
 

 
 

หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

พุทธศึกราช ๒๕๖๔ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)   

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศกึษาธิการ   



๒ 

 
 

 
  
 

ประกาศสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

เร่ือง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 เพื่อให๎การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล๎องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สภาพแวดล๎อมและความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว เป็นการพัฒนาและ
เสริมสร๎างศักยภาพคนของชาติให๎สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สอดคล๎องกับประเทศไทย ๔.๐ โลก
ศตวรรษที่ ๒๑ และทัดเทียมกับนานาชาติ ผ๎ูเรียนมีศักยภาพในการแขํงขันและด ารงชีวิตอยํางสร๎างสรรค์ใน
ประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได๎ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พุทธศักราช 
๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
เพื่อให๎สอดคล๎องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการบริหารจัดการเวลาเรียน และปรับมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดสอดคล๎องกับค าส่ัง สพฐ. ท่ี ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกาศ สพฐ. ลงวันท่ี ๘ 
มกราคม ๒๕๖๑ เป็นท่ีเรียบร๎อยแล๎ว โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาในการใช๎หลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให๎ใช๎ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ , ๔ และ ม.๑ 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให๎ใช๎ในประถมศึกษาปีท่ี ๑ , ๒ , ๔ , ๕ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ , ๒ 
 ๓. ต้ังแตํปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต๎นไป ให๎ใช๎ทุกช้ันเรียน 

 ท้ังนี้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เมื่อวันท่ี  วันท่ี  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงประกาศให๎ใช๎หลักสูตรสถานศึกษาต้ังแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 
  
   ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
            ลงนาม................................................ 
                                              (บาทหลวง สุรชัยเจริญพงศ์) 
                                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ 



๓ 

 
ค าช้ีแจง 

 
 ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนได๎รวบรวมข๎อมูลสาระตําง ๆ เพื่อจัดท าเป็นหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้น  โดย  ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  เป็นกรอบ
และทิศทางในการจัดท าหลักสูตรในครั้งนี้ 
 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑.  การเตรียมความพร้อม 
 ๑.๑  สร๎างความตระหนักแกํบุคลากรให๎เห็นความส าคัญของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑.๒  พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
 ๒.  การวางแผนจัดท าหลักสูตร 
 ๒.๑  ศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องรํวมกัน 
 ๒.๒ ก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  และเปูาหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๒.๔  ก าหนดสมรรถนะผ๎ูเรียน (ยึดตามหลักสูตรแกนกลาง) 
 ๒.๕  ก าหนดโครงสร๎างตามหลักสูตรสถานศึกษาแตํละชํวงช้ัน  และสัดสํวนเวลา 
 ๒.๖  ก าหนดตัวชี้วัดรายปีและสาระการเรียนรู๎แกนกลางรายปี  ก าหนดสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่น 
 ๒.๗  จัดท าค าอธิบายรายวิชา  ช่ือรายวิชา  กลํุมสาระการเรียนรู๎  ระดับช้ัน  รหัสวิชา  จ านวนเวลา
หรือจ านวนหนํวยกิต  และมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด 
 แนวทางการบริหารจัดการ / การใช้หลักสูตร 
 ใช๎กระบวนการเรียนรู๎  วิธีการเรียนรู๎ที่หลากหลายเน๎นเรียนตามสภาพจริง  เรียนรู๎ด๎วยตนเองเรียนรู๎
รํวมกัน  เรียนรู๎จากธรรมชาติ  เรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง  เรียนรู๎แบบบูรณาการ  ใช๎การวิจัยเป็นเป็นสํวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู๎  การเรียนรู๎คํูคุณธรรม  น ากระบวนการจัดการ  กระบวนการอนุรักษ์และพัฒนา
วิทยาศาสตร์ไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎  เนื้อหา  กระบวนการข๎ามกลํุมสาระ
การเรียนรู๎  ลักษณะองค์รวม  การบูรณาการ  ก าหนดเปูาหมายรํวมกัน  โดยยึดผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 
ค าน า 

 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได๎ปรับเปล่ียนหลักสูตร และมีค าส่ังให๎ใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เมื่อวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยมีเงื่อนไขการใช๎ในโรงเรียนต๎นแบบการใช๎
หลัก สูตรและ โรง เรี ยน ท่ีมี ความพร๎อมการ ใ ช๎หลัก สูตร  ในปีการ ศึ กษา ๒๕๕๒ ตามราช ช่ือ ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศ และใช๎ในโรงเรียนท่ัวประเทศในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จึงได๎จัดท าหลักสูตร โดยได๎ท าการศึกษาจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู๎เป็นเปูาหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน และในมาตรฐานการเรียนรู๎ได๎ระบุส่ิงท่ีผ๎ูเรียนพึงรู๎และปฏิบัติได๎ ท าการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา จุดเน๎น ความต๎องการของท๎องถิ่น ของสถานศึกษา และความต๎องการของผ๎ูเรียน ก าหนดวิสัยทัศน์ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา ค าอธิบายรายวิชา และเกณฑ์ การจบหลักสูตร 
เพื่อให๎ครูผ๎ูสอนได๎น าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพด๎านความรู๎ ทักษะ
สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีจ าเป็นส าหรับใช๎เครื่องมือในการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู๎เพื่อพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ คณะครู และผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกทําน ท่ีมีสํวนรํวมในการจัดท าหลักสูตรฉบับนี้ให๎
ส าเร็จลุลํวงด๎วยดี สามารถน าไปใช๎เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎ ความสามารถ มีทักษะกระบวนการคิด เป็น
คนดี มีคุณธรรม และด ารงชีวิตในสังคมได๎อยํางเป็นสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         (นางสาวจ านันท์ ไพรงาม) 
             ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 

