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บทที่ 1 

หลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา พุทธศักราช 2565 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

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

ความนำ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551                
ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ เมื่อวันที่ 11 กรกฎคม 2551 เริ่มใช้ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร
และโรงเรียนที่มีความพร้อม ในปีการศึกษา 2552  และเริ่มใช้ในโรงเรียนทั่วไปในปีการศึกษา 2553  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ได้ดำเนินการติดตามผลการนำ
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ ทั้งการประชุมรับฟังความคิดเห็น การนิเทศติดตามผล
การใช้หลักสูตรของโรงเรียน การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

รายงานผลการวิจัยของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผลจากการศึกษา พบว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

มีข้อดีในหลายประการ เช่น กำหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ชัดเจน มีความยืดหยุ่นเพียงพอให้สถานศึกษา
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได้ ส่วนปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและในห้องเรียน 

นอกจากนี้การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทิศทาง กรอบยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
กับการพัฒนาประเทศ พบว่า ประเด็นสำคัญเพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ อย่างแท้จริง             
คือ การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนา
ทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จำเป็น  ต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21   
ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม  การเตรียมความพร้อมของกำลังคนด้าน  วิทยาศาสตร์                   
และเทคโนโลยีที่ เปลี่ ยนแปลงในอนาคต  ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ                       
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  และเตรียมความพร้อมคนให้สามารถ  ปรับตัวรองรับผลกระทบจาก                      
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนให้มี                  
การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรวมทั้ง                   
สาระ เทคโนโลยี โดยมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท .) ดำเนิน             
การปรับปรุง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระเทคโนโลยี              
และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดาเนินการ  ปรับปรุง สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐาน            
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ                  
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 

2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่30/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่อง ให้ 
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เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งนี้ให้โรงเรียนใช้มาตรฐาน              
การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ปรับปรุง ตั้งแต่ศึกษา 2565 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

และ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ส่วนปีการศึกษา 2562 ให้ใช้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1, 2, 4 และ 5 และใช้ทุกชั้นปีตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ยังคงหลักการและโครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คือ ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ แต่มุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ คำนึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เป็นสำคัญ เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพ              
เมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ 

กรอบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้  คือ ให้มีองค์ความรู้ที่ เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ                           
ปรับ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ลดความซ้ำซ้อน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์              
และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จัดเรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหาในแต่ละระดับชั้นตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย 

ให้มีความเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้  โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ความคิดสาระสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี ้

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
              1.1 จัดกลุ่มความรู้ใหม่และนาทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับตัวชี้วัด เน้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

              1.2 กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาหรับผู้เรียนทุกคน  ที่เป็นพ้ืนฐาน ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวัน และเป็นพ้ืนฐานสำคัญในการศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้น 

  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้เพ่ิมสาระเทคโนโลยี  ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบ         
และเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ ทั้งนี้เพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

3. สาระภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้ปรับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัย มีองค์ความรู้ที่เป็นสากล 

เพ่ิมความสามารถ ทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ที่ชัดเจนขึ้น 

โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องคำสั่งหน่วยงานต้น
สังกัด โดยวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา บริบทของโรงเรียน และจัดทำโครงสร้างหลักสูตร กำหนดรายวิชา
พ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติมในแต่ละระดับชั้นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้       
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ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดเกณฑ์การจบการศึกษาของโรงเรียน 

และตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ศธ 04010/ว 779 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 

เรื่อง แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายจัดกาเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองที่ให้โรงเรียน
ปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับให้มีวิชา หน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ระดับประถมศึกษาทุกชั้นปี จำนวน 

40 ชั่วโมงต่อปี นอกจากนี้รัฐบาลได้มีนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2558 เป็นต้นมา ทางโรงเรียนได้ปรับโครงสร้างหลักสูตรใหม่ให้ไม่เกิน ปีละ 1,000 ชั่วโมง 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การเรียนรู้                
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ โดยมุ่งหวัง
ให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต 

มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร                 
และประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

ประกอบด้วยสาระของหลักสูตรแกนกลาง สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ท้องถิ่น และสาระที่สถานศึกษา
เพ่ิมเติม โดยจัดเป็นสาระการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาหน้าที่พลเมือง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ค่านิยม 12 ประการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) และคุณลักษณะนักเรียนตามมาตรฐานสากล พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 

 

ความสำคัญ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้ เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน  ในการจัดมวลประสบการณ์ ให้แก่ผู้ เรียนได้พัฒนาให้บรรลุถึงคุณภาพ                     
ตามมาตรฐานในการพัฒนาเยาวชนของชาติ นอกเหนือจากการใช้เป็นแนวทาง หรือข้อกำหนดในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาแล้ว หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา 
พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่พัฒนาขึ้นยังเป็นหลักสูตร
ที่มีจุดมุ่ งหมายให้ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรในท้องถิ่น  ทั้ งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษา               
ของโรงเรียน โดยมีแนวทางสำคัญที่โรงเรียนกำหนดไว้ในหลักสูตรโรงเรียน ดังนี้ 

1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน และความเพลิดเพลินในการเรียนรู้
เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกำลังใจ และเร้าให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนให้มากที่สุด มีความรู้สูงสุด ผู้เรียนทุกคน                  
มีความเข้มแข็ง ความสนใจ มีประสบการณ์ และความมั่นใจ เรียนและทำงานอย่างเป็นอิสระและร่วมใจกัน               
มีทักษะในการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น รู้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสาร ส่งเสริมจิตใจที่อยากรู้
อยากเห็น และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
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2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคม และวัฒนธรรม พัฒนา
หลักการในการจำแนกระหว่างถูกและผิด เข้าใจและศรัทธาในความเชื่อของตน ความเชื่อและวัฒนธรรม                  
ที่แตกต่างกัน พัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู้เรียน และช่วยให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ 

สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมขึ้น  มีความเสมอภาค พัฒนาความตระหนัก เข้าใจ และยอมรับ
สภาพแวดล้อมที่ตนดำรงชีวิตอยู่ ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับส่วนตน  ระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก สร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเป็นผู้บริโภคที่ตัดสินใจแบบมีข้อมูล                

เป็นอิสระ และมีความรับผิดชอบ 

3. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส่งเสริมให้ผู้ เรียน มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21                 

เป็นสำคัญ เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษา            
หรือสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ 
 

ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูมิสิทธิ์วทิยา พุทธศักราช 2565 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนได้พัฒนาขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดย
ยึดองค์ประกอบหลักสำคัญ 5 ส่วนคือ  

1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551  

2) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

3) นโยบายการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง  
4) กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และ  

5) สาระสำคัญ จุดเน้นที่โรงเรียนพัฒนาเพ่ิมเติม เป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียดเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กำหนด เหมาะสมกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นและจุดเน้นของโรงเรียน                 
โดยหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะของหลักสูตร ดังนี้ 

1. เป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา สาหรับจัดการศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจัดในระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) 

2. เป็นหลักสูตรที่มีความเป็นเอกภาพสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 สาหรับให้ครูผู้สอนนาไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยกำหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
2.1 สาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนใช้เป็นหลักเพ่ือสร้างพ้ืนฐานการคิด  การเรียนรู้ และการแก้ปัญหา

ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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2.2 สาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์  ศักยภาพการคิดและการทางาน ประกอบด้วย                
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 

2 .3 สาระการเรียนรู้ เพ่ิมเติม  โดยจัดทำเป็นรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม                             
และสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ความต้องการของผู้ เรียน  และบริบท               
ของโรงเรียนและเพ่ิมวิชาหน้าที่พลเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายหน่วยเหนือด้วย 

2.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และ สังคม 

เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และการพัฒนาตนตามศักยภาพ 

2.5 การกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง  ๆ เพ่ือเป็นเป้าหมาย              
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้   
ให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน           
ภูมิสิทธิ์วิทยา พุทธศักราช  2551 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551               
เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการกำหนดมาตรฐานไว้ดังนี้ 

    3.1 มาตรฐานหลักสูตร เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรโรงเรียน เกิดขึ้นจาก 
การจัดกิจกรรมตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดของครู  และใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพ
โดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ ซึ่งโรงเรียนต้องใช้สาหรับการประเมินตนเองเพ่ือจัดทำ
รายงานประจำปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลใน การกำหนดแนวปฏิบัติ             
ในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 

    3.2 มีตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียน
ในแต่ละระดับชั้นซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรม นำไปใช้ใน
การกำหนดเนื้อหา จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน  และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับ การวัด
ประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน ความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ และเป็นหลักในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษา           
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

    3.3 มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรโรงเรียน คือมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ
ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีคุณลักษณะที่จำเป็น
ในการอยู่ในสังคมได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือ โดยอยู่บน
พ้ืนฐานของความพอดีระหว่างการเป็นผู้นำและผู้ตาม การทำงานเป็นทีม และการทำงานตามลำพัง การแข่งขัน 

การรู้จักพอ และการร่วมมือกันเพ่ือสังคม วิทยาการสมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่นการรับวัฒนธรรม
ต่างประเทศและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง และการบูร-ณาการในลักษณะที่เป็น
องค์รวม 

4. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา  พุทธศักราช 2565              
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551(เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ 

ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบ 
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หลักสูตรระดับท้องถิ่น เป็นขอบข่ายในการจัดทำ จึงทำให้หลักสูตรของโรงเรียนมีความยืดหยุ่น  หลากหลาย 

สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน 

5. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพ้ืนฐานสองประการคือการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน               
และเพ่ือตัดสินผลการเรียน โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐาน 

การเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลักในการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และใช้ผลการประเมิน
เป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจน
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 

วิสัยทัศน ์

โรงเรยีนภูมสิทิธิว์ทิยา มุ่งมัน่ พฒันาผู้เรยีนให้คุณธรรม  จรยิธรรม มทีกัษะการเรยีนรู้สู่ความ
เป็นเลศิทางวชิาการ รูเ้ท่าทนั การเปลีย่นแปลงของโลก มสีุขภาพกาย สุขภาพจติทีด่ ีเหมาะสมตามวยั                             
จดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้ยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการด าเนินชีวติตามวถิี
ทอ้งถิน่  โดยบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถทางดา้นการศกึษา และยดึหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิาร
จดัการงานอย่างเป็นระบบ 

 

สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา  พุทธศักราช  2565 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา  พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

เป็นความสามารถในการรับและส่งสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดความรู้ความเข้าใจ 

ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อ             
การพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับ
หรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ
โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด 

เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
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3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของ
หลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ                

ในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา  และมีการตัดสินใจ                 
ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 
เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

5. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจาวันการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง          
ของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

6. ความสามารถในการอยู่ในสังคมข้ามวัฒนธรรม 

เป็นความสามารถในการแสดงออกถึงการมีความภาคภูมิใจในเชื้อชาติ  ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม
ของตนเองอีกทั้งยังยอมรับความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมของผู้อ่ืน สามารถสื่อสาร 

ความเป็นวัฒนธรรมของตนเองต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของผู้อ่ืน
ได้อย่างเหมาะสมกับเวลา สถานที่และบุคคล และมีความรู้และเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนและผู้ อ่ืน                  
และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรโรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา พุทธศักราช 2565  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

1. รักชาติ   ศาสน์   กษัตริย ์

    พฤติกรรมบ่งชี้ 
    1.1 เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  
    1.2 ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย 

    1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

    1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. ซ่ือสัตย์  สุจริต 

    พฤติกรรมบ่งชี้ 
    2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อคนเองทั้งกาย และวาจา ใจ 

    2.2 ประพฤติตรงตามเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้ง กาย วาจา ใจ 
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3. มีวินัย 

    พฤติกรรมบ่งชี้ 
     ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

4. ใฝ่เรียนรู้ 
    พฤติกรรมบ่งชี้ 
    4.1 ตั้งใจเพียงพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.2 แสวงหาความรู้รู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยกา รเลือกใช้สื่อ                  
อย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
    พฤติกรรมบ่งชี้ 
    5.1 ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

    5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

6. มุ่งม่ันในการทำงาน 

    พฤติกรรมบ่งชี้ 
      6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 

      6.2 ทำงานด้วยเพียงพยายามและอดทนเพ่ือให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

7. รักความเป็นไทย 

     พฤติกรรมบ่งชี้ 
      7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที 
      7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

      7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

     พฤติกรรมบ่งชี้ 
      8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

      8.2 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

จำนวน 32 สาระ 57 มาตรฐาน ดังนี้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (5 สาระ 5 มาตรฐาน) 

สาระท่ี 1 การอ่าน 

    มาตรฐาน  ท  1 .1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน ำไปใช้  แก้ปัญหา               
ในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
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สาระท่ี 2 การเขียน 

               มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่อง              
ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า อย่างมีประสิทธิภาพ 

สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด 

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 

   มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา                   
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติ ของชาติ 

สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า                   
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (3 สาระการเรียนรู้ 7 มาตรฐานการเรียนรู้) 
สาระท่ี 1 จานวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน                   
ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้ 
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหา ที่กำหนดให้ 

สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต
และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 

สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค 3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (4 สาระ 10 มาตรฐาน) 

สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต                
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ  ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สารพันธุกรรม 

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะกระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของ เอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ 
และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก         

และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลม ฟ้าอากาศ และภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 

สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมที่มี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้  การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (5 สาระ 11 มาตรฐาน)  

สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา 
ที่ตนนับถือ  

สาระท่ี 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข 
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มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้                
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ            
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

มาตรฐาน  ส  4 .2  เข้ าใจพัฒ นาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปั จจุบั น  ในด้านความสัม พันธ์                       
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ              
ที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธำรง            
ความเป็นไทย 

สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมี  ผลต่อกัน ใช้แผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจน
ใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ
ดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (5 สาระ 6 มาตรฐาน) 

สาระท่ี 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

สาระท่ี 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจาอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย 

เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
สาระท่ี 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

มาตรฐาน  พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค                   
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
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สาระท่ี 5 ความปลอดภัยในชีวิต 

มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยาสารเสพติด 

และความรุนแรง 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ (3 สาระ 6 มาตรฐาน) 

สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม  และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระท่ี 2 ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระท่ี 3 นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า ของนาฏศิลป์
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (2 สาระ 2 มาตรฐาน) 

สาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยใน
การทำงาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

สาระท่ี 2 การอาชีพ 

มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (4 สาระ 8 มาตรฐาน) 

สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น                     
อย่างม ีเหตุผล 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก 
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และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูด 

และการเขียน 

สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  และนำไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม  กับกาลเทศะ 

มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา    
และวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
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บทท่ี 2 

โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนภูมิสทิธิ์วิทยา พุทธศักราช 2565                         
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำสำหรับกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น
โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนและสภาพของผู้เรียน ดังนี้ 

1. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที ่1–6) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาค 

บังคับ จึงมุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐานการติดต่อสื่อสาร 

กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุล           
ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ให้จัดเวลา
เรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียนวันละ 6 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งปี 1,200 ชั่วโมง 

2. รายวิชา รายวิชาในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา พุทธศักราช 2565 ได้กำหนดไว้ใน 

หลักสูตร ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะหรือค่านิยม  คุณธรรม 

จริยธรรมของผู้เรียน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 

2.1 ภาษาไทย 

2.2 คณิตศาสตร์ 
2.3 วิทยาศาสตร์ 
2.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.6 ศิลปะ 

2.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2.8 ภาษาต่างประเทศ 

 

       3. เวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา พุทธศักราช 2565 ได้
กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำสาหรับกลุ่มรายวิชา  8 กลุ่ม ซึ่งผู้สอนสามารถเพ่ิมเติมได้ตาม                      
ความพร้อมและจุดเน้นของสถานศึกษา โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของ
ผู้เรียน ดังนี้ 
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โครงสร้างเวลาเรียนสถานศึกษาโรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา พุทธศักราช 2565 
  

   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4. ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

1. รายวิชาพ้ืนฐาน  

   ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 120 120 

   คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 120 120 120 

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

        วิทยาศาสตร ์
        วิทยาการคำนวณ 

80 

40 

40 
 

80 

40 

40 
 

80 

40 

40 
 

160 

80 

80 
 

160 

80 

80 
 

160 

80 

80 
 

160 

120 

40 

160 

120 

40 

160 

120 

40 

   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

        ศาสนา 
        หน้าท่ีพลเมือง 
        ภูมิศาสตร ์
        เศรษฐศาสตร ์

80 

20 

20 

20 

20 
 

80 

20 

20 

20 

20 

80 

20 

20 

20 

20 

80 

20 

20 

20 

20 

80 

20 

20 

20 

20 

80 

20 

20 

20 

20 

120 

20 

20 

40 

40 

120 

20 

20 

40 

40 

120 

20 

20 

40 

40 

   ประวัติศาสตร ์ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

   สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 80 80 80 

   ศิลปะ 

     ทัศนศิลป์ 
     ดนตรี 
     นาฏศิลป์ 

80 

30 

30 

20 

80 

30 

30 

20 

80 

30 

30 

20 

80 

30 

30 

20 

80 

30 

30 

20 

80 

30 

30 

20 

80 

30 

30 

20 

80 

30 

30 

20 

80 

30 

30 

20 

   การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

   ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 880 880 880 880 880 880 880 880 880 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม  

   ภาษาไทย 20 20 20 - - -    

   คณิตศาสตร์ เพิม่เตมิ - - - 20 20 20 80 80 80 

   หน้าท่ีพลเมือง ต้านทุจริต 20 20 20 20 20 20 40 40 40 

   อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 40 40 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) 80 80 80 80 80 80 200 200 200 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

 3.1 กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 3.2 กิจกรรมนักเรียน  

   1) ลูกเสือ - เนตรนาร ี 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

   2) กิจกรรมชุมนุม 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 3.3 กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,200 1,200 1,200 
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      โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี  เป็นการแสดงรายละเอียดรายวิชาเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายชั้นตั้งแต่                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   

   

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน  ชั่วโมง/ปี ชั่วโมง / สัปดาห ์

1. รายวิชาพื้นฐาน 

  ท11101  ภาษาไทย 200 5 

  ค11101  คณิตศาสตร์ 200 5 

  ว11101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
              วิทยาการคำนวณ 

40 

40 

1 

1 
   
  ส11101  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 

  ส11102  ประวัติศาสตร์ 40 1 

  พ11101  สุขศึกษาและพลศึกษา 40 1 

  ศ11101  ศิลปะ 80 2 

  ง11101  การงานอาชีพ 40 1 

  อ11101  ภาษาอังกฤษ 120 3 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 22 

2. รายวิชาเพิ่มเติม  

   ท11201 ภาษาไทย 20 0.5 

   ส11201 หน้าที่พลเมือง (ต้านทุจริต) 20 0.5 

   อ11201 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 1 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 80 2 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

   ก11901 กิจกรรมแนะแนว 40 1 

กิจกรรมนักเรียน  

   ก11903 ลูกเสือ - เนตรนารี 30 0.75 

   ก11902 กิจกรรมชุมนุม 40 1 

   ก11904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
10 

  

ผนวกในกิจกรรม 

ลูกเสือ /เนตรนารี 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

120 
 

3 
 

 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
 

1,080 
 

27 
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โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน ชั่วโมง/ปี ชั่วโมง / สัปดาห์ 
1. รายวิชาพื้นฐาน 

   ท12101 ภาษาไทย 200 5 

   ค12101  คณิตศาสตร์ 200 5 

   ว12101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
                วิทยาการคำนวณ 

40 

40 

1 

1 

   ส12101  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 

   ส12102  ประวัติศาสตร์ 40 1 

   พ12101  สุขศึกษาและพลศึกษา 40 1 

   ศ12101  ศิลปะ 80 2 

   ง12101  การงานอาชีพ 40 1 

   อ12101  ภาษาอังกฤษ 120 3 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 22 

2. รายวิชาเพิ่มเติม  

   ท12201 ภาษาไทย 20 0.5 

   ส12201 หน้าที่พลเมือง (ต้านทุจริต) 20 0.5 

   อ12201  อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 1 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 80 2 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

   ก12901 กิจกรรมแนะแนว 40 1 

กิจกรรมนักเรียน  

   ก12903 ลูกเสือ - เนตรนารี 30 0.75 

   ก12902 กิจกรรมชุมนุม 40 1 

   ก12904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  10 
ผนวกในกิจกรรม 

ลูกเสือ /เนตรนารี 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 

3 
 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,080 
 

27 
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โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

  

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน ชั่วโมง/ปี ชั่วโมง / สัปดาห์ 
1. รายวิชาพื้นฐาน 

   ท13101  ภาษาไทย 200 5 

   ค13101  คณิตศาสตร์ 200 5 

   ว13101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
               วิทยาการคำนวณ 

40 

              40 

1 

            1 

   ส13101  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 

   ส13102  ประวัติศาสตร์ 40 1 

   พ13101  สุขศึกษาและพละศึกษา 40 1 

   ศ13101  ศิลปะ 80 2 

   ง13101 การงานอาชีพ 40 1 

   อ13101 ภาษาอังกฤษ 120 3 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 22 

2. รายวิชาเพิ่มเติม  

   ท13201 ภาษาไทย 20 0.5 

   ส13201 หน้าที่พลเมือง (ต้านทุจริต) 20 0.5 

   อ13201  อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 1 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 80 2 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

   ก13901 กิจกรรมแนะแนว 40 1 

กิจกรรมนักเรียน  

   ก13903 ลูกเสือ - เนตรนารี 30 0.75 

   ก13902 กิจกรรมชุมนุม 40 1 

   ก13904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
10 

  

ผนวกในกิจกรรม 

ลูกเสือ /เนตรนารี 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  3  

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,080 
 

27 
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โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4    
 

  

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน ชั่วโมง/ปี ชั่วโมง / สัปดาห์ 
1. รายวิชาพื้นฐาน 

   ท14101  ภาษาไทย 160 4 

   ค14101  คณิตศาสตร์ 160 4 

   ว14101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                วิทยาการคำนวณ 

80 

            80 

2 

           2  

   ส14101  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 

   ส14102  ประวัติศาสตร์ 40 1 

   พ14101  สุขศึกษาและพลศึกษา 40 1 

   ศ14101  ศิลปะ 80 2 

   ง14101  การงานอาชีพ 40 1 

   อ14101  ภาษาอังกฤษ 120 3 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 22 

2. รายวิชาเพิ่มเติม  

   ส14201 หน้าที่พลเมือง (ต้านทุจริต) 20 0.5 

   ค14201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 20 0.5 

   อ14201 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 1 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 40 2 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

   ก14901 กิจกรรมแนะแนว 40 1 

กิจกรรมนักเรียน  

   ก14903 ลูกเสือ - เนตรนารี 30 0.75 

   ก14902 กิจกรรมชุมนุม 40 1 

   ก14904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
10 

  

ผนวกในกิจกรรม 

ลูกเสือ /เนตรนารี 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

           120  3  

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,080          27 
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โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

    

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน ชั่วโมง/ปี ชั่วโมง / สัปดาห์ 
1. รายวิชาพื้นฐาน 

   ท15101  ภาษาไทย 160 4 

   ค15101  คณิตศาสตร์ 160 4 

   ว15101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               วิทยาการคำนวณ 

80 

             80 

2 

           2  

   ส15101  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 

   ส15102  ประวัติศาสตร์ 40 1 

   พ15101  สุขศึกษาและพละศึกษา 40 1 

   ศ15101  ศิลปะ 80 2 

   ง15101  การงานอาชีพ 40 1 

   อ15101  ภาษาอังกฤษ 120 3 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 22 

2. รายวิชาเพิ่มเติม  

   ส15201 หน้าที่พลเมือง(ต้านทุจริต) 20 0.5 

   ค15202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 20 0.5 

   อ15201 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 1 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 80 2 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

   ก15901 กิจกรรมแนะแนว 40 1 

กิจกรรมนักเรียน  

   ก15903 ลูกเสือ - เนตรนารี 30 0.75 

   ก15902 กิจกรรมชุมนุม 40 1 

   ก15904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
10 

  

ผนวกในกิจกรรม 

ลูกเสือ /เนตรนารี 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 3 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
 

1,080 
 

27 
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โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

    

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน ชั่วโมง/ปี ชั่วโมง / สัปดาห์ 
1. รายวิชาพื้นฐาน     

   ท16101 ภาษาไทย 160 4 

   ค16101  คณิตศาสตร์ 160 4 

   ว16101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               วิทยาการคำนวณ 

80 

            80 

2 

2  

   ศ16101  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 

   ส16102  ประวัติศาสตร์ 40 1 

   พ16101  สุขศึกษาและพละศึกษา 40 1 

   ศ16101  ศิลปะ 80 2 

   ง16101  การงานอาชีพ 40 1 

   อ16101  ภาษาอังกฤษ 120 3 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 22 

2. รายวิชาเพิ่มเติม  

   ส16201 หน้าที่พลเมือง(ต้านทุจริต) 20 0.5 

   ค16202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 20 0.5 

   อ16201 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 1 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 80 2 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

   ก16901 กิจกรรมแนะแนว 40 1 

กิจกรรมนักเรียน      

   ก16903 ลูกเสือ - เนตรนารี 30 0.75 

   ก16902 กิจกรรมชุมนุม 40 1 

   ก16904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  10 ผนวกในกิจกรรม 

   ลูกเสือ /เนตรนารี 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 3 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,080 27 
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โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 

 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน ชั่วโมง/ปี ชั่วโมง / สัปดาห์ 
1. รายวิชาพื้นฐาน     

   ท21101 ภาษาไทย 1 60 1.5 

   ค21101  คณิตศาสตร์ 1 60 1.5 

   ว21101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1                          60             1.5  
   ว21103  วิทยาการคำนวณ 1 20 0.5 

   ส21101  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 60 1.5 

   ส21103  ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 

   พ21101  สุขศึกษาและพละศึกษา 1 40 1 

   ศ21101  ศิลปะ 1 40 1 

   ง21101  การงานอาชีพ 1 20 0.5 

   อ21101  ภาษาอังกฤษ 1 60 1.5 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 440 11 

2. รายวิชาเพิ่มเติม  

   ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 40 1 

   ส21201 หน้าที่พลเมือง(ต้านทุจริต) 1 20 0.5 

   อ21201 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 1 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 100 2.5 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

   ก21901 กิจกรรมแนะแนว 20 0.5 

กิจกรรมนักเรียน      

   ก21903 ลูกเสือ - เนตรนารี 15 0.75 

   ก21905 กิจกรรมชุมนุม 20 0.5 

   ก21907 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  5 ผนวกในกิจกรรม 

   ลูกเสือ /เนตรนารี 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 1.5 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 600 15 
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โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 

 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน ชั่วโมง/ปี ชั่วโมง / สัปดาห์ 
1. รายวิชาพื้นฐาน     

   ท21102  ภาษาไทย 2 60 1.5 

   ค21102  คณิตศาสตร์ 2 60 1.5 

   ว21102  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2  60  1.5 

   ว21104  เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ 2 20 0.5 

   ส21102  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 60 1.5 

   ส21104  ประวัติศาสตร์ 2 20 0.5 

   พ21102  สุขศึกษาและพละศึกษา 2 40 1 

   ศ21102  ศิลปะ 2 40 1 

   ง21102  การงานอาชีพ 2 20 0.5 

   อ21102  ภาษาอังกฤษ 2 60 1.5 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 440 11 

2. รายวิชาเพิ่มเติม  

   ค21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 40 1 

   ส21202 หน้าที่พลเมือง (ต้านทุจริต)2 20 0.5 

   อ21202 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 40 1 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 100 2.5 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

   ก21902 กิจกรรมแนะแนว 20 0.5 

กิจกรรมนักเรียน      

   ก21904 ลูกเสือ - เนตรนารี 15 0.75 

   ก21906 กิจกรรมชุมนุม 20 0.5 

   ก21908 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  5 ผนวกในกิจกรรม 

   ลูกเสือ /เนตรนารี 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 1.5 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 600 15 
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โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 

 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน ชั่วโมง/ปี ชั่วโมง / สัปดาห์ 
1. รายวิชาพื้นฐาน     

   ท22101  ภาษาไทย 60 1.5 

   ค22101  คณิตศาสตร์ 60 1.5 

   ว22101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60  1.5 

   ว22103  วิทยาการคำนวณ 20 0.5 

   ส22101  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 60 1.5 

   ส22103  ประวัติศาสตร์ 20 0.5 

   พ22101  สุขศึกษาและพละศึกษา 40 1 

   ศ22101  ศิลปะ 40 1 

   ง22101  การงานอาชีพ 20 0.5 

   อ22101  ภาษาอังกฤษ 60 1.5 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 440 11 

2. รายวิชาเพิ่มเติม  

   ส22201 หน้าที่พลเมือง 40 1 

   ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 20 0.5 

   อ22201 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 1 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 100 2.5 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

   ก22901 กิจกรรมแนะแนว 20 0.5 

กิจกรรมนักเรียน      

   ก22903 ลูกเสือ - เนตรนารี 15 0.75 

   ก22905 กิจกรรมชุมนุม 20 0.5 

   ก22907 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  5 ผนวกในกิจกรรม 

   ลูกเสือ /เนตรนารี 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 1.5 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 600 15 
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โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 

 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน ชั่วโมง/ปี ชั่วโมง / สัปดาห์ 
1. รายวิชาพื้นฐาน     

   ท 22102  ภาษาไทย 60 1.5 

   ค 22102  คณิตศาสตร์ 60 1.5 

   ว 22102  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60  1.5 

   ว 22104  วิทยาการคำนวณ 20 0.5 

   ส 22102  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 60 1.5 

   ส 22104  ประวัติศาสตร์ 20 0.5 

   พ 22102  สุขศึกษาและพละศึกษา 40 1 

   ศ 22102  ศิลปะ 40 1 

   ง 22102  การงานอาชีพ 20 0.5 

   อ 22102  ภาษาอังกฤษ 60 1.5 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 440 11 

2. รายวิชาเพิ่มเติม  

   ส 22202 หน้าที่พลเมือง 40 1 

   ค 22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 20 0.5 

   อ 22202 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 1 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 100 2.5 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

   ก 22902 กิจกรรมแนะแนว 20 0.5 

กิจกรรมนักเรียน      

   ก 22904 ลูกเสือ - เนตรนารี 15 0.75 

   ก 22906 กิจกรรมชุมนุม 20 0.5 

   ก 22908 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  5 ผนวกในกิจกรรม 

   ลูกเสือ /เนตรนารี 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 1.5 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 600 15 
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โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 

 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน ชั่วโมง/ปี ชั่วโมง / สัปดาห์ 
1. รายวิชาพื้นฐาน     

   ท23101  ภาษาไทย 60 1.5 

   ค23101  คณิตศาสตร์ 60 1.5 

   ว23101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60  1.5 

   ว23103  วิทยาการคำนวณ 20 0.5 

   ศ23101  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 60 1.5 

   ส23103 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 

   พ23101  สุขศึกษาและพละศึกษา 40 1 

   ศ23101  ศิลปะ 40 1 

   ง23101  การงานอาชีพ 20 0.5 

   อ23101  ภาษาอังกฤษ 60 1.5 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 440 11 

2. รายวิชาเพิ่มเติม  

   ส23201 หน้าที่พลเมือง 40 1 

   ค23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 20 0.5 

   อ23201 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 1 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 100 2.5 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

   ก23901 กิจกรรมแนะแนว 20 0.5 

กิจกรรมนักเรียน      

   ก23903 ลูกเสือ - เนตรนารี 15 0.75 

   ก23905 กิจกรรมชุมนุม 20 0.5 

   ก23907 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  5 ผนวกในกิจกรรม 

   ลูกเสือ /เนตรนารี 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 1.5 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 600 15 
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โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 

 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน ชั่วโมง/ปี ชั่วโมง / สัปดาห์ 
1. รายวิชาพื้นฐาน     

   ท23102  ภาษาไทย 60 1.5 

   ค23102  คณิตศาสตร์ 60 1.5 

   ว23102  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60  1.5 

   ว23104  วิทยาการคำนวณ 20 0.5 

   ส23102  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 60 1.5 

   ส23104  ประวัติศาสตร์ 20 0.5 

   พ23102  สุขศึกษาและพละศึกษา 40 1 

   ศ23102  ศิลปะ 40 1 

   ง23102  การงานอาชีพ 20 0.5 

   อ23102  ภาษาอังกฤษ 60 1.5 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 440 11 

2. รายวิชาเพิ่มเติม  

   ส23202 หน้าที่พลเมือง 40 1 

   ค23202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 20 0.5 

   อ23202 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 1 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 100 2.5 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

   ก23902 กิจกรรมแนะแนว 20 0.5 

กิจกรรมนักเรียน      

   ก23904 ลูกเสือ - เนตรนารี 15 0.75 

   ก23906 กิจกรรมชุมนุม 20 0.5 

   ก23908 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  5 ผนวกในกิจกรรม 

   ลูกเสือ /เนตรนารี 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 1.5 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 600 15 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

รายวิชาพื้นฐาน และ เพิ่มเติม 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

   ท11101  ภาษาไทย  จำนวน  200  ชั่วโมง 5   หน่วยกิต 

  ท11201  ภาษาไทย                  จำนวน   20  ชัว่โมง 0.5 หน่วยกิต 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

   ท12101  ภาษาไทย                  จำนวน  200  ชั่วโมง 5   หน่วยกิต 

  ท12201  ภาษาไทย                  จำนวน    20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

   ท13101  ภาษาไทย                  จำนวน  200  ชั่วโมง 5   หน่วยกิต 

  ท13201  ภาษาไทย                  จำนวน    20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

   ท14101  ภาษาไทย                  จำนวน  160   ชั่วโมง  4 หน่วยกิต 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

   ท15101  ภาษาไทย                  จำนวน  160   ชั่วโมง  4 หน่วยกิต 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

   ท16101  ภาษาไทย                  จำนวน  160   ชั่วโมง  4 หน่วยกิต 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

   ท21101  ภาษาไทย                  จำนวน  120   ชั่วโมง  3 หน่วยกิต 

   ท21102  ภาษาไทย                  จำนวน  120   ชั่วโมง  3 หน่วยกิต 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

   ท22101  ภาษาไทย                  จำนวน  120   ชั่วโมง  3 หน่วยกิต 

   ท22102  ภาษาไทย                  จำนวน  120   ชั่วโมง  3 หน่วยกิต 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

   ท23101  ภาษาไทย                  จำนวน  120   ชั่วโมง  3 หน่วยกิต 

   ท23102  ภาษาไทย                  จำนวน  120   ชั่วโมง  3 หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ท 11101  ภาษาไทย      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1               เวลา  200  ชั่วโมง จำนวน 5 หน่วยกิต 

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

ฝึกอ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ บอกความหมายของคำและข้อความ ตอบคำถาม  

เล่าเรื่องย่อ คาดคะเนเหตุการณ์ เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ นำเสนอเรื่องที่อ่าน บอก
ความหมายของเครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน  มีมารยาทในการอ่าน               
ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ  มีมารยาทในการเขียน     

ฝึกทักษะในการฟัง ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆและปฏิบัติตาม ตอบคำถาม เล่าเรื่อง พูดแสดงความคิดเห็น                           
และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ เน้นมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 

ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ  

เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ  ต่อคำคล้องจองง่ายๆ 

บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก  ฝึกท่องจำ        
บทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน  
กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้ง คำถาม  
ตอบคำถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

     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 

   
       รวม  5   มาตรฐาน    22  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 



                    หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนภูมสิิทธ์ิวิทยา ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2565                                    31 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ท12101  ภาษาไทย       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2      เวลา  200  ชั่วโมง จำนวน 5 หน่วยกิต 

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

ฝึกอ่านออกเสียงคำ  คำคล้องจอง  ข้อความ  และบทร้อยกรองง่ายๆ   อธิบายความหมายของคำและข้อความที่
อ่าน ตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  ระบุใจความสำคัญและรายละเอียด  แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์  
เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน  อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย  และปฏิบัติ
ตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ  มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคดัลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์  เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ  
มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  ฟังคำแนะนำ  คำสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตาม  เล่าเรื่อง   บอกสาระสำคัญของเรื่อง           
ตั้งคำถาม  ตอบคำถาม พูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึก   พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  มีมารยาท
ในการฟัง  การดูและการพูด 

ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และเลขไทย  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของ
คำ  เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร  บอกลักษณะคำคล้องจอง  เลือกใช้ภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ฝึกจับใจความสำคัญจากเรื่อง  ระบุข้อคิดที่ ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก                   
เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน   ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหา
ความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสื่อความกระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ  
อธิบาย  บันทึก  การตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนำความรู้ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

              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      
         

รวม  5  มาตรฐาน   27  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ท13101  ภาษาไทย        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3        เวลา  200  ชั่วโมง จำนวน 5 หน่วยกิต 

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

ฝึกอ่านออกเสียงคำ  ข้อความ  เรื่องสั้น ๆ  และบทร้อยกรองง่ายๆ  อธิบายความหมายของคำ             
และข้อความที่อ่าน  ตั้งคำถาม  ตอบคำถามเชิงเหตุผล   ลำดับเหตุการณ์  คาดคะเนเหตุการณ์   สรุปความรู้  
ข้อคิดจากเรื่องที่ อ่าน เพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ              
และนำเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ  อธิบายความหมาย            
ของข้อมูลจากแผนภาพ  แผนที่  และแผนภูมิ  มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย เขียนบันทึกประจำวัน เขียนเรื่องตามจินตนาการ  

มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูด เล่ารายละเอียด  บอกสาระสำคัญ  ตั้งคำถาม  ตอบคำถาม                 
พูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึก  พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  มีมารยาทในการฟัง   การดู     
และการพูด 

ฝึกเขียนตามหลักการเขียน  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ  ระบุชนิด  หน้าที่ของคำ        
ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ แต่งประโยคง่ายๆ แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ เลือกใช้ภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ   

ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม เพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันรู้จักเพลงพ้ืนบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก  
เพ่ือปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน  ท่องจำบทอาขยานตามที่
กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน  กระบวนการ
แสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสื่อความ กระบวนการแก้ปัญหา การ
ฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น  
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของ            
การอนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 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  

 

รวม  5  มาตรฐาน    31  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ท14101  ภาษาไทย      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4        เวลา  160  ชั่วโมง จำนวน 4 หน่วยกิต 

...................................................................................................................................................................... 
ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของคำ  ประโยคและสำนวน               

จากเรื่องที่ อ่าน   อ่านเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่ อ่าน   แยกข้อเท็จจริง            
และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  โดยระบุเหตุผลประกอบ   สรุปความรู้              
และข้อคิดจากเรื่องที่ อ่าน  เพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ                    
อย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  มีมารยาทในการอ่าน ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจง   
เต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง             
และแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน  เขียนย่อความจากเรื่องสั้น ๆ เขียนจดหมายถึงเพ่ือนและมารดา  

เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง การดู และการพูดจำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเรื่องที่ฟังและดูพูดสรุปจาก              
การฟังและดู  พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ตั้งคำถามและตอบคำถาม
เชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและการสนทนา              
มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด ฝึกเขียนตามหลักการเขียน เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ                 
ในบริบทต่าง ๆ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ  แต่งประโยค             
ได้ถูกต้องตามหลักภาษา แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ บอกความหมายของสำนวน เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถ่ินได้ 

ระบุข้อคิดจากนิทานพ้ืนบ้านหรือนิทานคติธรรมอธิบายข้อคิดจากการอ่านเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตจริงร้อง
เพลงพ้ืนบ้านท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวน      
การอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์                   
และสรุปความ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแก้ปัญหา การฝึก
ปฏิบัติอธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูดพูดแสดงความคิดเห็น
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 

 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของ
การอนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทย   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

มาตรฐาน/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  5  มาตรฐาน    33  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ท15101  ภาษาไทย      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5               เวลา  160  ชั่วโมง จำนวน 4 หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   อธิบายความหมายของคำ  ประโยคและข้อความท่ีเป็น
การบรรยายและการพรรณนา  อธิบายความหมายโดยนัย   แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น   วิ เคราะห์                     
แสดงความคิดเห็น  อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  คำสั่ง  ข้อแนะนำ  และปฏิบัติตาม  เลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่า
ตามความสนใจ  มีมารยาทในการอ่าน 

 ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสาร  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  
แผนภาพความคิด  เขียนย่อความ  เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ  เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  
กรอกแบบรายการต่าง ๆ  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

 ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็นและความรู้สึก   ตั้งคำถาม                
ตอบคำถาม  วิเคราะห์ความ  พูดรายงาน  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค  จำแนกส่วนประกอบของประโยค  เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถิ่น  ใช้คำราชาศัพท์  บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  แต่งบทร้อยกรอง  ใช้สำนวน
ได้ถูกต้อง 

สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน  ระบุความรู้  ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม
ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด    
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหา
ความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้งคำถาม  ตอบคำถาม              
ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของ
การอนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

มาตรฐาน/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  5  มาตรฐาน  33  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ท16101  ภาษาไทย      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                เวลา  160  ชั่วโมง จำนวน 4 หน่วยกิต 

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

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   อธิบายความหมายของคำ  ประโยคและข้อความท่ีเป็น
โวหาร  อ่านเรื่องสั้น ๆอย่างหลากหลาย   แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน   วิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพ่ือนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต  อ่านงานเขียน เชิงอธิบาย  คำสั่ง  ข้อแนะนำ  
และปฏิบัติตาม  อธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง  แผนที่  แผนภูมิและกราฟ   เลือกอ่าน
หนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณค่าที่ได้รับ  มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน         
และเหมาะสม  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน   เขียนเรียงความ      
เขียนย่อความจากเรื่องอ่าน  เขียนจดส่วนตัว  กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการและ
สร้างสรรค ์มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความรู้  ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู              
ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู  วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องท่ีฟังและดูสื่อโฆษณา
อย่างมีเหตุผล  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดูและการสนทนา   พูดโน้มน้าว
อย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

ฝึกวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค  ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  รวบรวม             
และบอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  ระบุลักษณะของประโยค  แต่งบทร้อยกรอง  
วิเคราะห์เปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต 

ฝึกแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน  เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตนเองและนิทาน
พ้ืนบ้านของท้องถิ่นอ่ืน  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อย โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหา
ความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสังเกต กระบวนกรแยกข้อเท็จจริง กระบวนการ
ค้นคว้า  กระบวนการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร  กระบวนการใช้ทักษะทางภาษา  การฝึกปฏิบัติ อธิบาย 
บันทึก การตั้งคำถาม ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่า              
ของการอนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
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มาตรฐาน/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  5   มาตรฐาน   34  ตัวช้ีวัด 
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รายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา    ท21101     ภาษาไทย 1                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1          ภาคเรียนที่  1      เวลา  60  ชั่วโมง          จำนวน  1.5 หน่วยกิต 

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

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิธีการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านจับใจความสำคัญ การคัดลายมือตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัด การเลือกใช้ถ้อยคำในการเขียน การเขียนแนะนำตนเอง การเขียนแนะนำสถานที่สำคัญ การเขียน
บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนบรรยายประสบการณ์ การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา การเขียนย่อความ การ
พูดสรุปใจความสำคัญ การเล่าเรื่องย่อ การพูดรายงาน การอธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย การวิเคราะห์
ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน  การแต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี 11)การสรุปเนื้อหา วิเคราะห์
คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบอ่าน การท่องจำบทอาขยานตามที่
กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ  

โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา ฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การอภิปราย 
กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลอย่างมีเหตุผลและมีมารยาท เพื่อนำข้อคิดสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจำวันอย่างมีจริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะมีนิสัยรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน  การ
เขียน  การฟัง  การดู  และการพูด   เห็นคุณค่าวรรณคดี  วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น   รักความเป็น
ไทย 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท 1.1  ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3, ม. 1/9 

ท 2.1 ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3, ม. 1/4, ม. 1/5,  ม. 1/9 

ท 3.1  ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/6 

ท 4.1  ม. 1/1 ม. 1/4, ม. 1/5 

ท 5.1  ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/5 

รวม 19  รหัสตัวชี้วัด 
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รายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา    ท21102     ภาษาไทย 2                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1          ภาคเรียนที่  2      เวลา  60  ชั่วโมง          จำนวน  1.5 หน่วยกิต 

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

คำอธิบายรายวิชา 

 การศึกษาคำ  ประโยค  ข้อความ ที่มีหลายความหมายในบริบทต่างๆ จากการอ่านเอกสารวิชาการ งาน
เขียนเชิงสร้างสรรค์ บทความ สารคดี บันเทิงคดี  คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน  ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้   การ
เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ การเขียนรายงาน การเขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์  การ
แสดงความรู้ ความคิดเห็น และการโต้แย้งอย่างมีเหตุผลการพูดแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์จากสื่อที่ได้รับ เรื่อง
ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ 
และบุคคล การสร้างคำในภาษาไทย ( คำประสม คำซ้ำ  คำซ้อน คำพ้อง ) การวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำ
ในประโยค สำนวน คำพังเพย สุภาษิตการวิเคราะห์ อธิบายคุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรมการท่องจำบท
อาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา ฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การอภิปราย 
กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลอย่างมีเหตุผลและมีมารยาท เพื่อนำข้อคิดสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจำวันอย่างมีจริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะมีนิสัยรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน  การ
เขียน  การฟัง  การดู  และการพูด   เห็นคุณค่าวรรณคดี  วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น   รักความเป็น
ไทย 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท 1.1  ม. 2/4, ม. 2/5, ม. 2/6, ม. 2/7, ม. 2/8 ,ม2/9 

ท 2.1  ม. 2/6, ม. 2/7, ม. 2/8,ม2/9 

ท 3.1  ม. 2/3, ม. 2/4, ม. 2/5, ม. 2/6 

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

ท 5.1  ม. 2/3, ม. 2/4, ม. 2/5 

รวม   22  รหัสตัวช้ีวัด 
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รายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท22101     ภาษาไทย 3                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     ภาคเรียนที่ 1           เวลา  60  ชั่วโมง        จำนวน   1.5  หน่วยกิต 

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

คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาวิธีการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านจับใจความสำคัญ การสรุปความ การ เขียน
แผนภาพความคิดการ อภิปรายแสดงความคิดเห็น การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ การคัดลายมือตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัด การเขียนบรรยาย การเขียนพรรณนา การเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ การเขียนย่อความ
จากสื่อรูปแบบต่าง ๆ การพูดสรุปความ วิเคราะห์จากเรื่องที่ฟังการแต่งกลอนสุภาพ การใช้คำราชาศัพท์และคำ
ทีม่าจากภาษาต่างประเทศ การสรุปเนื้อหา วิเคราะห์ วิจารณ์ อธิบายคุณค่าและข้อคิดของวรรณคดี วรรณกรรม 
และวรรณกรรมท้องถิ่น การท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรอง 

โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา ฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การอภิปราย 
กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลอย่างมีเหตุผลและมีมารยาท เพื่อนำข้อคิดสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจำวันอย่างมีจริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะมีนิสัยรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน  การ
เขียน  การฟัง  การดู  และการพูด   เห็นคุณค่าวรรณคดี  วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น   รักความเป็น
ไทย 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท 1.1  ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3, ม. 2/4, ม. 2/5, ม. 2/8 

ท 2.1  ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3, ม. 2/4, ม. 2/8 

ท 3.1  ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3, ม. 2/6 

ท 4.1  ม. 2/3, ม. 2/4, ม. 2/5 

ท 5.1  ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/5 

รวม  21  รหัสตัวช้ีวัด 
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รายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท22102  ภาษาไทย 4                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    ภาคเรียนที่ 2               เวลา 60 ชั่วโมง                     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

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

คำอธิบายรายวิชา 

การศึกษาวิธีการอ่าน งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ งานเขียนหรือบทความแสดงข้อเท็จจริง การ บันทึก
เหตุการณ์ บทสนทนา โฆษณา วิเคราะห์ วิจารณ์ การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ การเขียนรายงาน การเขียน
จดหมายกิจธุระ การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็น การพูดอวยพร การพูดโน้มน้าวใจ การ
พูดโฆษณา การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล 
การสร้างคำในภาษาไทย (คำสมาส) การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม ประโยคซ้อน  การ
อธิบายคุณค่าและข้อคิดของวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น การท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา ฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การ
อภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล อย่างมีมารยาท  เพื่อนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน
อย่างมีจริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีนิสัยรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  
การด ู และการพูด   เห็นคุณค่าวรรณคดี  วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น   รักความเป็นไทย 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท 1.1  ม. 2/6, ม. 2/7, ม. 2/8 

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

ท 3.1  ม. 2/4, ม. 2/5, ม. 2/6 

ท 4.1  ม. 2/1 , ม. 2/2, ม. 2/5 

ท 5.1  ม. 2/3 , ม. 2/4, ม. 2/5 

รวม  16  รหัสตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหสัวิชำ  ท23101        ภาษาไทย 5                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 3      ภำคเรียนท่ี 1          เวลำ   60  ชัว่โมง                      จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต 

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

.................. 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการอ่าน การฟัง การพูด การดู ทัง้การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง การอ่าน
ท านองเสนาะ การจบัใจความ การวเิคราะห ์วจิารณ์ เปรยีบเทยีบ ตคีวาม และการสรุป ในลกัษณะแผนผงั 
ความคิด หลักการคัดลายมือ การเขียนในโอกาสต่าง ๆ  การย่อความ การเขียนอัตชีวประวัติและ
ชวีประวตั ิตลอดจนการเขยีนแสดงความคดิเหน็ การประเมนิเรื่องจากการฟัง การอ่าน การด ูโดยน าเสนอ
ในรปูแบบการพูด หรอื เขยีนอธบิาย สนบัสนุน โต้แยง้ พูดรายงานจากการศกึษาคน้ควา้และใชถ้อ้ยค าได้
ถูกต้องตามระดบัภาษา จ าแนกค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ ค าทบัศัพท์ ศัพท์บัญญัติ ค าศัพท์ทาง
วชิาการ ศพัทว์ชิาชพี และการแต่งโคลงสีสุ่ภาพ  ศกึษาวรรณคด ีวรรณกรรม ประเพณี ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
ท่องจ าและบอกคุณค่า บทอาขยานทีก่ าหนดและบทรอ้ยกรองตามความสนใจ 

 ใช้กระบวนการอ่าน การเขียน การพูด การคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ กระบวนการสืบค้น 
กระบวนการกลุ่ม และหลกัการอ่านออกเสยีงบทรอ้ยแก้ว รอ้ยกรอง ทกัษะการอ่านจบัใจความ สรุปความ 
อธิบาย วิเคราะห์ ทักษะการฟัง การพูดแสดงความคิดเห็น การเขียนรายงาน การแต่งโคลงสี่สุภาพ 
หลกัการพดูและการเขยีนค าในภาษาต่างประเทศเพือ่ใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจ  

สามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการด ารงชวีติประจ าวนั มจีติสาธารณะ มคีุณธรรม จรยิธรรม 
และค่านิยมทีเ่หมาะสม มนีิสยัรกัการอ่าน 

มำตรฐำน/ตวัช้ีวดั  

ท1.1  ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3,  ม. 3/4, ม. 3/5, ม. 3/6, ม. 3/7, ม3/8, ม3/9,ม3/10 

ท2.1  ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3,  ม. 3/4, ม. 3/5, ม. 3/6, ม. 3/7, ม3/8, ม3/9,ม3/10 

ท3.1  ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3,  ม. 3/4, ม. 3/5, ม. 3/6 

ท4.1  ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3,  ม. 3/4, ม. 3/5, ม. 3/6 

ท5.1  ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3,  ม. 3/4 

รวมทัง้หมด  36   รหสัตวัช้ีวดั 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท23102   ภาษาไทย 6                                                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                      เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................................  
คำอธิบายรายวิชา 

การศึกษาวิเคราะห์ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย   การเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด 
บันทึก ย่อความและรายงาน วิเคราะห์การเขียนคำอวยพร การเขียนคำขวัญ การเขียนคำคม การเขียนโฆษณา 
การเขียนคติพจน์ การเขียนสุนทรพจน์ การเขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
แสดงความรู้จากสื่อต่าง ๆ การกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า การเขียน
โครงงาน การพูด วิเคราะห์ วิจารณ์และการพูดโต้วาที การอภิปราย การพูดยอวาที การพูดโน้มน้าวใจ   การ
วิเคราะห์ระดับภาษา การใช้คำทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ คำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ การแต่งโคลงสี่สุภาพ  
การท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนด 

โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา ฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การอภิปราย 
กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล อย่างมีมารยาท  เพื่อนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมี
จริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีนิสัยรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  
และการพูด   เห็นคุณค่าวรรณคดี  วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น   รักความเป็นไทย 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท 1.1  ม. 3/7, ม. 3/8, ม. 3/9, ม. 3/10 
ท 2.1  ม. 3/3, ม. 3/6, ม. 3/7, ม. 3/8, ม. 3/9, ม. 3/10 
ท 3.1  ม. 3/3, ม. 3/4, ม. 3/5, ม. 3/6 
ท 4.1  ม. 3/4, ม. 3/5, ม. 3/6 
ท 5.1  ม. 3/3, ม. 3/4 

รวม  19  รหัสตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม 

 

รหัสวิชา  ท11201    ภาษาไทย                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1                เวลา  40  ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต 

............................................................................................................................. ....................................... 
คำอธิบายรายวิชา 

การอ่านออกเสียง  และบอกความหมายของคำ  คำคล้องจอง  และข้อความที่ประกอบด้วยคำพ้ืนฐาน  
รวมทั้งคำที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระอ่ืน ๆ  การอ่านหนังสือตามความสนใจ  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ  คำสั่งง่าย ๆ การแต่งประโยค  คำคล้อง
จองพยางค์เดียว  วรรณกรรม  ร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก 

 อ่านออกเสียงคำ  คำคล้องจองและข้อความสั้น ๆ  ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ อ่าน  คาดคะเน
เหตุการณ์เรื่องที่อ่าน  อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนสื่อสาร
ด้วยคำและประโยคต่างๆฟังคำแนะนำคำสั่งง่ายๆและปฏิบัติตามตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็น
ความรู้และความบันเทิง  เขียนเรียบเรียงคำเป็นประโยคต่าง ๆ ต่อคำคล้องจองง่าย ๆ บอกข้อคิดที่ได้จาก                 
การอ่านวรรณกรรมการอ่านร้อยแก้วร้อยกรองสำหรับเด็ก  และบทร้อยกรองตามความสนใจ 

 มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูดสื่อสาร  รักความเป็นไทย 

 

ผลการเรียนรู้ 
 

 1.  อ่านออกเสียงคำ  ข้อความ  คำคล้องจองง่าย ๆ ได้คล่องแคล่ว 

 2.  ตอบคำถามเก่ียวกับเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง 
 3.  คัด  เขียนข้อความด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทยได้สวยงาม 
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คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม 

 

รหัสวิชา  ท12201    ภาษาไทย                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2               เวลา  40  ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต 

............................................................................................................................. ....................................... 
คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาการอ่านออกเสียงจับใจความจากนิทานเรื่องเล่าสั้น ๆบทเพลงและบทร้อยกรอง ข่าวละเหตุการณ์
ประจำวัน  อ่านหนังสือตามความสนใจ   ข้อเขียนเชิงอธิบายใช้สถานที่สาธารณะ   คำแนะนำ  การใช้เครื่องใช้ที่
จำเป็นในบ้าน ในโรงเรียน มารยาทในการอ่าน เขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับประสบการณ์ตามจินตนาการ เขียนให้อ่าน
ง่าย  สะอาดไม่ขีดฆ่า ใช้ภาษาเหมาะสมกับเวลา สถานที่และบุคคล ไม่เขียนล้อเลียน  จับใจความพูดแสดงความ
คิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องเล่า สารคดีสำหรับเด็ก  นิทาน  การ์ตูน  เรื่องขบขัน ข่าวเหตุการณ์ประจำวัน               
เพลง  เช่น  แนะนำตนเอง ขอความช่วยเหลือ  กล่าวขอบคุณ กล่าวคำขอโทษ พูดขอร้อง เล่าประสบการณ์              
มีมารยาทในการฟัง  การดู  การพูด 

 ใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการอ่าน  การเขียน การฟัง การดู การพูด  และการใช้ภาษาไทยเพ่ือให้
เกิดความรู้ ความคิด วิเคราะห์การตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์  
สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม 

 มีมารยาทที่ดี  กระตือรือร้น  รักการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด  ภูมิใจ รักษ์ภาษาไทย               
และการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 
 1.  อ่านออกเสียงคำ  ข้อความและบทร้อยกรองที่สนใจได้ถูกต้อง 
 2.  พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและดูได้ถูกต้อง 
 3.  เขียนเรื่องตามจินตนาการด้วยข้อความสั้น ๆ ไม่เกิน  10  บรรทัดได้   
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คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม 

 

รหัสวิชา  ท13201    ภาษาไทย                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3      เวลา  40  ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต 

............................................................................................................................. ................................................ 
คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  ตัวเลขไทย  ข้อควร
ปฏิบัติในการฝึกคักลายมือ  การนั่ง  การวางสมุด  การจับดินสอ  ดูวิธีการคัดตัวอักษรให้เข้าใจและคัดให้ถูกต้อง
ตามรูปแบบ  เว้นช่องไฟให้เหมาะสมและเท่ากันสม่ำเสมอ 

 ใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติการ  เขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของคน  สัตว์  สิ่งของ  สถานที่  
บันทึกประจำวัน  เรียงความตามจินตนาการจากคำ  รูปภาพ  และหัวข้อท่ีกำหนด  ย่อความในรูปแบบต่าง ๆ 

 มรมารยาทที่ดีในการเขียนสะอาดอ่านง่ายไม่มีขีดฆ่าหรือขีดเขียนในที่สาธารณะ  เหมาะสมกับเวลา
สถานที่  และการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 
 

 1.  อธิบายการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย 

 2.  สามารถเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของคน  สัตว์  สิง่ของ  และสถานที่ 
 3.  นำหลักการคัดลายมือมาเขียนเรียงความตามจินตนาการจากคำ  ภาพ  และหัวข้อที่กำหนด 

 4.  อธิบายความหมายการเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างสัมพันธภาพขอการทำงานกลุ่ม 

 5.  ตระหนักและเห็นคุณค่า  มีมารยาทที่ดีในการเขียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร ์
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

   ค11101  คณิตศาสตร์                                                     จำนวน  200  ชั่วโมง   5  หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

   ค12101  คณิตศาสตร์                                                     จำนวน  200  ชั่วโมง   5  หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

   ค13101  คณิตศาสตร์                                                     จำนวน  200  ชั่วโมง   5  หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

   ค14101  คณิตศาสตร์                                                     จำนวน  160  ชั่วโมง   4  หน่วยกิต 

   ค14201  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม                                            จำนวน  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

   ค15101  คณิตศาสตร์                                                     จำนวน  160  ชั่วโมง   4  หน่วยกิต 

   ค15201  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม                                            จำนวน  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

   ค16101  คณิตศาสตร์                                                     จำนวน  160  ชั่วโมง   4  หน่วยกิต 

   ค16201  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม                                            จำนวน  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

   ค21101  คณิตศาสตร์1                                                     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 

   ค21102  คณิตศาสตร์2                                                     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 

   ค21201  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม                                             จำนวน   40  ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 

   ค21202  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม                                             จำนวน   40  ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

   ค22101  คณิตศาสตร์3                                                     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 

   ค22102  คณิตศาสตร์4                                                     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 

   ค22201  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม                                             จำนวน  40  ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 

   ค22202  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม                                             จำนวน  40  ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

   ค23101  คณิตศาสตร์5                                                     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 

   ค23102  คณิตศาสตร์6                                                     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 

   ค23201  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม                                             จำนวน  40  ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 

   ค23202  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม                                             จำนวน  40  ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ค11101 คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1        เวลา 200 ชั่วโมง จำนวน 5 หน่วยกิต 

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

 จำนวนและการดำเนินการ  

เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แสดงปริมาณของสิ่งของหรือจำนวนนับการนับเพ่ิม        
ทีละ 1 ทีละ 2 การนับลดทีละ 1 ตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับหลัก                 
และค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก  การใช้เครื่องหมาย = ≠ > < บวก ลบ และบวก ลบระคนความหมาย             
ของการบวก การลบ การใช้เครื่องหมาย เครื่องหมาย การบวก การลบที่ไม่มีการทดการกระจาย การบวก          
ลบระคนวิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหา การบวก การลบ การบวก ลบระคนของจำนวนนับไม่เกิน 
หนึ่งร้อยและศูนย์การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ  

การวัด  

บอกความยาว นํ้าหนัก ปริมาตร ความจุ โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานการเปรียบเทียบความยาว 

สูงกว่า เตี้ยกว่า ยาวกว่า สั้นกว่า ยาวเท่ากัน สูงเท่ากันการเปรียบเทียบนํ้าหนัก หนักกว่า เบากว่า หนักเท่ากัน
ปริมาตรและความจุ มากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน จุมากกว่า จุน้อยกว่า จุเท่ากันการวัดความยาว การชั่ง การตวง
โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน ช่วงเวลา ในแต่ละวัน จำนวนวันและชื่อวันในสัปดาห์ กลางวัน กลางคืน  
เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น 

เรขาคณิต  

จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม บอกชนิด
ของรูปเรขาคณิตสองมิติว่าเป็นรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม หรือรูปวงรี  
พีชคณิต  

บอกจำนวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมขึ้นทีละ  1 ทีละ 2 และลดลงทีละ 1 รูป             
และความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาดหรือสีที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

ใช้วิธีการที่หลากหลาย  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษา
และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง เชื่อมโยง
ความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 

รหัสตัวช้ีวัด  

ค1.1 ป.1/1-2   ค1.2 ป.1/1-2  

ค2.1 ป.1/2-2   ค3.1 ป.1/1  

ค4.1 ป.1/1-2   ค6.1 ป.1/1-6  

รวม 15 ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ค12101 คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2                 เวลา 200 ชั่วโมง จำนวน 5 หน่วยกิต 

................................................................................................................................................................................ 
จำนวนและการดำเนินการ  

เขียนและอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงปริมาณของสิ่งของ หรือจำนวนนับ
การนับเพ่ิมทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100 การนับลดทีละ 2 ทีละ 10 และ ทีละ 100 จำนวนคู่ จำนวนคี่หลัก  
และค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก การใช้ 0  เพ่ือยึดตำแหน่งของหลักตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 

เปรียบเทียบจำนวนนับโดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > < เรียงลำดับจำนวนไม่เกินห้าจำนวนการบวก ลบ 

คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร ระคน ความหมายของการคูณ การใช้เครื่องหมาย × การคูณจำนวนหนึ่งหลัก
กับจำนวนไม่เกินสองหลัก  การหาร การใช้เครื่องหมาย 7 การหารที่ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลักวิเคราะห์            
และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนการสร้างโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ การคูณ            

การหาร จำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์  
การวัด  

บอกความยาวเป็นเมตร และเซนติเมตรนํ้าหนักเป็นกิโลกรัมและขีดปริมาตรและความจุเป็นลิตรจำนวน
เงินจากเงินเหรียญ และธนบัตรชนิดต่างๆ และค่าของเงินเหรียญและธนบัตรเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา ช่วง 5 นาที
เวลาเป็นนาฬิกากับนาทีช่วง 5 นาทีวัน เดือน ปี จากปฏิทิน การอ่านปฏิทิน เดือนและอันดับที่ของเดือน 

การวัดความยาว เมตร เซนติเมตรการชั่งนํ้าหนัก กิโลกรัม ขีด เปรียบเทียบความยาวนํ้าหนักในหน่วยเดียวกัน
ปริมาตรและความจุ ลิตรค่าของเงินเหรียญและธนบัตรแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง และ
เงินแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว บวก ลบการชั่ง บวก ลบการตวง บวก ลบ คูณ หารเงิน บวก ลบ 

หน่วยเป็นบาท 

เรขาคณิต  

บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติว่าเป็นรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงสี่เหลี่ยม  
มุมฉาก ทรงกลม หรือทรงกระบอก 

จำแนกรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปวงกลมกับทรงกลม , รูปเรขาคณิตสองมิติกับรูป
เรขาคณิตสามมิติเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูปเรขาคณิตสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และ
รูปวงรี  
พีชคณิต  

บอกจำนวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมขึ้นทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100 และลดลงทีละ 

2 ทีละ 10 ทีละ 100, รูปและความสัมพันธ์ในแบบรูป ของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  
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ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  

  ใช้วิธีการที่หลากหลาย ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์               
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ               

ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 

รหัสตัวช้ีวัด 

  

ค 1.1 ป.2/1-2    

ค 1.2 ป.2/1-2  

ค 2.1 ป.2/1    

ค 2.2 ป.2/1  

ค 3.1 ป.2/1-3     

ค 3.2 ป.2/1  

ค 4.1 ป.2/1-2    

ค 6.1 ป.2/1-6  

รวม 18 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนภูมสิิทธ์ิวิทยา ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2565                                    51 

 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ค13101 คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3        เวลา 200 ชั่วโมง จำนวน 5 หน่วยกิต 

...............................................................................................................................................................................  
จำนวนและการดำเนินการ  

เขียนและอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงปริมาณของสิ่งของหรือจำนวนนับ
ตัวเลข แสดงจำนวนในรูปกระจาย การนับเพ่ิมทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และ ทีละ 50การนับลดทีละ 3 ทีละ 4   

ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ 50 

เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > <  เป็นหลัก            
และค่าของเลขโดดในแต่ละหลักการใช้ 0 เพ่ือยึดตำแหน่งของหลักการเรียงลำดับจำนวนไม่เกินห้าจำนวน  

บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคน ของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ , การคูณ
จำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสี่หลัก , การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก, การหารที่ตัวตั้งไม่เกิน    
สี่หลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก  

วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบ ของโจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ การหาร , โจทย์ปัญหา
ระคนของการบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก 

การลบ การคูณ การหาร  

การวัด  

บอก ความยาวเป็นเมตร เซนติเมตรและมิลลิเมตรนํ้าหนักเป็นกิโลกรัม  กรัม และขีด ปริมาตร                  
และความจุเป็นลิตร มิลลิลิตร บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา ช่วง 5 นาทีโดยใช้จุด เลือกเครื่องมือ วัดความยาว 

ไม้เมตร ไม้บรรทัด สายวัดตัว สายวัดชนิดตลับเครื่องชั่ง เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งนํ้าหนักตัว เครื่องชั่งสองแขน 

เครื่องชั่งแบบตุ้มถ่วงเครื่องตวง ถัง ลิตร ช้อนตวง กระบอกตวง ถ้วยตวง เครื่องตวงนํ้ามันเชื้อเพลิง และหยอด
เครื่อง 

เปรียบเทียบ ความยาว เมตร เซนติเมตรนํ้าหนักการชั่ง กิโลกรัม กรัม ขีดปริมาตรและความจุ            
ของภาชนะ ในหน่วยเดียวกัน  

การคาดคะเน ความยาว เมตร เซนติเมตร, คาดคะเนนํ้าหนัก กิโลกรัม , การคาดคะเนปริมาตร                
ของสิ่งของและความจุของภาชนะ ลิตร 

การวัดความยาว เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตรการตวง ลิตร มิลลิลิตร 

บอกความสัมพันธ์ ของหน่วยการวัด ความยาว มิลลิเมตรกับเซนติเมตร เซนติเมตรกับเมตรหน่วยการ
ชั่ง กิโลกรัมกับขีด  ขีดกับกรัม กิโลกรัมกับกรัม, ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา นาทีกับชั่วโมง ชั่วโมงกับวัน      
วันกับสัปดาห์ วันกับเดือน  เดือนกับปี  วันกับปี 

     อ่านและเขียน เวลาช่วง 5  นาทีโดยใช้จุด จำนวนเงินโดยใช้จุด, บันทึกรายรับรายจ่าย, บันทึกกิจกรรม            
หรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา แก้ปัญหาและแก้โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง เงิน                   
และ เวลาบวก ลบ 
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เรขาคณิต  

บอก ชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ
รูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม รูปแปดเหลี่ยม, รูปเรขาคณิตต่าง ๆ               

ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว  

ระบ ุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรจากรูปที่กําหนดให้  
เขียน ชื่อจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของ เส้นตรง มุม และสัญลักษณ์, รูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของ

รูปเรขาคณิตรูปเรขาคณิตสองมิติที่กําหนดให้ในแบบต่าง ๆ  

พีชคณิต  

บอกจำนวนและความสัมพันธ์ ของแบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมขึ้นทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 และ
ลดลงทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 ทีละ 50 และแบบรูปซํ้าแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือ สีที่สัมพันธ์
กันสองลักษณะ  

การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  

รวบรวมและจำแนกข้อมูล เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็นในชีวิตประจำวันอ่านข้อมูล
จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งอย่างง่าย  

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
ใช้วิธีการที่หลากหลาย  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา              

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์             
ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ               
ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 

รหัสตัวช้ีวัด  

 

ค1.1 ป.3/1-2    

ค1.2 ป.3/1-2  

ค2.1 ป.3/1-6    

ค2.2 ป.3/1  

ค3.1 ป.3/1-3    

ค3.2 ป.3/1-2  

ค4.1 ป.3/1-2    

ค5.1 ป.3/1-2  

ค6.1 ป.3/1-6  

 

รวม 26 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ค14101 คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4       เวลา 160 ชั่วโมง  จำนวน 4 หน่วยกิต 

................................................................................................................................................................................ 
จำนวนนับและการดำเนินการ  

 เขียนและอ่าน  ตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ  ศูนย์ เศษส่วน                
และทศนิยมหนึ่งตำแหน่งการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย  เปรียบเทียบและเรียงลำดับ จำนวนนับ 

และศูนย์ เศษส่วน และทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก ของจำนวนนับ และการใช้
ศูนย์ เพ่ือยึดตำแหน่ง ของหลัก บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคน จำนวนนับและศูนย์ การคูณ
จำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลัก, การคูณจำนวนมากกว่าหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสองหลักการหาร
ที่ตัวหารไม่เกินสามหลัก, การเฉลี่ย วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบ ของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ
จำนวนนับและศูนย์ โจทย์ปัญหาการบวก การลบ, โจทย์ปัญหาการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่า             

สี่หลัก, โจทย์ปัญหาการคูณจำนวนมากกว่าหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสองหลัก , การหารที่ตัวหารไม่เกิน     
สามหลักการบวก ลบ คูณ หารระคนและการสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร  
การวัด  

 บอกความสัมพันธ์ ของหน่วยการวัดความยาว เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตร     
กับเมตร วากับเมตร, นํ้าหนัก ปริมาตรหรือความจุหน่วยการชั่ง กรัมกับกิโลกรัม กิโลกรัมกับเมตริกตัน ขีดกับ
กรัมหน่วยการตวง มิลลิลิตรกับลูกบาศก์เซนติเมตร มิลลิลิตรกับลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตรกับลิตรและหน่วยเวลา 

วินาทีกับนาที นาทีกับชั่วโมง ชั่วโมงกับวัน วันกับสัปดาห์ วันกับเดือน สัปดาห์กับปี เดือนกับปี วันกับปีหาพ้ืนที่ 
ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เป็นตารางหน่วยและตารางเซนติเมตร บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา เป็นนาฬิกาและนาที 

อ่านและเขียนเวลาโดยใช้จุด และบอกระยะเวลา คาดคะเน ความยาวเมตรเซนติเมตร ว่านํ้าหนักกิโลกรัม        

ขีดปริมาตร หรือความจุ ลิตร แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ การวัดความยาว การชั่ง การตวง เงิน และเวลาอ่าน    
และเขียน บันทึกรายรับ รายจ่ายบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุเวลาและการอ่านตารางเวลา  
เรขาคณิต  
 บอก ชนิดของมุม ชื่อมุม ส่วนประกอบของมุม และเขียนสัญลักษณ์แทนมุม, เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง
คู่ใดขนานกัน พร้อมทั้งใช้สัญลักษณ์แสดงการขนาน, ส่วนประกอบของรูปวงกลม จุดศูนย์กลาง รัศมี เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง และเส้นรอบวงหรือเส้นรอบรูปวงกลมรูปใดหรือส่วนใดของสิ่งของมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
และจำแนกได้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, รูปเรขาคณิตสองมิติรูปใดเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร 
และบอกจำนวนแกนสมมาตร การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต  
พีชคณิต  
 บอกจำนวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเท่ากันแบบรูปของรูป
เรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น รวบรวมและจำแนกข้อมูลอ่ านข้อมูลจาก          
แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่งและตารางเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
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ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม , ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสมใช้ภาษา และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  
 

รหัสตัวช้ีวัด  
 ค 1.1 ป.4/1- 2    

 ค 1.2 ป.4/1-3  
 ค 2.1 ป.4/1 4    

 ค 2.2 ป.4/1 -3  
 ค 3.1 ป.4/1-5    

 ค 3.2 ป.4/1  
 ค 4.1 ป.4/12    
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ค15101 คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5        เวลา 160 ชั่วโมง จำนวน 4 หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................................... 
 จำนวนและการดำเนินการ  

 ความหมาย เขียนและอ่าน เศษส่วน จำนวนคละ และทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง เศษส่วนแท้ เศษเกิน 

เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับการเขียนจำนวนนับในรูปเศษส่วนการเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละและการเขียน
จำนวนคละในรูปเศษเกินเศษส่วนที่เท่ากัน, เศษส่วนอย่างตํ่าการเขียนทศนิยมในรูปกระจายเขียนเศษส่วนในรูป
ทศนิยมและร้อยละ เขียนร้อยละในรูปเศษส่วนและทศนิยม เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและร้อยละการเขียน
เศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10และ100 ในรูปทศนิยมและร้อยละ เปรียบเทียบและเรียงลำดับ 

เศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง หลัก ค่าประจำหลัก และค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับ 

และทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง, การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วน
อีก ตัวหนึ่ง บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณระคน ของเศษส่วน, การบวก การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง
เป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง, การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ, การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน, การหารเศษส่วน
ด้วยจำนวนนับ, การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน บวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณ
ระคน ของทศนิยมที่คำตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งการบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง  

การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับจำนวนนับ การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง  
วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบ ของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับ  เศษส่วน ทศนิยม              

และร้อยละ, การบวก การลบ การคูณ การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ, โจทย์ปัญหา            
ที่ใช้บัญญัติไตรยางศ์ โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ ทศนิยม โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ 

รวมถึงโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหากำไร ขาดทุน การลดราคาและการหาราคาขาย สร้างโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับ จำนวนนับ, การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วนการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วนและจำนวน
นับ ค่าประมาณใกล้เคียง จำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย และเต็มพันของจำนวนนับ และนำไปใช้ได้  
การวัด  

 บอกความสัมพันธ์ ของหน่วยการวัด ปริมาตร หรือความจุ หาความยาวรอบรูปของรูปสี่ เหลี่ยม                       
รูปสามเหลี่ยม หาพ้ืนที่ ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยมวัดขนาดของมุม หาปริมาตรหรือความจุของ 
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแก้ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม  

เรขาคณิต  

 บอกลักษณะและจำแนกรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด
ความสัมพันธ์และ จำแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวส่วนประกอบ ความสัมพันธ์ และจำแนกรูป
สามเหลี่ยมชนิดต่าง ๆรูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน  รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม 

ส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม  สร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์  สร้างรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉาก รูปสามเหลี่ยม และรูปวงกลมสร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก  
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พีชคณิต  

 บอกจำนวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่กําหนดให้  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  

เขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้น แสดงจำนวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูลอ่านข้อมูล
จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่าง  ๆ เกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจจะ
เกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้วิธีการที่หลากหลาย
แก้ปัญหาใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ได้อย่างเหมาะสม, ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสมใช้ภาษาและสัญลักษณ์              
ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเชื่อมโยง      
ความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 

 

รหัสตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ค16101 คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6         เวลา 160 ชั่วโมง จำนวน 4 หน่วยกิต 

................................................................................................................................................................................ 
 จำนวนและการดำเนินการ  

 เขียนและอ่าน ทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งการเขียนทศนิยมในรูปกระจาย , การเขียนทศนิยมไม่เกินสาม
ตำแหน่งในรูปเศษส่วนการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ  10, 100, 1000 ในรูปทศนิยม 

เปรียบเทียบและเรียงลำดับ เศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง, หลัก ค่าประจำหลัก และค่าของเลขโดด
ในแต่ละหลักของทศนิยมสามตำแหน่ง บวก ลบ คูณ  หาร และบวก ลบ คูณ  หารระคน ของเศษส่วน        

จำนวนคละ และทศนิยม, การบวก การลบ การคูณ การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคนทศนิยมที่มี
ผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบ โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ 
จำนวนนับ เศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยม และร้อยละ การสร้างโจทย์ปัญหา การคูณ การหาร และการคูณ    

หารระคนของทศนิยม, โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหากำไร 

ขาดทุน               การลดราคา การหาราคาขาย การหาราคาทุน และดอกเบี้ย บอกค่าประมาณใกล้เคียง
จำนวนเต็ม หลักต่าง ๆ ของจำนวนเต็มหมื่น เต็มแสน และเต็มล้านนับ และนำไปใช้ได้ค่าประมาณของทศนิยม
ไม่เกินสามตำแหน่ง, สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่แจกแจงการบวก การคูณ การบวก ลบ คูณ หารระคน    
หรม. และครนจำนวนนับตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ และ ตัวประกอบเฉพาะ  

การวัด  

 อธิบายเส้นทางหรือบอกตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ โดยระบุทิศทางและระยะทางจริง จากรูปภาพ แผนที่ 
และ แผนผัง ทิศ การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ มาตราส่วน การอ่านแผนผังหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้                 
ความยาวของด้านและสมบัติของเส้นทแยงมุมหาความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป  วงกลมแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
พ้ืนที่ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลมคาดคะเนพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม , โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ            
ความยาวรอบรูป พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม และ พ้ืนที่ของรูปวงกลมปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก , 

เขียนแผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ และแผนผังแสดงเส้นทางการเดินทางและ การเขียนแผนผังโดยสังเขป  

เรขาคณิต  

 บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก     
ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิดสมบัติของเส้นทแยงมุม ของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆคุณสมบัติของ
เส้นตรงที่ขนานกันโดยอาศัยมุมแย้งและอาศัยผลบวกของขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด
เป็น 180 องศา ม, ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และ พีระมิด จากรูปคลี่หรือรูป
เรขาคณิตสองมิต ิ, สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง  
พีชคณิต  

 แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปเขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหา และแก้สมการพร้อมทั้งตรวจคำตอบ, 

สมการเชิงเส้นที่มีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัว , การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก  การลบ  
การคูณ หรือการหาร, การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ  
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การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น อ่านข้อมูลจากกราฟเส้น และแผนภูมิรูป วงกลม , เขียนแผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบและกราฟเส้น , อธิบายเหตุการณ์โดยใช้คำว่า เกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้        
ไม่ เกิดขึ้นอย่างแน่นอนคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆ  ทักษะและกระบวนการ               
ทางคณิตศาสตร์  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์                  
และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม, ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ               
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสมใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย              
และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์    
กับศาสตร์อ่ืนๆ, มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 

รหัสตัวช้ีวัด  

 

 ค 1.1 ป.6/1-3    

 ค 1.2 ป.6/1-2   

 ค 1.3 ป.6/1-2   

 ค 1.4 ป.6/1-2  

ค 2.1 ป.6/1-3    

 ค 2.2 ป.6/1-3  

ค 3.1 ป.6/1-3    

 ค 3.2 ป.6/1-2  

ค 4.1 ป.6/1    

 ค 4.1 ป.6/1  

 ค 5.1 ป.6/1-2    

 ค 5.2 ป.6/1  

ค 6.1 ป.6/1-6  

 

รวม 31 ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

รหสัวิชำ   ค21101 คณิตศำสตร ์1                                               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์                      

ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 1             ภำคเรียนท่ี 1              เวลำเรียน 60 ชัว่โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต   

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

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

                   เขา้ใจจ านวนตรรกยะและความสมัพนัธข์องจ านวนตรรกยะ  และใชส้มบตัขิองจ านวน
ตรรกยะในการแกปั้ญหาคณิตศาสตรแ์ละปัญหาในชวีติจรงิ  เขา้ใจและใชส้มบตัขิองเลขยกก าลงัทีม่เีลขชี้
ก าลงัเนจ านวนเตม็บวกในการแกปั้ญหาคณิตศาสตรแ์ละปัญหาในชวีติจรงิ  เขา้ใจและประยุกตใ์ช้
อตัราสว่น สดัสว่นและรอ้ยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตรแ์ละแกปั้ญหาในชวีติจรงิ เขา้ใจและใชค้วามรู้
ทางสถติใินการน าเสนอขอ้มูลและแปลความหมายขอ้มลู รวมทัง้น าสถติไิปใชใ้นชวีติจรงิโดยใชเ้ทคโนโลยี
ทีเ่หมาะสม 

 เพื่อใหผู้เ้รยีนได้ศกึษา พฒันาทกัษะกระบวนการในการคดิค านวณ การแก้ปัญหา การใหเ้หตุผล 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัอย่างสรา้งสรรค ์เหน็คุณค่าและมเีจตคตทิีด่ตี่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มคีวามรบัผดิชอบ มวีจิารณญาณ และ
เชื่อมัน่ในตนเอง 

รหสัตวัช้ีวดั 

ค 1.1  ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3 

ค 3.1  ม.1/1  

รวมทั้งหมด   4   ตัวชี้วัด  
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

รหสัวิชำ   ค21102 คณิตศำสตร ์2                                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์                      

ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 1       ภำคเรียนท่ี 2              เวลำเรียน 60 ชัว่โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต  

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

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

                 เข้าใจและใช้สมบตัิของการเท่ากนั และสมบตัิของจ านวน  เพื่อวเิคราะห์และแก้ปัญหา
โดยใชส้มการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว เขา้ใจและใชค้วามรูเ้กีย่วกบักราฟ ในการแกปั้ญคณิตศาสตรแ์ละปัญหา
ในชวีติจรงิ  เขา้ใจและใช้ความรูเ้กี่ยวกบัความสมัพนัธ์เชงิเสน้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตรแ์ละปัญหาใน
ชีวิตจริง  ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ  เช่น  วง เวียนและสันตรง รวมทัง้โปรแกรม The 

Geometer’s Sketchpad หรอืโปรแกรมเรขาคณิตพลวตัอื่น ๆ เพื่อสรา้งรูปเรขาคณิต ตลอดจนน าความรู้
เกี่ยวกบัการสรา้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชวีติจรงิ  เขา้ใจและใช้ความรูท้างเรขาคณิตในการ
วเิคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหว่างรปเรขาคณิตสองมติแิละรปูเรขาคณิตสามมติ ิ

 เพื่อใหผู้เ้รยีนได้ศกึษา พฒันาทกัษะกระบวนการในการคดิค านวณ การแก้ปัญหา การใหเ้หตุผล 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัอย่างสรา้งสรรค ์เหน็คุณค่าและมเีจตคตทิีด่ตี่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มคีวามรบัผดิชอบ มวีจิารณญาณ และ
เชื่อมัน่ในตนเอง 

รหสัตวัช้ีวดั 

ค 1.3  ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3 

ค 2.2  ม.1/1   ม.1/2 

รวมทั้งหมด   5   ตัวชี้วัด  
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

