางๆ  สถานภาพของบุคคลในสังคม  การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  คุณลักษณะของ

พลเมืองดี  สิทธิเด็ก  วัฒนธรรมไทย  และภูมิปญญาทองถิ่น  การปกครองสวนทองถิ่น  ปจจัยการผลิต  

เทคโนโลยีในการผลิตสินคาและบริการ  พฤติกรรมของผูบริโภค  สินคาและบริการในชุมชน  เศรษฐกิจพอเพียง  

สหกรณ  ธนาคารและบทบาทหนาที่  ดอกเบ้ีย  การฝากเงิน และการถอนเงิน  การกูยืมเงิน  ตำแหนง  พิกัด

ภูมิศาสตรละติจูด  ลองจิจูด)  ระยะ  ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง  ลักษณะภูมิลักษณท่ีสำคัญในภูมิภาคของ

ตนเองสภาพแวดลอม  ทางกายภาพที่มีอิทธิพลตอลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการยายถิ่นของประชากรใน

ภูมิภาค  อิทธิพล  ของส่ิงแวดลอม  ทางธรรมชาติที่กอใหเกิดวิถีชีวิตและการสรางสรรควัฒนธรรมในภูมิภาค  

ผลจากการรักษาและการทำลายสภาพแวดลอมและการรักษาสภาพ  แวดลอมในภูมิภาค   

       โดยใชกระบวนการสืบสอบทางสังคม  การฝกดานทักษะกระบวนการคิด  การแกปญหาการเรียนรู  การ

จัดการการและการปฏิบัติการสืบคน  กระบวนการกลุม  การอภิปราย  บทบาทสมมุติ  กระบวนการทาง

ภูมิศาสตร ตลอดจนใชภูมิสารสนเทศ 

       เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความคิด  เรียนรู  อยางมีความสุข  และเห็นคุณคาของการนำความรูไปใช

ประโยชนในการดำเนินชีวิต  เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ  และสังคมโลก  มีวินัย  ซ่ือสัตยสุจริต  อยูอยาง

พอเพียง  เห็นคุณคาของการนำความรูไปใชประโยชนในการดำเนินชีวิต 

ตัวชี้วัด 

 ส 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7  

 ส 1.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3  

 ส 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4  

 ส 2.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3  

 ส 3.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 

 ส 3.2  ป.5/1, ป.5/2  

 ส 5.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 

 ส 5.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 

  

รวมทั้งหมด28  ตัวชี้วัด 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
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ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6         เวลา 80 ชั่วโมง  

 

  ศึกษา วิเคราะห เร่ืองความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจำชาติ และความสำคัญ

ของศาสนาที่ตนนับถือ ประวัติศาสดา หลักธรรมสำคัญของศาสนาตางๆ พิธีกรรมทางศาสนา กฎหมายท่ี

เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ประโยชนของการปฏิบัติตามกฎหมาย ความหมาย ประเภท การเปล่ียนแปลง ความ

แตกตาง การอนุรักษวัฒนธรรม ขาวและเหตุการณ การปกครองสวนทองถิ่น กิจกรรมประชาธิปไตย การ

เลือกต้ัง รวมกิจกรรมกับองคกร  ชุมชน  กิจกรรมจิตอาสา  บทบาทของผูผลิตและผูบริโภค การใชทรัพยากร

อยางยั่งยืน ระบบเศรษฐกิจ หนวยเศรษฐกิจ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ ภาษี สิทธิผูบริโภคและผูใชแรงงาน 

การรวมกลุมเชิงเศรษฐกิจ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจภายในทองถิ่น  กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร  ในชุมชน  

ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพกับภัยธรรมชาติ ภูมิลักษณท่ี

มีตอภูมิสังคมของไทย ส่ิงแวดลอม ความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร

และส่ิงแวดลอมและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เตรียมพรอมรับมือ  ภัยพิบัติพ้ืนท่ีจะเกิดอุทกภัย  ดินถลม  แนวการใช

และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแหลงขอมูลขาวสารเหตุการณตาง  ๆ ของประเทศอาเซียน 

 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติกระบวนการทางสังคม 

กระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหา  กระบวนการทางภูมิศาสตร ตลอดจนใชภูมิสารสนเทศ 

 เพื ่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม  

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต  

รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมไดอยางสันติสุข 

 

ตัวชี้วัด 

 ส 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9  

 ส 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4  

 ส 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5  

 ส 2.2 ป.6/1, ป.6/2 , ป.6/3  

 ส 3.1 ป.6/1, ป.6/2,  ป.6/3 

 ส 3.2 ป.6/1, ป.6/2 

 ส 5.1 ป.6/1, ป.6/2 

 ส 5.2 ป.6/1, ป.6/2,  ป.6/3 

 

รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 

ส14102 ประวัติศาสตร      กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4         เวลา 40 ชั่วโมง  

 

 ศึกษา  วิเคราะห การนับชวงเวลาเปนทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ ยุคสมัยในการศึกษาประวัติ

ของมนุษยชาติโดยสังเขป  ประเภทหลักฐานที่ใชในการศึกษาความเปนมาของทองถ่ิน การตั้งหลักแหลงและ

พัฒนาการของมนุษยยุคกอนประวัติศาสตรและยุคประวัติศาสตรโดยสังเขป  ยกตัวอยางหลักฐานที่พบใน

ทองถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ดานการเมือง 

การปกครอง และเศรษฐกิจโดยสังเขป ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย  ภูมิปญญาไทยท่ีสำคัญ

สมัยสุโขทัยท่ีนาภาคภูมิใจและควรคาแกการอนุรักษ  

 โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม  

กระบวนการกลุม  กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา 

 เพื่อใหเกิดความรู   ความเขาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  มีคุณธรรม จริยธรรม  

 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซ่ือสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู  รักความ 

เปนไทย  มีจิตสาธารณะ   

 

ตัวชี้วัด 

 ส 4.1  ป.4/1,ป.4/2, ป.4/3      

 ส 4.2  ป.4/1, ป.4/2      

 ส 4.3  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 

 

รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 

ส15102 ประวัติศาสตร      กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5         เวลา 40 ชั่วโมง  

 

ศึกษา วิเคราะห อธิบาย ความเปนมาของทองถ่ินโดยใชหลักฐานที่หลากหลาย ขอมูลจากแหลงตาง  ๆ

เพ่ือใชตอบคำถามทางประวัติศาสตร ความแตกตางระหวางความจริงกับขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในทองถ่ิน 

อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนท่ีมีตอไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต อิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติท่ี

มีตอสังคมไทยปจจุบัน พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรี ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทาง

เศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีท่ี

นาภาคภูมิใจ ภูมิปญญาไทยท่ีสำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรีท่ีนาภาคภูมิใจ และควรคาแกการอนุรักษ 

 โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล วิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการคิด กระบวนการกลุม 

กระบวนการทางสังคม  

 เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  

อยางเปนระบบ ตระหนักถึงความสำคัญของเหตุการณตางๆ มีความรัก ความภาคภูมิใจ และธำรงความ 

เปนไทย สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

ตัวชี้วัด 

 ส 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3  

 ส 4.2 ป.5/1, ป.5/2  

 ส 4.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4  

 

รวมทั้งหมด  9 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 

ส16102 ประวัติศาสตร      กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6         เวลา 40 ช่ัวโมง  

 

   ศึกษา วิเคราะห อธิบาย นำเสนอ ความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตรอยางงายๆ  ขอมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเขาใจเรื่องราวความสำคัญในอดีต 

ประวัติศาสตรทองถิ่น  สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การปกครองของประเทศเพ่ือนบานในปจจุบัน 

ความสัมพันธของกลุมอาเซียน พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทาง

เศรษฐกิจและการปกครองไทยสมัยรัตนโกสินทร ผลงานของบุคคลสำคัญดานตางๆ สมัยรัตนโกสินทร ภูมิ

ปญญาไทยท่ีสำคัญสมัยรัตนโกสินทรท่ีนาภาคภูมิใจและควรคาแกการอนุรักษ 

 โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล วิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการคิด กระบวนการกลุม 

กระบวนการทางสังคม  

 เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  

อยางเปนระบบ ตระหนักถึงความสำคัญของเหตุการณตางๆ มีความรัก ความภูมิใจ และธำรงความเปนไทย 

สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

ตัวชี้วัด 

 ส 4.1 ป.6/1, ป.6/2  

 ส 4.2 ป.6/1, ป.6/2  

 ส 4.3 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4  

 

รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ11101 สุขศึกษา พลศึกษา                 กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                   เวลา ๔0 ชั่วโมง  

 
 ศึกษาวิเคราะห หนาท่ีของอวัยวะภายนอก การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก สมาชิกในครอบครัว  ส่ิงท่ี
ช่ืนชอบและภาคภูมิใจในตนเอง ความแตกตางระหวางเพศชาย หญิง การใชอุปกรณในการเคล่ือนไหวรางกาย
ขณะอยูกับที่และเคล่ือนที่ เกมเบ็ดเตล็ด การเขารวมกิจกรรมทางกายที่ใชการเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ การ
ออกกำลังกาย การเลนเกมตามคำแนะนำ กฎกติกา ขอตกลงในการเลนเกม การปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ
แหงชาติ อาการเจ็บปวยที่เกิดข้ึนกับตนเอง ส่ิงที่ทำใหเกิดอันตรายภายในบานในโรงเรียน อันตรายและการ
ปองกันจากการเลน การขอความชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุรายท่ีบานและท่ีโรงเรียน 
 โดยการใชกระบวนการ อธิบาย สาธิต บทบาทสมมุติ บันทึก ปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความ
เขาใจ ความซ่ือสัตย ความสามัคคี ความมุงม่ัน มีวินัย เห็นคุณคาของความรักและความผูกพันของสมาชิกใน
ครอบครัว และความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ1.1 ป.1/1 , พ1.1 ป.1/2 ,  
พ2.1 ป.1/1 , พ2.1 ป.1/2 ,  
พ2.1 ป.1/3 ,  
พ3.1 ป.1/1 , พ3.1 ป.1/2,  
พ3.2 ป.1/1, พ3.2 ป.1/2,  
พ4.1 ป.1/1 , พ4.1 ป.1/2 , พ4.1 ป.1/3  
พ5.1 ป.1/1 , พ5.1 ป.1/2 , พ5.1 ป.1/3 
  

รวม 15 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ12101 สุขศึกษา พลศึกษา                 กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                   เวลา ๔0 ชั่วโมง  

 
ศึกษาวิเคราะห หนาท่ีของอวัยวะภายใน การดูแลรักษาอวัยวะภายใน ธรรมชาติของชีวิตมนุษยต้ังแต

แรกเกิดจนตาย บทบาทหนาท่ีของตนเองและสมาชิกในครอบครัว ความสำคัญของเพ่ือนพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
กับเพศ ความภาคภูมิใจในความเปนเพศชายหรือเพศหญิง การเคล่ือนไหวรางกายอยูกับที่และการเคลื่อนท่ี
ประกอบอุปกรณ เกมเบ็ดเตล็ด การออกกำลังกาย กฎ กติกาและขอตกลงในการเลนเกม  ลักษณะของการมี
สุขภาพที่ดี อาหารที่เปนประโยชนตอรางกาย ของเลนของใชที่มีผลเสียตอสุขภาพ อุบัติเหตุและการปองกัน 
การใชยาสามัญประจำบาน โทษของสารเสพติด การแสดงสัญลักษณและปายเตือนของส่ิงของที่เปนอันตราย 
และการขอความชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุราย 
 โดยการใชกระบวนการ อธิบาย สาธิต บทบาทสมมุติ บันทึก ปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความ
เขาใจ ความซ่ือสัตย ความสามัคคี ความมุงม่ัน มีวินัย เห็นคุณคาของความรักและความผูกพันของสมาชิกใน
ครอบครัว และความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ 1.1 ป2/1, พ 1.1 ป2/2, พ 1.1 ป2/3,  
พ 2.1 ป.2/1, พ 2.1 ป.2/2 ,พ 2.1 ป.2/3, พ 2.1 ป.2/4,  
พ 3.1 ป.2/1, พ 3.1 ป2/2, พ 3.2 ป.2/1, พ 3.2 ป.2/2,  
พ 4.1 ป.2/1, พ 4.1 ป.2/2,พ 4.1 ป.2/3,พ 4.1 ป.2/4,พ  
พ 5.1 ป.2/1, พ 5.1 ป.2/2,พ 5.1 ป.2/3,พ 5.1 ป.2/4,พ 5.1 ป.2/5 
 

รวม 21 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ13101 สุขศึกษา พลศึกษา                 กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3                   เวลา ๔0 ชั่วโมง  

 

ศึกษา สังเกต รวบรวมความรู และขอปฏิบัติตาง ๆอภิปราย ซักถาม บันทึก หาคำตอบ อธิบาย
แลกเปล่ียนขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะและการเจริญเติบโตของรางกาย เกณฑมาตรฐานของการ
เจริญเติบโตของเด็กไทย ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต ปองกันโรค เลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพและ
ยาสามัญประจำบาน มีสุขนิสัยท่ีดีตาม สุขบัญญัติแหงชาติรูจักตนเองและธรรมชาติของตนเอง ระมัดระวังการ
เจ็บปวย การบาดเจ็บโรคติดตอในทองถ่ิน อุบัติเหตุ การใชยาผิด สารพิษ สารเสพติด      การลวงละเมิดทาง
เพศกำหนดแนวปฏิบัติของตนในการสรางเสริมสุขภาพ 

โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู การสำรวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล บันทึก จัดกลุมขอมูล 
เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะการดำเนินชีวิตเปนผูมีสุขบัญญัติท่ีดี มีจิตสำนึกในการดูแลและรับผิดชอบ
ตอสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และสวนรวมเปนแบบอยางที่ดีดานสุขภาพ จัดการกับ
ความขัดแยง ความเครียด และปญหาทางอารมณมีการแสวงหา เลือก และใชขอมูลขาวสารดานสุขภาพ นำ
ความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรมพ่ึงตนเองและมีวิสัยทัศนในการดูแลสุขภาพและการดำเนิน
ชีวิตเปนแบบอยางท่ีดีดานสุขภาพในทองถ่ินภูมิใจในการสงเสริมสุขภาพดานภูมิปญญาไทย 
  ใชหลักการทางวิทยาศาสตร ฝกควบคุม เขารวมกิจกรรม บอกวิธี การเคล่ือนไหวรางกาย ขณะอยูกับ
ที่ เคล่ือนที่ระเบียบแถว กิจกรรมประกอบจังหวะและเพลง เกมเบ็ดเตล็ด เกมนำไปสูกีฬายืดหยุนข้ันพ้ืนฐาน 
กีฬา กิจกรรมนันทนาการ กายบริหาร การละเลนของเด็กไทยเกมแบบผลัด ออกกำลังกาย      สรางเสริม
สมรรถภาพทางกายและทางจิตทดสอบสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
  โดยการฝกปฏิบัติ เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ความหมายความสำคัญและเห็นคุณคา ศึกษาหา
ความรู องคประกอบของสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพมีทักษะการเคล่ือนไหวรางกายข้ันพ้ืนฐาน       เห็น
คุณคาของตนเองและผูอื่นรวมกิจกรรมทางกายอยางสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ      รักการ
ออกกำลังกายและการเลนกีฬาตามกฎ กติกา อยางมีระเบียบ วินัย มีน้ำใจนักกีฬาเปนผูนำและผูตามที่ดี มี
ความม่ันใจ เคารพสิทธิของตนเองและผูอื่นรับผิดชอบหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่ืนชม
ผลงานของผูอื ่นใหความรวมมือ เสียสละและคำนึงถึงสวนรวม และแกไขขอบกพรองของตนเองไดตาม
คำแนะนำ 
 

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

รวม ๑๘ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ14101 สุขศึกษา พลศึกษา                 กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                   เวลา 80 ชั่วโมง  

 
ศึกษา สังเกต รวบรวมขอมูล บันทึก อธิบาย วิเคราะหในเรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการทาง

รางกาย จิตใจ ตามวัย ความสัมพันธของกลามเน้ือ กระดูก ขอ ท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการพรอม
ทั้งวิธีการดูแลรักษา คุณลักษณะที่ดีของความเปนเพ่ือนและการเปนสมาชิกที่ของครอบครัว และพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทยและประเพณีทองถิ่น วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เปนอันตรายใน
เรื่องเพศ สารเสพติด การเคล่ือนไหวรางกาย กิจกรรมทาง การเลนแบบผลัด เขาใจกฎกติกาการเลนกับผูอ่ืน 
อนุรักษการละเลนพ้ืนบานลานนา เลนกีฬาพ้ืนฐานเปน เชน กีฬาแชรบอล แฮนดบอล ความสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ สภาวะอารมณ ทุกข สุข ที่มีผลตอสุขภาพ การวิเคราะหขอมูลบนฉลากผลิตภัณฑ
สุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพและการปรับปรุงตามผลการทดสอบ การปฐมพยาบาลและการใชยา และ
ผลเสียของสารเสพติด การด่ืมสุรา และการปองกัน 
 โดยใชกระบวนคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการการกลุม กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
ปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน และการแสดงความคิดเห็น 
  เพ่ือใหเกิดทักษะชีวิต มีทัศนคติที่ดีตอการดูแลตนเอง เพ่ือน ครอบครัว รักการออกกำลังกายจนเปน
ลักษณะนิสัย มีวินัย ใฝเรียนรู มีความมุงม่ันในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจนักกีฬาชวยเหลือแบงปน
ใหกับผูดอยโอกาส มีความรักชาติ ศาสตร กษัตริย และสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปลอดภัยและปกติ
สุข 
 
ตัวชี้วัด 

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

รวม ๑๙ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ15101 สุขศึกษา พลศึกษา                 กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5          เวลา 80 ชั่วโมง  

 
  ศึกษาวิเคราะหความสำคัญของระบบยอยอาหารและระบบขับถายที่มีผลตอสุขภาพการเจริญเติบโต
และพัฒนาการวิธีดูแลระบบยอยอาหารและระบบขับถายใหทำงานตามปกติ อธิบายการเปล่ียนแปลงทางเพศ 
และปฏิบัติตนไดเหมาะสมความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุนตามวัฒนธรรมไทย ระบุพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค และไมพึงประสงคในการแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัวและกลุมเพ่ือนการปฏิบัติตนในชุมชน 
โดยใชกระบวนการปฏิบัติการจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อใชทักษะการ
เคลื่อนไหวตามแบบที่กำหนดเลมเกมนำไปสูกีฬาที่เลือกและกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด ควบคุมการ
เคล่ือนไหวในเรื่องการรับแรง การใชแรงและความสมดุลแสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเลน
กีฬาเลนกีฬาไทย และกีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมออกกำลังกายอยางมีรูปแบบ เลนเกมที่ใช
ทักษะการคิดและตัดสินใจ เลนกีฬาที่ตนเองชอบอยางสม่ำเสมอ โดยสรางทางเลือกในวิธีปฏิบัติของตนเอง
อยางหลากหลาย และมีน้ำใจนักกีฬาปฏิบัติตามกฎกติกา การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ตามชนิดกีฬาท่ี
เลนและการละเลนพื้นบานตางๆ ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง ไมละเมิดสิทธิผูอื ่นและยอมรับในความ
แตกตางระหวางบุคคลในการเลนเกม และกีฬาไทย กีฬาสากลและแสดงพฤติกรรมที่เห็นความสำคัญของการ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหงชาติคนหาขอมูลขาวสารเพ่ือใชสรางเสริมสุขภาพวิเคราะหสื่อโฆษณาในการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพอยางมีเหตุผลปฏิบัติตนในการปองกันโรคที ่พบบอยใน
ชีวิตประจำวันทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายวิเคราะหปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการใชสารเสพติดวิเคราะหผลกระทบของการใชยา และสารเสพติด ที่มีผลตอรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคม และสติปญญาปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากการใชยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติดวิเคราะห
อิทธิพลของส่ือท่ีมีตอพฤติกรรมสุขภาพปฏิบัติตนเพ่ือปองกันอันตรายจากการเลนกีฬา 

มีเจตคติท่ีดีตอรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีคุณลักษณะของนักกีฬาท่ีดี มีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบ
วินัยรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน เอ้ือเฟอเสียสละ มีความใฝรูใฝเรียนและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

 
ตัวชี้วัด  

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

 
รวม 23 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ16101 สุขศึกษา พลศึกษา                 กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                   เวลา 80 ชั่วโมง  

 

ศึกษา สังเกต รวบรวมขอมูล ขอปฏิบัติตาง  ๆอภิปราย ซักถาม บันทึก หาคำตอบ อธิบาย แลกเปล่ียน
ขอมูล คิดวิเคราะหเก่ียวกับตน และผลกระทบท่ีมีตอสุขภาพ คิดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรคเก่ียวกับ
สุขภาพบนพ้ืนฐานความเปนจริงเก่ียวกับเร่ืองโครงสรางและหนาท่ีการทำงานของระบบตาง ๆ  ของรางกาย การ
ปองกันดูแลรักษาอวัยวะในระบบตาง  ๆพัฒนาการดานตาง  ๆชวงอายุ ๑๑-๑๒ ป ปจจัยตาง  ๆท่ีมีผลตอการ
เจริญเติบโต เลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีเหมาะสมกับวัยและกลุมบุคคลตาง  ๆ สุขอนามัยทางเพศ 
ยาสามัญประจำบานและยาอ่ืน  ๆระมัดระวังอุบัติเหตุ การใชยาผิด สารพิษ สารเสพติด การมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควร และหลีกเล่ียงปญหาการต้ังครรภ เลือกออกกำลังกาย พักผอน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน กำหนด
แนวปฏิบัติของตนในการสรางเสริมสุขภาพและรายงานผลตอกลุมเปนระยะ  ๆ 

เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ความหมาย ความสำคัญ ทำนายการเปล่ียนแปลง กำหนดวิธีปฏิบัติใหมี
สุขภาพท่ีดีของชีวิตตนเอง ตัดสินใจและแกปญหา การดำเนินชีวิตและสุขภาพ มีจิตสำนึกในการดูแลและ
รับผิดชอบตอสุขภาพ มีความปลอดภัยตอตนเอง ครอบครัว และสวนรวม เปนแบบอยางท่ีดีดานสุขภาพ 
พ่ึงตนเองและมีวิสัยทัศนในการดูแลสุขภาพจัดการกับความขัดแยง ความเครียดและปญหาทางอารมณ มีการ
แสวงหาเลือกและใชขอมูลขาวสารดานสุขภาพตามความตองการและความสนใจและสรางเปาหมายใหกับชีวิต
ตนเอง ใชหลักการและรูปแบบของวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหว บอกวิธี ฝก ควบคุม เขารวมกิจกรรม 
เคล่ือนไหวรางกาย ขณะอยูกับท่ีเคล่ือนท่ีระเบียบแถวกิจกรรมเขาจังหวะ ยืดหยุนข้ันพ้ืนฐาน กีฬาไทย กีฬา
สากล กีฬายอดนิยม กิจกรรมนันทนาการ กายบริหาร การละเลนของเด็กไทย เกมแบบผลัด ออกกำลังกาย 
สรางเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิตทดสอบสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  

เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ความหมาย ความสำคัญ เห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน ศึกษาหาความรู 
องคประกอบของสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ มีทักษะการเคล่ือนไหวในชีวิตประจำวัน มีทักษะการ
เคล่ือนไหวเบ้ืองตนมีระเบียบวินัยเคารพสิทธิกฎและกติกา เขารวมกิจกรรมทางกายอยางสม่ำเสมอ มี
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ รักการออกกำลังกายและการเลนกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา เปนผูนำและผูตามท่ีดี 
ช่ืนชมในสุนทรียภาพของกีฬา เอ้ืออาทร เสียสละและคำนึงถึงสวนรวม มีจิตวิญญาณในการแขงขันและรวมมือ
อยางสันติ รับผิดชอบหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย มีจิตสำนึกในการใชเวลาใหเปนประโยชนและสรางสรรค และ
พยายามแกไขขอบกพรองของตนเอง 

 
 

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

 
รวม ๒๒ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ11101 ศิลปะ            กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                        เวลา 40 ชั่วโมง 

 
  ศึกษา วิเคราะห รูปราง ลักษณะ และขนาดของส่ิงตางๆ รอบตัวในธรรมชาติและส่ิงที่มนุษยสรางข้ึน 
ความรูสึกที่มีตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถ่ินอำเภอพาน การใชวัสดุ อุปกรณตางๆ สรางงานทัศนศิลป 
การทดลองใชสีดวยเทคนิคงาย  ๆการวาดภาพระบายสีตามความรูสึกของตนเอง 
 โดยใชกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนำเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ อุปกรณท่ี
เหมาะสม การวิเคราะห การวิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป 
 เพ่ือใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม      
นำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันใหเกิดประโยชน มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
 ตัวชี้วัด 
 ศ 1.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5 
 ศ 1.2 ป.1/1  
 
 รวม 6 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ11102  ดนตรแีละนาฏศลิป          กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                        เวลา 40 ชั่วโมง 
 
 ศึกษา  วิเคราะห  อภิปราย  ฝกปฏิบัติ  ส่ิงตางๆ กอกำเนิดเสียงที่แตกตางกัน ลักษณะของเสียงดัง-
เบา  และความชา-เร็วของจังหวะ การทองบทกลอนและรองเพลงงายๆ การมีสวนรวมในกิจกรรมดนตรีอยาง
สนุกสนาน ความเก่ียวของของเพลงท่ีใชในชีวิตประจำวัน  เพลงในทองถ่ิน  ส่ิงท่ีช่ืนชอบในดนตรีทองถ่ิน   การ
เลียนแบบการเคล่ือนไหว  การแสดงทาทางงาย  ๆเพ่ือส่ือความหมายแทนคำพูด   การละเลนของเด็กไทย   ส่ิง
ท่ีตนเองชอบจากการดูหรือรวมการแสดง    และการแสดงนาฏศิลป 

โดยใชทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป  ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลปอยาง
สรางสรรค   การวิเคราะห  วิพากษวิจารณคุณคางานดนตรีและนาฏศิลป   เพ่ือใหเห็นคุณคางานดนตรีและ
นาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล  และเขาใจความสัมพันธ
ระหวางดนตรี-นาฏศิลป  กับประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  และการนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน  
มีจริยธรรม  คุณธรรม  และคานิยมท่ีเหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 
ศ 2.1  ป.1/1, ป.1/2,  ป.1/3,  ป.1/4,  ป.1/5 
ศ 2.2  ป.1/1,  ป.1/2 
ศ 3.1  ป.1/1,  ป.1/2,  ป.1/3   
ศ 3.2  ป.1/1,  ป.1/2 
 

           รวม  12  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ12101 ศิลปะ            กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                        เวลา 40 ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห รูปราง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ระบุทัศนธาตุที่อยูในส่ิงแวดลอมของ
ทองถ่ินอำเภอพาน และงานทัศนศิลป โดยเนนเรื่อง เสน สี รูปราง และรูปทรง และสรางงานทัศนศิลปตางๆ 
โดยใชทัศนธาตุที่เนน เสน รูปราง มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางงานทัศนศิลป 3 มิติ สรางภาพ
ปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ วาดภาพเพ่ือถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง และเพ่ือนบาน 
โดยเลือกงานทัศนศิลปและบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหา เรื่องราว สรางสรรคงานทัศนศิลป เปน
รูปแบบงานโครงสรางเคล่ือนไหว อภิปรายความสำคัญของงานทัศนศิลปที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน และงาน
ทัศนศิลปประเภทตาง  ๆในทองถ่ินอำเภอพาน โดยเนนการสรางงาน และวัสดุ อุปกรณท่ีใช 
 โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลปในการสรางและนำเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ 
อุปกรณที่เหมาะสม การวิเคราะห การวิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป เพ่ือใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป 
เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม นำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
ใหเกิดประโยชน มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
 ตัวชี้วัด 
 ศ 1.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5 ป.2/6 ป.2/7 ป.2/8 
 ศ 1.2 ป.2/1 ป.2/2 
 
 รวม 10 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ12102  ดนตรแีละนาฏศลิป          กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                        เวลา 40 ชั่วโมง 

 
ศึกษา วิเคราะห  ฝกปฏิบัติ อธิบาย แหลงกำเนิดของเสียงท่ีไดยิน คุณสมบัติของเสียงสูง-ต่ำ ดัง-เบา  

ยาว-ส้ัน ของดนตรี  การเคาะจังหวะหรือเคล่ือนไหวรางกายใหสอดคลองกับเน้ือหาของเพลง การรองเพลง
งาย  ๆท่ีเหมาะสมกับวัย ความหมายและความสำคัญของเพลงปลุกใจและเพลงสอนใจ  ความสัมพันธของเสียง
รอง เสียงเคร่ืองดนตรีในเพลงทองถ่ิน การแสดงและเขารวมกิจกรรมทางดนตรีทองถ่ิน การเคล่ือนไหวขณะอยู
กับท่ีและเคล่ือนท่ี  การเคล่ือนไหวท่ีสะทอนอารมณของตนเองอยางอิสระ  การแสดงทาทางเพ่ือส่ือ
ความหมายแทนคำพูด  การแสดงทาทางประกอบจังหวะอยางสรางสรรค  มารยาทในการชมการแสดง  
การละเลนพ้ืนบาน  ส่ิงท่ีพบเห็นในการละเลนพ้ืนบานในการดำรงชีวิตของคนไทย  ส่ิงท่ีช่ืนชอบและภาคภูมิใจ 
ในการละเลนพ้ืนบาน   

โดยใชทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลปอยาง
สรางสรรค  การวิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคางานดนตรี และนาฏศิลป    

เพ่ือใหเห็นคุณคางานดนตรีและนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย
และสากล  และเขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี-นาฏศิลป กับประวัติศาสตรและวัฒนธรรม และการนำ
ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 
ศ 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
ศ 2.2  ป.2/1, ป.2/2 
ศ 3.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5   
ศ 3.2  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
 

          รวม  16  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ13101 ศิลปะ            กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3                        เวลา 40 ชั่วโมง 

 
 ศึกษา ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปราง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม งานทัศนศิลป และ 
การออกแบบสิ่งตางๆ ที่มีในบานและในโรงเรียน การใชวัสดุ อุปกรณในงานวาดภาพ งานปน และงานพิมพ
ภาพ การจำแนกทัศนธาตุ การวาดภาพระบายสีส่ิงของรอบตัว การวาดภาพถายทอดความคิด ความรูสึกจาก
เหตุการณในชีวิตจริง การใหเหตุผลเกี่ยวกับวิธีการ และเทคนิคในการสรางงานทัศนศิลป การระบุส่ิงที่ช่ืนชม 
และส่ิงที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลปของตนเอง การจัดกลุมของภาพตามทัศนธาตุ การเลาถึงท่ีมาของงาน
ทัศนศิลปในทองถ่ินอำเภอพาน การใชวัสดุ อุปกรณ และวิธีการสรางงานทัศนศิลปในทองถ่ินอำเภอพาน 
 โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลปในการสรางและนำเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ 
อุปกรณท่ีเหมาะสม การวิเคราะห การวิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป 
 เพ่ือใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม                
นำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
 ตัวชี้วัด 
 ศ 1.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6 ป.3/7 ป.3/8  
  ป.3/9 ป.3/10 
 ศ 1.2 ป.3/1 ป.3/2 
 
 รวม 12 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ13102  ดนตรแีละนาฏศลิป          กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3                        เวลา 40 ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห ฝกปฏิบัติ อธิบาย รูปราง ลักษณะของเคร่ืองดนตรีท่ีเห็นและไดยินในชีวิตประจำวัน 
การใชรูปภาพหรือสัญลักษณแทนจังหวะเคาะ บทบาทหนาท่ีของเพลงท่ีไดยิน การนำดนตรีไปใชใน
ชีวิตประจำวัน การขับรองและบรรเลงดนตรีงาย  ๆการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเสียงดนตรี เสียงขับรองของ
ตนเองและผูอ่ืน การเคล่ือนไหวทาทางสอดคลองกับอารมณเพลงท่ีฟง ลักษณะเดนและเอกลักษณของดนตรี
ทองถ่ิน ความสำคัญและประโยชนของดนตรีตอการดำเนินชีวิต การสรางสรรค การเคล่ือนไหวในรูปแบบตาง  ๆ
ในสถานการณส้ัน  ๆการแสดงทาทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป บทบาทหนาท่ีของ 
ผูแสดงและผูชม การมีสวนรวมในกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย ประโยชนของการแสดงนาฏศิลป 
ในชีวิตประจำวัน การแสดงนาฏศิลปท่ีเคยเห็นในทองถ่ิน ส่ิงท่ีเปนลักษณะเดนและเอกลักษณของการแสดง
นาฏศิลป  ความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป   

โดยใชทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป  ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลปอยาง
สรางสรรค  การวิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคางานดนตรี และนาฏศิลป   

เพ่ือใหเห็นคุณคางานดนตรีและนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาไทย
และสากล  และเขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี-นาฏศิลป กับประวัติศาสตรและวัฒนธรรม และการนำ
ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 
ศ 2.1  ป.3/1, ป.3/2,  ป.3/3,  ป.3/4,  ป.3/5, ป.3/6,  ป.3/7 
ศ 2.2  ป.3/1,  ป.3/2 
ศ 3.1  ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3,  ป.3/4,  ป.3/5   
ศ 3.2  ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3 
 

           รวม  17  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ14101 ศิลปะ            กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                      เวลา 40 ชั่วโมง 

 
  ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน รับรู เขาใจอารมณความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป อนุรักษ สงเสริม
รักความเปนไทย แสดงความช่ืนชอบ รวมสืบสาน รักษา เคารพในศิลปะของชาติ และของทองถ่ินเมืองพาน 
 มีทักษะในการจำแนก เปรียบเทียบ เลือกใช สามารถบอก เลา อภิปราย บรรยาย ระบุ อาน แปล
ความหมาย ใหเหตุผล หรือแสดงในงานศิลปะ มีทักษะในการสรางสรรคงาน การวาดภาพ การระบายสี 
ถายทอดความรูสึกและจินตนาการ 

มีความรูเก่ียวกับรูปลักษณะของรูปรางรูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและงานทัศนศิลป อิทธิพลของ
สีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็นท่ีมีตออารมณของมนุษย ทัศนธาตุของส่ิงตาง  ๆในธรรมชาติส่ิงแวดลอมและงาน
ทัศนศิลปโดยเนนเรื่องเสน สี รูปรางรูปทรงพ้ืนผิว และพ้ืนท่ีวาง งานพิมพภาพ งานวาดภาพระบายสี ลักษณะ
ของภาพเร่ืองการจัดระยะ ความลึก น้ำหนักและแสงเงาในภาพ การวาดภาพระบายสีโดยใชสีวรรณะอุนและสี
วรรณะเย็น ความคิดความรูสึกที่ถายทอดผานงานทัศนศิลปของตนเองและบุคคลอื่น วรรณะสีในการถายทอด
อารมณความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป งานทัศนศิลปในเหตุการณ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมใน
ทองถ่ิน วัฒนธรรมลานนา งานทัศนศิลปท่ีมาจากวัฒนธรรมตาง  ๆ  

 
 ตัวชี้วัด 
 ศ 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  
  ป.4/9  
 ศ 1.2 ป.4/1 ป.4/2 
 
 รวม 11 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ14102 ดนตรแีละนาฏศิลป           กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                      เวลา 40 ชั่วโมง 

 
  ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน รับรู เขาใจอารมณความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป อนุรักษ สงเสริม
รักความเปนไทย แสดงความช่ืนชอบ รวมสืบสาน รักษา เคารพในดนตรี นาฏศิลปของชาติ และของทองถ่ิน
อำเภอพาน 
 มีทักษะในการจำแนก เปรียบเทียบ เลือกใช สามารถบอก เลา อภิปราย บรรยาย ระบุ อาน แปล
ความหมาย รองเพลง ใหเหตุผล หรือแสดงในงานดนตรี ศิลปะ มีพ้ืนฐานในการใชวัสดุอุปกรณ ใชและเก็บ
เคร่ืองดนตรีไดถูกตองปลอดภัย  

มีความรูเกี ่ยวกับประโยคเพลงอยางงาย ประเภทของเครื่องดนตรีที่ใชในเพลงที่ฟง ทิศทางการ
เคล่ือนที่ข้ึน – ลงงาย ๆ ของทำนอง รูปแบบจังหวะและความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟง โนตดนตรีไทยและ
สากล ชวงเสียงท่ีเหมาะสมกับตนเอง ใชและเก็บเครื่องดนตรีอยางถูกตองและปลอดภัย ดนตรีสามารถใชใน
การสื่อเรื่องราว แหลงที่มาและความสัมพันธของวิถีชีวิตไทย ที่สะทอนในดนตรีและเพลงทองถิ่น เพลงซอ 
เพลงคำเมือง ความสำคัญในการอนุรักษสงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี ทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลปและการละคร
ท่ีใชส่ือความหมายและอารมณ ภาษาทาและนาฏยศัพทหรือศัพททางการละครงาย  ๆในการถายทอดเรื่องราว 
การเคล่ือนไหวในจังหวะตาง  ๆตามความคิดของตน นาฏศิลปเปนคู และหมู ส่ิงท่ีช่ืนชอบในการแสดงโดยเนน
จุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเดนของตัวละคร ประวัติความเปนมาของนาฏศิลป หรือชุดการแสดงอยางงาย 
ๆ การแสดงนาฏศิลปกับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น ความสำคัญของการแสดงความเคารพในการเรียน
และการแสดงนาฏศิลป เหตุผลท่ีควรรักษา และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป 

 
ตัวชี้วัด 
ศ 2.1  ป.4/1, ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5, ป.4/6,  ป.4/7 
ศ 2.2  ป.4/1,  ป.4/2 
ศ 3.1  ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5   
ศ 3.2  ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4 
 

           รวม  18  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ15101 ศิลปะ            กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                      เวลา 40 ชั่วโมง 

 
  ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน รับรู เขาใจอารมณความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป อนุรักษ สงเสริม
รักความเปนไทย แสดงความช่ืนชอบ รวมสืบสาน รักษา เคารพในศิลปะของชาติ ของลานนา ของเชียงราย 
และของทองถ่ินอำเภอพาน  
 มีทักษะในการจำแนก เปรียบเทียบ เลือกใช สามารถบอก เลา อภิปราย บรรยาย ระบุ อาน แปล
ความหมายการสื่อความหมาย ใหเหตุผล หรือแสดงในงานศิลปะ มีทักษะในการสรางสรรคงาน การวาดภาพ 
การระบายสี ถายทอดความรูสึกและจินตนาการ 

มีความรูเก่ียวกับจังหวะตำแหนงของส่ิงตาง  ๆท่ีปรากฏในส่ิงแวดลอมและงานทัศนศิลป ความ
แตกตางระหวางงานทัศนศิลป ท่ีสรางสรรคดวยวัสดุอุปกรณและวิธีการท่ีตางกัน เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก 
และวรรณะสี งานปนจาก ดินน้ำมันหรือดินเหนียว งานพิมพภาพ โดยเนนการจัดวางตำแหนงของส่ิงตาง  ๆใน
ภาพ การจัดองคประกอบศิลปงานทัศนศิลปของตนเอง วิธีการปรับปรุงงานใหดีข้ึน ประโยชนและคุณคาของ
งานทัศนศิลปท่ีมีผลตอชีวิตของคนในสังคม ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลปในแหลงเรียนรูหรือนิทรรศการ
ศิลปะ งานทัศนศิลปท่ีสะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถ่ินอำเภอพานและจังหวัดเชียงราย  

 
 ตัวชี้วัด 
 ศ 1.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7  
 ศ 1.2 ป.5/1 ป.5/2 
 
 รวม 9 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ15102 ดนตรแีละนาฏศิลป           กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                      เวลา 40 ชั่วโมง 

 
  ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน รับรู เขาใจอารมณความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป อนุรักษ สงเสริม
รักความเปนไทย แสดงความช่ืนชอบ รวมสืบสาน รักษา เคารพในดนตรี นาฏศิลปของชาติ และของทองถ่ิน 
 มีทักษะในการจำแนก เปรียบเทียบ เลือกใช สามารถบอก เลา อภิปราย บรรยาย ระบุ อาน เขียน
แปลความหมาย รองเพลง ดนสด ใหเหตุผล มีสวนรวม หรือแสดงในงานดนตรี ศิลปะ มีพ้ืนฐานในการใช 
บรรเลง วัสดุอุปกรณดนตรี ใชและเก็บเครื่องดนตรีไดถูกตองปลอดภัย ใชและจินตนาการ แสดงออก ส่ือ
ความหมาย  