 



๕ 

 

 
สารบญั 

เรื่อง  หน้า 

ค าน า ก 
สารบัญ ข 
บทที่ ๑ ส่วนน า ๑ 
        -  ความหมาย ความส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา ๑ 
        -  ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ๒ 
        -  วิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓  ๔ 
        -  หลักการหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ๔ 
        -  จุดหมายหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ๕ 
        -  สมรรถนะส าคัญของผ๎ูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๕ 
บทที่ ๒  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ๘ 
        -  โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ๘ 
        -  โครงสร๎างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู๎ระดับช้ันประถมศึกษา ๑๐ 
บทที่ ๓  สาระการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ๑๙ 
        -  กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ๑๙ 
        -  กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ๓๖ 
        -  กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ๕๘ 
        -  กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๙๕ 
        -  กลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๓๒ 
        -  กลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ๑๕๕ 
        -  กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ ๑๗๐ 
        -  กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ๑๘๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 
 

สารบญั 
 

เรื่อง  หน้า 

บทที่ ๔  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ๒๒๑ 
        -  ความหมายและความส าคัญของกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน ๒๒๑ 
        -  จุดมํงหมายของกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน ๒๒๑ 
        -  หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน ๒๒๒ 
        -  โครงสร๎างและอัตราเวลาจัดกิจกรรม ๒๒๓ 
        -  การด าเนินการกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ๒๒๔ 
        -  กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ๒๒๔ 
        -  การพิจารณามอบหมายผ๎ูจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน ๒๒๘ 
บทที่ ๕  การจัดการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ ๒๓๐ 
        -  หลักการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ๒๓๐ 
        -  การออกแบบการจัดการเรียนรู๎ ๒๓๑ 
        -  การสํงเสริมการเรียนรู๎ ๒๓๒ 
บทที่ ๖  การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ๒๓๔ 
        -  การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ ๒๓๔ 
        -  เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน ๒๓๖ 
        -  เอกสารหลักฐานการศึกษา ๒๓๙ 
        -  การเทียบโอนผลการเรียน ๒๔๑ 
บทที่ ๗  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ๒๔๒ 
       -  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ ์ ๒๔๒ 
       -  แนวทางการบริหารจัดการ 
คณะผู้จัดท า 

๒๔๒ 
๒๔๕ 

ภาคผนวก  
        -  ค าส่ังโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เรื่อง แตํงต้ังคณะท างานจัดท าหลักสูตร ๒๕๖๔ 
           หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

 

 
 



๗ 

 

  บทที่ ๑ 
 

ส่วนน า 
 

ความหมาย 
 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  พุทธศักราช  ๒๒๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑   เป็นแผนหรือแนวทาง   หรือข๎อก าหนดของการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ท่ีจะใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด  มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ  
โดยมุํงหวังให๎มีความสมบูรณ์ท้ังด๎านรํางกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกท้ังมีความรู๎และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับ
การด ารงชีวิต และมีคุณภาพได๎มาตรฐานสากลเพื่อการแขํงขันในยุคปัจจุบัน  ดังนั้นหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  ๒๕๕๓   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   
๒๕๕๑ จึงประกอบด๎วยสาระส าคัญของหลักสูตรแกนกลาง  สาระความรู๎ท่ีเกี่ยวข๎องกับชุมชนท๎องถิ่นและ
สาระส าคัญท่ีสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม  โดยจัดเป็นสาระการเรียนรู๎รายวิชาพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู๎
และตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู๎รายวิชาเพิ่มเติม  จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนเป็นรายปีในระดับประถมศึกษา 
เป็นรายภาคในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และก าหนด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช   ๒๕๕๑    
 

ความส าคัญ 
 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พุทธศักราช  ๒๕๕๓   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  มีความส าคัญในการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ 
ตัวช้ีวัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว๎เป็นแนวทางให๎ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ 
ตลอดจนผ๎ูเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการจัดมวลประสบการณ์ให๎แกํผ๎ูเรียนได๎พัฒนาให๎
บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐาน  ในการพัฒนาเยาวชนของชาติ  นอกเหนือจากการใช๎เป็นแนวทางหรือ
ข๎อก าหนด ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให๎บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาแล๎ว  หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช   ๒๕๕๑  ท่ีพัฒนาขึ้นยังเป็นหลักสูตรท่ีมีจุดมุํงหมายให๎ครอบครัว ชุมชน  องค์กรในท๎องถิ่น ท้ัง
ภาครัฐและเอกชนเข๎ารํวมจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีแนวทางส าคัญ ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว๎ใน
หลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี้ 