รหสัวิชำ   ค22101 คณิตศำสตร ์3                                                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์                      

ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 2          ภำคเรียนท่ี 1                  เวลำเรียน 60  ชัว่โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต                    

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

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

เขา้ใจและใชส้มบตัขิองเลขยกก าลงัทีม่เีลขชีก้ าลงัเป็นจ านวนเตม็ในการแกปั้ญหาคณิตศาสตรแ์ละ
แก้ปัญหาในชวีติจรงิ  เขา้ใจจ านวนจรงิและความสมัพนัธ์ของจ านวนจรงิ และใช้สมบตัขิองจ านวนจรงิใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตรแ์ละปัญหาในชวีติจรงิ  เขา้ใจหลกัการการด าเนินการของพหุนาม  และใช้พหุ
นามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์ เขา้ใจและใชก้ารแยกตวัประกอบของพหุนามดกีรสีองในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร ์ ประยุกต์ใชค้วามรูเ้รื่องพืน้ทีผ่วิของปรซิมึและทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตรแ์ละ
ปัญหาในชีวิตจริง  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของปริซึม และทรงกระบอกในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตรแ์ละปัญหาในชวีติจรงิ 

 เพื่อใหผู้เ้รยีนได้ศกึษา พฒันาทกัษะกระบวนการในการคดิค านวณ การแก้ปัญหา การใหเ้หตุผล 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัอย่างสรา้งสรรค ์เหน็คุณค่าและมเีจตคตทิีด่ตี่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มคีวามรบัผดิชอบ มวีจิารณญาณ และ
เชื่อมัน่ในตนเอง 

รหสัตวัช้ีวดั 

ค 1.1  ม.2/1   ม.2/2    
ค 1.2  ม.2/1   ม.2/2    
ค 2.1  ม.2/1   ม.2/2       

รวมทั้งหมด   6   ตัวชี้วัด  
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

รหสัวิชำ   ค22102 คณิตศำสตร ์4                                               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์                      

ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 2            ภำคเรียนท่ี 2             เวลำเรียน 60 ชัว่โมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต   

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

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

                   ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ  เช่น  วงเวียนและสันตรง  รวม ทัง้โปรแกรม            
The Geometer’s Sketchpad หรอื โปรแกรมเรขาคณิตพลวตัอื่น ๆ เพื่อสรา้งรูปเรขาคณิต  ตลอดจนน า
ความรู้เกี่ยวกบัการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชวีติจรงิ  น าความรู้เกี่ยวกบัสมบตัขิองเส้น
ขนานและรูปสามเหลี่ยมไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  เขา้ใจและใช้ความรู้เกี่ยวกบัการแปลงทาง
เรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวติจรงิ  เข้าใจและใช้สมบตัิของรูปสามเหลี่ยมที่
เท่ากนัทุกประการในการแก้ปัญหาคณิตศาสตรแ์ละปัญหาในชวีติจรงิ  เขา้ใจและใช้ทฤษฎีบทพทีาโกรสั
และบทกลบัในการแกปั้ญหาคณิตศาสตรแ์ละปัญหาในชวีติจรงิ  เขา้ใจและใชค้วามรูท้างถติใินการน าเสนอ
ขอ้มูลและวเิคราะห์ข้อมูลจากแผ่นภาพจุดแผนภาพต้น – ใบ ฮลิโทแกรม และค่ากลางของข้อมูล  และ
แปลความหมาย  ผลลพัธ ์ รวมทัง้น าสถติไิปใชใ้นชวีติจรงิ โดยใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

 เพื่อใหผู้เ้รยีนได้ศกึษา พฒันาทกัษะกระบวนการในการคดิค านวณ การแก้ปัญหา การใหเ้หตุผล 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัอย่างสรา้งสรรค ์เหน็คุณค่าและมเีจตคตทิีด่ตี่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มคีวามรบัผดิชอบ มวีจิารณญาณ และ
เชื่อมัน่ในตนเอง 

 

รหสัตวัช้ีวดั 

 ค 2.2  ม.1/1   ม.1/2   ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5 

 ค 3.1  ม.1/1    

รวมทั้งหมด   6   ตัวชี้วัด  
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

รหสัวิชำ   ค23101 คณิตศำสตร ์5                                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์                      

ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 3             ภำคเรียนท่ี 1           เวลำเรียน  60 ชัว่โมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต    

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

              เข้าใจและใช้การแยกตวัประกอบของพหุนามที่มดีกีรสีูงกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์ 
เขา้ใจและใชค้วามรูเ้กีย่วกบัฟังก์ชนัก าลงัสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์ประยุกตใ์ชส้มการก าลงัสองตวั
แปรเดยีวและระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปรในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์ ประยุกต์ใชค้วามรูเ้รื่องพื้นที่
ผวิของพรีะมดิ กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวติจรงิ และประยุกต์ใช้
ความรูเ้รื่องปรมิาตรของพรีะมดิ กรวย และทรงกลมในการแกปั้ญหาคณิตศาสตรแ์ละปัญหาในชวีติจรงิ 

 เพื่อใหผู้เ้รยีนได้ศกึษา พฒันาทกัษะกระบวนการในการคดิค านวณ การแก้ปัญหา การใหเ้หตุผล 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัอย่างสร้างสรรค ์เหน็คุณค่าและมเีจตคตทิีด่ตี่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มคีวามรบัผดิชอบ มวีจิารณญาณ และ
เชื่อมัน่ในตนเอง 

รหสัตวัช้ีวดั 

ค 1.2  ม.3/1   ม.3/2    
ค 1.3  ม.3/2   ม.3/3 

ค 2.1  ม.3/1   ม.3/2       
รวมทั้งหมด   6   ตัวชี้วัด  
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

รหสัวิชำ   ค23102 คณิตศำสตร ์6                                               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์                      

ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 3     ภำคเรียนท่ี 2          เวลำเรียน 60  ชัว่โมง   จำนวน 1.5 หน่วยกิต    

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

             เขา้ใจและใชส้มบตัขิองการไม่เท่ากนั เพือ่วเิคราะหแ์ละแกปั้ญหา โดยใชอ้สมการเชงิเสน้ตวัแปร
เดียว เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรโีกณมิติ ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจรงิ เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ เขา้ใจและใชค้วามรูท้างสถติใินการน าเสนอและวเิคราะห์ขอ้มูลจากแผนภาพกล่องและแปล
ความหมาย ผลลพัธ์ รวมทัง้น าสถิติไปใช้ในชีวติจรงิ โดยใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสม เข้าใจเกี่ยวกบัการ
ทดลองสุม่และน าผลทีไ่ดไ้ปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

 เพื่อใหผู้เ้รยีนได้ศกึษา พฒันาทกัษะกระบวนการในการคดิค านวณ การแก้ปัญหา การใหเ้หตุผล 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัอย่างสรา้งสรรค ์เหน็คุณค่าและมเีจตคตทิีด่ตี่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มคีวามรับผดิชอบ มวีจิารณญาณ และ
เชื่อมัน่ในตนเอง 

รหสัตวัช้ีวดั 

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

ค 3.2  ม.3/1    

รวมทั้งหมด   6   ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ค14201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4      เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

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

 ศึกษาเรื่องจำนวนนับ  การเขียนและอ่านตัวเลขและตัวหนังสือ  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน  
โดยการเขียนและอ่านตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ  ศูนย์  เศษส่วน  และทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง                 
หลักและค่าของตัวเลขการเรียงลำดับ 

 ศึกษาโจทย์ปัญหาระคน  การสร้างโจทย์ปัญหา  โดยการวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  ของจำนวนนับและ
ศูนย์ ความสัมพันธ์ของโจทย์ปัญหา  และการบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 

 ศึกษาแบบรูปของจำนวน  และความสัมพันธ์ของแบบรูปที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง  โดยการบอกจำนวนและ
ความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน  บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของ
รูปที่กำหนดให้    
 ศึกษาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  โดยการฝึกทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณการ
แก้ปัญหา  การให้เหตุผล การใช้ความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน  การแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  การใช้ประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  
ละเอียดรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง 
 

ตัวช้ีวัด 

 

 ค 1.1 ป.4/1  ,  ป.4/2  ,  ป.4/3 

 ค  1.2  ป.4/1  ,  ป.  4/2  ,  ป.4/3 

 ค  6.1  ป.4/1  ,  ป.4/2  ,  ป.4/3  ,  ป.4/4  ,  ป.4/5  ,  ป.4/6       

 

รวม   12   รหัสตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ค15201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5                      เวลา  20  ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

............................................................................................................................. .......................................... 
 ศึกษาฝึกทักษะการคิดคำนวณ  และฝึกการแก้ปัญหาในเรื่อง  การเขียน  และอ่านเศษส่วน  จำนวน
คละ  และทศนิยม  การเปรียบเทียบ  และเรียงลำดับเศษส่วน ทศนิยม  โดยการเขียนและอ่านเศษส่วน  จำนวน
คละ  และทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง  การเปรียบเทียบ  และเรียงลำดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสอง
ตำแหน่ง  การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและร้อยละ 

 ศึกษาโจทย์ปัญหาระคน  การสร้างโจทย์ปัญหา โดยการบวก  ลบ  คูณ  หาร  และบวก  ลบ  คูณ  
ระคนของเศษส่วน บวก  ลบ  คูณ  และบวก  ลบ  คูณระคนของทศนิยมที่เป็นคำตอบทศนิยมไม่เกินสอง
ตำแหน่ง  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา  และโจทย์ปัญหาระคน  ของจำนวนนับเศษส่วน  
ทศนิยม  และร้อยละ  การสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับ 

 ศึกษาแบบรูปของจำนวน  และความสัมพันธ์ของแบบรูป  โดยการบอกรูปความสัมพันธ์ในแบบรูปของ
ที่กำหนดให้  ซึ่งเป็นแบบรูปของเรขาคณิต  และรูปอื่น ๆ  

 ศึกษาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  มีความสามารถในการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การนำเสนอเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืน ๆ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  เห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  มีคุณธรรมที่
เหมาะสม  มีความรับผิดชอบ  ทำงานเป็นระบบละเอียดรอบคอบ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีวิจารณญาณ
และเชื่อม่ันในตนเอง 
 

ตัวช้ีวัด 

 ค  1.1 ป.5/1  ,  ป.5/2  ,  ป.5/3 

 ค 1.2 ป.5/1  ,  ป.5/2  ,  ป.5/3 

 ค 4.1 ป.5/1 

 ค 6.1 ป.5/1  ,  ป.5/2  ,  ป.5/3  ,  ป.5/4  ,  ป.5/5  ,  ป.5/6   

 

รวม   13   รหัสตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 
 



                    หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนภูมสิิทธ์ิวิทยา ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2565                                    67 

 

คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

 

รหัสวิชา  ค16201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6             เวลา  20  ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

............................................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษาเรื่องมุมและส่วนประกอบของมุม  การเรียกชื่อมุม  การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม  ชนิดของมุม  
การสร้างมุมโดยใช้ไม้โปรแทรกเตอร์ 
 ศึกษาโจทย์ปัญหาระคน  การสร้างโจทย์ปัญหา  โจทย์การบวก  ลบ  คูณ  หาร  และบวก  ลบ  คูณ  
หารระคนของเศษส่วน  จำนวนคละ  และทศนิยม  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์
ปัญหาระคนของจำนวนนับ  เศษส่วน  จำนวนคละ  ทศนิยม  และร้อยละ  การสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
จำนวนนับบูรณาการกับท้องถิ่น 

 ศึกษาแบบรูปของจำนวน  และปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  โดยการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปที่กำหนดให้ 
 ศึกษาทักษะและกระบวนการทางคณิตสาสตร์  โดยการฝึกทักษะกระบวนการในการคิด คำนวณ                   
การแก้ปัญหา  การให้ เหตุผล  การใช้ความรู้   ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                                
ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย  การใช้ประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะในการเรียนรู้                   
และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงาน       
อย่างเป็นระบบ  ละเอียดรอบคอบมีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง 
 

ตัวช้ีวัด 

 ค 1.2 ป.6/1  ,  ป.6/2 

 ค 4.1 ป.6/1 

 ค 6.1 ป.6/1  ,  ป.6/2  ,  ป.6/3  ,  ป.6/4  ,  ป.6/5  ,  ป.6/6   

 

รวม   9  รหัสตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ค21201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนที่ 1            เวลา  40  ชั่วโมง       จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบาย  ฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
 เลขยกกำลัง  เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม คูณและหาร      
เลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มได้ เขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์   
( n
A 10  เมื่อ  101  A   และ  n  เป็นจำนวนเต็ม) 

 การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ การนำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละไปใช้
ในการแก้ปัญหา 

โดยนำความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายมาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ ต่างๆ ใน
คณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ และมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
 เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย 
มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  
ผลการเรียนรู้ 
 1. ใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริงได้ 
 2. คูณและหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มได้ 
 3. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริงได้ 
 4. มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และ
การนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ค21202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนที่ 2             เวลา  40  ชั่วโมง       จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบาย  ฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
 การสร้างทางเรขาคณิต การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้าง
พ้ืนฐานทางเรขาคณิต การนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 
 มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต อธิบายลักษณะรูปเรขาคณิตสามมิติ หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
ระบุภาพสองมิติท่ีได้จากการมองด้านหน้า (front view) ด้านข้าง (side  view)  หรือด้านบน (top view )  
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ วาด ออกแบบ หรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์  

โดยนำความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายมาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ใน
คณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ และมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
 เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย 
มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  
ผลการเรียนรู้ 
 1. สร้างและบอกข้ันตอนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตได้ 
 2. สร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิตและบอกข้ันตอนการสร้างได้ 
 3. ระบุภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง  หรือด้านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่
กำหนดให้ได้ 
 4. วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ได้ 
 5. มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และ
การนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ค22201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     ภาคเรียนที่ 1             เวลา  40  ชั่วโมง       จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบาย  ฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
กรณฑ์ที่สาม สมบัติของ  ∛𝑎  เมื่อ  𝑎    การดำเนินการของจำนวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑ์ที่สาม 

และการนำไปใช้ 
การประยุกต์ของพหุนาม  พหุนาม การบวก การลบ พหุนาม การคูณและการหารพหุนาม 

การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็น
จำนวนเต็ม การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ 

โดยนำความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายมาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม  มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ  และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษา  และสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  สื่อความหมาย  และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์และนำความรู้  หลักการ  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ และมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
 เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ  รอบคอบ  รับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็น
ไทย  มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  
ผลการเรียนรู้ 
1. บวก ลบ คูณ และหารจำนวนจริงที่อยู่ในรูป ∛𝑎 เมื่อ 𝑎 ≥0 และ 𝑏 ≥0 

2. บวก ลบ พหุนาม  คูณและหารพหุนามได้ 
3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยอาศัยวิธีทำเป็นกำลังสอง 
   สมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือได้ 
4. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ 
5. มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล    การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการ    
   นำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ   และมี  
   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ค22202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     ภาคเรียนที่ 2             เวลา  40  ชั่วโมง       จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบาย  ฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
การนำไปใช้ของพ้ืนที่ผิวและปริมาตร การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด  กรวย และทรงกลม เปรียบเทียบ

หน่วยความจุ หรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบ  และเปรียบเทียบหน่วยความจุ หรือหน่วยปริมาตร คาดคะเน
เกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม     ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่   พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อธิบายลักษณะและสมบัติของพีระมิด  กรวย  และทรงกลม      

การประยุกต์การแปลงทางเรขาคณิต  การเลื่อนขนาน  การสะท้อน  และการหมุน 

โดยนำความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายมาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม  มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ  และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษา  และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร  สื่อความหมาย  และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้  หลักการ   
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ  รอบคอบ  รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มี
ความเช่ือมั่นในตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  พร้อมท้ัง
ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  
ผลการเรียนรู ้
1. หาพื้นที่ผิวและปรมิาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมได ้

2. บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การสะท้อนและการหมุนรูปต้นแบบ  และอธิบายวิธีการทีจ่ะได้ภาพที ่
    ปรากฏเมื่อกำหนดรูปต้นแบบและภาพนัน้ให้ และนำไปใช้ได้  
3. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบท่ีได้ 
4. มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล    การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการ    
   นำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ   และมี  
   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ค23201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนที่ 1              เวลา  40  ชั่วโมง       จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบาย  ฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
โจทย์ปัญหาระบบสมการ แก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร   
การนำไปใช้ของฟังก์ชันกำลังสอง การหาค่าและเขียนกราฟของฟังก์ชันกำลังสอง  
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มี

สัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบทเศษ
เหลือ 

โดยนำความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายมาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม  มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ  และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษา  และสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  สื่อความหมาย  และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์และนำความรู้  หลักการ  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ และมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
 เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ  รอบคอบ  รับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็น
ไทย  มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  
ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในการแก้โจทย์ปัญหา  
2. หาค่าของฟังก์ชันกำลังสอง เขียนกราฟและบอกลักษณะกราฟของฟังก์ชันกำลังสองได้ 
3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยอาศัยวิธีทำเป็นกำลังสอง 
   สมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือได้ 
4. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ 
5. มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการ    
   นำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และมี  
   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ค23202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนที่ 2             เวลา  40  ชั่วโมง       จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบาย  ฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
การประยุกต์ของพื้นที่ผิว การหาพ้ืนที่ผิวของพีระมิด  กรวย และทรงกลม ใช้ความรู้เกี่ยวกับการหา

พ้ืนที่ผิวในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม     
การประยุกต์ของปริมาตร การหาปริมาตรของพีระมิด  กรวย และทรงกลม เปรียบเทียบหน่วยความจุ 

หรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบ  ใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม     

การประยุกต์อัตราส่วนตรีโกณมิติ การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม ไปใช้ในการคาดคะเนระยะทาง
และความสูง 

โดยนำความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายมาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม  มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ  และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษา  และสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  สื่อความหมาย  และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์และนำความรู้  หลักการ  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ และมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
 เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ  รอบคอบ  รับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็น
ไทย  มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  
ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหา  
2. ใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ  
3. ใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ 

4. ใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม ในการคาดคะเนระยะทางและความสูง  
5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ 
6. มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการ    
   นำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และมี  
   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ
วิทยำศำสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชาพื้นฐาน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

           ว11101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 

ว11102  เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ                      จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

           ว12101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 

           ว12102  เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ                      จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

           ว13101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 

           ว13102  เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ                      จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

           ว14101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0 หน่วยกิต 

           ว14102  เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ                      จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0 หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

           ว15101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0 หน่วยกิต 

           ว15102  เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ                       จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0 หน่วยกิต                     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

           ว16101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0 หน่วยกิต 

           ว16102  เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ                       จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

           ว21101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

           ว21102  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

           ว21103  เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ                       จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 

           ว21104  เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ                       จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2          
           ว22101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต               
           ว22102  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

           ว22103  เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ                       จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 

           ว22104  เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ                       จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3               
           ว23101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต                   
           ว23102  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต  
           ว23103  เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ                       จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 

           ว23104  เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ                       จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

รหสัวิชำ  ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1             เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

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

 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต สังเกต อธิบายลักษณะหน้าที่ของโครงสร้าง
ภายนอกของพืชและสัตว์ ลักษณะหน้าที่และความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ตลอดจนการดูแลรักษา
สุขภาพ ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น  และนำมาจัดจำแนกโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์                
การจำแนกสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น และการนำไปใช้ประโยชน์ ลักษณะสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่น ของใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ทดลอง อธิบายการดึง การผลักวัตถุ องค์ประกอบและสมบัติของดิน การใช้ประโยชน์จากดินใน
ท้องถิ่น ระบุในท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาว โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะหา
ความรู้ สำรวจ ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 

คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 

รหัสตัวช้ีวัด  

 ว 1.1 ป.1/1-3  

 ว 1.2 ป.1/1  

 ว 2.1 ป.1/1-3  

 ว 2.2 ป.1/1  

 ว 3.1 ป.1/1-2  

 ว 4.1 ป.1/1 

 ว 6.1 ป.1/1  

 ว 7.1 ป.1/1  

 ว 8.1 ป.1/1-7  

 

รวม 16 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหสัวิชำ  ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                       เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

.............................................................................................................................................................................. 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการแสงและน้ำเพ่ือการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก ลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สมบัติของวัสดุ การนำสมบัติของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุในชีวิตประจำวัน 
ประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง การมองเห็นวัตถุ
โดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตราย ส่วนประกอบของดิน การจำแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดิน
และการจับตัวเป็นเกณฑ์  การใช้ประโยชน์จากดิน การแก้ปัญหาโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ การเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้สื่อซอฟต์แวร์ การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย  
              โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล  
การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 ศึกษาขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม  การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ 
เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์   
   ใช้กระบวนการการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ คิดในเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา
โดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์  การแก้ปัญหาโดยใช้เกมตัวต่อ เกมการแต่งตัวมาโรงเรียน 
การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพ่ือสร้างลำดับสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการและตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด ปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ใช้ซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรม โดยใช้บัตรคำสั่งแสดงการเขียน
โปแกรม,Code.org  สามารถใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น  
 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์และใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม รักการทำงาน  ทำงานด้วยความกระตือรือร้น  และตรงเวลา  มีเจตคติที่ดีต่อการ
ทำงาน  มีลักษณะนิสัยการทำงานที่เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

รหัสตัวช้ีวัด  

 ว 1.1 ป.2/1-5  

 ว 1.2 ป.2/1  

 ว 3.1 ป.2/1-2  

 ว 4.1 ป.2/1-3  



                                   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนภูมสิิทธ์ิวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2565)                         79 

 ว 5.1 ป2/1-2  

 ว 6.1 ป.2/1  

 ว 7.1 ป.2/1  

 ว 8.1 ป.2/1-8  

 

รวม 23 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหสัวิชำ  ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3             เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา วิเคราะห์ สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ ประโยชน์ของ
อาหาร น้ำ และอากาศ การดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
ส่วนประกอบของวัตถุ และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง แรงที่มีต่ อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ การดึงดูดระหว่าง
แม่เหล็กกับวัตถุ ขั้วแม่เหล็ก การเปลี่ยนพลังงาน การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และแหล่งพลังงานในการ
ผลิตไฟฟ้า ประโยชน์และโทษของไฟฟ้า วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย เส้นทางการขึ้นและตก
ของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน และการกำหนดทิศ ความสำคัญของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต 
ส่วนประกอบของอากาศ ความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต การปฏิบัติ
ตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม   

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 ศึกษาขั้นตอนการแสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย การเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม  การใช้อินเตอร์เน็ตค้นคว้าหาความรู้ การ
รวบรวม ประมวลผลและนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์   
   ใช้กระบวนการการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ คิดในเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน แสดงอัลกอริทึมเป็นขั้นตอนการทำงานหรือการ
แก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์  การแก้ปัญหาโดยใช้เกม การเขียนโปรแกรมเพ่ือ
สั่งการให้ตัวละครทำงานซ้ำไม่สิ้นสุด และตรวจสอบข้อผิดพลาด ปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ถ้าไม่
เป็นไปตามที่ต้องการให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง ใช้ซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรม โดยใช้บัตรคำสั่งแสดงการ
เขียนโปแกรม,Code.org  สามารถสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตโดยใช้เว็บไซต์ในการสืบค้น  
 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  ใช้อินเตอร์เน็ตเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเตอร์เน็ต ดูแลรักษาอุปกรณ์และใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม รักการทำงาน  ทำงานด้วยความกระตือรือร้น  และตรงเวลา  มีเจตคติที่ดีต่อการ
ทำงาน  มีลักษณะนิสัยการทำงานที่เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
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รหัสตัวช้ีวัด  

ว 1.2 ป.3/1-4  

ว 2.1 ป.3/1  

ว 2.2 ป.3/1-3  

 ว 3.1 ป3/1-2  

 ว 3.2 ป3/1-2  

 ว 4.1 ป.3/1-2  

 ว 5.1 ป3/1-2  

 ว 6.1 ป.3/1  

 ว 7.1 ป.1/1  

 ว 8.1 ป.3/1-8  

 

รวม 28 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหสัวิชำ  ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4            เวลา 80 ชั่วโมง  จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

.............................................................................................................................................................................. 
 บรรยาย จ าแนก เปรยีบเทยีบ อภปิราย ระบุ อธบิาย สรา้งแบบจ าลอง ใช้เหตุผลเชงิตรรกะใน

การแก้ปัญหา ออกแบบและเขยีนโปรแกรม ใช้อนิเตอรเ์น็ต รวบรวม ประเมนิ น าเสนอขอ้มูล เกี่ ยวกบั
หน้าที่ของส่วนต่างๆของพืช ความแตกต่างของลกัษณะของสิง่มชีีวติ พชืดอกและพชืไม่มดีอก สตัว์มี
กระดกูสนัหลงัและไม่มกีระดกูสนัหลงัเป็นเกณฑ ์ 
  สมบตัทิางกายภาพด้านความแขง็ สภาพยดืหยุ่น การน าความรอ้น และการน าไฟฟ้าของวสัดุ 
การน าสมบตัทิางกายภาพของวสัดุไปใชใ้นชวีติประจ าวนั สมบตัขิองสสารทัง้ 3 สถานะ ผลของแรงโน้ม
ถ่วงของโลกทีม่ตี่อวตัถุ การใชเ้ครื่องชัง่สปรงิวดัน ้าหนกัของวตัถุ มวลของวตัถุทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลง
การเคลื่อนที่ของวตัถุ วตัถุที่เป็นตวักลางโปร่งใส ตวักลางโปร่งแสง และวตัถุทึบแสง จากลกัษณะการ
มองเหน็สิง่ต่างๆผ่านวตัถุนัน้เป็นเกณฑ ์ 
  แบบรูปเสน้ทางการขึน้และตกของดวงจนัทร ์แบบจ าลองแสดงองคป์ระกอบของระบบสุรยิะ และ
คาบการโคจรของดาวเคราะหต์่างๆ 

  โดยใช้กระบวนทางวทิยาศาสตร ์การสบืเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสบืค้นขอ้มูล 
บนัทึก จดักลุ่มข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคดิ ความเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้ มี
ความสามารถในการตดัสนิใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวติประจ าวนั มจีิตวทิยาศาสตร ์
คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมทีเ่หมาะสม 

 ศึกษาขัน้ตอนการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา อธิบายการท างาน การคาดการณ์
ผลลพัธ์จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบและเขยีนโปรแกรมอย่างงา่ยโดยใชซ้อฟต์แวรห์รอืสื่อและตรวจหา
ขอ้ผดิพลาดและแก้ไขโปรแกรม  การใช้อนิเตอร์เน็ตค้นคว้าหาความรู้และประเมนิความน่าเชื่อถอืของ
ข้อมูล การรวบรวม ประมวลผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเพื่อ
แกปั้ญหาในชวีติประจ าวนั 

     ใช้กระบวนการการท างานอย่างเป็นขัน้ตอนและเป็นระบบ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการเรยีนรูก้ารท างาน ออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย
โดยใช้ storyboard หรอืการออกแบบอลักอรทิึม การเขยีนโปรแกรมเพื่อสัง่การให้คอมพิวเตอร์ท างาน
สรา้งล าดบัของค าสัง่ใหไ้ดผ้ลลพัธต์ามตอ้งการ และตรวจสอบขอ้ผดิพลาด ปรบัแกไ้ขใหไ้ดผ้ลลพัธต์ามที่
ต้องการ ถ้าไม่เป็นไปตามที่ต้องการให้ตรวจสอบการท างานทีละค าสัง่ ฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจาก
โปรแกรม ใชซ้อฟตแ์วรเ์ขยีนโปรแกรม โดยใชโ้ปรแกรม Scratch, logo   
 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั   ใช้อินเตอร์เน็ต
เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างปลอดภยั ปฏบิตัติามขอ้ตกลงในการใชอ้นิเตอรเ์น็ต เขา้ใจสทิธแิละหน้าทีข่อง
ตนเอง สื่อสารอย่างมมีารยาทและรู้กาลเทศะ ปกป้องข้อมูลส่วนตวั  รกัการท างาน  ท างานด้วยความ
กระตอืรอืรน้  และตรงเวลา  มเีจตคตทิีด่ตี่อการท างาน  มลีกัษณะนิสยัการท างานทีเ่หมาะสม มคีุณธรรม 
จรยิธรรม และค่านิยมทีเ่หมาะสม  
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รหสัตวัช้ีวดั  

ว 1.2 ป.4/1 

ว 1.3 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 

ว 4.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป4/5 

รวมทัง้หมด 21 ตวัช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

รหัสวิชา  ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                                    เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

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

บรรยาย อธบิาย เขยีนและระบุ เปรยีบเทยีบ วเิคราะห ์ออกแบบการทดลอง ใชเ้หตุผลเชงิตรรกะ
ในการแก้ปัญหา ออกแบบและเขยีนโปรแกรม ใชอ้นิเตอรเ์น็ต รวบรวม ประเมนิ น าเสนอขอ้มลู เกี่ยวกบั
โครงสรา้งและลกัษณะของสิง่มชีวีติทีเ่หมาะสมกบัการด ารงชวีติในแต่ละแหล่งทีอ่ยู่ ความสมัพนัธร์ะหว่าง
สิง่มชีวีติกบัสิง่มชีวีติ ความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่มชีีวติกบัสิง่ไม่มชีวีติเพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชวีติ หน้าที่
ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร คุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการด ารงชีวิตของ
สิง่มชีวีติ ลกัษณะทางพนัธุกรรมทีม่กีารถ่ายทอดจากพอ่แม่สูลู่กของพชื สตัวแ์ละมนุษย ์ 
  การเปลีย่นแปลงสถานะของสสาร เมื่อท าใหส้สารขึน้หรอืเยน็ลง การละลายของสารในน ้า และ
การเปลีย่นแปลงของสารเมื่อเกดิการเปลีย่นแปลงทางเคมโีดยใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ์ การเปลีย่นแปลง
ที่ผนักลบัได้และที่ผนักลบัไม่ได้ การหาแรงลพัธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกนัที่กระท าต่อวตัถุ ใน
กรณีที่วตัถุอยู่นิ่ง แผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อวตัถุ การใช้เครื่องชัง่สปรงิการวดัแรงที่กระท าต่อวตัถุ 
ผลของแรงและแผนภาพแสดงแรงเสยีดทานทีม่ตี่อการเปลีย่นแปลงการเคลื่อนทีข่องวตัถุ และแรงทีอ่ยู่ใน
แนวเดียวกนัที่กระท าต่อวตัถุ การได้ยนิเสยีงผ่านตวักลาง ลกัษณะการเกิดเสยีงสูง เสียงต ่า  เสยีงดงั 
เสยีงค่อย ตลอดจนมลพษิทางเสยีง 

 ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ ต าแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาว
ฤกษ์บนทอ้งฟ้า โดยใชแ้ผนทีด่าว การใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้า การหมุนเวยีนของวฏัจกัรน ้า การใชน้ ้า
อย่างประหยดั กระบวนการเกดิเมฆ หมอก น ้าคา้งและน ้าคา้งแขง็ การเกดิฝน หมิะ และลูกเหบ็ 

  โดยใช้กระบวนทางวทิยาศาสตร ์การสบืเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสบืค้นขอ้มูล 
บนัทึก จดักลุ่มข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคดิ ความเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้ มี
ความสามารถในการตดัสนิใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวติประจ าวนั มจีิตวทิยาศาสตร ์
คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมทีเ่หมาะสม 

 ศึกษาขัน้ตอนการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา อธิบายการท างาน การคาดการณ์
ผลลพัธ์จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบและเขยีนโปรแกรมทีม่กีารใชเ้หตุผลเชงิตรรกะอย่างง่าย ตรวจหา
ขอ้ผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรม  การใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกนัและ
ประเมนิความน่าเชื่อถอืของขอ้มูล การรวบรวม ประมวล น าเสนอขอ้มลูและสารสนเทศตามวตัถุประสงค์
โดยใชซ้อฟตแ์วรห์รอืบรกิารบนอนิเทอรเ์น็ตทีห่ลากหลายเพือ่แกปั้ญหาในชวีติประจ าวนั 

     ใช้กระบวนการการท างานอย่างเป็นขัน้ตอนและเป็นระบบ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา การออกแบบโปรแกรมโดยเขยีนเป็นขอ้ความหรอืผงังาน การออกแบบและเขยีนโปรแกรมทีม่ี
การตรวจสอบเงื่อนไขทีค่รอบคลุมทุกกรณี ถ้าไม่เป็นไปตามทีต่้องการใหต้รวจสอบการท างานทลีะค าสัง่ 
ท าการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และฝึกตรวจสอบข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่น ใช้
ซอฟตแ์วรเ์ขยีนโปรแกรม โดยใชโ้ปรแกรม Scratch, logo   
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 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกัน ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างปลอดภยั มมีารยาท เขา้ใจสทิธแิละหน้าทีข่องตนเอง เคารพในสทิธขิองผูอ้ื่น  
แจง้ผูเ้กี่ยวขอ้งเมื่อพบขอ้มูลหรอืบุคคลที่ไม่เหมาะสม  ท างานดว้ยความกระตอืรอืรน้  และตรงเวลา  มี
เจตคติที่ดีต่อการท างาน  มีลกัษณะนิสยัการท างานที่เหมาะสม  มีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 

รหสัตวัช้ีวดั  

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 

ว 4.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 

 

รวมทัง้หมด 32 ตวัช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

รหัสวิชา  ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                                   เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

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

บรรยาย จ าแนก เปรยีบเทยีบ อภปิราย ระบุ อธบิาย สร้างแบบจ าลอง ใช้เหตุผลเชงิตรรกะใน
การแก้ปัญหา ออกแบบและเขยีนโปรแกรม ใช้อนิเตอรเ์น็ต รวบรวม ประเมนิ น าเสนอขอ้มูล เกี่ยวกบั
ประโยชน์ของสารอาหารที่ตนเองได้รบั ในสดัส่วนที่เหมาะสมกบัเพศและวยั หน้าที่และการดูดซึมของ
อวยัวะในระบบย่อยอาหารใหท้ างานเป็นปกต ิ

 การแยกสารผสม โดยการหยบิออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดงึดูด การรนิออก การกรองและ
การตกตะกอนโดยใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ์ รวมถงึการแยกสารในชวีติประจ าวนั การเกดิแรงไฟฟ้าซึง่เกดิ
จากวตัถุผ่านการขดัถู หน้าทีข่องสว่นประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างงา่ย แผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าอย่าง
งา่ย ผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน รวมถงึการใช้
ประโยชน์ในชวีติประจ าวนั การเกดิเงามดืเงามวั แผนภาพรงัสขีองแสงแสดงการเกดิเงามดืเงามวั 

 การเกิดปรากฏการณ์สุรยิุปราคาและจนัทรุปราคา พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ การน า
เทคโนโลยอีวกาศมาใช้ประโยชน์ในชวีติประจ าวนั การเกิดหนิอคันี หนิตะกอนและหนิแปร วฏัจกัรหนิ
จากแบบจ าลอง การใชป้ระโยชน์ของหนิและแร่ในชวีติประจ าวนั การคาดคะเนสภาพแวดลอ้มในอดตีจาก
ซากดกึด าบรรพ์ การเกดิลมบก ลมทะเล และมรสุมที่มผีลต่อสิง่มชีวีติและสิง่แวดล้อม ผลของมรสุมต่อ
การเกดิฤดูของประเทศไทย  ผลกระทบจากน ้าท่วม การกดัเซาะของชายฝัง่ ดนิถล่ม แผ่นดนิไหว และสึ
นาม ิการเฝ้าระวงัและปฏบิตัตินใหป้ลอดภยัจากภยัธรรมชาตแิละธรณีพบิตัภิยัทีอ่าจเกดิในท้องถิน่ การ
เกดิปรากฏการณ์เรอืนกระจก การปฏบิตัตินเพือ่ลดกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิแกส็เรอืนกระจก 

  โดยใช้กระบวนทางวทิยาศาสตร ์การสบืเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสบืค้นขอ้มูล 
บนัทึก จดักลุ่มข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคดิ ความเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้ มี
ความสามารถในการตดัสนิใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวติประจ าวนั มจีิตวทิยาศาสตร ์
คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมทีเ่หมาะสม 

 ศึกษาขัน้ตอนการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวธิีการแก้ปัญหาที่พบใน
ชวีติประจ าวนั ออกแบบและเขยีนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาชวีติประจ าวนั ตรวจหาขอ้ผดิพลาด
และแก้ไขโปรแกรม  การใช้อนิเตอรเ์น็ตค้นหาขอ้มูลอย่างมปีระสทิธภิาพ การใช้เทคโนโลยสีารสนเทส
ท างานรว่มกนัอย่างปลอดภยั  
   ใช้กระบวนการการท างานอย่างเป็นขัน้ตอนและเป็นระบบ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
อธบิายและออกแบบวธิกีารแก้ปัญหาโดยการน ากฎเกณฑห์รอืเงื่อนไขโดยใช้แนวคดิการท างานแบบวน
ซ ้าและเงื่อนไข การออกแบบโปรแกรมโดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน การออกแบบและเขียน
โปรแกรมที่มกีารใช้ตวัแปรการวนซ ้าและการตรวจสอบเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณี ถ้าไม่เป็นไปตามที่
ต้องการให้ตรวจสอบการท างานทลีะค าสัง่ ท าการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลพัธ์ทีถู่กต้อง และฝึกตรวจสอบ
ขอ้ผดิพลาดจากโปรแกรมของผูอ้ื่น ใช ้ซอฟตแ์วรเ์ขยีนโปรแกรม โดยใชโ้ปรแกรม Scratch, logo     
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 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกัน ใช ้ 
เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างปลอดภยั มมีารยาท เขา้ใจสทิธแิละหน้าทีข่องตนเอง เคารพในสทิธขิองผูอ้ื่น    
แจ้งผู้เกี่ยวขอ้งเมื่อพบขอ้มูลหรอืบุคคลที่ไม่เหมาะสม  ท างานด้วยความกระตอืรอืรน้  และตรงเวลา ม ี
เจตคติที่ดีต่อการท างาน  มีลกัษณะนิสยัการท างานที่เหมาะสม  มีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม    
 

รหสัตวัช้ีวดั  

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 

ว 4.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 

 

รวมทัง้หมด 30 ตวัช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพ้ืนฐาน 

  รหัสวิชา ว21101 วิชาวิทยาศาสตร์ 1                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่  1                                 เวลา 60  ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต
............................................................................................................................................................ 
 ศึกษาวิเคราะห์  อธิบาย  ลกัษณะรูปร่างของเซลล์ของสิ่งมีชีวติเซลล์เดียวและเซลล์ของ
สิง่มชีวีติหลายเซลล์  ส่วนประกอบส าคญัของเซลล์พชืและเซลล์สตัว์  กระบวนการสารผ่านเซลล์ปัจจยั
บางประการที่จ าเป็นต่อการสงัเคราะห์ด้วยแสงของพืช  ผลที่ได้จากการสงัเคราะห์ด้วยแสงของพืช   
ความส าคญัของกระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสงของพชืและสิง่แวดล้อม  กลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ล าเลียงน ้ าของพืช  โครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบล าเลียงน ้ าและอาหารของพืช  โครงสร้างของดอกที่
เกีย่วขอ้งกบัการสบืพนัธุข์องพชื  กระบวนการสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศของ   พชืดอกและการสบืพนัธุแ์บบ
ไม่อาศัยเพศของพชื  การตอบสนองของพืชต่อแสง  น ้า  และการสมัผสั  หลกัการและผลของการใช้
เทคโนโลยชีวีภาพในการขยายพนัธุ์ปรบัปรุงพนัธุ์เพิม่ผลผลติของพชืและน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์  การ
แบ่งสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารหรอืขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์  วธิเีตรยีมสารละลายที่มคีวามเขม้ขน้เป็น
รอ้ยละ การเปลีย่นแปลงสมบตั ิ มวล  และพลงังานของสาร  เมื่อ สารเปลีย่นสถานะและเกดิการละลาย   
ปัจจยัที่มผีลต่อการเปลี่ยนสถานะและการละลายของสาร  สมบตัิของสารในแต่ละกลุ่มสมบัติและการ
เปลีย่นสถานะของสารโดยใชแ้บบจ าลองการจดัเรยีงอนุภาคของสาร  สมบตัคิวามเป็นกรด – เบส  ของ
สารละลาย  ตรวจสอบค่า  pH  ของสารละลายและน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

 โดยใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การ
สบืคน้ขอ้มลูและการอภปิราย    
 เพื่อให้เกดิความรู้  ความคดิ   ความเขา้ใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้  มคีวามสามารถใน
การตดัสนิใจ  น าความรู้ไปใช้ในชวีติประจ าวนั  มจีติวทิยาศาสตร์  จรยิธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่
เหมาะสม 

ตวัช้ีวดั   

ว 1.1    ม.1/1, ว 1.1 ม.1/2, ว 1.1 ม.1/3, ว 1.1 ม.1/4, ว 1.1 ม.1/5, ว 1.1 ม.1/6,  

ว 1.1 ม.1/7, ว 1.1    ม.1/8, ว 1.1 ม.1/9, ว 1.1 ม.1/10, ว 1.1 ม.1/11,ว 1.1 ม.1/12, ว 1.1 ม.1/13 ว 
3.1    ม.1/1, ว 3.1 ม.1/2, ว 3.1 ม.1/3, ว 3.1 ม.1/4, ว 3.2 ม.1/1, ว 3.2 ม.1/2, ว 3.2 ม.1/3  ว 8.1    
ม.1/1, ว 8.1 ม.1/2, ว 8.1 ม.1/3, ว 8.1 ม.1/4, ว 8.1 ม.1/5, ว 8.1 ม.1/6, ว 8.1 ม.1/7, ว 8.1 ม.1/8, ว 
8.1 ม.1/9 