มีความรูเก่ียวกับองคประกอบดนตรีในเพลงท่ีใชในการส่ืออารมณ ลักษณะของเสียงขับรองและเคร่ือง
ดนตรีที่อยูในวงดนตรีประเภทตาง ๆ โนตดนตรีไทยและสากล ๕ ระดับเสียง เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะ และ
ทำนอง เพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย ประโยคเพลงแบบถามตอบ ใชดนตรี
รวมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ ความสัมพันธระหวางดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมตาง  ๆ
เพลงลานนา เพลงซอ เพลงคำเมือง คุณคาของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน องคประกอบนาฏศิลป 
ทาทางประกอบเพลงหรือเร่ืองราวตามความคิดของตน การใชภาษาทาและนาฏยศัพท การเขียนเคาโครงเรื่อง
หรือบทละครส้ัน  ๆการแสดงนาฏศิลปชุดตาง  ๆประโยชนท่ีไดรับจากการชมการแสดง การแสดงประเภทตาง 
 ๆของไทย ในแตละทองถ่ิน นาฏศิลปพ้ืนบานท่ีสะทอนถึงวัฒนธรรมและประเพณี 

 
ตัวชี้วัด 
ศ 2.1  ป.5/1, ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4,  ป.5/5, ป.5/6,  ป.5/7 
ศ 2.2  ป.5/1,  ป.5/2 
ศ 3.1  ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4,  ป.5/5, ป.5/6   
ศ 3.2  ป.5/1,  ป.5/2 
 

           รวม  17  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ16101 ศิลปะ            กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                      เวลา 40 ชั่วโมง 

 
  ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน รับรู เขาใจอารมณความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป อนุรักษ สงเสริม
รักความเปนไทย แสดงความช่ืนชอบ รวมสืบสาน รักษา เคารพในศิลปะของชาติ ของลานนา ของเชียงราย 
และของทองถ่ินอำเภอพาน 
 มีทักษะในการจำแนก เปรียบเทียบ เลือกใช สามารถบอก เลา อภิปราย อธิบาย บรรยาย ระบุ อาน 
แปลความหมายการส่ือความหมาย ใหเหตุผล หรือแสดงในงานศิลปะ มีทักษะในการสรางงาน สรางสรรคงาน 
การวาดภาพ การระบายสี ถายทอดความรูสึกความคิดและจินตนาการ 

มีความรูเก่ียวกับสีคูตรงขาม การใชสีคูตรงขาม หลักการจัดขนาดสัดสวนความสมดุลในการสรางงาน
ทัศนศิลป งานทัศนศิลปจากรูปแบบ๒ มิติ เปน๓ มิติ โดยใชหลักการของแสงเงาและน้ำหนัก งานปนโดยใช
หลักการเพ่ิมและลด งานทัศนศิลปโดยใชหลักการของรูปและพ้ืนท่ีวาง งานทัศนศิลปโดยใชสีคูตรงขาม
หลักการจัดขนาดสัดสวนและความสมดุล งานทัศนศิลปเปนแผนภาพแผนผัง และภาพประกอบ บทบาทของ
งานทัศนศิลปท่ีสะทอนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเช่ือความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลตองานทัศนศิลปใน
ทองถ่ินในศาสนสถานในทองถ่ิน วัดรองหลอด วัดรองขุน วัดรองเสือเตน อิทธิพลทางวัฒนธรรมในทองถ่ิน
ลานนาท่ีมีผลตอการสรางงานทัศนศิลปของบุคคล 

 
 ตัวชี้วัด 
 ศ 1.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7  
 ศ 1.2 ป.6/1 ป.6/2  ป.6/3 
 
 รวม 10 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ16102 ดนตรแีละนาฏศิลป           กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                      เวลา 40 ชั่วโมง 

 
  ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน รับรู เขาใจอารมณความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป อนุรักษ สงเสริม
รักความเปนไทย แสดงความช่ืนชอบ รวมสืบสาน รักษา เคารพในดนตรี นาฏศิลปของชาติ และของทองถ่ิน 
 มีทักษะในการจำแนก เปรียบเทียบ เลือกใช สามารถบอก เลา อภิปราย บรรยาย ระบุ อาน เขียน
ออกแบบ แปลความหมาย รองเพลง ดนสด ใหเหตุผล มีสวนรวม หรือแสดงในงานดนตรี ศิลปะ มีพ้ืนฐานใน
การใช บรรเลง วัสดุอุปกรณดนตรี ใชและเก็บเครื่องดนตรีไดถูกตองปลอดภัย ใชและจินตนาการ แสดงออก 
ส่ือความหมาย  

มีความรูเก่ียวกับเพลงท่ีฟง โดยอาศัยองคประกอบดนตรี และศัพทสังคีต ประเภทและบทบาทหนาท่ี
เคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตาง ๆ โนตไทย และโนตสากลทำนองงาย  ๆเคร่ืองดนตรี
บรรเลงประกอบการรองเพลง ท่ีมีจังหวะและทำนองงาย  ๆความรูสึกท่ีมีตอดนตรี ทำนองจังหวะการประสาน
เสียง และคุณภาพเสียงของเพลงท่ีฟง เร่ืองราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร ดนตรีท่ีมาจากยุคสมัยท่ีตางกัน 
อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรีในทองถ่ินเพลงลานนา เพลงซอ เพลงคำเมือง การเคล่ือนไหวและการแสดง
โดยเนนการถายทอดลีลาหรืออารมณ เคร่ืองแตงกาย หรืออุปกรณประกอบการแสดงอยางงาย  ๆนาฏศิลป
และละครงาย  ๆความรูสึกของตนเองท่ีมีตองานนาฏศิลปและการละคร ความคิดเห็นในการชมการแสดง 
ความสัมพันธระหวางนาฏศิลปและการละครกับส่ิงท่ีประสบในชีวิตประจำวัน ส่ิงท่ีมีความสำคัญตอการแสดง
นาฏศิลปและละคร ประโยชนท่ีไดรับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลปและละคร 

 
 
ตัวชี้วัด 
ศ 2.1  ป.6/1, ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5, ป.6/6 
ศ 2.2  ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3 
ศ 3.1  ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5, ป.6/6   
ศ 3.2  ป.6/1,  ป.6/2 
 

           รวม  17  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑                                       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                                                                       เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง 

ศึกษา วิเคราะหวิธีการทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเอง สังเกตการใชเคร่ืองมือเคร่ืองใช และวิธีทำงานจาก
การสาธิต ทดลอง ปฏิบัติ และนำผลมาอภิปราย กำหนดเปนแนวทางในการทำงาน ฝกการทำงานโดยเนน
ข้ันตอนกระบวนการและนิสัยการทำงาน สังเกตการปฏิบัติงานและผลงาน แลวนำมาอภิปรายหาขอบกพรอง
และวิธีแกไข เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะเบ้ืองตน และทำงานรวมกับสมาชิกในครอบครัวได ปรับปรุง
งานอยูเสมอ เห็นคุณคาของการทำงาน และมีนิสัยรักการทำงาน 

โดยใชกระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการทำงาน
กลุม  

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรูและเห็นคุณคาของการทำงาน นำ
ความรูท่ีเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยม
ท่ีเหมาะสม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 

ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑   ป.๑/๑ ,ป.๑/๒ ,ป.๑/๓ 

 

รวม ๓ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒                                       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                                                                     เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง 

ศึกษา วิเคราะหวิธีการทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสวนรวม เลือกใชวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือ เครื่องใชในการทำงานไดอยางเหมาะสมกับงาน โดยการสาธิต ทดลองปฏิบัติและนำผลมาอภิปราย 
กำหนดแนวทางในการทำงาน ฝกการทำงาน โดยเนนข้ันตอนกระบวนการและนิสัยการทำงาน สังเกตการณ
ปฏิบัติงานและผลงาน แลวนำมาอภิปรายหาขอบกพรองและวิธีแกไข เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ทักษะ
เบ้ืองตน และทำงานรวมกับสมาชิกในครอบครัวได ปรับปรุงงานอยูเสมอ เห็นคุณคาของการทำงานและมีนิสัย
รักการทำงาน 

โดยใชกระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการทำงาน
กลุม 

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและเห็นคุณคาของการทำงานและ
นำความรูท่ีเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม คานิยม
ท่ีเหมาะสม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ 
 
รวมทั้งหมด   ๓   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓                                       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                                                                       เวลาเรียน ๔๐ชั่วโมง 

ศึกษา อธิบายวิธีการและประโยชนการทำงาน เพ่ือชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสวนรวม เลือกใช
วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือในการทำงานไดอยางถูกตอง เหมาะสมตรงกับลักษณะงาน โดยการสาธิต ทดลอง
ปฏิบัติและนำผลมาอภิปราย กำหนดเปนแนวทางในการทำงานอยางเปนข้ันตอนตามกระบวนการทำงานดวย
ความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษส่ิงแวดลอม 

สรางช้ินงานของเลน ของใชอยางเปนข้ันตอน โดยกำหนดปญหาหรือความตองการ แลวรวบรวม
ขอมูล เพื ่อออกแบบ โดยถายทอดความคิดเปนภาพราง ๒ มิติ ลงมือสรางและประเมินผลอยางเปน
กระบวนการ โดยใชกระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการ
ทำงานกลุม 

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและเห็นคุณคาของการทำงาน และ
นำความรูที่เรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และ
คานิยมท่ีเหมาะสม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓ 
 
รวมทั้งหมด   ๓   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายพื้นฐาน 

รหัสวิชา ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔                                       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                                                                       เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง 

ศึกษา วิเคราะห เหตุผลในการทำงานใหบรรลุเปาหมาย โดยทำงานตามเปาหมายที่วางไวอยางเปน
ขั้นตอน กระบวนการทำงาน ดวยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซ่ือสัตย เขาใจและปฏิบัติงานโดยใช
พลังงาน ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทำงาน บอกความหมายและ
ความสำคัญของอาชีพ 

โดยใชกระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการทำงาน
กลุม  

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและเห็นคุณคาของการทำงาน และ
นำความรู ที่เรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และ
คานิยมท่ีเหมาะสม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔  
ง ๒.๑ ป๔/๑ 

 
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕                                       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                                                                      เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง 

ศึกษา วิเคราะห อธิบายเหตุผลในการทำงานแตละข้ันตอนถูกตองตามกระบวนการทำงาน ใชทักษะ
การจัดการในการทำงานอยางเปนระบบ ประณีต และมีความคิดสรางสรรค ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการ
ทำงานกับสมาชิกในครอบครัว มีจิตสำนึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา สำรวจ 
คนหา รอบรวมขอมูลท่ีเก่ียวกับอาชีพตาง  ๆในชุมชน ระบุความแตกตางของอาชีพ 

โดยใชกระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการทำงาน
กลุม 

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและเห็นคุณคาของการทำงาน และนำความรู
ที่เรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ี
เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 
รหัสตัวช้ีวัด  (รายป) 
 ง ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
 ง ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
 
รวมทั้งสิ้น ๒ มาตรฐาน ๖ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖                                       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                                                                      เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง 

ศึกษาแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแตละข้ันตอน การจัดการในการทำงานและการ
ทำงานรวมกับครอบครัวและผู อื ่นอยางมีมารยาท สำรวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ ความรู
ความสามารถและคุณธรรมท่ีสัมพันธกับอาชีพท่ีสนใจ  

อธิบาย อภิปราย ปฏิบัติ สราง รวบรวม เลือก ใช เก็บรักษา นำเสนอ สำรวจ ระบุ โดยใชทักษะ
กระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน ทักษะการ
แสวงหาความรู มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน  ทรัพยากรอยาง
ประหยัดและคุมคา ในการดำรงชีวิต ใชทักษะท่ีจำเปน ใชประสบการณ เห็นแนวทางในอาชีพ 

เพ่ือใหมีคุณธรรม และมีลักษณะนิสัยในการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีจิตสำนึกความรับผิดชอบ 
ประหยัดในการใชพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

รหัสตัวช้ีวัด  (รายป) 

 ง ๑.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒, ป.๖/๓ 

 ง ๒.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ 

  

รวมทั้งสิ้น ๒  มาตรฐาน ๕ ตัวช้ีวัด   
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คำอธิบายราย 
 
รหัสวิชา 11101 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ                       กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                                      เวลา 160 ชั่วโมง 

ปฏิบัติตามคำสั่งงายๆที่ฟง ระบุตัวอักษรและเสียงอานออกเสียงและสะกดคำงาย ๆ ถูกตองตาม

หลักการ อาน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุมคำที่ฟง ตอบคำถามจากการฟงเรื่องใกลตัว พูด

โตตอบดวย คำสั้น ๆ งาย ๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง ใชคำสั่งงาย ๆ ตามแบบที่สั่ง บอก

ความตองการงาย  ๆของ ตนเองตามแบบที่ฟง พูดขอและใหขอมูลงาย ๆ ที่เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟง พูด

ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรือ่ง ใกลตัว พูดและทำทาประกอบตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา บอกช่ือและ

คำศัพทเกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของ เจาของภาษา เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย 

ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ ภาษาตางประเทศและภาษาไทย บอกคำศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูอื ่น ฟงพูดในสถานการณงาย ๆ ท่ี เกิดขึ้นในหองเรียน ใชภาษาตางประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพทท่ี

เก่ียวของใกลตัวเห็นประโยชนในการเรียน ภาษาตางประเทศ 

โดยใชกระบวนการสอนภาษา และกระบวนการกลุมในการฝกออกเสียง ฟง/พูด ถามตอบ และ

สนทนา โตตอบ เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ สามารถส่ือสารสิ่งที่เรียนรู สนใจเขารวมกิจกรรมทาง

ภาษาและ วัฒนธรรม รวมถึงการรวบรวมความรูและแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ  

มีเจตคติที ่ดีตอวิชา มีคุณธรรม และคานิยม เพื ่อนำความรู ไปใชประโยชนในการสื ่อสารใน

ชีวิตประจำวันอยางถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะ กลาแสดงความคิดเห็นบนพ้ืนฐานของกระบวนการ

แสวงหาความรู และเช่ือมโยงความรูเพ่ือเปดโลกทัศนของตนเอง 

รหัสตัวช้ีวัด 
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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คำอธิบายราย 
 

รหัสวิชา 12101 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ                       กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                                      เวลา 160 ชั่วโมง 

ปฏิบัติตามคำส่ัง และคำขอรองงายๆที่ฟง ระบุตัวอักษรและเสียง อานออกเสียงคำ สะกดคำและอาน

ประโยคงาย  ๆถูกตองตามหลักการอาน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ และประโยคท่ีฟง ตอบ

คำถามจากการฟงประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆที่มีภาพประกอบ พูดโตตอบดวย คำส้ัน ๆ งาย ๆ ใน

การสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง ใชคำส่ังและคำขอรองงาย ๆ ตามแบบที่ฟง บอกความตองการงาย  ๆ

ของตนเองตามแบบท่ีฟง พูดขอและใหขอมูลงาย  ๆท่ีเก่ียวกับตนเองตามแบบท่ีฟง พูดใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง

และเรื่องใกลตัว พูดและทำทาประกอบตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา บอกช่ือและคำศัพทเกี่ยวกับเทศกาล

สำคัญของเจาของภาษา เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ระบุตัวอักษรและเสียง

ตัวอักษรของ ภาษาตางประเทศและภาษาไทย บอกคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ฟงพูดใน

สถานการณงาย ๆ ท่ี เกิดข้ึนในหองเรียน ใชภาษาตางประเทศเพ่ือรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัวเห็น

ประโยชนในการเรียน ภาษาตางประเทศ 

โดยใชกระบวนการสอนภาษา และกระบวนการกลุมในการฝกออกเสียง ฟง/พูด ถามตอบ และ

สนทนา โตตอบ เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ สามารถส่ือสารสิ่งที่เรียนรู สนใจเขารวมกิจกรรมทาง

ภาษาและ วัฒนธรรม รวมถึงการรวบรวมความรูและแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ  

มีเจตคติที ่ดีตอวิชา มีคุณธรรม และคานิยม เพื ่อนำความรู ไปใชประโยชนในการสื ่อสารใน

ชีวิตประจำวันอยางถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะ กลาแสดงความคิดเห็นบนพ้ืนฐานของกระบวนการ

แสวงหาความรู และเช่ือมโยงความรูเพ่ือเปดโลกทัศนของตนเอง 

รหัสตัวช้ีวัด 
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   
รวมทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด    
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คำอธิบายราย 
 
รหัสวิชา อ13101 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ                        กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3                                                  เวลา  160 ชั่วโมง/ป 

 ปฏิบัติตามคำส่ังและคำขอรองที่ฟงหรืออาน อานออกเสียงคำ สะกดคำ อานกลุมคำ ประโยคและบท
พูดเขา จังหวะงายๆถูกตองตามหลักการอาน เลือกระบุภาพหรือสัญลักษณตรงตามความหมายของกลุมคำและ
ประโยคท่ีฟง ตอบคำถามจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนาหรือนิทานงาย พูดโตตอบคำส้ัน  ๆงาย  ๆใน
การสื่อสารระหวาง บุคคลตามแบบที่ฟง ใชคำส่ังและคำขอรองงายๆตามแบบที่ฟง บอกความตองการงายของ
ตนเองตามแบบที่ฟง พูดขอ และใหขอมูลใหงาย เๆกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนตามแบบที่ฟง บอกความรูสึกของ
ตนเองเก่ียวกับส่ิงตาง  ๆใกลตัวหรือ กิจกรรมตาง  ๆตามแบบท่ีฟง พูดใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว
จัดหมวดหมูคำตามประเภทของบุคคล สัตว และสิ่งของ ตามแบบที่ฟงหรืออาน พูดและทำทาทางประกอบ 
ตามมารยาทสังคมวัฒนธรรมของเจาของภาษา บอกช่ือและคำศัพทงาย  ๆเก่ียวของกับเทศกาล วันสำคัญ งาน
ฉลอง และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา เขารวม กิจกรรมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย บอกความ
แตกตางของเสียง อักษร คำ กลุมคำ และประโยคงายๆของ ภาษาตางประเทศ บอกคำศัพทที่เกี่ยวกับกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืน ฟงพูดในสถานการณงาย  ๆท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนใช ภาษาตางประเทศเพ่ือรวบรวมคำศัพท
ท่ีเก่ียวของใกลตัว 

 โดยใชกระบวนการทักษะทางภาษา การฟง พูด อาน เขียน ไดอยางถูกตอง และการใชภาษาทาทาง
รูปแบบ พฤติกรรมการสื่อสารของเจาภาษา กระบวนการกลุมในการฝกออกเสียง ฟง/พูด ถามตอบ และ
สนทนาโตตอบ เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ สามารถส่ือสารสิ่งที่เรียนรู สนใจเขารวมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงการรวบรวมความรูและแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ 

 มีเจตคติที ่ดีตอวิชา มีคุณธรรม และคานิยม เพื ่อนำความรู ไปใชประโยชนในการสื ่อสารใน
ชีวิตประจำวัน อยางถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะ กลาแสดงความคิดเห็นบนพ้ืนฐานของกระบวนการ
แสวงหาความรู และ เช่ือมโยงความรูเพ่ือเปดโลกทัศนของตนเอง 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
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.3/4 ,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 
รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ                  วิชาภาษาอังกฤษ                        รหัสวิชา  อ 14101                      

ชั้นประถมศึกษาปที่  4                                                                 เวลาเรียน     80   ชั่วโมง      

 ปฏิบัติตามและใชคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำขออนุญาต อานออกเสียงคำ สะกดคำ อาน

กลุ มคำ ประโยค ขอความงาย ๆ และบทพูดเขาจังหวะถูกตอง  เลือกหรือระบุภาพหรือสัญลักษณหรือ

เคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยคและขอความส้ัน  ๆท่ีฟงหรืออาน ตอบคำถามจากการฟงและอาน

ประโยค บทสนทนา และนิทานงาย ๆ พูดหรือเขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล ขอและใหขอมูล

เก่ียวกับตนเอง เพ่ือน และครอบครัวเร่ือง พูดและทำทาประกอบอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม

ของเจาของภาษา บอกความเหมือนหรือความแตกตาง ระหวางการออกเสียงประโยค การใชเครื่องหมาย 

วรรคตอน การลำดับคำตามโครงสรางของประโยค ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน คนควา  รวบรวม

คำศัพท ขอมูล ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น บอกใจความสำคัญและตอบคำถาม จากเรื่องที่ฟงและ

อาน นำเสนอดวยการพูดหรือการเขียนในการส่ือสารระหวางบุคคล การแสดงความตองการ ความรูสึก ความ

คิดเห็น การขอความชวยเหลือ ตอบรับ ปฏิเสธ และการใหความชวยเหลือ ตอบคำถามและเขารวมกิจกรรม 

เทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และความเปนอยูงาย  ๆของเจาของภาษา 

 มีเจตคติท่ีดีตอวิชา มีคุณธรรม และคานิยม เพ่ือนำความรูไปใชประโยชนในการส่ือสารใน

ชีวิตประจำวันอยางถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะ กลาแสดงความคิดเห็นบนพ้ืนฐานของกระบวนการ

แสวงหาความรู และเช่ือมโยงความรูเพ่ือเปดโลกทัศนของตนเอง 

ตัวชี้วัด  ต. 1.1        ป4/1     ป4/2      ป4/3       ป4/4  

 ต.1.2        ป4/1     ป4/2      ป4/3       ป4/4     ป4/5 

 ต.1.3        ป4/1     ป4/2      ป4/3        

 ต.2.1        ป4/1     ป4/2   ป4/3        

 ต.2.2        ป4/1     ป4/2       

 ต.3.1         ป4/1             

 ต.4.1         ป4/1             

 ต.4.2        ป4/1      

  

รวม  20  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ                  วิชาภาษาอังกฤษ                         รหัสวิชา  อ 15101                      

ชั้นประถมศึกษาปที่  5                                                                 เวลาเรียน     80   ชั่วโมง      

 ปฏิบัติตามและใชคำสั ่ง คำขอรอง คำแนะนำ คำขออนุญาต ระบุภาพ วาดภาพ สัญลักษณ 

เคร่ืองหมาย เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตรงตามความหมายของขอความ เร่ืองส้ัน บอกความเหมือนหรือความ

แตกตาง ระหวางการออกเสียงประโยค การใชเคร่ืองหมาย วรรคตอน การลำดับคำตามโครงสรางของประโยค 

สืบคน คนควา  รวบรวมคำศัพท ขอมูล ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น บอกใจความสำคัญและตอบ

คำถาม จากเรื่องที่ฟงและอาน และนำเสนอดวยการพูดและการเขียนในการสื่อสารระหวางบุคคล การแสดง

ความตองการ ความรูสึก ความคิดเห็น การขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การใหความชวยเหลือ การ

ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว และกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในหองเรียนและสถานศึกษา พรอมให

เหตุผลส้ัน  ๆประกอบ โดยใชถอยคำ น้ำเสียง กริยาทาทาง ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

บอกความเหมือนหรือความแตกตาง ความสำคัญและเขารวมกิจกรรม เทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และความ

เปนอยูงาย  ๆของเจาของภาษา 

 มีเจตคติท่ีดีตอวิชา มีคุณธรรม และคานิยม เพ่ือนำความรูไปใชประโยชนในการส่ือสารใน

ชีวิตประจำวันอยางถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะ กลาแสดงความคิดเห็นบนพ้ืนฐานของกระบวนการ

แสวงหาความรู และเช่ือมโยงความรูเพ่ือเปดโลกทัศนของตนเอง 

ตัวชี้วัด 

 ต. 1.1        ป5/1     ป5/2      ป5/3       ป5/4  

 ต.1.2        ป5/1     ป5/2      ป5/3       ป5/4     ป5/5 

 ต.1.3        ป5/1     ป5/2      ป5/3        

 ต.2.1        ป5/1     ป5/2      ป5/3        

 ต.2.2        ป5/1    ป5/2       

 ต.3.1        ป5/1       

 ต.4.1        ป5/1       

 ต.4.2       ป5/1       

 รวม  20  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ                  วิชาภาษาอังกฤษ                         รหัสวิชา  อ 16101                      

ชั้นประถมศึกษาปที่  6                                                                 เวลาเรียน     80   ชั่วโมง      

ใชคำส่ัง คำขอรอง คำแนะนำ คำขออนุญาต ระบุภาพ วาดภาพ สัญลักษณ เครื่องหมาย เขียนภาพ 

แผนผัง แผนภูมิ  ตาราง ตรงตามความหมายของขอความ เรื่องส้ัน บอกความเหมือนและความแตกตางของ

การออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอน การลำดับคำตามโครงสรางประโยค ของ

ภาษาตางประเทศและภาษาไทย  บอกใจความสำคัญและตอบคำถาม จากเร่ืองท่ีฟงและอาน นำเสนอดวยการ

พูดและการเขียนโตตอบการสื่อสารระหวางบุคคล การแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ปฏิเสธการ

ชวยเหลือในสถานการณงาย  ๆพูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง  เพ่ือน และส่ิงแวดลอมใกลตัว 

พูดแสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื ่องตาง ๆ การแสดงความคิดเห็นงาย ๆ เรื ่องใกลตัว  ใชถอยคำ 

น้ำเสียง กิร ิยาอยางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา  ใช

ภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตาง ๆ  สืบคน คนควา  รวบรวมคำศัพท ขอมูล ที่เกี่ยวของ

กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น รวมกิจกรรมและตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความ

เปนอยูงาย ๆ ของสถานศึกษา และนำเสนอดวยการพูดหรือเขียน พรอมใหเหตุผลสั้น ๆ ประกอบ โดยใช

ถอยคำ น้ำเสียง กริยาทาทาง ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา ฟงและอานหรือเขียนใน

สถานการณตาง ๆท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา  

 มีเจตคติท่ีดีตอวิชา มีคุณธรรม และคานิยม เพ่ือนำความรูไปใชประโยชนในการส่ือสารใน

ชีวิตประจำวันอยางถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะ กลาแสดงความคิดเห็นบนพ้ืนฐานของกระบวนการ

แสวงหาความรู และเช่ือมโยงความรูเพ่ือเปดโลกทัศนของตนเอง 

ตัวชี้วัด  ต. 1.1        ป6/1     ป6/2      ป6/3       ป6/4 

 ต.1.2        ป6/1     ป6/2      ป6/3       ป6/4     ป6/5 

 ต.1.3        ป6/1     ป6/2      ป6/3        

 ต.2.1        ป6/1     ป6/2      ป6/3        

 ต.2.2        ป6/1    ป6/2       

 ต.3.1        ป6/1       

 ต.4.1        ป6/1       

 ต.4.2       ป6/1         รวม   20   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับมธัยมศึกษาปที่ 1 – 3  
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ท2๑๑๐๑                 รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ๑          กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑         ภาคเรียนที่ ๑                      เวลา ๖๐ ชั่วโมง             
 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับการอานออกเสียงรอยแกว รอยกรอง อานจับใจความ “ของดีเมือง
พาน” (ปลานิลยักษ) คิดวิเคราะหเหตุและผล แยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น อธิบายคำเปรียบเทียบ
ความหมายของคำในบริบทตาง  ๆมีมารยาทในการอานและมีนิสัยรักการอาน เขียนส่ือสาร คัดลายมือแบบ
อาลักษณ หัวกลม เขียนแนะนำตนเอง แนะนำสถานท่ี เขียนบรรยาย “ของดีเมืองพาน” (ปลานิลยักษ)
เรียงความเชิงพรรณนา ยอความจากเร่ืองท่ีอาน มีมารยาทในการเขียนและมีนิสัยรักการเขียน สรุปใจความ
สำคัญ เลาเร่ืองยอ พูดแสดงความคิดเห็น “ของดีเมืองพาน” (ปลานิลยักษ) ประเมินคาจากเร่ืองท่ีฟงและดู มี
มารยาทในการฟง การดู และการพูด เสียงในภาษา พลังภาษา หลักการสรางคำ ชนิดและหนาท่ีของคำ 
วิเคราะหโครงสรางประโยคสามัญ และแตงกาพยยานี 11 “ของดีเมืองพาน” (ปลานิลยักษ) สรุปเน้ือหา
วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะหประเมินคุณคาวรรณคดีและวรรณกรรมดานจินตนาการ ศิลปะการ
ประพันธ อารมณ คุณธรรม สรุปความรูและขอคิด “ของดีเมืองพาน” (ปลานิลยักษ) เพ่ือประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวัน  
 โดยใชกระบวนการอาน การเขียน การคิดวิเคราะห การฟงและการดู เพื่อใหผู เรียนมีความรู
ความสามารถ มีทักษะและลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระภาษาไทย  
 เพ่ือพัฒนาความรูความคิดสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี ตลอดจนการนำไปใชในการพัฒนาอาชีพและเพ่ือใชในชีวิตประจำวันเพ่ือใหเกิดเจตคติที่ดีตอการ
เรียนวิชาภาษาไทย ต้ังใจเรียนและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน คนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ 
อยางสม่ำเสมอ ซักถามและสืบคนเพ่ือหาขอมูล มีความรอบคอบในการทำงาน ใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม นอกจากนี้ยังรูจักอนุรักษสืบทอดภูมิปญญาดานภาษา ประเพณี และวัฒนธรรม อันเปนสมบัติของ
ชาติไทยตอไป 
 
ตัวชี้วัด 
 ท  ๑.๑  ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ , ม.๑/๗ 
 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.1/5 
 ท  ๕.๑  ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ , ม.๑/๔ , ม.๑/๕ 
 
รวม  21 ตัวชี้วัด 
 
 
  



87 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ท2๑๑๐2                 รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 2          กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑         ภาคเรียนที่ 2                           เวลา ๖๐ ชั่วโมง             
 
 อธิบายคำ ตีความ อานคิดวิเคราะหความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโนมนาวใจ  
มีมารยาทในการอานและมีนิสัยรักการอาน อานจับใจความ “ของดีเมืองพาน” (ปลานิลยักษ) เขียนแสดงความ
คิดเห็น เขียนจดหมายสวนตัว จดหมายกิจธุระ เขียนรายงานโครงการ มีมารยาทในการเขียน เขียนบรรยาย 
“ของดีเมืองพาน” (ปลานิลยักษ) พูดประเมินคา พูดรายงาน มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด พูดแสดง
ความคิดเห็น “ของดีเมืองพาน” (ปลานิลยักษ) วิเคราะหความแตกตางของภาษาพูด ภาษาเขียน ระดับภาษา  
แตงกาพยยานี 11 “ของดีเมืองพาน” (ปลานิลยักษ) สุภาษิตลานนา สำนวน คำพังเพย และสุภาษิต สรุป
เนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะหประเมินคา อธิบายคุณคา สรุปความรูขอคิด “ของดีเมืองพาน” 
(ปลานิลยักษ) เพ่ือประยุกตใชในชีวิตจริง และการทองบทอาขยาน 
             โดยใชกระบวนการอาน การเขียน การฟง การดู การพูด และการคิดวิเคราะห เพ่ือใหผูเรียนมี
ความรูความสามารถ มีทักษะและคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ทำให
ประกอบกิจกรรมงานและดำรงชีวิตอยูรวมกันไดอยางมีความสุข เพ่ือพัฒนาความรู ความคิดสรางสรรคใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนการนำไปใชในการ
พัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
  เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งใจเรียนและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน 
คนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ ซักถามและสืบคนเพ่ือหาขอมูล มีความรอบคอบ
ในการทำงาน ใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง เหมาะสม นอกจากน้ียังรูจักอนุรักษสืบสานภูมิปญญาของบรรพ
บุรุษทางดานภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม อันเปนสมบัติล้ำคาของชาติไทยตอไป 
 
ตัวชี้วัด 
 ท  ๑.๑   ม.๑/๔ , ม.๑/๕ , ม.๑/๖ ,  ม.๑/๘ , ม.๑/๙ 
 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  ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ , ม.๑/๔ , ม. ๑/๕ 
 
รวมทั้งหมด  ๒๐  ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ท22๑๐๑                 รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 3          กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2            ภาคเรียนที่ ๑                     เวลา ๖๐ ชั่วโมง             
 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง สรุปใจความสำคัญ 
“ของดีเมืองพาน” (วัดรองหลอด) อธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อาน เขียนผังความคิด อภิปรายแสดงความ
คิดเห็น และขอโตแยงเกี่ยวกับเรื่องที่อาน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนบันทึก เขียนบรรยายและ
พรรณนา เขียนเรียงความ “ของดีเมืองพาน” (วัดรองหลอด) ยอความ พูดสรุปความ “ของดีเมืองพาน”      
(วัดรองหลอด) วิเคราะหขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และความนาเช่ือถือ วิเคราะหวิจารณเรื่องที่ฟงและดูอยางมี
เหตุผล เพ่ือนำขอคิดเห็นมาประยุกตใชในการดำเนินชีวิต สรางคำสมาส วิเคราะหโครงสรางประโยคสามัญ  
ประโยครวม ประโยคซอน แตงกลอนสุภาพ “ของดีเมืองพาน” (วัดรองหลอด) สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรม บันทึกการอาน เลาเรื่องยอ ยอเรื่อง อธิบายคุณคา “ของดีเมืองพาน” (วัดรองหลอด) วิเคราะห
วิจารณคุณคาและขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง ทองจำบทอาขยานและบทรอย
กรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ 
 โดยใชกระบวนการอาน การเขียน การฟง การดู การพูด และการคิดวิเคราะห เพ่ือใหผูเรียนมีความรู
ความสามารถ มีทักษะและมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตลอดจนการ
นำไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางถูกตอง 
 เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งใจเรียนและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน 
คนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ ซักถามและสืบคนเพ่ือหาขอมูล มีความรอบคอบ
ในการทำงาน ใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง เหมาะสม นอกจากนี้ยังรูจักอนุรักษสืบสานภูมิปญญาของบรรพ
บุรุษทางดานภาษา ประเพณี วัฒนธรรม อันเปนสมบัติล้ำคาของชาติตอไป 
 
ตัวชี้วัด 
 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 , ม.๒/๓ 
 ท  ๕.๑  ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔ , ม.๒/๕ 
 
รวมทั้งหมด ๑๙ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ท22๑๐2                 รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 4          กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2         ภาคเรียนที่ 2                             เวลา ๖๐ ชั่วโมง             
 
 วิเคราะหจำแนกขอเท็จจริง ขอสนับสนุน และขอคิดเห็นจากบทความท่ีอาน ระบุขอสังเกตการ ชวน
เช่ือ การโนมนาว หรือความสมเหตุสมผล โฆษณา เลือกอานหนังสือตามความสนใจ มีมารยาทในการอานและ
รักการอาน สรุปใจความสำคัญ “ของดีเมืองพาน” (วัดรองหลอด) เขียนรายงาน ทำโครงงาน เขียนจดหมายกิจ
ธุระ จดหมายเชิญวิทยากร จดหมายขอความอนุเคราะห เขียนวิจารณแสดงความคิดเห็นหรือโตแยง และมี
มารยาทในการเขียน เขียนเรียงความ “ของดีเมืองพาน” (วัดรองหลอด) ใชศิลปะการพูดในโอกาสตาง ๆ พูด
อวยพร พูดโนมนาวใจ และพูดโฆษณา พูดรายงานการศึกษาคนควา และมีมารยาทในการฟง  การดู การพูด 
พูดสรุปความ “ของดีเมืองพาน” (วัดรองหลอด) ใชคำราชาศัพท ทำรายงาน โครงงาน และคำที่มาจาก
ภาษาตางประเทศ แตงกลอนสุภาพ “ของดีเมืองพาน” (วัดรองหลอด) สรุปเนื้อหาความรู วิเคราะหวิจารณ 
อธิบายคุณคา “ของดีเมืองพาน” (วัดรองหลอด) และขอคิดจากการอานไปประยุกตใชในชีวิตจริง 
            โดยใชกระบวนการอาน การเขียน การพูด การฟง การดู และการคิดวิเคราะห เพ่ือใหผูเรียนมีความรู
ความสามารถ มีทักษะและคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และนำไป
ประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางถูกตอง   
 เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งใจเรียนและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน 
คนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ ซักถามและสืบคนเพ่ือหาขอมูล มีความรอบคอบ
ในการทำงาน ใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง เหมาะสม นอกจากน้ียังรูจักอนุรักษสืบสานภูมิปญญาทางดานภาษา  
ประเพณี และวัฒนธรรมอันเปนสมบัติล้ำคาของชาติตอไป 
 
ตัวชี้วัด 
 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  
 ท  ๓.๑  ม.๒/๔ , ม.๒/๕ , ม.๒/๖ 
 ท  ๔.๑  ม.๒/๔ , ม.๒/๕ 
 ท  ๕.๑  ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔ , ม.๒/๕ 
 
รวมทั้งหมด ๑๗  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ท23๑๐๑                 รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 5          กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3         ภาคเรียนที่ ๑                             เวลา ๖๐ ชั่วโมง             
 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทำนองเสนาะ อาน
จับใจความ ระบุความแตกตางของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย เขียนกรอบแนวความคิด  
ผังความคิด บันทึกการอาน ยอความ และรายงาน มีมารยาทในการอานและการใชภาษา อานประเมินคา 
“ของดีเมืองพาน” (ผาทอทาหลม) คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียน
ขอความตามสถานะและโอกาสตาง ๆ คำอวยพร คำขวัญ คำคม โฆษณา คติพจน สุนทรพจน เขียนชีวประวัติ
หรืออัตชีวประวัติ เขียนยอความ “ของดีเมืองพาน” (ผาทอทาหลม) และเขียนจดหมายกิจธุระ พูดแสดงความ
คิดเห็น ประเมินเรื่อง และพูดวิเคราะหวิจารณจากเรื่องที่ฟงและดู พูดรายงานการศึกษาคนควาเกี่ยวกับภูมิ
ปญญาทองถิ่น “ของดีเมืองพาน” (ผาทอทาหลม) จำแนกและใชคำที่มาจากภาษาตางประเทศ วิเคราะห
โครงสรางประโยคซับซอน วิเคราะหระดับภาษา แตงโคลงสี่สุภาพ “ของดีเมืองพาน” (ผาทอทาหลม) สรุป
เนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมทองถิ่นเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตคำสอน เหตุการณใน
ประวัติศาสตร วิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจากวรรณคดีและวรรณกรรม “ของดีเมืองพาน” (ผาทอทาหลม) 
สรุปความรูและขอคิดจากการอานมาประยุกตใชในชีวิตจริง ทองบทอาขยานและบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามท่ี
กำหนดใหและตามความสนใจ 
 โดยใชกระบวนการอาน การเขียน การฟง การดู การพูด การคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมิน
คา เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถมีทักษะและคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย 
และสามารถนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางถูกตอง 
 เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งใจเรียนและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน 
คนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ ซักถามและสืบคนเพ่ือหาขอมูล มีความรอบคอบ
ในการทำงาน ใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง เหมาะสม นอกจากน้ียังรูจักอนุรักษสืบสานภูมิปญญาทางดานภาษา  
ประเพณี และวัฒนธรรม อันเปนสมบัติล้ำคาของชาติตอไป 
 
ตัวชี้วัด 
 ท  ๑.๑   ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ 
 ท  ๒.๑   ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ 
 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 , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ , ม.๓/๕ 
 
รวมทั้งหมด ๑๙ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ท23๑๐2                 รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 6          กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3         ภาคเรียนที่ 2                             เวลา ๖๐ ชั่วโมง             
 