 ๑. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  มุํงพัฒนาให๎ผ๎ูเรียนเกิดความสนุกสนาน และความเพลิดเพลิน 
ในการเรียนรู๎เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร๎างก าลังใจและเร๎าให๎เกิดความก๎าวหน๎าแกํผ๎ูเรียนให๎มากท่ีสุด มีความรู๎
สูงสุด ผ๎ูเรียนทุกคนมีความเข๎มแข็ง ความสนใจ มีประสบการณ์ และความมั่นใจ  เรียนและท างานอยํางเป็น
อิสระและรํวมใจกัน มีทักษะในการอํานออกเขียนได๎คิดเลขเป็น รู๎ข๎อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีส่ือสาร  
สํงเสริมจิตใจท่ีอยากรู๎อยากเห็น และมีกระบวนการคิดอยํางมีเหตุผล 
 ๒. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  สํงเสริมการพัฒนาด๎านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคม และ
วัฒนธรรม  พัฒนาหลักการในการจ าแนกระหวํางถูกและผิด  เข๎าใจและศรัทธาในความเช่ือของตน ความเช่ือ
และวัฒนธรรมท่ีแตกตํางกันพัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผ๎ูเรียนและชํวยให๎เป็นพลเมืองท่ีมีความ
รับผิดชอบ  สามารถชํวยพัฒนาสังคม ให๎เป็นธรรมข้ึน   มีความเสมอภาค  พัฒนาความตระหนัก  เข๎าใจ และ
ยอมรับสภาพแวดล๎อม ท่ีตนด ารงชีวิตอยูํยึดมั่นในข๎อตกลงรํวมกัน  ตํอการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ังในระดับสํวนตน
ระดับท๎องถิ่น  ระดับชาติ และระดับโลกสร๎างให๎ผ๎ูเรียนมีความพร๎อมในการเป็นผ๎ูบริโภคท่ีตัดสินใจแบบมี
ข๎อมูล เป็นอิสระ และมีความรับผิดชอบ 
 

ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นหลักสูตรท่ีสถานศึกษาได๎พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนใน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต๎น โดยยึดองค์ประกอบหลักส าคัญ ๓ สํวนคือ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑   สาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่น และสาระส าคัญท่ีสถานศึกษาพัฒนา
เพิ่มเติม เป็นกรอบในการจัดท ารายละเอียดเพื่อให๎เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีก าหนด  
เหมาะสมกับสภาพชุมชนและท๎องถิ่นและจุดเน๎น ของสถานศึกษา โดยหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์  ท่ีพัฒนาขึ้นมีลักษณะของหลักสูตร ดังนี้ 

๑. เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ส าหรับจัดการศึกษา ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี ๑ – ๖) และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓)  
 ๒. มีความเป็นเอกภาพ  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรของสถานศึกษาส าหรับให๎ครูผ๎ูสอนน าไปจัดการ
เรียนรู๎ได๎อยํางหลากหลาย โดยก าหนดให๎ 

๒ 



๓ 

 
     ๒.๑  มีสาระการเรียนรู๎ที่สถานศึกษาใช๎เป็นหลักเพื่อสร๎างพื้นฐานการคิด          การเรียนรู๎ 
และการแก๎ปัญหา  ประกอบด๎วย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
  ๒.๒  มีสาระการเรียนรู๎ท่ีเสริมสร๎างความเป็นมนุษย์  ศักยภาพการคิดและ          การ
ท างาน     ประกอบด๎วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 
  ๒.๓  มีสาระการเรียนรู๎เพิ่มเติม โดยจัดท าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและ
สอดคล๎องกับโครงสร๎างเวลาเรียน สาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่น ความต๎องการของผ๎ูเรียน และบริ บทของ
สถานศึกษา 
     ๒.๓  มีกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน  เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนท้ังด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
และ สังคม เสริมสร๎างการเรียนรู๎นอกจากสาระการเรียนรู๎ ๘ กลํุม และการพัฒนาตนตามศักยภาพ 
  ๒.๔  มีการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีสอดคล๎องกับมาตรฐานระดับ     ตําง ๆ  
เพื่อเป็นเปูาหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดท ารายละเอียดสาระการเรียนรู๎ และ
จัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 ๓. มีมาตรฐานการเรียนรู๎เป็นเปูาหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรท่ีมี
มาตรฐานเป็นตัวก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน     เพื่อเป็นแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีการก าหนดมาตรฐานไว๎ดังนี้ 
     ๓.๑  มาตรฐานหลักสูตร   เป็นมาตรฐานด๎านผ๎ูเรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา 
อันเกิดจากการได๎รับการอบรมส่ังสอนตามโครงสร๎างของหลักสูตรท้ังหมด ใช๎เป็นแนวทางในการตรวจสอบ
คุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาต๎องใช๎ส าหรับการประเมิน
ตนเองเพื่อจัดท ารายงานประจ าปีตามบทบัญญัติ ในพระราชบัญญัติการศึกษา  นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางใน
การก าหนดแนวปฏิบัติในการสํงเสริม ก ากับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ  เพื่อให๎ได๎ตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