 

    รวม   29  ตวัช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพ้ืนฐาน 

  รหัสวิชา ว21102 วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1            ภาคเรียนที่ 2                        เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

....................................................................................................................................................... 
 ศึกษาวิเคราะห์  อธิบาย  ปริมาณสเกลาร์  ปริมาณเวกเตอร์  ระยะทาง  การกระจัด  
อตัราเรว็  และความเรว็ในการเคลื่อนทีข่องวตัถุ  อุณหภูมแิละการวดัอุณหภูม ิ การถ่ายโอน  ความรอ้น  
การคายความร้อนโดยการแผ่รงัสี  สมดุลความร้อนและผลของความร้อนต่อการขยายตัวของสาร  
องค์ประกอบและการแบ่งชัน้บรรยากาศที่ปกคลุมโลก  ความสมัพนัธ์ระหว่างอุณหภูม ิ ความชื้น  และ
ความกดอากาศที่มผีลต่อปรากฏการณ์ทางฝนฟ้าอากาศ  การเกดิปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ  ผล
ของลมฟ้าอากาศต่อการด ารงชีวติของสิง่มีชีวติและสิ่งแวดล้อม  ปัจจยัธรรมชาติและการกระท าของ
มนุษยท์ีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงอุณหภูมขิองโลก  รูโหว่โอโซนและฝนกรด  ผลของภาวะโลกรอ้น  รโูหว่
โอโซนและฝนกรดทีม่ผีลต่อสิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ         
การสบืคน้ขอ้มลูและการอภปิราย   
 เพื่อใหเ้กดิความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจ  สามารถสื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรู ้ มคีวามสามารถในการ
ตัดสินใจน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่
เหมาะสม 

 

รหสัตวัช้ีวดั   

  ว 4.1    ม.1/1, ว 4.1 ม.1/2 

  ว 5.1    ม.1/1, ว 5.1 ม.1/2, ว 5.1 ม.1/3, ว 5.1 ม.1/4  

  ว 6.1    ม.1/1, ว 6.1 ม.1/2, ว 6.1 ม.1/3, ว 6.1 ม.1/4, ว 6.1 ม.1/5, ว 6.1  ม.1/6, ว 6.1        
                          ม.1/7ว 8.1    ม.1/1, ว 8.1 ม.1/4, ว 8.1 ม.1/5, ว 8.1 ม.1/8 

รวม  21  ตวัช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

รหัสวิชา  22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2         ภาคเรียนที่ 1                    เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

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

 ระบุ  อธิบาย  ตระหนัก  บรรยาย  ออกแบบการทดลอง  ทดลอง  แยก  ตระหนักถึงความสำคัญ 
อวัยวะ  หน้าที่ของอวัยวะที่ เกี่ยวข้องในระบบหายใจ  กลไกการหายใจเข้าและออกโดยใช้แบบจำลอง  
ความสำคัญของระบบหายใจโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจให้ทำงานเป็นปกติ  
อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสียทางไต   ความสำคัญของระบบขับถ่ายในการ
กำจัดของเสียทางไต โดยการบอกแนวทางในการปฏิบัติตนที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำหน้าที่ได้อย่างปกติ  
โครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด  การทำงานของระบบหมุนเวียนของเลือดโดยใช้
แบบจำลอง  การเปรียบเทียบอัตราการเต็นของหัวใจ ขณะปกติและหลังทำกิจกรรม  ความสำตัญของระบบ
หมุนเวียนเลือดโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดให้ทำงานเป็นปกติ  
อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุมการทำงานต่างๆ ของร่างกาย  
ความสำคัญของระบบประสาท โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา รวมถึงการป้องกันการกระทบกระเทือน
และอันตรายต่อสมองและไขสันหลัง  อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง
โดยใช้แบบจำลอง  ผล ของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เมื่อเข้าสู่วัย
หนุ่มสาว  การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวโดยการดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของตนเอง
ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง   การตกไข่  การมีประจำเดือน  การปฏิสนธิ  และการพัฒนาของไซโกตจนคลอด
เป็นทารก  วิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนด  ผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  
โดยการประพฤติตนให้เหมาะสม 

 การแยกสารโดยการระเหยแห้ง  การตกผลึก  การกลั่นอย่างง่าย  โครทาโทกราฟีแบบกระดาษ  การ
สกัดด้วยตัวทำละลาย โดยช้หลักฐานเชิงประจักษ์  นำวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยบูรณา
การวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

  การอธิบายผลของชนิดตัวละลาย  ชนิดของตัวทำละลาย อุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร 
รวมทั้งผลของความดันที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร  ปริมาณตัวละลายในสารละลาย ในหน่วยความเข้มข้น
เป็นร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร  ความสำคัญของการนำความรู้เรื่องความ
เข้มข้นของสารไปใช้  โยการยกตัวอย่างการใช้สารละลายในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล 
บันทึกจัดกลุ่มข้อมูล  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอข้อมูลสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
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รหัสตัวช้ีวัด 

ว1.2     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 

ว2.1     ม.2/1,  ม. 2/2,  ม. 2/3,  ม. 2/4,  ม. 2/5,  ม. 2/6.1/1,  ม. 1/2,  ม. 1/3,  ม. 1/4,   
           ม. 1/5,  ม. 1/6 

รวมทั้งหมด     23    ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

รหัสวิชา  ว 22102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2    ภาคเรียนที่ 2                            เวลา 60 ชั่วโมง   จำนวน  1.5 หน่วยกิต 

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

พยากรณ์  เขียนแผนภาพ  ออกแบบการทดลอง  ทดลอง  วิเคราะห์  อธิบาย  ตระหนักถึง  
เปรียบเทียบ  คำนวณ  แปลความหมายข้อมูล สร้างแบบจำลอง  ตรวจวัดสมบัติบางประการ การเคลื่อนที่ของ
วัตถุที่เป็นผลของแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงกระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน  แผนภาพแสดงแรงและแรง
ลัพธ์เกิดจากแรงหลายแรงกระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน    ปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว  แรงพยุง
และการจม การลอยของวัตถุในของเหลว  แผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุในของเหลว  แรงเสียดทานสถิต
และแรงเสียดทานจลน์  ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน  แผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอ่ืนๆ ที่
กระทำต่อวัตถุ  ประโยชน์ของความรู้เรื่องแรงเสียดทาน  วิธีการลดหรือเพ่ิมแรงเสียดทานที่ เป็นประโยชน์ต่อ
การทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  โมเมนต์ของแรง  แหล่งของสนามแม่เหล็ก  สนามไฟฟ้า  และสนามโน้มถ่วง 
และทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในแต่ละสนาม  แผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก  แรงไฟฟ้า และแรงโน้ม
ถ่วงที่กระทำต่อวัตถุ  ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า  และแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุ
ที่อยู่ในสนามนั้นๆกับระยะห่างจากแหล่งของสนามถึงวัตถุ  อัตราเร็ว  ความเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุ  
แผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ว 

 งานและกำลังที่เกิดจากแรงที่กระทำต่อวัตถุ  หลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย  ประโยชน์ของ
ความรู้ของเครื่องกลอย่างง่าย  ปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์และพลังงานศักย์โน้มถ่วง  การเปลี่ยนพลังงาน
ระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุมีค่าคงตัว  การเปลียนและการ
ถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการอนุรักษ์ 
 กระบวนการเกิด สมบัติ และการใช้ประโยชน์  รวมทั้งผลกระทบจาการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์  
ผลจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์/แนวทางการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์  ข้อดีและข้อจำกัดของ
พลังงานทดแทน  แนวทางการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมในท้องถิ่น   
 โครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมี  กระบวนการผุพังอยู่กับที่  การกร่อนและการสะสมตัว
ของตะกอนจากแบบจำลอง  ผลของกระบวนการดังกล่าวที่ทำให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 ลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน  กระบวนการเกิดดิน  ปัจจัยที่ทำให้ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน  
สมบัติบาง  ปัจจัยและกรบวนการเกิดแหล่งน้ำผิวดิน  และแหล่งน้ำใต้ดินจากแบบจำลอง   การใช้น้ำและแนว
ทางการใช้น้ำอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง  กระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง 
ดินถล่ม  หลุมยุบ  แผ่นดินทรุด 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การ
สืบค้นข้อมูล บันทึกจัดกลุ่มข้อมูล  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอข้อมูลสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชี วิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
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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  

   2.3     ม.2/1,  ม. 2/2,  ม. 2/3,  ม. 2/4,  ม. 2/5,  ม. 2/6 

   3.2     ม.2/1,  ม. 2/2,  ม. 2/3,  ม. 2/4,  ม. 2/5,  ม. 2/6 ,ม. 2/7,  ม. 2/8,  ม. 2/9,  ม. 2/10,      
รวมทั้งหมด     31  ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

รหัสวิชา  ว23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1                            เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน  1.5 หน่วยกิต 

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

อธิบาย  สร้างแบบจำลอง  ตระหนักถึง  บอก  เปรียบเทียบ  ระบุ  วิเคราะห์  ออกแบบ  ปฏิสัมพันธ์
ขององค์ประกอบของระบบนิเวศท่ีได้จากการสำรวจ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบ
ต่างๆในแหล่งที่อยู่เดียวกันที่ได้จากากรสำรวจ ในการอธิบายการถ่ายทอดพลังงานในสายอาหาร ความสัมพันธ์
ของผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ การสะสมสารพิษนสิ่งมีชีวิตในโซ่อหาร 
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ โดยไม่ทำลายสมดุลของระบบนิเวศ  

ความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โดยใช้แบบจำลอง การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่แอลลีลเด่นข่มแอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์ การเกิดจีโนไทป์
และฟีโนไทป์ของลูกและคำนวณอัตราส่วนจากจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก ความแตกต่างของการแบ่งเซลล์
แบบไมโทซิสและไมโอซิส  การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมอาจทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรม พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม  ประโยชน์ของความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม โดยรู้ว่าก่อนแต่งงานควรปรึกษา
แพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูกท่ีอาจเกิดโรคทางพันธุกรรม การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม และผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ ประโยชน์และผลกระทบ
ของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีข้อสนับสนุน ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดสิ่งมีชีวิ ตในระบบนิเวศต่างๆ 
ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและต่อมนุษย์ คุณค่าและ
ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
สมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสมโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และสารสนเทศ คุณค่าของการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม โดยเสนอแนะแนว
ทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า  

การเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีโยใช้แบบจำลองและ
สมการข้อความ กฎทรงมวล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยาคายความร้อน 
จากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ 
ปฏิกิริยาของกรดและเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และอธิบายปฏิกิริยาการ
เผาไหม้ การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้สารสนเทศ รวมทั้งเขียนสมการข้อความแสดงปฏิกิริยา
ดังกล่าว ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและ
แก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน จากการสืบค้นข้อมูล วิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี โดยบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์การ
อธิบายผลของชนิดตัวละลาย  ชนิดของตัวทำละลาย อุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร รวมทั้งผลของความ
ดันที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร  ปริมาณตัวละลายในสารละลาย ในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อ
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ปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร  ความสำคัญของการนำความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารไปใช้  โดย
การยกตัวอย่างการใช้สารละลายในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล 
บันทึกจัดกลุ่มข้อมูล  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอข้อมูลสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

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, ม3/7,ม.3/8,  ม.3/9,  
  ม. 3/10,  ม.3/11,ม. 3/12,  ม. 3/13 

ว. 2.1      ม.3/1,  ม.3/2, ม. 3/3,  ม.3/4,ม. 3/5,  ม. 3/6, ม3/7,ม.3/8 

 

รวมทั้งหมด     27   ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

รหัสวิชา  ว23102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2                            เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน  1.5 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์ เขียนกราฟ ใช้ เขียนแผนภาพ อธิบาย คำนวณ สร้างแบบจำลอง ออกแบบการทดลอง 
ทดลอง  วัดความสว่าง ยกตัวอย่าง  ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์  กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน 
คำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้องโดยใช้สมการ V=IR จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า
และความต่างศักย์ไฟฟ้า การใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมและแบบขนาน  วงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัว
ต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนานจากหลักฐานเชิงประจักษ์ วงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม
และแบบขนาน การทำงานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจร การต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
ในวงจรไฟฟ้า  การหาค่าพลังงานไฟฟ้าโดยใช้สมการ W=Pt การคำนวณค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
คุณค่าของการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยนำเสนอวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย  

 การเกิดคลื่นและส่วนประกอบของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน  

กฎการสะท้อนของแสง การเคลื่อนที่ของแสง การเกิดภาพจากกระจกเงา การหักเหของแสงเมื่อผ่าน
ตัวกลางโปร่งใส่ที่แตกต่างกัน การกระจายแสงของแสงขาวเมื่อผ่านปริซึม การเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิด
ภาพจากเลนส์บาง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสงและการทำงานของทัศนอุปกรณ์ การเคลื่อนที่ของแสง การเกิด
ภาพของทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา ความสว่างที่มีต่อดวงตา การวัดความสว่างของแสง คุณค่าของความรู้เรื่อง 
ความสว่างของแสงที่มีต่อดวงตา โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะการจัดความสว่างให้เหมาะสม
ในการทำกิจกรรมต่างๆ 

การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง  การเกิดฤดู และการเคลื่อนที่ปรากฏของ
ดวงอาทิตย์   การเกิดข้างขึ้น ข้างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์ และการเกิดน้ำขึ้น
น้ำลง การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ  ความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศ  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล 
บันทึกจัดกลุ่มข้อมูล  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอข้อมูลสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
รหัสตัวชี้วัด                   

ว 2.3    ม.3/1,  ม.3/2, ม. 3/3,  ม.3/4,ม. 3/5,  ม. 3/6, ม3/7,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, ม3/20,ม.3/21 

 

ว 3.1    ม.3/1,  ม.3/2, ม. 3/3 

รวมท้ังหมด    24    ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1    ภาคเรียนที่ 1                            เวลา 20 ชั่วโมง   จำนวน  0.5 หน่วยกิต 

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

 ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ 

เทคโนโลยี การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์  
เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพ่ือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันในด้านการเกษตรและ  

อาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ  
อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย  
 

รหสัตวัช้ีวดั 

 ว 4.1   ม1/1,  ม1/2,  ม1/3 , ม1/4,  ม1/5  

 

รวมทัง้หมด  5  ตวัช้ีวดั 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ว21104 วิทยาการคำนวณ 2                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่ 2                           เวลา 20 ชั่วโมง    จำนวน  0.5 หน่วยกิต 

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

 ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา 

การเขียนรหัสลำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข 

และการวนซ้ำ เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล 

การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพ่ือตัดสินใจซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล  

แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของ
เนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล 

 นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ การ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึง
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่
ผู้อื่น 
  

 

 

ตัวช้ีวัด 

       ว4.2  ม1/1 , ม1/2, ม1/3, ม1/4 

 

รวมทั้งหมด 4 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1                          เวลา 20 ชั่วโมง    จำนวน  0.5 หน่วยกิต 

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

 ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้ม
เทคโนโลยี ในอนาคต เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพ่ือออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาใน ชุมชนหรือท้องถิ่นในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเกษตรและอาหาร และสร้างชิ้นงานหรือ
พัฒนาวิธีการโดย ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย  
 

รหสัตวัช้ีวดั  

 ว 4.1  ม2/1 , ม2/2  ม2/3 ,ม2/4,ม2/5 

   

รวมทัง้หมด 5 ตวัช้ีวดั 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ว22104 วิทยาการคำนวณ 4                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2                            เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน  0.5 หน่วยกิต 

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

 ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรมที่มีการใช้
ตรรกะและฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร แนวทางการ
ปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ  วิธีการสร้างและ
กำหนดสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน   
 นำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้างและ
กำหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล  
 

ตวัช้ีวดั 

       ว. 4.2   ม2/1, ม2/2, ม2/3, ม2/4 

รวมทัง้หมด   4  ตวัช้ีวดั 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 5     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1                       เวลา 20 ชั่วโมง   จำนวน  0.5 หน่วยกิต 

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

 ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับ
ศาสตร์อื่นเพ่ือเป็นแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยี ในอนาคต เลือกใช้เทคโนโลยีโดย
คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะ และทรัพยากร โดย
วิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพ่ือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชุมชนหรือท้องถิ่ นในด้าน
พลังงาน สิ่งแวดล้อม พลังงาน การขนส่ง การเกษตรและอาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดย  ใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องกับ
ลักษณะของงาน เหมาะสม และปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน  
 

รหสัตวัช้ีวดั  

 ว 4.1  ม3/1,  ม3/2, ม3/3, ม3/4 , ม3/5   

รวมทัง้หมด 5 ตวัช้ีวดั 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี 6          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2                            เวลา 20 ชั่วโมง   จำนวน  0.5 หน่วยกิต 

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

 ศึกษาขัน้ตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Internet of Things (IoT) การเขียนโปรแกรมเพื่อ
พฒันาแอปพลเิคชนั ขอ้มลูปฐมภูมแิละทุตยิภูม ิการประมวลผลขอ้มลู  การสรา้งทางเลอืกและประเมนิผล 
ซอฟต์แวรห์รอืบรกิารบนอนิเทอรเ์น็ตทีใ่ชใ้นการจดัการขอ้มูล การประเมนิการความน่าเชื่อถอืของขอ้มูล 
การสบืค้นหาแหล่งต้นตอของข้อมูล เหตุผลววิตัิ  ผลกระทบจากข่าวสารที่ผดิพลาด  การรู้เท่าทนัสื่อ  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัคอมพวิเตอร ์ การใชล้ขิสทิธิข์องผูอ้ื่นโดยชอบธรรม 

 รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมหิรอืทุตยิภูม ิ ประมวลผล  สรา้งทางเลอืก  และน าเสนอการตดัสนิใจได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ออกแบบและเขยีนโปรแกรม เพื่อพฒันาแอปพลเิคชนัที่มกีารบูรณาการกบัวชิาอื่น
อย่างสรา้งสรรค ์ใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ อย่างรูเ้ท่าทนั และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 

ตวัช้ีวดั 

 ว 4.2  ม3/1,  ม3/2, ม3/3,ม3/4 

 

รวมทัง้หมด   4  ตวัช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สงัคมศึกษำศำสนำ และ
วฒันธรรม
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 ส11101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน  80  ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต 

 ส11201  หน้าที่พลเมือง                  จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 ส11102  ประวัติศาสตร์                  จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 ส12101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน  80  ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต 

 ส12201  หน้าที่พลเมือง          จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 ส12102  ประวัติศาสตร์                  จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 ส13101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน  80  ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต 

 ส13201  หน้าที่พลเมือง                  จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 ส13102  ประวัติศาสตร์                  จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 ส14101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน  80  ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต 

 ส14201  หน้าที่พลเมือง        จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต  
 ส14102  ประวัติศาสตร์                  จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 ส15101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน  80  ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต 

 ส15201  หน้าที่พลเมือง                  จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 ส15102  ประวัติศาสตร์                  จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 ส16101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน  80  ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต 

 ส16201  หน้าที่พลเมือง                  จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 ส16102  ประวัติศาสตร์                  จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 ส21101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน  60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 

 ส21102  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน  60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 

 ส21201  หน้าที่พลเมือง                  จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 ส21202  หน้าที่พลเมือง                  จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 ส21103  ประวัติศาสตร์                  จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 ส21104  ประวัติศาสตร์                  จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 ส22101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน  60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 

 ส22102  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน  60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 

 ส22201  หน้าที่พลเมือง                  จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 ส22202  หน้าที่พลเมือง                  จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 ส22103  ประวัติศาสตร์                  จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 ส22104  ประวัติศาสตร์                  จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 ส23101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน  60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 

 ส23102  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน  60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 

 ส23201  หน้าที่พลเมือง                  จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 ส23202  หน้าที่พลเมือง                  จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 ส23103  ประวัติศาสตร์                  จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 ส23104  ประวัติศาสตร์                  จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐำน 

รหสัวิชำ  ส11101 สังคมศึกษา ฯ                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1      เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

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

  ศึกษาพุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขป ความหมาย ความสำคัญ และเคารพ
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตาม            
ที่กำหนด ประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน  สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดตามธรรมชาติ               
ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน บำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อวัด หรือศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ แสดงตนเป็น พุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชน
ของศาสนาที่ตนนับถือ ยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตนเอง ผู้อ่ืนและบอกผลจากการกระทำนั้น 

โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  ระบุบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเอง              
ในครอบครัวและโรงเรียน สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน ระบุความสัมพันธ์ของตำแหน่ง    
ทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่างๆ ระยะ ทิศ ของสิ่งต่างๆ รอบตัว ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน        
ที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม  การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด  

 อธิบายเหตุผลความจำเป็นที่คนต้องทำงานอย่างสุจริต  แยกแยะสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ใช้แผนผังง่าย ๆ ในการแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆในห้องเรียน  สังเกต 

เปรียบเทียบและบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน การเปลี่ยน แปลง ของสภาพ แวดล้อมที่อยู่
รอบตัว เห็นคุณค่า ชื่นชม แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่กำหนด สวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติ ที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา 

ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  และทำกิจกรรมในครอบครัวการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อม     
ที่บ้านและชั้นเรียน  

ตัวช้ีวัด  

 ส 1.1 ป. 1/1 -4   

 ส 1.2 ป. 1/1 -3   

 ส2.1 ป.1/1-2    

 ส2.2 ป.1/1 -3  

 ส3.1 ป.1/1-3    

 ส3.2 ป.1/1    

 ส5.1 ป. 1/1 -5   

 ส5.2 ป.1/1-3  

รวม 24 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ส12101 สังคมศึกษา ฯ              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2             เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

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

  ศึกษาพุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขป ความหมาย ความสำคัญ และเคารพ      
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตาม               
ที่กำหนด ประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน  สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดตามธรรมชาติ               
ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน บำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อวัด หรือศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ แสดงตนเป็น พุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชน
ของศาสนาที่ตนนับถือ ยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตนเอง ผู้อ่ืนและบอกผลจากการกระทำนั้น 

โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  ระบุบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเอง                    
ในครอบครัวและโรงเรียน สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน ระบุความสัมพันธ์ของตำแหน่ง              
ทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่างๆ ระยะ ทิศ ของสิ่งต่างๆ รอบตัว ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิต ประจำวันที่ไม่
เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด  

 อธิบายเหตุผล ความจำเป็นที่คนต้องทำงานอย่างสุจริต แยกแยะสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ใช้แผนผังง่าย ๆ ในการแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆในห้องเรียน  สังเกต 

เปรียบเทียบและบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน การเปลี่ยน แปลง ของสภาพ แวดล้อมที่อยู่
รอบตัว เห็นคุณค่า ชื่นชม แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่กำหนดสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา 

ตามที่กำหนดได้ถูกต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมในครอบครัวการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้าน
และชั้นเรียน  

รหัสตัวช้ีวัด  

  ส 1.1 ป. 2/1 -7   

 ส 1.2 ป. 2/1 -2   

 ส 2.1 ป.2/1-4    

 ส 2.2 ป.1/1 -2  

 ส 3.1 ป.2/1-4    

 ส 3.2 ป.2/1-2   

 ส 5.1 ป. 2/1 -3  ส 5.2 ป.2/1-4       รวม 28 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ส13101 สังคมศึกษา ฯ                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3              เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

.............................................................................................................................................................................. 
 ศึกษา สรุปความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึง               
การออกผนวชหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กําหนด ความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรัตนตรัย 

ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด                  

ชื่อศาสนา ศาสดา และความสำคัญของคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืนๆ  บอก ที่มาของรายได้             
และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย การแลกเปลี่ยนสินค้า            
และบริการโดยวิธีต่าง ๆ อธิบาย ปฏิบัติตนต่อสาวกในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ของศาสนา 
ที่ตนนับถือ มารยาทไทย ข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อย่างเหมาะสม 

แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอ่ืนที่แตกต่างกันโดยปราศจาก     
อคติ ความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ระบุผู้มีบทบาท อำนาจ           
ในการตัดสินใจในโรงเรียน และชุมชน ระบุสิ่งต่างๆ ที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่าง
โรงเรียนกับบ้าน ทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง 
สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม ระบุตำแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพของ
สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่ แผนผัง และภาพถ่าย ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก               

ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์  แยกแยะและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุ้มค่า  เห็นคุณค่า ชื่นชมการสวดมนต์             
แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธ-ศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับ
ถือ ตามที่กําหนด แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามที่กําหนด การทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียน ตามหลักศาสนา ความสำคัญ           
และคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคมและการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อม                 
ในโรงเรียนและชุมชน  

รหัสตัวช้ีวัด  

 ส 1.1 ป. 3/1 -7   

 ส 1.2 ป. 3/1 -3   

 ส 2.1 ป.3/1-4    

 ส 2.2 ป.3/1 -3  

 ส 3.1 ป.3/1-3  ส 3.2 ป.3/1-3  ส 5.1 ป. 3/1 -3   

 ส 5.2 ป.3/1-5                          รวม 31 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ส14101 สังคมศึกษา ฯ                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4               เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

.............................................................................................................................................................................. 
  บอกความหมาย ความสำคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ บอกพฤติกรรม               
การดำเนินชีวิตของตนเอง  และผู้ อ่ืนที่ อยู่ ในกระแสวัฒนธรรมที่ หลากหลาย  อธิบายความสำคัญ                   
ของวันหยุดราชการที่สำคัญ สินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน ความสำคัญของภาษี      
และบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี ใช้แผนที่ แผนผัง และภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์          
ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เขียนแผนผังง่ายๆ เพ่ือแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียน
และชุมชน  บอกความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน  เปรียบเทียบ                          
การเปลี่ ยนแป ลงสภ าพแวดล้ อม ในชุ มชนจากอดี ตถึ งปั จจุ บั น  อธิบ ายการ พ่ึ งพ าสิ่ งแวดล้ อม                                   
และทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพ  มลพิษ                        
และการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ ความแตกต่างของเมืองและชนบท อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย บอกชื่อ ความสำคัญและปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสมต่อ ศาสนวัตถุ    ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนาอ่ืนๆ แสดงความเคารพพระรัตนตรัย 

และ ปฏิบัติตามหลักธรรม    โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

สรุปพุทธประวัติตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน  หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิก                    
ของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย  วิเคราะห์ความแตกต่าง                   
ของกระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทน
ออกเสียง การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชน ที่เป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม 

จำแนกความต้องการและความจำเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการดำรง  ชีวิต วิเคราะห์การใช้จ่าย                   
ของตนเอง อธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ เหตุผลการแข่งขัน
ทางการค้า ที่มีผลทำให้ราคาสินค้าลดลง  
 เห็นคุณค่า ชื่นชม แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่าง ตามที่กำหนด สวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด เห็นคุณค่า การปฏิบัติตนต่อสาวก ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ 
ศาสนพิธีพิธีกรรมของศาสนาที่ตนนับถือวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมแสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณี                   
และวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชน  

รหัสตัวช้ีวัด  

         ส 1.1 ป. 4/1 -8   

         ส 1.2 ป. 4/1 -3   



                                   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนภูมสิิทธ์ิวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2565)                         110 

         ส 2.1 ป.4/1-5              
         ส 2.2 ป.4/1 -3  

         ส 3.1 ป.4/1-3              
         ส 3.2 ป.4/1-2              
         ส 5.1 ป. 4/1 -3    
         ส 5.2 ป.4/1-3  

 

        รวม 30 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ส15101 สังคมศึกษา ฯ                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5      เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

.............................................................................................................................................................................. 
  บอก อธิบาย ระบุ ยกตัวอย่าง เสนอวิธีการ วิเคราะห์ อภิปราย หรือสรุปความสำคัญ ประวัติศาสนา 
ศาสดา หลักธรรมทางศาสนา ที่ตนนับถือ สิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคน พึงได้รับตามกฎหมาย ความแตกต่าง                    
ทางวัฒนธรรม ของกลุ่มคนในท้องถิ่น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในชีวิตประจำวัน อำนาจอธิปไตย                 
และความสำคัญ ของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมือง กระบวนการเลือกตั้ง ความสำคัญ               
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือ สินค้า และบริการ สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภค หลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ หน้าที่เบื้องต้นของเงิน แหล่งทรัพยากรและสิ่งต่าง ๆ              
ในจังหวัด  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ของชุมชน  ที่ ส่ งผลต่อการดำเนินชีวิต  ของคนในจังหวัด                            

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น แสดงตนมีส่วนร่วมหรือปฏิบัติ
ตามหลักธรรม ทางศาสนาที่ตนนับถือ บำรุงรักษา ศาสนสถาน ศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา 

เป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                 
ในจังหวัด ใช้แผนที่และภาพถ่าย ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพของจังหวัด ใช้แผนที่อธิบายความสัมพันธ์ 
ของสิ่งต่างๆ  ที่มีอยู่ในจังหวัด ชื่นชมการทำความตีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน               
ตามหลักศาสนา พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เห็นคุณค่าของการพัฒนา จิต ตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ และมีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด  

 

ตัวช้ีวัด  

 ส 1.1 ป. 5/1 -7   

 ส 1.2 ป. 5/1 -3   

 ส 2.1 ป.5/1-4    

 ส 2.2 ป.5/1 -3  

 ส 3.1 ป.5/1-3    

 ส 3.2 ป.5/1-2   

 ส 5.1 ป. 5/1 -3   

 ส 5.2 ป.5/1-3  

 

รวม 28 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ส16101 สังคมศึกษา ฯ                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6      เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

................................................................................................................................................................... ........... 
 ระบุ อธิบาย วิเคราะห์ จำแนก สรุปความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะ      
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย พุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจ
สำคัญ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด องค์ประกอบ และความสำคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์                
ของศาสนาที่ตนนับถือ โครงสร้าง อำนาจ หน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น ประโยชน์ที่
ชุมชน จะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการหลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ บทบาทหน้าที่เบื้องต้นของ
ธนาคาร  ผลดีและผลเสียของการกู้ยืม รู้ตำแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด) ระยะ ทิศทางของภูมิภาค
ของตนเอง ลักษณะภูมิลักษณ์ที่สำคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนที่ ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับ
ลักษณะ ทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้ งถิ่นฐาน   
และการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค  อิทธิพลของสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้ เกิดวิถีชีวิต                     
และการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค  แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  และปฏิบัติตามไตรสิกขา                          
และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด เพ่ือการพัฒนา
ตนเองและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบัติตนถูกต้อง 
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม  และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กําหนด และอภิปรายประโยชน์ที่ได้รับจาก               
การเข้าร่วมกิจกรรม  มีมารยาท  ของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ตามที่กำหนด ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ  และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อ่ืน
จากการละเมิดสิทธิเด็ก ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและการทำลายสภาพแวดล้อม 

และเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชน  

 เห็นคุณค่าของการประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า    
และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่กําหนด การสวดมนต์แผ่เมตตามีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา               
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด และวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนิน
ชีวิตในสังคมไทย  

ตัวช้ีวัด  

 ส 1.1 ป. 6/1 -9     ส 2.2 ป. 6/1 -4  ส3.1 ป.6/1-5   ส3.2 ป.6/1 -3  

 ส5.1 ป.5/1-2   ส5.2 ป.5/1-3  

 

รวม 26 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ส21101 สังคมศึกษา 1         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1             ภาคเรียนที่ 1                   เวลา  60  ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษาความรู้ ความเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่มีผล
ต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา สรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียและโอเชีย
เนีย โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด, ลองติจูด, เส้นแบ่งเวลาและ
เปรียบเทียบวันเวลาของโลก) วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย 

เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิธีการดำเนิน
ชีวิตและมีจิตสำนึก มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน สำรวจและระบุ
ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย วิเคราะห์ปัจจัยทาง
กายภาพและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชียทวีป
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย สืบค้นอภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ
มนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียวิเคราะห์แนวทางการจัดการปฏิบัติการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียที่ยั่งยืน 

 

ตัวชี้วัด 

ส 5.1 ม.1/1-3   
ส 5.2  ม.1/1-4 

รวม 7 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ส21104 สังคมศึกษา 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                         ภาคเรียนที่ 2           เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

 

 ศึกษากฎหมายคุ้มครอง สิทธิของบุคคล ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย บทบาทหน้าที่ของ
เยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระสำคัญ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน การแบ่งอำนาจและถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยทั้ง 3 ฝ่าย คือ 
นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เพ่ือปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 ศึกษาความหมาย ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ขอบข่ายของเศรษฐศาสตร์ การบริโภคปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการบริโภค พฤติกรรมการบริโภค ผลดี ผลเสีย ของค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภค ที่มีต่อระบบ
เศรษฐกิจ สถาบันการเงิน บทบาทหน้าที่ ประเภทของสถาบันการเงิน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์
และอุปทาน ความหมายและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ผลกระทบจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เห็นคุณค่าความสำคัญของการเป็นผู้บริโภคท่ีดี 
 

ตัวช้ีวัด 

ส 2.1 ม.1/1-3  

ส 2.2 ม.1/1-3 

ส 3.1 ม.1/1-3  

ส 3.2 ม.1/1-3 

รวม 12 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนภูมสิิทธ์ิวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2565)                         115 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ส22101 สังคมศึกษา 3         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                   ภาคเรียนที่ 1               เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

 

 ศึกษาความรู้ ความเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อการใช้
แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์และสรุปข้อมูลกระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้
ภูมิศาสตร์สนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา โดย
ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล อธิบายมาตราส่วนทิศและสัญลักษณ์ วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ
และผลกระทบในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา 

เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดำเนิน
ชีวิตมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน สำรวจและระบุ
ที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย
ทางสังคมที่ส่งผลต่อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมทวีปยุโรปและแอฟริกา สืบค้นอภิ ปราย
ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและทวีป
แอฟริกาวิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาที่ยั่งยืน 

 

ตัวช้ีวัด 

ส.5.1 ม.2/1-3  

ส 5.2 ม.1/1-4 

รวม 7 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ส22104 สังคมศึกษา 4        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                       ภาคเรียนที่ 2          เวลา  40  ชั่วโมง   จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

 

 ศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับตนเอง  ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ 
หน้าที่ ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย กระบวนการในการตรากฎหมาย เหตุการณ์ และ
การเปลี่ยนสำคัญของระบอบการปกครองของไทย และการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศทางการเมือง 
การปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ กระบวนการที่มาของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ สถานภาพ บทบาท สิทธิ  เสรีภาพ หน้าที่ใน
ฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 ศึกษาและวิเคราะห์ความหมาย ความสำคัญของการลงทุน การออม หลักการผลิตสินค้าและการ
บริการการตลาด หลักการเป้าหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การคุ้มครองสิทธิของตนในฐานะผู้บริโภค ระบบ
เศรษฐกิจต่างๆ ความหมายความสำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา หลักการและผลกระทบ 
การพ่ึงพาอาศัยกัน ที่เกิดจากการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอาเชีย รวมทั้งการกระจายทรัพยากรในโลกที่
มีผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจในปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม การผลิตสินค้าและบริการ
การตลาด และเสนอพัฒนาแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
คุ้มครองสิทธิของตนในฐานะผู้บริโภค  ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ ความหมาย ความสำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินทางปัญญา หลักการและผลกระทบ การพ่ึงพาอาศัยกัน ที่เกิดจากการแข่งขันทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอาเชีย รวมทั้งการกระจายทรัพยากรในโลกท่ีมีผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 

ตัวช้ีวัด 

ส 2.1 ม.1/1-3  

ส 3.1 ม.2/1-3  

ส 3.2 ม.2/1-3 

รวม 9 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน   
รหัสวิชา ส23101 สังคมศึกษา 5           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3        ภาคเรียนที่ 1                    เวลา  40  ชั่วโมง        จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

 

 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อการใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริ กาใต้
โดยเลือกใช้แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ
ผลกระทบในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิตมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 
วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ีมีผลต่อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ สืบค้นอภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ วิเคราะห์ แนวทางการจัดการภัยพิบัติและ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ที่ยั่งยืนระบุความร่วมมือระหว่าง
ประเทศท่ีมีผลต่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 

ตัวช้ีวัด 

ส 5.1 ม.3/1-3   
ส 5.2 ม.3/1-4 

รวม 7 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ส23104 สังคมศึกษา 6         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                      ภาคเรียนที่ 2           เวลา  40  ช่ัวโมง   จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

 

 ศึกษาความสำคัญของวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมสากล เพ่ือปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ได้อย่างถูกต้อง เห็นความสำคัญขิงสิทธิมนุษยชน ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ภูมปัญญาของไทยเพ่ือ
การอนุรักษ์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองระดับต่างๆตลอดจนการเลือกรับวัฒนธรรมที่เหมาะสม
นำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมไทยละสังคมโลก 

 ศึกษาเทคโนโลยีที่มีต่อการผลิตการบริโภคสินค้าและบริการ การบริหารจัดการวิชาการ กลไกราคาใน
ระบบเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด เศรษฐกิจพอเพียง ระบบสหกรณ์
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ ความสำคัญของการรวบรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญในการผลิต การบริโภคสินค้า และการบริการมีคุณธรรม 
เลือกใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิตอย่างมีคุณภาพ สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจแผนพัฒนา
เศรษฐกิจตลอดจนเข้าใจและวิเคราะห์ความสัมพันธ์เกื้อกูลกันระหว่างแนวคิดทางเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบ
สหกรณ์ สามารถนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในระบบบุคคลและสังคม 

 

ตัวช้ีวัด 

ส 2.1 ม.3/1-3   
ส 3.1 ม.1/1-3   
ส 3.2 ม.3/1-3 

รวม 9 ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ  

รำยวิชำประวติัศำสตร ์
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ส11102 ประวัติศาสตร์                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1                   เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
................................................................................................................................................................... ........... 

ศึกษาวิเคราะห์วันเดือนปีตามระบบสุริยคติจันทรคติในปฏิทิน เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิ ตประจำวัน  
ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมสิ่งของเครื่องใช้การดำเนิน
ชีวิตในสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน  ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของชาติ
ไทย  สถานที่สำคัญท่ีเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน  สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจและเป็นประโยชน์ในท้องถิ่น   

โดยการใช้การสืบค้นข้อมูล  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการกลุ่ม  การสำรวจตรวจสอบ  
และการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ สามารถสื่อสารเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  
เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมและค่านิยมที่คน
ยอมรับได้    
 

ตัวช้ีวัด 

 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  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ส12102 ประวัติศาสตร์                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2                       เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................................. 

  ศึกษาวิเคราะห์คำที่แสดงช่วงเวลาในอดีต  ปัจจุบันและอนาคต  วันสำคัญ  ลำดับเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง และครอบครัวใช้เส้นเวลาลำดับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในวิธี
ชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน  ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว               

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้การดำเนินชีวิตในสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย  เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในอดีต ที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนความหมาย และความสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทย สถานที ่สำคัญที ่เป ็นแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจและเป็นประโยชน์ในท้องถิ่น   

โดยการใช้ทักษะการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการกลุ่มการสำรวจ
ตรวจสอบและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจสามารถสื่อสารเรียนรู้ มีความสามารถ                    
ในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม              
และค่านิยมที่คนยอมรับได้    
 

ตัวช้ีวัด 

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  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ส13102 ประวัติศาสตร์                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3              เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต  
............................................................................................................................. ................................................. 

  ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทิน  ลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน  
ใช้เส้นเวลาลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการ
ของชุมชน ลักษณะสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์
และทางสังคม  ความเหมือนและความต่างขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง                  
และชุมชนใกล้เคียง  พระนามและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยสุโขทัย  อยุธยา  ธนบุรี
และรัตนโกสินทร์ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน  วีรกรรมของ
บรรพบุรุษไทย  

โดยการใช้การสืบค้นข้อมูล  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการกลุ่ม  การสำรวจตรวจสอบ  
และการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจสามารถสื่อสารเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  
เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีจิตสาธารณะมีคุณธรรม และค่านิยมที่คนยอมรับ
ได้    
 

ตัวช้ีวัด 

ส 4.1 ป.3/1  ป.3/2     
ส 4.2  ป. 3/1  ป.3/2  ป.3/3     
ส 4.3 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3         

 

รวม  8  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหสัวิชำ  ส14102 ประวัติศาสตร์                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4                       เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต  
............................................................................................................................. ................................................. 

 ศึกษาวิเคราะห์ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษและสหัสวรรษ  ยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์  
ประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น การตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
และยุคประวัติศาสตร์  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงการพัฒนาของมนุษย์ในดินแดนไทย  
พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย  ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย  ภูมิปัญญาไทยที่สำคัญ
สมัยสุโขทัย   

โดยการใช้การสืบค้นข้อมูล  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการกลุ่ม  การสำรวจตรวจสอบ  
และการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ สามารถสื่อสารเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  
เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีจิตสาธารณะมีคุณธรรมและค่านิยมที่คนยอมรับ
ได้    
 

ตัวช้ีวัด 

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  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ส15102 ประวัติศาสตร์                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5                        เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
................................................................................................................................................................... ........... 

  ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์  ประวัติความเป็นมาของ
ตนเองและครอบครัว อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย และจีน ที่มีต่อไทยและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพล
และวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบันพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี  ปัจจัยที่ส่งเสริม
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองอาณาจักรอยุธยา ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ                   
สมัยอยุธยาและธนบุรี  ภูมิปัญญาไทยที่สำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ 

โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูลกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการกลุ่มการสำรวจตรวจสอบ  
และการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  
เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะ  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ที่คนยอมรับได้    
 

ตัวช้ีวัด 

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 

รหัสวิชา  ส16102 ประวัติศาสตร์                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6                                เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
................................................................................................................................................................... ........... 

 ศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์   
อย่างง่ายๆ ความเป็นมาของภูมินามของสถานที่ ในท้องถิ่นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย ในสมัย
รัตนโกสินทร์  ในสมัยรัชกาลที่  4และรัชกาลที่  5  สภาพสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ  เพ่ือน
บ้านในปัจจุบัน ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน สมาชิกของกลุ่มอาเซียน และความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน             
ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  การสถาปณาอาณาจักรรัตนโกสินทร์  ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น สมัยปฏิรูปประเทศ และสมัยประชาธิปไตย ผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่าง ๆ  เช่น  พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  สมเด็จพระบวรเจ้ามหาสุรสิงหนาท  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวภูมิปัญญาไทยที่สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ และควรอนุรักษ์ไว้ เช่น ศิลปกรรม  
วรรณกรรม 

โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูลกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการกลุ่ม การสำรวจตรวจสอบ
และการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจสามารถสื่อสารเรียนรู้ มีความสามารถใน  การตัดสินใจ  
เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะ  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ที่คนยอมรับได้    
 

ตัวช้ีวัด 

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      

 

รวม  8  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ส21103 ประวัติศาสตร์ 1       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1        ภาคเรียนที่ 1                         เวลา  20  ช่ัวโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

 

 ศึกษาความสำคัญและการแบ่งช่วงเวลาประวัติศาสตร์ไทย  การใช้ศักราชที่ปรากฏในเอกสาร รวมทั้ง
ความสัมพันธ์และความสำคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต ความหมาย ความสำคัญ หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ของตนเอง 
 ตระหนักและเห็นคุณค่า เกิดความภูมิใจและหวงแหนในความเป็นไทย ได้แก่ มีความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

 

ตัวช้ีวัด 

ส.4.1 ม.1/1-3 

รวม 3 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                 ภาคเรียนที่ 2             เวลา  20  ชั่วโมง       จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

 

 ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัยที่ตั้งและ
สภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนที่ถือว่าเป็นพัฒนาการของภูมิภาค
ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของอารยธรรมโบราณใน
ดินแดนไทยที่มีพัฒนาการของสังคมไทยสมัยปัจจุบัน 

 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการแก้ปัญหา และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เข้าใจความหมายความเป็นมาของชาติไทย 
พัฒนาการด้านต่างๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

  

ตัวช้ีวัด 

ส 4.2 ม.1/1, ม.1/2 

ส 4.3 ม.1/2, ม.1/3 

รวมทั้งหมด 4 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ส22103 ประวัติศาสตร์ 3        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2               ภาคเรียนที่ 1                 เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาวิเคราะห์การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ข้อมูลจากเอกสารและ
ตีความจากหลักฐานในสมัยอยุธยาและธนบุรี การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี  ผลงานของบุคคล
สำคัญของไทยและต่างชาติที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชาติไทยและอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์การ
สถาปนาอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของไทยสมัยอยุธยาธนบุรี
และภูมิภาคเอเชีย ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยสมัยอยุธยาและธนบุรี ผลงานของบุคคลสำคัญของไทย
และต่างชาติที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชาติไทย แหล่งอารยธรรมในโบราณในภูมิภาคเอเชีย 

 

ตัวช้ีวัด 

ส 4.1 ม.2/1-3     
ส 4.3 ม.2/1-2 

รวม 5 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ส22104  ประวัติศาสตร์ 4                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                 ภาคเรียนที่ 2                เวลา  20  ช่ัวโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาวิเคราะห์ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ของแหล่งอารยธรรมโบราณ แหล่งมรดกโลกในแต่ละประเทศ
ในทวีปเอเชีย ตลอดจน พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี ศึกษาผลงานของบุคคลสำคัญของไทยและต่างชาติที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์
ชาติไทยแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองและอิทธิพลของอารยธรรม
โบราณที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 

 

ตัวช้ีวัด 

ส.4.1 ม.2/1 - 3 

ส 4.2 ม.2/1-2   
ส4.3 ม.2/1-2 

รวม  7  ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ส23103  ประวัติศาสตร์ 5               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                      ภาคเรียนที่ 1           เวลา  20  ช่ัวโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

 

 ศึกษาและวิเคราะห์ประวัติท้องถิ่นตนเองและเหตูการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ตลอดจนขั้นตอนของวิธีทางประวัติศาสตร์ 
 ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคต่างๆของโลกที่มีผลต่อการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ 
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง อิทธิพลอารยธรรมตะวันตกต่อสังคมโลกและเหตุการณ์สำคัญต่างๆในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ทั้งด้านความขัดแย้ง ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านต่างๆในโลก 

 เพ่ือความรู้ความเข้าใจและวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวันและวิเคราะห์เหตุการณ์
สำคัญในประวัติศาสตร์ของไทยและโลก 

 

ตัวช้ีวัด 

ส 4.1 ม.3/1-2   
ส 4.2 ม.3/1-2 

รวม 4 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ส23104 ประวัติศาสตร์ 6        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                   ภาคเรียนที่ 2            เวลา  20  ช่ัวโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

 

 ศึกษาขั้นตอนและวิธีการทางประวัติศาสตร์และนำวิธีทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราว
เกี่ยวกับตนเองแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในสมัยรัตนโกสินทร์ การปฏิรูปการปกครองในสมัย รัชการที่5 
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัย พ.ศ.2475 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มีผลต่อมนุษยชาติ ในยุคปัจจุบัน 
สาเหตุและผลการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ตลอดจนปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกตะวันตก
จนถึงสมัยกลาง ศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้งในศตวรรษที่ 20 และความ
พยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้อย่างมีเหตุผลตาม
แนวคิดที่หลากหลาย สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นโดยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ตลอดจนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการใช้หลักฐานและการตีความที่แตกต่างจากอดีตที่มีผล
ต่อการวิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่มีผลต่อ
การพัฒนาการของมนุษยชาติในยุคปัจจุบัน วิเคราะห์หาสาเหตุและผลของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 
ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความร่วมมือและความขัดแย้งและแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
 

ตัวช้ีวัด 

ส 4.2  ม.3/1-2    
ส 4.3 ม.3/1-2 

รวม 4 ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
หน้ำทีพ่ลเมือง 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐำน 

รหสัวิชำ  ส11201  หน้าที่พลเมือง 1                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1                                เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
..............................................................................................................................................................................  
 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การทักทายด้วย
วาจาและยิ้ม แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ เห็นความสำคัญของภาษาไทย ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่                  
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท                
ในเรื่องการออมและการประหยัด หลักการทรงงาน ในเรื่องการประหยัด ความเรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
ความซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่อกัน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง               
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจาก             
การกระทำของตนเอง 
 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน ในเรื่องการรักษาความสะอาด               
การรักษาของใช้ร่วมกัน และการส่งงาน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัว                  
และห้องเรียน ในเรื่องการเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่  ญาติผู้ใหญ่และครู ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง             
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจาก     
การกระทำของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้ อ่ืน ในเรื่องเชื้อชาติ ภ าษา เพศ สุขภาพ  
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียน ในกรณีความคิดเห็นไม่ตรงกัน 
การละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง                   
ความซื่อสัตย์สุจริต อดทน  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์                       
และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ  
สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 

 

 

 

 

 



                                   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนภูมสิิทธ์ิวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2565)                         134 

 

ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 

 2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว 

 3. เห็นความสำคัญของภาษาไทย   
 4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  
  5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน     
 7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน   
 8. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน  
 9. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี     
 10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ส12201  หน้าที่พลเมือง 2                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2              เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
..............................................................................................................................................................................  
 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการพูดด้วยถ้อยคำไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อม 
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย ปฏิบัติตน               
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่               
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท              
ในเรื่องความขยันและความอดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องการพ่ึงตนเองและรู้ รัก สามัคคี และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน               
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน ในเรื่องการแต่งกาย การเข้าแถว การดูแล
พ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่อง               
การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง                
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำ
ของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้ อ่ืน ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ  
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่ างความขัดแย้ งในโรงเรียน ในกรณี หน้ าที่                        
และความรับผิดชอบ และการใช้ของส่วนรวม และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย            
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์                       
และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ  
สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 

 2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 

 3. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย   
 4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  
 5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน     
 7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน   
 8. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน  
 9. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี     
 10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหสัวิชำ  ส13201  หน้าที่พลเมือง 3                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3             เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

..............................................................................................................................................................................  
 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการต้อนรับผู้มาเยือน และการปฏิบัติตนตามกาลเทศะ แสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท               
ในเรื่องความซื่อสัตย์และความเสียสละ หลักการทรงงาน ในเรื่องการมีส่วนร่วมและความเพียร และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่อง                  
การใช้และการดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช้และสถานที่ของส่วนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิก
ที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่ และการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ มีส่วนร่วม                 
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ 
ความสามารถ ถิ่นกำเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ด้วยการไม่
รังแก ไม่ทำร้าย ไม่ล้อเลียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน ยกตัวอย่างความขัดแย้งในชุมชน ในกรณีการ
ใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอวิธีการปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์                    
และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ  
สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 

 2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน 

 3. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  
 5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน     
 7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียนและโรงเรียน   
 8. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ  
 9. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในชุมชนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี     
 10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ส14201  หน้าที่พลเมือง 4                  กลุ่มสาระการเรียรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4                        เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
..............................................................................................................................................................................
 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในพิธีการต่าง ๆ ในเรื่องการกล่าวคำต้อนรับ  การแนะนำ
ตัวเองและแนะนำสถานที่  แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำประโยชน์ ในสังคม มีส่วนร่วม                            
ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในท้องถิ่น ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์               
ในเรื่องการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีวินัยและการข่ม
ใจ หลักการทรงงาน ในเรื่องประโยชน์ส่วนรวมและพออยู่พอกิน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ หน้าที่    
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองมีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน 
ในเรื่องการรักษาความสะอาด การรักษาของใช้ร่วมกันและการส่งงาน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้าง
ข้อตกลง กติกาด้วยหลักเหตุผลและยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัวและห้องเรียน ในเรื่องการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี การมีเหตุผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น และการปฏิบัติตามเสียงข้างมากและยอมรับเสียงข้างน้อย มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรม
ของครอบครัวและห้องเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ 
ความสามารถ ถิ่นกำเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่อง               
การไม่รังแก ไม่ทำร้าย ไม่ล้อเลียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น 
ในกรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถาน การณ์                        
และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ  
สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ 
 1. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 

 2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคม 

 3. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย   
 4. เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน    

7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัว                  
    และห้องเรียน  

 8. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
 9. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี    
 10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ส15201  หน้าที่พลเมือง 5                  กลุ่มสาระการเรียรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5                                         เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
..............................................................................................................................................................................  
 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในการสนทนา การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ และการต้อนรับผู้มา
เยือน รู้คุณค่า ใช้อย่างประหยัด คุ้มค่าและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีส่วนร่วม                             
ในศิลปวัฒนธรรมไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์                  
ด้วยการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
และความสามัคคี  หลักการทรงงาน ในเรื่องการทำตามลำดับขั้นและทำงานอย่างมีความสุข และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หา
ความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ในการรักษาความสะอาด การรักษา
ของใช้ร่วมกันและการดูแลพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกฎ ระเบียบด้ว ย
หลักเหตุผลและยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน    
และโรงเรียน ในเรื่องการยึดถือหลักความจริง ความดีงาม ความถูกต้องและหลักเหตุผล การยึดถือประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นสำคัญ การยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา                            
และสิ่งแวดล้อม  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพากัน ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา วาจาดู
หมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเอง ใน เรื่อง              
การจัดการทรัพยากร และการขัดแย้งทางความคิด และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้
มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองโดยใช้
กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการ
แก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ  
สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ 
 1. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 

 2. รู้คุณค่าและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3. มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย   
 4. เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน     
 7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียน 

  และโรงเรียน  
 8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่น และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ และพ่ึงพา 

  ซึ่งกันและกัน  
 9. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี     
 10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ส16201  หน้าที่พลเมือง 6                  กลุ่มสาระการเรียรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6                                เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
..............................................................................................................................................................................  
 ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อ่ืนให้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา การปฏิบัติตนตาม
กาลเทศะ และการต้อนรับผู้มาเยือน มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                
มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 เห็นคุณค่าและแนะนำผู้อ่ืนให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ด้วยการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติ
ตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องความใฝ่รู้ ความกตัญญู หลักการ
ทรงงาน ในเรื่ององค์รวมและทำให้ง่าย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง               
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจาก                       
การกระทำของตนเอง 
 ปฏิบัติตนและแนะนำผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน ในการ
ใช้และดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ของส่วนรวม เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน ด้วยการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี การยึดถือ
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ การใช้สิทธิและหน้าที่  การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ มีส่วนร่วม                        
และรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำ
ของตนเอง 
 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา               
และสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพากัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา วาจา                 
ดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทย ในเรื่องการ              
การละเมิดสิทธิ การรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย                  
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์                         
และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 
สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อ่ืนให้มีมารยาทไทย 

 2. มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย   
 4. เห็นคุณค่าและแนะนำผู้อื่นให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน 

    พระมหากษัตริย์  
 5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. ปฏิบัติตนและแนะนำผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน     
 7. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรม 

  ของห้องเรียนและโรงเรียน  
 8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ                    
    และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
 9. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี     
 10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนภูมสิิทธ์ิวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2565)                         145 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชา ส21207  หน้าที่พลเมือง(เพิ่มเติม)        กลุ่มสาระการเรียรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่  1                  เวลา  20  ชั่วโมงจำนวน  0.5 หน่วยกิต
....................................................................................................................................................... 
 มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ
แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และ
เผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การ
ปลูกป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และ
กระบวนการสร้างเจตคติ  
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีส่วนร่วมแนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย 

 2. แสดงออกแนะนำผู้อ่ืนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 

 3. เห็นคุณค่าอนุรักษ์สืบสานและประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

 4. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนา 

และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส21208 หน้าที่พลเมือง  (เพิ่มเติม)         กลุ่มสาระการเรียรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1      ภาคเรียนที่  2                        เวลา  20  ช่ัวโมง   จำนวน  0.5 หน่วยกิต
................................................................................................................................................................... 
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม การตัดสินใจ โดยใช้เหตุผล มีส่วน
ร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้ประกอบประกอบการตัดสินใจใน

กิจกรรมต่าง ๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง  
 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา 

สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจา
ดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความ
คิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ

ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปั ญหา 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ  

 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรยีนรู ้
 1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
 2. มีส่วนร่วมและรับผดิชอบในการตดัสินใจ ตรวจสอบข้อมลูเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในกิจกรรมตา่ง ๆ 

 3. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ร่วมกัน อย่างสันติ และพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน  
 4. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขดัแย้งโดยสันติวิธี  

 5. ปฏิบัติตนเป็นผูม้ีวินัยในตนเอง 
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส22207  หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       ภาคเรียนที่  1                       เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต                 

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

 มีส่วนร่วมแนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมี
สัมมาคารวะ แสดงออกและแนะนำผู้อื่นให้มีความเอ้ือเฟ้ือเพ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าอนุรักษ์ และ
สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำ
ของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ประยุกต์และเผยแผ่ พระบรมราโชวาท การมีสติความขยันอดทน หลักการทรงงานในเรื่องภูมิ
สังคม ขาดทุนคือกำไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยมและกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย  

 2. แสดงออกและแนะนำผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม  

 3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย  

 4. เป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อ่ืนให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส22208 หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม)         กลุ่มสาระการเรียรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       ภาคเรียนที่  2         เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5 หน่วยกิต
....................................................................................................................... ............................................ 
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน 

ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าที่ของบุคคลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของ
ตนเอง  
 เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ท่ามกลางความหลากหลาย
ทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา และสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรมและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผู้อื่น
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ในเรื่องทัศนคติ 
ความคิด ความเชื่อ ชู้สาว ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที ่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และ
กระบวนการสร้างเจตคติ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาต ิยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
 1.   ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  

 2.   มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร  

 3.   เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  

 4.   มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี  
 5.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้8iพลเมือง 3-4 ม.2 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส23207 หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม)       กลุ่มสาระการเรียรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่  1                    เวลา  20  ชั่วโมง    จำนวน  0.5 หน่วยกิต
............................................................................................................................. ...................................... 
 มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย 
การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะนำผู้อื่นให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคมเห็นคุณค่า อนุรักษ์ 
และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อ่ืนให้มีการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเรื่องความเสียสละความ
ซื่อสัตย์ หลักการทรงงาน ในเรื่องการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบแก้ปัญหาที่จุดเล็ก เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตยในเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้าหาญทางจริยธรรม การเป็นผู้นำและการเป็น
สมาชิกที่ดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล
เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ และรู้ทันขาวสาร ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต อดทนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ใฝ่หาความรู้และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์  
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกันอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  และมีวินัย
ในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย 

 2.  แสดงออกและแนะนำผู้อ่ืน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 

 3.  เห็นคุณค่า อนุรักษ์และสืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย 

 4.  เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 5.  ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส23208 หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม)        กลุ่มสาระการเรียรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่  2                       เวลา  20  ชั่วโมง จำนวน  0.5 หน่วยกิต
............................................................................................................... .................................................... 
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่การใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าที่ของบุคคลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ใฝ่หาความรู้และยอมรับผลที่เกิด
จากการกระทำของตนเอง 
 เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติ และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันโดย
คำนึงถึงความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา 
สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน 
ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้ อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชู้สาว ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง โดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกันผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 2.  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าที่ของบุคคลเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ 

 3.  เหน็คุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อยา่งสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

 4.  มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
 5.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

รายวิชาพื้นฐาน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 ศ11101 ศิลปะ      จำนวน 80 ชั่วโมง 2  หน่วยกิต 

 ศ11102 ดนตรี      จำนวน 80 ชั่วโมง 2  หน่วยกิต 

 ศ11103 นาฏศิลป์    จำนวน 80 ชั่วโมง 2  หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

ศ12101 ศิลปะ      จำนวน 80 ชั่วโมง 2  หน่วยกิต 

 ศ12102 ดนตรี      จำนวน 80 ชั่วโมง 2  หน่วยกิต 

 ศ12103 นาฏศิลป์    จำนวน 80 ชั่วโมง 2  หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ศ13101 ศิลปะ      จำนวน 80 ชั่วโมง 2  หน่วยกิต 

 ศ13102 ดนตรี      จำนวน 80 ชั่วโมง 2  หน่วยกิต 

 ศ13103 นาฏศิลป์    จำนวน 80 ชั่วโมง 2  หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ศ14101 ศิลปะ      จำนวน 80 ชั่วโมง 2  หน่วยกิต 

 ศ14102 ดนตรี      จำนวน 80 ชั่วโมง 2  หน่วยกิต 

 ศ14103 นาฏศิลป์    จำนวน 80 ชั่วโมง 2  หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

ศ15101 ศิลปะ      จำนวน 80 ชั่วโมง 2  หน่วยกิต 

 ศ15102 ดนตรี      จำนวน 80 ชั่วโมง 2  หน่วยกิต 

 ศ15103 นาฏศิลป์    จำนวน 80 ชั่วโมง 2  หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ศ16101 ศิลปะ      จำนวน 80 ชั่วโมง 2  หน่วยกิต 

 ศ16102 ดนตรี      จำนวน 80 ชั่วโมง 2  หน่วยกิต 

 ศ16103 นาฏศิลป์    จำนวน 80 ชั่วโมง 2  หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ศ11101 ทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฎศิลป์                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1               เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต  
..............................................................................................................................................................................   
 อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่างๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว  มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงาน
ทัศนศิลป์ โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆ วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 
 รู้ว่าสิ่งต่างๆสามารถก่อกำเนิดเสียงที่ต่างกัน  บอกลักษณะของเสียงดัง-เบา และความช้า-เร็วของ
จังหวะ บอกความเก่ียวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ายๆ เล่าถึงเพลง ในท้องถิ่น 
ระบุสิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี 
 แสดงท่าทางง่ายๆ เพ่ือสื่อความหมายแทนคำพูด  เลียนแบบการเคลื่อนไหว  เล่นการละเล่น                      
ของเด็กไทย  บอกสิ่งที่ตนเองชอบจากการดูและร่วมแสดง 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึก
ข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการสื่อสาร  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

 

รหัสตัวช้ีวัด  
 ศ  1.1  ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5    

ศ  1.2 ป.1/1 

ศ  2.1  ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4ป.1/5              
ศ  2.2 ป.1/1 ป.1/2 

ศ  3.1  ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3                                    
ศ  3.2 ป.1/1 ป.1/2 

 

รวม 18 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ศ12101 ทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฎศิลป์                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                      เวลา 80 ชั่วโมง  จำนวน 2.0 หน่วยกิต  
..............................................................................................................................................................................  
 

บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง เส้นสี รูปร่าง และรูปทรง เลือกงานทัศนศิลป์ บอกความสำคัญ และบรรยายถึงสิ่งที่
มองเห็นรวมถึงเนื้อหาเรื่องราว อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีก วาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวหรือ
เพ่ือนบ้าน สร้างสรรค์งานเป็นรูปแบบโครงสร้างเคลื่อนไหว 

จำแนกแหล่งกำเนิดเสียงและคุณสมบัติของเสียง บอกความหมายและความสำคัญของเพลงบอก
ความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในท้องถิ่น เคาะจังหวะ เคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหา
ของเพลง ขับร้องเพลงง่ายๆเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น 

ระบุมารยาทในการชมการแสดง การละเล่นพ้ืนบ้านและเชื่อมโยงการละเล่นกับสิ่งที่พบเห็นในการ
ดำรงชีวิต ระบุสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพ้ืนบ้าน เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่สะท้อน
อารมณ์ตนเองอย่างอิสระ 

อิสระ แสดงท่าทางสื่อความหมายแทนคำพูดอย่างสร้างสรรค์ 
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึก

ข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการสื่อสาร  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

  ศ  3.1   ป.2/1  ป.2/2  ป.2/3   
 

รวม 25 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ศ13101   ทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฎศิลป์                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3              เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
..............................................................................................................................................................................  
  

บรรยายรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  และงานทัศนศิลป์ ระบุวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ สร้างผลงาน 
เมื่อชมงานทัศนศิลป์ จำแนก ทัศนศิลป์ของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติบรรยายเหตุผล และวิธีการในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์  ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์  ระบุสิ่งแวดล้อมและจัดกลุ่มของภาพตาม
ทัศนศิลป์  เล่าถึงที่มาของทัศนศิลป์ในท้องถิ่น บรรยาย ลักษณะรูปร่าง รูปทรงในงานออกแบบสิ่งต่างๆ ในบ้าน
และโรงเรียน 

 ระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีที่เน้น และได้ยินในชีวิตประจำวัน ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทน
เสียงและเคาะจังหวะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงขับร้องและผู้ อ่ืน ระบุ ลักษณะเด่น                           
และเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่นขับร้องและบรรเลงดนตรีง่ายๆ เคลื่อนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ของ
เพลงที่ต้องนำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือโอกาสต่างๆ ได้เหมาะสม 

 เปรียบเทียบบทบาทของผู้แสดงและผู้ชม  ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน ระบุสิ่งที่
เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์อธิบายความสำคัญของตัวแสดงนาฏศิลป์ สร้างสรรค์
การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ในสถานการณ์สั้น แสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมแสดงที่เหมาะสมกับวัย เล่าการแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นในท้องถิ่น 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึก
ข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการสื่อสาร  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ศ 1.1   ป.3/1-ป.3/10   
 ศ 1.2   ป.3/1-ป.3/2    
 ศ 2.1   ป.3/1-ป.3/7    

 ศ 2.2   ป.3/1  
 ศ 3.1   ป.3/1-ป.3/5    
 ศ 3.2   ป.3/1-ป.3/3   
 

รวม 29 ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ศ14101   ทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฎศิลป์      กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                     เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
..............................................................................................................................................................................  
  

 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรมเน้นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตาม
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อ
งานศิลปะอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและเห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล โดยแสดงออกทางด้านดนตรีอย่างสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่าของดนตรี และถ่ายทอดความรู้ สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างมีอิสระ ชื่นชม                
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่ างสร้างสรรค์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดอย่ างอิสระ ชื่นชม                          
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมตระหนัก
ในนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล มีกระบวนการที่เหมาะสม
กับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตว์สุจริต มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  สามารถสื่อสารการคิด 
การแก้ปัญหา เชื่อมโยงการใช้ในชีวิตประจำวัน  

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึก
ข้อมูล  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการสื่อสาร  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้                 
ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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    
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               

 

รวม  29 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ศ15101   ทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฎศิลป์         กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5              เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต    
..............................................................................................................................................................................  
 บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างด้วยวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกัน  ระบุปัญหาในการจัด
องค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเองและบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
บรรยายประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ
รูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น วาดภาพโดยใช้เทคนิค สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการจัดวาง
ตำแหน่งของสิ่งต่างๆในภาพ 

ระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลงใช้ในการสื่ออารมณ์  จำแนกลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรี
ที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่างๆ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่างๆ อธิบายคุณค่า
ของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยอ่าน เขียนตัวโน้ตดนตรีไทยและสากล 5 ระดับเสียง ใช้เครื่อง
ดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนองร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมวัย ด้นสดง่ายๆ                        
โดยใช้ประโยคของเพลงแบบถาม-ตอบ ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ  

บรรยายองค์ประกอบของนาฏศิลป์เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ  บอกประโยชน์ที่ได้รับ
จากการชมการแสดงและเปรียบเทียบการแสดงประเภทต่างๆของไทยในแต่ละท้องถิ่นโดยแสดงท่าทาง
ประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน   การแสดงนาฏศิลป์โดยเน้นการใช้ภาษาท่า และนาฏยศัพท์ 
ในการใช้สื่อความหมายและการแสดงออก มีส่วนร่วมในกลุ่มกับการเขียนเค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้นๆ ระบุ
หรือ แสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้านที่สะท้อนและประเพณี 

โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกอย่างเหมาะสม ปฏิบัติจริง แสดงบทบาทสมมุติ การศึกษาค้นคว้า                 
การทดลอง การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์     วิจารณ์โดยมีกระบวนการที่เหมาะสมกับกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ประกอบมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย 
มีวินัยรักชาติศาสน์ กษัตริย์และมีจิตสาธารณะ ผู้ที่ได้รับมีสมรรถนะที่สำคัญคือ ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถใน การสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะในชีวิต 

 

รหัสตัวช้ีวัด  
ศ 1.1 ป.5/1  ป.5/2  ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6ป.5/7 

ศ 1.2 ป.5/1 ป.5/2 

ศ 2.1 ป.5/1 ป.5/2  ป.5/ 3ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6ป.5/7 

ศ 2.2 ป.5/1 ป.5/2 

ศ 3.1 ป.5/1 ป.5/2  ป5./3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/ 6 

ศ 3.2 ป.5/1 ป.5/2 

รวม  26  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ศ16101   ทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฎศิลป์                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6             เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
..............................................................................................................................................................................   

ศึกษา สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ สื่อความคิด ถ่ายทอดจินตนาการ ใช้สีคู่ตรงข้าม แสงเงา น้ำหนักงาน
ปั้น รูปแบบ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ แสดงเป็นแผนภาพ แผนผัง ภาพประกอบ อธิบายหลักการจัดขนาด 
สัดส่วน ความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์ จากรูปแบบ 2 มิติ เป็น 3 มิติ บทบาทของงานทัศนศิลป์ที่
สะท้อนชีวิตและสังคม อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนาที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่นอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี เพลงที่ฟังและศัพท์สังคีต จำแนกประเภทเครื่องดนตรี ใช้เครื่อง
ดนตรีและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ อ่าน เขียนโน้ตไทยและโน้ตสากล ร้องเพลง ด้นสด สร้างสรรค์
รูปแบบจังหวะและทำนองด้วยเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ สืบทอดดนตรีไทย 
จำแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ต่างกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น บรรยายความรู้สึกและแสดง
ความคดิเห็นที่มีต่อบทเพลง ความไพเราะของเสียงดนตรี  

ศึกษาพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจ นาฏศิลป์เบื้องต้น แสดงออกอย่างอิสระในการประดิษฐ์ท่าทาง
ประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลงพื้นเมืองหรือท้องถิ่น การแสดงนาฏศิลป์และละครสร้างสรรค์  
การใช้เรื่องแต่ง จินตนาการ ประสบการณ์ ละครสร้างสรรค์ ระบำ ฟ้อน รำวงมาตรฐาน การอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจำวัน ใช้หลักสุนทรีทางนาฏศิลป์                
การบอกความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญพร้อมทั้งระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือการชม               
การแสดงนาฏศิลป์ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวและการถ่ายทอดลีลา อารมณ์  
สิ่งที่มีความสำคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดง
นาฏศิลป์และละคร 

 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ                
และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  

 

รหัสตัวช้ีวัด  

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 

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  27  ตัวช้ีวัด 

 



                                   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนภูมสิิทธ์ิวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2565)                         159 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ศ21101  ศิลปะ 1                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนที่ 1               เวลา  40  ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

 นักเรียนศึกษาเรื่องทัศนธาตุ เพ่ือระบุถึงความแตกต่างและความคล้ายคลึงของงานทัศนศิลป์และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว  ฝึกวาดภาพทัศนียภาพ ศึกษาหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ 
ความกลมกลืน และความสมดุล ฝึกการออกแบบสัญลักษณ์ หรือกราฟิกอ่ืนๆในการนำเสนอความคิดและข้อมูล  
ประเมินงานทัศนศิลป์เพ่ือนำไปปรับปรุงตนเองหรือผู้อ่ืน โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดให้    เรียนรู้การเปรียบเทียบ
งานทัศนศิลป์ของภาคต่างในประเทศไทย 

นักเรียน ฝึกการออกเสียงขับร้องที่ถูกต้องตามหลักสากล และตามแบบไทย ฝึกร้องเพลง หลากหลาย
รูปแบบ ฝึกทักษะการฟังดนตรีโดยใช้หลักการองค์ประกอบดนตรี ฟังดนตรีที่หลากหลาย  สามารถแสดงความ
คิดเห็นและแสดงเหตุผลต่อผู้ อ่ืน ต่อบทเพลงที่ได้ฟังหรือชื่นชอบได้อย่างมีหลักเกณฑ์  ศึกษาอิทธิพลของ
วัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย   เพลงเพ่ือชีวิต เพลงกลอง
ยาว แตรวง ขบวนขันหมาก ขบวนแห่นาค ดนตรีพ้ืนบ้าน ฯลฯ 

นักเรียนศึกษาอิทธิพลของนักแสดงที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม  ศึกษานาฏย
ศัพท์หรือ ศัพท์ทางการละครในการแสดง และสามารถนำไปใช้ในท่ารำ มีความรู้เรื่องภาษาท่านาฏศิลป์เพ่ือ
นำไปใช้ในการตีบทเบื้องต้นได้ ฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ การแสดงละครแบบง่าย และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการแสดงอ่ืนๆ รวมทั้งนำแนวคิดที่ได้เรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  สามารถพิจารณาคุณภาพ
การแสดงได้โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนด 

รหัสตัวช้ีวัด     

ศ 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6    
ศ 1.2 ม.1/2     
ศ 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7     
ศ 2.1 ม.1/8, ม.1/1 

ศ 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5       
รวมทั้งหมด  19  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ศ21102  ศิลปะ 2                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนที่ 2                เวลา  40  ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

นักเรียนศึกษางานปั้น โดยรวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสม มาสร้างเป็นเรื่องราว 3 มิติ โดยเน้นความเป็น
เอกภาพ ความกลมกลืน และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน  ประเมินงานทัศนศิลป์เพ่ือนำไปปรับปรุงตนเองหรือ
ผู้อ่ืน โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดให้   บรรยายรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นต่างๆ  จากอดีตถึง
ปัจจุบัน  เรียนรู้ เปรียบเทียบ จุดประสงค์การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล 

นักเรียนฝึกการบันทึกโน้ตไทย และโน้ตสากล และสามารถปฏิบัติโน้ตเหล่านั้นได้ โดยการขับร้อง 

ศึกษาเครื่องดนตรี  และการจัดวงดนตรีในรูปแบบต่างๆ ทั้งไทยและสากล ทั้งนี้รวมไปถึงการได้ยินเสียงจาก
เครื่องดนตรี และวงดนตรีเหล่านั้นด้วย อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย  
ศึกษาการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรี 

ศึกษาที่มาของ นาฏศิลป์ นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ละคร  ละครพ้ืนบ้าน บรรยายประเภทของละครไทยในแต่
ละยุคสมัย ศึกษาวิธีการสื่อความคิดจินตนาการทางนาฏศิลป์และการแสดงให้เกิดความงดงาม ใช้ความรู้เรื่อง
องค์ประกอบทางนาฏศิลป์มาสร้างสรรค์ละครได้ อีกทั้งเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์และการแสดง   สามารถ
พิจารณาคุณภาพการแสดงได้โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนด  
รหัสตัวช้ีวัด     

ศ 1.1 ม.1/4, ม.1/6 

ศ 1.2 ม.1/1, ม.1/3     
ศ 2.1 ม.1/1, ม.1/4, ม.1/2     
ศ 3.1 ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5  
ศ 3.2 ม.1/1, ม.1/2   
รวมทั้งหมด 12 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ศ22101  ศิลปะ 3                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    ภาคเรียนที่ 1                เวลา  40  ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ ทัศนธาตุในด้านรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ ที่ เลือกมาแสดง   
สามารถแยกแยะความเหมือนและความต่าง ของรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปินต่างๆที่
เลือกมาแสดงได้   เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมไทย และสากลได้ 
นักเรียนสามารถวาดภาพเรื่องราวต่างๆด้วยเทคนิคที่หลากหลายเพ่ือการสื่อความหมาย  วาดภาพแสดง
บุคลิกลักษณะของตัวละคร  สร้างเกณฑ์ในการประเมิน และวิจารณ์งานศิลปะได้  
 นักเรียนเรียนรู้เรื่อง องค์ประกอบดนตรี และสามารถเปรียบเทียบ หรือบรรยายดนตรีที่มาจากต่าง
วัฒนธรรมกัน  ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการสร้างสรรค์งานดนตรี  บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มี
ต่อบทเพลงที่ฟัง สามารถระบุงานอาชีพต่างๆที่เก่ียวข้องกับดนตรี และบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง 
 ศึกษาให้เข้าใจรูปแบบของการนำศิลปะแขนงอ่ืนๆมาบูรณาการกับ การแสดงนาฏศิลป์ไทย ละครไทย 
นาฏศิลป์ท้องถิ่น สามารถระบุการแสดงนาฏศิลป์ไทย ละครไทย นาฏศิลป์ท้องถิ่น ที่เคยได้รับความนิยมในอดีต  
สามารถสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์โดยใช้องค์ประกอบทางนาฏศิลป์และการละครได้   โดยเรียนรู้การเสนอความ
คิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง และเห็นคุณค่าในการนำหลักการจัดการแสดงไปใช้ในชีวิตประจำวัน   
รหัสตัวช้ีวัด     

ศ 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/4, ม.2/6   
ศ 1.2 ม.2/3, ม.2/3   
ศ 2.1 ม.2/1, ม.2/3, ม.2/5, ม.2/7   
ศ 2.2 ม.2/1     
ศ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/4    
ศ 3.2 ม.2/2     
รวม  15  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ศ22102  ศิลปะ 4               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     ภาคเรียนที่ 2                เวลา  40  ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

นักเรียน เรียนรู้ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในเชิงประวัติศาสตร์  รูปแบบ เนื้อหาและแนวคิดของ
งานทัศนศิลป์ ที่เลือกมาแสดง   เรียนรู้การใช้งานทัศนศิลป์ในงานโฆษณา  นักเรียนสามารถวาดภาพเรื่องราว
ต่างๆด้วยเทคนิคที่หลากหลายเพ่ือการสื่อความหมาย  วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร  สร้างเกณฑ์
ในการประเมิน และวิจารณ์งานศิลปะ  สามารถนำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานได้   
 นักเรียนฝึกเล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง ฝึกอ่านโน้ตเพลง เขียนโน้ตเพลงที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง 
สามารถประเมินทักษะทางดนตรีของตนเองได้หลังจากการฝึก  เรียนรู้อิทธิพลของวัฒนธรรม และเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบดนตรีในประเทศไทย 

 นำความรู้ความเข้าใจจากการเรียนเนื้อหาในกลุ่มสาระอ่ืนๆ มาบูรณาการเข้ากับการแสดงนาฏศิลป์ 
หรือการแสดงละครได้  สามารถสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์โดยใช้องค์ประกอบทางนาฏศิลป์และการละครได้  
วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อ่ืนโดยใช้นาฏยศัพท์ หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม เปรียบเทียบการ
แสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ และสามารถอธิบายของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละคร 

รหัสตัวช้ีวัด     

ศ 1.1 ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7    

ศ 1.2 ม.2/1, ม.2/2   
ศ 2.1 ม.2/2, ม.2/4, ม.2/6    

ศ 2.2 ม.2/2 

ศ 3.1 ม.2/2, ม.2/3, ม.2/5    

ศ 3.2 ม.2/1, ม.3/3 

รวม 16 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ศ23101  ศิลปะ 5                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนที่ 1                เวลา  40  ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ  ในการบรรยายสิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์ที่ครูเลือกมา  สามารถวิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ   เพ่ือการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ    โดยกำหนดให้สร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย 3  ประเภท   สร้างงานทัศนศิลป์ 
ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์  และจินตนาการ  สามารถระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทัศนศิลป์ และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ   ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อน
คุณค่าของวัฒนธรรม 

ร้องเพลง  เล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพสี
ยง    แต่งเพลงสั้น ๆ จังหวะง่าย ๆ  อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรี ในการสร้างสรรค์งาน
ดนตรีของตนเอง  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อ่ืน   นำเสนอ หรือจัดการ
แสดงดนตรีที่เหมาะสม โดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อ่ืนในกลุ่มศิลปะ  อภิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้
งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ 

ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร  มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบ
การแสดง  วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ที่มีความแตกต่างกันโดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์   
ออกแบบ และสร้างสรรค์อุปกรณ์ และเครื่องแต่งกาย เพ่ือแสดงนาฏศิลป์และการละครที่มาจากวัฒนธรรมต่าง 
ๆ   อธิบายความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจำวัน     

รหัสตัวช้ีวัด     

ศ 1.1 ม.3/1, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/6, ม.3/10    

ศ 1.2 ม.3/1  
ศ 2.1 ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/7    

ศ 2.2 ม.3/2  
ศ 3.1 ม.3/1, ม.3/3, ม.3/5   

ศ 3.2 ม.3/1, ม.3/2     
รวม 17 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ศ23102  ศิลปะ 6                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนที่ 2                เวลา  40  ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

นักเรียนสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในการสื่อความหมายเป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องทัศน
ธาตุ และหลักการออกแบบ    มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการ
ออกแบบ   สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพ่ือบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคท่ีหลากหลาย   จัดนิทรรศการ
ทางทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้น อย่างเหมาะสมในการ เลือกงานทัศนศิลป์ไปจัดนิทรรศการ    เรียนรู้
วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์  วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์
ของตนเอง และผู้ อ่ืน หรือของศิลปิน เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัย ของ
วัฒนธรรมไทยและสากล 

บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย   อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม  
สามารถเปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอ่ืน   ร้องเพลง  เล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง  

โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพสียง    แต่งเพลงสั้น ๆ จังหวะง่าย ๆ เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น                          

ใช้นาฏยศัพท์ หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผู้คน
ในชีวิต ประจำวันและในการแสดง  มีทักษะในการแปลความและการสื่อสารผ่านการแสดง   ร่วมจัดงานการ
แสดง ในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ  นำเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงที่สามารถนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์ 
รหัสตัวช้ีวัด     

ศ 1.1 ม.3/2, ม.3/5, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/11   
ศ 1.2 ม.3/2   
ศ 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/5, ม.3/6     

ศ 2.2 ม.3/1     
ศ 3.1 ม.3/2, ม.3/4, ม.3/6, ม.3/7     

ศ 3.2 ม.3/3     
รวม 18 ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

รายวิชาพื้นฐาน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ง11101 การงานอาชีพ    จำนวน 40 ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  

ง12101 การงานอาชีพ    จำนวน 40 ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

ง13101 การงานอาชีพ    จำนวน 40 ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  

ง14101 การงานอาชีพ    จำนวน 40 ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

ง15101 การงานอาชีพ    จำนวน 40 ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

ง16101 การงานอาชีพ    จำนวน 40 ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ง21101 การงานอาชีพ    จำนวน 40 ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต 

ง21102 การงานอาชีพ    จำนวน 40 ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ง22101 การงานอาชีพ    จำนวน 40 ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต 

ง22102 การงานอาชีพ    จำนวน 40 ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ง23101 การงานอาชีพ    จำนวน 40 ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต 

ง23102 การงานอาชีพ    จำนวน 40 ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง11101   การงานอาชีพ               กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1             เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต    
................................................................................................................................................................... ........... 
 บอกวิธีการทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ทำงานที่มุ่งเน้นการฝึกทำงานอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การแต่งกาย 

การเก็บของใช้ การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว การจัดโต๊ะ ตู้ ชั้นใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ                

อย่างปลอดภัย การทำความคุ้นเคยการใช้เครื่องมือ การรดนํ้าต้นไม้ การถอนและเก็บวัชพืช การพับกระดาษ
เป็นของเล่น  บอกข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลที่อยู่ ใกล้ตัว  เกี่ยวกับ  บุคคล  สัตว์ สิ่งของ เรื่องราว                           

และเหตุการณ์ต่างๆ แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว เช่น บ้าน ห้องสมุด ผู้ปกครอง ครู หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์ 
ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ กล้องดิจิทัล โทรศัพท์มือถือ    
เพ่ือใช้ในการเรียน วาดภาพ และติดต่อสื่อสาร มีความกระตือรือร้นและตรงเวลาในการทำงาน เห็นคุณค่า               
และมีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม                     

เพ่ือการดำรงชีวิต  และครอบครัว ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้                     
การสื่อสาร การแก้ปัญหาและการทำงาน  

 

รหัสตัวช้ีวัด  

ง 1.1ป.1/1-3  

ง 3.1ป.1/1-2  

 

รวม 5 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง12101   การงานอาชีพ                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2                        เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
............................................................................................................................. ................................................. 
  