 วิเคราะหวิจารณ ประเมินเร่ืองท่ีอาน ประเมินความถูกตองของขอมูลท่ีใชสนับสนุนการวิจารณความ
สมเหตุสมผล ความเปนไปไดของเร่ือง วิเคราะหเพ่ือแสดงความคิดเห็นโตแยง ตีความ และประเมินคาแนวคิดท่ี
ไดจากงานเขียน “ของดีเมืองพาน” (ผาทอทาหลม) มีมารยาทในการอาน เขียนอธิบาย ช้ีแจง เขียนแสดงความ
คิดเห็น และโตแยงโฆษณา บทความทางวิชาการ กรอกแบบสมัครงาน เขียนรายงาน โครงงาน มีมารยาทใน
การเขียน เขียนยอความ “ของดีเมืองพาน” (ผาทอทาหลม) ใชศิลปะการพูดในโอกาสตาง ๆ พูดโตวาที พูด
อภิปราย พูดยอวาที พูดโนมนาวโดยนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหาอยางมีเหตุผลนาเช่ือถือ มีมารยาทใน
การฟง การดู และการพูด พูดรายงานการศึกษาคนควาเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน “ของดีเมืองพาน” (ผาทอ
ทาหลม) ใชคำทับศัพทและคำศัพทบัญญัติ อธิบายความหมายคำศัพททางวิชาการ วิชาชีพ แตงโคลงส่ีสุภาพ 
“ของดีเมืองพาน” (ผาทอทาหลม) สรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรม วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีดาน
จินตนาการ ศิลปะการประพันธ อารมณ คุณธรรม วิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจากวรรณคดีและวรรณกรรม 
“ของดีเมืองพาน” (ผาทอทาหลม) สรุปความรูและขอคิดเพ่ือนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง ทองจำและบอก
คุณคาบทอาขยานตามท่ีกำหนดหรือตามความสนใจและนำไปใชอางอิง 
 โดยใชกระบวนการอาน การเขียน การฟง การดู การพูด การคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมิน
คา เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถมีทักษะและคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย 
และสามารถนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางถูกตอง 
 เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งใจเรียนและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน 
คนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ ซักถามและสืบคนเพ่ือหาขอมูล มีความรอบคอบ
ในการทำงาน ใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง เหมาะสม นอกจากน้ียังรูจักอนุรักษสืบสานภูมิปญญาทางดานภาษา  
ประเพณี และวัฒนธรรม อันเปนสมบัติล้ำคาของชาติตอไป 
 
ตัวชี้วัด   
 ท  ๑.๑  ม.๓/๕ , ม.๓/๖ , ม.๓/๗ , ม.๓/๘ ,ม.๓/๙ 
 ท  ๒.๑  ม.๓/๖ , ม.๓/๗ , ม.๓/๘ , ม.๓/๙ , ม.๓/๑๐ 
 ท  ๓.๑  ม.๓/๔ , ม.๓/๕ , ม.๓/๖ 
 ท  ๔.๑  ม.๓/๔ , ม.๓/๕ , ม.๓/๖ 
 ท  ๕.๑  ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ , ม.๓/๕ 
 
รวมทั้งหมด ๒๑ ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ค 21101  คณิตศาสตรพื้นฐาน 1      กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1     เวลา 60 ชั่วโมง        จำนวน 1.5 หนวยกิต 

 

ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบื้องตนในเรื่อง จำนวนเต็ม การบวกจำนวนเต็ม การลบจำนวนเต็ม การคูณ
จำนวนเต็ม การหารจำนวนเต็ม และสมบัติการบวกและการคูณจำนวนเต็ม ความหมายของเลขยกกำลัง การ
คูณและการหารเลขยกกำลัง และสัญกรณวิทยาศาสตร ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม การบวกและการ
ลบทศนิยม การคูณและการหารทศนิยม เศษสวนและการเปรียบเทียบเศษสวน การบวกและการลบเศษสวน 
การคูณและการหารเศษสวน และความสัมพันธระหวางทศนิยมและเศษสวน  รูปเรขาคณิตพ้ืนฐาน การสราง
พ้ืนฐานทางเรขาคณิต และการสรางรูปเรขาคณิต หนาตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ และภาพดานหนา ภาพ
ดานขาง และภาพดานบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่อยูใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษา  คนควาโดยปฏิบัติจริง  
สาธิต ทดลอง  อภิปราย สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร ความสามารถในการ
แกปญหา  การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร การเชื่อมโยง  การใหเหตุผลและการคิด
สรางสรรค   เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในดานความคิด และการแกปญหา ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติท่ี
ดีตอวิชาคณิตศาสตร   

ตลอดจนฝกใหผู เรียนทำงานอยางมีระบบ มีระเบียบวินัย  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ  และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง  และมีจิตสาธารณะในการทำงานรวมกัน การวัดและการ
ประเมินผลใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเน้ือหาและทักษะท่ีตองการวัด 

รหัสตัวช้ีวัด 
ค 1.1  ม.1/1, ม.1/2 
ค 2.2  ม.1/1, ม.1/2 

รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ค 21102  คณิตศาสตรพื้นฐาน 2      กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2     เวลา 60 ชั่วโมง        จำนวน 1.5 หนวยกิต 
 

ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบื้องตนในเรื่อง การเตรียมความพรอมกอนรูจักสมการ สมการและคำตอบของ
สมการ การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว อัตราสวน 
สัดสวน รอยละ และบทประยุกตการนำความรูเรื่องอัตราสวนมาใชกับอาชีพในทองถ่ิน เชน การเกษตรเลี้ยง
ปลานิล ในเกษตรทฤษฎีใหม คูอันดับและกราฟของคูอันดับ กราฟและการนำไปใช และความสัมพันธเชิงเสน 
คำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล และการนำเสนอขอมูลและการแปรความหมายขอมูล   

โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่อยูใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษา  คนควาโดยปฏิบัติจริง  
สาธิต ทดลอง  อภิปราย สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร ความสามารถในการ
แกปญหา  การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร การเชื่อมโยง  การใหเหตุผลและการคิด
สรางสรรค   เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในดานความคิด และการแกปญหา ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติท่ี
ดีตอวิชาคณิตศาสตร   

ตลอดจนฝกใหผู เรียนทำงานอยางมีระบบ มีระเบียบวินัย  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ  และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง  และมีจิตสาธารณะในการทำงานรวมกัน การวัดและการ
ประเมินผลใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเน้ือหาและทักษะท่ีตองการวัด 

รหัสตัวช้ีวัด 
ค 1.1  ม.1/3 
ค 1.3  ม.1/2, ม.1/2, ม.1/3 
ค 3.1  ม.1/1 

 
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ค 22101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3                  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2    ภาคเรียนที่1       เวลา  60  ชั่วโมง          จำนวน 1.5 หนวยกิต 
 

ศึกษาความรูเก่ียวกับเรื่อง ทฤษฎีพีทาโกรัส ไดแก ทฤษฎีพีทาโกรัส และบทกลับของทฤษฎีพีทาโกรัส
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจำนวนจริง ไดแก จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ รากที่สอง และรากที่สาม ปริซึม
และทรงกระบอก ไดแก พ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของปริซึม และพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของทรงกระบอก การแปลง
ทางเรขาคณิต ไดแก การเล่ือนขนาน การสะทอน และการหมุน สมบัติของเลขยกกำลัง ไดแก การดำเนินการ
ของเลขยกกำลัง และสมบัติอื่นๆของเลขยกกำลัง พหุนาม ไดแก การบวกและการลบเอกนาม  การบวกและ
การลบพหุนาม การคูณพหุนาม และการหารพหุนามดวยเอกนาม 
        โดยจัดประสบการณ กิจกรรม หรือ โจทยปญหาท่ีสงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร
ในการแกปญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร การเช่ือมโยง การใหเหตุผล  การคิด
สรางสรรค 
        เพ่ือใหเกิดความมีระเบียบวินัย  ใฝรูใฝเรียน  มุงมั่นในการทำงานอยางมีระบบ ประหยัด ซ่ือสัตย มี
วิจารณญาณ  รูจักนำความรูไปประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางพอเพียง  รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑  ม.๒/๑   ม.๒/๒    
ค ๑.๒  ม.๒/๑   ม.๒/๒    
ค ๒.๑  ม.๒/๑   ม.๒/๒       

รวมทั้งหมด   ๖   ตัวช้ีวัด   
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ค 22102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 4                  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2    ภาคเรียนที่ 2       เวลา  60  ชั่วโมง          จำนวน 1.5 หนวยกิต 
 

ศึกษาความรูเก่ียวกับเร่ือง สถิติ(2) ไดแก  แผนภาพจุด แผนภาพตน-ใบ ฮิสโทแกรม และคากลางของ
ขอมูล ความเทากันทุกประการ ไดแก ความเทากันทุกประการของรูปเรขาคณิต ความเทากันทุกประการของ
รูปสามเหล่ียม รูปสามเหล่ียมท่ีสัมพันธกันแบบ ดาน-มุม-ดาน มุม-ดาน-มุม ดาน-ดาน-ดาน มุม-มุม-ดาน ฉาก-
ดาน-ดาน และการนำไปใช เสนขนาน ไดแก เสนขนานและมุมภายใน เสนขนานและมุมแยง เสนขนานและมุม
ภายนอกกับมุมภายใน  เสนขนานและรูปสามเหลี่ยม การใหเหตุผลทางเรขาคณิต ไดแก ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับการใหเหตุผลทางเรขาคณิต การสรางและการใหเหตุผลเกี่ยวกับการสราง การใหเหตุผลเกี่ยวกับรูป
สามเหลี่ยมและรูปส่ีเหลี่ยม การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง ไดแก การแยกตัวประกอบของพหุนามโดย
ใชสมบัติการแจกแจง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองท่ีเปนกำลังสองสมบูรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีเปนผลตางกำลังสอง    

โดยจัดประสบการณ กิจกรรม หรือ โจทยปญหาที ่สงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการแกปญหา การสื่อสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร  การเช่ือมโยง การใหเหตุผล 
การคิดสรางสรรค 

เพ่ือใหเกิดความมีระเบียบวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทำงานอยางมีระบบ ประหยัด ซ่ือสัตย มี
วิจารณญาณ รูจักนำความรูไปประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางพอเพียง รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๒.๒  ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕ 
 ค ๓.๑  ม.๑/๑    

รวมทั้งหมด   ๖   ตัวชี้วัด   
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ค 23101  คณิตศาสตรพื้นฐาน 5             กลุมสาระการเรียนรู  คณิตศาสตร   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ภาคเรียนที่ 1            เวลา 60 ชั่วโมง    จำนวน  1.5 หนวยกิต 
 

ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบื้องตนในเรื่อง อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  การแกอสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว การนำความรูเก่ียวกับการแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวไปใชในการแกปญหา การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสูงกวาสอง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแกสมการกำลังสองตัวแปรเดียว การนำความรู
เกี ่ยวกับการแกสมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใชในการแกปญหา สามเหลี่ยมที่คลายกัน สมบัติของรูป
สามเหลี่ยมคลาย การนำความรูเกี่ยวกับความคลายไปใชในการแกปญหา กราฟของฟงกชันกำลังสอง การนำ
ความรูเก่ียวกับฟงกชันกำลังสองไปใชในการแกปญหา  การสรางแผนภาพกลอง อานและแปลความหมายและ
วิเคราะหขอมูล  การแปลความหมายของผลลัพธ  การนำสถิติไปใชในชีวิตจริง   

โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่อยูใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษา คนควาโดยปฏิบัติจริง
สาธิต ทดลอง อภิปราย สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร ความสามารถในการ
แกปญหา การสื ่อสารและการสื ่อความหมายทางคณิตศาสตร การเชื ่อมโยง การใหเหตุผลและการคิด
สรางสรรค เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในดานความคิด และการแกปญหา ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติท่ีดี
ตอวิชาคณิตศาสตร  

ตลอดจนฝกใหผูเรียนทำงานอยางมีระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ 
และเกิดความเช่ือม่ันในตนเอง และมีจิตสาธารณะในการทำงานรวมกัน การวัดและการประเมินผลใชวิธีการท่ี
หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเน้ือหาและทักษะท่ีตองการวัด 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค.1.2 ม.3/1  , ม.3/2 
ค.1.3 ม.3/1  , ม.3/2   
ค.2.2 ม.3/1    
ค.3.1 ม.3/1   

 
รวมทั้งหมด   6  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ค 23102  คณิตศาสตรพื้นฐาน 6     กลุมสาระการเรียนรู  คณิตศาสตร   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ภาคเรียนที่ 2            เวลา 60 ชั่วโมง    จำนวน  1.5 หนวยกิต 
 

ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบ้ืองตนในเร่ือง ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร การแกระบบสมการเชิงเสนสอง
ตัวแปร การนำความรูเก่ียวกับการแกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรไปใชในการแกโจทยปญหา วงกลม คอรด 
และเสนสัมผัส  ทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลม  พ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม การนำความรู
เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมไปใชในการแกโจทยปญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตรรวมถึงการศึกษาปริมาตรและพ้ืนที่ผิวของเจดียวัดที่อยูในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน เหตุการณจาก
การทดลองสุม  หาความนาจะเปนของเหตุการณ จากการทดลองสุม การนำความรูเก่ียวกับความนาจะเปนไป
ใชในชีวิตจริง และประกอบการตัดสินใจ  อัตราสวนตรีโกณมิติ  การนำคาอัตราสวนตรีโกณมิติของมุม  30  
องศา  45  องศา  และ  60  องศา  ไปใชในการแกปญหา   

โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่อยูใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษา คนควาโดยปฏิบัติจริง  
สาธิต ทดลอง อภิปราย สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร ความสามารถในการ
แกปญหา การสื ่อสารและการสื ่อความหมายทางคณิตศาสตร การเชื ่อมโยง การใหเหตุผลและการคิด
สรางสรรค เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในดานความคิด และการแกปญหา ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติท่ีดี
ตอวิชาคณิตศาสตร   

ตลอดจนฝกใหผูเรียนทำงานอยางมีระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ 
และเกิดความเช่ือม่ันในตนเอง และมีจิตสาธารณะในการทำงานรวมกัน การวัดและการประเมินผลใชวิธีการท่ี
หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเน้ือหาและทักษะท่ีตองการวัด 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ค.1.3 ม.3/1  , ม.3/3   
 ค.2.1 ม.3/2   

ค.2.2 ม.3/2 , ม.3/3 
ค.3.2 ม.3/1   

 
รวมทั้งหมด   6  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว21101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 1   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1              เวลา 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห การเรียนรูวิทยาศาสตร สารรอบตัว สมบัติของสาร การจำแนกสารดวยสถานะ เนื้อสาร 
และขนาดอนุภาคของสาร การเปล่ียนแปลงของสาร สารบริสุทธ์ิและสารผสม สมบัติของสารบริสุทธ์ิและสาร
ผสม การใชความรู ทางเคมีใหเปนประโยชนตอการเลือกใชสารเคมีในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสมและ
ปลอดภัยการศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร ศึกษาประเภทโครงสรางและหนาที ่ของ
สวนประกอบภายในเซลลสิ่งมีชีวิตดวยกลองจุลทรรศนศึกษากระบวนการลำเลียงสารเขาและออกจากเซลล
ดวยวิธีการแพรและการออสโมชิส ศึกษาการดำรงชีวิตของพืชกระบวนการสังเคราะหดวยแสง การลำเลียงสาร
ในพืช การเจริญเติบโตของพืช การสืบพันธุของพืช และเทคโนโลยีชีวภาพของพืช 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคั้นขอมูล การสังเกต
การวิเคราะห การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป  

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำ
ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
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, ม.1/9, ม.1/10 
 
รวมท้ังหมด 28 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว21103 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 2   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2              เวลา 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิและการวัด ผลของความรอนที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงของสาร การถายโอน
ความรอนการดูดกลืนและคายความรอน สมดุลความรอน องคประกอบของบรรยากาศ การแบงช้ันบรรยากาศ 
ผลของรังสีจากดวงอาทิตยตอบรรยากาศ องคประกอบของบรรยากาศ ไดแก อุณหภูมิอากาศ ความดันอากาศ 
ความชื้นอากาศ ลมมฆและฝน พายุฟาคะนอง พายุหมุนเขตรอน มรสุม การพยากรณอากาศ และการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต
การวิเคราะห การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป  

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำ
ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
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 2.2 ม.1/1 
ว 3.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7 
 
รวมท้ังหมด 15 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว22101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 3   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1              เวลา 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต 
 

ศึกษาเก่ียวกับระบบรางกายมนุษย ระบบหายใจ โครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะในระบบหายใจ การ 
หายใจ การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ ระบบขับถาย โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบขับถาย 
กลไกการกำจัดของเสีย การดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถาย ระบบหมุนเวียนเลือด โครงสรางและหนาที่ของ
อวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียน
เลือด ระบบประสาทโครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะในระบบประสาท การทำงานของระบบประสาท การดูแล
รักษาอวัยวะในระบบประสาท ระบบสืบพันธุ โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุเพศชายและ
เพศหญิง ฮอรโมนเพศ การปฏิสนธิและการต้ังครรภ การคุมกำเนิด ศึกษาเก่ียวกับการแยกสารผสม การระเหย
แหง การตกผลึก การกล่ัน โครมาโทกราฟแบบกระดาษ การสกัดดวยตัวทำละลาย การนำวิธีการแยกสารไปใช
แกปญหาในชีวิตประจำวัน 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบค้ันขอมูล การสังเกต การ
วิเคราะห การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และการสรุป  

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำ
ความรูไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
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 
 
รวมท้ังหมด 23 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว22103 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 4   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2               เวลา 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต 

 
ศึกษาเก่ียวกับแรงและการเคล่ือนท่ี แรง แรงดันในของเหลว แรงพยุง แรงเสียดทาน โมเมนตของแรง 

แรงในธรรมชาติ การเคล่ือนที่ ระยะทางและการกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ศึกษาเกี่ยวกับงานและพลังงาน 
งาน กำลังเคร่ืองกลอยางงาย พลังงาน ประเภทของพลังงานกล กฎการอนุรักษพลังงาน ศึกษาเก่ียวกับโลกและ
การเปล่ียนแปลงเช้ือเพลิง ซากดึกดำบรรพ ถานหิน หินน้ำมัน ปโตรเลียม พลังงานทดแทน โครงสรางของโลก 
การเปล่ียนแปลงของโลก ทรัพยากรดิน กระบวนการเกิดดิน หนาตัดขางของดิน ปจจัยในการเกิดดิน สมบัติ
ของดิน การปรับปรุงคุณภาพของดิน แหลงน้ำ น้ำบนดิน น้ำใตดิน การใชประโยชนจากแหลงน้ำ ภัยพิบัติท่ีเกิด
จากน้ำ 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต การ 
วิเคราะห การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และการสรุป  

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนำ
ความรูไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ว 2.2 ม.2/1 , ม.2/ 2, ม.2/3 , ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10, ม.2/11, ม.
2/12, 
        ม.2/13, ม.2/14, ม.2/15 
ว 2.3 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 
ว 3.2 ม.2/1. ม.2/2. ม.2/3. ม.2/4. ม.2/5. ม.2/6. ม.2/7. ม.2/8. ม.2/9. ม.2/10 
 
รวม 31 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว23101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 5    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1      เวลา 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 
หนวยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศ องคประกอบของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 
การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ พันธุกรรม โครโมโซม ดีเอ็นเอ และการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
การแบงเซลลของส่ิงมีชีวิต ความผิดปกติทางพันธุกรรมการดัดแปรทางพันธุกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ 
วัสดุในชีวิตประจำวัน สมบัติทางกายภาพและการใชประโยชนพอลิเมอร เซรามิก และวัสดุผสม ผลกระทบจาก
การใชวัสดุประเภทพอลิเมอร เซรามิก และวัสดุผสม ปฏิกิริยาเคมี การเกิดปฏิกิริยาเคมี ประเภทของปฏิกิริยา
เคมี ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต การ
วิเคราะห การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และการสรุป  

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจมีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำ
ความรูไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรมคุณธรรม และคานิยม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
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.3/2, ม.3/ 3 , ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7 , ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10, ม.3/11 
ว 2.1 ม.3/ 1 , ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8 
 
รวมท้ังหมด 25 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว23103 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 6           กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2              เวลา 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห ปริมาณทางไฟฟา กระแสไฟฟา ความตางศักย ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟากับ
ความตางศักย กฎของโอหม ความตานทาน ตัวตานทาน การตอตัวตานทานแบบอนุกรมและแบบขนาน
ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสอยางงาย ไดโอด ทรานซิสเตอร ตัวเก็บประจุ วงจรรวม การตอวงจรอิเล็กทรอนิกส 
พลังงานไฟฟาและกำลังไฟฟา การคำนวณคาไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟาและเคร่ืองใชไฟฟาในบาน 
การใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัย การเกิดคล่ืน สวนประกอบของคล่ืน คล่ืนแมเหล็กไฟฟา สเปกตรัม
คล่ืนแมเหล็กไฟฟาประโยชนและการปองกันอันตรายจากคล่ืนแมเหล็กไฟฟา การสะทอนของแสงบนกระจก
เงาราบ การสะทอนของแสงบนกระจกเงาโคง การหักเหของแสงผานเลนส การทดลองการหักเหของแสง การ
เกิดภาพจากเลนสบาง ปรากฏการณที่เกี่ยวกับแสง เชน รุง มิราจ และการทำงานของทัศนอุปกรณ เชน แวน
ขยาย กระจกโคงจราจร การมองเห็นวัตถุความสวางของแสง การโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตย การ
เกิดฤดูกาล การเคล่ือนที่ปรากฏของดวงอาทิตยการเกิดขางข้ึนขางแรม การเกิดน้ำข้ึนน้ำลง น้ำเปน น้ำตาย 
เทคโนโลยีอวกาศ กลองโทรทรรศน ดาวเทียมและยานอวกาศ นักบินอวกาศ โครงการสำรวจอวกาศ 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต  
การวิเคราะห การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และการสรุป   

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจมีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำ
ความรูไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรมคุณธรรม และคานิยม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ว 2.3 ม.3/1 , ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10, ม.3/11, ม.
3/12 
        ม.3/13, ม.3/14, ม.3/15, ม.3/16, ม.3/17, ม.3/18, ม.3/19, ม.3/20, ม.3/21 
ว 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 
 
รวมท้ังหมด 25 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร (วิทยาการคำนวณ) 

 

วิชา เทคโนโลย ี๑ (วิทยาการคำนวณ) (ว๒๑๑02)         กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑               เวลา    ๒๐  ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หนวยกิต 

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

 ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเปนตอการแกปญหา ข้ันตอน การแกปญหา 
การเขียนรหัสลำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงายท่ีมี การใชงานตัวแปร เง่ือนไข
และการวนซ้ำเพ่ือแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ การประมวลผล
ขอมูล การสรางทางเลือกและประเมินผลเพ่ือตัดสินใจ ซอฟตแวรและบริการบนอินเทอรเน็ตท่ีใชในการจัดการ
ขอมูล แนวทางการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ การพิจารณาความเหมาะสม
ของเน้ือหา ขอตกลงและขอกำหนดการใชส่ือและแหลงขอมูล 

นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแกปญหาไปประยุกตใชในการเขียนโปรแกรม หรือการ
แกปญหาในชีวิตจริง รวบรวมขอมูลและสรางทางเลือกในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึง
การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เกิดประโยชนตอการเรียนรู และไมสรางความเสียหายใหแก
ผูอ่ืน 
 
ตัวชี้วัด 

ว 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2560: 121-123) 

ว 4.2 ม.1/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใชแนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแกปญหาหรืออธิบาย การ
ทำงานท่ีพบในชีวิตจริง 

ว 4.2 ม.1/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงาย เพ่ือแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือ
วิทยาศาสตร 

ว 4.2 ม.1/3 รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอขอมูลและสารสนเทศ 
ตามวัตถุประสงคโดยใชซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ตท่ีหลากหลาย 

ว 4.2 ม.1/4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ใชส่ือและแหลงขอมูลตามขอกำหนด 
และขอตกลง  

 
รวมทัง้หมด 4 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร (วิทยาการคำนวณ) 

 

วิชา เทคโนโลยี ๒ (วิทยาการคำนวณ) (ว๒๑๑๐4)         กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒              เวลา    ๒๐  ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หนวยกิต 

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

แนวทางการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ การพิจารณาความ

เหมาะสมของเนื้อหา ขอตกลงและขอกำหนดการใชสื่อและแหลงขอมูล  นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอน

การแกปญหาไปประยุกตใชในการเขียนโปรแกรม หรือ การแกปญหาในชีวิตจริง รวบรวมขอมูลและสราง

ทางเลือก ในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

ปลอดภัย เกิดประโยชนตอการเรียนรู และไมสรางความเสียหายใหแกผูอื่น   

 

ตัวชี้วัด ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓  , ม.๑/๔     

รวมทั้งหมด ๒ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร (วิทยาการคำนวณ) 

 
วิชา เทคโนโลยี ๓ (วิทยาการคำนวณ) (ว๒๒๑๐2)         กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑           เวลา    ๒๐  ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หนวยกิต 

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

ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ การแกปญหาโดยใชแนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรมที่มี การใช
ตรรกะและฟงกชัน องคประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีส่ือสาร แนวทางการ
ปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ วิธีการสรางและ
กำหนดสิทธิความเปนเจาของผลงาน นำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกตใชในการเขียนโปรแกรมหรือการ
แกปญหาในชีวิตจริง สรางและกำหนดสิทธ์ิการใชขอมูล ตระหนักถึงผลกระทบ ในการเผยแพรขอมูล 
 
ตัวชี้วัด 

ว 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2560: 123-124) 

ว 4.2 ม.2/1 ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหา หรือการทำงาน ท่ี
พบในชีวิตจริง 

ว 4.2 ม.2/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใชตรรกะและฟงกชันในการ แกปญหา 
ว 4.2 ม.2/3 อภิปรายองคประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร และ

เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อประยุกตใชงานหรือแกปญหาเบื้องตน ว 4.2 ม.2/4 ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สรางและแสดงสิทธ์ิในการเผยแพรผลงาน 

 
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร (วิทยาการคำนวณ) 

 

วิชา เทคโนโลยี ๔ (วิทยาการคำนวณ) (ว๒๒๑๐4)         กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒           เวลา    ๒๐  ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หนวยกิต 

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

ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใช 

ความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอื่นๆ เพื่อแกปญหาหรือพัฒนางาน อยางมี

ความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยาง เหมาะสมโดยคำนึงถึง

ผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม เชิงคำนวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอนและ

เปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู การทางาน และการแกปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รูเทาทันและมีจริยธรรม 

โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เกิดความรู ความคิด ความ

เขาใจ มีจิตวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู สามารถตัดสินใจ มีทักษะในการดำรงชีวิต 

เพื่อใหผูเรียนรักการเรียนรูวิทยาศาสตร และนำความรูวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอื่น

และนำไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

ตัวชี้วัด ม.๒/๑ ,ม.๒/๒, ม.๒/๓,ม.๒/๔  

รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร (วิทยาการคำนวณ) 

 

วิชา เทคโนโลยี ๕ (วิทยาการคำนวณ) (ว๒๓๑๐2)         กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑           เวลา    ๒๐  ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หนวยกิต 

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

ศึกษาข้ันตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Internet of Things (IoT) การเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาแอป
พลิเคชันขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประมวลผลขอมูล การสรางทางเลือกและประเมินผล ซอฟตแวรหรือ
บริการบนอินเทอรเน็ตท่ีใชในการจัดการขอมูล การประเมินการความนาเช่ือถือของขอมูล การสืบคนหาแหลง
ตนตอของขอมูล เหตุผลวิวัติ ผลกระทบจากขาวสารที ่ผิดพลาด การรู เทาทันสื ่อ กฎหมายที่เกี ่ยวกับ
คอมพิวเตอร การใชลิขสิทธ์ิของผูอ่ืนโดยชอบธรรม 

รวบรวมขอมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ประมวลผล สรางทางเลือก และนำเสนอการตัดสินใจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที ่มีการบูรณาการกับวิชาอื ่นอยาง
สรางสรรค ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 
ตัวชี้วัด 

ว 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2560: 124-125) 

ว 4.2 ม.3/1 พัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอยางสรางสรรค 
ว 4.2 ม.3/2 รวบรวมขอมูล ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอขอมูลและสารสนเทศ ตาม

วัตถุประสงคโดยใชซอฟตแวร หรือบริการบนอินเทอรเน็ตท่ีหลากหลาย 
ว 4.2 ม.3/3 ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล วิเคราะหสื่อและผลกระทบจากการให

ขาวสารท่ีผิด เพ่ือการใชงานอยางรูเทาทัน 
ว 4.2 ม.3/4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยและมีความรับผิดชอบตอสังคม ปฏิบัติ

ตามกฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร ใชลิขสิทธ์ิของผูอ่ืนโดยชอบธรรม  
 
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร (วิทยาการคำนวณ) 

 

วิชา เทคโนโลยี ๖ (วิทยาการคำนวณ) (ว๒๓๑๐4)         กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒           เวลา    ๒๐  ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หนวยกิต 

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

ศึกษาการสรางแอนิเมชั่น สรางเกมอยางงาย ฝกการคิดแกปญหา และการนำอัลกอริทึมมาเขียน

โปรแกรม เพ่ือแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตรดวยดวยโปรแกรม  Scratch 

นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั ้นตอนการแกปญหา ไปประยุกตใชในการเขียนโปรแกรม หรือ  

การแกปญหาในชีวิตจริง รวบรวมขอมูลและสรางทางเลือก ในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี�วัด ม.๓/๑, ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔ 

รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา      
ส21๑๐1    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ภาคเรียนที่ 1     เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                    จำนวน  ๑.๕  หนวยกิต 
 

ศึกษา  วิเคราะห  การสังคายนา การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศไทย  ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาที่มีตอสภาพแวดลอมในสังคมไทย การพัฒนาตนและครอบครัว  พุทธประวัติ ประวัติพุทธ
สาวก  พุทธสาวิกา  บุคคลท่ีเปนแบบอยางดานศาสนสัมพันธ  ชาดกในเรื ่อง อัมพ-ชาดก  ติตติรชาดก  
ประพฤติตนตามแบบอยางการดำเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  เร่ืองเลาและศาสนิกชนตัวอยาง
ในจังหวัดเชียงราย  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีตอสภาพแวดลอมในสังคมไทย การพัฒนาตนและ
ครอบครัว  ความจำเปนที่ทุกคนตองเรียนรูศาสนาอื่นๆ  ปฏิบัติตนตอศาสนิกชนอื่นในสถานการณตางๆ  ได
อยางเหมาะสมของกลุมประชาคมอาเซียน  

ศึกษา วิเคราะห ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร คานิยมและพฤติกรรมการบริโภคของ
คนในสังคมซ่ึงสงผลตอเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ  ความเปนมา หลักการและความสำคัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตอสังคมไทย บทบาทหนาที่และความแตกตางของสถาบันการเงินแตละประเภทและ
ธนาคารกลาง  การพึ่งพาอาศัยกัน และการแขงขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
กำหนดอุปสงคและอุปทาน และกฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา  การพ่ึงพาและแขงขันกันทางเศรษฐกิจ
ในประชาคมอาเซียน 

โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคน กระบวนการทางสังคม  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการ
กลุม  กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ นำไปปฏิบัติในชีวิต  พัฒนา
แกปญหาของตนเองและครอบครัว  รักษาสิ่งแวดลอม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถอยูรวมกันได
อยางสันติสุข   

เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิด
การสรางสรรควัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีสวนรวมในการอนุรักษ   ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  เพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 
 
ตัวชี้วัด  

ส 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 ม.1/10  
ม.1/11   

 ส 1.2  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5  
ส 3.1  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 

 ส 3.2  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 
รวมทั้งหมด  ๒๓  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา      
ส21๑๐3    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ภาคเรียนที่ 2     เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                    จำนวน  ๑.๕  หนวยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห ใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรสำรวจ สืบคน พิกันภูมิศาสตร (ละติจูด และลองติจูด) เสน
แบงเวลา และเปรียบเทียบเวลาของโลก ลักษณะทางภายภาพ ทำเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม รวม
ปจจัยทางกายภาพ ปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอทำเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ประเด็นทางปญหาจากปฏิสัมพันธระหวางสภาพแวดลอม
ทางกายภาพกับมนุษย รวมถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติ การจัดการทางทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

ศึกษา  วิเคราะห  บทบาทหนาที่ของเยาวชนที่มีตอสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพของ
ตนเองและผูอื่น หลักการ  เจตนารมณโครงสรางและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปจจุบันโดยสังเขป  บทบาทการถวงดุลของอำนาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  ความคลายคลึงและ
ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ
วัฒนธรรมที่เปนปจจัยในการสรางความสัมพันธที่ดี หรืออาจนำไปสูความเขาใจผิดตอกัน  ปฏิบัติตนเปน
ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ  ปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองเด็ก  กฎหมายการศึกษา  กฎหมายคุมครอง
ผูบริโภค  กฎหมายลิขสิทธ์ิ  กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันท่ีเก่ียวของกับตนเอง 

โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา 

เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม        
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ  ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย   มี
จิตสาธารณะ   สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 
ตัวชี้วัด  

ส 5.1  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 
 ส 5.2  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 

ส 2.1  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3  ม.1/4 
 ส 2.2  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 
รวมทั้งหมด  14  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา      
ส22๑๐1    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 ภาคเรียนที่ 1     เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                    จำนวน  ๑.๕  หนวยกิต 

 
 ศึกษา วิเคราะหพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือ เกี่ยวกับการวิเคราะหพุทธศาสนาที่ชวยเสริมสรางความ
เขาใจอันดีระหวางประเทศในกลุมอาเซียน ฝกปฏิบัติ สรางความคิดรวบยอดนำภูมิปญญาทองถ่ิน สภาพปญหา
สภาพแวดลอมเขามาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู เพ่ือใหมีความเขาใจ ตระหนักและเห็นคุณคาในเร่ือง 
พระพุทธ เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของพุทธศาสนา  ชาดก วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และพรรณไม
ในพุทธประวัติ พระธรรมเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  พระไตรปฎก  การบริหารจิตและการเจริญ
ปญญา  พระสงฆ เก่ียวกับประวัติพุทธสาวกหนาท่ีชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตอพระสงฆ ศาสน
พิธี สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแกไขและการพัฒนา 

ปจจัยท่ีมีผลตอการลงทุนและการออม   ปจจัยการผลิตสินคาและบริการ และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ผลิตสินคาและบริการ  แนวทางการพัฒนาการผลิตในทองถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูก
พืชสมุนไพรในงานสวนพฤษศาสตรโรงเรียนและ   แนวทางการคุมครองสิทธิของตนเองในฐานะผูบริโภค  ระบบ
เศรษฐกิจ แบบตาง  ๆ ตัวอยางที่สะทอนใหเห็นการพ่ึงพาอาศัยกัน  และการแขงขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชียและการแขงขันกันทางเศรษฐกิจในกลุมประเทศอาเซียน การกระจายของทรัพยากรในโลกที่สงผลตอ
ความ สัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ  การแขงขันทางการคาในประเทศและตางประเทศที่สงผลตอ
คุณภาพสินคาปริมาณการผลิตและราคาสินคา  
 โดยใชทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห   กระบวนการสืบคน และนำเสนอขอมูลกระบวนการกลุม
กระบวนการความรูความเขาใจทักษะการประยุกตใชความรู ทักษะชีวิต และทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง 

เพ่ือเกิดความรูความเขาใจ  ใฝเรียนรู  มุงม่ันในการทำงาน  มีวินัย  รักชาติศาสนกษัตริย รักความเปน
ไทย 
 
ตัวชี้วัด 
 ส 1.1  ม.2/1  ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9 ม.2/10 ม.2/11   
 ส 1.2  ม.2/1  ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5  
 ส 3.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4 
 ส 3.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4 
รวมทั้งหมด  24  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา      
ส22๑๐3    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 ภาคเรียนที่ 2     เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                    จำนวน  ๑.๕  หนวยกิต 
 

ศึกษาการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรสำรวจ สืบคน มาตราสวน ทิศ และสัญลักษณ ลักษณะทาง
กายภาพ ทำเลท่ีต้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปจจัยทางกายภาพ ปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอทำเลท่ีต้ัง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยุโรปและทวีปแอฟริกา สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ การจัดการทางทรัพยากร
และส่ิงแวดลอมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

ศึกษาวิเคราะห การเรียนวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมและในทองถิ่นจังหวัดเชียงราย  และ
ความคลายคลึงความแตกตางของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในกลุมอาเซียนการปฏิบัติตนเปน
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  รูและเขาใจพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย  ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน  ลักษณะ  ประเภท  หนาที่ความสำคัญและการสืบทอดใหคงอยูสืบไป  รวมถึงการอยูรวมกันอยาง
สันติสุข  โดยยึดหลักธรรมการอยูรวมกันตามศาสนา   
 โดยใชทักษะ   การคิดวิเคราะห  กระบวนการสืบคนและนำเสนอขอมูลกระบวนการกลุม ทักษะการ
ประยุกตใชความรู  ทักษะชีวิตและทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง  
              เพ่ือเกิดความรูความเขาใจ  ใฝเรียนรู   มุงม่ันทำงาน  มีวินัย  อยูอยางพอเพียง 
 
ตัวชี้วัด  
          ส 5.1    ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   

ส 5.2    ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4    
ส 2.1  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4 

 ส 2.2  ม.2/1 ม.2/2 
รวมทั้งหมด   13  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา      
ส23๑๐1    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ภาคเรียนที่ 1     เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                    จำนวน  ๑.๕  หนวยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนาสูประเทศตาง  ๆทั่วโลก ความสำคัญของพระพุทธศาสนา                   
ในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรมและความสงบสุขแกโลก ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอยางยั่งยืน พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางตางๆ การประพฤติตนตาม
แบบอยางการดำเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติพุทธสาวก พุทธ ศาสนิกชนตัวอยาง อธิบายสังฆคุณและขอ
ธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ พุทธศาสนสุภาษิต เรื่องนารูจากพระไตรปฎก ในการพัฒนาตน เพ่ือเตรียมความ
พรอมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว การพัฒนาจิตดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หนาที่และบทบาท
ของสาวกและการปฏิบัติตนตอสาวกไดถูกตอง ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคลตางๆ ตามหลักศาสนา ตาม
หนาที่ของศาสนิกชนที่ดี ศาสนพิธี พิธีกรรม ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเปนพุทธมาม
กะ การเสนอแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ การยอมรับความแตกตางและวิถีการดำเนินชีวิต
ของศาสนิกชนในศาสนาอ่ืน  

กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจของกลุมอาเชียน การแกไขปญหาและ
พัฒนาทองถิ่น  ความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กับระบบสหกรณ เศรษฐกิจพอเพียงกับ
ความสัมพันธระหวางระบบสหกรณของกลุมอาเชียน บทบาทหนาที่ของเทศบาลตำบลเมืองพานในระบบ
เศรษฐกิจ  บทบาทหนาที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ บทบาทหนาที่ของรัฐบาลไทยในการสงเสริมระบบ
เศรษฐกิจประเทศในการรวมกลุม อาเชียน นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีมีตอบุคคล กลุมคน 
และประเทศชาติ นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยในกลุมอาเซียน ความสำคัญของการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ บทบาทความสำคัญของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของกลุมอาเซียน 
ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะ เงินเฟอ เงินฝด ภาวะเงินเฟอ เงินฝด จากการรวมกลุม อาเชียน  
 โดยใชกระบวนการ คิดวิเคราะห  กระบวนการสืบคนขอมูล การปฏิบัติ กระบวนการกลุม 
กระบวนการแกปญหา กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ กระบวนการสำรวจ สังเกต   
 เพ่ือใหเกิด  ความรูความเขาใจ  ใฝเรียนรู  มุงม่ันในการทำงาน  สามารถไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตย สุจริต       มีวินัย   
ใฝเรียนรู  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
ตัวชี้วัด 

ส 1.1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7  ม.3/8 ม.3/9 ม.3/10  
ส 1.2  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 
ส 3.1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 

 ส 3.2  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 
รวมทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา      
ส23๑๐3    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ภาคเรียนที่ 2     เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                    จำนวน  ๑.๕  หนวยกิต 
 
 ศึกษาการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรสำรวจ สืบคน แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร 
ลักษณะทางกายภาพ ทำเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปจจัยทางกายภาพ ปจจัยทางสังคมท่ี
มีผลตอทำเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต สาเหตุการเกิด
ภัยพิบัติ ประเด็นปญหาจากปฏิสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางกายภาพกับมนุษย รวมถึงแนวทางการ
จัดการภัยพิบัติ การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต 

ศึกษา วิเคราะห ความแตกตางของการกระทำผิดระหวางคดีอาญาและคดีแพง การมีสวนรวมในการ
ปกปองคุมครองผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน การอนุรักษวัฒนธรรมไทยและการเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ี
เหมาะสม ปจจัยที่กอใหเกิดปญหาความขัดแยงในประเทศ แนวคิดในการลดความขัดแยง และการดำรงชีวิต
อยางมีความสุขในประเทศและสังคมโลก ระบอบการปกครองแบบตางๆ ที่ใชในยุคปจจุบัน ระบอบการ
ปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันในมาตรา
ตาง  ๆท่ีเก่ียวของกับการเลือกต้ังการมีสวนรวม และการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย 
 โดยใชกระบวนการ คิดวิเคราะห  กระบวนการสืบคนขอมูล การปฏิบัติ กระบวนการกลุม 
กระบวนการแกปญหา กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ กระบวนการสำรวจ สังเกต   
 เพ่ือใหเกิด  ความรูความเขาใจ  ใฝเรียนรู  มุงม่ันในการทำงาน  สามารถไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตย สุจริต       มีวินัย   
ใฝเรียนรู  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ตัวชี้วัด 