    ๓.๒  มีตัวชี้วัดช้ันปีเป็นเปูาหมายระบุส่ิงท่ีนักเร ียนพึงรู๎และปฏิบัติได๎ รวมท้ังคุณลักษณะของ
ผ๎ูเรียนในแตํละระดับช้ันซึ่งสะท๎อนถึงมาตรฐานการเรียนรู๎ มีความเฉพาะเจาะจง และ มีความเป็นรูปธรรม  
น าไปใช๎ในการก าหนดเนื้อหา  จัดท าหนํวยการเรียนรู๎ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัด
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผ๎ูเรียน  ตรวจสอบพัฒนาการผ๎ูเรียน  ความรู๎  ทักษะ กระบวนการ  
คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมอันพึงประสงค์  และเป็นหลักในการเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์จาก
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
     ๓.๓  มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษา คือมุํงให๎ผ๎ูเรียน มีความรู๎   
ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ  การจัดการส่ิงแวดล๎อมภูมิปัญญาท๎องถิ่น มี
คุณลักษณะท่ีจ าเป็นในการอยูํในสังคมได๎แกํ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงตํอเวลา การเสียสละ  



๔ 

 
การเอื้อเฟื้อ โดยอยูํบนพื้นฐานของความพอดีระหวํางการเป็นผ๎ูน า และผ๎ูตาม การท างานเป็นทีม และการ
ท างานตามล าพังการแขํงขัน  การรู๎จักพอ  และการรํวมมือกันเพื่อสังคม วิทยาการสมัยใหมํ  และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น การรับวัฒนธรรมตํางประเทศ  และ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง และ
การบูรณาการในลักษณะท่ีเป็นองค์รวม 
 ๔. มีความยืดหยุํน หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  เป็นหลักสูตรท่ี
สถานศึกษาจัดท ารายละเอียดตําง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร๎างหลักท่ีก าหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นขอบขํายในการจัดท าจึงท าให๎หลักสูตรของสถานศึกษามี
ความยืดหยุํน  หลากหลาย  สอดคล๎องกับสภาพปัญหา และความต๎องการของท๎องถิ่น โดยเฉพาะอยํางยิ่งมี
ความเหมาะสมกับตัวผ๎ูเรียน 
 ๕. การวัดและประเมินผลเน๎นหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนและเพื่อ
ตัดสินผลการเรียน  โดยผ๎ูเรียนต๎องได๎รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัด เพื่อให๎บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู๎ สะท๎อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ของผ๎ูเรียนเป็นเปูาหมายหลักในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ใน  ทุกระดับไมํวําจะเป็น  ระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และระดับชาติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน และใช๎ผลการ
ประเมินเป็นข๎อมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความก๎าวหน๎า และความส าเร็จทางการเรียนของผ๎ูเรียน  
ตลอดจนข๎อมูลท่ีเป็นประโยชน์ตํอการสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู๎อยํางเต็มตามศักยภาพ 

 
วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให๎เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุล  ท้ังด๎านรํางกาย 
ความรู๎  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่น  ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู๎และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจ าเป็นตํอ
การศึกษาตํอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุํงเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือ
วํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเอง ได๎เต็มตามศักยภาพ  

 

หลักการ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มีหลักการที่ส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑ มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 



๕ 

 
          ๑.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน การเรียนรู๎เป็น
เปูาหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม     บนพื้นฐานของความเป็น
ไทยควบคํูกับความเป็นสากล 

๒.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน   ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาอยําง   เสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

๓.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ   ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาให๎
สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของท๎องถิ่น 

๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร๎างยืดหยุํนท้ังด๎านสาระการเรียนรู๎ เวลาและการจัดการเรียนรู๎ 
๕.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  
๖.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุก

กลํุมเปูาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู๎ และประสบการณ์   
 

จุดหมาย 

             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพใน
การศึกษาตํอ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให๎เกิดกับผ๎ูเรียนเมื่อจบการศึกษาตาม
หลักสูตร  ดังนี้ 

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณคําของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๒. มีความรู๎ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก๎ปัญหา   การใช๎เทคโนโลยี  และ   มีทักษะ
ชีวิต  

๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
๔.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถี ชีวิตและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๕.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล๎อม  มีจิต

สาธารณะท่ีมุํงท าประโยชน์และสร๎างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข     
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ในการพัฒนาผ๎ูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุํงเน๎นพัฒนาผ๎ูเรียน  ให๎มีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด  ซึ่งจะชํวยให๎ผ๎ูเรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

 



๖ 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุํงให๎ผ๎ูเรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร  มีวัฒนธรรม ในการใช๎
ภาษาถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเป ล่ียนข๎อมูลขําวสาร
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตํอรองเพื่อขจัดและ
ลดปัญหาความขัดแย๎งตําง ๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลักเหตุผลและความถูกต๎อง ตลอดจน
การเลือกใช๎วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพ    โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีตํอตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด     เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์   การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อยํางสร๎างสรรค์   การคิดอยํางมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสํูการสร๎างองค์ความรู๎หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตําง ๆ              
ท่ีเผชิญได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ  เข๎าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ตําง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต์ความรู๎มาใช๎ในการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตํอตนเอง สังคม
และส่ิงแวดล๎อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการตําง ๆ        ไปใช๎ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง  การท างาน และการอยูํรํวมกันใน
สังคมด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย๎งตําง ๆ อยําง
เหมาะสม การปรับตัวให๎ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อม   และการรู๎จักหลีกเล่ียง
พฤติกรรมไมํพึงประสงค์ท่ีสํงผลกระทบตํอตนเองและผ๎ูอื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช๎ เทคโนโลยีด๎านตําง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู๎ การส่ือสาร การ
ท างาน  การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ ถูกต๎อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให๎สามารถอยูํรํวมกับ
ผ๎ูอื่นในสังคมได๎อยํางมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔.  ใฝุเรียนรู๎ 