 ลงมือในการทำงานอย่างเหมาะสมและประหยัด  ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว                      
อย่างปลอดภัย  

 บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่ เชื่อถือได้  ประโยชน์                       
และการรักษาแหล่งข้อมูล ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พ้ืนฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์คือ 

หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผล หน่วยส่งออก การประมวลผลเป็นการกระทำคำนวณ เปรียบเทียบ 

 เห็นคุณค่าและมีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร                     
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล   
การเรียนรู้การสื่อสาร การแก้ปัญหาและการทำงาน  

 

รหัสตัวช้ีวัด  

 ง 1.1 ป.2-1-3  

 ง 2.1 ป.2-1- 4  

 ง 3.1 ป.2-1 - 3  

 

รวม 10 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง13101   การงานอาชีพ                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3             เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว ใช้วัสดุ อุปกรณ ์และเครื่องมือ
ให้เหมาะตรงกับลักษณะงาน ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด รอบคอบ และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างของเล่นของใช้อย่างง่ายโดยกําหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล 

ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิต ิ 

 ลงมือสร้างและประเมินผล เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีการจัดการสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซํ้า  ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน และนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ บอกวิธีดูแล
และรักษาอุปกรณ ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 เห็นคุณค่าและมีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ
เรียนรู้การสื่อสาร การแก้ปัญหาและการทำงาน  

 

รหัสตัวช้ีวัด  

 ง 1.1 ป.3/1-3  

 ง 2.1 ป.3/1 - 3  

 ง 3.1 ป.3/1-2  

 

รวม 8 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง14101   การงานอาชีพ                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4                   เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต    
..............................................................................................................................................................................  
 

 อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ
และซื่อสัตย์ ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงาน ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด                   
และคุ้มค่า บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ 
ประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือการทำงาน สร้างภาพหรือ
ชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยความรับผิดชอบเห็นคุณค่าและมีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยใน
การทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว ใช้
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้การสื่อสาร การแก้ปัญหาและการทำงาน เห็น
แนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  

 

รหัสตัวช้ีวัด  

 ง 1.1 ป.4/1-4  

 ง 3.1 ป.4/1 -5  

 ง 4.1 ป.4/1 -1 

 

รวม 10 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง15101   การงานอาชีพ                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5                  เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต    
..............................................................................................................................................................................
 อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน  ใช้ทักษะการจัดการ                    
ในการทำงานอย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์  ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงาน                
กับสมาชิกในครอบครัว มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  และทรัพยากรอย่างประหยัด  และคุ้มค่าอธิบาย
ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยกำหนด
ปัญหา หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ ลงมือ
สร้างและประเมินผล นำความความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้                  
มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ลักษณะในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ เลือกใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมและมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้
ใหม่ ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
สร้างงานเอกสารเพ่ือใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆใน
ชุมชน ระบุความแตกต่างของอาชีพเห็นคุณค่าและมีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้การสื่อสาร การแก้ปัญหาและการทำงาน เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  

 

รหัสตัวช้ีวัด  

 ง 1.1 ป.5/1- 4  

 ง 2.1 ป.5/1- 5  

 ง 3.1 ป.5/1-2  

 ง 4.1 ป.5/1-2  

 

รวม 7 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง16101   การงานอาชีพ                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6                   เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต    
..............................................................................................................................................................................  
 

 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน
และมีทักษะการทำงานร่วมกัน ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้ อ่ืนมีจิตสำนึก                     
ในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นคุณธรรมในการทำงานอภิปรายส่วนประกอบ  
ของเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยกำหนดปัญหาหรือความต้องการ 

รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง3มิติหรือแผนที่ความคิด ลงมือสร้าง                 
และประเมินผล นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานการตัด การประกอบชิ้นงานแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน               

การเจาะ) ไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา  ใช้คอมพิวเตอร์ใน
การค้นหาข้อมูล เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม                     
โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน จากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน
อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบสำรวจตนเองเพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพ  ระบุความรู้ ความสามารถ
และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจเห็นคุณค่าและมีคุณธรรม  มีลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึก               
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว ใช้กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้การสื่อสาร การแก้ปัญหาและการทำงาน เห็นแนวทางในงานอาชีพ 

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  

 

รหัสตัวช้ีวัด  

 ง 1.1 ป.6/1 - 3  

 ง 2.1 ป.6/1- 4  

 ง 3.1 ป.6/1 -5  

 ง 41 ป.6/1-2  

 

รวม 13 ตัวช้ีวัด 
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ภาษาต่างประเทศ 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาพื้นฐาน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 อ11101   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  120  ชั่วโมง   3.0  หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 อ12101   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  120  ชั่วโมง   3.0  หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

อ13101   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  120  ชั่วโมง   3.0  หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

อ14101   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  120  ชั่วโมง   3.0  หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

อ15101   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  120  ชั่วโมง   3.0  หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

อ16101   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  120  ชั่วโมง   3.0  หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

อ21101   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  60  ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต 

อ21102   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  60  ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

อ22101   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  60  ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต 

อ22102   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  60  ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

อ23101   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  60  ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต 

อ23102   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  60  ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต 
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รายวิชาเพิ่มเติม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 อ11201   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต  
 จ11201   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 อ12201   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต  
 จ12201   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 อ13201   ภาษาอังกฤษ    จำนวน 40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 จ13201   ภาษาอังกฤษ    จำนวน 20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 อ14201   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 จ14201   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 อ15201   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 จ15201   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 อ16201   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 จ16201   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

อ21201   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

อ21202   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 จ21201   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 

 จ21202   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

อ22201   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

อ22202   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 จ22201   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 

 จ22202   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

อ23201   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

อ23202   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 จ23201   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 

 จ23202   ภาษาอังกฤษ    จำนวน  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ11101  ภาษาอังกฤษ                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1                  เวลา 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หน่วยกิต    
................................................................................................................................................................... ........... 
 ปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ที่ฟัง ระบุตัวอักษร และเสียง อ่านออกเสียง สะกดคำง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ ตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ 

ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งง่าย ๆ ตามแบบ ที่ฟัง บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเอง
ตามแบบท่ีฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟังพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  

 พูดและทำท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของ
เจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนฟังพูดในสถานการณ์ง่าย ๆ 

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว  

 

รหัสตัวช้ีวัด  

 ต.1.1 ป.1/1-4 

 ต.1.2 ป.1/1-4 

 ต.1.3 ป.1/1 

 ต.2.1 ป.1/1-3  

 ต.2.2 ป.1/1 

 ต.3.1 ป.1/1  

 ต.4.1 ป.1/1 

 ต.4.2 ป. 1/1 

 

 รวม 16 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ12101  ภาษาอังกฤษ                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2                 เวลา 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หน่วยกิต    
..............................................................................................................................................................................  
  ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องง่าย ๆ ที่ฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ และอ่าน
ประโยคง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านเลือกภาพตรงตามความหมายของคำ  กลุ่มคำและประโยคที่ฟัง                      
ตอบคำถามจากการฟังประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่าย  ๆ ที่มีภาพประกอบ พูดโต้ตอบด้วยคำง่าย ๆ                
ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง บอกความต้องการง่าย ๆ 

ของตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกล้ตัว  

 พูดและทำท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญ             
ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  

ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  บอกคำศัพท์เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ                
การเรียนรู้อ่ืน ฟัง พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมคำศัพท์             
ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว  

 

รหัสตัวช้ีวัด  

ต.1.1 ป.2/1-4  

ต.1.2 ป.2/1-4 

ต1.3 ป.2/1 

ต.2.1 ป.2/1-3 

ต.2.2 ป.2/1 

ต.3.1 ป.2/1 

ต.4.1 ป.2/1 

ต.4.2 ป.2/1 

 

รวม 16 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ13101  ภาษาอังกฤษ                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3                      เวลา 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หน่วยกิต    
..............................................................................................................................................................................  
 

 ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูด 

เข้าจังหวะง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ ตรงความหมายของ กลุ่มคำและ
ประโยคที่ฟัง ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ 

ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง บอกความ
ต้องการง่าย ๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนตามแบบที่ฟัง 
บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัวและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบที่ฟัง พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่ทำตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตามท่ีฟังหรืออ่าน  

 พูดและทำท่าประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคำศัพท์ง่าย ๆ 

เกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย บอกคำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ฟัง พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือรวบรวมคำศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว  

 

รหัสตัวช้ีวัด  

ต.1.1 ป.3/1-4  

ต.1.2 ป.3/1-5  

ต.1.3 ป.3/1-2  

ต.2.1 ป.3/1-3 

ต.2.2 ป.3/1  

ต.3.1 ป.3/1  

ต.4.1 ป.3/1  

ต.4.1 ป.3/1  

 

รวม  18  ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ14101  ภาษาอังกฤษ                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4                  เวลา 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หน่วยกิต    
..............................................................................................................................................................................  
 

  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และ
บทพูด เข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมาย
ของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา นิทานง่าย 

ๆ พูด เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลใช้คำสั่ง คำขอร้องและคำขออนุญาตง่าย ๆ พูด เขียนแสดง
ความต้องการของตนเอง และขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ พูด เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพ่ือน และครอบครัว พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่าง ๆ 

ตามแบบที่ฟัง พูดเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว พูด วาดภาพ แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 

ใกล้ตัวตามที่ฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็นง่าย ๆ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวพูดและทำท่าประกอบอย่าง
สุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญ งานฉลอง และ
ชีวิตความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัยบอกความ
แตกต่างของเสียง ตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย บอกความ
เหมือนความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  ค้นคว้า 
รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนและนำเสนอด้วยการพูด  การเขียน ฟังและพูด อ่านใน
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  

 

ตัวช้ีวัด  

ต.1.1 ป.4/1-4    

ต.1.2 ป.4/1-5    

ต.1.3 ป.4/1-3  

ต.2.1 ป.4/1-4   

ต.2.2 ป.4/1 -2 

ต.3.2 ป.4/1  

ต.4.1 ป 4/1    

ต.4.2 ป 4 /1 

 

รวม 20  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ15101  ภาษาอังกฤษ                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5                 เวลา 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หน่วยกิต    
..............................................................................................................................................................................  
 

  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟัง และอ่าน อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบท
กลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุ วาดภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา
และนิทานง่าย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ พูด เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขอ
อนุญาตและให้คำแนะนำง่าย ๆ พูด เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ พูด เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่อง
ใกล้ตัว พูด เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวและกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้น ๆ ประกอบ พูดเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผังและแผนภูมิแสดงข้อมูล
ต่าง ๆ ตามท่ีฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  

 ใช้ถ้อยคำนํ้าเสียงและกริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ตอบ
คำถาม บอกความสำคัญของเทศกาลวันสำคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่าย ๆของเจ้าของภาษา เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียง 

ประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย บอกความเหมือน ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย 

ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และนำเสนอการพูด การเขียน ฟัง พูด และอ่าน 

เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  

รหัสตัวช้ีวัด  

ต.1.1 ป.5/1 - 4   

ต.1.2 ป.5/1 - 5   

ต.1.3 ป.5/1 - 3   

ต.2.1 ป.5/1 - 3   

ต.2.2 ป.5/1 - 2 

ต.3.1 ป.5/1  

ต.4.1 ป.5/1    

ต.4.2 ป.5/1 

 

รวม 20  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ16101  ภาษาอังกฤษ                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6                  เวลา 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หน่วยกิต    
..............................................................................................................................................................................  
  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทกลอน
สั้นๆ ตามหลักการอ่าน เลือก ระบุประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน 

บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆและเรื่องเล่า พูด เขียน โต้ตอบ
ในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คำสั่งคำขอร้อง คำขออนุญาตและให้คำแนะนำพูด เขียน แสดงความต้องการ 

ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆพูดและเขียนเพ่ือขอและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูด เขียน แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว
กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ  

 พูด เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิและตาราง
แสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน พูด เขียน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ใช้ถ้อยคำ นํ้า
เสียงและกริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒ น ธรรม ตาม ค วาม สน ใจบ อก ความ เห มื อ น ค วาม แตก ต่ า งระห ว่ างก ารออ ก เสี ย งป ระ โยค   

ชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย เปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษา
กับของไทย  

 ค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้และนำเสนอการพูด  

การเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  

รหัสตัวช้ีวัด  

ต.1.1 ป.6/1 - 4   

ต.1.2 ป.6/1 - 5   

ต.1.3 ป.6/1 - 3   

ต.2.1 ป.6/1 - 3   

ต.2.2 ป.6/1 - 2 

ต.3.1 ป.6/1  

ต.4.1 ป.6/1    

ต.4.2 ป.6/1 

 

รวม 20  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา อ21101  ภาษาอังกฤษ  1                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนที่ 1  เวลา  60 ชั่วโมง        จำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 

  

อ่านออกเสียงข้อความ  นิทาน  บทร้อยกรอง   บอกความเหมือนและความต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ     การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคและภาษาไทย
ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง   คำขอร้อง   คำแนะนำ   คำชี้แจง    พูดและเขียนประโยคสรุปใจความสำคัญท่ีได้จาก
การวิเคราะห์     แสดงความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับตนเอง    กิจวัตรประจำวัน    ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมและ
เหตุการณ์ใกล้ตัวในความสนใจ    ระบุและเลือกข้อมูล  ประโยค  ข้อความ  บทสนทนา  นิทาน  เรื่องสั้น และ
ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน    ค้นคว้า   รวบรวมและสรุปข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งที่
เป็นข้อเท็จจริง    ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน    เปรียบเทียบประเพณี   งานเทศกาล   
งานฉลอง   วันสำคัญ    เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม    โดยสามารถสื่อสารด้วยภาษา  
น้ำเสียงและกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองอย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามกาลเทศะ    มีความใฝ่เรียนรู้    มุ่งมั่นในการทำงาน  รักชาติ   ศาสน์    กษัตริย์    และรักความเป็นไทย 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

ต 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

ต 1.3  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

ต 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

ต 2.2 ม.1/1, ม.1/2 

ต 3.1 ม.1/1  
ต 4.1 ม.1/1  
ต 4.2 ม.1/2 

รวมทั้งหมด  20  ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา อ21102  ภาษาอังกฤษ  2             กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนที่ 2  เวลา  60 ชั่วโมง        จำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 

  

อ่านออกเสียงข้อความ  นิทาน  บทร้อยกรอง   บอกความเหมือนและความต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ     การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคและภาษาไทย
ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง   คำขอร้อง   คำแนะนำ   คำชี้แจง ได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม   พูดและเขียน
ประโยคสรุปใจความสำคัญที่ได้จากการวิเคราะห์     แสดงความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับตนเอง    กิจวัตร
ประจำวัน    ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ใกล้ตัวในความสนใจ น้ำเสียงและกิริยาเหมาะสมกับ
ระดับบุคคล  เวลา  โอกาส  และสถานที่     ระบุและเลือกข้อมูล  ประโยค  ข้อความ  บทสนทนา  นิทาน  
เรื่องสั้น และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน    ค้นคว้า   รวบรวมและสรุปข้อมูลจากสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆทั้งที่เป็นข้อเท็จจริง    ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน    เปรียบเทียบประเพณี   
งานเทศกาล   งานฉลอง   วันสำคัญ    เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม    โดยสามารถสื่อสาร
ด้วยภาษา  น้ำเสียงและกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองอย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามกาลเทศะ    มีความใฝ่เรียนรู้    มุ่งมั่นในการทำงาน  รักชาติ   ศาสน์    กษัตริย์    และรักความ
เป็นไทย 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

ต 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

ต 1.3  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

ต 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

ต 2.2 ม.1/1, ม.1/2 

ต 3.1 ม.1/1  
ต 4.1 ม.1/1  
ต 4.2 ม.1/2 

รวมทั้งหมด  20  ตัวช้ีวัด  
 

 

 

 

 

 

 

 



                                   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนภูมสิิทธ์ิวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2565)                         184 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา อ22101  ภาษาอังกฤษ  3            กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนที่ 1  เวลา  60 ชั่วโมง        จำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 

  

              ปฏิบัติตามและใช้คำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจง  และคำอธิบายง่ายๆตามสถานการณ์   อ่านออก
เสียง  เลือกหัวข้อ  สรุปใจความสำคัญ  และรายละเอียดสนับสนุน  พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น  ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบจากการอ่านเรื่อง  ข่าว  เหตุการณ์  ประกาศ  กิจกรรม  บทร้อยกรองสั้นๆ  เรื่องใกล้ตัว
และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม  ระบุ  เขียน  อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียง  ระบบต่างๆและการลำดับความตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
รวมทั้งเหตุการณ์ วันสำคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม  ประเพณีของเจ้าของภาษา สืบค้น รวบรวมและ
สรุปข้อความหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารของ
ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ  ขอและให้ข้อมูล ใช้ทักษะในการสื่อสารเพ่ือแสดงความต้องการ ความรู้สึก  ความ
คิดเห็น ความช่วยเหลือเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์  สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน 
เช่น ในห้องเรียน  สถานศึกษา ชุมชน โดยใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทางอย่างเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและ
มารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินั ย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

ต 1.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 

ต 1.3  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

ต 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

ต 2.2 ม.2/1, ม.2/2 

ต 3.1 ม.2/1  
ต 4.1 ม.2/1  
ต 4.2 ม.2/1, ม.2/2 

รวมทั้งหมด  21  ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา อ22102  ภาษาอังกฤษ  4            กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนที่ 2  เวลา  60 ชั่วโมง        จำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 

  

              ปฏิบัติตามและใช้คำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจง  และคำอธิบายง่ายๆตามสถานการณ์   อ่านออก
เสียง  เลือกหัวข้อ  สรุปใจความสำคัญ  และรายละเอียดสนับสนุน  พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น  ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบจากการอ่านเรื่อง  ข่าว  เหตุการณ์  ประกาศ  กิจกรรม  บทร้อยกรองสั้นๆ  เรื่องใกล้ตัว
และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม  ระบุ  เขียน  อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียง  ระบบต่างๆและการลำดับความตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
รวมทั้งเหตุการณ์ วันสำคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม  ประเพณีของเจ้าของภาษา สืบค้น รวบรวมและ
สรุปข้อความหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารของ
ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ  ขอและให้ข้อมูล ใช้ทักษะในการสื่อสารเพ่ือแสดงความต้องการ ความรู้สึก  ความ
คิดเห็น ความช่วยเหลือเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์  สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน 
เช่น ในห้องเรียน  สถานศึกษา ชุมชน โดยใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทางอย่างเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและ
มารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินั ย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

ต 1.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 

ต 1.3  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

ต 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

ต 2.2 ม.2/1, ม.2/2 

ต 3.1 ม.2/1  
ต 4.1 ม.2/1  
ต 4.2 ม.2/1, ม.2/2 

รวมทั้งหมด  21  ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา อ23101  ภาษาอังกฤษ  5             กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่ 1  เวลา  60 ชั่วโมง        จำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 

  

ปฏิบัติตามและใช้คำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจง  และคำอธิบายอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  
อ่านออกเสียงศัพท์  สำนวน ประโยค ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
เลือกระบุและเขียนหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญและสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ  แสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องที่ฟังและอ่านพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  พูดสนทนาและเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ   
เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทาง  อธิบาย เปรียบเทียบเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาตามความสนใจ ค้นคว้า รวบรวม 
และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง นำเสนอด้วยการพูดและการเขียนที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  จากแหล่ง
เรียนรู้และสื่อสารจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามกาลเทศะ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

ต 1.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 

ต 1.3 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

ต 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

ต 2.2 ม.3/1, ม.3/2 

ต 3.1 ม.3/1  
ต 4.1 ม.3/1  
ต 4.2 ม.3/1, ม.3/2 

รวมทั้งหมด  21  ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา อ23102  ภาษาอังกฤษ  6            กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่ 2  เวลา  60 ชั่วโมง        จำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 

  

ปฏิบัติตามและใช้คำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจง  และคำอธิบายอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  
อ่านออกเสียงศัพท์  สำนวน ประโยค ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
เลือกระบุและเขียนหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญและสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ  แสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องที่ฟังและอ่านพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  พูดสนทนาและเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ   
เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทาง  อธิบาย เปรียบเทียบเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาตามความสนใจ ค้นคว้า รวบรวม 
และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง นำเสนอด้วยการพูดและการเขียนที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  จากแหล่ง
เรียนรู้และสื่อสารจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามกาลเทศะ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

ต 1.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 

ต 1.3 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

ต 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

ต 2.2 ม.3/1, ม.3/2 

ต 3.1 ม.3/1  
ต 4.1 ม.3/1  
ต 4.2 ม.3/1, ม.3/2 

รวมทั้งหมด  21  ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา อ21201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1               กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนที่ 1  เวลา  20 ชั่วโมง        จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 

  

 อ่านออกเสียงข้อความ   คำชี้แจงง่ายๆ สามารถใช้เครื่องหมายวรรคตอน    ลำดับคำตามโครงสร้าง
ประโยค    พูดแสดงความรู้สึก    ความต้องการและข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  รวบรวม  สรุปข้อมูล   ประโยค  
ข้อความ    และตอบคำถามเกี่ยวกับตนเอง    อธิบายความเหมือน    ความแตกต่าง    งานฉลอง    วันสำคัญ  
สามารถสื่อสารด้วยภาษาน้ำเสียงที่สุภาพในสถานการณ์จริงและจำลองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม    นำเสนอ
ข้อมูลทั้งเรื่องราวในชีวิตประจำวันและเหตุการณ์ทั่วไป    สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอ่ืนๆได้     มีความใฝ่เรียนรู้    มุ่งมั่นในการทำงาน   รักชาติ    ศาสน์  
กษัตริย์และรักความเป็นไทย 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงข้อความ   คำชี้แจงง่ายๆได้ 
2. ลำดับคำตามโครงสร้างประโยคได้ 
3. พูดแสดงความรู้สึก    ความต้องการและข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้   
4. รวบรวม  สรุปข้อมูล   ประโยค  ข้อความ    และตอบคำถามเก่ียวกับตนเองได้    

5.  อธิบายความเหมือน    ความแตกต่าง    งานฉลอง    วันสำคัญ  สามารถสื่อสารด้วยภาษาน้ำเสียงที่ 
      สุภาพในสถานการณ์จริงและจำลองได้ถูกต้อง     
6. นำเสนอข้อมูลทั้งเรื่องราวในชีวิตประจำวันและเหตุการณ์ทั่วไปได้ 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา อ21202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2               กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนที่ 2  เวลา  20 ชั่วโมง        จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 

  

 อ่านออกเสียงข้อความ    คำชี้แจงง่ายๆ สามารถใช้เครื่องหมายวรรคตอน    ลำดับคำตามโครงสร้าง
ประโยค    พูดแสดงความรู้สึก    ความต้องการและข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง    รวบรวม    สรุปข้อมูล    ประโยค  
ข้อความ    และตอบคำถามเกี่ยวกับตนเอง   อธิบายความเหมือน   ความแตกต่าง   งานฉลอง    วันสำคัญ  
สามารถสื่อสารด้วยภาษาน้ำเสียงที่สุภาพในสถานการณ์จริงและจำลองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม    นำเสนอ
ข้อมูลทั้งเรื่องราวในชีวิตประจำวันและเหตุการณ์ทั่วไป    สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอ่ืนๆได้    มีความใฝ่เรียนรู้    มุ่งมั่นในการทำงาน   รักชาติ    ศาสน์  
กษัตริย์และรักความเป็นไทย 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงข้อความ   คำชี้แจงง่ายๆได้ 
2. ลำดับคำตามโครงสร้างประโยคได้ 
3. พูดแสดงความรู้สึก    ความต้องการและข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้   
4. รวบรวม  สรุปข้อมูล   ประโยค  ข้อความ    และตอบคำถามเก่ียวกับตนเองได้    

5.  อธิบายความเหมือน    ความแตกต่าง    งานฉลอง    วันสำคัญ  สามารถสื่อสารด้วยภาษาน้ำเสียงที่ 
   สุภาพในสถานการณ์จริงและจำลองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม     
6. นำเสนอข้อมูลทั้งเรื่องราวในชีวิตประจำวันและเหตุการณ์ทั่วไปได้ 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา อ22201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3              กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนที่ 1  เวลา  40 ชั่วโมง        จำนวน  1.0  หน่วยกิต 
 

  

 ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ คำชี้แจง  คำอธิบายง่ายๆ  พูดและเขียนบรรยาย  แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง  อ่านป้ายประกาศ  ฉลาก  บทความ  เรื่องสั้น  พูดขอบคุณ  ขอโทษ  ชมเชย  ชักชวน  ตอบ
รับ  ปฏิเสธ  ลำดับคำในประโยค  มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะทางภาษา  รักการเรียนรู้และฝึกฝน  มี
ความคิดสร้างสรรค์ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ คำชี้แจง  คำอธิบายง่ายๆได้   
2. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังได้  
3. เขียนบรรยายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังได้  
4. อ่านป้ายประกาศ  ฉลาก  บทความ  เรื่องสั้นได้   
5.  พูดขอบคุณ  ขอโทษ  ชมเชย  ชักชวน  ตอบรับ  ปฏิเสธได้  
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา อ22204  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4             กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนที่ 2  เวลา  40 ชั่วโมง        จำนวน  1.0  หน่วยกิต 
 

  

 ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ คำชี้แจง  คำอธิบายง่ายๆ  พูดและเขียนบรรยาย  แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง  กิริยาท่าทางสื่อสารเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมรรยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา  อ่านป้ายประกาศ  ฉลาก  บทความ  เรื่องสั้น  พูดขอบคุณ  ขอโทษ  ชมเชย  ชักชวน  ตอบรับ  
ปฏิเสธ  ลำดับคำในประโยค  มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะทางภาษา  รักการเรียนรู้และฝึกฝน  มีความคิด
สร้างสรรค ์  ประยุกต์ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน  อาชีพ และบุคลิกภาพ 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ คำชี้แจง  คำอธิบายง่ายๆได้   
2. พูดและเขียนบรรยาย  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง ได้  
3. อ่านป้ายประกาศ  ฉลาก  บทความ  เรื่องสั้นได้   
4. พูดขอบคุณ  ขอโทษ  ชมเชย  ชักชวน ตอบรับ ปฏิเสธได้  
5. ลำดับคำในประโยคได้ 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา อ23202  ภาษาอังกฤษพัฒนา 6             กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่ 2  เวลา 40 ชั่วโมง         จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

  

 อ่านความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่อ่าน จับใจความสำคัญ สรุปตีความ   
บรรยาย อภิปราย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆอย่างมีเหตุผล พูดนำเสนอข้อมูล  
น้ำเสียงและกิริยาเหมาะสมกับบุคคล เวลา โอกาสและสถานที่ตามมรรยาททางสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา โดยมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน  อาชีพและพัฒนา
บุคลิกภาพ  ใช้ภาษาอังกฤษในการบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆอย่างมีสุนทรียภาพและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน    มี
ความใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และรักความเป็นไทย 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่อ่าน 

2. จับใจความสำคัญ สรุปตีความเรื่องท่ีอ่านได ้

3. อภิปราย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านได้อย่างมีเหตุผล 

4. พูดนำเสนอข้อมูล น้ำเสียงและกิริยาเหมาะสมกับบุคคล เวลา โอกาสและสถานที่ตามมรรยาททางสังคม 

   และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
5. ใช้ภาษาอังกฤษในการบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆอย่างมีสุนทรียภาพและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้   
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา อ23203  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5                     ลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่ 1  เวลา  40 ชั่วโมง        จำนวน  1.0  หน่วยกิต 
 

  

 อ่านออกเสียง  จับใจความสำคัญ  ข้อความ  ข่าว  ประกาศ  โฆษณา  บทร้อยกรองอย่างถูกต้อง  
วิเคราะห์ข้อความ  สรุปความ  นำเสนอข้อมูล  ข่าว  เหตุการณ์  และประเด็นต่างๆ  สรุปความรู้  แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล  ที่เก่ียวกับกลุ่มสาระอ่ืน  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการอ่าน  มุ่งมั่นแสวงหาความรู้
อย่างมีคุณธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียง  ข้อความ  ข่าว  ประกาศ  โฆษณา  บทร้อยกรองอย่างถูกต้อง   
2. จับใจความสำคัญ  ข้อความ  ข่าว  ประกาศ  โฆษณา  บทร้อยกรองอย่างถูกต้อง   
3. วิเคราะห์ข้อความ  นำเสนอข้อมูล  ข่าว  เหตุการณ์  และประเด็นต่างๆได้ 
4. สรุปความ นำเสนอข้อมูล  ข่าว  เหตุการณ์  และประเด็นต่างๆได้ 
5. สรุปความรู้  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เก่ียวกับกลุ่มสาระอ่ืนได้   
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา อ23204  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6               กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่ 2  เวลา  40 ชั่วโมง        จำนวน  1.0  หน่วยกิต 
 

  

 อ่านออกเสียง  จับใจความสำคัญ  ข้อความ  ข่าว  ประกาศ  โฆษณา  บทร้อยกรองอย่างถูกต้อง  
วิเคราะห์ข้อความ  สรุปความ  นำเสนอข้อมูล  ข่าว  เหตุการณ์  และประเด็นต่างๆ  สรุปความรู้ ความเข้าใจ  
มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างบุคคล  การท่องเที่ยว  สถานที่  วิทยาศาสตร์  แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล  ที่เก่ียวกับกลุ่มสาระอ่ืน  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการอ่าน  มุ่งมั่นแสวงหาความรู้
อย่างมีคุณธรรม  ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียง  จับใจความสำคัญ  ข้อความ  ข่าว  ประกาศ  โฆษณา  บทร้อยกรองอย่างถูกต้อง   
2. วิเคราะห์ข้อความ  สรุปความ  นำเสนอข้อมูล  ข่าว  เหตุการณ์  และประเด็นต่างๆได้ 
3. อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างบุคคล  การท่องเที่ยว  สถานที่  วิทยาศาสตร์ได้ 
4. เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างบุคคล  การท่องเที่ยว  สถานที่  วิทยาศาสตร์ได้     
5. สรุปความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่เก่ียวกับกลุ่มสาระอ่ืนได้ 
6. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เก่ียวกับกลุ่มสาระอ่ืนได้     
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา จ21201  ภาษาจีน 1                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนที่ 1  เวลา  20 ชั่วโมง        จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 

  

 ปฏิบัติตาม  คำสั่ง คำขอร้องง่าย ๆ ที่ใช้ในห้องเรียน  เลือกภาพตามความหมายของกลุ่มคำท่ีฟัง  ฟัง
และเขียนเครื่องหมายกำกับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรมจีนและปฏิบัติตนได้เหมาะสม  โดย
การใช้ภาษาและท่าทางในการทักทาย  ตอบรับการทักทาย  การกล่าวและการตอบรับการขอบคุณและการขอ
โทษ   การกล่าวและการตอบรับการแสดงความชื่นชม การกล่าวแสดงความชอบและความต้องการของตน  

อ่านออกเสียงและเขียนสัทอักษร คำและกลุ่มคำสัทอักษร รวมทั้งเขียนตัวอักษรจีนอย่างง่าย และตัวเลขอักษร
จีน 

 โดยการฝึกทักษะทางภาษาจีนทั้ง 4  ด้านคือ การฟัง การพูด  การอ่าน  และการเขียน มีทักษะในการ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   เห็นคุณค่าของภาษาจีน  มิวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน มีความร่วมมือช่วยเหลือกัน
ในการทำงาน  และมีความซื่อสัตย์สุจริต 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงและเขียนสัทอักษร   
2. อ่านออกเสียงคำและกลุ่มคำสัทอักษร 

3. ฟังและเขียนเครื่องหมายกำกับเสียงวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง 
4. เขียนตัวอักษรจีนอย่างง่าย และตัวเลขอักษรจีนได้ 
5. ฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ 
6. พูดกล่าว ตอบรับคำทักทาย คำอำลา และแนะนำตนเองอย่างง่าย พร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมจีนและปฏิบัติ

ตนได้เหมาะสม 

7. พูดกล่าวตอบรับการแสดงความชื่นชม การขอบคุณ และการขอโทษ ได้ถูกต้อง   
8. พูดกล่าวแสดงความต้องการของตนเองได้ 
9. สามารถเลือกภาพได้ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำท่ีฟัง 
รวมทั้งหมด   9   ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา จ21202  ภาษาจีน 2                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนที่ 2  เวลา  20 ชั่วโมง        จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 

  

  แสดงท่าทางตามบทเพลง  วาดภาพ หรือลากเส้นเชื่อมโยงภาพกับคำศัพท์ที่ฟัง  เลือกประโยคตามสิ่ง
ที่ฟัง  ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว สิ่งแวดล้อม  ฟังและเขียนเครื่องหมายกำกับเสียงวรรณยุกต์ใน
ภาษาจีน  พูดบรรยายภาพ  และพูดประโยคปฏิเสธ  อ่านออกเสียงและเขียนสัทอักษร คำและกลุ่มคำสัทอักษร 
รวมทั้งเขียนตัวอักษรจีนอย่างง่าย และตัวเลขอักษรจีน 

โดยการฝึกทักษะทางภาษาจีนทั้ง 4  ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน   มีทักษะในการ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีทัศนคติที่ดี และเห็นประโยชน์ของภาษาจีน ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน มีความร่วมมือ
ช่วยเหลือกันในการทำงาน  และมีความซื่อสัตย์สุจริต 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงและเขียนสัทอักษร   
2. อ่านออกเสียงคำและกลุ่มคำสัทอักษร 

3. ฟังและเขียนเครื่องหมายกำกับเสียงวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง 
4. เขียนตัวอักษรจีนอย่างง่าย และตัวเลขอักษรจีนได้ 
5. ฟังแล้ววาดภาพได้หรือลากเส้นเชื่อมคำศัพท์ที่ได้ยินกับภาพได้ 
6. ฟังแล้วเลือกประโยคที่ถูกต้องได้ 
7. ทำท่าทางตามบทเพลงได้ 
8. พูดอธิบายภาพได้ 
9. พูดกล่าวคำปฏิเสธได้ 
รวมทั้งหมด   9   ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา จ 22201  ภาษาจีน 3                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนที่ 1  เวลา  20 ชั่วโมง        จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 

  

  ฟังคำพูดและเรื่องราวที่ซับซ้อนมากข้ึน เลือกภาพตามความหมายของสิ่งที่ฟัง ฟังและเขียน
เครื่องหมายกำกับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน  สนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว  สิ่งแวดล้อม  
ความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบในเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม พูดสนทนาเรื่องราวในชีวิต 

ประจำวัน ใช้ภาษาตามสถานการณ์จำลองที่กำหนดขึ้นเกี่ยวกับโรงเรียน  อ่านออกเสียงและเขียน 

สัทอักษร  คำและกลุ่มคำสัทอักษร  รวมทั้งเขียนตัวอักษรจีนและตัวเลขอักษรจีนตามหลักการเขียน 

โดยการฝึกทักษะภาษาจีนทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน มีทักษะในการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีทัศนะคติท่ีดี และเห็นคุณค่าของภาษาจีน  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน มี
ความร่วมมือช่วยเหลือกันในการทำงาน และมีความซื่อสัตย์ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงและเขียนสัทอักษร   
2. อ่านออกเสียงคำและกลุ่มคำสัทอักษร 

3. ฟังและเขียนเครื่องหมายกำกับเสียงวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง 
4. เขียนตัวอักษรจีนและตัวเลขอักษรจีนตามหลักการเขียนได้อย่างถูกต้อง 
5. เลือกภาพได้ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำท่ีฟัง 
6. ฟังคำพูด  เรื่องราวที่ซับซ้อนมากขึ้นและสามารถเข้าใจได้ 
7. พูดสนทนาตามสถานการณ์ที่กำหนดได้ถูกต้องเหมาะสม 

8. พูดสนทนาเรื่องราวในชีวิตประจำวันได้ 
รวมทั้งหมด   8   ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา จ 22202  ภาษาจีน 4                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนที่ 2  เวลา  20 ชั่วโมง        จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 

  

 ฟังคำพูดและเรื่องราวที่ซับซ้อนมากขึ้น เลือกภาพตามความหมายของสิ่งที่ ฟัง ฟังและเขียน
เครื่องหมายกำกับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน  พูดสนทนาเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ลมฟ้าอากาศ  การ
วางแผนเกี่ยวกับอาชีพ  พูดสนทนาตามสถานการณ์จำลองที่กำหนด เกี่ยวกับการบอกทิศทาง ตำแหน่งที่ตั้งของ
สถานที่ เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และปฏิบัติตามได้เหมาะสม  ใช้ภาษาในการเขียนการ์ดอวยพรใน
วันสำคัญต่าง ๆ  ได้แก่  วันเกิด วันขึ้นปีใหม่ อ่านออกเสียงและเขียน 

สัทอักษร  คำและกลุ่มคำสัทอักษร  รวมทั้งเขียนตัวอักษรจีนและตัวเลขอักษรจีนตามหลักการเขียน  
      โดยการฝึกทักษะทางภาษาจีนทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มีทักษะในการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความร่วมมือช่วยเหลือกันในการทำงาน 
และมีความซื่อสัตย์ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงและเขียนสัทอักษร   
2. อ่านออกเสียงคำและกลุ่มคำสัทอักษร 

3. ฟังและเขียนเครื่องหมายกำกับเสียงวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง 
4. เขียนตัวอักษรจีนและตัวเลขอักษรจีนตามหลักการเขียนได้อย่างถูกต้อง 
5. เขียนการ์ดอวยพรวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันเกิด, วันขึ้นปีใหม่ได้อย่างถูกต้อง 
6. พูดสนทนาเรื่องในชีวิตประจำวันได้ 
7. พูดสนทนาตามสถานการณ์ที่กำหนดได้ถูกต้อง 
8. เลือกภาพได้ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำท่ีฟัง และเรียนรู้วัฒนธรรมจีน และปฏิบัติตนได้เหมาะสม 

9. ฟังคำพูด เรื่องราวที่ซับซ้อนมากข้ึนแล้วสามารถเข้าใจได้ 
รวมทั้งหมด   9   ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา จ 23201  ภาษาจีน 5                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่ 1  เวลา  20 ชั่วโมง        จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 

  

เติมคำหรือข้อความจากกการฟัง ฟังและเขียนเครื่องหมายกำกับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน  พูดและ
เขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ท่ีกำหนด  เกี่ยวกับการบรรยายความแตกต่าง  การแสดงความรู้สึก อ่าน
ข้อความภาษาจีน อ่านออกเสียงและเขียนสัทอักษร คำและกลุ่มคำสัทอักษรเขียนและอ่านตัวอักษรจีนเป็น
กลุ่มคำที่ซับซ้อนมากข้ึน 

โดยการฝึกทักษะทางภาษาจีนทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มีทักษะในการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีความสามัคคี ร่วมมือช่วยเหลือกันในการทำงาน มีทัศนคติท่ีดีและเห็นประโยชน์ของ
การศึกษาภาษาจีน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และมีความซื่อสัตย์ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงและเขียนสัทอักษร   
2. อ่านออกเสียงคำและกลุ่มคำสัทอักษรที่ซับซ้อนมากขึ้น 

3. ฟังและเขียนเครื่องหมายกำกับเสียงวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง 
4. เขียนและอ่านตัวอักษรจีนเป็นกลุ่มคำท่ีซับซ้อนมากข้ึนได้ 
5. เติมคำหรือข้อความเพ่ือทำให้เรื่องท่ีฟังสมบูรณ์ได้  
6. เข้าใจข้อความภาษาจีนที่อ่าน พิจารณาความถูกผิดของประโยคที่กำหนดได้ 
7. พูดและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ท่ีกำหนดได้ 
รวมทั้งหมด   7   ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา จ23202  ภาษาจีน 6                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่ 2  เวลา  20 ชั่วโมง        จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 

  

พูดและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์จำลองที่กำหนด เกี่ยวกับ การแสดงความรู้สึกไม่พอใจ  อ่านสื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียง ได้แก่ โฆษณา ตาราง แผนภูมิ เลือกภาพตามความหมายของประโยคท่ีอ่าน อ่านออกเสียง
และเขียนสัทอักษร คำและกลุ่มคำสัทอักษร  ฟังและเขียนเครื่องหมายกำกับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน  เขียน
และอ่านตัวอักษรจีนเป็นกลุ่มคำท่ีซับซ้อนมากข้ึน 

โดยการฝึกทักษะทางภาษาจีนทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มีทักษะการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีความสามัคคีร่วมมือช่วยเหลือกันในการทำงาน  มีทัศนคติที่ดี  เห็นประโยชน์และคุณค่า
ของภาษาจีน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน และมีความซื่อสัตย์ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงและเขียนสัทอักษร   
2. อ่านออกเสียงคำและกลุ่มคำสัทอักษรที่ซับซ้อนมากขึ้น 