ส 5.1    ม.3/1 ม.3/2   
ส 5.2    ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5    
ส 2.1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 
ส 2.2  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 

รวมทั้งหมด ๑6 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส21102   ประวัติศาสตร                             กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่ 1                       เวลา  20  ชั่วโมง     จำนวน  0.5  หนวยกิต 
 
 ศึกษา สืบคน  วิเคราะห สรุป นำเสนอ เร่ืองราวความสำคัญของเวลาและชวงเวลา ความสัมพันธและ
ความสำคัญของอดีตท่ีมีตอปจจัยและอนาคตทางประวัติศาสตร เทียบศักราชตามระบบตาง  ๆไดแก จ.ศ. / ม.
ศ. / พ.ศ. / ค.ศ. / ร.ศ. ความหมายความสำคัญของประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร ท่ีมีความสัมพันธ
เช่ือมโยงกัน นำวิธีการทางประวัติศาสตรใชศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตรไทยท่ีมีอยูในทองถ่ินและ
เหตุการณสำคัญในสมัยสุโขทัย อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศตาง  ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ระบุความสำคัญของแหลงอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 โดยกระบวนการสืบคน กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการแกปญหา วิธีการทางประวัติศาสตร  
กระบวนการกลุม   
 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในเร่ืองของเวลาและอารยธรรมท่ีมีอยูในทองถ่ิน ภาคภูมิใจในอารยธรรม
ของทองถ่ิน มีจิตสาธารณะ อยูในสังคมอยางเปนสุข 
 
ตัวชี้วัด  

ส 4.1    ม.1 /1, ม.1/2, ม.1/3  
ส 4.2    ม.1 / 1  
ส 4.3    ม.1 / 1              

 
รวมทั้งหมด   4   ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส21104   ประวัติศาสตร                             กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนที่ 2                      เวลา  20  ชั่วโมง      จำนวน 0.5  หนวยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะหความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร ความหมาย ความสำคัญของ
ประวัติศาสตร   นำวิธีการทางประวัติศาสตรสืบคนเร่ืองราวประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป 
ต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตรไทย เก่ียวกับรัฐโบราณในดินแดนไทย เชน ฟูนัน ศรีวิชัย  
ตามพรลิงค ทวารวดี รัฐไทยในดินแดนไทย ชวงกอนพุทธศตวรรษท่ี 18 เชน ละโว หริภญุชัย นครศรีธรรมราช 
ลานนา และพัฒนาการของรัฐไทยในสมัยสุโขทัยในดานตาง  ๆ เก่ียวกับการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย ปจจัยท่ี
สงเสริมความเจริญรุงเรืองท้ังปจจัยภายในและภายนอก พัฒนาการดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคม 
ความสัมพันธระหวางประเทศ ความเส่ือมของอาณาจักรสุโขทัย วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ผลงานบุคคล
สำคัญ อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปญญาสมัยสุโขทัยท่ีมีตอสังคมไทยในปจจุบัน  
 โดยใชทักษะการสังเกต การสำรวจ การคำนวณ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห การตีความ การ
แยกแยะ การใหเหตุผล การรวบรวมหลักฐาน การตรวจสอบขอเท็จจริง การวิพากษขอมูล การสังเคราะห  
และการนำเสนอดวยวิธีการตาง  ๆ
 เพ่ือใหเขาใจเหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตรวาเร่ืองใดเกิดข้ึนเม่ือไร เขาใจและเห็นความสำคัญของ
ประวัติศาสตรในการดำเนินชีวิต สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตร สืบคนความเปนมาของชาติไทย เห็น
แบบอยางการกระทำความดีของบรรพบุรุษไทยท่ีไดปกปองชาติดวยความเสียสละ เกิดความรัก ความ
ภาคภูมิใจในชาติไทย วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาไทย 

 
ตัวชีว้ัด 

ส 4.1   ม.1/1 ,ม.1/2              
ส 4.2   ม.1/2 
ส 4.3    ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

รวมทั้งหมด    6    ตัวชี้วัด          
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส22102 ประวัติศาสตร                           กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1                  เวลา  20  ชั่วโมง     จำนวน  0.5  หนวยกิต 
 
 ศึกษา  วิเคราะห  อภิปราย  สรุป  นำเสนอเกี่ยวกับการประเมินความนาเช่ือถือของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร  ในลักษณะตาง ๆ    เชน   การศึกษาภูมิหลังของผูทำ หรือ ผูเกี ่ยวของ     สาเหตุ  ชวง
ระยะเวลา     วิเคราะหที่ความแตกตางระหวางความจริง  กับ  ขอเท็จจริงของเหตุการณทางประวัติศาสตร   
เห็นความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตรที่นาเช่ือถือ   ที่มีอยูในทองถิ่นสมัยอยุธยา   การ
แยกแยะระหวางขอมูลกับความคิดเห็น   รวมทั้งความจริง กับ ขอเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตรใน
สมัยอยุธยา และ ธนบุรี    อธิบายพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง ของภูมิภาคเอเชีย   สามารถ
ระบุความสำคัญของแหลงอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย 
 โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห   กระบวนการแกปญหา   วิธีการทางประวัติศาสตร   กระบวนการ
กลุม   กระบวนการสืบคน 
 เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ   สามารถประเมินความนาเช่ือถือ   ดวยวิธีการทางประวัติศาสตร   
ภาคภูมิใจในอารยธรรมเอเชีย   มีความรักสามัคคี   รักถ่ินฐาน 
 
ตัวชี้วัด 

ส 4.1   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
ส 4.2   ม.2/1, ม.2/2  

รวมทั้งหมด   5   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส22104   ประวัติศาสตร                            กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนที่ 2                        เวลา 20 ชั่วโมง     จำนวน  0.5  หนวยกิต 
 
 ศึกษา  อภิปราย  วิเคราะห  สรุป  นำเสนอ การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา   ปจจัยที่สงผลตอการ
พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และ ธนบุรี   ในดาน  การเมือง   การปกครอง   สังคม   เศรษฐกิจ  และ 
ความสัมพันธระหวางประเทศ    การเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 1   และการกูเอกราช 
การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2  การกูเอกราช   และ การสถาปนาอาณาจักรธนบุรี    วีรกรรมของบรรพบุรุษ
ไทย   ผลงานของบุคคลสำคัญของไทย ท่ีมีสวนสรางชาติ  เชน  สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2  พระสุริโยทัย   พระ
นเรศวรมหาราช   พระนารายณมหาราช   สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
 โดยใชทักษะการสังเกต  การสำรวจ   การคำนวณ   การเปรียบเทียบ    การวิเคราะห    การตีความ   
การแยกแยะ   การใหเหตุผล   การรวบรวมหลักฐาน   การตรวจสอบขอเท็จจริง   การวิพากษขอมูล  การ
สังเคราะห  และการนำเสนอดวยวิธีการตาง  ๆ
 เพ่ือใหเขาใจเหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตรวาเรื่องใดเกิดข้ึนเม่ือไร   เขาใจและเห็นความสำคัญ
ของประวัติศาสตรในการดำเนินชีวิต   สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตร   สืบคนความเปนมาของชาติไทย  
เห็นแบบอยางการกระทำความดีของบรรพบุรุษไทยที่ไดปกปองชาติดวยความเสียสละ  เกิดความรัก   
ภาคภูมิใจในชาติไทย ตอบุคคลสำคัญ ท่ีชวยในการสรางชาติ  ช่ืนชมตอผลงานของบรรพบุรุษ  รักสามัคคี  หวง
แหนชาติไทย 
    
ตัวชี้วัด 
  ส 3.1   ม.2 /1, ม.2/2        
  ส 4.3   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  
รวมทั้งหมด   5    ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส23102   ประวัติศาสตร                            กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนที่ 1                       เวลา  20 ชั่วโมง     จำนวน  0.5  หนวยกิต 
 
ศึกษา    วิเคราะห    อภิปราย    สืบคน    สรุป    นำเสนอ  เร่ืองราว  เหตุการณ สำคัญทางประวัติศาสตร 

ไดอยางมีเหตุผลตามวิธีการ ทางประวัติศาสตร ท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน   ใชวิธีการทางประวัติศาสตร  ในการศึกษา
เร่ืองราวตาง  ๆท่ีนาสนใจ   มาใชศึกษาเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับ  ตนเอง  ครอบครัว  ทองถ่ิน    วิเคราะห

เหตุการณสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร  โดยวิธีการทางประวัติศาสตร  อธิบายพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ 
และ การเมือง  ของภูมิภาคตาง  ๆของโลก    วิเคราะหผลของการเปล่ียนแปลง ท่ีนำไปสูความรวมมือ และ 
ความขัดแยง ในคริสตศตวรรษท่ี 20   ตลอดจนความรวมมือ และ ความพยายามในการขจัดปญหาความ

ขัดแยง   เชน  สงครามโลกคร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี 2   สงครามเย็น    องคการความรวมมือระหวางประเทศ 
 โดยใช กระบวนการคิดวิเคราะห    กระบวนการคิดสังเคราะห   วิธีการทางประวัติศาสตร  
กระบวนการกลุม   กระบวนการสืบคน   กระบวนการแกปญหา 
 เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  ในเรื่องราวของเหตุการณตาง ๆ ในโลก  มีความสามัคคี  รักทองถ่ิน 
และ ประเทศชาติ  อยูในสังคมได 
 
ตัวชี้วัด 

ส 4.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3  
ส 4.2   ม.3/1, ม.3/2  

รวมทั้งหมด   5   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส23104     ประวัติศาสตร                           กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3        ภาคเรียนที่ 2                   เวลา  20 ชั่วโมง       จำนวน  0.5  หนวยกิต 
 
 ศึกษา   วิเคราะห  อภิปราย   สรุป   นำเสนอ  การสถาปนากรุงเทพมหานคร เปนราชธานีของไทย  
และ การพัฒนาของไทย สมัยรัตนโกสินทรดานตาง ๆ   ปจจัยท่ีสงผล ตอความม่ันคง และ ความเจริญรุงเรื่อง 
ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร   บทบาทของพระมหากษัตริยไทยในราชวงศจักรี  ในการสรางความเจริญ และ 
ความม่ันคงของชาติ  ดานภูมิปญญา  วัฒนธรรมไทย   และ  อิทธิพล 
ตอการพัฒนาชาติ สมัยประชาธิปไตย  ดานการเมือง  การปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจ  และความสัมพันธ
ระหวางประเทศ  ตามชวงสมัย    เหตุการณสำคัญสมัยรัตนโกสินทร ที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย ในสมัยรัช
การท่ี 4 และ 5    สงครามโลกคร้ังท่ี 1 และ 2     วิเคราะหสาเหตุและผลของเหตุการณตาง  ๆ
 โดยใช  กระบวนการคิดวิเคราะห    กระบวนการแกปญหา    กระบวนการสังเคราะห   กระบวนการ
สรางความตระหนัก    กระบวนการกลุม    การเปรียบเทียบ     การสำรวจ   การใหเหตุผล    การรวบรวม
หลักฐาน   การตรวจสอบขอเท็จจริง   และการนำเสนอดวยวิธีการตาง  ๆ
 เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ   เกี่ยวกับสมัยรัตนโกสินทร จนถึงปจจุบัน   ภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ    
มีความสามัคคี      รักชาติ  ศาสน  กษัตริย      ภูมิใจในภูมิปญญา   วัฒนธรรมไทย   
อยูรวมกันอยางสันติสุข 
 
ตัวชี้วัด 

ส 4.1   ม.3/1, ม.3/2        
ส 4.2   ม.3/2             
ส 4.3   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3  

รวมทั้งหมด   6     ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา      
รหัสวิชา พ ๒๑๑๐๑  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา ๑               กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑                                                 เวลา ๒๐ ชั่วโมง 
 ศึกษาความสำคัญของระบบประสาท และตอมไรทอท่ีมีผลตอสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ
ของวัยรุน วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบตอมไรทอใหทำงานตามปกติ  ศึกษาภาวะการเจริญเติบโต
ตามเกณฑมาตรฐาน และปจจัยท่ีเก่ียวของ  แนวทางในการพัฒนาตนเองใหเจริญเติบโตสมวัย ปญหาท่ีเกิดจาก
ภาวะโภชนาการ  หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย   เกณฑมาตรฐานการเจริญเติบโต วิธีการควบคุม
น้ำหนักของตนเองใหอยูในเกณฑมาตรฐาน  และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพ่ือสรางเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ 
 โดยใชวิธีการอธิบาย  การวิเคราะห และการประยุกตใช  เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ เก่ียวกับระบบ
ประสาท และตอมไรทอ การเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเจริญเติบโต การพัฒนา
ตนเองใหเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน  รูปญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการหรือโรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการใน
ชุมชน จนหาแนวทางในการพัฒนาตนเองใหเติบโตสมวัย จากการเลือกรับประทานอาหารที่มีในทองถิ่นให
ถูกตองตามหลักโภชนาการ และการออกกำลังกายอยางเหมาะสม มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเอง 
 เพ่ือใหเกิดความใฝเรียนใฝรู  มุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย  อยูอยางพอเพียง  มีวินัย และ
ซ่ือสัตยสุจริต   มีความสามารถในการพัฒนาตนเองใหเติบโตสมวัย  และพัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเอง
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ 1.1 ม.1/1  พ.1.1 ม. 1/2     พ.1.1 ม. 1/3   พ.1.1 ม. 1/4 

พ 4.1 ม.1/1   พ 4.1 ม.1/2      พ 4.1 ม.1/3    พ 4.1 ม.1/4 

 
 

 รวมทั้งหมด   8 ตัวชี้วัด    
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คำอธิบายรายวิชา      
รหัสวิชา พ 2110๒  ชื่อรายวิชา พลศกึษา ๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศกึษา 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1                                                             เวลา 20 ชั่วโมง 

 รูเขาใจประวัติความเปนมา ประโยชน และการดูแลรักษาอุปกรณของกีฬาเทเบิลเทนนิสและแสดงการ
ควบคุมตนเอง เม่ือเคล่ือนไหวแบบผสมผสานในการรวมกิจกรรมทางกาย พรอมท้ังวิเคราะหรูปแบบการเคล่ือนไหว
ในการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส   ปฏิบัติกิจกรรมมีทักษะการเคลื่อนไหวแบบกีฬาเทเบิลเทนนิส มีทักษะในการเลน 
การแขงขัน ตลอดจนการตัดสินการแขงขัน มีการออกกำลังกายตามถนัดและสนใจ จัดตารางในการเลนกีฬาใน
ชีวิตประจำวัน  

ปฏิบัติและจำแนก กฎ กติกา การเลน แขงขันกีฬาดวยความปลอดภัยเลือกใชและการกำหนดรูปแบบ 
กลวิธีการรุก การปองกันในกีฬาประเภทบุคคล และประเภททีม เปนผูนำกิจกรรมท่ีตรงตอเวลา  

เพ่ือเปนผูนำกิจกรรมท่ีตรงตอเวลา     มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจเปนนักกีฬา มีมารยาทของการเปนผู
เลนและผูชมกีฬาท่ีดี     มีคุณธรรม  จริยธรรม    รูแพ  รูชนะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด   
      พ ๓.๑ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓ 

พ ๓.๒ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔,ม.๓/๕,ม.๓/๖  
 
รวม  ๙  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา      
รหัสวิชา พ 21103  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 2    กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                                                             เวลา 20 ชั่วโมง 
 ศึกษาการเปล่ียนแปลง ยอมรับการเปล่ียนแปลง และปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงทางรางกาย  จิตใจ  
อารมณ และพัฒนาการทางเพศ ศึกษาพฤติกรรมการเบ่ียงเบนทางเพศ  ทักษะการปฏิเสธเพ่ือปองกันการถูก
ลวงละเมิดทางเพศ  รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับลักษณะอาการของผูติดสารเสพติด การปองกันการติดสารเสพติด
การชักชวนใหผูอื่นลด ละ เลิกสารเสพติด  ความสัมพันธของการใชสารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ  
การปฐมพยาบาล และการเคล่ือนยายผูปวยอยางปลอดภัย 
 โดยใชวิธีการอธิบาย การวิเคราะห แสดงทักษะการปฏิเสธ  แสดงวิธีการชักชวนใหลด ละ เลิก สาร
เสพติด และแสดงวิธีการปฐมพยาบาลอยางถูกวิธี เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และพัฒนาการทางเพศ  รวมถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเพื่อใหอยู
รวมกันอยางมีความสุขบนความหลากหลายทางเพศ  รูวิธีการปองกันตนเองจากสารเสพติดและอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการเสพสารเสพติดท่ีมักเกิดข้ึนในทองถ่ิน  รวมถึงสามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองตนแกตนเองและผูอ่ืนไดอยาง
ถูกวิธีจากอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน 

เพ่ือใหเกิดความใฝเรียนใฝรู  มุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย  อยูอยางพอเพียง  มีวินัย ซ่ือสัตย
สุจริต และมีจิตสาธารณะ  มีความสามารถในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงเมื่อเขาสูวัยรุน  หลีกเลี่ยงและ
ปฏิเสธการใชสารเสพติด  และสามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองตนแกตนเองและผูอ่ืนไดอยางถูกวิธี 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ 2.1 ม.1/1  พ.2.1 ม. 1/2      
พ 5.1 ม.1/1     พ 5.1 ม.1/2      พ 5.1 ม.1/3    พ 5.1 ม.1/4 
 
 

 รวมทั้งหมด   6 ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชา      
รหัสวิชา พ 2110๔  ชื่อรายวิชา พลศึกษา 2    กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                                                             เวลา 20 ชั่วโมง 
 
        ศึกษา ลักษณะและธรรมชาติของกีฬาตะกรอ กติกา  มารยาท  วิธีเลน  การเคลื่อนไหว  การออก
กำลังกายดวยการเลนกีฬาตะกรอ  ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวรางกายในการออกกำลังกาย  ทักษะการ
เลนกีฬา  ท้ังประเภทบุคคล  และประเภททีม  ตามความถนัด   
 เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ  และเห็นคุณคาของสุขภาพ  สมรรถภาพ  ความปลอดภัย กีฬาไทย ใน
การเลนกีฬาตะกรอของตนเอง ของผูอ่ืน และของสังคม สามารถออกกำลังกายและเลนกีฬาตะกรอเพ่ือนำไปใช
ออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน  เผยแพรความรูใหกับผูอื่นและสงเสริมอนุรักษกีฬาไทยไดพรอมทั้งศึกษา 
ประวัติ กติกา การเลนกีฬาท่ีเปนกีฬาพ้ืนบานประจำชาติตางๆของกลุมประเทศอาเซียน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ 3.1    ม.1/ 1, ม.1/2, ม.1/3  

พ 3.2    ม.1 /1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6           
                          

รวมทั้งหมด     9      ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา      
รหัสวิชา พ 22101  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 3    กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                                                       เวลา 20 ชั่วโมง 
 ศึกษาการเปล่ียนแปลง ดานรางกาย จิตใจ อารมณ  สังคม และสติปญญาในวัยรุน ปจจัยที่สงผลตอ
การเจริญเติบโต และพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอเจตคติ
ในเรื่องเพศ  ปญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการ
ต้ังครรภโดยไมพึงประสงค ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ การวางตัวตอเพศตรงขาม ปญหาทางเพศ 
และแนวทางแกไขปญหาทางเพศ  เกณฑสมรรถภาพทางกาย การพัฒนาสมรรถภาพทางกายใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน 
 โดยใชวิธีการอธิบาย การวิเคราะห และการประยุกตใช เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และพัฒนาการทางเพศเมื่อเขาสูวัยรุน ปจจัยที่สงผลตอการ
เจริญเติบโตสภาพแวดลอมในการอบรมเลี้ยงดูเด็กในชุมชน และอิทธิพลตอการอบรมสั่งสอนดานเจตคติใน
เร่ืองเพศของคนในชุมชน ปญหาจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรในชุมชน  รวมถึงผลกระทบโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ โรคเอดสและการต้ังครรภไมพึงประสงค การวางตัวตอเพศตรงขามอยางเหมาะสม และการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

เพื่อใหเกิดความใฝเรียนใฝรู  รักความเปนไทย  มีวินัย และซ่ือสัตยสุจริต มีความสามารถในการ
ปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงเม่ือเขาสูวัยรุน  มีเจตคติทางเพศอยางเหมาะสม  หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ
และมีทักษะการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เห็นความสำคัญของการเสมอภาคทางเพศ วางตัวตอ
เพศตรงขามอยางเหมาะสม  และมีเจตคติท่ีดีตอการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพท่ีดี 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ 1.1 ม.2/1  พ.1.1 ม. 2/2      
พ 2.1 ม.2/1     พ 2.1 ม.2/2      พ 2.1 ม.2/3    พ 2.1 ม.2/4 
พ.4.1 ม. 2/7             
 

 รวมทั้งหมด   7 ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชา      
รหัสวิชา พ 2210๒  ชื่อรายวิชา พลศึกษา 3   กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                                                       เวลา 20 ชั่วโมง 
 

        ศึกษา ลักษณะและธรรมชาติของกีฬาฟุตซอล  กติกา  มารยาท  วิธีเลน  การเคลื่อนไหว  
การออกกำลังกายดวยการเลนกีฬาฟุตซอล ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรางกายในการออกกำลังกาย  
ทักษะการเลนกีฬาประเภททีม   
 เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ  และเห็นคุณคาของสุขภาพ  สมรรถภาพ  ความปลอดภัยในการเลน
กีฬาฟุตซอลของตนเอง และของผูอื่น  สามารถออกกำลังกายและเลนกีฬาฟุตซอลเพ่ือนำไปใชออกกำลังกาย
ในชีวิตประจำวันและเผยแพรความรูใหกับผูอ่ืนไดพรอมท้ังศึกษา ประวัติ กติกา การเลนกีฬาท่ีเปนกีฬาพ้ืนบาน
ประจำชาติตางๆของกลุมประเทศอาเซียน 
 
  
  
รหัสตัวช้ีวัด  
                     พ ๓.๑ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓ 
                     พ ๓.๒ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔,ม.๓/๕,ม.๓/๖  
 
รวม  ๙  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา      
รหัสวิชา พ 22103  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 4    กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                                                     เวลา 20 ชั่วโมง 
 ศึกษาการเลือกใชบริการทางสุขภาพ  ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอสุขภาพ ความเจริญกาวหนา
ทางการแพทยท่ีมีผลตอสุขภาพ  ความสมดุลระหวางสุขภาพกายและสุขภาพจิต  อาการเบ้ืองตนของผูมีปญหา
สุขภาพจิต  การปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณและความเครียด    วิธีการ ปจจัยและแหลงท่ีชวยเหลือ ฟนฟูผู
ติดสารเสพติด การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณเส่ียง และทักษะชีวิตในการปองกันตนเอง              
 โดยใชวิธีการอธิบาย การวิเคราะห เลือกใชบริการทางการแพทย  และการประยุกตใช เพ่ือใหเกิด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริการทางสุขภาพและการเลือกใชบริการทางสุขภาพที่มีในทองถิ่นอยาง
เหมาะสม  ผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมีตอสุขภาพ  ความเจริญกาวหนาทางการแพทยท่ีมีผลตอสุขภาพ  ความ
สมดุลระหวางสุขภาพกายและสุขภาพจิต  อาการเบ้ืองตนของผูมีปญหาสุขภาพจิต สามารถจัดการกับอารมณ
และความเครียดของตนเองได   การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ระบุวิธีการ ปจจัย ส่ิงท่ีเปนอันตรายตอตนเอง
ในทองถ่ินและแหลงชวยเหลือฟนฟูผูติดสารเสพติดในทองถ่ิน มีทักษะชีวิตในการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและ
สถานการณเส่ียง 

เพ่ือใหเกิดความรักชาติ ศาสน  กษัตริย ใฝเรียนใฝรู  รักความเปนไทย มุงม่ันในการทำงาน  มีวินัย 
และซื่อสัตยสุจริต มีความสามารถในเลือกใชบริการทางสุขภาพอยางเหมาะสม  มีเจตคติที ่ดีตอการใช
เทคโนโลยีทางสุขภาพ  และการดูแลรักษาสมดุลระหวางสุขภาพกายและจิตใหเปนปกติ พัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายของตนเองอยางเหมาะสม และมีทักษะในการหลีกเล่ียงสถานการณเส่ียงตาง  ๆได 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ 4.1 ม.2/1  พ.4.1 ม. 2/2     พ.4.1 ม. 2/3   พ.4.1 ม. 2/4         
พ.4.1 ม. 2/5     พ.4.1 ม. 2/6      
พ 5.1 ม.2/1     พ 2.1 ม.2/2      พ 2.1 ม.2/3     
 
 

 รวมทั้งหมด   9 ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชา      
รหัสวิชา พ 2210๔  ชื่อรายวิชา พลศึกษา 4    กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                                                     เวลา 20 ชั่วโมง 
 
        ศึกษา ลักษณะและธรรมชาติของกีฬากระบ่ี กติกา  มารยาท  วิธีเลน  การเคล่ือนไหว  การออกกำลัง
กายดวยการเลนกีฬากระบ่ี  ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการเคล่ือนไหวรางกายในการออกกำลังกาย  ทักษะการเลนกีฬา  
การรายรำไหวครู  การรำไมตี ตามความถนัด  และความสนใจ 
 เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ  และเห็นคุณคาของสุขภาพ  สมรรถภาพ  ความปลอดภัย กีฬาไทย ใน
การเลนกีฬากระบ่ีของตนเอง ของผูอ่ืน และของสังคม   สามารถออกกำลังกายและเลนกีฬากระบ่ีเพ่ือนำไปใช
ออกกำลังกายในชีวิตประจำวันและเผยแพรความรูใหกับผูอื่นและเปนศิลปะปองกันตัวไดพรอมทั้งศึกษา 
ประวัติ กติกา การเลนกีฬาท่ีเปนกีฬาพ้ืนบานประจำชาติตาง  ๆของกลุมประเทศอาเซียน 
 
  
รหัสตัวช้ีวัด  
                     พ ๓.๑ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓ 
                     พ ๓.๒ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔,ม.๓/๕,ม.๓/๖  
 
รวม  ๙  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา      
รหัสวิชา พ 23101  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 5    กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3                                                  เวลา 20 ชั่วโมง 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย  จิตใจ อารมณ  สังคม และสติปญญาในแตละวัย อิทธิพลและ
ความคาดหวังของสังคมที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของวัยรุน สื่อ โฆษณา ที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต และ
พัฒนาการของวัยรุนในชุมชน  องคประกอบของอนามัยเจริญพันธุ  อนามัยแมและเด็ก  การวางแผนครอบครัว 
การปฏิบัติตนที่เหมาะสม ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตั้งครรภ สาเหตุความขัดแยงในครอบครัว แนวทาง
ปองกัน แกไขความขัดแยงในครอบครัวของคนในทองถ่ิน  การวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย  การ
พักผอน  และการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย รวมกับคนในทองถิ่น และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
แบบตาง  ๆ และการพัฒนาสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  
 โดยใชวิธีการเปรียบเทียบ  การวิเคราะห การอธิบาย  เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ การเปล่ียนแปลง
ของตนเอง และมีทักษะในการปองกัน ดูแลตนเองดานสุขภาพ และเผยแพรความรู ใหกับคนในชุมชน           
วางแผนการออกกำลังกาย และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ
ตนเอง 
 เพ่ือใหเกิดความใฝเรียนใฝรู  มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย  อยูอยางพอเพียง        มีวินัย 
ซ่ือสัตยสุจริต   และมีจิตสาธารณะ มีความสามารถในการพัฒนาทองถ่ิน  แกไขปญหาที่เกิดข้ึนภายในทองถ่ิน
ได และมีสวนรวมในการทำกิจกรรมออกกำลังกายรวมกับคนในชุมชน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ 1.1 ม.3/1  พ.1.1 ม. 3/2     พ.1.1 ม. 3/3 
พ 2.1 ม.3/1   พ 2.1 ม.3/2     พ 2.1 ม.3/3 
พ 4.1 ม.3/4   พ 4.1 ม.3/5    
 
 

 รวมทั้งหมด   8 ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชา      
รหัสวิชา พ 2310๒  ชื่อรายวิชา พลศึกษา 5   กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3                                                  เวลา 20 ชั่วโมง 

ศึกษา ลักษณะและธรรมชาติของกีฬาวอลเลยบอล กติกา  มารยาท  วิธีเลน  การเคล่ือนไหว   การ
ออกกำลังกายดวยการเลนกีฬาวอลเลยบอล  ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวรางกายในการออกกำลังกาย  
ทักษะการเลนกีฬาประเภททีม   
 เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ  และเห็นคุณคาของสุขภาพ  สมรรถภาพ  ความปลอดภัยในการเลน
กีฬาวอลเลยบอลของตนเอง และของผูอื่น  สามารถออกกำลังกายและเลนกีฬาวอลเลยบอลเพ่ือนำไปใชออก
กำลังกายในชีวิตประจำวันและเผยแพรความรูใหกับผูอื่นไดพรอมทั้งศึกษา ประวัติ กติกา การเลนกีฬาที่เปน
กีฬาพ้ืนบานประจำชาติตางๆของกลุมประเทศอาเซียน 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
                     พ ๓.๑ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓ 
                     พ ๓.๒ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔,ม.๓/๕,ม.๓/๖  
 
รวม  ๙  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา      
รหัสวิชา พ 23103  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 6    กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3                                                        เวลา 20 ชั่วโมง 
 ศึกษาการกำหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยตาง  ๆโดยคำนึงถึงความประหยัด       และคุณคา
ทางโภชนาการ โรคที่เปนสาเหตุสำคัญของการเจ็บปวย และการตายของคนไทยในชุมชน ปญหาสุขภาพใน
ชุมชน แนวทางแกไขปญหาสุขภาพในชุมชน ปจจัยเส่ียง และพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  แนวทางการปองกัน
ความเสี่ยงตอสุขภาพ ปญหาและผลกระทบจากการใชความรุนแรง  วิธีหลีกเล่ียงการใชความรุนแรง  อิทธิพล
ของส่ือตอพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง ความสัมพันธของการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลตอสุขภาพและ
การเกิดอุบัติเหตุ  และการชวยฟนคืนชีพ 
 โดยใชวิธีการวิเคราะห  รวบรวมขอมูล  กำหนดรายการอาหาร นำเสนอแนวทางการปองกันโรค  และ
ปญหาสุขภาพในชุมชน  ปฏิบัติการหลีกเล่ียงการใชความรุนแรง  ชักชวนใหเพ่ือนหลีกเล่ียงความรุนแรง และ
การปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ  เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ เรื่องอาหารที่เหมาะสมกับวัย  โรคที่เกิดข้ึนใน
ชุมชน ปจจัยเส่ียงตาง  ๆท่ีสงผลตอสุขภาพ  และมีทักษะในการชวยฟนคืนชีพ 
 เพ่ือใหเกิดความใฝเรียนใฝรู  มุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย  อยูอยางพอเพียง         มีวินัย 
ซ่ือสัตยสุจริต   และมีจิตสาธารณะ มีความสามารถในการหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในทองถ่ินได  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ 4.1 ม.3/1      พ 4.1 ม.3/2     พ 4.1 ม.3/3 
พ 5.1 ม.3/1  พ 5.1 ม.3/2 พ 5.1 ม.3/3      พ 5.1 ม.3/4     พ 5.1 ม.3/5 
 

 รวมทั้งหมด   8 ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชา      
รหัสวิชา พ 2310๔  ชื่อรายวิชา พลศึกษา 6    กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3                                                        เวลา 20 ชั่วโมง 
         

ศึกษา ลักษณะและธรรมชาติของกีฬาบาสเกตบอล กติกา  มารยาท  วิธีเลน  การเคล่ือนไหว   การ
ออกกำลังกายดวยการเลนกีฬาบาสเกตบอล  ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรางกายในการออกกำลังกาย  
ทักษะการเลนกีฬา  ท้ังประเภทเด่ียว  และประเภทคู  ตามความถนัด   
 เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ  และเห็นคุณคาของสุขภาพ  สมรรถภาพ  ความปลอดภัยในการเลน
กีฬาบาสเกตบอลของตนเอง และของผูอื่น  สามารถออกกำลังกายและเลนกีฬาบาสเกตบอลเพ่ือนำไปใชออก
กำลังกายในชีวิตประจำวันและเผยแพรความรูใหกับผูอื่นไดพรอมทั้งศึกษา ประวัติ กติกา การเลนกีฬาที่เปน
กีฬาพ้ืนบานประจำชาติตางๆของกลุมประเทศอาเซียน 
  
รหัสตัวช้ีวัด  
                     พ ๓.๑ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓ 
                     พ ๓.๒ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔,ม.๓/๕,ม.๓/๖  
 
รวม  ๙  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา      ศิลปะพื้นฐาน ๑                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
รหัสวิชา     ศ๒๑๑๐๑                      เวลา    2๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน        จำนวน  0.5   หนวยกิต 
  

ศึกษา อธิบาย ระบุและบรรยาย สื่อความคิด เรื่องหลักการศิลปะ ( ทัศนธาตุ ) การจำแนก  เรื่อง
รูปราง  รูปทรง  ขนาด  สัดสวนและสีสันของวัตถุ  เขาใจและเปรียบเทียบลักษณะทัศนธาตุและส่ิงแวดลอม
รอบตัว รู และเขาใจหลักการเขียนภาพทัศนียภาพ แบบ 1จุดนำสายตา และ 2จุดนำสายตา สามารถ 
สรางสรรค งานทัศนศิลป  2มิติ และ 3 มิติ สามารถสรางสรรคงานทัศนศิลปไทย เช่ือมโยงและแสดงความเปน
เอกลักษณของทองถ่ินลานนา ใชหลักการเขียนทัศนียภาพออกแบบและเขียนภาพทองถ่ินหรือสภาพแวดลอม 
ที่ประทับใจ รวมช่ืนชม แลกเปล่ียนและแสดงผลงาน  ระบุและบรรยายเรื่องหลักการออกแบบ  เปรียบเทียบ
บรรยายลักษณะของศิลปะประวัติศาสตรไทยและสากลเปรียบเทียบศิลปะวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทยและงานสากล 
  
ตัวช้ีวัด 
ศ ๑.๑    (ม ๑/๑) , (ม ๑/๒) , (ม ๑/๓)   , (ม ๑/๔)   , (ม ๑/๕)                               
รวม  ๕ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา      ศิลปะพื้นฐาน ๒                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
รหัสวิชา     ศ๒๑๑๐3                      เวลา    2๐   ชั่วโมง/ภาคเรียน        จำนวน  0.5   หนวยกิต 
 

รูและเขาใจ สามารถ อธิบาย หลักของงานประติมากรรมและส่ือผสม  อธิบาย หลักการออกแบบเรื่อง
เอกภาพดานรูปรางรูปทรง และเอกภาพเนื้อหา ในงานปน และสื่อผสม ระบุ หลักการออกแบบออกแบบ
สัญลักษณ งานกราฟฟกเบื้องตน ศึกษา เกณฑ การประเมิน,วิธีการนำเสนอ, แนวทางการปรับปรุงงาน 
ศิลปะ  สรางสรรคงานปน และส่ือผสม ดวยดินน้ำมัน ดินเหนียว ในรูปแบบงาน 3 มิติ  โดยเนนเรื่องความมี
เอกภาพ ความกลมกลืนทางดานเนื้อหา และรูปราง รูปทรง ตามจินตนาการหรือ ความประทับใจในเรื่องราว
ของทองถ่ินภาคเหนือ   สรางสรรคงานออกแบบสัญลักษณท่ีพบเห็นในโรงเรียน หรือทองถ่ินเพ่ือแสดงความคิด 
และส่ือสาร  ออกแบบ เคร่ืองมือการประเมินงานศิลป  แลกเปล่ียนหรือจัดแสดงผลงานใหเพ่ือนๆไดช่ืนชมและ
รวมกันประเมินผลงาน  
 
  
  
  
ตัวช้ีวัด   
ศ ๑.๑  (ม ๑/๑), (ม ๑/๖)    ศ ๑.๒   (ม ๑/๑), (ม ๑/๒) ,  
รวม   ๔  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชา      ศิลปะพื้นฐาน ๓                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่๒ 
รหัสวิชา     ศ๒๒๑๐๑                      เวลา   2๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน           จำนวน 0.5  หนวยกิต 
 
       บรรยาย อภิปรายถึงทัศนธาตุ ในรูปแบบการนำเสนอและแนวคิดของงานทัศนศิลป ท่ีเลือก 
บรรยายถึงความเหมือนและแตกตางของรูปแบบ เทคนิค การใชวัสดุอุปกรณในงานทัศนศิลปของศิลปน ใน
ทองถ่ิน และระดับประเทศ   ศึกษา เทคนิค  หลักการวาดภาพส่ือความหมาย เร่ืองราวตาง  ๆ ศึกษา การสราง
เกณฑประเมินและวิจารณงานทัศนศิลป  บรรยาย เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่สะทอนในงานทัศนศิลปในปจจุบัน 
เปรียบเทียบงานทัศนศิลปของไทยในแตละยุคสมัย บรรยาย ถึงการเปล่ียนแปลงของงานทัศนศิลปในแตละยุค
สมัย โดยเนนถึงแนวคิด และเนื้อหา   วาดภาพสื่อความหมายเรื่องราวตางๆรอบตัว แสดง ความประทับใจ 
ความเปนไปในสังคมหรือชุมชน ดวยเทคนิค ลายเสนดินสอ ลายเสนปากกา สีชอรค สีน้ำ สีโปสเตอร  
 จัดทำแฟมผลงาน แลกเปล่ียนเรียนรู หรือจัดแสดงผลงานใหเพ่ือนๆไดช่ืนชมและรวมช่ืนชมผลงานของผูอ่ืน   
ประเมินวิจารณดวยความช่ืนชม และปรับปรุงแกไข 
 
 
ตัวช้ีวัด 
 
ศ ๑.๑     (ม ๒/๑),   (ม ๒/๒),      (ม ๒/๓)    (ม ๒/๔),   (ม ๒/๕)        
 
รวม       ๕ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา      ศิลปะพื้นฐาน ๔                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
รหัสวิชา     ศ๒๒๑๐3                เวลา    2๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน              จำนวน  0.5   หนวยกิต 
  
  ระบุ  เทคนิคการวาดภาพตัวละครศิลปะไทย ตัวละครศิลปะสากล  บรรยาย หลักการโฆษณา , 
วิธีการใชงานทัศนศิลปในการโฆษณา   เปรียบเทียบแนวคิดในการสรางสรรค งานตัวละครไทยและ
สากล   วาดภาพส่ือความหมายเรื่องราวตางๆรอบตัว ความประทับใจ ความเปนไปในสังคมหรือชุมชน โดยใช
ตัวละครศิลปะไทย และศิลปะสากล   เขียนภาพโปสเตอรโฆษณา โปสเตอรประชาสัมพันธ งาย  ๆดวยเทคนิคท่ี
หลากหลาย  สรางสรรคเร่ืองราว ถายทอดงานทัศนศิลปท่ีกำหนดไดอยางซาบซ้ึง และมีความหมาย 
 
ตัวช้ีวัด 
ศ ๑.๑     (ม ๒/๓),    (ม ๒/๖)                        ศ ๑.๒   (ม ๒/๒)   (ม ๒/๓) 
ศ ๒.๒   (ม ๒/๓) 
รวม   ๕  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา      ศิลปะพื้นฐาน ๕                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
รหัสวิชา     ศ๒๓๑๐๑                เวลา    2๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน              จำนวน  0.5   หนวยกิต 
  