๗ 

 
๕.  อยูํอยํางพอเพียง 
๖.  มุํงมั่นในการท างาน 
๗.  รักความเป็นไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 
๙.  รักเมตตา 
๑๐.กตัญญู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

บทที่ ๒ 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ได๎ก าหนดโครงสร๎างของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให๎ผ๎ูสอน   และผ๎ูท่ี
เกี่ยวข๎องในการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑. ระดับการศึกษา   ก าหนดหลักสูตรเป็น ๒ ระดับ  ตามโครงสร๎างของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน     พุทธศักราช   ๒๕๕๑   และตามภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต๎นของสถานศึกษา ดังนี้ 
  ๑.๑  ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖)  การศึกษาระดับนี้ เป็นชํวงแรกของ
การศึกษาภาคบังคับ มุํงเน๎นทักษะพื้นฐานด๎านการอําน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การ
ติดตํอส่ือสารเทคโนโลยี  กระบวนการเรียนรู๎ทางสังคม และพื้นฐาน  ความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยํางสมบูรณ์และสมดุลท้ังในด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน๎นจัดการเรียนรู๎
แบบบูรณาการ  

 ๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓) เป็นชํวงสุดท๎าย  ของการศึกษา
ภาคบังคับ มุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนได๎ส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง สํงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสํวน
ตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร๎างสรรค์ และคิดแก๎ปัญหา มีทักษะในการด าเนินชีวิต  มีทักษะการใช๎
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ มีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความสมดุลท้ังด๎านความรู๎ ความคิด 
ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช๎เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตํอ     
 ๒.  สาระการเรียนรู๎  สาระการเรียนรู๎ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  
๒๕๕๓   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑           ได๎ก าหนดไว๎ในหลักสูตร  
ประกอบด๎วยองค์ความรู๎ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู๎ และคุณลักษณะหรือคํานิยม คุณธรรม  จริยธรรม
ของผ๎ูเรียน ๘ กลํุม คือ  
  ๒.๑   ภาษาไทย 
  ๒.๒  คณิตศาสตร์ 
  ๒.๓  วิทยาศาสตร์ 
  ๒.๔  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 



๙ 

 
  ๒.๕  สุขศึกษาและพลศึกษา 
   ๒.๖   ศิลปะ 
  ๒.๗  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  ๒.๘  ภาษาอังกฤษ 
 ๓.  กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน  กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน มุํงให๎ผ๎ูเรียนได๎พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนา
อยํางรอบด๎านเพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร๎างให๎เป็นผ๎ูมี
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร๎างจิตส านึกของ การท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการ
ตนเองได๎ และอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางมีความสุข  แบํงเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

  ๓.๑  กิจกรรมแนะแนว   เป็นกิจกรรมท่ีสํงเสริม   และพัฒนาผ๎ูเรียนให๎รู๎จักตนเอง  
รู๎รักษ์ส่ิงแวดล๎อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก๎ปัญหา ก าหนดเปูาหมาย วางแผนชีวิตท้ังด๎านการเรียน และ
อาชีพ สามารถปรับตนได๎อยํางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชํวยให๎ครูรู๎จักและเข๎าใจผ๎ูเรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ี
ชํวยเหลือและให๎ค าปรึกษาแกํผ๎ูปกครองในการมีสํวนรํวมพัฒนาผ๎ูเรียน  
  ๓.๒  กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมท่ีมุํงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผ๎ูน าผ๎ูตามท่ีดี 
ความรับผิดชอบ การท างานรํวมกัน การรู๎จักแก๎ปัญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสมความมีเหตุผล การชํวยเหลือ
แบํงปันกัน  เอื้ออาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให๎สอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผ๎ูเรียน ให๎ได๎ปฏิบัติด๎วยตนเองในทุกขั้นตอน ได๎แกํ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการท างาน เน๎นการท างานรํวมกันเป็นกลํุม ตามความเหมาะสมและสอดคล๎องกับวุฒิภาวะของ
ผ๎ูเรียน บริบทของสถานศึกษาและท๎องถิ่น กิจกรรมนักเรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   
พุทธศักราช  ๒๕๕๓   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ประกอบด๎วย 

       ๓.๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  
      ๓.๒.๒ กิจกรรมชุมนุม – ชมรม 
 ๓.๓  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   เป็นกิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบ าเพ็ญ

ตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคม ชุมชน และท๎องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความ
รับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตํอสังคม มีจิตสาธารณะ โดยบูรณาการ     กับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ 
- เนตรนารี)  