3. ฟังและเขียนเครื่องหมายกำกับเสียงวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง 
4. เขียนและอ่านตัวอักษรจีนเป็นกลุ่มคำท่ีซับซ้อนมากข้ึนได้ 
5. เลือกภาพได้ตรงตามความหมายของประโยคที่อ่าน   
6. อ่านสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงแล้วพิจารณาความถูกผิดของประโยคภาษาจีนที่กำหนดได้ 
7. พูดและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ท่ีกำหนดได้ 
รวมทั้งหมด   7   ผลการเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
สขุศึกษำและพลศึกษำ 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รายวิชาพื้นฐาน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

    พ11101  สุขศึกษาและพลศึกษา                          จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 พ12101  สุขศึกษาและพลศึกษา                      จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 พ13101  สุขศึกษาและพลศึกษา   จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 พ14101  สุขศึกษาและพลศึกษา   จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 พ15101  สุขศึกษาและพลศึกษา   จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 พ16101  สุขศึกษาและพลศึกษา   จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 พ21101  สุขศึกษาและพลศึกษา   จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 พ21102  สุขศึกษาและพลศึกษา   จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 พ21103  เทเบิลเทนนิส              จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 พ22101  สุขศึกษาและพลศึกษา   จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 พ22102  สุขศึกษาและพลศึกษา   จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

  พ22103  กระบี่กระบอง              จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 พ23101  สุขศึกษาและพลศึกษา   จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 พ23102  สุขศึกษาและพลศึกษา   จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 พ22103  วอลเลย์บอล              จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา พ11101  สุขศึกษาและพลศึกษา                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                      เวลา  40 ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

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

 บอก สำรวจ ปฏิบัติตนเกี่ยวกับหน้าที่และการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก เช่น ตา หู คอ จมูก ผม มือ 
เท้า เล็บ ผิวหนัง และอวัยวะช่องปาก 

 บอก เล่า จำแนกเปรียบเทียบเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว จุดเด่นจุดด้อยของตนเองความแตกต่าง
เพศหญิง เพศชาย 
 บอกสาธิตปฏิบัติตนเกี่ยวกับเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเองตามคำแนะนำ 
  บอกเปรียบเทียบจำแนกอันตรายที่เกิดขึ้นที่บ้านโรงเรียนอันตรายจากการเล่นการขอความช่วยเหลือ
เมื่อเกิดเหตุร้าย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ  หน้าที่และการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก  เช่น  ตา  
หู  คอ  จมูก  ผม  มือ  เท้า  เล็บ  ผิวหนัง  และอวัยวะช่องปาก ปฏิบัติตนตามคำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
สมาชิกในครอบครัว จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง  ความแตกต่างเพศหญิง  เพศชาย สุขบัญญัติแห่งชาติ  มีความ
รับผิดชอบตนเองเรื่องการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น 

ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ ได้อย่างสนุกสนาน เกิดความมั่นใจ 
ในการปฏิบัติ 
 ฝึกเล่นเกมเบ็ดเตล็ด  เกมพ้ืนบ้าน  เกมพ้ืนเมือง  กีฬาไทย  เช่น  กระเติ่งกระต้อย  ขี่ม้าหลังโปก ขาโถ
กเถก  ตีไก่  แมวกับปลาย่าง  ลิงชิงหาง  ฯลฯ 
 บอกอธิบาย หลักและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกวิธี กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด เกม
พ้ืนเมือง กีฬาไทย  

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  ข้อตกลงในการเล่นเกม มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความ
มุ่งมั่นในการฝึกปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติและตระหนักเห็นคุณค่าในการออกกำลังกาย  
        เพ่ือให้เกิดการพัฒนากระบวนการของการเคลื่อนไหวเพ่ือช่วยพัฒนาส่วนต่างๆของร่างกายให้มีการ
ทำงานประสานงานซึ่งกันและกันในระหว่างระบบประสาท และกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย  ให้สามารถ
ทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ และได้มาซึ่งทักษะเบื้องต้นของกระบวนการเคลื่อนไหวนั้น ๆ ต่อไป 
 

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  
 

รวมทั้งหมด    15    ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  พ12101  สุขศึกษาและพลศึกษา             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                      เวลา  40 ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

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

 อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน  วิธีดูแลรักษาอวัยวะภายในและธรรมชาติของชีวิตมนุษย์
ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว  บอกความสำคัญของเพ่ือนระบุพฤติกรรม     ที่
เหมาะสมกับเพศ 

 บอกความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิง  หรือเพศชาย และบอกลักษณะของการมีสุขภาพดี เลือก
กินอาหารที่มีประโยชน์  ระบุของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ 
 อธิบายอาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย  การบาดเจ็บที่อาจเกิดข้ึนปฏิบัติตามคำแนะนำ เมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยและบาดเจ็บปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางน้ำ  และทางบก 
 บอกชื่อยาสามัญประจำบ้าน  และใช้ยาตามคำแนะนำ  ระบุโทษของสารเสพติด สารอันตราย ใกล้ตัว
และวิธีการป้องกันปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และป้ายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตรายและอธิบาย
สาเหตุ  อันตรายวิธีป้องกันอัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ 

เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทน้าที่ของอวัยวะภายในการดูแลรักษาอวัยวะภายใน  พฤติกรรมบทบาทหน้าที่
ของสมาชิกในครอบครัว  ความเข้าใจในเพศของตนเองการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์  รู้และเข้าใจถึงการใช้
ของเล่น  ตระหนักถึงผลเสียของของเล่น  การบาดเจ็บ  การป้องกันอุบัติเหตุ  การใช้ยาสามัญประจำบ้าน  
โทษของสารเสพติด  การป้องกันอัคคีภัยและวิธีการหนีไฟได้อย่างถูกต้อง 

ฝึกปฏิบัติการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่  เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบได้อย่าง
สนุกสนานเกิดความมั่นใจ ในการปฏิบัติ 
 ฝึกเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่มีวิธีเล่น อาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งแบบ  อยู่
กับท่ี  เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
 บอก อธิบาย  หลักและวิธีการออกกำลังกาย และเล่นเกม  ได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน และบอก
ประโยชน์ของการออกกำลังกายและการเล่นเกมได้  

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  ข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม  มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มีความมุ่งมั่นในการฝึกปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ มีเจตคติและตระหนักเห็นคุณค่าในการออกกำลังกาย  

เพ่ือให้เกิดการควบคุม  การเคลื่อนไหวของตนเองได้ตามพัฒนาการมีทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกาย กิจกรรมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ และเกม ได้อย่างสนุกสนาน  และ
ปลอดภัย   ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบข้อตกลง  คำแนะนำ  และขั้นตอนต่าง ๆ และให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนด้วย
ความเต็มใจจนงานประสบผลสำเร็จ  ได้มาซึ่งทักษะเบื้องต้นของกระบวนการเคลื่อนไหวนั้นต่อไป 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 

 พ1.1  ป.2/1   พ1.1  ป.2/2   พ1.1  ป.2/3     
 พ2.1 ป.2/1   พ2.1 ป.2/2   พ2.1 ป.2/3   พ2.1 ป.2/4  

พ3.1 ป.2/1   พ3.1 ป.2/2    พ 3.2 ป.2/1   พ 3.2 ป.2/2   
พ4.1 ป.2/1   พ4.1 ป.2/2   พ4.1 ป.2/3   พ4.1 ป.2/4   พ4.1 ป.2/5  
พ5.1 ป.2/1   พ5.1 ป.2/2   พ5.1 ป.2/3   พ5.1 ป.2/4   พ5.1 ป.2/5 

 

รวมทั้งหมด    21    ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา พ13101  สุขศึกษาและพลศึกษา                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                      เวลา  40 ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

............................................................................................................................. ................................................. 
 บอก อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล  เช่น
ลักษณะ  น้ำหนักส่วนสูง  ซึ่งเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต ระบุ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 

 บอก  อธิบายความสำคัญ  และความแตกต่างของครอบครัวที่มีต่อตนเองวิธีสร้างสัมพันธภาพ      ใน
ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน  บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ  อธิบายการติดต่อและ
วิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรคจำแนกอาหารหลัก 5 หมู่  เลือกกินอาหารที่หลากหลาย  ครบหมู่       
ในสัดส่วนที่เหมาะสม  แสดงวิธีแปรงฟันให้สะอาดอย่ างถูกวิธี  สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  ได้ตาม
คำแนะนำ  ปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน  โรงเรียน  และการเดินทางแสดงวิธี ขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ  เมื่อเกิดเหตุร้าย  หรืออุบัติเหตุ  แสดงวิธีปฐมพยาบาล  เมื่อบาดเจ็บ    
จากการเล่นกีฬา 
 เพ่ือให้เกิดกระบวนการเจริญเติบโตของร่างกาย  ความแตกต่างกันของแต่ละบุคคล  ความแตกต่าง
ของครอบครัว  วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ  วิธีการป้องกันการแพร่กระจาย     
ของโรค การบริโภคอาหารหลัก  5 หมู่  การแปรงฟัน  การส่งเสริมสมรรถภาพ  การป้องกันอุบัติเหตุ  จาก
เหตุการณ์ต่าง ๆ  และสามรถปฐมพยาบาลและป้องกันการบาดเจ็บการจากการเล่นกีฬา 
               ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  และสร้างเสริมสมรรถภาพโดยออกกำลังกายการพักผ่อนและ
กิจกรรมนันทนาการ 

ฝึกปฏิบัติการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย  ขณะอยู่กับที่  เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบ  อย่าง
มีทิศทางได้อย่างสนุกสนานเกิดความม่ันใจ  ในการปฏิบัติ 
          ฝึกเคลื่อนไหวร่างกาย  ที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง  ในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด     เกม
พ้ืนบ้าน  เกมพ้ืนเมือง กีฬาไทย 

 บอก  อธิบาย  หลักและเลือกออกกำลังกาย  การละเล่นพ้ืนเมือง  และเล่นเกม  ที่เหมาะสมกับจุดเด่น 
จุดด้อย และข้อจำกัดของตนเอง  กฎ  กติกา  และข้อตกลงของการออกกำลังกาย  การเล่นเกม  การละเล่น
พ้ืนเมืองได้ด้วยตนเอง  

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตน  ตามกฎ  กติกา ข้อตกลง  ในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม  มีวินัย มีความซื่อสัตย์
สุจริต  มีความมุ่งม่ันในการฝึกปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติและตระหนักเห็นคุณค่าในการออกกำลังกาย  

เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย  ขณะอยู่กับที่  เคลื่อนที่แบบบังคับสิ่งของ
และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมีทิศทาง  สามารถบอกหลักการออกกำลังกายและเล่นเกมที่ เหมาะสม           
กับจุดเด่น จุดด้อย และข้อจำกัดของตนเอง กฎ กติกา และข้อตกลงของการออกกำลังกาย  การเล่นเกม  
การละเล่นพ้ืนเมืองได้ด้วยตนเองฝึกปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ มีเจตคติและตระหนักเห็นคุณค่าในการออกกำลัง
กาย และปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อ่ืนในการเล่นเป็นกลุ่ม 
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รหัสตัวช้ีวัด 

 พ 1.1 ป.3/1   พ1.1 ป.3/2   พ1.1 ป.3/3  
 พ 2.1 ป.3/1   พ2.1 ป.3/2   พ2.1 ป.3/3   
 พ 3.1 ป.3/1   พ3.1 ป.3/2    

 พ 3.2 ป.3/1   พ 3.2 ป.3/2  
 พ 4.1 ป.3/1   พ 4.1 ป.3/2   พ 4.1 ป.3/3   พ 4.1 ป.3/4   พ4.1 ป.3/5  
 พ 5.1 ป.3/1   พ 5.1 ป.3/2   พ 5.1 ป.3/3   
 

รวมทั้งหมด   18     ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา พ15101  สุขศึกษาและพลศึกษา                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                        เวลา  40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

............................................................................................................................. ................................................. 
          อธิบาย  บอกความสำคัญของระบบย่อยอาหารระบบขับถ่าย  ที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต  และ
พัฒนาการ สร้างความตระหนัก ทักษะชีวิต ในการดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและขับถ่ายให้ทำงานได้ตามปกติ 
จากการรับประทานพืช ผัก ผลไม้พ้ืนบ้าน  ตามฤดูกาล และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

       อธิบาย สังเกต รับรู้ รวบรวมข้อมูล  การเปลี่ยนแปลงทางเพศ และลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นตาม
วัฒนธรรมไทย จัดระบบข้อมูลแบบจำแนก  คิดวิเคราะห์  พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว และกลุ่มเพ่ือน ให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิต และรู้จักปฏิบัติตน ประยุกต์ใช้
ในการวางตัว  ที่เหมาะสมกับเพศ  ตามวัฒนธรรมไทย และมีครอบครัวที่มีความสุข 

              อธิบาย บอก ความสำคัญการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ จัดระบบข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ 
แบบจำแนก  สังเกต คิดวิเคราะห์ ข้อมูล ข่าวสารในกระบวนการกลุ่ม ทักษะชีวิต ประยุกต์ใช้   
ในการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีเหตุผล เป็นการสร้างเสริมสุขภาพ และตั้งใจ 

ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ไข้หวัด 
ไข้เลือดออก โรคผิวหนัง ฟันผุ และโรคปริทันต์ ฯลฯ 

              รู้ และเข้าใจ  การจัดระบบข้อมูล  ศึกษา และคิดวิเคราะห์ อิทธิพลของสื่อท่ีมีต่อพฤติกรรม 

สุขภาพ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด  ผลกระทบของการใช้ยา และสารเสพติด ที่มีต่อร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง ให้ปลอดยาเสพติด และมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ด ี

 

  ฝึกปฏิบัติการจัดรูปแบบการเคลื่อนไหว  แบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่ อใช้ทักษะการ
เคลื่อนไหวตามแบบที่กำหนด   เล่มเกมนำไปสู่กีฬาที่เลือกและกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด  
          ฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรง  ความสมดุล  แสดงทักษะกลไก ในการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายในการเล่นกีฬาไทย  และกีฬาสากล  ประเภทบุคคลและประเภททีม ได้อย่างสนุกสนานเกิด
ความมั่นใจ 

  อธิบาย วิเคราะห์  หลักการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกายอย่างมีรูปแบบ  เล่น
เกมที่ใช้ทักษะการคิดและตัดสินใจเล่นกีฬาที่ตนเองชอบ  โดยสร้างทางเลือกในวิธีปฏิบัติของตนเองอย่าง
หลากหลาย  และมีน้ำใจนักกีฬา   

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามกฎกติกา  การเล่นเกม  กีฬาไทย และกีฬาสากล  ตามชนิดกีฬาที่เล่นปฏิบัติ
ตนตามสิทธิของตนเอง  ไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืนและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกม และกีฬา
ไทย  กีฬาสากล  

เพ่ือฝึกปฏิบัติการ  จัดรูปแบบการเคลื่อนไหว  แบบผสมผสาน  และฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่อง
การรับแรง              การใช้แรง  รู้หลักการเคลื่อนไหวและสามารถทดสอบสมรรถภาพทางกายและเลือกเข้า
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ร่วมกิจกรรมทางกาย  เกม  การละเล่นพื้นเมือง  กีฬาไทย  กีฬาสากล  ได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน  มีน้ำใจ
นักกีฬาโดยปฏิบัติตามกฎ  กติกา  สิทธิและหน้าที่ของตนเอง  จนงานสำเร็จลุล่วง 
รหัสตัวช้ีวัด 
  พ1.1 ป.5/1   พ1.1 ป.5/2 

  พ2.1  ป.5/1   พ2.1  ป.5/2   พ2.1  ป.5/3   
พ3.1  ป.5/1   พ3.1  ป.5/2   พ3.1  ป.5/3   พ3.1  ป.5/4   พ3.1  ป.5/5   
พ3.1  ป.5/6 

  พ3.2 ป.5/1   พ3.2 ป.5/2   พ3.2 ป.5/3   พ3.2 ป.5/4 

  พ4.1 ป.5/1   พ4.1 ป.5/2   พ4.1 ป.5/3   พ4.1 ป.5/4   พ4.1 ป.5/5 

พ5.1 ป.5/1   พ5.1 ป.5/2   พ5.1 ป.5/3   พ5.1 ป.5/4   พ5.1 ป.5/5 

รวมทั้งหมด     25   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา พ16101  สุขศึกษาและพลศึกษา                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                        เวลา  40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

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

อธิบาย รวบรวมข้อมูล  ค้นคว้า  วิเคราะห์  เกี่ยวกับความสำคัญและการดูแลรักษาระบบสื บพันธ์ 
ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ  การใช้พืช  ผลไม้ในท้องถิ่น  ป้องกันและรักษาระบบอวัยวะภายใน
ร่างกาย  เหล่านี้  ทำงานได้อย่างปกติ 

อธิบาย รวบรวมข้อมูล สรุปแนวทางปฏิบัติ ความสำคัญการสร้างความสัมพันธ์ภาพกับบุคคลอ่ืน
บทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบการทำงานกลุ่ม 

วิเคราะห์พฤติกรรม สรุปแนวทางและปฏิบัติตนที่เหมาะสมเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์
และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

วิเคราะห์ เสนอแนวทางป้องกันและแก้ไข เกี่ยวกับสาเหตุ  ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ปฏิบัติตนที่ดีในการรับผิดชอบต่อสุขภาพส่วนรวม 

วิเคราะห์ผลกระทบ เสนอแนวทาง ปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เรื่องสาเหตุและการป้องกัน การระบาด ของ
โรคติดต่อในปัจจุบัน พืชและสัตว์น้ำในท้องถิ่นป้องกันการเสี่ยงต่อโรคติดต่อที่ระบาดที่เกิดขึ้น 

ศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบ เกี่ยวกับความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีผลต่อร่างกาย  จิตใจและสังคม 

ปฏิบัติตน  ปลูกจิตสำนึก  สร้างนิสัยในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
 วิเคราะห์  ทักษะสื่อสาร  เกี่ยวกับสาเหตุของการติดยาเสพติดและชักชวนให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับเรื่องระบบอวัยวะภายในร่างกาย  อาหาร  พืช  ผลไม้ใน
ท้องถิ่น สามารถป้องกันและรักษาระบบอวัยวะภายในร่างกายเหล่านี้  ให้ทำงานได้อย่างปกติ  สร้างความ
สัมพันธภาพ ความรับผิดชอบ  ทำงานกลุ่ม  มีทักษะในการวิเคราะห์  อภิปราย  เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ความรับผิดชอบต่อสุขภาพส่วนรวม  การระบาดของโรคติดต่อ  พืชและสัตว์น้ำในท้องถิ่น 
ความรุนแรง ของภัยธรรมชาติ เห็นคุณค่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สารเสพติด และชักชวนผู้อ่ืน
หลีกเลี่ยง  สารเสพติด 

 ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวทั้งแบบผลัด  และแบบผสมผสาน  กายบริหารประกอบเพลง  ฝึกปฏิบัติ 
ยืดหยุ่นขั้นพ้ืนฐานที่ใช้ท่าต่อเนื่องและการต่อตัวท่าง่ายๆ เช่น  การม้วนตัว  การทรงตัว  ความอ่อนตัว  ความ
คล่องแคล่ว  ฝึกการเคลื่อนไหวเรื่องการรับแรง  การใช้แรงและความสมดุลในการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว
ในการเล่นเกมและกีฬา  อภิปรายผลของการปฏิบัติที่ปฏิบัติได้และปฏิบัติไม่ได้ แก้ไขข้อบกพร่อง ฝึกปฏิบัติซ้ำๆ  
จนเกิดความมั่นใจ เกิดความพร้อมเพรียง  นำผลจากการศึกษาไปปรับปรุงให้มีรูปแบบที่แปลกใหม่และมีทักษะ
ที่ดีข้ึน 

         เล่นกีฬาไทย กีฬาสากล  ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม  เช่นกรีฑาประเภทลู่  และลาน เปตอง ว่าย
น้ำ  เทเบิลเทนนิส  วอลเล่ย์บอล  ฟุตบอล  ตะกร้อวง  ใช้ข้อมูลทักษะทางด้านกลไกและ  กลวิธีในการรุก การ
ป้องกัน  ในการปรับปรุงและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและ การเล่นกีฬา อภิปราย
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ซักถามวิธีการเล่น  กฎ  กติกา  สรุปเป็นแนวปฏิบัติ  ฝึกเล่นกีฬาไปตามกฎ  กติกาของการเล่นกีฬา ทั้งประเภท
บุคคลและประเภททีม 

        อธิบายประโยชน์และหลักการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและการเสริมสร้าง
บุคลิกภาพตลอดท้ังการสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬาในการเล่นเกมและกีฬา 

        เพ่ือให้เกิดทักษะการเคลื่อนไหวทั้งแบบผลัดและแบบผสมผสาน  การยืดหยุ่นขั้นพ้ืนฐาน  มีความพร้อม
เพรียงในการฝึก มีความคล่องแคล่ว  เห็นคุณค่าของการฝึกฝนและแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือนำไปสู่ทักษะที่ดีขึ้น  มี
ความรู้  ความเข้าใจประโยชน์และหลักการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ  สมรรถภาพทางกายและการเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ  นำมาปรับปรุงการเล่นกีฬาให้ดีขึ้น  มีความสามัคคีในการเล่นมีความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริต  
มีจิตสาธารณะ  มีระเบียบวินัย  เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
 

พ 1.1 ป.6/1   พ 1.1 ป.6/2 

พ 2.1 ป.6/1   พ 2.1 ป.6/2 

พ 3.1 ป.6/1   พ 3.1 ป.6/2   พ 3.1 ป.6/3   พ 3.1 ป.6/4   พ 3.1 ป.6/5 

พ 3.2 ป.6/1   พ 3.2 ป.6/2   พ 3.2 ป.6/3   พ 3.2 ป.6/4   พ 3.2 ป.6/5   
พ 3.2 ป.6/6 

พ 4.1 ป.6/1    พ 4.1 ป.6/2   พ 4.1 ป.6/3   พ 4.1 ป.6/4  
พ 5.1 ป.6/1   พ 5.1 ป.6/2  พ 5.1 ป.6/3  
 

รวมทั้งหมด   22     ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ พ21101    สุขศึกษำ                 ภำคเรียนที่ 1                              ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ                เวลำเรียน 40 ชั่วโมง     จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 

............................................................................................................................. ................................................. 
ศึกษาความส าคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของวัยรุ่น วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ท างานตามปกติ ภาวการณ์เจริญเติบโตทาง
ร่างกายของร่างกาย ของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย อธิบาย
วิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม ทักษะการปฏิเสธ
เพ่ือป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยใช้ทักษะต่างๆและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตตาม
หลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจาก
ภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การควบคุมน ้าหนัก การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตาผล
การทดสอบ ตลอดจนแสดงวิธีการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย อธิบายลักษณะอาการของผู้ติด
สารเสพติดและการป้องกัน รวมทั้งแสดงความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ และแสดง
วิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด เลิกสารเสพติดด้วยกระบวนการและทักษะต่างๆ อธิบายหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไก
และทักษะพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะ
พ้ืนฐานตามชนิดกีฬาอย่างละ 1 ชนิด กิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม ความส าคัญของการออกก าลังกาย
และการเล่นกีฬาที่เลือกและการเล่นกีฬาและการท างานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬา
ของตนเองกับผู้อ่ืน                    
  โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง การ
เพ่ิมพูนความสามารถ และน าความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน ภายใต้กรอบแนวทางตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติ การวางแผน การประเมินตนเองและผู้อ่ืน การปรับปรุงและการน าไปใช้อย่างเป็นระบบ 
การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การเลือกการบริโภคและอุปโภค การควบคุมน ้าหนักตนเอง และการ
สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 

  เพ่ือให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการ
ทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความส าคัญของการออกก าลังกายและเล่นกีฬา
จนเป็นวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะในการด ารงชีวิต และน า
ความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืนและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด 

พ.1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 

พ.2.1 ม.1/1 , ม.1/2  
พ.4.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 

พ.5.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 

จำนวน 14 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชำ พ21102     สุขศึกษำ                 ภำคเรียนที่ 2                             ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ                เวลำเรียน 40 ชั่วโมง     จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 

............................................................................................................................. ............................................. 
ศึกษาความส าคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของวัยรุ่น วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ท างานตามปกติ ภาวการเจริญเติบโต
ทางร่างกายของร่างกาย ของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโต
สมวัย อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศอย่ าง
เหมาะสม ทักษะการปฏิเสธเพ่ือป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยใช้ทักษะต่าง ๆ และน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลือกรับประทานอาหารที่
เหมาะสมกับวัย วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การควบคุมน ้าหนัก การ
สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตาผลการทดสอบ ตลอดจนแสดงวิธีการปฐมพยาบาลและ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกัน รวมทั้งแสดง
ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ และแสดงวิธีการชักชวนผู้อ่ืนให้ลด เลิกสารเสพ
ติดด้วยกระบวนการและทักษะต่าง ๆ อธิบายหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานที่น าไปสู่
การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬา
อย่างละ 1 ชนิด กิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม ความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา
ที่เลือกและการเล่นกีฬาและการท างานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของ
ตนเองกับผู้อ่ืน                    

โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห์ การแสวงหา การ
แสดง การเพ่ิมพูนความสามารถ และน าความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน ภายใต้กรอบแนวทางตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติ การวางแผน การประเมินตนเองและผู้อ่ืน การปรับปรุงและการ
น าไปใช้อย่างเป็นระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การเลือกการบริโภคและอุปโภค การ
ควบคุมน ้าหนักตนเอง และการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 

          เพ่ือให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะ
กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความส าคัญของการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ทักษะในการด ารงชีวิต และน าความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืนและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด 

พ.1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 

พ.2.1 ม.1/1 , ม.1/2  
พ.4.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 ,ม.1/4 

พ.5.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4         จ ำนวน 14 ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 

รหัสวิชำ พ22101     สุขศึกษำ                 ภำคเรียนที่ 1                             ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ                เวลำเรียน 40 ชั่วโมง     จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 

............................................................................................................................. ............................................. 
อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น โดยระบุปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในทุกด้าน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ ปัญหา
และผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน อธิบายวิธีการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวสามารถ
เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล โดยสามารถวิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ รวมถึง
วิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตตาม
หลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต วิธีการปฏิบัติ
ตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด รวมทั้งพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ระบุวิธีการ ปัจจัยและแหล่งให้การช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง สามารถใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจ
น าไปสู่อันตราย            

โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง การ
เพ่ิมพูนความสามารถ และน าความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน ภายใต้กรอบแนวทางตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติ การวางแผน การประเมินตนเองและผู้อื่น การปรับปรุงและการน าไปใช้อย่างเป็น
ระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การป้องกันตนเอง การวางตัวและการเลือกใช้บริการทาง
สุขภาพ และการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการ
ทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความส าคัญของการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะในการ
ด ารงชีวิตและน าความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืนและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด   

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.2/1 , 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.4.1 ม.2/7 

พ.5.1 ม.2/1 , พ.5.1 ม.2/2 , พ.5.1 ม.2/3  
จ ำนวน 16 ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 

รหัสวิชำ พ22102    สุขศึกษำ                 ภำคเรียนที่ 2                              ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ                เวลำเรียน 40 ชั่วโมง     จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 

............................................................................................................................. ............................................ 
อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น โดยระบุปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในทุกด้าน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ ปัญหา
และผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน อธิบายวิธีการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวสามารถ
เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล โดยสามารถวิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ รวมถึง
วิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
วิธีการปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณ์และความเครียด รวมทั้งพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ระบุวิธีการ ปัจจัยและแหล่งให้การช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง สามารถใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับ
ขันที่อาจน าไปสู่อันตราย            

โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง การ
เพ่ิมพูนความสามารถ และน าความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน ภายใต้กรอบแนวทางตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติ การวางแผน การประเมินตนเองและผู้อื่น การปรับปรุงและการน าไปใช้อย่างเป็น
ระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การป้องกันตนเอง การวางตัวและการเลือกใช้บริการทาง
สุขภาพ และการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการ
ทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความส าคัญของการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะในการ
ด ารงชีวิตและน าความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืนและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

   

ตัวชี้วัด   

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.2/1 , 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.4.1 ม.2/7 

พ.5.1 ม.2/1 , พ.5.1 ม.2/2 , พ.5.1 ม.2/3  
 

จ ำนวน 16 ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 

รหัสวิชำ พ23101    สุขศึกษำ                 ภำคเรียนที่ 1                               ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ                เวลำเรียน 40 ชั่วโมง     จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 

....................................................................................................... ................................................................. 
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แต่ละช่วงของชีวิต 

วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น วิเคราะห์ผลของสื่อที่มีต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น อธิบายอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนที่
เหมาะสม วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุ การเสนอแนวทางการป้องกัน 
แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว สามารถก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยค านึงถึงความ
ประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บป่วยและการตาย
ของคนไทย รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนของตนเอง มีการวางแผนและจัด
เวลาในการออกก าลังกาย การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ทดสอบสมรรถภาพทางกายและ
พัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตตามหลักแนวการคิด
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทาง
ป้องกัน การหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพ่ือนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 
อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอ
ฮอลล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งสามารถปฏิบัติและแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี  

โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง การ
เพ่ิมพูนความสามารถ การเล่น การร่วมกิจกรรมและน าความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน การออกก าลัง
กายและการเลือกเข้ามาร่วมเล่น การประเมินการเล่นของตนเองและผู้อ่ืน การปฏิบัติ การวางแผน การน าไปใช้
ในการเล่นอย่างเป็นระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การก าหนดและการเลือกการบริโภค
และอุปโภค การป้องกันตนเองจากสาเหตุการเจ็บป่วย การวางแผนและจัดเวลาในการออกก าลังกายและการ
พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการ
ทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความส าคัญของการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะในการ
ด ารงชีวิต และน าความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืนและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด   

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

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.4.1 ม.3/5 

จ ำนวน 16 ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ พ23102   สุขศึกษำ          ภำคเรียนที่ 2           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ                
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3                                        เวลำเรียน 40 ชั่วโมง     จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 

 ............................................................................................................................. ................................................. 
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แต่ละช่วงของชีวิต 

วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น วิเคราะห์ผลของสื่อท่ีมีต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น อธิบายอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนที่
เหมาะสม วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุ การเสนอแนวทางการป้องกัน 
แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว สามารถก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยค านึงถึงความ
ประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บป่วยและการตาย
ของคนไทย รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนของตนเอง มีการวางแผนและจัด
เวลาในการออกก าลังกาย การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ทดสอบสมรรถภาพทางกายและ
พัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตตามหลักแนวการคิด
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทาง
ป้องกัน การหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 
อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอ
ฮอลล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งสามรถปฏิบัติและแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี  

โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง การ
เพ่ิมพูนความสามารถ การเล่น การร่วมกิจกรรมและน าความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน การออกก าลัง
กายและการเลือกเข้ามาร่วมเล่น การประเมินการเล่นของตนเองและผู้อื่น การปฏิบัติ การวางแผน การน าไปใช้
ในการเล่นอย่างเป็นระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การก าหนดและการเลือกการบริโภค
และอุปโภค การป้องกันตนเองจากสาเหตุการเจ็บป่วย การวางแผนและจัดเวลาในการออกก าลังกายและการ
พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการ
ทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความส าคัญของการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะในการ
ด ารงชีวิต และน าความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืนและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด   

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

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.4.1 ม.3/5 

 

จ ำนวน 16 ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ พ 21103           เทเบลิเทนนิส                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ              
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1                                     เวลำเรียน 20 ชั่วโมง      จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 

............................................................................................................................. .............................................. 
ศึกษาประวัติ ความเป็นมาและวิวัฒนาการของการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ประโยชน์ของการ

เล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส  อุปกรณ์ สนาม สถานที่ใช้ในการแข่งขันและการดูแลรักษาอุปกรณ์ วิธีการเสริมสร้าง
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส  มารยาท  กฎ กติกา และมี
ทักษะพ้ืนฐานในการเล่น เช่น การจับไม้ การตีลูกหน้ามือ หลังมือ การเสิร์ฟ การตบ การตีลูกตัด การตีลูกหมุน 
ลูกหยอด รูปแบบการเคลื่อนไหวในกีฬา  และมีความสามารถในการเคลื่อนไหว ทักษะกลไกในการออกก าลัง
กายโดย การร่วมเล่นกีฬา  รู้คุณค่าของการออกก าลังกาย กลยุทธ์ในการเล่นกีฬาสากล   ความมีน ้าใจ และ
ประโยชน์ของการท างานเป็นทีม การแข่งขัน ความส าคัญของการมีสุขภาพดี หลักและวิธีการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การทดสอบ   อธิบายหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานที่น าไปสู่การ
พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬา
อย่างละ 1 ชนิด กิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม ความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา
ที่เลือกและการเล่นกีฬาและการท างานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของ
ตนเองกับผู้อ่ืน                    

โดยน าเทคนิคการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสสมัยใหม่มาสอนและใช้ในการฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ การฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่น
เกมและกีฬาเทเบิลเทนนิส  เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 
รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส  ทั้ง
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็น
ประจ าอย่างสม ่าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส มีคุณธรรม  จริยธรรม 
ค่านิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่  รักษ์ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่
เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักษาความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  มี
ความรับผิดชอบ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลัง
กาย   ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่

ตนเอง  ชุมชน  และสังคมส่วนรวมอย่างเป็นสุข 

ตัวช้ีวัด 

พ.3.1 ม.1/1 , พ.3.1 ม.1/2 , พ.3.1 ม.1/3 

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

จ ำนวน 9 ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ พ22103         กระบ่ีกระบอง                        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ          
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2                                 เวลำเรียน 20 ชั่วโมง           จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 

...................................................................................................... .................................................................... 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬากระบี่กระบอง ระเบียบประเพณี มารยาท และความปลอดภัยใน

การเล่นกระบี่ การดูแลรักษาและเสริมสร้างสมรรถภาพในการร่วมเล่นกีฬากระบี่  วิธีการเล่นและทักษะการ า
กระบี่ ทักษะการต่อสู้และการแข่งขันกีฬา โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา ความสามารถในการคิด การ
แก้ปัญหา การสื่อสาร การใช้ทักษะชีวิตในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง  

รวมทั้งออกกาลังกาย ปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นกีฬากระบี่ตามค าแนะน า เพ่ือให้รักการเรียนรู้
วิชาพลศึกษา เห็นความส าคัญของการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มีน้าใจนักกีฬา 

และมีจิตสาธารณะ  

ผลการเรียนรู้  
1. อธิบายและน าเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งตระหนักถึง

ความส าคัญและมีความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬากระบี่  
2. อธิบายและนาเสนอระเบียบประเพณี มารยาท และความปลอดภัยในการเล่นกระบี่ได้

อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งตระหนักถึงความส าคัญและมีความกระตือรือร้นในการศึกษาความรู้เรื่อง
ระเบียบประเพณี มารยาท และความปลอดภัยในการเล่นกระบี่  

3. อธิบายและแสดงวิธีการดูแลรักษาสุขภาพ และสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายในการเล่น
กีฬากระบี่ พร้อมทั้งตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลรักษาสุขภาพและสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กายในการเล่นกีฬากระบี่  

4. อธิบายและแสดงวิธีการเล่นและทักษะการรากระบี่ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเข้าร่วมฝึก
ทักษะกีฬากระบี่ด้วยความกระตือรือร้น  

5. อธิบายและแสดงทักษะการต่อสู้ และการแข่งขันกีฬากระบี่ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเข้า
ร่วมฝึกทักษะการต่อสู้ และการแข่งขันกีฬากระบี่ด้วยความกระตือรือร้น รวม 5 ผลการเรียนรู้ 

 

ตัวชี้วัด   

พ.3.1 ม.1/1 , พ.3.1 ม.1/2 , พ.3.1 ม.1/3 

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

 

 จ ำนวน 9 ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ พ23103     วอลเลย์บอล                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ          
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3                                       เวลำเรียน 20 ชั่วโมง       จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 

............................................................................................................................. ............................................. 
ศึกษาประวัติ ความเป็นมาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล ประวัติกีฬาวอลเลย์บอลใน

ทวีปเอเซีย ประวัติกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย วอลเลย์บอลกับการแข่งขันระดับนานาชาติ ประโยชน์ของ
การเล่นกีฬาวอลเลย์บอล มารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอล ปฏิบัติ
ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ทักษะการเคลื่อนไหวและการแตะชูลูกด้วยมือล่างสองมือและมือ
บนสองมือ ทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลด้วยมือล่างและมือบน ทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลด้วยการ
กระโดดเสิร์ฟ ทักษะการกระโดดตบลูกวอลเลย์บอล ทักษะการสกัดกั้น ทักษะพ้ืนฐานการเล่นเป็นทีม การวาง
ต าแหน่งของผู้เล่น กติกาการแข่งขันวอลเลย์บอล วิธีการเล่นเป็นทีม เทคนิคในการเล่นเป็นฝ่ายโจมตีหรือฝ่าย
รุก เทคนิคในการเล่นเป็นฝ่ายป้องกันหรือฝ่ายรับ กติกาการแข่งขัน การเล่น ขนาดและอุปกรณ์การเล่น 
เจ้าหน้าที่และหน้าที่ ผู้เล่น ผู้เล่นส ารองและผู้ฝึกสอน ข้อก าหนดการแข่งขัน การผิดระเบียบ น าผลการปฏิบัติ
ตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวและน าข้อมูลมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน อธิบาย
หลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา กีฬาไทยและกีฬา
สากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาอย่างละ 1 ชนิด กิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 
1 กิจกรรม ความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาที่เลือกและการเล่นกีฬาและการท างานเป็นทีม
อย่างสนุกสนาน ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อ่ืน                    

โดยน าเทคนิคการเรียนการสอนกีฬาวอลเลย์บอลมาสอนและใช้ในการฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้
กระบวนการแสวงหาความรู้ การฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกมและ
การเล่นกีฬาวอลเลย์บอล  เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล 
รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล  ทั้ง
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็น
ประจ าอย่างสม ่าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล มีคุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่  รักษ์ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่
เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักษาความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณ ะ  มี
ความรับผิดชอบ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลัง
กาย   ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเอง  ชุมชน  และสังคมส่วนรวมอย่างเป็นสุข 

ตัวชี้วัด   

พ.3.1 ม.3/1 , พ.3.1 ม.3/2 , พ.3.1 ม.3/3 พ.3.2 ม.3/1 , พ.3.2 ม.3/2 , พ.3.2 ม.3/3 , พ.3.2 ม.3/4         
, พ.3.2 ม.3/5  

จ ำนวน 8 ตัวชี้วัด 
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บทที ่3 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา 

 

ความหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียน             
ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของ                
การ ทำประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียน  มุ่ งพัฒนาผู้ เรียนให้ ใช้องค์ความรู้  ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้                 
และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  ได้แก่ ความสามารถ                 
ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต               

และความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย 

และมีจิตสาธารณะ แต่งกายดีมีมารยาทงาม  เกิดทักษะการทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมได้อย่าง           
มีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา พุทธศักราช 2565                 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เน้นให้มีความสมดุลในการจัดกิจกรรมรายบุคคล              
และกิจกรรมกลุ่ม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา ได้แก่  

1. กิจกรรมแนะแนว  

2. กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย  

       2.1 ลูกเสือ-เนตรนารี  
       2.2 ชุมนุม   

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้  
1. กิจกรรมแนะแนว  

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่า                
ในตนเองและผู้ อ่ืน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการดำรงชีวิต                   
และสังคม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขทั้งนี้นักเรียน
ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  
แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว  

1) สำรวจสภาพปัญหา  ความต้องการ ความสนใจและธรรมชาติของผู้ เรียนเพ่ือเป็นข้อมูล                               
ในการกำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว  

2) ศึกษาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนที่ได้จากการสำรวจ  

3) กำหนดสัดส่วนสาระของกิจกรรมในแต่ละด้าน  
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4) กำหนสัดส่วนสารของกิจกรรมในแต่ละด้าน  

5) จดทำรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม  

ขอบข่ายการจัดกิจกรรมแนะแนว  

๑) ด้านการศึกษา ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ รู้จักแสวงหาและใช้ 
ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยใฝ่รู้ เรียน มีวิธีการเรียนรู้
และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 

๒) ด้านการงานและอาชีพ ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่าง 
หลากหลายมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ สามารถวางแผนเพ่ือปะรกอบอาชีพตามท่ีตนเอง              
มีความถนัดและสนใจ 

3) ด้านชีวิตและสังคม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน          
 รักษ์สิ่งแวดล้อม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ มีทักษะและสามารถปรับตัว                       
ให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 2. กิจกรรมนักเรียน 

    เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและ  ความสนใจ 

โดยเน้น เรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  ความมี ระเบี ยบวินั ย  ไม่ เห็นแก่ตั ว  มีความเป็นผู้ นำ  ผู้ ตามที่ ดี                               
มีความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจ ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน      

เอ้ืออาทร และสมานฉันท์ การจัดกิจกรรม ดำเนินการดังนี้ 
1) จัดให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน 

2) เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน 

3) เน้นการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน ตลอดจน
บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น  

กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี 
 นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
   แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี 
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรที่มุ่งปลูกฝังระเบียบ วินัยและกฎเกณฑ์เพ่ือการอยู่ร่วมกัน ให้ 

รู้จักการเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ซึ่งการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

เนตรนารี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกำหนดหลักสูตรเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1) ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 

2) ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 

3) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-3 

กิจกรรมชุมนุม  

เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนรวมกลุ่มกันจัดขึ้นตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน                  
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เพ่ือเติมเต็มความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ทักษะ เจตคติเพ่ือพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ทั้งนี้นักเรียน    
ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 30 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
 

แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนรวมกลุ่มกันจัดขึ้นตามความสามารถ ความถนัด                   
และความสนใจของผู้เรียน เพ่ือเติมความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ทักษะเจตคติเพ่ือพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเข้าชมรม ชุมนุม ได้ดังนี ้

1. ชุมนมุดนตรี  
2. ชุมนุมกีฬาและนันทนาการ 

3. ชุมนุมภาษาอังกฤษ 

4. ชุมนุมวิทยาศาสตร์ 
5. ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 
6. ชุมนุมศิลปะ 

7. ชุมนุมนาฏศิลป์ 
8. ชุมนุมคณิตศาสตร์ 
9. ชุมนุมภาษาไทย ฯลฯ 

 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้นักเรียนทำ

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นความมุ่งหวังที่จะสร้าง “จิตสาธารณะ” หรือ “ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม” และคุณลักษณะแฝงอื่น ๆ อีกมากมาย 

ทั้งนี้นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
 

แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มีแนวทางดังนี ้
1) ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการดูแลรักษาบ้าน และรับผิดชอบงานบ้าน ถือเป็นงานสาธารณะ

ที่ใกล้ตัวที่สุด โดยมีพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม  เช่น  ตื่นนอนแต่เช้า  กวาดบ้าน-ถูบ้าน จัดระเบียบ/กวาดบริเวณ
บ้าน 

2 ) ส่ งเสริม ให้ เด็กร่วมรับผิดชอบในการดูแลรักษาซอย /หมู่ บ้ านที่ อยู่ อาศัย  โรงเรียน  วัด                               
ที่สาธารณประโยชน์ โดยมีพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม เช่น ปลูกต้นไม้ (ไม้ดอก ไม้ประดับ) หน้าบ้าน บริเวณ
โรงเรียน วัด พร้อมดูแลรักษา กวาด/ทำความสะอาดถนนหรือที่สาธารณะรอบบ้าน เป็นต้น 

3)  สถานศึกษาเป็นแกนนาในการพัฒนาชุมชนในรัศมีที่เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา เช่น รับผิดชอบดูแล
ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบสถานศึกษา โดยร่วมกับชุมชนอย่างจริงจังในการพัฒนาบรรยากาศ/สิ่งแวดล้อม                
ของชุมชน ทั้งนี้ อาจปฏิบัติการผ่านกิจกรรมชุมนุมที่มีอยู่ในโรงเรียน  และเน้นให้นักเรียนมีบทบาทหลัก                   
ในการร่วมวางแผนพัฒนา  การปฏิบัติการเช่นนี้  เสมือน  “การใช้ชุมชนที่ เป็นที่ ตั้ งของสถานศึกษา                
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เป็นห้องปฏิบัติการทดลองประสบการณ์ชีวิตต่าง ๆ แก่ผู้เรียน” ทั้งนี้เชื่อว่า หากนักเรียนมองเห็นแนวทาง             
การพัฒนาชุมชนที่เป็นรูปธรรม 1 ชุมชน นักเรียนเหล่านั้นจะสามารถนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนที่
อยู่อาศัยของตนเองได้ในอนาคต อีกทั้ง โรงเรียนเองก็จะเป็นที่รักใคร่/เป็นที่พอใจของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของ
โรงเรียน เป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างแท้จริง(อนึ่งชุมชน อาจให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการทำกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ในส่วนนี้ไปในตัวด้วย” 

4) ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น รู้จักปิดน้า ปิดไฟ เมื่อเลิกใช้ ทิ้งขยะในถังขยะ        
ช่วยดูแลสาธารณสมบัติ ช่วยดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียน  หมู่บ้านชุมชน
เป็นต้น 

 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ให้มีการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการประเมินรายปี โรงเรียนกำหนดแนวทางการประเมิน              
ให้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมดำเนินการประเมินตามจุดประสงค์ ดังนี้ 

1) ให้ผลการประเมิน มี 2 ระดับ คือ ผ่าน และ ไม่ผ่าน 

2) ให้ตัดสินผลการประเมินเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
3) เกณฑ์การประเมิน “ผ่าน” พิจารณาจาก 

4) เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5) นักเรียนมีผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานอยู่ในระดับดี 
6) ให้มีสัญลักษณ์แทนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 

     “ผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80ของเวลาเรียนทั้งหมด 

ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานอยู่ในระดับดี 
“มผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนน้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
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บทที ่4 

เกณฑ์การจบการศึกษา 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา 

การวัดและประเมินผลการเรียน 

1. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 

1.1 การตัดสินผลการเรียน 

การตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน                   
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น  ผู้สอนต้องคำนึงถึง                 
การพัฒนานักเรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของนักเรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่
ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมนักเรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ ดังนี้ 

 1.1.1 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

 1.1.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตัวชี้วัดทุกตัว 

 1.1.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

 1.1.4 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนอยู่ในระดับ“ดีเยี่ยม” หรือ“ดี” หรือ 

“ผ่าน” 

 1.1.5 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ“ดีเยี่ยม”หรือ “ดี” หรือ 

“ผ่าน” 

 1.1.6 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับ “ผ่าน” 

1.2 การเลื่อนชั้น มีเกณฑ์ดังนี้ 
1.2.1 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

1.2.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตัวชี้วัดทุกตัวในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.2.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชาที่เรียน และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

1.00 

1.2.4 ผู้ เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด                
ในการประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
อนึ่ง หากผลการประเมินผู้เรียนไม่เป็นไปตามท่ีกำหนด หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง และเป็นเหตุผลที่ได้รับ
การยกเว้นตามที่สถานศึกษากำหนด รวมทั้งมีข้อบกพร่องไม่มากนัก ซึ่งครูผู้สอนสามารถทาการซ่อมเสริมได้ ให้
ผู้เรียนมีโอกาสในการซ่อมเสริม เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

สำหรับผู้เรียนที่มีสติปัญญาและความสามารถเป็นเลิศ สถานศึกษาอาจพิจารณาให้มีการเลื่อนชั้นเรียน
ระหว่างปีได้ โดยสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการโรงเรียน ผู้แทนจากต้นสังกัด เพ่ือพิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้ 

1) มีผลการเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและผลการเรียนในปีการศึกษาปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

2) มีวุฒิภาวะที่เหมาะสมและสามารถเรียนในชั้นสูงขึ้นได้ 
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3) ผ่านการประเมินตัวชี้วัดทั้งหมดในปีปัจจุบัน และภาคเรียนที่ 1 ของชั้นเรียนที่สูงขึ้นในการเลื่อนชั้น
เรียนสูงขึ้นระหว่างปี ให้เป็นไปตามความยินยอมของผู้เรียนและผู้ปกครองและต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายนของปี 
 

1.3 การให้ระดับผลการเรียน 

1.3.1 การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับ ผลการเรียนเป็น 8 
ระดับ ดังนี้ 

ระดับผลการเรียน ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

4   81-100  ดีเยี่ยม 

3.5   75-79   ดีมาก 

3   75-74   ดี 

2.5   71-74   ค่อนข้างด ี

2   65-69   น่าพอใจ 

1.5   61-64   พอใช้ 
1   51-54   ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ 
1   1-49   ต่ำกว่าเกณฑ ์

1.3.2 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี ผ่าน               
และไม่ผ่าน ดังนี้ 

ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

ดี หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

ผ่าน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีมีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่มีข้อบกพร่องบางประการ 

ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีไม่มีผลงาน                
ที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่อง             
ที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

การวัดและประเมินผลการเรียน 

1. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 

     1.1 การตัดสินผลการเรียน 

การตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน                   
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น  ผู้สอนต้องคำนึงถึง                   
การพัฒนานักเรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของนักเรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่
ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมนักเรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ ดังนี้ 
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1.1.1 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

1.1.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตัวชี้วัดทุกตัว 

1.1.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

1.1.4 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนอยู่ในระดับ“ดีเยี่ยม” หรือ“ดี” หรือ 

“ผ่าน” 

1.1.5 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ“ดีเยี่ยม”หรือ “ดี” หรือ 

“ผ่าน” 

1.1.6 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับ “ผ่าน” 

     1.2 การเลื่อนชั้น มีเกณฑ์ดังนี้ 
   1.2.1 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

1.2.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตัวชี้วัดทุกตัวในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     1.2.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชาที่เรียน และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

1.11 

1.2.4 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด                     
ในการประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

อนึ่ง หากผลการประเมินผู้เรียนไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง และเป็น
เหตุผลที่ได้รับการยกเว้นตามที่สถานศึกษากำหนด  รวมทั้งมีข้อบกพร่องไม่มากนัก ซึ่งครูผู้สอนสามารถ              
ทำการซ่อมเสริมได ้ให้ผู้เรียนมีโอกาสในการซ่อมเสริม เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 

สำหรับผู้เรียนที่มีสติปัญญาและความสามารถเป็นเลิศ สถานศึกษาอาจพิจารณาให้มีการเลื่อนชั้นเรียน
ระหว่างปีได้ โดยสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการโรงเรียน ผู้แทนจากต้นสังกัด เพ่ือพิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้ 

1) มีผลการเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและผลการเรียนในปีการศึกษาปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

2) มีวุฒิภาวะที่เหมาะสมและสามารถเรียนในชั้นสูงขึ้นได้ 
3) ผ่านการประเมินตัวชี้วัดทั้งหมดในปีปัจจุบัน และภาคเรียนที่ 1 ของชั้นเรียนที่สูงขึ้น 

ในการเลื่อนชั้นเรียนสูงขึ้นระหว่างปี ให้เป็นไปตามความยินยอมของผู้เรียนและผู้ปกครองและต้องดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนของป ี

       1.3 การให้ระดับผลการเรียน 

1.3.1 การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับ                
ผลการเรียนเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
ระดับผลการเรียน ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

4   81-100   ดีเยี่ยม 

3.5   75-79    ดีมาก 

3    75-74   ดี 

2.5   71-74   ค่อนข้างด ี

2   65-69   น่าพอใจ 
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1.5  61-64    พอใช้ 
1   51-54    ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ 
1   1-49     ต่ำกว่าเกณฑ ์

1.3.2 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี ผ่าน                   
และไม่ผ่าน ดังนี้ 

ดีเยี่ยม  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีผลงาน               
ที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

ดี  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

ผ่าน  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีมีผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่มีข้อบกพร่องบางประการ 

ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีไม่มีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับ   
การปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

     1.3.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะเพื่อการเลื่อนชั้น และจบการศึกษา 
เป็นผ่านและไม่ผ่าน ในการผ่านกำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน และความหมายของแต่ละ
ระดับ ดังนี้ 

ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันเพ่ือ
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และนาไปใช้
ในชีวิตประจำวัน เพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 

5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี 
ดี หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับของสังคม โดย

พิจารณาจากผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับของสังคม โดยพิจารณา
จาก 

1) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1 - 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมิน
ต่ำกว่าระดับด ีหรือ 

2) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด ได้ผลการประเมินต่ำ
กว่าระดับผ่าน หรือ 

3) ได้ผลการประเมินระดับดี จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับ
ผ่าน 

ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจาก
ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาจาก 

1) ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำ
กว่าระดับผ่าน  

 



                                หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนภูมสิิทธ์ิวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2565)                       229 

 

2) ได้ผลการประเมินระดับดี จำนวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด ได้ผลการประเมินต่ำกว่า
ระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกำหนด โดยพิจารณาจาก
ผู้ เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจากผล               
การประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต ่1 คุณลักษณะ 

 1.3.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของนักเรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน               
และไม่ผ่าน 

“ผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานอยู่ในระดับดี 
“มผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานอยู่ในระดับปรับปรุง 
ในกรณีท่ีผู้เรียนได้ “มผ” ครูผู้ดูแลกิจกรรมต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทากิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้

เข้าร่วมหรือไม่ได้ทาจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้
เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษาถัดไป ยกเว้นกรณีมีเหตุสุดวิสัย 

2. เกณฑ์การจบการศึกษา 

หลักสูตรโรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดเกณฑ์สาหรับการจบการศึกษา ดังนี้ 
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

1. ผู้เรียน มีเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน จำนวน 880 ชั่วโมง รายวิชาเพ่ิมเติมปีละไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีละ 4 กิจกรรม 

2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ “1” เป็นอย่างต่ำ 
3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนอยู่ในระดับ “ ดีเยี่ยม” หรือ “ ดี” หรือ 

“ผ่าน” 

     4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ “ ดีเยี่ยม” หรือ “ ดี “ หรือ “ผ่าน” 

5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษา 
1. ผู้เรียน มีเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน จำนวน 880 ชั่วโมง รายวิชาเพ่ิมเติมปีละไม่น้อยกว่า 200 

ชั่วโมง และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีละ 4 กิจกรรม 

2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ “1” เป็นอย่างต่ำ 
3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนอยู่ในระดับ “ ดีเยี่ยม” หรือ “ ดี” หรือ 

“ผ่าน” 

     4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ “ ดีเยี่ยม” หรือ “ ดี “ หรือ “ผ่าน” 

5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 
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วิชาภาษาไทย 

คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

  อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง คำสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว เข้าใจ
ความหมายของคำ และข้อความท่ีอ่าน ตั้งคำถามเชิงเหตุผล ลำดับเหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้  
ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ปฏิบัติตามคำสั่ง คำอธิบายจากเรื่องที่อ่านได้  เข้าใจความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ 
แผนที่และแผนภูมิ อ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอและมีมารยาทในการอ่าน 

  มีทักษะในการคัดลายมือเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย บันทึกประจำวัน เขียนจดหมายลาครู เขียน
เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เขียนจดหมายลาครู เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เขียนเรื่องตาม
จินตนาการและมีมารยาทในการเขียน 

 เล่ารายละเอียดและบอกสาระสำคัญ ตั้งคำถาม ตอบคำถาม รวมทั้งพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสาร เล่าประสบการณ์ และพูดแนะนำหรือพูดเชิญชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม และมี
มารยาทในการฟัง ดูและพูด 

  สะกดคำและเข้าใจความหมายของคำ ความแตกต่างของคำและพยางค์ หน้าที่ของคำในประโยค มี
ทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของคำ แต่งประโยคง่าย ๆ แต่งคำคล้องจอง แต่งคำขวัญ และ
เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 เข้าใจและสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม เพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน แสดง
ความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อ่าน รู้จักเพลงพ้ืนบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น ร้องบทร้อง
เล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจได้ 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้อง อธิบายความหมายโดยตรง
และความหมายโดยนัยของคำ ประโยค  ข้อความ สำนวนโวหารจากเรื่องที่อ่าน เข้าใจคำแนะนำ คำอธิบายใน
คู่มือต่าง ๆ แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน และนำความรู้ ความคิดจาก
เรื่องท่ีอ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน และเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน 

 มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดคำ แต่งประโยคและเขียน
ข้อความ ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ข้อความที่ชัดเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด 
เพ่ือพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็น เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และมีมารยาทในการเขียน 
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 พูดแสดงความรู้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู เล่าเรื่องย่อหรือสรุปจากเรื่องที่ฟังและดู ตั้งคำถาม 
ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังและดู รวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูโฆษณาอย่างมีเหตุผล พูด
ตามลำดับขั้นตอนเรื่องต่าง ๆ อย่างชัดเจน พูดรายงานหรือประเด็นค้นคว้าจากการฟัง การดู การสนทนา และ
พูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดูและพูด 

 สะกดคำและเข้าใจความหมายของคำ สำนวน คำพังเพยและสุภาษิต รู้และเข้าใจชนิดและหน้าที่
ของคำในประโยค ชนิดของประโยค คำภาษาถิ่นและคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ใช้         คำราชาศัพท์
และคำสุภาพได้อย่างเหมาะสม  แต่งประโยค แต่งบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสี่ กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 
11 

 เข้าใจและเห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน เล่านิทานพ้ืนบ้าน ร้องเพลงพ้ืนบ้านของ
ท้องถิ่น นำข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจำบทอาขยานที่กำหนดได้       

 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

• อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้อง  เข้าใจความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัย  จับใจความสำคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ่าน  แสดงความคิดเห็นและข้อ
โต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน  และเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด   ย่อความ   เขียนรายงานจาก  สิ่งที่อ่านได้  
วิเคราะห์  วิจารณ์  อย่างมีเหตุผล  ลำดับความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไปได้ของเรื่องท่ีอ่าน  รวมทั้ง
ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 

• เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษาเขียนคำ
ขวัญ คำคม คำอวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติและประสบการณ์
ต่างๆ เขียนย่อความ  จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิด
หรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล   ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและเขียนโครงงาน 

• พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  ประเมินสิ่งที่ได้จากการฟังและดู  นำข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ         มีศิลปะ
ในการพูด พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีมารยาท
ในการฟัง  ดู  และพูด 

• เข้าใจและใช้คำราชาศัพท์  คำบาลีสันสกฤต  คำภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ คำทับศัพท์ และศัพท์
บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยครวม ประโยคซ้อน 
ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ  กาพย์  และ
โคลงสี่สุภาพ 

• สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละครสำคัญ วิถีชีวิตไทย และคุณค่าท่ี
ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน  พร้อมทั้งสรุปความรู้ข้อคิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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วิชาคณิตศาสตร์ 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

   มีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ 

และการดำเนินการของจำนวน สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร พร้อม 

ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ 

  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ำหนัก ปริมาตร ความจุ เวลาและเงิน 

สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และนำความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ได้ 

   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรง
กลม ทรงกระบอก รวมทั้ง จุด ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง และมุม 

   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธ์ได้ 

   รวบรวมข้อมูล และจำแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็นใชีวิตประจำวัน 

และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได้ 

   ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ 

แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง 

เหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอ 

ได้อย่างถูกต้อง เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ มี 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

   มีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับจำนวนนับและศูนย์ เศษส่วน 

ทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง ร้อยละ การดำเนินการของจำนวน สมบัติเกี่ยวกับจำนวน สามารถ 

แก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสาม 

ตำแหน่ง และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ สามารถหาค่าประมาณ 

ของจำนวนนับและทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งได้ 
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  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ำหนัก พ้ืนที ่ปริมาตร ความจุ เวลา เงิน 

ทิศ แผนผัง และขนาดของมุม สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และนำความรู้เกี่ยวกับการวัด 

ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม 

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด มุม และเส้นขนาน 

  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธ์ได้ แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบ 

รูป สามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาพร้อมทั้งเขียนให้อยู่ในรูปของสมการเชิงเส้นที่มีตัวไม่ 

ทราบค่าหนึ่งตัวและแก้สมการนั้นได้ 

   รวบรวมข้อมูล อภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่ง 

เปรียบเทียบ แผนภูมิรูปวงกลม กราฟเส้น และตาราง และนำเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมิรูปภาพ 

แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ และกราฟเส้น ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นเบื้องต้นในการ 

คาดคะเนการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ 

   ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ 

เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ 

สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย 

และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง 

คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์_ 

 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

• มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจำนวนจริง มีความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ เลขยก
กำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม รากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริง สามารถดำเนินการเกี่ยวกับจำนวน
เต็ม เศษส่วน ทศนิยม เลขยกกำลัง รากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริง ใช้การประมาณค่าในการ
ดำเนินการและแก้ปัญหา และนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวของปริซึม ทรงกระบอก และปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก 
พีระมิด กรวย และทรงกลม เลือกใช้หน่วยการวัดในระบบต่าง ๆ เกี่ยวกับความยาว พ้ืนที่ และปริมาตรได้อย่าง
เหมาะสม พร้อมทั้งสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
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• สามารถสร้างและอธิบายขั้นตอนการสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้วงเวียนและสันตรง อธิบาย
ลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติซึ่งได้แก่ ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลมได้  

• มีความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของความเท่ากันทุกประการและความคล้ายของรูปสามเหลี่ยม เส้น
ขนาน ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และสามารถนำสมบัติเหล่านั้นไปใช้ในการให้เหตุผลและแก้ปัญหาได้ มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต(geometric transformation)ในเรื่องการเลื่อนขนาน
(translation) การสะท้อน (reflection) และการหมุน (rotation)  และนำไปใช้ได้ 

• สามารถนึกภาพและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
• สามารถวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูป สถานการณ์หรือปัญหา และสามารถใช้

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และกราฟในการ
แก้ปัญหาได้ 

• สามารถกำหนดประเด็น เขียนข้อคำถามเกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์ กำหนดวิธีการศึกษา เก็บ
รวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมได้  

• เข้าใจค่ากลางของข้อมูลในเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของข้อมูลที่ยังไม่ได้แจก
แจงความถี่ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งใช้ความรู้ในการพิจารณาข้อมูลข่าวสารทางสถิติ  

• เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ สามารถใช้ความรู้
เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์และประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

• ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการ
นำเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  และนำความรู้  หลักการ  
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 เข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิต และการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

 เข้าใจลักษณะที่ปรากฏและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัว แรงในธรรมชาติ รูปของพลังงาน 

 เข้าใจสมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ำ อากาศ ดวงอาทิตย์ และดวงดาว 

 ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต วัสดุและสิ่งของ และปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตัว สังเกต สำรวจ 

ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง เขียน หรือวาดภาพ 
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 ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการดำรงชีวิต การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทำ
โครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้ หรือตามความสนใจ 

 แสดงความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ และแสดงความซาบซึ้งต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวแสดงถึง
ความมีเมตตา ความระมัดระวังต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน 

 ทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งม่ัน รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จนเป็นผลสำเร็จและทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 เข้าใจโครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของ 

สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน 

 เข้าใจสมบัติและการจำแนกกลุ่มของวัสดุ สถานะของสาร สมบัติของสารและการทำให้สารเกิดการ
เปลี่ยนแปลง สารในชีวิตประจำวัน การแยกสารอย่างง่าย 

 เข้าใจผลที่เกิดจากการออกแรงกระทำกับวัตถุ ความดัน หลักการเบื้องต้นของแรงลอยตัว 

สมบัติและปรากฏการณ์เบื้องต้นของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า 

 เข้าใจลักษณะ องค์ประกอบ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ ความสัมพันธ์ของดวง 

อาทิตย ์โลก และดวงจันทร์ที่มีผลต่อการเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติ 

 ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ คาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง วางแผนและสำรวจ 

ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ ์วิเคราะห์ข้อมูล และสื่อสารความรู้จากผลการสำรวจตรวจสอบ 

 ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต และการศึกษาความรู้เพ่ิมเติม 

ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามท่ีกำหนดให้หรือตามความสนใจ 

 แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตย์ในการสืบเสาะหาความรู้ 

 ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความชื่นชม ยกย่อง และ 

เคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น 

 แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้การดูแลรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 

 ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความ 
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คิดเห็นของผู้อื่น 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

• เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของการทำงานของระบบ
ต่างๆ  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  เทคโนโลยีชีวภาพ  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและ
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม 

• เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของสารละลาย สารบริสุทธิ์  การเปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบ
ของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

• เข้าใจแรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ในชีวิตประจำวัน กฎการอนุรักษ์
พลังงาน การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน การสะท้อน การหักเหและความเข้มของแสง 

• เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทางไฟฟ้า หลักการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงานไฟฟ้าและ
หลักการเบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

• เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก แหล่งทรัพยากรธรณี ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ และผลที่มีต่อสิ่งต่างๆ บนโลก ความสำคัญของ
เทคโนโลยีอวกาศ 

• เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี การพัฒนาและผลของการพัฒนา
เทคโนโลยีต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

• ตั้งคำถามที่มีการกำหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง วางแผนและลง
มือสำรวจตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูล และสร้างองค์ความรู้ 

• สื่อสารความคิด ความรู้จากผลการสำรวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง หรือใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

• ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต การศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติม ทำโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ 

• แสดงถึงความสนใจ มุ่งม่ัน รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ในการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ 
เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้องเชื่อถือได้ 

• ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบ
อาชีพ แสดงความชื่นชม ยกย่องและเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น 

• แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า มีส่วนร่วมในการพิทักษ์ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

• ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
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วิชาภาษาอังกฤษ 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องที่ฟัง อ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ และ 

บทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความหมายของคำและกลุ่มคำท่ีฟังตรงตาม 

ความหมาย ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ 

 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและ 

คำขอร้องง่ายๆ บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือน 

บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง 

 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล สัตว์ 

และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน 

 พูดและทำท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคำศัพท์ 

ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล /วันสำคัญ /งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรม 

ทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 

 บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศ 

และภาษาไทย 

 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

 ใช้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือรวบรวมคำศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 

 มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด) สื่อสารตามหัวเรื่องเก่ียวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และเวลาว่างและนันทนาการ ภายใน 

วงคำศัพท์ประมาณ ๓๐๐-๔๕๐ คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) 

 ใช้ประโยคคำเดียว (One Word Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ในการสนทนา
โต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน 
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จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ 

นิทาน และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก /ระบุประโยคและข้อความตรงตาม 

ความหมายของสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟังและ 

อ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า 

 พูด /เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และให้คำแนะนำ พูด/ 

เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ 

ง่ายๆ พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูด /เขียน 

แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ 

และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟังและอ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

 ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม 

ของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล /วันสำคัญ /งานฉลอง /ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 

เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

 บอกความหมือน / ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้ 

เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

เปรียบเทียบความเหมือน /ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับ 

ของไทย 

 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ และนำเสนอ
ด้วยการพูด/การเขียน 

 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 

 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

 มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเก่ียวกับ 

ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 

การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและ 
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นามธรรม) 

ใช้ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม (Compound Sentences) สื่อความหมายตามบริบทต่างๆ 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

•  ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุ/เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ 
สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

•  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว  
เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  ใช้คำขอร้อง คำชี้แจง และคำอธิบาย 
ให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่าง
เหมาะสม 

•  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆ  
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์
เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ และเหตุการณ์  พร้อมให้เหตุผลประกอบ   

•  เลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม 

และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

•  เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  

และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบและ อธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ 

ของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม   

•   ค้นคว้า  รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก 

แหล่งการเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

•  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม   

•  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ /ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ 

และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ 
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•  มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม  เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-
ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภายในวงคำศัพท์ประมาณ ๒,๑๐๐-๒,๒๕๐ คำ (คำศัพท์ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น) 
 ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) สื่อความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนา
ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 

วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ที่อยู่อาศัย 

และเชื่องโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกว้าง 

  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการ และมีข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาให้เป็น 

ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ มีความเป็นพลเมืองดี มี 

ความรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันและการทำงานกับผู้อ่ืน มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน และได้ฝึกหัด 

ในการตัดสินใจ 

 ได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะการบูรณาการ 

ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดเก่ียวกับปัจจุบันและอดีต มีความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจได้ข้อคิดเกี่ยวกับรายรับ- 

รายจ่ายของครอบครัว เข้าใจถึงการเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค รู้จักการออมข้ันต้นและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง 

 ได้รับการพัฒนาแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง 

เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา เพ่ือเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจในขั้นที่สูงต่อไป 

 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 ได้เรียนรู้เรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ ลักษณะทาง 

กายภาพ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเน้นความเป็น 

ประเทศไทย 

 ได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลัก 
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คำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีส่วนร่วมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น 

 ได้ศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น 

จังหวัด ภาค และประเทศ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ของ 

ท้องถิ่นตนเองมากยิ่งข้ึน 

 ได้ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคต่างๆของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ได้รับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์เพ่ือขยายประสบการณ์ไปสู่การทำความเข้าใจ ในภูมิภาค ซีกโลกตะวันออก 

และตะวันตกเก่ียวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีวัฒนธรรม  

การดำเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

• ได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลก เพ่ือพัฒนาแนวคิด เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

• ได้เรียนรู้และพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รับการพัฒนา
แนวคิด และขยายประสบการณ์ เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก ได้แก่ 
เอเชีย โอเชียเนีย  แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ในด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความ
เชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
ได้รับการพัฒนาแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและ
วางแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

วิชาการงาน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 เข้าใจวิธีการทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม ใช้วัสดุ อุปกรณ์ 

และเครื่องมือถูกต้องตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการทำงาน มีลักษณะนิสัยการทำงาน 

ที่กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม 
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จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 เข้าใจการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะ 

การทำงานร่วมกัน ทำงานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะนิสัยการทำงานที่ขยัน 

อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีมารยาท และมีจิตสำนึกในการใช้น้ำ ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ 

 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 •    เข้าใจกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน มีทักษะ                     
การแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทำงาน ที่เสียสละ มี
คุณธรรม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 

 •   เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติท่ีดีต่อและเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพ 
วิธีการหางานทำ คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการมีงานทำ วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ มีทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็น
สำหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณ์ต่ออาชีพที่สนใจ และประเมินทางเลือก ในการประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับความรู้  ความถนัด และความสนใจ 

วิชาสุขศึกษา 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 

• มีความรู้  และเข้าใจในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยที่มีผลต่อ         
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ  วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 

• มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการกิน  การพักผ่อนนอนหลับ  การรักษาความสะอาดอวัยวะทุกส่วนของ
ร่างกาย  การเล่นและการออกกำลังกาย 

• ป้องกันตนเองจากพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การใช้สารเสพติด  การล่วงละเมิ ดทางเพศและรู้จัก
ปฏิเสธในเรื่องที่ไม่เหมาะสม 

• ควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ตามพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุ  มีทักษะ              การ
เคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ  
และเกม  ได้อย่างสนุกสนาน  และปลอดภัย 

• มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร  ของเล่น  ของใช้  ที่มีผลดีต่อสุขภาพ  หลีกเลี่ยงและป้องกัน
ตนเองจากอุบัติเหตุได ้

• ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อมีปัญหาทางอารมณ์  และปัญหาสุขภาพ 
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• ปฏิบัติตนตามกฎ  ระเบียบข้อตกลง  คำแนะนำ  และขั้นตอนต่างๆ  และให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน
ด้วยความเต็มใจจนงานประสบความสำเร็จ 

• ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อ่ืนในการเล่นเป็นกลุ่ม 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 

• เข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการทำงานของระบบต่าง ๆ  ของร่างกาย  และรู้จักดูแลอวัยวะที่
สำคัญของระบบนั้น ๆ 

• เข้าใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม  แรงขับทางเพศของชาย
หญิง  เมื่อย่างเข้าสู่วัยแรกรุ่นและวัยรุ่น  สามารถปรับตัวและจัดการได้อย่างเหมาะสม 

• เข้าใจและเห็นคุณค่าของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุ่น  และเป็นสุข 

• ภูมิใจและเห็นคุณค่าในเพศของตน  ปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศได้ถูกต้องเหมาะสม 

• ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการเกิดโรค  อุบัติเหตุ  ความ
รุนแรง  สารเสพติดและการล่วงละเมิดทางเพศ 

• มีทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานและการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน 

• รู้หลักการเคลื่อนไหวและสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  เกม  การละเล่นพ้ืนเมือง  กีฬา
ไทย  กีฬาสากลได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน  มีน้ำใจนักกีฬา  โดยปฏิบัติตามกฎ  กติกา  สิทธิ  และหน้าที่
ของตนเอง  จนงานสำเร็จลุล่วง 

• วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพได้ตาม
ความเหมาะสมและความต้องการเป็นประจำ 

• จัดการกับอารมณ์  ความเครียด  และปัญหาสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

• มีทักษะในการแสวงหาความรู้  ข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ 

 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

• เข้าใจและเห็นความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่มีต่อ
สุขภาพและชีวิตในช่วงวัยต่าง ๆ 

• เข้าใจ  ยอมรับ  และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  ความรู้สึก
ทางเพศ  ความเสมอภาคทางเพศ  สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  และตัดสินใจแก้ปัญหาชีวิตด้วยวิธีการที่
เหมาะสม 

• เลือกกินอาหารที่เหมาะสม  ได้สัดส่วน ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย 

• มีทักษะในการประเมินอิทธิพลของเพศ  เพ่ือน  ครอบครัว  ชุมชนและวัฒนธรรมที่มีต่อเจตคติ  
ค่านิยมเก่ียวกับสุขภาพและชีวิต  และสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม 

• ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการเกิดโรค  อุบัติเหตุ  การใช้ยา  
สารเสพติด  และความรุนแรง  รู้จักสร้างเสริมความปลอดภัยให้แก่ตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน 
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• เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กายเพ่ือสุขภาพ  โดยนำหลักการของทักษะกลไกมาใช้ได้อย่างปลอดภัย  สนุกสนาน  และปฏิบัติเป็นประจำ
สม่ำเสมอตามความถนัดและความสนใจ 

• แสดงความตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การดำรงสุขภาพ  
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  การออกกำลังกายและการเล่นกีฬากับการมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 

• สำนึกในคุณค่า  ศักยภาพและความเป็นตัวของตัวเอง 
• ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  หน้าที่ความรับผิดชอบ  เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน   ให้ความร่วมมือ

ในการแข่งขันกีฬาและการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ  ด้วยความมุ่งมั่นและมีน้ำใจนักกีฬา จนประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายด้วยความชื่นชม และสนุกสนาน 

 

วิชาศิลปศึกษา 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

• รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง และจำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และงานทัศนศิลป์ มีทักษะพ้ืนฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี โดยใช้เส้น รูปร่าง 
รูปทรง สี และพ้ืนผิว ภาพปะติด และงานปั้น งานโครงสร้างเคลื่อนไหวอย่างง่าย ๆ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก
จากเรื่องราว เหตุการณ์ ชีวิตจริง สร้างงานทัศนศิลป์ตามท่ีตนชื่นชอบ สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการ
ปรับปรุงงานของตนเอง 

 • รู้และเข้าใจความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน ที่มาของงานทัศนศิลป์                  
ในท้องถิ่น ตลอดจนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

• รู้และเข้าใจแหล่งกำเนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง บทบาทหน้าที่ ความหมาย ความสำคัญของบท
เพลงใกล้ตัวที่ได้ยิน สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลง เคาะจังหวะ เคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับบทเพลง 
อ่าน เขียน และใช้สัญลักษณ์แทนเสียงและเคาะจังหวะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดนตรี เสียงขับร้องของ
ตนเอง มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดนตรีในชีวิตประจำวัน 

 • รู้และเข้าใจเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น มีความชื่นชอบ เห็นความสำคัญและประโยชน์ของ
ดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 

 • สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ สามารถแสดงท่าทางประกอบจังหวะเพลงตามรูปแบบ
นาฏศิลป์  มีมารยาทในการชมการแสดง  รู้หน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม รู้ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจำวัน เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย 
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 • รู้และเข้าใจการละเล่นของเด็กไทยและนาฏศิลป์ท้องถิ่น ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่น
พ้ืนบ้าน สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพ้ืนบ้านกับการดำรงชีวิตของคนไทย บอกลักษณะเด่นและ
เอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทยตลอดจนความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้ 

  

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 

 • รู้และเข้าใจการใช้ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลักการจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุล น้ำหนัก แสงเงา 
ตลอดจนการใช้สีคู่ตรงข้ามที่เหมาะสมในการสร้างงานทัศนศิลป์  ๒ มิติ ๓ มิติ  เช่น งานสื่อผสม งานวาดภาพ
ระบายสี งานปั้น งานพิมพ์ภาพ รวมทั้งสามารถ สร้างแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพ่ือถ่ายทอด
ความคิดจินตนาการเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงาน
ทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกัน เข้าใจปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
หลักการลด และเพ่ิมในงานปั้น การสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตน รู้วิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
ตลอดจน รู้และเข้าใจคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม 

• รู้และเข้าใจบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเชื่อ          ความ
ศรัทธา ในศาสนา และวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

• รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงร้อง เครื่องดนตรี และบทบาทหน้าที่รู้ถึงการเคลื่อนที่ขึ้น ลง 
ของทำนองเพลง องค์ประกอบของดนตรี ศัพท์สังคีตในบทเพลง ประโยคและอารมณ์ของบทเพลงที่ฟัง ร้อง
และบรรเลงเครื่องดนตรี ด้นสดอย่างง่าย ใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกวิธี อ่าน เขียนโน้ตไทยและสากล
ในรูปแบบต่าง ๆ รู้ลักษณะของผู้ที่จะเล่นดนตรีได้ดี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรี ถ่ายทอด
ความรู้สึกของบทเพลงที่ฟัง สามารถใช้ดนตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลป์และ การเล่าเรื่อง 

• รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมต่าง ๆ 
เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร์ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรี รู้คุณค่าดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน เห็น
ความสำคัญในการอนุรักษ์ 

• รู้และเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ สามารถแสดงภาษาท่า นาฏยศัพท์พ้ืนฐาน สร้างสรรค์การ
เคลื่อนไหวและการแสดงนาฏศิลป์ และการละครง่าย ๆ ถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ และสามารถออกแบบเครื่อง
แต่งกายหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงง่าย ๆ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่
ประสบในชีวิตประจำวัน แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง และบรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่องาน
นาฏศิลป์ 
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• รู้และเข้าใจความสัมพันธ์และประโยชน์ของนาฏศิลป์และการละคร สามารถเปรียบเทียบการ
แสดงประเภทต่าง ๆ ของไทยในแต่ละท้องถิ่น และสิ่งที่การแสดงสะท้อนวัฒนธรรมประเพณีเห็นคุณค่าการ
รักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย 

 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

• รู้และเข้าใจเรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบและเทคนิคที่หลากหลายในการ  สร้างงาน
ทัศนศิลป์ ๒ มิติ และ ๓ มิติ เพ่ือสื่อความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ วิเคราะห์รูปแบบเนื้อหา
และประเมินคุณค่างานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่น สามารถเลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นอย่าง
เหมาะสม สามารถออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ กราฟิก  ในการนำเสนอข้อมูลและมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นด้าน
อาชีพที่เก่ียวข้องกันกับงานทัศนศิลป์ 

• รู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่น              แต่
ละยุคสมัย เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและสามารถเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์              ที่มา
จากยุคสมัยและวัฒนธรรมต่าง ๆ  

• รู้และเข้าใจถึงความแตกต่างทางด้านเสียง องค์ประกอบ อารมณ์ ความรู้สึก   ของบทเพลงจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ มีทักษะในการร้อง บรรเลงเครื่องดนตรี ทั้งเดี่ยวและเป็นวงโดยเน้นเทคนิคการร้องบรรเลง
อย่างมีคุณภาพ มีทักษะในการสร้างสรรค์บทเพลงอย่างง่าย อ่านเขียนโน้ต ในบันไดเสียงที่มีเครื่องหมาย แปลง
เสียงเบื้องต้นได้ รู้และเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบของผลงานทางดนตรี องค์ประกอบของผลงานด้านดนตรี
กับศิลปะแขนงอ่ืน แสดงความคิดเห็นและบรรยายอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลง สามารถนำเสนอบทเพลงที่
ชื่นชอบได้อย่างมีเหตุผล มีทักษะในการประเมินคุณภาพของบทเพลงและการแสดงดนตรี รู้ถึงอาชีพต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง เข้าใจถึงอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม 

• รู้และเข้าใจที่มา ความสัมพันธ ์อิทธิพลและบทบาทของดนตรีแต่ละวัฒนธรรมในยุคสมัยตา่ง ๆ 
วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ 

• รู้และเข้าใจการใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแปลความและสื่อสารผ่านการแสดง 
รวมทั้งพัฒนารูปแบบการแสดง สามารถใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ในการพิจารณาคุณภาพ การแสดง วิจารณ์
เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ โดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบทางนาฏศิลป์ ร่วมจัดการแสดงนำแนวคิดของการ
แสดงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

• รู้ และ เข้ า ใจป ระเภ ทละครไทยในแต่ ล ะยุ คสมั ย  ปั จจั ยที่ มี ผลต่ อการ เปลี่ ย นแปลง                      
ของนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ละครไทย และละครพ้ืนบ้าน เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดง
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นาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมทั้งสามารถออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์ เครื่องแต่งกายในการแสดง
นาฏศิลป์และละคร มีความเข้าใจ ความสำคัญ บทบาทของนาฏศิลป์ และละครในชีวิตประจำวัน 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด โดย
กำหนดเกณฑ์ในการประเมินอย่างเหมาะสม ดังนี้ 

๑. กำหนดคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดไว้ 

๒ ระดับ คือ  ผ่าน (ผ) และไม่ผ่าน (มผ) 

๒. กำหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมและกำหนดเกณฑ์การ
ผ่านการประเมิน ดังนี้ 

๒.๑ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 

ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/

คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงาน
ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

๒.๒ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค 

ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ” ในกิจกรรมสำคัญทั้ง ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “มผ” ในกิจกรรมสำคัญกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจาก  

๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒.๓ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อจบระดับการศึกษา 

ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 

ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “มผ” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 

แนวทางการแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 

กรณีท่ีผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรม ให้เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ที่จะต้องซ่อมเสริม 
โดยให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
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นั้น แล้วจึงประเมินให้ผ่านกิจกรรมเพ่ือบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้
บริหาสถานศึกษาทราบ เพ่ือดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 

เกณฑ์การประเมินรายกิจกรรม 

การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้ 

๑.  มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม  ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
แต่ละกิจกรรม สำหรับกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมครบตามโครงสร้าง
เวลาเรียน 

๒. มีผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนดโดยอาจจัดให้ผู้เรียนแสดงผลงาน แฟ้มสะสมงาน หรือจัดนิทรรศการ 

๓.  ผลการประเมินรายภาค/รายปี   

     ผ่าน        หมายถึง  มีผลการประเมินรายภาค/รายปี  ร้อยละ  ๕๐ - ๑๐๐ 

     ไม่ผ่าน   หมายถึง  มีผลการประเมินรายภาค/รายปี  ร้อยละ ๐ - ๕๐   

 

 