  ใชความรู  เร ื ่อง ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ อธิบาย บรรยายถึงสิ ่งแวดลอม และงาน
ทัศนศิลป    ระบุเทคนิค และ วิธีการของศิลปน ในการสรางสรรคงาน  วิเคราะหและบรรยายวิธีการใช ทัศน 
ธาตุ ใชหลักการออกแบบ  เพ่ือสรางงานทัศนศิลปของตนเอง ดวยเทคนิคและวิธีการตาง  ๆ
  ศึกษา ระบุ แยกแยะ งานทัศนศิลปไทย และสากล  ที่สะทอนคุณคาของวัฒนธรรม   วิเคราะห 
หลักการออกแบบเพ่ือใชสรางงานส่ือผสม งานทัศนศิลป แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
  สรางสรรคงานทัศนศิลปอยางนอย 3 ประเภท งาน วาด, ระบายสี, แกะ ,หลอ, ปน, พิมพ, 
สรางสรรคงานทัศนศิลปทั้ง 2 มิติและ3 มิติ ถายทอดตามจินตนาการ ประสบการณ หรือ จากสภาพสังคม 
และ ความเปนอยูในทองถิ่น โดยสื่อความหมายใหเปนเรื ่องราว โดยประยุกตใชทัศนธาตุ และหลักการ
ออกแบบศึกษา  อภิปราย  งานทัศนศิลป ท่ีแสดงออกถึงการเห็นถึงคุณคาของวัฒนธรรม ทองถ่ิน 
  
ตัวช้ีวัด        
ศ ๑.๑     (ม ๓/๑),    (ม ๓/๔),    (ม ๓/๕)   (ม ๓/๖)  (ม ๓/๗)      (ม ๓/๘)      
ศ ๑.๒   (ม ๓/๑) 
ศ ๒.๑    (ม ๓/๑),    
รวมตัว ๘ ช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา      ศิลปะพื้นฐาน ๖                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
รหัสวิชา     ศ๒๓๑๐3                เวลา    2๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน              จำนวน 0.5   หนวยกิต 
  
   วิเคราะหและอภิปราย เปรียบเทียบ รูปแบบ เน้ือหาและคุณคาในงานทัศนศิลปของตนเอง และผูอ่ืน 
หรือของศิลปน   สรางสรรคงานทัศนศิลปเพื ่อบรรยาย     เหตุการณตาง ๆ ที ่เกิดขึ ้นรอบๆตัว  ใน
ชุมชน  ทองถิ่น ในประเทศ  หรือ เหตุการณโลก โดยใชเทคนิค ที่หลากหลาย   ศึกษาเปรียบเทียบ ความ
แตกตางของงานทัศนศิลปในแตละยุคสมัย ทั ้ง ของวัฒนธรรมไทย และ สากล    ศึกษา  ระบุ  อาชีพท่ี
เก่ียวของกับงานทัศนศิลป และทักษะท่ีจำเปนในการประกอบอาชีพน้ัน  ๆ 
    จัดแสดงผลงานทางทัศนศิลป  ท่ีตนสรางสรรค โดย คัด เลือกงานทัศนศิลป โดยใชเกณฑท่ีกำหนด ข้ึน 
อยางเหมาะสม 
   
ตัวช้ีวัด        
ศ ๑.๑      (ม ๓/๙)   (ม ๓/๑๐)   (ม ๓/๑๑),         
ศ ๑.๒      (ม ๓/๑)   (ม ๓/๒) 
รวม       ๕ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา       ดนตรีและนาฏศิลป ๑                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
รหัสวิชา     ศ๒๑๑๐2                      เวลา    2๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน        จำนวน 0.5   หนวยกิต 
 
 อาน เขียน รองโนตไทยและสากล ในเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี โนตบทเพลงไทย 
จังหวะสองช้ัน โนตสากลในกุญแจซอล และฟา บันไดเสียงซีเมเจอร เปรียบเทียบเสียงรอง และเสียงของเคร่ือง
ดนตรีในบทเพลงจากวัฒนธรรมตางกันในเรื่องวิธีการขับรอง เครื่องดนตรีที่ใช รองเพลง และใชเครื่องดนตรี
ประกอบการรอง เพลงพ้ืนบาน และเพลงปลุกใจ เพลงไทยเดิม เพลงประสานเสียงสองแนว เพลงรูปแบบABA 
และเพลงประกอบการเตนรำ จัดประเภทของวงดนตรีไทย วงดนตรีพื้นบาน และวงดนตรี สากล อธิบาย
บทบาทความสัมพันธและอิทธิพลของดนตรีที่มีตอสังคมไทย ปจจัยที่มีผลตอการเปล่ียนแปลง ของนาฏศิลป 
นาฏศิลปพ้ืนบาน ละครไทย และละครพ้ืนบาน  อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลตอการ โนมนาว
อารมณของผูชมเก่ียวกับการปฏิบัติของผูแสดงและผูชม ประวัตินักแสดงท่ีช่ืนชอบ การพัฒนารูปแบบ ของการ
แสดงใชนาฏยศัพท เกี่ยวกับภาษาทา การตีบท ทาทางเคลื่อนไหวที่แสดงส่ือทางอารมณ ระบำ เบ็ดเตล็ด ร 
าวงมาตรฐาน รูปแบบการแสดงนาฏศิลป นาฏศิลปพ้ืนบาน นาฏศิลปนานาชาติ ระบุปจจัยที่มีผล ตอการ
เปล่ียน แปลงของนาฏศิลป นาฏศิลปพ้ืนบาน ละครไทยและละครพ้ืนบาน  

โดยใชทักษะกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติกระบวนการพิจารณาคุณคา กระบวนการสืบคน 
ขอมูลมีทักษะวิธีการทาง ดานดนตรีและนาฏศิลป เกิดความซาบซ้ึง ในคุณคาของวัฒนธรรมไทย เปดโอกาสให
แสดงออกอยางเปนอิสระ  มีประสิทธิภาพ วิเคราะห วิพากษ วิจารณ เห็นคุณคาของวัฒนธรรม ไทย เขาใจ
ความสำคัญของ ดนตรีและนาฏศิลป ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและ สากล
ช่ืนชมและประยุกตใชในชีวิตประจำวัน แสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค  

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ใฝเรียนรูมีวินัย มุ งมั ่นใ นการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิต
สาธารณะสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน   โดยนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดการ
เรียนการสอน 
  
ตัวช้ีวัด 
 ศ2.1   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4 
 ศ2.2 ม.1/1 
 ศ3.1 ม.1/3 
 ศ3.2 ม.1/1  ม.1/2 ม.1/3  
รวม  ๙ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา       ดนตรีและนาฏศิลป ๒                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

รหัสวิชา     ศ๒๑๑๐4                      เวลา    2๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน        จำนวน  0.5   หนวยกิต 
 
 รองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ การรองเพลงดวยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ แสดง
ความคิดเห็นที่มีตออารมณของบทเพลงที่มีความเร็ว ของจังหวะและความดัง-เบาแตกตางกัน เปรียบเทียบ
อารมณ ความรูสึกในการฟงดนตรีแตละประเภท นำเสนอตัวอยางเพลงที่ตนเองช่ืนชอบและอภิปรายลักษณะ
เดนที่ทำใหงานนั้นนาช่ืนชม ใชเกณฑสำหรับ ประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟง ใชและบำรุงรักษา
เคร่ืองดนตรีอยางระมัดระวังและรับผิดชอบ ระบุความหลากหลายขององคประกอบดนตรีในวัฒนธรรมตางกัน    

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการพิจารณาคุณคา  กระบวนการสืบคนขอมูล 
ใชทักษะการทำงานเปนกลุม ในกระบวนการผลิตการแสดง กำหนดบทบาท หนาที่ของฝายตาง ๆ ในการ
จัดการแสดง ใชเกณฑงาย ๆ ที่กำหนดใหในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเนนเรื่องการใชเสียง การ
แสดงทาและการเคลื่อนไหว บรรยายประเภทของละครไทยในแตละยุคสมัย โดยใชกระบวนการปฏิบัติ มี
ทักษะวิธีการทางดานดนตรีและนาฏศิลป เกิดความซาบซึ้งในคุณคาของวัฒนธรรมไทย เปดโอกาส ให
แสดงออกอยางเปนอิสระ มีประสิทธิภาพ วิเคราะห วิพากษ วิจารณ เห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย  
เขาใจ ความสำคัญของ ดนตรีและนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและ
สากล ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน แสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค  

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ใฝเรียนรู มีวินัย มุงมั ่นในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิต
สาธารณะ สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน โดยนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดการ
เรียนการสอน  
 
ตัวช้ีวัด 
 ศ2.1   ม.1/5  ม.1/6 ม.1/7  ม.1/8   ม.1/9   
 ศ2.2 ม.1/2 
 ศ3.1 ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5 
 ศ3.2 ม.1/1  ม.1/2  
  
รวม  ๑๑ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา       ดนตรีและนาฏศิลป ๓                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
รหัสวิชา     ศ๒2๑๐2                      เวลา    2๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน        จำนวน  0.5   หนวยกิต 
 
 อาน เขียน รองโนตไทยและสากลท่ีมีเคร่ืองหมายแปลงเสียง ปจจัยสำคัญท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรค
งานดนตรี รองและ เลนเคร่ืองดนตรีเด่ียวและรวมวง อารมณของเพลงและความรูสึกท่ีมีตอเพลงท่ีฟง ประเมิน
พัฒนาการทักษะ ทางดานดนตรีของตนเองหลังจากการฝกปฏิบัติ อาชีพตางๆท่ีเก่ียวกับดนตรีและบทบาทของ
ดนตรีในธุรกิจ บันเทิง บทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศตางๆ อธิบายการบูรณาการ
ศิลปะแขนงอื่นๆ กับการแสดง สรางสรรคการแสดงโดยใชองคประกอบของนาฏศิลปและการละคร วิเคราะห
การแสดง ของตนเองและผูอื่น โดยการใชนาฏยศัพท หรือศัพททางการละครที่เหมาะสม เสนอขอคิดเห็นใน
การปรับปรุง การแสดงโดยมีการเช่ือมโยงกับสาระการเรียนรูอื่นๆ และเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการ
แสดงนาฏศิลป จากวัฒนธรรมตาง  ๆ 

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติกระบวนการพิจารณาคุณคา กระบวนการสืบคนขอมูล มี
ทักษะวิธีการทางดานดนตรีและนาฏศิลป เกิดความซาบซึ้งในคุณคาของวัฒนธรรมไทย เปดโอกาส ให
แสดงออกอยางเปนอิสระ มีประสิทธิภาพ วิเคราะห วิพากษ วิจารณ เห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย เขาใจ 
ความสำคัญของ ดนตรีและนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล ช่ืน
ชมและประยุกตใชในชีวิตประจำวัน แสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค  

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ใฝเรียนรู มีวินัย มุงม่ันในการท างาน รักความเปนไทย สามารถนำไป
ประยุกตใชในชีวิตประจ าวัน โดยนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน  
 
ตัวช้ีวัด 
  
ศ2.1   ม.2/2  ม.2/๓    ม.2/๔    ม.2/๕    ม.2/๖   ม.2/๗   
ศ3.1 ม.2/๑  ม.2/2  ม.2/๓    ม.2/๔    ม.2/๕     
รวม  ๑๑ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา       ดนตรีและนาฏศิลป ๔                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
รหัสวิชา     ศ๒2๑๐4                      เวลา    2๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน        จำนวน  0.5  หนวยกิต 
 

เปรียบเทียบการใชองคประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน  บรรยายบทบาทและอิทธิพลของ
ดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศตาง  ๆและเหตุการณในประวัติศาสตร  ท่ีมีตอรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย 
ระบุหรือแสดงนาฏศิลป นาฏศิลปพื้นบาน ละครไทย ละคร พื้นบานหรือมหรสพอื่นที่เคยนิยมกันในอดีต    
อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีผลตอเน้ือหาของละคร  

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติกระบวนการพิจารณาคุณคา กระบวนการสืบคน ขอมูล มี
ทักษะวิธีการทางดานดนตรีและนาฏศิลป เกิดความซาบซึ้ง ในคุณคาของวัฒนธรรมไทย เปดโอกาสให
แสดงออกอยางเปนอิสระ มีประสิทธิภาพ วิเคราะห วิพากษ วิจารณ เห็นคุณคา ของวัฒนธรรมไทย เขาใจ
ความสำคัญของ ดนตรีและนาฏศิลป ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 
ช่ืนชมและประยุกตใชในชีวิตประจำวัน แสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค  

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ใฝเรียนรู มีวินัย มุงมั ่นในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิต
สาธารณะสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน โดยนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดการเรียน
การสอน 
  
 
ตัวช้ีวัด 
  
ศ2.1   ม.2/๑ 
ศ 2.2 ม.2/1  ม.2/2   
ศ3.๒ ม.2/๑  ม.2/2  ม.2/๓     
รวม  ๖ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา       ดนตรีและนาฏศิลป ๕                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
รหัสวิชา     ศ๒3๑๐2                      เวลา    2๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน        จำนวน  0.5   หนวยกิต 
 

เปรียบเทียบองคประกอบท่ีใชในงานดนตรีและงานศิลปะอ่ืน รองเพลง เลนดนตรี เด่ียวและรวมวงโดย
เนนเทคนิคการรอง การเลน การแสดงออกและคุณภาพเสียง แตงเพลงส้ันๆ ในจังหวะงายๆ อธิบายเหตุผลใน
การเลือกใชองคประกอบดนตรีในการสรางสรรคงานดนตรีของตนเอง  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงาน
ดนตรีของตนเองและผูอ่ืน บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแตละยุคสมัย ระบุโครงสรางของบทละครโดยใชศัพท
ทางการละคร นาฏยศัพทหรือศัพททางการละครที่เหมาะสม การแสดงอากัปกิริยาของผูคนในชีวิตประจำวัน
และในการแสดง ใชความคิด รูปแบบการแสดง แปลความ สื่อความผานการแสดง อธิบายความสำคัญและ
บทบาทของนาฏศิลปและการละครในชีวิตประจำวัน  

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการพิจารณาคุณคา กระบวนการสืบคนขอมูล มี
ทักษะวิธีการทางดานดนตรีและนาฏศิลป เกิดความซาบซึ้ง ในคุณคาของวัฒนธรรมไทย เปดโอกาสให 
แสดงออกอยางเปนอิสระ มีประสิทธิภาพ วิเคราะห วิพากษ วิจารณ เห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย เขาใจ 
ความสำคัญของ ดนตรีและนาฏศิลป ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 
ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน แสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค  

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ใฝเรียนรู มีวินัย มุงมั ่นในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิต
สาธารณะสามารถนำ ไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน โดยนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดการ
เรียนการสอน 
  
 
ตัวช้ีวัด 
  
ศ2.1   ม.3/1  ม.3/๒  ม.3/๓  ม.3/๔  ม.3/๕ 
ศ 2.2 ม.3/1   
ศ3.๑    ม.3/1  ม.3/๒  ม.3/๓  ม.3/๔  ม.3/๕  ม.3/๖  ม.3/๗ 
รวม  ๑๓ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา       ดนตรีและนาฏศิลป ๖                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
รหัสวิชา     ศ๒3๑๐4                      เวลา    2๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน        จำนวน  0.5   หนวยกิต 
 

จัดการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมโดยการบูรณาการ กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนในกลุมศิลปะ แสดงดนตรี
ในวาระตางๆ บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแตละยุคสมัย ลักษณะเดนที่ทำใหงานดนตรีไดเปนที่ยอมรับ 
วิจารณเปรียบเทียบงานนาฏศิลปที่แตกตางกันโดยใชความรู เรื่ององคประกอบนาฏศิลป รวมจัดงานแสดงใน
บทบาทหนาที่ตาง ๆ นำเสนอแนวคิด เนื้อเรื่องของการแสดง ที่สามารถนำไปใชในชีวิตประจำวัน ออกแบบ
และสรางสรรคอุปกรณเครื่องแตงกาย นาฏศิลปที่มาจาก วัฒนธรรมตางๆ ความสำคัญและบทบาทของ
นาฏศิลปและการละครในชีวิตประจำวัน แสดงความคิดเห็น ในการอนุรักษนาฏศิลป  

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติกระบวนการพิจารณาคุณคา กระบวนการสืบคนขอมูล มี
ทักษะวิธีการทางดานดนตรีและนาฏศิลป เกิดความซาบซึ้ง ในคุณคาของวัฒนธรรมไทย เปดโอกาส ให
แสดงออกอยางเปนอิสระ มีประสิทธิภาพ วิเคราะห วิพากษ วิจารณ เห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย เขาใจ 
ความสำคัญของ ดนตรีและนาฏศิลป ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 
ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน แสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค  

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ใฝเรียนรู มีวินัย มุงมั ่นในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิต
สาธารณะและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน โดยนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดการ
เรียนการสอน  
 
ตัวช้ีวัด 
  
ศ2.1   ม.3/๖  ม.3/๗ 
ศ 2.2 ม.3/๒   
ศ3.๒    ม.3/1  ม.3/๒  ม.3/๓   
รวม  ๖ ตัวช้ีวัด 
 
 
  



146 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑                                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑                           ภาคเรียนที่ ๑                       เวลาเรียน    ๒๐   ชั่วโมง 

 ศึกษาวิเคราะหข้ันตอนการทำงานตามกระบวนการทำงานตามลำดับข้ันตอนที่วางแผนไวในการจัดและ
ตกแตงหอง การใชอุปกรณอำนวยความสะดวกในการทำงานบาน การเลือกซ้ือสินคาอยางถูกตอง รูจักวางแผน
การทำงานเปนกลุม โดยใชทักษะ กระบวนการกลุมในการทำงานรวมกันดวยความเสียสละ ในการประกอบ
อาหาร การแปรรูปอาหาร การใชอุปกรณในการประดิษฐ พรอมตัดสินใจแกปญหาการทำงานอยางมีเหตุผล 
 โดยใชวิธีการ อธิบาย  บอก ปฏิบัติ ประดิษฐของใช เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการใช
อุปกรณในการทำความสะอาดบาน  การจัดตกแตงหอง การเลือกซ้ืสินคาในรานคาตาง ๆ การเตรียมและการ
ประกอบอาหารลานนา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประดิษฐของใชของตกแตง และการซอมแซม
วัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง  ๆ
 เพ่ือใหเกิดความมีวินัย  ใฝเรียนรู  ซ่ือสัตยสุจริต  อยูอยางพอเพียง รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ  
รวมถึงมีความตระหนัก และเห็นคุณคาของการทำงาน สามารถนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มี
ความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม ทั้งมีจิตสำนึกในการใชพลังงาน 
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
 

รวมทั้งหมด   ๓   ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒                                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑                           ภาคเรียนที่ ๒                       เวลาเรียน    ๒๐   ชั่วโมง 

 ศึกษากระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพ  แนวทางในการเลือกอาชีพ  ข้ันตอนการสรางรายไดจาก
การะประกอบอาชีพ ความสำคัญของการสรางอาชีพ การมีรายไดจากอาชีพที่สรางข้ึน  และการเตรียมความ
พรอมสูอาชีพ 
 โดยวิธีการบอก และอธิบาย เกี่ยวกับแนวทางการตัดสินใจเลือกอาชชีพ  การเลือกประกอบอาชีพท่ี
สุจริต บอกรายไดจากอาชีพท่ีสรางข้ึน อธิบายเตรียมพรอมกับอาชีพ 
 เพ่ือใหเกิดความมีวินัย  ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  อีกทั้งยังมีความตระหนัก และ
เห็นคุณคาของการทำงาน สามารถนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มี
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม ท้ังมีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๒.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
 
รวมทั้งหมด   ๓   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๓                                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒                           ภาคเรียนที่ ๑                       เวลาเรียน    ๒๐   ชั่วโมง 

 ศึกษา คนควา รวบรวม สังเกต สำรวจ บันทึก และแสวงหาความรู เพ่ือใชในการพัฒนาการทำงาน การ
จัดและตกแตงบาน การดูแลรักษาและตกแตงสวน การจัดการผลผลิต โดยใชทักษะกระบวนการแกปญหาใน
การทำงาน การเตรียม ประกอบ จัด ตกแตง และบริการเครื่องด่ืม การใชทักษะการทำงาน การแกปญหาและ
การปฏิบัติงานชางพ้ืนฐานในบาน 
 โดยวิธีการอธิบาย บอก จัดเตรียมและตกแตงเครื่องดื่ม  และประดิษฐของใช เพ่ือพัฒนางานในการจัด
ตกแตงบาน ตกแตงสวน การเตรียมและบริการเคร่ืองด่ืม การเล้ียงดูสัตวเล้ียงในบาน และการประดิษฐส่ิงของ
จากวัสดุในทองถ่ิน 
 เพ่ือใหเกิดความมีวินัย  ใฝเรียนรู  รักความเปนไทย  และมีจิตสาธารณะ รวมถึงตระหนัก และเห็น
คุณคาของการทำงาน สามารถนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มี
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม และมีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดลอม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 
 

รวมทั้งหมด   ๓   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๔                                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒                           ภาคเรียนที่ ๒                       เวลาเรียน    ๒๐   ชั่วโมง 

 ศึกษา คนควา รวบรวม สังเกต สำรวจ บันทึก และแสวงหาความรู เกี่ยวกับวิธีการหางานและการรับ
สมัครงาน ตามความรูความสามารถของตนเองเพ่ือเลือกสมัครงานที่เหมาะสม  เตรียมตัวเขาสูอาชีพ  ทักษะ
กระบวนการท่ีจำเปนตอการประกอบอาชีพ 
 โดยใชวิธีการอธิบาย  ระบุ แสวงหาความรู เพ่ือเปนการเสริมสรางประสบการณอาชีพ การเตรียมตัวเขา
สูอาชีพ และมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเปนสำหรับการประกอบอาชีพท่ีนาสนใจ 
 เพื่อใหเกิดความมีวินัย ใฝเรียนรู ซ่ือสัตยสุจริต  อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ   อีกทั้งยัง
ตระหนัก และเห็นคุณคาของการทำงาน สามารถนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีความสามารถใน
การตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
ส่ิงแวดลอม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๒.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 
 

รวมทั้งหมด   ๓   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๕                                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓                           ภาคเรียนที่ ๑                       เวลาเรียน    ๒๐   ชั่วโมง 

 ศึกษา และเรียนรูทักษะการทำงานรวมกัน โดยคำนึงถึงการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ตัด
เย็บซอมแซม ดูแลรักษาเสื้อผาอยางถูกวิธีโดยใชทักษะกระบวนการแกปญหาในการทำงาน จัดเตรียมอาหาร
ประเภทสำรับ และจัดตกแตงอยางสวยงาม การขยายพันธุพืชแบบตาง  ๆและมีความรอบรู งานชาง 
 โดยใชวิธีการอธิบาย การเตรียม  การประกอบอาหาร  การประดิษฐ เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ใน
การซักผา ตาก พับ  เก็บเสื้อผา การสรางช้ินงาน การทำอาหารประเภทสำรับ การประดิษฐบรรจุภัณฑจาก
วัสดุธรรมชาติท่ีมีในทองถ่ิน การขยายพันธุพืช  และการปฏิบัติงานชางในบานไดอยางถูกวิธี 
 เพ่ือใหเกิดความมีวินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง และรักความเปนไทย อีกทั้งยังสรางความตระหนัก 
และเห็นคุณคาของการทำงาน สามารถนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม คานิยมที ่เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
ส่ิงแวดลอม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓ 
 

รวมทั้งหมด   ๓   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๖                                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓                           ภาคเรียนที่ ๒                       เวลาเรียน    ๒๐   ชั่วโมง 

 ศึกษา และเรียนรูทักษะการอภิปราย การหางานจากส่ือ ส่ิงพิมพ และส่ืออิเล็กทรอนิกส  แนวทางเขาสู
อาชีพ และการประเมินทางเลือกอาชีพท่ีสอดคลองกับความรู ความถนัดและความสนใจของตนเอง  
 โดยใชวิธีการ อภิปรายการหางานดวยวิธีที ่หลากหลาย วิเคราะหแนวทางเขาสูอาชีพ และสามารถ
ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความรู ความถนัด และความสนใจของตนเอง เพ่ือการ
เสริมสรางประสบการณอาชีพ การเตรียมตัวเขาสูอาชีพ และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 
 เพ่ือใหเกิดความมีวินัย  ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ  รวมทั้งมีความตระหนัก และ
เห็นคุณคาของการเลือกประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความรู  ความถนัด  และความสนใจของตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๒.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓ 
 

รวมทั้งหมด   ๓   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา อ21101-21102 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ                  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                                       เวลา  60 ชั่วโมง 
  ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอรอง คำแนะนำ และคำช้ีแจงงายๆท่ีฟงและอานอานออกเสียงขอความ 
นิทาน และบทรอยกรอง (poem) ส้ัน  ๆถูกตองตาม หลักการอาน  เลือก/ระบุประโยคและขอความใหสัมพันธ
กับส่ือที่ไมใชความเรียง(non-text information) ที่อาน  ระบุหัวขอเรื่อง (topic)ใจความสำคัญ (main idea) 
และตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา นิทาน และเรื่องส้ัน สนทนา แลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง   
กิจกรรม และสถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวันใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ และคำช้ีแจง ตามสถานการณพูด
และเขียนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณ
ตางๆ อยางเหมาะสมพูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง หรืออาน
อยางเหมาะสมพูดและเขียนแสดงความรูสึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว  กิจกรรม
ตางๆ พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบ อยางเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตร
ประจำวัน   ประสบการณ และส่ิงแวดลอมใกลตัวพูด/เขียน สรุปใจความสำคัญ/แกนสาระ (theme) ท่ีไดจาก
การวิเคราะหเรื่อง/เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคมพูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือ
เรื่องตางๆ ใกลตัวพรอมทั้งใหเหตุผลส้ันๆ ประกอบใชภาษา  น้ำเสียง และกิริยาทาทางสุภาพ เหมาะสม ตาม
มารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจาของภาษาบรรยาย เกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปนอยู และ
ประเพณี ของเจาของภาษาเขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือน
และความแตกตางระหวางการ ออกเสียงประโยคชนิดตาง  ๆ การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน  และ การลำดับคำ
ตามโครงสรางประโยค ของ ภาษาตางประเทศและภาษาไทยเปรียบเทียบความเหมือนและ ความแตกตาง
ระหวางเทศกาลงานฉลอง  วันสำคัญ และชีวิตความเปนอยู ของเจาของภาษา กับของไทย คนควา  รวบรวม 
และสรุปขอมูล/ ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูและนำเสนอดวยการพูด/
การเขียน ใชภาษาสื่อสาร ในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษาใช
ภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา ความรู/ขอมูลตาง  ๆจากส่ือและแหลงการเรียนรูตางๆในการศึกษาตอ 
และ ประกอบอาชีพ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต 1.1 ม.2/1-4   ต 1.2 ม.2/1-5  ต 1.3 ม.2/1-3   ต 2.1 ม.2/1-3    
ต 2.2 ม.2/1-2  ต 3.1 ม.2/1   ต 4.1 ม.2/1   ต 4.2 ม.2/1 
รวมทั้งหมด....20.... ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา อ22101-22102 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ                  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                                       เวลา  60 ชั่วโมง 
ปฏิบัติตามคำขอรอง คำแนะนำ  คำช้ีแจง และคำอธิบายงาย  ๆที่ฟงและอานอานออกเสียง

ขอความ ขาว ประกาศ และบทรอยกรองสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอานระบุ/เขียนประโยคและขอความให
สัมพันธกับส่ือที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ที่อานเลือก/ ระบุประโยคและขอความใหสัมพันธกับส่ือที่ไมใช
ความเรียง (non-text information)ที่อานสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆ ใกลตัว และ
สถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวันอยางเหมาะสมใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายตาม
สถานการณพูดและเขียนแสดงความตองการและใหความชวยเหลือ ตอบรับ ปฏิเสธการใหความชวยเหลือ ใน
สถานการณตางๆอยางเหมาะสม  พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลบรรยายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟงหรืออานอยางเหมาะสมพูดและเขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง  ๆ
กิจกกรมและประสบการณ พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสมพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ และขาว/เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความ
สำคัญ / แกนสาระหัวขอเรื่อง (topic) ที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง/ขาว/ เหตุการณที่อยูในความสนใจของ
สังคมพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม เร่ืองตางๆใกลตัว และประสบการณพรอมท้ังใหเหตุผล
ส้ันๆ ประกอบพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ และขาว/เหตุการณที่อยู
ในความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ / แกนสาระหัวขอเรื่อง (topic) ท่ีไดจากการวิเคราะห
เร่ือง/ขาว/ เหตุการณท่ีอยูในความสนใจของสังคมพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม เรื่องตางๆ
ใกลตัว และประสบการณพรอมท้ังใหเหตุผลส้ัน  ๆประกอบใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา/รวบรวม 
และสรุปความรู/ขอมูลตาง ๆ จากสื่อและแหลงเรียนรูตาง ๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเผยแพร/
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโรงเรียน ชุมชน และทองถ่ินเปนภาษาตางประเทศ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต 1.1 ม.2/1-4   ต 1.2 ม.2/1-5  ต 1.3 ม.2/1-3   ต 2.1 ม.2/1-3    
ต 2.2 ม.2/1-2  ต 3.1 ม.2/1   ต 4.1 ม.2/1   ต 4.2 ม.2/1-2 

 
รวมทั้งหมด....21.... ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา อ23101-23102 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ                  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3                                      เวลา  60 ชั่วโมง   

ปฏิบัติตามคำขอรอง คำแนะนำ คำช้ีแจงและคำอธิบายท่ีฟงและอาน อานออกเสียงขอความ
ขาวโฆษณาและบทรอยกรองส้ันๆถูกตองตามหลักการอาน ระบุและเขียนส่ือท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆให 
สัมพันธกับประโยคและขอความท่ีฟงหรืออาน เลือกระบุหัวขอเร่ือง ใจความสำคัญรายละเอียดสนับสนุนและ 
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟงและอาน จากส่ือประเภทตางๆพรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 
สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเองเร่ืองตางๆใกลตัว สถานการณ ขาว เร่ืองท่ีอยูในความสนใจของ 
สังคมและส่ือสารอยางตอเน่ืองและเหมาะสม ใชคำขอรองใหคำแนะนำคำช้ีแจงและคำอธิบายอยางเหมาะสม 
พูดและเขียนแสดงความตองการเสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน 
สถานการณตางๆอยางเหมาะสม พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความ 
คิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟงหรืออานอยางเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและความคิดเห็นของตนเอง 
เก่ียวกับเร่ืองตาง  ๆกิจกรรม ประสบการณ และขาว เหตุการณ พรอมท้ังใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม 
พูดเขียนและบรรยายเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เร่ือง ประเด็นตางๆท่ีอยูในความสนใจ 
ของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ แกนสาระ หัวขอเร่ืองท่ีไดจากการวิเคราะหเร่ือง ขาว เหตุการณ 
สถานการณ ท่ีอยูในความสนใจของสังคม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณและ 
เหตุการณพรอมท้ังใหเหตุผลประกอบ เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตาม 
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา อธิบายเก่ียวกับชีวิตความเปนอยู ขนมธรรมเนียมและ 
ประเพณีของเจาของภาษาเขารวมจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจเปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคตางๆและการลำดับคำตามโครงสรางประโยคของ 
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิตความ 
เปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทยและนำไปใชอยางเหมาะสม คนควารวบรวมและสรุปขอมูล 
ขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูและนำเสนอดวยการพูดและเขียน ใชภาษา 
สื ่อสารในสถานการณจริง สถานการณจำลองที ่เกิดขึ ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม ใช
ภาษาตางประเทศในการสืบคนคนควา รวบรวมและสรุปความรู ขอมูลตางๆจากส่ือและแหลงการเรียนรูตาง  ๆ
จากส่ือ และแหลงเรียนรูตางๆในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร 
ของโรงเรียนชุมชนและทองถ่ินเปนภาษาตางประเทศ 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต 1.1 ม.3/1-4   ต 1.2 ม.3/1-5   1.3 ม.3/1-3   ต 2.1 ม.3/1-3    
ต 2.2 ม.3/1-2  ต 3.1 ม.3/1   ต 4.1 ม.3/1   ต 4.2 ม.3/1-2 
รวมทั้งหมด....21.... ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ระดับประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ว 11201  คอมพิวเตอรเพิ่มเติม ๑           กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1     เวลา ๔0 ชั่วโมง              จำนวน ๑ หนวยกิต 
 
 ศึกษา ความหมายของขอมูล แหลงขอมูล ลักษณะของขอมูล การเก็บรักษาขอมูล  ประโยชนของขอมูล 
ความหมาย สวนประกอบ หนาที่ และประโยชนของคอมพิวเตอร การควบคุมเมาส แปนพิมพ   การวางมือบน
แปนพิมพ สวนประกอบของโปรแกรม WordPad โปรแกรม Paint แถบเครื่องมือ การพิมพขอความ การกำหนด
แบบอักษร ขนาดอักษร การจัดรูปแบบขอความ สีขอความ การกำหนดขนาดกระดาษ การบันทึกขอมูล การเปด
แฟมขอมูล และการพิมพเอกสาร 
 โดยการสืบคน รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลใกลตัว และการอภิปรายเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ 
ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู สรางสรรคผลงานจากสิ ่งที่ไดเรียน สามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจำวัน และเห็นคุณคา ความสำคัญของช้ินงานท่ีสรางข้ึน 
 
ผลการเรียนรู 

1.บอกความหมายของขอมูล แหลงขอมูล ลักษณะของขอมูล วิธีการเก็บรักษาขอมูล ประโยชนของขอมูล 
2.บอกความหมาย ประโยชน การใชงานคอมพิวเตอรอยางถูกตอง ช่ือและหนาท่ีของอุปกรณคอมพิวเตอร 
3.บอกความหมาย การใชงาน และการดูแลรักษาเมาสอยางงาย 
4.บอกสวนตาง  ๆของแปนพิมพ การวางมือ และการใชงานแปนพิมพอยางถูกตอง 
5.อธิบายการใชงานโปรแกรม WordPad บอกชื่อและหนาที่ของแถบเครื่องมือ และใชงานโปรแกรม 

WordPad 
6.อธิบายการใชงานโปรแกรม Paint บอกช่ือและหนาท่ีของแถบเคร่ืองมือ และใชงานโปรแกรม Paint 
7.เห็นคุณคา ความสำคัญของช้ินงาน 
 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ว 12201  คอมพิวเตอรเพิ่มเติม ๑           กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2     เวลา ๔0 ชั่วโมง              จำนวน ๑ หนวยกิต 
 
 ศึกษา ความหมายของขอมูล แหลงขอมูล คุณสมบัติของขอมูล ประเภทของขอมูล การเก็บรักษาขอมูล 
ประโยชนของขอมูล ความหมาย หลักการทำงาน  สวนประกอบ หนาท่ี ประโยชน การดูแลรักษาของคอมพิวเตอร 
ความหมาย สวนประกอบ และหนาตางโปรแกรมวินโดวส ความหมาย ประโยชนและโทษ การใชงานอินเทอรเน็ต 
โปรแกรม Microsoft Word ชื่อและหนาที่ของแถบเครื่องมือ การพิมพขอความ การกำหนดแบบอักษร ขนาด
อักษร การจัดรูปแบบขอความ สีขอความ การกำหนดขนาดกระดาษ การบันทึกขอมูล การเปดแฟมขอมูล และการ
พิมพเอกสาร 
 โดยการสืบคน รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลใกลตัว และการอภิปรายเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ 
ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู สรางสรรคผลงานจากสิ ่งที่ไดเรียน สามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจำวัน และเห็นคุณคา ความสำคัญของช้ินงานท่ีสรางข้ึน 
 
ผลการเรียนรู 

1.บอกความหมายของขอมูล แหลงขอมูล คุณสมบัติ ประเภท วิธีการเก็บรักษาขอมูล ประโยชนของขอมูล 
2.บอกความหมาย หลักการทำงาน ประโยชน ช่ือและหนาท่ีของอุปกรณคอมพิวเตอร 
3.บอกวิธีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร และประโยชนของการดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร 
4.บอกความหมาย สวนประกอบ และหนาตางโปรแกรมวินโดวส 
5.บอกความหมาย ประโยชนและโทษของอินเทอรเน็ต  วิธีการใชงานเว็บไซต 
6.อธิบายการใชงาน บอกช่ือ หนาท่ีของแถบเคร่ืองมือ และใชโปรแกรม Microsoft Word พิมพขอความ 
7.เห็นคุณคา ความสำคัญของช้ินงาน 

 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ว 13201  คอมพิวเตอรเพิ่มเติม ๑           กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3     เวลา ๔0 ชั่วโมง              จำนวน ๑ หนวยกิต 
 
 ศึกษา การคนหาขอมูลอยางมีข้ันตอนและนำเสนอขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขอมูลกับเทคโนโลยีสมัยใหม องคประกอบของคอมพิวเตอร การทำงานของคอมพิวเตอร อุปกรณรับ
ขอมูล อุปกรณแสดงผลขอมูล วิธีดูแลรักษาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ การบันทึกขอมูล การเปดแฟมขอมูล การ
พิมพเอกสาร การใชโปรแกรม Microsoft Word ในการจัดทำเอกสาร สรางช้ินงาน และประยุกตใชโปรแกรมให
สอดคลองกับกลุมสาระตาง  ๆ 

โดยการสืบคน รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ และการอภิปรายเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ 
ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู สรางสรรคผลงานจากสิ่งที่ไดเรียน สามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจำวัน และเห็นคุณคา ความสำคัญของช้ินงานท่ีสรางข้ึน 
 
ผลการเรียนรู 

1.คนหาขอมูลอยางมีข้ันตอนและนำเสนอขอมูลในรูปแบบตาง  ๆ
2.บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศขอมูลกับเทคโนโลยี

สมัยใหม 
3.อธิบายถึงองคประกอบของคอมพิวเตอรได 
4.อธิบายถึงการทำงานของคอมพิวเตอรได 
5.บอกถึงอุปกรณรับขอมูล อุปกรณแสดงผลขอมูล 
6.บอกวิธีดูแลรักษาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.สามารถบันทึกขอมูล  เปดแฟมขอมูล และพิมพเอกสารได 
8.ใชงานโปรแกรม Microsoft Word ในการจัดทำเอกสาร สรางชิ้นงาน และประยุกตใชโปรแกรมให

สอดคลองกับกลุมสาระตาง  ๆ 
9. เห็นคุณคา ความสำคัญของช้ินงาน 
 

รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายราย (วิชาเพิ่มเติม) 
 
รหัสวิชา อ11201-อ13201 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3                                                  เวลา  40 ชั่วโมง/ชั้นป 

ผูที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยูในระดับ A1 จะสามารถเขาใจและโตตอบในส่ิงที่คุนเคยในชีวิตประจำวัน 
รวมถึงสามารถใชประโยคพ้ืนฐานเพ่ือส่ือสารถึงความตองการที่เปนรูปธรรมสามารถแนะนำตัวเองและคนอ่ืน 
สามารถถามและตอบคำถามเก่ียวกับรายละเอียดสวนบุคคลได เชน สถานท่ีอยูอาศัย คนท่ีรูจัก และส่ิงของท่ีมี
สามารถโตตอบกับผูอ่ืนได ในกรณีท่ีผูอ่ืนพูดอยางชา  ๆชัดเจน และพรอมท่ีจะชวยเหลือ 
 
ผลการเรียนรู 
 1.แนะนำตัวเองงาย  ๆและการทักทายเบ้ืองตน 
 2.บอกขอมูลวาตัวเองและผูอ่ืนมาจากไหน และอธิบายขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับเมืองน้ันๆ 
 3. สามารถใหขอมูลสวนตัวเบ้ืองตน เก่ียวกับตนเองโดยใชคำ และวลีท่ีส้ันและงาย หรือใชประโยค
 พ้ืนฐานได 
 4. อธิบายการแตงตัวในระดับพ้ืนฐานและสอบถามพนักงานขายดวยคำถามงายๆ 
 5.พูดคุยเก่ียวกับอาหารโปรดและส่ังอาหารงาย  ๆสำหรับซ้ือกลับบาน 
 6.พูดเก่ียวกับกิจกรรมประจำวัน สามารถนัดพบเพ่ือนและเพ่ือนรวมงานได 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
รายวิชา ภาษาจีน รหัสวิชา จ ๑๑๒๐๑                                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1               ปการศึกษา 2565  
เวลา  40  ชั่วโมง                    จำนวน  1.0  หนวยกิต 

 ศึกษาทักษะระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน และอานออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และประสม
เสียงคำงายๆตามหลักการออกเสียง เลือกภาพหรือสัญลักษณตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ และประโยค
จากการฟงหรืออาน การตอบคำถามดวยคำส้ันๆงายๆในการส่ือสารระหวางบุคคลตามแบบท่ีฟง เขียนอักษร
จีน คำศัพทงาย  ๆพูดและแสดงออกตามวัฒนธรรมของจีน บอกความแตกตางของอักษรจีน สัทอักษรพินอิน 
อักษรไทย และวัฒธรรมของจีนและของไทย 
 โดยใชทักษะกระบวนการเรียนรูทางภาษาท่ีหลากหลาย เนนการฝกปฏิบัติตามสถานการณ ฟงและ
ปฏิบัติตามคำส่ัง การอานออกเสียง พูดทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ แสดงความตองการ แนะนำตนเอง 
หรือบุคคลอ่ืน พูดหรือเขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเองคนใกลตัว พูดบอกความรูสึก การเขียนอักษรจีน ตัวเลข
และอักษรงาย  ๆแสดงบทบาทสมมติรองเพลง เลนเกม หรือจัดปายนิเทศเก่ียวกับเทศกาลวันสำคัญตางๆ 
 เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ และเห็นคุณคาในการเรียนภาษาจีน สามารถใช
ภาษาจีนส่ือสารไดอยางเหมาะสม เกิดความรูสึกรักชาติ ศาสน กษัตริย มีความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู 
ใชชีวิตอยูอยางพอเพียง มีความมุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 

1. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน และอานออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และประสมเสียงคำงายๆ
ตามหลักการออกเสียง  

2. เลือกภาพหรือสัญลักษณตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ และประโยคจากการฟงหรืออาน 
3. การตอบคำถามดวยคำส้ันๆงายๆในการส่ือสารระหวางบุคคลตามแบบท่ีฟง 
4. เขียนอักษรจีน คำศัพทงายๆ 
5. พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรมของจีน 
6. บอกความแตกตางของอักษรจีน สัทอักษรพินอิน อักษรไทย และวัฒธรรมของจีนและของไทย 

 
รวมทั้งหมด..........6............ ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
รายวิชา ภาษาจีน รหัสวิชา จ ๑2๒๐๑                                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2               ปการศึกษา 2565  
เวลา  40  ชั่วโมง                    จำนวน  1.0  หนวยกิต 

ศึกษาทักษะระบุสัทอักษร และอานออกเสียง ประสมเสียง พยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต อานอักษร
จีน คำศัพท ประโยค ตามหลักการออกเสียง เลือกภาพหรือสัญลักษณตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ และ
ประโยคจากการฟงหรืออาน ตอบคำถามจากการฟงหรือการอานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงาย  ๆท่ีมี
ภาพประกอบเขียนอักษรจีน คำศัพทงาย  ๆพูดขอและใหขอมูลงาย  ๆเก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกลตัว เขียน
อักษรจีน คำศัพทงาย  ๆพูดและแสดงออกตามวัฒนธรรมของจีน บอกความแตกตางของอักษรจีน สัทอักษรพิน
อิน อักษรไทย และวัฒธรรมของจีนและของไทย 
 โดยใชทักษะกระบวนการเรียนรูทางภาษาท่ีหลากหลาย เนนการฝกปฏิบัติตามสถานการณ ฟงและ
ปฏิบัติตามคำส่ัง การอานออกเสียง พูดทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ แสดงความตองการ แนะนำตนเอง 
หรือบุคคลอ่ืน พูดหรือเขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเองคนใกลตัว พูดบอกความรูสึก การเขียนอักษรจีน ตัวเลข
และอักษรงาย  ๆแสดงบทบาทสมมติรองเพลง เลนเกม หรือจัดปายนิเทศเก่ียวกับเทศกาลวันสำคัญตางๆ 
 เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ และเห็นคุณคาในการเรียนภาษาจีน สามารถใช
ภาษาจีนส่ือสารไดอยางเหมาะสม เกิดความรูสึกรักชาติ ศาสน กษัตริย มีความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู 
ใชชีวิตอยูอยางพอเพียง มีความมุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 

1. ระบุสัทอักษร และอานออกเสียง ประสมเสียง พยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต อานอักษรจีน คำศัพท 
ประโยค ตามหลักการออกเสียง 

2. เลือกภาพหรือสัญลักษณตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ และประโยคจากการฟงหรืออาน 
3. ตอบคำถามจากการฟงหรือการอานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงาย  ๆท่ีมีภาพประกอบเขียน

อักษรจีน คำศัพทงาย  ๆ
4. พูดขอและใหขอมูลงาย  ๆเก่ียวกับตนเองและเร่ืองใกลตัว 
5. เขียนอักษรจีน คำศัพทงายๆ 
6. พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรมของจีน 
7. บอกความแตกตางของอักษรจีน สัทอักษรพินอิน อักษรไทย และวัฒธรรมของจีนและของไทย 

 
รวมทั้งหมด..........7............ ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
รายวิชา ภาษาจีน รหัสวิชา จ ๑3๒๐๑                                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3               ปการศึกษา 2565  
เวลา  40  ชั่วโมง                    จำนวน  1.0  หนวยกิต 

 ศึกษาทักษะการประสมเสียง อานออกเสียงคำ กลุมคำ ประโยค และบทฝกออกเสียงงาย  ๆตาม
หลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ ตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ และประโยคจากการฟงหรือ
การอาน ตอบคำถามจากการฟงหรือการอานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงาย  ๆท่ีมีภาพประกอบ พูด
โตตอบดวยคำส้ัน  ๆงาย  ๆในการส่ือสารระหวางบุคคลตามแบบท่ีฟง พูดขอและใหขอมูลงาย  ๆเก่ียวกับตนเอง
และส่ิงใกลตัว ตามแบบท่ีฟง บอกความรูสึกของตนเอง เก่ียวกับส่ิงใกลตัว หรือกิจกรรมตาง  ๆตามแบบท่ีฟง 
ระบุตัวอักษรจีน คำ กลุมคำ และความหมายสัทอักษรพินอิน และออกเสียงไดถูกตอง บอกคำศัพทท่ีเก่ียวของ
กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ฟงหรือพูดในสถานการณงาย  ๆท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนอานออกเสียงตัวอักษร  
  โดยใชทักษะกระบวนการเรียนรูทางภาษาท่ีหลากหลาย เนนการฝกปฏิบัติตามสถานการณ 
ฟงและปฏิบัติตามคำส่ัง การอานออกเสียง พูดทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ แสดงความตองการ แนะนำ
ตนเอง หรือบุคคลอ่ืน พูดหรือเขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเองคนใกลตัว พูดบอกความรูสึก การเขียนอักษรจีน 
ตัวเลขและอักษรงาย  ๆแสดงบทบาทสมมติรองเพลง เลนเกม หรือจัดปายนิเทศเก่ียวกับเทศกาลวันสำคัญตางๆ 
  เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ และเห็นคุณคาในการเรียนภาษาจีน สามารถ
ใชภาษาจีนส่ือสารไดอยางเหมาะสม เกิดความรูสึกรักชาติ ศาสน กษัตริย มีความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝ
เรียนรู ใชชีวิตอยูอยางพอเพียง มีความมุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 
1. ประสมเสียง อานออกเสียงคำ กลุมคำ ประโยค และบทฝกออกเสียงงาย  ๆตามหลักการออกเสียง 
2. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ ตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ และประโยคจากการฟงหรือการอาน 
3. ตอบคำถามจากการฟงหรือการอานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงาย  ๆท่ีมีภาพประกอบ 
4. พูดโตตอบดวยคำส้ัน  ๆงาย  ๆในการส่ือสารระหวางบุคคลตามแบบท่ีฟง    
5. พูดขอและใหขอมูลงาย  ๆเก่ียวกับตนเองและส่ิงใกลตัว ตามแบบท่ีฟง 
6. บอกความรูสึกของตนเอง เก่ียวกับส่ิงใกลตัว หรือกิจกรรมตาง  ๆตามแบบท่ีฟง 
7. ระบุตัวอักษรจีน คำ กลุมคำ และความหมายสัทอักษรพินอิน และออกเสียงไดถูกตอง 
8. บอกคำศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
9. ฟงหรือพูดในสถานการณงาย  ๆท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน 
 

 
รวมทั้งหมด..........9............ ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ระดับประถมศึกษาปท่ี 4 – 6  
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กลุมรายวิชาสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ 

 

 รหัสวิชา จ 1๔๒01   รายวิชา ภาษาจีน 4  

 รหัสวิชา จ 1๕๒01   รายวิชา ภาษาจีน 5  

 รหัสวิชา จ 1๕๒01   รายวิชา ภาษาจีน 6  

 รหัสวิชา อ ๑๔๒๐๑  อังกฤษเพิ่มเติม 4 

 รหัสวิชา อ ๑5๒๐๑  อังกฤษเพิ่มเติม 5 

 รหัสวิชา อ ๑6๒๐๑  อังกฤษเพิ่มเติม 6 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา ภาษาจีน รหัสวิชา จ14201            กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                 ปการศึกษา 2565   
เวลา  40  ชั่วโมง                             จำนวน  1.0  หนวยกิต 

          ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอรอง และคำแนะนำงาย  ๆท่ีฟงหรืออาน ประสมเสียง อานออกเสียงคำ 
กลุมคำ ประโยค ขอความ  และบทฝกออกเสียง ตามหลักการออกเสียง ตอบคำถามจากการฟงและอาน
ประโยค บทสนทนา หรือนิทานงาย  ๆท่ีมีภาพประกอบ    ระบุภาพ สัญลักษณ เคร่ืองหมาย ตรงตาม
ความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค และขอความส้ัน  ๆท่ีฟงหรืออาน ตอบคำถามจากการฟงและอานประโยค 
บทสนทนา หรือนิทานงาย  ๆท่ีมีภาพประกอบ   พูดหรือเขียนโตตอบในการส่ือสารระหวางบุคคล ใชคำส่ัง คำ
ขอรอง และคำขออนุญาตงาย  ๆพูดหรือเขียนแสดงความตองการของตนเอง และขอความชวยเหลือใน
สถานการณตางๆพูดหรือเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและส่ิงใกลตัวพูดแสดง
ความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกลตัว และกิจกรรมตางๆ ตามแบบท่ีฟง พูดหรือเขียนใหขอมูลเก่ียวกับ
ตนเอง และเร่ืองใกลตัว พูดหรือวาดภาพแสดงความสัมพันธของส่ิงตาง  ๆใกลตัวท่ีฟงหรืออาน พูดแสดงความ
คิดเห็นงาย  ๆเก่ียวกับเร่ืองใกลตัว พูดและแสดงออกอยางสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน ตอบ
คำถามเก่ียวกับเทศกาล วันสำคัญ  
งานฉลองของจีน  เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนท่ีเหมาะสมกับวัย บอกความเหมือน หรือ
ความแตกตางของเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำ  ประโยค และขอความของภาษาจีนกับภาษาไทยบอกความ
เหมือนหรือความแตกตางระหวางเทศกาล และงานฉลอง  ตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย  
คนควา รวบรวมคำศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และนำเสนอดวยการพูดหรือเขียน 
ฟงและพูด หรืออานประโยค หรือบทสนทนาในสถานการณท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษาใชภาษาจีนใน
การรวบรวมคำศัพทท่ีเก่ียวของกับส่ิงใกล 
 
       โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง   การพูด   การอาน  การเขียน  เพ่ือใหเกิดความรูความ
เขาใจ   สามารถอานออก   เขียนได และสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูโดยใชภาษาจีนไดอยางเหมาะสมกับวัย
และสถานการณตาง ๆ 
  เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาจีน  ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู  ความบันเทิงและการเขาสู
สังคม   สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรม  รักความเปนไทย  ตลอดจนมีความมุงม่ันในการ
ทำงานจนสำเร็จ และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู 
1. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอรอง และคำแนะนำงาย  ๆท่ีฟงหรืออาน 
๒.ประสมเสียง อานออกเสียงคำ กลุมคำ ประโยค ขอความ  และบทฝกออกเสียง ตามหลักการออกเสียง 
๓.ระบุภาพ สัญลักษณ เคร่ืองหมายตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค และขอความส้ัน  ๆท่ีฟงหรือ
อาน 
๔.สนทนา แลกเปล่ียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง เร่ืองใกลตัว และสถานการณตาง  ๆในชีวิตประจำวัน 
๕.พูดหรือเขียนโตตอบในการส่ือสารระหวางบุคคล   
๖.พูดหรือเขียนแสดงความตองการของตนเอง และขอความชวยเหลือ ในสถานการณตาง  ๆ
๗.พูดหรือเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและส่ิงใกลตัว 
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๘.ตอบคำถามเก่ียวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลองของจีน   
๙.คนควา รวบรวมคำศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และนำเสนอดวยการพูดหรือเขียน 
๑0.ฟงและพูด หรืออานประโยค หรือบทสนทนาในสถานการณท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา 
 
  รวมทั้งหมด…………10…………..ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา ภาษาจีน รหัสวิชา จ15201                                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                                          ปการศึกษา 2565           
เวลา  40  ชั่วโมง                                          จำนวน  1.0  หนวยกิต 

    ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอรอง และคำแนะนำงาย  ๆท่ีฟงและอาน อานออกเสียงประโยค  ขอความ และ 
บทกลอนส้ัน  ๆตามหลักการออกเสียงระบุภาพ สัญลักษณ เคร่ืองหมาย ตรงตามความหมายของกลุมคำ 
ประโยค และขอความส้ัน  ๆท่ีฟงหรืออาน บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา 
นิทานงาย  ๆหรือเร่ืองส้ัน  ๆพูดหรือเขียนโตตอบในการส่ือสารระหวางบุคคล ใชคำส่ัง คำขอรอง คำขออนุญาต 
และคำแนะนำงาย  ๆพูดหรือเขียนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณ
ตางๆพูดหรือเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเร่ืองใกลตัว พูดหรือเขียนแสดง
ความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกลตัว และกิจกรรมตางๆ พรอมใหเหตุผลส้ัน  ๆประกอบพูดหรือเขียนให
ขอมูลเก่ียวกับตนเอง และเร่ืองใกลตัว เขียนภาพ แผนผัง และตาราง แสดงขอมูลตาง  ๆตามท่ีฟงหรืออาน  
พูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม หรือเร่ืองใกลตัว ใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพ ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน ตอบคำถาม หรือบอกความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และ
ชีวิตความเปนอยูของจีน เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนท่ีเหมาะสมกับวัย. บอกความเหมือน 
หรือความแตกตางระหวางเทศกาล และงานฉลอง ตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทยบอกความ
เหมือน หรือความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตาง  ๆ การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน  และการ
ลำดับคำ ตามโครงสรางประโยคของภาษาจีนและภาษาไทยคนควา รวบรวมคำศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอ่ืน และนำเสนอดวยการพูดหรือเขียน ฟง พูด และอานหรือเขียนประโยค หรือบทสนทนา ใน
สถานการณท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา ใชภาษาจีนในการสืบคน และรวบรวมคำศัพทท่ีเก่ียวของกับ
ส่ิงใกลตัว    
       โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง   การพูด   การอาน  การเขียน  เพ่ือใหเกิดความรูความ
เขาใจ   สามารถอานออก   เขียนได และสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูโดยใชภาษาจีนไดอยางเหมาะสมกับวัย
และสถานการณตาง ๆ 
  เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาจีน  ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู  ความบันเทิงและการเขาสู
สังคม   สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรม  รักความเปนไทย  ตลอดจนมีความมุงม่ันในการ
ทำงานจนสำเร็จ และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
ผลการเรยีนรู 
1.ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอรอง และคำแนะนำงาย  ๆท่ีฟงและอาน 
2.อานออกเสียงขอความ นิทาน และบทกลอน ตามหลักการออกเสียง   ขอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ใน
สถานการณตาง  ๆ
3.ระบุภาพ สัญลักษณ เครื่องหมาย ตรงตามความหมายของกลุมคำ ประโยค และขอความส้ัน  ๆท่ีฟงหรืออาน 4.บอกใจความ
สำคัญ และตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา นิทานงาย  ๆหรือเร่ืองส้ัน  ๆ
5.พูดหรือเขียนโตตอบในการส่ือสารระหวางบุคคล    
6.พูดหรือเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเร่ืองใกลตัว 
7. ปฏิบัติตามคำส่ัง  คำขอรอง  และคำแนะนำ งาย  ๆท่ีฟงหรืออาน 
8.เขียนภาพ แผนผัง และตาราง แสดงขอมูลตาง  ๆตามท่ีฟงหรืออาน 
9.พูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม หรือเร่ืองใกลตัว 
10.ตอบคำถาม หรือบอกความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของจีน   
รวมทั้งหมด…………10…………..ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 รายวิชา ภาษาจีน รหัสวิชา จ16201                         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                    ปการศึกษา 2565        
 เวลา  40  ชั่วโมง                          จำนวน  1.0  หนวยกิต 

ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอรอง และคำแนะนำท่ีฟงและอาน อานออกเสียงขอความ นิทาน และบทกลอน 
ตามหลักการออกเสียง   ระบุประโยค ขอความส้ัน  ๆตรงตามภาพ  สัญลักษณ หรือเคร่ืองหมาย ท่ีฟงหรืออาน 
บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา นิทาน หรือเร่ืองเลางาย  ๆ พูดหรือเขียน
โตตอบในการส่ือสารระหวางบุคคล ใชคำส่ัง คำขอรอง คำขออนุญาต และคำแนะนำ พูดหรือเขียนแสดงความ
ตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณตางๆพูดหรือเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับ
ตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเร่ืองใกลตัว พูดหรือเขียนแสดงความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเร่ืองใกลตัว กิจกรรม
ตาง  ๆพรอมใหเหตุผลส้ัน  ๆประกอบ พูดหรือเขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน และส่ิงแวดลอมใกลตัว เขียน
ภาพ แผนผัง และตาราง แสดงขอมูลตาง  ๆ ท่ีฟงหรืออาน พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองใกลตัว
 ใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน บอกขอมูล 
และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเปนอยูของจีน เขารวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ บอกความเหมือน หรือความแตกตางระหวางการออกเสียง ประโยคชนิด
ตาง  ๆการใชเคร่ืองหมายวรรคตอน และการลำดับคำ ตามโครงสรางประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย บอก
ความเหมือนหรือความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง และประเพณี ตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรม 
ของไทย คนควา รวบรวมคำศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน จากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการ
พูดหรือเขียน ใชภาษาจีนส่ือสารในสถานการณตาง  ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา ใชภาษาจีนในการ
สืบคน และรวบรวมขอมูลตาง  ๆ 
             โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง   การพูด   การอาน  การเขียน  เพ่ือใหเกิดความรูความ
เขาใจ   สามารถอานออก   เขียนได และสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูโดยใชภาษาจีนไดอยางเหมาะสมกับวัย
และสถานการณตาง ๆ 
  เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาจีน  ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู  ความบันเทิงและการเขาสู
สังคม   สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรม  รักความเปนไทย  ตลอดจนมีความมุงม่ันในการ
ทำงานจนสำเร็จ และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
ผลการเรียนรู 
1.ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอรอง และคำแนะนำท่ีฟงและอาน 
๒.อานออกเสียงขอความ นิทาน และบทกลอน ตามหลักการออกเสียง    
3.ระบุประโยค ขอความส้ัน  ๆตรงตามภาพ  สัญลักษณ หรือเคร่ืองหมาย ท่ีฟงหรืออาน 
๔.บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา นิทาน หรือเร่ืองเลางาย  ๆ
5.พูดหรือเขียนโตตอบในการส่ือสารระหวางบุคคล 
6.พูดหรือเขียนแสดงความตองการขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณตางๆ 
7.พูดหรือเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเร่ืองใกลตัว 
8.พูดหรือเขียนแสดงความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเร่ืองใกลตัว กิจกรรมตาง  ๆพรอมใหเหตุผลส้ัน  ๆประกอบ 
9. บอกขอมูล และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเปนอยูของจีน 
 
รวมทั้งหมด…………9…………..ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายราย (วิชาเพิ่มเติม) 
 
รหัสวิชา อ14201-อ16201 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม      กลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาตางประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6                                                    เวลา  40 

ชั่วโมง/ชั้นป 

ผูที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยูในระดับ A1 จะสามารถเขาใจและโตตอบในส่ิงที่คุนเคยในชีวิตประจำวัน 
รวมถึงสามารถใชประโยคพ้ืนฐานเพ่ือส่ือสารถึงความตองการที่เปนรูปธรรมสามารถแนะนำตัวเองและคนอ่ืน 
สามารถถามและตอบคำถามเก่ียวกับรายละเอียดสวนบุคคลได เชน สถานท่ีอยูอาศัย คนท่ีรูจัก และส่ิงของท่ีมี
สามารถโตตอบกับผูอ่ืนได ในกรณีท่ีผูอ่ืนพูดอยางชา  ๆชัดเจน และพรอมท่ีจะชวยเหลือ 
 
ผลการเรียนรู 
 1.แนะนำตัวเองงาย  ๆและการทักทายเบ้ืองตน 
 2.บอกขอมูลวาตัวเองและผูอ่ืนมาจากไหน และอธิบายขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับเมืองน้ันๆ 
 3. สามารถใหขอมูลสวนตัวเบ้ืองตน เก่ียวกับตนเองโดยใชคำ และวลีท่ีส้ันและงาย หรือใชประโยค
 พ้ืนฐานได 
 4. อธิบายการแตงตัวในระดับพ้ืนฐานและสอบถามพนักงานขายดวยคำถามงายๆ 
 5.พูดคุยเก่ียวกับอาหารโปรดและส่ังอาหารงาย  ๆสำหรับซ้ือกลับบาน 
 6.พูดเก่ียวกับกิจกรรมประจำวัน สามารถนัดพบเพ่ือนและเพ่ือนรวมงานได 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ระดับมธัยมศึกษาปท่ี 1 – 3  
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กลุมรายวิชาสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ 
 

 รหัสวิชา ค21201      เสริมทักษะคณิตศาสตร 1 

 รหัสวิชา ค21202      เสริมทักษะคณิตศาสตร 2 

 รหัสวิชา ค22201      เสริมทักษะคณิตศาสตร 3 

 รหัสวิชา ค22202      เสริมทักษะคณิตศาสตร 4 

 รหัสวิชา ค23201      เสริมทักษะคณิตศาสตร 5 

 รหัสวิชา ค23202      เสริมทักษะคณิตศาสตร 6 

 รหัสวิชา จ21201  ภาษาจีน 1 

 รหัสวิชา จ21202  ภาษาจีน 2 

 รหัสวิชา จ22201  ภาษาจีน 3 

 รหัสวิชา จ222012 ภาษาจีน 4 

 รหัสวิชา จ23201  ภาษาจีน 5 

 รหัสวิชา จ232012 ภาษาจีน 6 

 

กลุมรายวิชาสงเสริมความเปนเลิศดานอาชีพ 
 

 รหัสวิชา ว 21201   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ๑ 

 รหัสวิชา ว 212012  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 2 

 รหัสวิชา ว 22201  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 

 รหัสวิชา ว 22202  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 4 

 รหัสวิชา ว 23201  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 5 

 รหัสวิชา ว 23202  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 6 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค 21201  ชื่อรายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร 1            กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1    ภาคเรียนที่ 1        เวลา  40  ชั่วโมง 
 
ศึกษา  ฝกทักษะ/กระบวนการในสาระตอไปน้ี 
 พัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีความรู  ความเขาใจ  เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  ดัง
สาระตอไปน้ี 
  ห.ร.ม. และ ค.ร.น. การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ การหา ค.ร.น. ของจำนวนนับการแกปญหาโดยใช ห.ร.ม. 
และ ค.ร.น. 
  การวัด หนวยความยาว พ้ืนท่ี การแกปญหาหรือสถานการณในชีวิตประจำวันโดยใชความรู เก่ียวกับพ้ืนท่ี 
การคาดคะเน 
   โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณท่ีใกลตัวใหผูเรียนคนควา ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคำนวณ  การแกปญหา  การใหเหตุผล  การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร  และนำประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีไดไปใชในการเรียนรูส่ิงตาง 
 ๆและใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตนคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงาน

อยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเช่ือม่ันในตัวเอง 
การวัดและประเมินผล  ใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายรูปแบบ เชน  ดานความรู(K)   ดานทักษะ
กระบวนการ(P)  และ ดานคุณธรรม จริยธรรม (A)   การประเมินผลระดับคุณภาพดาน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และระดับคุณภาพดาน การอาน คิดวิเคราะหและเขียนส่ือความ เคร่ืองมือวัดและประเมินผลท่ีตรง
ตามสภาพจริงของดานตาง  ๆท่ีตองการวัดและประเมินผล   
 
ผลการเรียนรู 

1. สามารถหา ห.ร.ม และ ค.ร.น ได 

2. เขาใจเปรียบเทียบหนวยความยาว  หนวยพ้ืนท่ีในระบบเดียวกันและตางระบบ  และ เลือกใช หนวย

การวัดไดอยางเหมาะสม 

3. นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญญาตาง ไๆด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค 21202  ชื่อรายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร 2            กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1    ภาคเรียนที่ 2      เวลา  40  ชั่วโมง 
 

ศึกษา คนควา ฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับเร่ืองตอไปน้ี 
สถิติ การสรางรูปคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูลการนำเสนอขอมูลและการแปรความหมาย

ขอมูล  
จำนวนและตัวเลข สัญลักษณแทนจำนวน ระบบเลขฐานตาง  ๆการเปล่ียนฐานในระบบตัวเลข 
รูปสามมิติ ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  การมองภาพสามมิติ การเขียน

ภาพสามมิติ และการเขียนภาพแบบ Isometric 
โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณท่ีใกลตัวใหผูเรียนคนควา ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป

รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคำนวณ  การแกปญหา  การใหเหตุผล  การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร  และนำประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีไดไปใชในการเรียนรูส่ิงตาง 
 ๆและใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตนคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงาน

อยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเช่ือม่ันในตัวเอง 
การวัดและประเมินผล  ใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายรูปแบบ เชน  ดานความรู(K)   ดาน

ทักษะกระบวนการ(P)  และ ดานคุณธรรม จริยธรรม (A)   การประเมินผลระดับคุณภาพดาน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค และระดับคุณภาพดาน ก 

ารอาน คิดวิเคราะหและเขียนส่ือความ เคร่ืองมือวัดและประเมินผลท่ีตรงตามสภาพจริงของดานตาง 
 ๆท่ีตองการวัดและประเมินผล   

 
ผลการเรียนรู 

1. เขาใจคำถามทางสถิติและใชวิธีท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือตอบคำาถามทางสถิติ 

2. อาน วิเคราะห และแปลความหมายขอมูลซ่ึงมีอยูในชีวิตจริงท่ีนำาเสนอดวยแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิ

แทง กราฟเสนและแผนภูมิรูปวงกลม รวมท้ังเขียนแผนภูมิรูปวงกลม 

3. เลือกใชความรูทางสถิติในการนำเสนอขอมูลท่ีมีอยูในชีวิตจริง โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

4. เขียนแสดงจำนวนดวยตัวเลขอียิปต ตัวเลขโรมัน และตัวเลขฮินดูอารบิกได 

5. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบตัวเลขฐานสิบ 

6. เขียนตัวเลขท่ีกำหนดใหเปนตัวเลขฐานสองได 

7. เขียนตัวเลขท่ีกำหนดใหเปนตัวเลขฐานตาง  ๆได 

8. อธิบายหรือบอกลักษณะของภาพสองมิติท่ีไดจากการมองทางดานหนา ดานขางหรือดานบน ของรูป

เรขาคณิตสามมิติท่ีกำหนดใหได 

9. ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีภาพดานหนา ดานขางและดานบนตามท่ีกำหนดใหได 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค 22201  ชื่อรายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร 3            กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2    ภาคเรียนที่ 1      เวลา  40  ชั่วโมง 

 
ศึกษา ฝกทักษะ/กระบวนการในสาระตอไปน้ี  

  พหุนาม การบวกและการลบเอกนาม การบวกและการลบเอกนามพหุนาม การคูณพหุนาม  การหาร 
พหุนามดวยเอกนาม 

กรณฑท่ี 2 การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนจริงท่ีอยูในรูป a  เม่ือ 0a  
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจำวันท่ีใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษา คนควา 

โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื ่อสาร การส่ือ

ความหมายทางคณิตศาสตร และการนำเสนอ การเช่ือมโยงความรูตาง  ๆทางคณิตศาสตรและ เช่ือมโยงคณิตศาสตร
กับศาสตรอื่น  ๆและนำประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูส่ิงตาง  ๆและ
ใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พรอมท้ังตระหนักในคุณคาและมีเจตคติท่ีดี
ตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมี
ความเช่ือม่ันในตนเอง 

การวัดและประเมินผล  ใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายรูปแบบ เชน  ดานความรู(K)   ดาน
ทักษะกระบวนการ(P)  และ ดานคุณธรรม จริยธรรม (A)   การประเมินผลระดับคุณภาพดาน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค และระดับคุณภาพดาน การอาน คิดวิเคราะหและเขียนส่ือความ เคร่ืองมือวัดและประเมินผลท่ีตรง
ตามสภาพจริงของดานตาง  ๆท่ีตองการวัดและประเมินผล   

 
 

ผลการเรียนรู 
1. เขาใจหลักการการดำเนินการของพหุนาม และใชพหุนามในการแกปญหาคณิตศาสตรได 

2. นักเรียนมีความรูเก่ียวกับเร่ืองกรณฑท่ีสอง แสดงการบวก ลบ คูณ และหารจำนวนจริงท่ีอยูในรูป a  

เม่ือ 0a  และนำความรูเร่ือง กรณฑท่ีสองไปใชในการแกปญหาได 

3. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบท่ีได 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค 22202  ชื่อรายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร 4            กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2    ภาคเรียนที่ 2      เวลา  40  ชั่วโมง 
 

    ศึกษา ฝกทักษะ/กระบวนการในสาระตอไปน้ี  
 การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใชสมบัติการแจกแจง 

กำลังสองสมบูรณ ผลตางของกำลังสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีเกินสองสอง โดยใชสมบัติการ

แจกแจง 

การประยุกตสมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแกสมการกำลังสองตัวแปรเดียว และการนำไปใช 

โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจำวันท่ีใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการ

ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแกปญหา การให

เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนำประสบการณดานความรู ความคิดทักษะกระบวนการท่ีได

ไปใชในการเรียนรูสิ ่งตางๆและใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรครวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ

คณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมี

ความเช่ือม่ันในตนเอง 

การวัดและประเมินผล  ใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายรูปแบบ เชน  ดานความรู(K)   ดาน
ทักษะกระบวนการ(P)  และ ดานคุณธรรม จริยธรรม (A)   การประเมินผลระดับคุณภาพดาน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค และระดับคุณภาพดาน การอาน คิดวิเคราะหและเขียนส่ือความ เคร่ืองมือวัดและประเมินผลท่ีตรง
ตามสภาพจริงของดานตาง  ๆท่ีตองการวัดและประเมินผล   
 

ผลการเรียนรู 
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใชสมบัติการแจกแจงได 

2. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยวิธีทำเปนกำลังสองสมบูรณได 

3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยผลตางของกำลังสองได 

4. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีมีดีกรีสูงกวาสองได 

5. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสอง โดยอาศัยวิธีทำเปนกำลังสองสมบูรณหรือใช

ทฤษฎีเศษเหลือได 

6. แกสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบได 

7. แกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบได 

8. แกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวได 

9. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบท่ีได 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ค23201  ชื่อรายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร5             กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3    ภาคเรียนที่ 1        เวลา  40  ชั่วโมง 
 

ศึกษา ฝกทักษะการคิดคำนวณ ฝกการแกปญหา ฝกการอาน คิดวิเคราะห และเขียนโจทยปญหาใน
สาระตอไปน้ี 
 ระบบสมการ การแกระบบสมการเชิงเสนกับสมการดีการีสอง และการแกระบบสมการดีกรีสองทั้งสอง
สมการ การนำความรูเก่ียวกับการแกระบบสมการดีกรีสองไปใชในการแกปญหา 

เศษสวนของพหุนาม การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวนของพหุนาม 
  ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหาเพ่ือใหมีความรู จัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัว ให
ผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยการปฏิบัติจริง ทดสอบ สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิด
คำนวณ การคิดวิเคราะหการแกปญหาการใหเหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนำประสบการณ
ดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีไดไปใชในการเรียนรูส่ิงตาง  ๆการนำเสนอไดอยาถูกตองและชัดเจน 
เชื่อมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตรและนำความรูหลักการกระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตรอ่ืน  ๆและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงาน
อยางเปนระบบ ระเบียบและรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเช่ือม่ันในตนเอง มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของโรงเรียน และสามารถคิดวิเคราะห เขียนส่ือความได 

การวัดและประเมินผล  ใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายรูปแบบ เชน  ดานความรู(K)   ดาน
ทักษะกระบวนการ(P)  และ ดานคุณธรรม จริยธรรม (A)   การประเมินผลระดับคุณภาพดาน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค และระดับคุณภาพดาน การอาน คิดวิเคราะหและเขียนส่ือความ เคร่ืองมือวัดและประเมินผลท่ีตรง
ตามสภาพจริงของดานตาง  ๆท่ีตองการวัดและประเมินผล   

 
ผลการเรียนรู 

1. แกระบบสมการท่ีประกอบดวยสมการเชิงเสนและสมการดีกรีสองได 

2. แกระบบสมการท่ีประกอบดวยสมการสมการดีกรีสองท้ังสองสมการได 

3. นักเรียนมีความรูเก่ียวกับเร่ืองระบบสมการ และนำความรูเร่ืองระบบสมการ ไปใชแกปญหาได 

4. บวก ลบ คูณ หารเศษสวนของพหุนามได 

5. แกโจทยปญหาเก่ียวกับเศษสวนของพหุนามได 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ค 23202  ชื่อรายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร 6            กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3    ภาคเรียนที่ 2       เวลา  40  ชั่วโมง 
 

ศึกษา มุมที่จุดศูนยกลางและมุมในสวนโคงของวงกลม  คอรดของวงกลม และ เสนสัมผัสวงกลม ฝก
ทักษะการคิดคำนวณ ฝกการแกปญหา ฝกการอาน คิดวิเคราะห และเขียนโจทยปญหาในขอสอบแขงขัน
ระดับชาติ ตาง  ๆ 

ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหาเพ่ือใหมีความรู จัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัว ให
ผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยการปฏิบัติจริง ทดสอบ สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิด
คำนวณ การคิดวิเคราะหการแกปญหาการใหเหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนำประสบการณ
ดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีไดไปใชในการเรียนรูส่ิงตาง  ๆการนำเสนอไดอยาถูกตองและชัดเจน 
เชื่อมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตรและนำความรูหลักการกระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตรอ่ืน  ๆและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงาน
อยางเปนระบบ ระเบียบและรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเช่ือม่ันในตนเอง มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของโรงเรียน และสามารถคิดวิเคราะห เขียนส่ือความได 

การวัดและประเมินผล  ใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายรูปแบบ เชน  ดานความรู(K)   ดาน
ทักษะกระบวนการ(P)  และ ดานคุณธรรม จริยธรรม (A)   การประเมินผลระดับคุณภาพดาน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค และระดับคุณภาพดาน การอาน คิดวิเคราะหและเขียนส่ือความ เคร่ืองมือวัดและประเมินผลท่ีตรง
ตามสภาพจริงของดานตาง  ๆท่ีตองการวัดและประเมินผล   

 
ผลการเรียนรู 

1. บอกทฤษฎีบทเก่ียวกับมุมท่ีจุดศูนยกลางและมุมในสวนโคงของวงกลม คอรดของวงกลม และเสน

สัมผัสวงกลม 
2. นำทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลมไปใชในการใหเหตุผลและการแกปญหาคณิตศาสตร 

3. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสองได 

4. เขาใจการนำความรูเก่ียวกับฟงกชันกำลังสองไปใชในการแกปญหาได 

5. เขาใจการนำความรูเก่ียวกับการแกสมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใชในการแกปญหาได 

6. เขาใจการนำความรูเก่ียวกับการแกอสมการเชิงเสน ตัวแปรเดียวไปใชในการแกปญหาได 

7. เขาใจการนำความรูเก่ียวกับการแกระบบสมการ เชิงเสนสองตัวแปรไปใชในการแกปญหาได 

8. เขาใจการนำความรูเก่ียวกับพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม ไปใชในการ

แกปญหาได 

9. เขาใจการนำความรูเก่ียวกับความคลายไปใชในการแกปญหาได 

10. เขาใจการนำคาอัตราสวนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา ไปใชในการ

แกปญหาได 

11. เขาใจการนำความรูเก่ียวกับสถิติ ความนาจะเปนไปใชในชีวิตจริงได 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา ภาษาจีน รหัสวิชา จ11201            กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                     ภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา2565    
เวลา  20  ชั่วโมง                                จำนวน  0.5  หนวยกิต 
  
 ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอรอง คำแนะนำ และคำช้ีแจงงาย  ๆท่ีฟงและอาน อานออกเสียงขอความ นิทาน 
และบทรอยกรองส้ัน  ๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุประโยคและขอความ หรือตอบคำถามใหสัมพันธกับส่ือท่ี
ไมใชความเรียงท่ีอาน ระบุหัวขอเร่ือง ใจความสำคัญ และตอบคำถาม จากการฟงและการอาน สนทนา 
แลกเปล่ียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณตาง  ๆในชีวิตประจำวัน ใชคำขอรอง คำแนะนำ และ
คำช้ีแจง ในสถานการณตาง  ๆ พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ใน
สถานการณตาง  ๆ พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล แสดงความคิดเห็น เก่ียวกับเร่ืองท่ีฟง หรืออานพูดและ
เขียนแสดงความรูสึก ความคิดเห็นของตนเอง เก่ียวกับเรื่องใกลตัว กิจกรรมตางๆ พรอมใหเหตุผลส้ันๆ 
ประกอบ พูดและเขียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ และส่ิงแวดลอมใกลตัว 
พูดหรือเขียนสรุปใจความสำคัญเก่ียวกับ เร่ืองใกลตัว พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมหรือ
เร่ืองใกลตัว พรอมใหเหตุผลส้ัน  ๆ ประกอบ ใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพเหมาะสม ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน บรรยายเก่ียวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปนอยู และประเพณีของ
จีน เขารวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ เปรียบเทียบความเหมือนหรือ
ความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเปนอยูของจีนกับของไทย บอกความเหมือน
หรือความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ  การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน และการลำดับคำ
ตามโครงสรางประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย คนควา รวบรวม และสรุปขอมูลหรือขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของ
กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน จากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการพูดหรือการเขียน ใชภาษาจีนส่ือสารใน
สถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา ใชภาษาจีนในการสืบคน คนควา 
และนำเสนอความรูหรือขอมูลตาง  ๆจากส่ือและแหลงการเรียนรูตาง  ๆในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ  
 โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง   การพูด   การอาน  การเขียน  เพ่ือใหเกิดความรูความ
เขาใจ   สามารถอานออก   เขียนได และสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับวัย
และสถานการณตาง ๆ 
  เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาจีน  ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู  ความบันเทิงและการ
เขาสูสังคม   สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรม  รักความเปนไทย  ตลอดจนมีความมุงม่ันในการ
ทำงานจนสำเร็จ และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
ผลการเรยีนรู 

1. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอรอง คำแนะนำ และคำช้ีแจงงาย  ๆท่ีฟงและอาน 

2. อานออกเสียงขอความ นิทาน และบทรอยกรองส้ัน  ๆตามหลักการออกเสียง 

3. ระบุประโยคและขอความ หรือตอบคำถามใหสัมพันธกับส่ือท่ีไมใชความเรียงท่ีอาน    

4. สนทนา แลกเปล่ียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณตางๆในชีวิตประจำวัน 

5. พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล แสดงความคิดเห็น เก่ียวกับเรือ่งท่ีฟงหรืออาน 

6. พูดและเขียนแสดงความรูสึก ความคิดเห็นของตนเอง เก่ียวกับเร่ืองใกลตัว กิจกรรมตาง  ๆพรอมใหเหตุผลส้ัน  ๆประกอบ 

7. พูดและเขียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ และส่ิงแวดลอมใกลตัว 

8. บรรยายเก่ียวกับเทศกาล วันสำคัญชีวิตความเปนอยู และประเพณีของจีน 
 รวมทั้งหมด…………8…………..ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา ภาษาจีน รหัสวิชา จ11202            กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                       ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา2565   
เวลา  20  ชั่วโมง                                  จำนวน  0.5  หนวยกิต 
 

ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอรอง คำแนะนำ และคำช้ีแจงงาย  ๆท่ีฟงและอาน อานออกเสียงขอความ นิทาน 
และบทรอยกรองส้ัน  ๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุประโยคและขอความ หรือตอบคำถามใหสัมพันธกับส่ือท่ี
ไมใชความเรียงท่ีอาน ระบุหัวขอเร่ือง ใจความสำคัญ และตอบคำถาม จากการฟงและการอาน สนทนา 
แลกเปล่ียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณตาง  ๆในชีวิตประจำวัน ใชคำขอรอง คำแนะนำ และ
คำช้ีแจง ในสถานการณตาง  ๆ พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ใน
สถานการณตาง  ๆ พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล แสดงความคิดเห็น เก่ียวกับเร่ืองท่ีฟง หรืออานพูดและ
เขียนแสดงความรูสึก ความคิดเห็นของตนเอง เก่ียวกับเรื่องใกลตัว กิจกรรมตางๆ พรอมใหเหตุผลส้ันๆ 
ประกอบ พูดและเขียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ และส่ิงแวดลอมใกลตัว 
พูดหรือเขียนสรุปใจความสำคัญเก่ียวกับ เร่ืองใกลตัว พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมหรือ
เร่ืองใกลตัว พรอมใหเหตุผลส้ัน  ๆ ประกอบ ใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพเหมาะสม ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน บรรยายเก่ียวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปนอยู และประเพณีของ
จีน เขารวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ เปรียบเทียบความเหมือนหรือ
ความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเปนอยูของจีนกับของไทย บอกความเหมือน
หรือความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ  การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน และการลำดับคำ
ตามโครงสรางประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย คนควา รวบรวม และสรุปขอมูลหรือขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของ
กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน จากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการพูดหรือการเขียน ใชภาษาจีนส่ือสารใน
สถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา ใชภาษาจีนในการสืบคน คนควา 
และนำเสนอความรูหรือขอมูลตาง  ๆ จากส่ือและแหลงการเรียนรูตาง  ๆ ในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ
 โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง   การพูด   การอาน  การเขียน  เพ่ือใหเกิดความรูความ
เขาใจ   สามารถอานออก   เขียนได และสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับวัย
และสถานการณตาง ๆ 
  เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาจีน  ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู  ความบันเทิงและการ
เขาสูสังคม   สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรม  รักความเปนไทย  ตลอดจนมีความมุงม่ันในการ
ทำงานจนสำเร็จ และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
ผลการเรียนรู 

1. ระบุประโยคและขอความ หรือตอบคำถามใหสัมพันธกับส่ือท่ีไมใชความเรียงท่ีอาน    
2. ระบุหัวขอเร่ือง ใจความสำคัญ และตอบคำถาม จากการฟงและการอาน พูดและแสดงออกอยาง

สุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน     
3. ระบุประโยคและขอความ หรือตอบคำถามใหสัมพันธกับส่ือท่ีไมใชความเรียงท่ีอาน    
4. สนทนา แลกเปล่ียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณตาง  ๆในชีวิตประจำวัน 
5. พูดและเขียนแสดงความตองการขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณตาง  ๆ
6. พูดและเขียนแสดงความรูสึก ความคิดเห็นของตนเอง เก่ียวกับเร่ืองใกลตัว กิจกรรมตางๆ พรอมให

เหตุผลส้ัน  ๆประกอบ 
7. เขารวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 
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8. คนควา รวบรวม และสรุปขอมูลหรือขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน จากแหลง
เรียนรู และนำเสนอดวยการพูดหรือการเขียน 

รวมทั้งหมด…………8…………..ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 รายวิชา ภาษาจีน รหัสวิชา จ22201                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                           ภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา2565         
  เวลา  20  ชั่วโมง                                           จำนวน  0.5  หนวยกิต 

ปฏิบัติตามคำขอรอง คำแนะนำ คำช้ีแจง  และคำอธิบายงาย  ๆท่ีฟงและอาน อานออกเสียงขอความ 
ขาว ประกาศ และบทรอยกรองส้ัน  ๆ ตามหลักการอาน  ระบุประโยคและขอความ หรือตอบคำถามใหสัมพันธ
กับส่ือท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตาง  ๆท่ีอาน ระบุหัวขอเร่ือง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และตอบ
คำถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟงและอาน พรอมใหเหตุผล และยกตัวอยางงาย  ๆประกอบ สนทนา แลกเปล่ียนขอมูล
เก่ียวกับตนเอง เร่ืองใกลตัว และสถานการณตาง  ๆในชีวิตประจำวัน ใชคำขอรอง คำแนะนำ คำช้ีแจง และ
คำอธิบาย ตามสถานการณ พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ใน
สถานการณตาง  ๆพูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล บรรยาย แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง ท่ีฟงหรืออาน 
พูดและเขียนแสดงความรูสึก ความคิดเห็นของตนเอง เก่ียวกับเร่ืองตาง  ๆกิจกรรม และประสบการณ พรอมให
เหตุผลประกอบ พูดและเขียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ และส่ิงแวดลอมใกลตัว 
พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญเก่ียวกับเร่ืองใกลตัว พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม เร่ืองใกล
ตัว และประสบการณ พรอมใหเหตุผลส้ัน  ๆประกอบ ใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับบุคคลและ
โอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของจีน อธิบายเก่ียวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปนอยู และ
ประเพณีของจีน เขารวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ เปรียบเทียบและ
อธิบาย ความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตาง  ๆและ  การลำดับคำตาม
โครงสรางประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวาง
ชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของจีนกับของไทย คนควา รวบรวม และสรุปขอมูลหรือขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของ
กับกลุมสาระใชภาษาจีนส่ือสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนสถานศึกษาและ
ชุมชน  ใชภาษาจีนในการสืบคน คนควา รวบรวม นำเสนอและสรุปความรูหรือขอมูลตาง  ๆจากส่ือและแหลง
การเรียนรูตาง  ๆในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ การเรียนรูอ่ืน จากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการพูด
หรือการเขียน 

โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง   การพูด   การอาน  การเขียน  เพ่ือใหเกิดความรูความ
เขาใจ   สามารถอานออก   เขียนได และสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับวัย
และสถานการณตาง ๆ 
  เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาจีน  ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู  ความบันเทิงและการ
เขาสูสังคม   สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรม  รักความเปนไทย  ตลอดจนมีความมุงม่ันในการ
ทำงานจนสำเร็จ และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
ผลการเรียนรู 
1. ปฏิบัติตามคำขอรอง คำแนะนำ คำช้ีแจง  และคำอธิบายงาย  ๆท่ีฟงและอาน 
2. อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ และบทรอยกรองส้ัน  ๆ ตามหลักการอาน   
3. ระบุประโยคและขอความ หรือตอบคำถามใหสัมพันธกับส่ือท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตาง  ๆท่ีอาน 
4. ระบุหัวขอเร่ือง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และตอบคำถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟงและอาน พรอมให
เหตุผล และยกตัวอยางงาย  ๆประกอบ 
5. สนทนา แลกเปล่ียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง เร่ืองใกลตัว และสถานการณตาง  ๆ 
ในชีวิตประจำวัน 
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6. พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล บรรยาย แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟงหรืออาน 
7. พูดและเขียนแสดงความรูสึก ความคิดเห็นของตนเอง เก่ียวกับเร่ืองตาง  ๆกิจกรรม และประสบการณ 
พรอมใหเหตุผลประกอบ 
8. พูดและเขียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ และส่ิงแวดลอมใกลตัว 
9.พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญเก่ียวกับเร่ืองใกลตัว 
 
รวมทั้งหมด…………9…………..ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 รายวิชา ภาษาจีน รหัสวิชา จ22202                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                           ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา2565        
  เวลา  20  ชั่วโมง                                          จำนวน  0.5  หนวยกิต 

ปฏิบัติตามคำส่ัง คำแนะนำ คำขอรอง และคำอธิบายท่ีฟงและอาน อานออกเสียงตัวอักษร คำศัพท 
กลุมคำ ประโยค ตามหลักการอานในระบบเสียงภาษาจีนกลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ ตรงตามความหมาย
ของคำ กลุมคำ และประโยค จากการฟงหรือการอาน  ตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา หรือตอบ
คำถามจากการดูภาพประกอบ  พูดหรือเขียนโตตอบในการส่ือสารระหวางบุคคล  
ใชคำส่ัง คำขอรอง คำแนะนำ คำช้ีแจง คำขออนุญาตท่ีใชในหองเรียนและในชีวิตประจำวัน  พูดหรือเขียน
แสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจำวัน พูดหรือเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล
เก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเร่ืองใกลตัว  พูดหรือเขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็นของตนเอง
เก่ียวกับเร่ืองราวในชีวิตประจำวันพรอมใหเหตุผลประกอบงาย  ๆพูดหรือเขียนขอมูลเก่ียวกับตัวเอง เพ่ือน และ
เร่ืองใกลตัว  เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเองแบบงาย  ๆ พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม 
ประสบการณ หรือเร่ืองใกลตัว  ใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของจีน  บอกขอมูล และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเปนอยูของจีน  
เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ  บอกความเหมือน หรือความแตกตางระหวาง
การออกเสียงประโยคชนิดตาง  ๆ การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน  และการลำดับคำ ตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาจีนและภาษาไทย  เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ 
และชีวิตความเปนอยูของจีนกับของไทย  คนควา รวบรวมคำศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน จาก
แหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการพูดหรือเขียน  ฟง พูด อาน หรือเขียนประโยคหรือบทสนทนาในสถานการณ
ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา  ใชภาษาจีนในการสืบคน และรวบรวมขอมูลตางๆ 

โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง   การพูด   การอาน  การเขียน  เพ่ือใหเกิดความรูความ
เขาใจ   สามารถอานออก   เขียนได และสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับวัย
และสถานการณตาง ๆ 
  เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาจีน  ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู  ความบันเทิงและการ
เขาสูสังคม   สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรม  รักความเปนไทย  ตลอดจนมีความมุงม่ันในการ
ทำงานจนสำเร็จ และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
การเรียนรู 

1. อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ และบทรอยกรองส้ัน  ๆ ตามหลักการอาน   
2. ระบุหัวขอเร่ือง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และตอบคำถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟงและอาน 

พรอมใหเหตุผล และยกตัวอยางงาย  ๆประกอบ 
3. สนทนา แลกเปล่ียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง เร่ืองใกลตัว และสถานการณตาง  ๆในชีวิตประจำวัน 
4. พูดและเขียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ และส่ิงแวดลอมใกลตัว 
5. อธิบายเก่ียวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปนอยู และประเพณีของจีน 
6. เขารวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 
7. เปรียบเทียบและอธิบาย ความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตาง  ๆและ  

การลำดับคำตามโครงสรางประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย 
8. รวมทั้งหมด…………7…………..ผลการเรียนรู 



185 
 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 รายวิชา ภาษาจีน รหัสวิชา จ33201                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3                            ภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา2565         
  เวลา  20  ชั่วโมง                                           จำนวน  0.5  หนวยกิต 

ปฏิบัติตามคำขอรอง คำช้ีแจง คำแนะนำ และคำอธิบายท่ีฟงและอาน อานออกเสียงขอความ ขาว 
โฆษณา และบทรอยกรองส้ัน  ๆตามหลักการอาน  ระบุหรือเขียนส่ือท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตาง  ๆใหสัมพันธ
กับประโยค และขอความท่ีฟงหรืออานระบุหัวขอเร่ือง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และตอบคำถาม
เก่ียวกับเร่ืองท่ีฟงและอาน จากส่ือประเภทตาง  ๆ พรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ สนทนาอยาง
ตอเน่ือง หรือเขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเอง เร่ืองใกลตัว สถานการณตาง  ๆขาว เร่ืองท่ีอยูในความสนใจ
ของสังคม ใชคำขอรอง คำแนะนำ คำช้ีแจง และคำอธิบายตามสถานการณ พูดและเขียนแสดงความตองการ  
ขอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณตาง  ๆพูดและเขียนเพ่ือขอขอมูลและใหขอมูล  
อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟงหรืออาน พูดและเขียนบรรยายความรูสึก ความ
คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเร่ืองตาง  ๆกิจกรรม ประสบการณ ขาว เหตุการณ พรอมใหเหตุผลประกอบ พูดและ
เขียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ และส่ิงแวดลอมใกลตัว พูดและเขียนสรุปใจความ
สำคัญเก่ียวกับ เร่ืองตาง  ๆท่ีอยูในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ  
และเหตุการณ พรอมใหเหตุผลประกอบ เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส 
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน อธิบายเก่ียวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียม และประเพณีของ
จีน เขารวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตาง  ๆ และการลำดับคำ ตามโครงสรางประโยค
ของภาษาจีนกับภาษาไทย คนควา รวบรวม และสรุปขอมูลหรือขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรู
อ่ืน จากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการพูดหรือการเขียน ใชภาษาจีนส่ือสารในสถานการณจริงหรือ
สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน เผยแพรหรือประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของ
โรงเรียนเปนภาษาจีน ใชภาษาจีนในการสืบคน คนควา รวบรวม นำเสนอและสรุปความรูหรือขอมูลตาง  ๆจาก
ส่ือและแหลงการเรียนรูตาง  ๆในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ  

โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง   การพูด   การอาน  การเขียน  เพ่ือใหเกิดความรูความ
เขาใจ   สามารถอานออก   เขียนได และสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับวัย
และสถานการณตาง ๆ 
  เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาจีน  ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู  ความบันเทิงและการ
เขาสูสังคม   สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรม  รักความเปนไทย  ตลอดจนมีความมุงม่ันในการ
ทำงานจนสำเร็จ และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
ผลการเรียนรู 
1. ปฏิบัติตามคำขอรอง คำช้ีแจง คำแนะนำ และคำอธิบายท่ีฟงและอาน 
2. อานออกเสียงขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรองส้ัน  ๆตามหลักการอาน   
3.ระบุหรือเขียนส่ือท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตาง  ๆใหสัมพันธกับประโยค และขอความท่ีฟงหรืออาน 
4.ระบุหัวขอเร่ือง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และตอบคำถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟงและอาน จากส่ือ
ประเภทตาง  ๆ พรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 
5.สนทนาอยางตอเน่ือง หรือเขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเอง เร่ืองใกลตัว สถานการณตาง  ๆขาว เร่ืองท่ีอยู
ในความสนใจของสังคม 
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6.พูดและเขียนแสดงความตองการขอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณตางๆ 
7.พูดและเขียนเพ่ือขอขอมูลและใหขอมูล  อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟงหรืออาน 
8.พูดและเขียนบรรยายความรูสึก ความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเร่ืองตาง  ๆกิจกรรม ประสบการณ ขาว 
เหตุการณ พรอมใหเหตุผลประกอบ 
 
 
  รวมทั้งหมด…………8…………..ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 รายวิชา ภาษาจีน รหัสวิชา จ33202                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3                            ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา2565         
  เวลา  20  ชั่วโมง                                          จำนวน  0.5  หนวยกิต 

ปฏิบัติตามคำขอรอง คำช้ีแจง คำแนะนำ และคำอธิบายท่ีฟงและอาน อานออกเสียงขอความ ขาว 
โฆษณา และบทรอยกรองส้ัน  ๆตามหลักการอาน  ระบุหรือเขียนส่ือท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตาง  ๆใหสัมพันธ
กับประโยค และขอความท่ีฟงหรืออานระบุหัวขอเร่ือง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และตอบคำถาม
เก่ียวกับเร่ืองท่ีฟงและอาน จากส่ือประเภทตาง  ๆ พรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ สนทนาอยาง
ตอเน่ือง หรือเขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเอง เร่ืองใกลตัว สถานการณตาง  ๆขาว เร่ืองท่ีอยูในความสนใจ
ของสังคม ใชคำขอรอง คำแนะนำ คำช้ีแจง และคำอธิบายตามสถานการณ พูดและเขียนแสดงความตองการ  
ขอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณตาง  ๆพูดและเขียนเพ่ือขอขอมูลและใหขอมูล  
อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟงหรืออาน พูดและเขียนบรรยายความรูสึก ความ
คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเร่ืองตาง  ๆกิจกรรม ประสบการณ ขาว เหตุการณ พรอมใหเหตุผลประกอบ พูดและ
เขียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ และส่ิงแวดลอมใกลตัว พูดและเขียนสรุปใจความ
สำคัญเก่ียวกับ เร่ืองตาง  ๆท่ีอยูในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ  
และเหตุการณ พรอมใหเหตุผลประกอบ เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส 
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน อธิบายเก่ียวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียม และประเพณีของ
จีน เขารวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตาง  ๆ และการลำดับคำ ตามโครงสรางประโยค
ของภาษาจีนกับภาษาไทย คนควา รวบรวม และสรุปขอมูลหรือขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรู
อ่ืน จากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการพูดหรือการเขียน ใชภาษาจีนส่ือสารในสถานการณจริงหรือ
สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน เผยแพรหรือประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของ
โรงเรียนเปนภาษาจีน ใชภาษาจีนในการสืบคน คนควา รวบรวม นำเสนอและสรุปความรูหรือขอมูลตาง  ๆจาก
ส่ือและแหลงการเรียนรูตาง  ๆในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ  
           โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง   การพูด   การอาน  การเขียน  เพ่ือใหเกิดความรูความ
เขาใจ   สามารถอานออก   เขียนได และสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับวัย
และสถานการณตาง ๆ 
  เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาจีน  ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู  ความบันเทิงและการ
เขาสูสังคม   สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรม  รักความเปนไทย  ตลอดจนมีความมุงม่ันในการ
ทำงานจนสำเร็จ และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
ผลการเรียนรู 

1. อานออกเสียงขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรองส้ันๆ ตามหลักการอาน 
2. ระบุหรือเขียนส่ือท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตาง  ๆใหสัมพันธกับประโยคและขอความท่ีฟงหรืออาน   
3. ระบุหัวขอเร่ือง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และตอบคำถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟงและอาน จากส่ือ

ประเภทตาง  ๆ พรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 
4. สนทนาอยางตอเน่ือง หรือเขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเอง เร่ืองใกลตัว สถานการณตาง  ๆขาว เร่ืองท่ีอยูใน

ความสนใจของสังคม 
5. พูดและเขียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ และส่ิงแวดลอมใกลตัว 
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6. อธิบายเก่ียวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียม และประเพณีของจีน 
7. เขารวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ 
8. คนควา รวบรวม และสรุปขอมูลหรือขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน จากแหลงเรียนรู และ

นำเสนอดวยการพูดหรือการเขียน 

 
  รวมทั้งหมด…………8…………..ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ว 21201  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ๑          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ภาคเรียนที่ ๑)  เวลา 40 ชั่วโมง          จำนวน 1.0 หนวยกิต 
 
 ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรม หลักการทางานรวมถึงคำสั่งพ้ืนฐานของโปรแกรม Scratch การใชคำส่ัง
พ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม การกำหนดและใชงานตัวแปร โครงสรางการทำงานโปรแกรมแบบลำดับ เงื่อนไข 
และวนซ้ำ 

เพ่ือนำหลักการเขียนโปรแกรม ไปประยุกตในการเขียนโปรแกรม ออกแบบและสรางสรรคผลงานไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแกปญหา มีความมุงมั ่นใฝเรียนรู ตระหนักถึงการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เกิดประโยชนตอการเรียนรู และไมสรางความเสียหายใหแกผูอ่ืน 
 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายหลักการทำงานคำส่ังพ้ืนฐานของโปรแกรม Scratch ได 
2. อธิบายข้ันตอนและเขียนโปรแกรมส่ังงานคอมพิวเตอรได 
3. ใชคำส่ังพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรมได 
4. กำหนดและใชงานตัวแปรได 
5. อธิบายโครงสรางการเขียนโปรแกรมแบบลำดับ เง่ือนไข และวนซ้ำได 
6. ออกแบบและสรางสรรคผลงานจากโปรแกรม Scratch 
 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

วิชา ว 21202  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ๒          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2)  เวลา 40 ชั่วโมง           จำนวน 1.0 หนวยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห อธิบายหลักการออกแบบผลิตภัณฑ รูจักโปรแกรม SketchUp การทำงานเบ้ืองตนของ
โปรแกรม SketchUp การสรางโมเดลดวย SketchUp ออกแบบผลิตภัณฑ ตาง ๆ การนำเสนอโมเดล จริยธรรม
และความปลอดภัยในการใชคอมพิวเตอร 

เกิดความรู ความเขาใจ มีทักษะ เจตคติ เห็นความสำคัญ และสามารถสรางโมเดลช้ินงาน และตกแตง
ช้ินงานของตนเองพรอมท้ัง Export ไฟลได โดยนำหลักการออกแบบผลิตภัณฑมาพัฒนาผลงานตามความสนใจและ
ความถนัดอยางเปนระบบ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสม มีหลักการใชโปรแกรมในการนำเสนอผลงาน 
ดวยกระบวนการวิเคราะห กระบวนการทำงานเปนกลุม จนสามารถสรางช้ินงานอยางสรางสรรคจากจินตนาการ
ของตนเอง 

สรางช้ินงานตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑ มีจิตสำนึกในการใชทรัพยากรอยางคุมคา มีจริยธรรมในการ
ใชคอมพิวเตอร ไมคัดลอกผลงานผูอ่ืน ใชคำสุภาพ และไมสรางความเสียหาย ตอผูอ่ืน 
 
ผลการเรียนรู 

1. บอกความหมายและความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑได 
2. อธิบายคุณสมบัติของโปรแกรม SketchUpได 
3. สรางและจัดงานช้ินงานจากโปรแกรม SketchUpได 
4. เลือกและประยุกตใชเทมเพลตใหแสดงผลตามรูปแบบตาง  ๆได 
5. วาดรูปสรางโมเดลจากโปรแกรม SketchUpได 
6. ใชเคร่ืองมือตกแตงโมเดลได 
7. นำเสนอโมเดลถูกตองตามหลักจริยธรรมและพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  
 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

วิชา ว 22201  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1)  เวลา 40 ชั่วโมง           จำนวน 1.0 หนวยกิต 
 
 ศึกษาหลักการโปรแกรมข้ันพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมภาษา และการพัฒนาโครงงาน ที่ใชการเขียน
โปรแกรมเพ่ือแกปญหาหรือสรางช้ินงาน 

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงงาน และพัฒนาโครงงานท่ีใช การเขียนโปรแกรม
เพ่ือแกปญหาหรือสรางช้ินงาน นำเสนอผลงานในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

เพ่ือใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการเรียนรูดวยตนเอง คิดแกปญหา และรวมมือกัน
พัฒนาช้ินงานหรืองานตามหลักการทำโครงงานอยางมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ มีทักษะในการนำเสนองานใน
รูปแบบท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน 
 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมได 
2. อธิบายลำดับการออกแบบโปรแกรม 
3. อธิบายความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับภาษา Python ได 
4. อธิบายวิธีการเขียนผังงานโครงสรางโปรแกรม 
5. ประมวลผลการทำงานของงานตาง  ๆ
6. ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตนได 

 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

วิชา ว 22202  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 4          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2)  เวลา 40 ชั่วโมง           จำนวน 1.0 หนวยกิต 
 
 ศึกษาความรูเก่ียวกับโปรแกรมการสรางงาน 3 มิติ เชน โปรแกรม Pro /DESKTOPหรือโปรแกรม Google 
SketchUp เปนตน การดาวนโหลดโปรแกรมมาใช การติดตั้งโปรแกรม หนาตางการทำงานและสวนประกอบ
ภายในโปรแกรม การใชโปรแกรมเบื้องตน การจัดการกับช้ินงาน การวาดรูปสรางโมเดล การแกไขและตกแตง
โมเดล และการใชโมเดลสำเร็จรูป 

อธิบายความรู เกี ่ยวกับโปรแกรมการสรางงาน 3 มิติ เชน โปรแกรม Pro/ DESKTOP หรือโปรแกรม 
Google SketchUp เปนตน และฝกปฏิบัติทักษะการดาวนโหลดโปรแกรม การติดตั ้งโปรแกรม Google 
SketchUp การใชงานหนาตางการทำงานและสวนประกอบภายในโปรแกรม การใชโปรแกรมเบ้ืองตน การจัดการ
กับช้ินงาน การวาดรูปสรางโมเดล การแกไขและตกแตงโมเดล การใชโมเดลสำเร็จรูป และการสรางสรรคช้ินงาน
ตามแบบท่ีกำหนดใหอยางนอย 1 ช้ินงาน 

เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ในการใชโปรแกรมการสรางงาน 3 มิติ ตามตองการ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
นำไปประยุกตใชในชีวิตประจาวัน และการศึกษาตอในระดับสูงข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสมใน
การทำงานดานการการสรางงาน 3 มิติ 
 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความรูเก่ียวกับโปรแกรมการสรางงาน 3 มิติได 
2. มีทักษะและอธิบายความรูเบ้ืองตนการใชโปรแกรมการสรางงาน 3 มิติได 
3. สรางและจัดการกับช้ินงานตามแบบท่ีกำหนดได 
4. สามารถวาดรูปสรางโมเดลได 
5. สามารถใชโมเดลสำเร็จรูปได 
6. สามารถวัดระยะและลงรายละเอียดในแบบรางได 
7. สามารถนำเสนอผลงานตามจรรยาบรรณและพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอรได 
 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

วิชา ว 23201  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 5          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1)  เวลา 40 ชั่วโมง           จำนวน 1.0 หนวยกิต 
 
 ศึกษาการโปรแกรมเบื้องตน ลำดับการทำงาน กระบวนความ ผังงานโครงสรางหลักการโปรแกรม แบบ 
โครงสราง คำส่ังในการประมวลผล คำส่ังในการคำนวณ ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ขอมูลแบบตางๆ คำส่ังควบคุม 
โปรแกรมคำส่ังรับขอมูลและแสดงผล และนำไปปฏิบัติสรางสรรคผลงาน 

โดยใชกระบวนการ ADDIE Model ใหผูเรียนวิเคราะหงาน กิจกรรมที่จะตองปฏิบัติ รวมทั้งทรัพยากรตาง 
 ๆท่ีเก่ียวของ นำไปสูการออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช การประเมินผล และการปรับปรุงผลงาน 

เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะและใชเทคโนโลยี มีความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัยใฝเรียนรู มุงม่ัน ในการทำงาน แสวงหา
ความรูไดดวยตนเองจากแหลงความรูที่หลากหลาย มีทักษะในการทำงาน และสามารถนำองคความรูที่ไดไปใช 
ปฏิบัติหรือสรางสรรคผลงานเพ่ือชีวิต สังคมและสาธารณะประโยชน 
 
ผลการเรียนรู 

1. ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 
2. สามารถเขียนโปรแกรมดวยคำส่ังภาษาคอมพิวเตอรได 
3. สรางช้ินงานจากโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรในรูปแบบโครงงานคอมพิวเตอรได 
4. สามารถการนำเสนอผลงานผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรได 

 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

วิชา ว 23202  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 6          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2)  เวลา 40 ชั่วโมง           จำนวน 1.0 หนวยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสรางเว็บเพจดวยภาษา Hyper Text Markup Language (HTML) โครงสรางการ
เขียนภาษา HTML การจัดและการตกแตงขอความ การแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ การสรางตาราง การเช่ือมโยง
หนาเว็บเพจ การสรางฟอรมชนิดตางๆ เทคนิคพิเศษในการใชงาน Style Sheet และ Dynamic HTML (DHTML) 
เพ่ือการตกแตงเว็บเพจใหสวยงาม และนำไปปฏิบัติสรางสรรคผลงาน 

โดยใชกระบวนการ ADDIE Model ใหผูเรียนวิเคราะหงาน กิจกรรมที่จะตองปฏิบัติ รวมทั้งทรัพยากรตาง 
 ๆท่ีเก่ียวของ นำไปสูการออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช การประเมินผล และการปรับปรุงผลงาน 

เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะและใชเทคโนโลยี มีความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัยใฝเรียนรู มุงม่ัน ในการทำงาน แสวงหา
ความรูไดดวยตนเองจากแหลงความรูที่หลากหลาย มีทักษะในการทำงาน และสามารถนำองคความรูที่ไดไปใช 
ปฏิบัติหรือสรางสรรคผลงานเพ่ือชีวิต สังคมและสาธารณะประโยชน 
 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายการเขียนคำส่ังของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรได 
2. ปฏิบัติการใชคำส่ังและสรางช้ินงานจากโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรได 
3. ออกแบบและนำเสนอช้ินงานท่ีสรางสรรคได 

 
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู 
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความเปน
มนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกของการทำประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอ่ืน
อยางมีความสุข  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบงเปน ๓ ลักษณะ ดังน้ี 
 ๑. กิจกรรมแนะแนว  

 เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิด
แกปญหา กำหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและใหคำปรึกษาแกผูปกครองใน
การมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน  
 ๒. กิจกรรมนักเรียน 

 เปนกิจกรรมที่มุ งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนำผูตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงาน
รวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน เอื้ออาทร และ
สมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเอง
ในทุกข้ันตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เนนการ
ทำงานรวมกันเปนกลุม ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและ
ทองถ่ิน กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 

 ๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบำเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร  
 ๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
๓. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  
 เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถ่ินตามความ

สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ 
เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง  ๆกิจกรรมสรางสรรคสังคม  
 
การจัดการเรียนรู 
 การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
เปนเปาหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามเปาหมายหลักสูตร ผูสอนพยายามคัดสรร กระบวนการเรียนรู 
จัดการเรียนรูโดยชวยใหผูเรียนเรียนรูผานสาระท่ีกำหนดไวในหลักสูตร ๘ กลุมสาระการเรียนรู รวมท้ังปลูกฝง
เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตาง  ๆอันเปนสมรรถนะสำคัญใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  

๑. หลักการจัดการเรียนรู 
  การจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสำคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดหลักวา ผูเรียนมี
ความสำคัญท่ีสุดเช่ือวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดยึดประโยชนท่ีเกิดกับผูเรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เนนใหความสำคัญท้ังความรู และคุณธรรม  
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๒. กระบวนการเรียนรู 
  การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เปน
เครื่องมือที่จะนำพาตนเองไปสู เปาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรูที ่จำเปนสำหรับผูเรียน อาทิ 
กระบวนการเรียนรู แบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู  กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรู จากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ 
ลงมือทำจร ิง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเร ียนร ู การเร ียนร ู ของตนเอง 
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

 กระบวนการเหลานี้เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนควรไดรับการฝกฝน พัฒนา เพราะจะ
สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผูสอน จึงจำเปนตองศึกษาทำ
ความเขาใจในกระบวนการเรียนรูตาง ๆ เพื่อใหสามารถเลือกใชในการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๓. การออกแบบการจัดการเรียนรู 
  ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด สมรรถนะสำคัญของ
ผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน แลวจึงพิจารณาออกแบบการ
จัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน ส่ือ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนได
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนด  

๔. บทบาทของผูสอนและผูเรียน 
  การจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพ ท้ังผูสอนและผูเรียนควรมีบทบาท ดังน้ี 

๔.๑ บทบาทของผูสอน 
 ๑) ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล แลวนำขอมูลมาใชในการวางแผน 

การจัดการเรียนรู ท่ีทาทายความสามารถของผูเรียน 
 ๒) กำหนดเปาหมายท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ดานความรูและทักษะ 

กระบวนการ ท่ีเปนความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค  
    ๓) ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูที ่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพ่ือนำผูเรียนไปสูเปาหมาย  

 ๔) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู  
 ๕) จัดเตรียมและเลือกใชส่ือใหเหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปญญาทองถ่ิน  

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 
 ๖) ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับ 

ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผูเรียน  
 ๗) วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมท้ัง 

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
๔.๒ บทบาทของผูเรียน 
 ๑) กำหนดเปาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 
 ๒) เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู วิเคราะห สังเคราะหขอความรู  

ต้ังคำถาม คิดหาคำตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตาง  ๆ 
 3) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปส่ิงท่ีไดเรียนรูดวยตนเอง นำความรูไปประยุกตใช ในสถานการณตาง  ๆ 
 4) มีปฏิสัมพันธ ทำงาน ทำกิจกรรมรวมกับกลุมและครู  
 5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเน่ือง 
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สื่อการเรียนรู 
ส่ือการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึงความรู 

ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู มี
หลากหลายประเภท ทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือเทคโนโลยี และเครือขาย การเรียนรูตางๆ ที่มีในทองถ่ิน 
การเลือกใชส่ือควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูท่ีหลากหลายของผูเรียน  

การจัดหาส่ือการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทำและพัฒนาข้ึนเอง หรือปรับปรุงเลือกใชอยาง
มีคุณภาพจากส่ือตาง  ๆท่ีมีอยูรอบตัวเพ่ือนำมาใชประกอบในการจัดการเรียนรูท่ีสามารถสงเสริมและส่ือสารให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพ่ือพัฒนาใหผูเรียน เกิดการเรียนรูอยาง
แทจริง สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควร
ดำเนินการดังน้ี  
 ๑. จัดใหมีแหลงการเรียนรู  ศูนยสื ่อการเรียนรู  ระบบสารสนเทศการเรียนรู  และเครือขาย 
การเรียนรู ที ่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควาและการแลกเปลี ่ยน
ประสบการณการเรียนรู ระหวางสถานศึกษา ทองถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 
 ๒. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรูสำหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอน รวมท้ัง
จัดหาส่ิงท่ีมีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนส่ือการเรียนรู 
 ๓. เลือกและใชส่ือการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลอ กับวิธีการ
เรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
 ๔. ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรูท่ีเลือกใชอยางเปนระบบ  
 ๕. ศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
 ๖. จัดใหมีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี ่ยวกับสื ่อและการใชส่ือ 
การเรียนรูเปนระยะ  ๆและสม่ำเสมอ 

ในการจัดทำ การเลือกใช และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูที่ใชในสถานศึกษา ควรคำนึงถึง
หลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู การออกแบบ
ก ิ จกรรมการ เร ี ยนร ู   การจ ั ดประสบการณ ให  ผ ู  เ ร ี ยน เน ื ้ อหาม ี ความถ ู กต  องและท ันสมัย  
ไมกระทบความม่ันคงของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม มีการใชภาษาท่ีถูกตอง รูปแบบการนำเสนอท่ีเขาใจงาย และ
นาสนใจ  
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ระเบียบสถานศึกษาวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
************************************ 

 ตามที่โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) เทศบาลตำบลเมืองพาน ไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนไปตามคำส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑เร่ืองการใหใชหลักสูตร
แกนกลางข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉะนั้น โรงเรียนเทศบาลโรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) เทศบาล
ตำบลเมืองพาน จึงวางระเบียบไวดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสถานศึกษาวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑” 
 ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๑ เปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบขอบังคับหรือคำส่ังอื่นใดในสวนที่กำหนดไวแลวในระเบียบน้ี หรือซ่ึงขัดหรือ
แยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 
 ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชควบคูกับหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) เทศบาลตำบลเมืองพาน  
 ขอ ๕ ใหหัวหนาสถานศึกษารักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 
หมวด ๑ 
หลักการในการประเมินผลการเรียน 
 ขอ ๖ การประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามหลักการตอไปน้ี 
  ๖.๑ สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบประเมินผลการเรียนของผูเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา 
  ๖.๒ การวัดผลและประเมินผลการเรียนตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาท่ี
กำหนดในหลักสูตร 
  ๖.๓ การประเมินผลการเรียนตองประกอบดวย การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนาผูเรียน  
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน 
  ๖.๔ การประเมินผลเปนสวนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตองดำเนินการดวย
วิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับส่ิงท่ีตองการวัด ธรรมชาติของวิชาและระดับชวงช้ันของผูเรียน 
  ๖.๕ ใหมีการประเมนการขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายภาคหรือรายปและในแตละชวงช้ัน 
  ๖.๖ ใหมีการประเมินความสามารถของผูเรียน ในการอานคิดวิเคราะห และเขียนส่ือความใน
แตละระดับ 
  ๖.๗ ใหมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในแตละระดับ 
  ๖.๘ ใหมีการประเมินผานแตละละดับ จบการศึกษาภาคบังคับ 
  ๖.๙ ใหมีการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ ในแตละระดับ 
  ๖.๑๐ เปดโอกาสใหผูเรียนตรวจสอบผลการประเมินการเรียนได 
  ๖.๑๑ ใหมีการประเมินเพ่ือเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษา
ตาง  ๆ
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หมวด ๒ 
วิธีการประเมินผลการเรียน 
 ขอ ๗ การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการที่ผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหไดขอมูล
สารสนเทศ ที่แสดงพัฒนาการความกาวหนาและความสำเร็จทางการเรียนของผูเรียน ใหเปนการประเมินเพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนมากกวาการตัดสินผลการเรียน ประกอบดวย 
  ๗.๑ การวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน เปนการวัดความกาวหนาทั้งดานความรูทักษะ
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 
  ๗.๒ การประเมินผลระดับสถานศึกษาเพ่ือตรวจสอบความกาวหนาดานการเรียนรูเปนรายป 
และชวงช้ันสถานศึกษา สำหรับนำขอมูลที่ไดใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนและ
คุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูรวมท้ังพิจารณาตัดสินการเล่ือนชวงช้ัน 
  ๗.๓ การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ เปนการประเมินดวยผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่เปนมาตรฐานระดับชาติ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของ
ชาติสำหรับนำผลการประเมินไปวางแผนดำเนินการปรับปรุงแกไขและพัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐาน 
  ๗.๔ การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนเปนการประเมินเพ่ือสรุปความสำเร็จในการเรียนรู
ของผูเรียนในการจบชวงช้ันและจบหลักสูตรการศึกษาในระดับตาง  ๆซ่ึงจะทำใหผูเรียนไดรับการรับรองความรู
และวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษา 
 ขอ ๘ แนวดำเนินกาประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 
 เพ่ือใหการวัด และประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาสอดคลองกัลปหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕ มีการดำเนินการตามหลักการกระจายอำนาจ มีการประเมินผูเรียนตามหลักการวัดและ
ประเมินผลการเรียน มีการตรวจสอบและกำกับติดตามประเมินคุณภาพการประเมินผลการเรียนอยางเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพจึงกำหนดแนวดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาดังน้ี 
  ๘.๑ สถานศึกษาโดยคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและสิชาการของสถานศึกษา โดย
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดรูปแบบ ระบบ และระเบียบประเมินผลของ
สถานศึกษาเพ่ือใหเปนแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 
  ๘.๒ สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา กำหนดผล
การเรียนรูที ่คาดหวังรายป/รายภาค ของแตละกลุมสาระการเรียนรูโดยวิเคราะหจากตัวชี้วัดเพื่อใหเปน
เปาหมายในการวัดและการประเมินผลการเรียนรูรายป/รายภาค 
  ๘.๓ คณะอนุกรรมการระดับกลุมสาระการเรียนรูใหความเห็นชอบ รูปแบบ วิธีการ เคร่ืองมือ 
เปนการประเมินผลกและการตัดสินการประเมินผลการเรียนรายวิชาของผูเรียน 
  ๘.๔ ผูสอนจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบพัฒนาการของผูเรียน และประเมินสรุปผลสัมฤทธ์ิ
ของผูเรียนดวยวิธีการหลากหลายตามสภาพจริง โดยนำผลการเรียนรูระหวางเรียนไมนอยกวารอยละ ๗๐ ไป
ใช เปนขอมูลสำหรับการตัดสินผลการเรียนรายวิชา 
  ๘.๕ หัวหนาสถานศึกษาเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
   ๘.๕.๑ ผลการประเมินแตละกลุมสาระการเรียนรู 
   ๘.๕.๒ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   ๘.๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนส่ือความหมาย 
   ๘.๕.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ๘.๕.๕ ผลการประเมินทุกตัวช้ีวัด 
   ๘.๕.๖ การจบการระดับประถมศึกษา 
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  ๘.๖ สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการดำเนินกาประเมินผลการเรียนประจำปโดยความ
เห็นชอบชองคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ึน
พ้ืนฐานเพ่ือรับทราบเปนรายภาคเรียน หรือรายป 
 ขอ ๙ ใหมีการประเมินผลการเรียนในดานตาง  ๆคือ 
  ๙.๑ การประเมินผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรู การประเมินผลการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูเปนการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผานตามเกณฑ ใหถือปฏิบัติดังน้ี 
    ๙.๑.๑ ประเมินผลการกอนเรียน เพ่ือศึกษาความรูพ้ืนฐานของผูเรียน 
     ๙.๑.๒ ประเมินผลระหวางเรียน เพ่ือศึกษาผลการเรียนเพ่ือจัดการเรียนการสอน
ซอมเสริมและเพ่ือนำคะแนนจากการวัดผลและประเมินผลไปรวมกัน การวัดผลปลายภาค โดยวัดใหวัดและ
ประเมินผลตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายวิชา และกำหนดใหมีการวัดผลประเมินผลระหวางเรียนเปนระยะๆ 
ใหครอบคลุมพฤติกรรมท้ังดานพุทธพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย  
     ๙.๑.๓ การประเมินผลปลายภาคเรียน เพ่ือตรวจสอบผลการเรียน 