๔. เวลาเรียน  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ได๎ก าหนดกรอบโครงสร๎างเวลาเรียนขั้นต่ าส าหรับ  กลํุมสาระการเรียนรู๎ ๘ กลํุม 
และกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน ซึ่งผ๎ูสอนสามารถเพิ่มเติมได๎ตามความพร๎อมและจุดเน๎นของสถานศึกษา  โดยสามารถ
ปรับให๎เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผ๎ูเรียน ดังนี้  
 ๑. ระดับช้ันประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖) ให๎จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียน
วันละ ไมํเกิน ๖ ช่ัวโมง รวมตํอปี  ๑,๒๐๐  ช่ัวโมง  



๑๐ 

 
 ๒. ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓) ให๎จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค          มีเวลา
เรียนวันละไมํเกิน ๖ ช่ัวโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหนํวยกิต ใช๎เกณฑ์ ๔๐ ช่ัวโมงตํอภาคเรียนมีคํา
น้ าหนักวิชา เทํากับ ๑ หนํวยกิต (นก.) 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
**  หมายเหตุ  ป.๓, ป.๖, และ ม.๓ จะท าปรับโครงสร๎างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู๎ หลักสูตร
สถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

ภาษาไทย 
๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ 

(๓ นก) 
๑๒๐ 

(๓ นก) 
๑๒๐ 

(๓ นก) 

คณิตศาสตร์ 
๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ 

(๓ นก) 
๑๒๐ 

(๓ นก) 
๑๒๐ 

(๓ นก) 

วิทยาศาสตร์ 
๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๑๒๐ 
๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

(๓ นก) 
๑๒๐ 

(๓ นก) 
๑๒๐ 

(๓ นก) 

เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

(๑ นก) 
๔๐ 

(๑ นก) 
๔๐ 

(๑ นก) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ 
๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

(๒ นก) 
๘๐ 

(๒ นก) 
๘๐ 

(๒ นก) 

ประวัติศาสตร์ 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

(๑ นก) 
๔๐ 

(๑ นก) 
๔๐ 

(๑ นก) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

(๒ นก) 
๘๐ 

(๒ นก) 
๘๐ 

(๒ นก) 

ศิลปะ 
๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 

(๑.๕ นก) 
๑๒๐ 

(๑.๕ นก) 
๑๒๐ 

(๑.๕ นก) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

(๑ นก) 
๘๐ 

(๒ นก) 
๘๐ 

(๒ นก) 

ภาษาอังกฤษ 
๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

(๔ นก) 
๑๒๐ 

(๓ นก) 
๑๒๐ 

(๓ นก) 

รวมเวลาเรียน  (พื้นฐาน) ๙๖๐ ๙๖๐ ๙๖๐ ๙๖๐ ๙๖๐ ๙๖๐ 
๙๒๐ 

(๒๓ นก) 
๙๒๐ 

(๒๓ นก) 
๙๒๐ 

(๒๓ นก) 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รายวิชา/กิจกรรม ที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร๎อมและจุดเน๎น 

ปีละ๑๒๐ ช่ัวโมง ปีละ ๑๒๐ ช่ัวโมง ปีละ ๑๖๐ ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ป ี ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ป ี



๑๑ 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ (ห้องปกติ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๓ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง / ปี) 
ชั่วโมง:
สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน (๙๖๐) - 
              ภาษาไทย ๒๐๐ ๖ 
              คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๖ 
              วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๒ 
              เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ๔๐ ๑ 
              สังคมศึกษา ๘๐ ๒ 
              ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๑ 
              สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๒ 
              ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ๘๐ ๓ 
              การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๑ 
              ภาษาตํางประเทศ ๑๖๐ ๔ 
รายวิชาเพิ่มเติม (๑๒๐) - 
              หน๎าท่ีพลเมือง ๔๐ ๑ 
              ภาษาจีน (มก : ไมํมีหนํวยกิจ) ๔๐ ๑ 
              ภาษาตํางประเทศ (เพิ่มเติม) ๔๐ ๒ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) - 
         • กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
         • กิจกรรมนักเรียน   
                        ชมรม  โครงงานตามกลํุมสนใจ ๓๐ ๑ 
                         ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๑ 
         • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียน ๑,๒๐๐ ๓๕ 
**  หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ – 

เนตรนารี)  เวลาเรียนคาบละ ๕๐ นาที 
 
 



๑๒ 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖ (ห้องปกติ) 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง / ปี) 
ชั่วโมง:สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน (๙๖๐) - 
              ภาษาไทย ๑๖๐ ๕ 
              คณิตศาสตร์ ๑๖๐ ๕ 
              วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ ๔ 
              เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ๔๐ ๑ 
              สังคมศึกษา ๘๐ ๒ 
              ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๑ 
              สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๒ 
              ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ๘๐ ๓ 
              การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๑ 
              ภาษาตํางประเทศ ๑๖๐ ๕ 
รายวิชาเพิ่มเติม (๑๒๐)  
              หน๎าท่ีพลเมือง ๔๐ ๑ 
              ภาษาจีน (มก : ไมํมีหนํวยกิจ) ๔๐ ๑ 
              ภาษาส่ือสาร   ๔๐ ๑ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐)  
               • กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
               • กิจกรรมนักเรียน   
                            ชมรม  โครงงานตามกลํุมสนใจ ๔๐ ๑ 
                             ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๑ 
               • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
รวมเวลาเรียน ๑๒๐๐ ๓๕ 
**  หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ – 

เนตรนารี) เวลาเรียนคาบละ ๕๐ นาที 
 



๑๓ 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปี  ๑-๓ 

ภาคเรียนที่  ๑-๒ 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกิต-ชม.) 
ชั่วโมง:สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน ๔๖๐(๑๑.๕)  
ภาษาไทย  ๑,๒ 
คณิตศาสตร์  ๑,๒ 
วิทยาศาสตร์  ๑,๒ 
เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ) ๑,๒ 
สังคมศึกษาฯ  ๑,๒ 
ประวัติศาสตร์  ๑,๒ 
สุขศึกษา  ๑,๒ 
พลศึกษา  ๑,๒ 
ศิลปะ  ๑,๒ 
นาฏศิลป์-ดนตรี ๑,๒ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑,๒ 
ภาษาอังกฤษ  ๑,๒ 

๖๐(๑.๕) 
๖๐(๑.๕) 
๖๐(๑.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๔๐(๑) 

๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๔๐(๑) 

๒๐(๐.๕) 
๘๐(๒.๐) 

๕ 
๕ 
๓ 
๑ 
๓ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๔ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๘๐(๒)  
หน๎าท่ีพลเมือง ๑,๒ 
ภาษาจีน ๑,๒ (มก : ไมํมีหนํวยกิจ) 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  ๑,๒ 

๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๔๐(๑) 

๑ 
๑ 
๒ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  

 กิจกรรมแนะแนว 

 กิจกรรมนักเรียน 
      - ชมรม  
      - ลูกเสือ-เนตรนาร ี
      - กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๒๐ 
 

๑๕ 
๒๐ 
๕ 

๑ 
 

๑ 
๑ 

รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๐๐ ๓๕ 
 



๑๔ 

 
**หมายเหตุ   ผู๎เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและชมรม 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ (ห้อง ICEP) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง / ปี) 
ชั่วโมง:สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน (๙๖๐) - 
ภาษาไทย ๒๐๐ ๖ 

คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๖ 
วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๒ 

เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ๔๐ ๑ 
สังคมศึกษา ๘๐ ๒ 

ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๒ 
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ๘๐ ๓ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๑ 
ภาษาตํางประเทศ ๑๖๐ ๕ 
รายวิชาเพิ่มเติม (๒๘๐) - 
หน๎าท่ีพลเมือง ๔๐ ๑ 

ภาษาจีน (มก : ไมํมีหนํวยกิจ) ๔๐ ๑ 
Intensive Communication ๒๐๐ ๕ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) - 
• กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
• กิจกรรมนักเรียน   

ชมรม  โครงงานตามกลํุมสนใจ ๓๐ ๑ 
ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๑ 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียน ๑,๓๖๐ ๓๙ 

 
**  หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ – 

เนตรนารี)  เวลาเรียนคาบละ ๕๐ นาที 



๑๕ 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖ (ห้อง ICEP) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง / ปี) 
ชั่วโมง:สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน (๙๖๐) - 
              ภาษาไทย ๑๖๐ ๕ 
              คณิตศาสตร์ ๑๖๐ ๕ 
              วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ ๔ 
              เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ๔๐ ๑ 
              สังคมศึกษา ๘๐ ๒ 
              ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๑ 
              สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๒ 
              ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ๘๐ ๓ 
              การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๑ 
              ภาษาตํางประเทศ ๑๖๐ ๕ 
รายวิชาเพิ่มเติม (๒๘๐)  
              หน๎าท่ีพลเมือง ๔๐ ๑ 
              ภาษาจีน (มก : ไมํมีหนํวยกิจ) ๔๐ ๑ 
              Intensive Communication   ๒๐๐ ๕ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐)  
               • กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
               • กิจกรรมนักเรียน   
                            ชมรม  โครงงานตามกลํุมสนใจ ๔๐ ๑ 
                             ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๑ 
               • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
รวมเวลาเรียน ๑,๓๖๐ ๓๙ 

 
 

**  หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ – 
เนตรนารี) เวลาเรียนคาบละ ๕๐ นาที 
 



๑๖ 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ (ห้อง MEP) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๓ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง / ปี) 
ชั่วโมง:สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน (๗๖๐) - 
              ภาษาไทย ๒๐๐ ๕ 
              คณิตศาสตร์ ๑๒๐ ๕ 
              วิทยาศาสตร์ ๔๐ ๒ 
              เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ๔๐ ๑ 
              สังคมศึกษา ๘๐ ๒ 
              ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๑ 
              สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๑ 
              ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ๘๐ ๓ 
              การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๒ 
              ภาษาตํางประเทศ ๘๐ ๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม (๕๒๐) - 
              หน๎าท่ีพลเมือง ๔๐ ๑ 
              ภาษาจีน (มก : ไมํมีหนํวยกิจ) ๔๐ ๑ 
              English Mathematics ๑๒๐ ๓ 
              English Science ๑๖๐ ๔ 
              Intensive Communication ๑๖๐ ๔ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) - 
         • กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
         • กิจกรรมนักเรียน   
                        ชมรม  โครงงานตามกลํุมสนใจ ๓๐ ๑ 
                         ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๑ 
         • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียน ๑,๔๐๐ ๓๙ 

 
**  หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ – เนตรนารี)  เวลาเรียนคาบละ ๕๐ นาที 

 