   ๙.๑.๔ การตัดสินผลการเรียน ใหนำคะแนนระหวางภาคเรียนรวมกับคะแนนปลาย
ภาคเรียนตามสัดสวนที่สถานศึกษากำหนดทั้ง ๒ ภาคเรียน แลวนำมาปรับเปลี่ยนเปนระดับผลการเรียน ๘ 
ระดับ คือ 
   

๔ หมายถึง  ผลการเรียนดีเย่ียม 
๓.๕ หมายถึง  ผลการเรียนดีมาก 

  ๓ หมายถึง  ผลการเรียนดี 
  ๒.๕ หมายถึง  ผลการเรียนคอนขางดี 
  ๒ หมายถึง  ผลการเรียนนาพอใจ 
  ๑.๕ หมายถึง  ผลการเรียนพอใช 
  ๑ หมายถึง  ผลการเรียนผานเกณฑการประเมิน 
  ๐ หมายถึง  ผลการเรียนต่ำกวาเกณฑการประเมิน 
 
 มีผลการเรียน เปน มส เม่ือมีเวลา ไมถึงรอยละ ๘๐ 
 มีผลการเรียน เปน ร เม่ือ ไมไดรับการประเมิน 
 เกณฑการผานการประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระผูเรียนตองมีผลการเรียนต้ังแต “ ๑ “ ข้ึนไป 
  ๙.๒ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   เปนการประเมินความสามารถและพัฒนาการของผูเรียน และตัดสินผลการประเมิน
เปน ๒ ระดับ คือ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละภาคเรียน ตามเกณฑของแตละกิจกรรม และตัดสินผลการ
ประเมินเปน ๒ ระดับ คือ “ผ” หมายถึง ผานเกณฑการประเมินโดยมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 
๘๐ ของเวลาท้ังหมาดท่ีจัดกิจกรรมของแตละปการศึกษา “มผ” หมายถึง ไมผานเกณฑการประเมินโดนมีเวลา
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาท้ังหมดท่ีจัดกิจกรรมของแตละปการศึกษา ท้ังน้ีมีเกณฑการ
ผานประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูเรียนตองไดรับผลการประเมิน “ผ” 
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๙.๓ การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนส่ือความ 

โดยใหมีการประเมินทุกภาคเรียนและกำหนดใหมีแนวทางการประเมินและพัฒนา  
๒ ข้ันตอน คือ 

๙.๓.๑ การประเมินในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
ใหครูผูสอนในรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน ๘ กลุมสาระ ไดดำเนินการ

ประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ ตามาตรฐานการประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียนส่ือ
ความ ของแตละละดับ ใหตัดสินผลการประเมินเปนระดับผลการประเมิน ๔ ระดับ 

 
 ๘๐ – ๑๐๐  ไดระดับผลการประเมิน  ๓ 
 ๖๕ – ๗๙ ไดระดับผลการประเมิน  ๒ 
 ๕๐ – ๖๔ ไดรับดับผลการประเมิน  ๑ 
 ต่ำกวา ๕๐ ไดระดับผลการประเมิน  ๐ 

 
๙.๓.๒ การประเมินโดยรวม 

ใหคณะกรรมการประเมิน การอานคิดวิเคราะหและเขียนสื ่อความ นำผลการ
ประเมินจากทุกกลุมสาระ หาคาเฉล่ียเพ่ือตัดสินผลการประเมินรวม โดยเกณฑ ดังน้ี 

 
 ผลการประเมินเฉล่ีย ๒.๕๐ – ๓.๐๐ ระดับผลการประเมิน ดีเย่ียม 
 ผลการประเมินเฉล่ีย ๑.๗๕ – ๒.๔๙ ระดับผลการประเมิน ดี 
 ผลการประเมินเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ ระดับผลการประเมิน   ผานเกณฑการประเมิน 
 ผลการประเมินเฉล่ีย ต่ำกวา ๑ ระดับผลการประเมิน  ควรปรับปรุง 

  เกณฑการผานการประเมิน การอานคิดวิเคราะห และเขียนส่ือความ ผูเรียนตองไดรับผลการ
ประเมิน “ผานเกณฑการประเมิน” ข้ึนไป 
 

๙.๔ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
เปนการประเมินพัฒนาการทางดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียน ตามคุณลักษณะท่ีสถานศึกษากำหนด การประเมินคุณลักษณะอันถึงประสงคประเมินเปน
รายคุณลักษณะทุกภาคเรียน และตัดสินผลการประเมินเปน ๒ ข้ันตอน คือ 

11.4.1 การประเมินในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
ใหครูผู สอนในรายวิชาของกลุ มสาระพื ้นฐาน ๘ กลุ มสาระ ไดประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค ใหตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
  ดีเย่ียม   =  ๓ 
  ดี   = ๒ 
  ผานเกณฑการประเมิน = ๑ 
  ควรปรับปรุง  = ๐ 
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11.4.2  การประเมินโดยรวม 
๑. การรวมผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายขอ 

ใหคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยครูประจำช้ัน
รายขอสรุปการประเมินคุณลักษณะอันถึงประสงครายขอโดยรวบรวมผลการประเมินจากลุมสาระการเรียนรู
และใชเกณฑดังน้ี 

 ผลการประเมินเฉล่ีย  ๒.๕๐ – ๓.๐๐  ระดับผลการประเมิน  ๓ 
 ผลการประเมินเฉล่ีย  ๑.๗๕ – ๒.๔๙  ระดับผลการประเมิน  ๒ 
 ผลการประเมินเฉล่ีย  ๑.๐๐ – ๑.๗๕  ระดับผลการประเมิน  ๑ 
 ผลการประเมินเฉล่ีย  ต่ำกวา ๑  ระดับการะประเมิน  ๐ 

 
๒. การรวมผลเพ่ือตัดสินผลการประเมิน 

ใหคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคโดนครูประจำช้ัน
นำผลการประเมินรวมรายขอมาหาคาเฉล่ียเพ่ือตัดสินผลการประเมินรวมโดยใชเกณฑ ดังน้ี 

 ผลการประเมินเฉล่ีย  ๒.๕๐ – ๓.๐๐  ระดับผลการประเมิน ๓ ดีเย่ียม 
 ผลการประเมินเฉล่ีย  ๑.๗๕ – ๕.๔๙  ระดับผลการประเมิน ๒ ดี 
     ผลการประเมินเฉล่ีย       ๑.๐๐ – ๑.๗๕  ระดับผลการประเมิน ๑ ผานเกณฑ 

 การประเมิน 
 ผลการประเมินเฉล่ีย  ต่ำกวา ๑  ระดับผลการประเมิน ๐ ควรปรับปรุง 

เกณฑการผานการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ผูเรียนตอง
ไดรับผลการประเมิน “ผานเกณฑการประเมิน” ข้ึนไป 

 
ขอ ๑๐ เกณฑการจบการศึกษา 
 เพ่ือใหผูเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจบการศึกษาเปน 2 ระดับ คือระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูพ้ืนฐานทั้ง ๘ กลุม และสาระเพ่ิมเติมตาม
โครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา และไดรับการตัดสินผลการเรียนตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 

๑. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และผานการประเมินตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 
๒. ผูเรียนตองผานการประเมินการอานคิด วิเคราะหและเขียนสื่อความ ใหตามเกณฑที่สถานศึกษา
กำหนด 
๓. ผูเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 

 
หมวด ๓ การตัดสิน การใหระดับและการรายงานผลการเรียน 
  การตัดสินผลการเรียน 

 ในการตัดสินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู การอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนน้ัน ผูสอนตองคำนึงถึงการพัฒนาผูเรียนแตละคนเปนหลัก และตอง
เก็บขอมูลของผูเรียนทุกดานอยางสม่ำเสมอและตอเน่ืองในแตละภาคเรียน รวมท้ังสอนซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนา
จนเต็มตามศักยภาพ  
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  ระดับประถมศึกษา 
 (๑) ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
 (๒) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 

                 (๓) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 (๔) ผูเรียนตองไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 

ในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
   การพิจารณาเล่ือนช้ันระดับประถมศึกษา ถาผูเรียนมีขอบกพรองเพียงเล็กนอย และสถานศึกษา
พิจารณาเห็นวาสามารถพัฒนาและสอนซอมเสริมได ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผอนผันใหเล่ือนช้ัน
ได แตหากผูเรียนไมผานรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน 
สถานศึกษาอาจต้ังคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ำช้ันได ท้ังน้ีใหคำนึงถึงวุฒิภาวะและความรูความสามารถ
ของผูเรียนเปนสำคัญ 
  ระดับมัธยมศึกษา 

 (๑) ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
 (๒) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 

                 (๓) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 (๔) ผูเรียนตองไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 

ในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
   การพิจารณาเล่ือนช้ันระดับมัธยมศึกษา ถาผูเรียนมีขอบกพรองเพียงเล็กนอย และสถานศึกษา
พิจารณาเห็นวาสามารถพัฒนาและสอนซอมเสริมได ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผอนผันใหเล่ือนช้ัน
ได แตหากผูเรียนไมผานรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน 
สถานศึกษาอาจต้ังคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ำช้ันได ท้ังน้ีใหคำนึงถึงวุฒิภาวะและความรูความสามารถ
ของผูเรียนเปนสำคัญ 
 
การตัดสินผลการเรียน 
ขอ ๑๑ การตัดสินผลการเรียนใหถือปฏิบัติดังน้ี 
 ๑๑.๑ พิจารณาตัดสินวา ผูเรียนผานการประเมินตามกลุมสาระการเรียนรูพ้ืนฐานทั้ง ๘ กลุม และ
ระดับผลการเรียน ๑ ถึง ๔ 
 ๑๑.๒ ไดรับการตัดสิน การประเมินผลการอาน คิด วิเคราะห และเขียนส่ือความเปนรายภาคหรือราย
ปและรายชวงช้ัน โดยผานเกณฑการประเมินใหไดระดับผลการประเมิน “ผาน” (ถาไมผานเกณฑการประเมิน
ใหไดผลการประเมิน “ไมผาน”) 
 ๑๑.๓ ไดรับการตัดสินการประเมินคุณลักษณะอันถึงประสงคของผู เรียน โดยถาผานเกณฑท่ี
สถานศึกษากำหนดใหไดผลการประเมินเปน ดีเยี่ยม ดี พอใช (และ ถาไมผานเกณฑการประเมิน ใหไดผลการ
ประเมินเปน “ควรแกไข”) 
 ๑๑.๔ ไดรับการตัดสิน การเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยถาผานเกณฑการประเมิน ใหไดผลการ
ประเมินเปน “ผ” (และถาไมผานเกณฑการประเมินใหได “มผ”) 
 ๑๑.๕ วัดผลปลายภาคหรือปลายปเฉพาะผูที่มีเวลาเรียนตลอดปไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนท้ังหมดในรายวิชาน้ัน 
 ๑๑.๖ ผูเรียนที่มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ ของรายวิชานั้นและไมไดรับการผานผันใหเขารับการวัด
ปลายภาคเรียน หรือปลายป และผูมีมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๖๐ ของรายวิชาน้ัน ใหไดผลการเรียน “มส” 
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 ๑๑.๗ ผูเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ำกวาเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนดใหไดระดับผลการเรียน “๐” 
 ๑๑.๘ ผูเรียนท่ีทุจริตในการประเมินผลการเรียนในคร้ังใดใหคะแนน “๐” 
 ๑๑.๙ ผูเรียนท่ีไมไดวัดผลรายปหรือรายภาค หรือมีเหตุท่ีทำใหประเมินผลการเรียนไมได ใหไดผลการ
เรียน “ร” 
 ท้ังน้ีการใหผลการเรียน “ร” จำแนกเปน ๒ กรณี คือ “ ร” สุดวิสัย ใหในกรณีท่ีนักเรียนมีเหตุผล และ
ความจำเปนอยางแทจริง สวน “ร” ไมสุดวิสัย ใหในกรณีท่ีนักเรียนไมมีเหตุผลและความจำเปนในการขาดสอบ 
 
ขอ ๑๒ การเปล่ียนระดับผลการเรียนใหถือปฏิบัติดังน้ี 
 ๑๒.๑ การเปล่ียนระดับผลการเรียนจาก “๐” ใหครูผูสอนดำเนินการพัฒนาผูเรียนโดยจัดสอนซอม
เสริมเพ่ือปรับปรุงแกไขผูเรียนตามสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค แลวประเมินดวยวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ
จนผุเรียนสามารถผานเกณฑการประเมินและใหระดับผลการเรียนใหม ใหระดับผลการเรียนไดไมเกิน “๑” 
ท้ังน้ีตองดำเนินการใหเสร็จส้ินในภาคเรียนถัดไป ถาไมดำเนินการใหเสร็จส้ินในภาคเรียนถัดไปใหดำเนินการให
นักเรียนไดเรียนซ้ำ 
 ๑๒.๒ การเปล่ียนระดับผลการเรียนจาก “มผ” ใหคณะอนุกรรมการการพัฒนาผูเรียนแกไขปรับปรุง
ในสวนที่ไมผานการประเมิน โดนดำเนินการตามแนวทางที่สถานศึกษากำหนด จนผานเกณฑการประเมินให
ไดผลการเรียน “ผ” 
 ๑๒.๓ การเปล่ียนผลการเรียนการ “มส” ใหดำเนินการดังน้ี 
  ๑๒.๓.๑ ผูที่ไดผลการเรียน “มส” กรณีที่เวลาเรียนไมต่ำกวารอยละ ๖๐ ของเวลาเรียนใน
รายวิชาน้ัน ใหครูผูสินดำเนินการสอนซอมเสริมในสวนที่นักเรียนไมไดเขาเรียนและประเมินผลโดนใหไดระดับ
ผลการเรียนไมเกิน “๑” ทั้งนี้ตองดำเนินการใหเสร็จส้ินในภาคเรียนถัดไป ถาไมดำเนินการใหเสร็จส้ินในภาค
เรียนถัดไป ใหดำเนินการใหนักเรียนไดเรียนซ้ำ 
  ๑๒.๓.๒ ผูเรียนที่ไดผลการเรียน “มส” กรณีที่มีเวลาเรียนต่ำกวารอยละ ๖๐ ใหนักเรียน
เรียนซ้ำและไดระดับผลการเรียนเหมือนกับการเรียนปกติ 
 ๑๒.๔ การเปล่ียนผลการเรียน “ร” ถาผลการเรียน “ร” เปน “ร” สุดวิสัย ใหนักเรียนไดรับระดับผล
การเรียนไดทุกระดับตามผลประเมิน สวน “ร” ไมสุดวิสัยใหไดรับผลการเรียนไดไมเกิน “๑” 
 ๑๒.๕ การเปล่ียนผละการประเมิน “ควรปรับปรุง” จากการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
ส่ือความ ใหคณะกรรมการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนส่ือความ จัดกิจกรรมซอมเสริมปรับปรุง
แกไข เพ่ือใหผูเรียนพัฒนาเองจนไดรับการตัดสินให “ ผานเกณฑการประเมิน” 
ขอ ๑๓ การตัดสินใหเรียนผานชวงช้ัน หรือจบการศึกษาภาคบังคับ 
 ๑๓.๑ ผูเรียนท่ีจะไดรับการพิจารณาอนุมัติใหจบการศึกษาระดับประถมศึกษาตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
  ๑๓.๑.๑ ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูพ้ืนฐานท้ัง ๘ กลุม และสาระเพ่ิมเติมตาม
โครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา และไดรับการติดสินผลการเรียนตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 
  ๑๓.๑.๒ ผู เรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผู เรียน และผานการประเมินตามเกณฑท่ี
สถานศึกษากำหนด 
  ๑๓.๑.๓ ผู เรียนตองผานการประเมินการอาน คิด วิเคราะห เขียน ใหไดตามเกณฑท่ี
สถานศึกษากำหนด 
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การเรียนซ้ำชั้น 
ผูเรียนท่ีมีผลการประเมินรายวิชาอยูในระดับไมผานจำนวนมาก และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอ

การเรียนในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน สถานศึกษาอาจต้ังคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ำช้ันไดท้ังน้ีใหคำนึงถึงวุฒิ
ภาวะและความรูความสามารถของผูเรียนเปนสำคัญ 
          การเรียนซ้ำช้ัน มี 2 ลักษณะ คือ 

1) ผูเรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปการศึกษาน้ันต่ำกวา 1.00 และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอ
การเรียนในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน 

2) ผูเรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส เกินคร่ึงหน่ึงของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในปการศึกษาน้ัน ท้ังน้ี 
หากเกิดลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือท้ัง 2 ลักษณะ ใหสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณา หากเห็นวา
ไมมีเหตุผลอันสมควรก็ใหซ้ำช้ัน โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและใหใชผลการเรียนใหมแทน หากพิจารณาแลว
ไมตองเรียนซ้ำช้ัน ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแกไขผลการเรียน 
 
หมวด ๔ 
การเทียบโอนผลการเรียน 
ขอ ๑๔ การเทียบโอนผลการเรียน เปนการนำผลการเรียนซ่ึงเปนความรู ทักษะและประสบการณของผูเรียนท่ี
เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มาประเมินเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง 
 แนวดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ใหเปนไปตามระเบียบสถานศึกษา วาดวยการเทียบโอนผลการ
เรียนดังน้ี 
 ๑๔.๑ ผูขอเทียบโอนตองข้ึนทะเบียนเปนนักเรียน หรือนักศึกษาของสถานศึกษาใดสถานศึกษาหน่ึง 
ทั้งนี้โดยผูขอเทียบโอน จะตองไมเปนผูที่กำลังศึกษาอยูในระบบ โดยสถานศึกษาดังกลาวดำเนินการเทียบโอน
ผลการเรียนภาคเรียนแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ยกเวนมีเหตุจำเปน 
 ๑๔.๒ จำนวนสาระการเรียนรู รายวิชา จำนวนหนวยการเรียนท่ีรับเทียบโอนและอายุของผลการเรียน
ที่จะนำมาเทียบโอน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาทั้งน้ี 
เม่ือเทียบโอนแลวผูขอเทียบโอนตองมีเวลาเรียนอยูในสถานศึกษาท่ีจะรับเทียบโอนไมนอยกวา ๑ ภาคเรียน 
 ๑๔.๓ การเทียบโอนผลการเรียนใหดำเนินการในรูปของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนจำนวน
ไมรอยกวา ๓ คน แตไมเกิน ๕ คน 
ขอ ๑๕ การเทียบโอนใหดำเนินการ ดังน้ี 
 ๑๕.๑ การเทียบระดับการศึกษา 
  การเทียบระดับการศึกษา หมายถึง การนำผลการเรียน ความรู และประสบการณที่ไดจาก
การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบ ไมแบงระดับมาประเมิน เพ่ือเทียบเทาการศึกษาระดับใด
ระดับหน่ึง มีแนวทางการเทียบระดับการศึกษา ดังน้ี 
  ๑๕.๑.๑ ผูขอเทียบระดับการศึกษาจะตองไมเปนผูกำลังอยูในสถานศึกษาในระบบ หรือ
สถานศึกษานอกระบบที่จัดการศึกษาเปนระดับเดียวกันกับการศึกษาในระบบและเปนผูสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับที ่ต่ำกวาระดับการศึกษาที ่ขอเทียบ ๑ ระดับ ผู ไมเคยมีวุฒิ
การศึกษาใด  ๆจะขอเทียบระดับการศึกษาไดไมเกินระดับประถมศึกษา 
  ๑๕.๑.๒ ใหสถานศึกษาซ่ึงทำการเทียบระดับการศึกษา ดำเนินการเทียบระดับดวยการะ
ประเมินความรูความสามารถและประสบการณของผุขอเทียบระดับ ดวยวิธีการหลายหลายท้ังดวยการทดสอบ 
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การประเมินแฟมผลงาน และการสังเกตพฤติกรรมตาง  ๆใหครอบคลุมคุณลักษณะของผูเรียนท้ังดานพุทธพิสัย 
จิตพิสัย และทักษะพิสัย ตามหลักเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรของหลักสูตรท่ีขอเทียบระดับ 
  ๑๕.๑.๓ ผูผานประเมินจะไดรับหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับความรูและใบ
ประกาศนียบัตรรับรองระดับความรูของกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๕.๒ การเทียบโอนผลการเรียน 
การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การนำผลการเรียนซ่ึงเปนความรู ทักษะและประสบการณ

ของผูเรียนท่ีเกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ผลการศึกษาจาก
สถานศึกษามาประเมินเปนสวนหน่ึงของการศึกษา ตามหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงท่ีกำลังศึกษามีแนวการ
ดำเนินการดังน้ี 

       ๑๕.๒.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษากำหนดจำนวนรายวิชา
หนวยกิตท่ีสถานศึกษาจำกัด ใหผูเรียนสามารถเทียบโอนไดในการศึกษาของสถานศึกษาแตละชวงช้ัน ท้ังน้ี
ผูเรียนจะตองเหลือรายวิชาท่ีตองศึกษาในสถานศึกษาอีกอยางนอย ๑ ภาคเรียน พรอมกับการกำหนดแนวทาง 
และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนท่ีผูเรียนขออนุญาตไปศึกษาตางสถานศึกษา จะตองจัดทะเบียนระเบียบการ
เทียบโอนผลการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนดวย 
        ๑๕.๒.๒ สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
ปฏิบัติหนาที่กำหนดสาระ จัดสรางเครื่องมือ สำหรับการเทียบโอนผลการเรียน และดำเนินการเทียบโอนผล
การเรียน 

๑๕.๒.๓ คณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ทำการเทียบโอนผลการเรียนให
ผูเรียนดังน้ี 

๑.  กรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิมท่ีผูเรียนศึกษามากอนเขาศึกษาในสถานศึกษา 
๑.๑ ใหดำเนินการใหเสร็จในภาคเรียนแรกท่ีผูเรียนเขาศึกษาในสถานศึกษา 
๑.๒ ใหเทียบโอนผลการเรียนเปนรายวิชา 
๑.๓ ผูเรียนยื่นคำรองเปนลายลักษณอักษร ขอเทียบความรูตามรายวิชาหลักสูตรของ

สถานศึกษาตามจำนวนรายวิชาท่ีสถานศึกษากำหนดไวในระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาให
ผูเรียนย่ืนคำรอง พรอมเอกสารหลักสูตรท่ีนำมาขอเทียบ และเอกสารการศึกษาท่ีไดรับมา (ถาผูเรียนมี) 

๑.๔ คณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนพิจารณาหลักสูตรและหลักฐาน
เอกสารเดิมของผูเรียน เพ่ือเปรียบเทียบหลักสูตรที่เรียนมากับหลักสูตรของสถานศึกษาในรานวิชาที่ขอเทียบ 
ถามีจุดประสงคและเน้ือหาสาระตรงกัน ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ใหรับเทียบโอนไดและใหไดระดับผลการเรียน
ที่ไดมา ในกรณีผูเรียนยายสถานศึกษา แตถาเปนกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ ให
คณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนพิจารณาวาควรยอมรับผลการเรียนเดิมหรือไม ถาไมยอมรับก็ตองประเมิน
ใหมดวยวิธีการตาง  ๆท่ีเหมาะสม 

๑.๕ คณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน จักใหมีการประเมินความรู
ความสามารถและประสบการณของผูเรียนใหม ตามผลการเรียนท่ีคาดหวังของรายวิชา ที่ผูขอเทียบโอน กรณี
ที ่ผู เรียนไมมีเอกสาร หลักฐานการศึกษาเดิมมาแสดง หรือหลักสูตรที่ผูเรียนนำมาขอเทียบโอนมีความ
สอดคลองของจุดประสงคและเน้ือหาสาระของหลักสูตรท่ีขอเทียบไมถึงรอยละ ๖๐ ผูเรียนท่ีผานการประเมินท่ี
จะไดรับการเทียบโอนผลการเรียนไดโดยระดับผลการเรียนตามที่ประเมินได สวนผูที่ไมผานการประเมินจะ
ไมไดรับการเทียบโอนผลการเรียน 

๒. กรณีที่ผูเรียนขออนุญาตไปศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่ง ตางสถานศึกษาหรือขอศึกษา
ดวยตนเองใหดำเนินการดังน้ี 
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๒.๑ ใหดำเนินการโดยผู เรียนยื ่นคำรองไปศึกษาตางสถานที ่หรือตางรูปแบบตอ
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนซ่ึงจะพิจารณาผลการเรียนและความจำเปนของผูเรียนตามระเบียบการ
จัดการศึกษา ๓ รูปแบบ ของสถานศึกษาท่ีจะจัดการศึกษาในระบบ 

๒.๒ รายวิชาที่ผูเรียนขอไปศึกษาตางสถานที่ หรือตางรูปแบบตองมีจุดประสงคและ
เน้ือหาสาระสอดคลองกับรายวิชาในหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีจะมาเทียบโอน ไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

๒.๓ กรณีผูเรียนขอไปศึกษาตอสถานศึกษาหรือระบบที่มีสถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอนแนนอน ถาเห็นควรอนุญาตใหไปเรียนไดใหมีการประสานงาน เรื ่อง การจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผล และการรับโอนผลการเรียนกอนเม่ือไดตกลงรวมกันเรียบรอยแลวจึงอนุญาตเม่ือศึกษาสำเร็จแลว 
ใหรับโอนผลการเรียนไดทันที 

๒.๓ กรณีผูเรียนขออนุญาตศึกษาดวยตนเอง หรือศึกษาในสถานศึกษาที่ไมสามารถ
ติดตอประสานงานได ถาคณะกรรมการพิจารณาความจำเปนแลวเห็นควรอนุญาต เม่ือผูเรียนมารายงานผล
การเรียนใหคณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนทำการเทียบโอนผลการเรียนใหผูเรียนเชนเดียวกับ 
กรณีการเทียบโอน ผลการการเรียนเดิมท่ีผูเรียนศึกษามากอนเขาศึกษาในสถานศึกษา (๑) 
 

      ๑๕.๒.๔ คณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน รายงานผลการเทียบใหคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาใหความเห็นชอบ และเสนอผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติ
การเทียบโอนผลการเรียน 

 
หมวด ๕ 
หนาท่ีของสถานศึกษา 
ขอ ๑๖ ใหสถานศึกษาจัดใหมีเอกสารการประเมินผลการเรียนตาง  ๆดังน้ี 

๑๖.๑ ระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.๑) เปนเอกสารบันทึกผลการเรียนของผูเรียนของ
ผูเรียนตามสาระการเรียนรูกลุมวิชา และกิจกรรมตางๆ ที่ไดเรียนในแตละชวงช้ันของหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เพ่ือใหเปนหลักฐานแสดงสถานภาพความสำเร็จในการศึกษาของผูเรียนแตละคน และใชเปนหลักฐาน
ในการสมัครเขาศึกษาตอ สมัครทำงาน หรือดำเนินการในเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๑๖.๒ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ.๒) เปนเอกสารท่ีสถานศึกษาออกใหกับ
ผูสำเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของผูเรียนใหผูเรียนนำไปใชเปนหลักฐานแสดงระดับวุฒิการศึกษา
ของตน 

๑๖.๓ แบบรายงานผูสำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เปนแบบรายงานรายชื่อ และขอมูลของผู สำเร็จ
การศึกษาภาคบังคับหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใชเปนหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยันและรับรอง
ความสำเร็จและวุฒิการศึกษาของผูสำเร็จการศึกษาแตละคน ตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๖.๔ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค (ปพ.๔) เปนเอกสารรายงานพัฒนาการ 
ดานคุณลักษณะของผูเรียนท่ีเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันถึงประสงคที่สถานศึกษา
กำหนดข้ึนเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนพิเศษ เพ่ือการแกปญหาหรือสรางเอกลักษณใหผูเรียนตามวิสัยทัศนของ
สถานศึกษา เปนการรายงานผลการประเมินที่แสดงถึงสภาพ หรือระดับคุณธรรม จริยธรรม คานิยมอันพึง
ประสงค ของผูเรียนในแตละชวงชั้น สถานศึกษาตองจัดทำเอกสารนี้ใหผูเรียนทุกคน ควบคูกับระเบียน
แสดงผลการเรียนของผูเรียนเพ่ือนำไปใชเปนหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผูเรียนเพ่ือประกอบในการสมัคร
ศึกษาตอหรือสมัครทำงาน 
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๑๖.๕ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ปพ.๕) เปนเอกสารสำหรับผูสอนใชบันทึกเวลาเรียน
ขอมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนและขอมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนแตละคนท่ี
เรียนในหองหรือกลุมเดียวกัน เพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แกไข สงเสริม 
และตัดสินผลการเรียนของผูเรียน รวมทั้งใชเปนหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีสวน
รวมในกิจกรรมตาง  ๆและผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนแตละคน 

๑๖.๖ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.๖) เปนเอกสารสำหรับบันทึกขอมูล
เก่ียวกับผลการเรียน พัฒนาการในดานตาง  ๆและขอมูลอ่ืน  ๆของผูเรียน 

๑๖.๗ ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗) เปนเอกสารที่สถานศึกษาออกใหผูเรียนเปนการเฉพาะกิจเพ่ือ
รับรองสถานภาพทางการศึกษาของผูเรียน เปนการช่ัวคราว ทั้งกรณีผูเรียนยังไมสำเร็จการศึกษาและสำเร็จ
การศึกษาแลว 

๑๖.๘ ระเบียนสะสม (ปพ.๘) เปนเอกสารสำหรับบันทึกขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและผลงานดาน
ตาง  ๆของผูเรียนท้ังท่ีสถานศึกษาและท่ีบาน เพ่ือประโยชนในการแนะแนวผูเรียนในทุกดาน  ๆ

๑๖.๙ สมุดบันทึกผลการเรียนรู (ปพ.๙) เปนหลักฐานแสดงโครงสรางหลักสูตรแตละชวงชั้นของ
สถานศึกษา 

 
 

พัฒนาระบบการสงเสริมการศึกษา 
 

  ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร สถานศึกษาตองพัฒนาระบบ
สงเสริม สนับสนุนตาง  ๆท่ีจะเอ้ือใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพในเร่ืองตอไปน้ี  
  ๑. การพัฒนาระบบแนะแนว สถานศึกษาตองพัฒนาระบบแนะแนวท่ีมุงการพัฒนาคนใหมี
ความรูอยางลึกซ้ึง ประเมินการจัดการท่ีมีคุณภาพ โดยกำหนดพันธกิจระหวางบาน ชุมชน และสถานศึกษาท่ี
เนนความรวมมือกันระหวางบาน ในฐานะแหลงเรียนรูของผูเรียน ชุมชนจะเปนเครือขายท่ีสำคัญของการแนะ
แนว ชวยปองกัน แกไขปญหาของสังคม สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรูดวยขอมูลสารสนเทศและ พัฒนา
เครือขายแนะแนวใหเขมแข็ง เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพสูงสุด ท้ังดานวิชาการ ดานบุคลากร และดาน
บริหารท่ัวไป 
  ๒. การพัฒนาแหลงการเรียนรูและหองสมุด สถานศึกษาจำเปนตองสงเสริม สนับสนุนใหมี
แหลงเรียนรู นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียนใหผูเรียนไดศึกษาคนควา เพ่ิมพูนประสบการณและความ
ชำนาญ โดยเฉพาะหองสมุดน้ันเปนแหลงเรียนรูท่ีสำคัญย่ิง เพราะจะเปนแหลงท่ีรวบรวมองคความรูตาง  ๆท่ี
เปนประโยชนตอผูเรียนโดยตรง ท้ังน้ีหองสมุดไมตองเปนหองสมุดท่ีมีความหรูหราหรือใหญโต อาจเปนเพียง
มุมหนังสือ เพ่ือการศึกษาคนควาก็ใชได นอกจากน้ีตองสนับสนุนใหมีแหลงการเรียนรูในรูปแหลงทองเท่ียว 
โบราณสถานทางศาสนา ประวัติศาสตร ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีความชำนาญเร่ืองตาง  ๆประเพณีทองถ่ิน ส่ือ
เทคโนโลยี วิทยุ โทรทัศน วิดีทัศน คอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางภาษาส่ือท่ีใชเทคนิควิธีการตาง  ๆเปนตน 
  ๓. เครือขายวิชาการ สถานศึกษาตองพัฒนา สงเสริม สนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนการ
เรียนรูทางวิชาการจากครูในสถานศึกษาเดียวกัน และในสถานศึกษาอ่ืน  ๆตลอดจนชมรมวิชาการตาง  ๆในรูป
ของเครือขายเช่ือมโยงท้ังจากบุคคลตาง  ๆและจากส่ือตาง  ๆเพ่ือใหครูมีความรู และแนวคิดใหม  ๆท่ีสามารถ
นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
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การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
 

  หลักสูตรสถานศึกษาจะสัมฤทธิผลตามจุดหมายของหลักสูตรมากนอยเพียงใดน้ัน ข้ึนอยูกับ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช ดังน้ันสถานศึกษาจึงจำเปนท่ีจะตองมีการวางแผนบริหาร
จัดการหลักสูตร เพ่ือชวยสงเสริมสนับสนุนใหการนำหลักสูตรไปใชใหบรรลุผลสูงสุด 
  การวางแผนบริหารจัดการหลักสูตร เปนการกำหนดแผนปฏิบัติการ (Operation Plan) ท่ี
เปนรูปธรรมที่ชวยใหทราบแนวปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ที่สนับสนุนการใชหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ การ
วางแผนบริหารจัดการหลักสูตร จึงเปนองคประกอบหน่ึงของหลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาจำเปนตองมี 
การวางแผนการกำหนดกิจกรรมการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในเร่ืองตอไปน้ี 
 ๑. การบริหารงานวิชาการ เปนภารกิจหลักท่ีสำคัญหน่ึงของสถานศึกษาท่ีจะชวยใหการใชหลักสูตร
สถานศึกษาประสบผลสำเร็จตามจุดหมายท่ีหลักสูตรกำหนดงานวิชาการท่ีเก่ียวของกับงานวิชาการดังน้ี 
  ๑.๑ การจัดครูเขาสอนตามความรูความสามารถและความถนัด 
  ๑.๒ จัดตารางสอนตามโครงสรางของหลักสูตรใหเหมาะสมกับชวงความสนใจ 
  ๑.๓ จัดกิจกรรมสงเสริมการอานคลอง เขียนคลอง คิดเลขเลขเร็ว 
  ๑.๔ จัดชมรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามความถนัดความสนใจ 
  ๑.๕ สงเสริมใหครูใชเทคนิควิธีสอนอยางหลากหลาย เหมาะสมกับสภาพผูเรียน 
  ๑.๖ จัดใหมีโครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน ใหครูทุกคนไดจัดทำ / สราง 
  ๑.๗ สงเสริมการใชภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงเรียนรูในชุมชน 
  ๑.๘ กำหนดกฎระเบียบเก่ียวกับการเรียนการสอน การยกยองนักเรียนท่ีมีความสามารถ เพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  
  ๑.๙ จัดบริการแนะแนวอยางท่ัวถึง 
  ๑.๑๐ จัดโครงการประจำหองเรียนเพ่ือจัดกิจกรรมตาง ๆ 
  ๑.๑๑ การจัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม กำหนดวิธีการ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
.  ๑.๑๒ จัดระบบการนิเทศ โดยคณะกรรมการการนิเทศ 
  ๑.๑๓ การประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของครูและนักเรียน 
 ๒. การบริหารท่ัวไป เปนการบริหารงานท่ีเสริมจากกิจกรรมทางดานวิชาการเพ่ือใหผูสอน ผูเรียนและ
ผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ไดใชเปนสวนประกอบในศึกษาหาความรู และสนับสนุนในดานตาง  ๆเชน 
  ๒.๑ งานพัฒนาอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอมบริเวณสถานศึกษา ใหเอ้ืออำนวยตอการ
จัดการเรียนการสอน รมร่ืน สวยงาม และปลอดภัย 
  ๒.๒ จัดแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน นอกเหนือจากหองสมุด และหองพิเศษ ควร
ใหผูเรียนไดแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูนอกหองเรียน จะทำใหผูเรียนมีฐานความรูกวางขวางย่ิงข้ึน 
  ๒.๓ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ซ่ึงจะตองมีการประชุมอยางนอย
ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง เพ่ือการพัฒนางานและการประสานงาน 
  ๒.๔ การบริหารและพัฒนาบุคลากร การจัดครูสอนตามตาราง ตามความถนัดและความ
เหมาะสม และการพัฒนาครูอยางตอเน่ือง 
  ๒.๕ การบริการสาธารณูปโภคใหครบถวน และพรอมใชตลอดเวลา 
  ๒.๖ การจัดสวัสดิการใหแกบุคลากรในสถานศึกษา 
  ๒.๗ การจัดระบบการบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ ใหเปนปจจุบัน 
  ๒.๘ การพัฒนาส่ือ อุปกรณใหทันสมัย เพ่ือการใชรวมกันอยางประหยัดและรูคุณคา 
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  ๒.๙ การจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ิน  
  ๒.๑๐ ประสานงานกับหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนในดานตาง ๆ 
 
 

  

เปาหมายการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 

ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 50 

  



211 
 

 

บรรณานุกรม 
 

กรมวิชาการ. (๒๕๕๕). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  

 พ.ศ. ๒๕๔๕  และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.  ๒๕๔๕. กรุงเทพฯ  :  อักษรไทย,  

กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๕). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๔๕. กรุงเทพฯ :  

 คุรุสภาลาดพราว. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๐ ก). แนวทางการจัดทำหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ 

 พอเพียงชวงชั้นที่ ๑ (ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๓). กรุงเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง 

 ประเทศไทย  จำกัด. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๐ ข). แนวทางการจัดทำหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ 

 พอเพียงชวงชั้นที่ ๒(ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๖). กรุงเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง 

 ประเทศไทย  จำกัด. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๑). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ  :   

 ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย  จำกัด. 

สถาบันสงเสริมาการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (๒๕๖๐). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุม 

 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 

 พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ  : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย  จำกัด. 

สถาบันสงเสริมาการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (๒๕๖๐). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุม 

 สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 

 พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ  : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย  จำกัด. 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (๒๕๕๗, ๒๙ กันยายน). แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคานิยมหลัก ๑๒  

 ประการสูการปฏบิัติ.  กรุงเทพฯ : ผูแตง. 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (๒๕๖๑, ๘ มกราคม) แนวทางบริหารจัดการหลักสูตร 

 สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑.  กรุงเทพฯ : ผูแตง. 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  (๒๕๕๑). แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร.  กรุงเทพฯ  :   

 ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จำกัด. 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (๒๕๖๑, ๕ มกราคม) คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

 ขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ เรือ่ง ใหเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดการเรียนรู 

 คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

 ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑.  กรุงเทพฯ : ผูแตง. 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (๒๕๕๑). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรู 

 ภาษาไทย.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจำกัด,๒๕๕๑. 



212 
 

 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (๒๕๕๑). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรู 

 สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ  : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจำกัด. 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (๒๕๕๑). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรู 

 สุขศึกษาและพลศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจำกัด. 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (๒๕๕๑). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรู 

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี.  กรุงเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย  จำกัด. 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (๒๕๕๑). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรู 

 ภาษาตางประเทศ.  กรุงเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจำกัด. 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (๒๕๕๗). แนวทางการจัดการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติม หนาที่พลเมือง.   

 กรุงเทพฯ  :  ผูแตง. 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (๒๕๕๘). คูมือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”   

 กรุงเทพฯ  :  ผูแตง. 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (๒๕๖๑). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางสาระภูมิศาสตร  

 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตาม 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการ 

 เรียนรู. กรุงเทพฯ  : ผูแตง. 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (๒๕๖๑). เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 

 หลักเพื่อสรางความเขาใจเรื่อง การจัดทำมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรู 

 คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สาระภูมิศาสตรฯ (ฉบับปรับปรุง พงศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตร 

 แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไปสูการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ  : ผูแตง. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



213 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 



214 
 

 



215 
 

 



216 
 

 



217 
 

 



218 
 

 



219 
 

 

. 



220 
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