๑๗ 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖ (ห้อง MEP) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง / ปี) 
ชั่วโมง:สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน (๗๖๐) - 
              ภาษาไทย ๑๖๐ ๕ 
              คณิตศาสตร์ ๘๐ ๕ 
              วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๒ 
              เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ๔๐ ๑ 
              สังคมศึกษา ๘๐ ๒ 
              ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๑ 
              สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๑ 
              ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ๘๐ ๒ 
              การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๑ 
              ภาษาตํางประเทศ ๘๐ ๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม (๕๒๐)  
              หน๎าท่ีพลเมือง ๔๐ ๑ 
              ภาษาจีน (มก : ไมํมีหนํวยกิจ) ๔๐ ๑ 
              English Mathematics ๑๒๐ ๓ 
              English Science ๑๖๐ ๔ 
              Intensive Communication ๑๖๐ ๔ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐)  
               • กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
               • กิจกรรมนักเรียน   
                            ชมรม  โครงงานตามกลํุมสนใจ ๔๐ ๑ 
                             ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๑ 
               • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
รวมเวลาเรียน ๑,๔๐๐ ๓๙ 

 
**  หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ – เนตรนารี) เวลาเรียนคาบละ ๕๐ นาท ี
 



๑๘ 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ (ห้องวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

รายวิชา / กิจกรรม ชั่วโมง:สัปดาห์ หมายเหตุ 
รายวิชาพื้นฐาน (๒๕)  
              ภาษาไทย ๕  
              คณิตศาสตร์ ๕  
              วิทยาศาสตร์ ๓  
              เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ๑  
              สังคมศึกษา ๒  
              ประวัติศาสตร์ ๑  
              สุขศึกษาและพลศึกษา ๑  
              ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ๒  
              การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑  
              ภาษาตํางประเทศ ๔ เรียนกับครูไทย 
รายวิชาเพิ่มเติม (๑๑)  
              หน๎าท่ีพลเมือง ๑  
              ภาษาจีน (มก : ไมํมีหนํวยกิจ) ๑  
              คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ สอนเป็นภาษาไทย 
              วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๓ สอนเป็นภาษาไทย 
              Intensive Communication English Course ๔ เรียนกับครูตํางชาติ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๓)  
               • กิจกรรมแนะแนว ๑  
               • กิจกรรมนักเรียน   
                            ชมรม  โครงงานตามกลํุมสนใจ ๑  
                             ลูกเสือ – เนตรนารี ๑  
               • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
รวมเวลาเรียน ๓๙  

 
**  หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ – เนตรนารี) เวลา

เรียนคาบละ ๕๐ นาที 



๑๙ 

 

บทที ่๓ 

สาระการเรยีนรู ้

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 

สาระการเรียนรู๎ ประกอบด๎วย องค์ความรู๎ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู๎  และคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์  ซึ่งก าหนดให๎ผ๎ูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นต๎องเรียนรู๎ โดยแบํงเป็น ๘ 
กลํุมสาระการเรียนรู๎  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันกํอให๎เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร๎างบุคลิกภาพของคนในชาติให๎มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดตํอส่ือสาร    เพื่อสร๎างความ
เข๎าใจและความสัมพันธ์ท่ีดีตํอกัน ท าให๎สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตรํวมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได๎อยํางสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ประสบการณ์จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศ
ตํางๆ เพื่อพัฒนาความรู๎ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร๎างสรรค์ให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช๎ในการพัฒนาอาชีพให๎มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ   นอกจากนี้ยังเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด๎านวัฒนธรรม  ประเพณี  และ
สุนทรียภาพ  เป็นสมบัติล้ าคํา 
ควรแกํการเรียนรู๎  อนุรักษ์  และสืบสานให๎คงอยูํคํูชาติไทยตลอดไป 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ ๑  การอ่าน  
มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความรู๎และความคิดเพื่อน าไปใช๎ตัดสินใจ แก๎ปัญหา  
   ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอําน  

สาระที่ ๒  การเขียน  
มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช๎กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยํอความ และเขียนเรื่องราวใน  
   รูปแบบตํางๆ  เขียนรายงานข๎อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค๎นคว๎า 

 อยํางมีประสิทธิภาพ                   



๒๐ 

 
สาระที่ ๓  การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑   สามารถเลือกฟังและดูอยํางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู๎ ความคิด และ   
                              ความรู๎สึกในโอกาสตํางๆ อยํางมีวิจารณญาณและสร๎างสรรค์ 

สาระที่ ๔  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท ๔.๑  เข๎าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและ 

   หลักภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติ                               

สาระที่ ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท ๕.๑ เข๎าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยํางเห็นคุณคําและ

น ามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง 

 
โครงสร้างรายวิชา 

 

 รายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
 

ระดับประถมศึกษา 
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายป ี

ช้ัน ป. ๑ ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๒๐๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๒ ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ ๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๒๐๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๓ ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๒๐๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๔ ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ ๔ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๑๖๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๕ ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๔ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๑๖๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๖ ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ ๔ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๑๖๐/ปี) 

 
 
 
 
 

 
 



๒๑ 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายภาค 

ช้ัน ม. ๑ 
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 
ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

ช้ัน ม. ๒ 
ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 
ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

ช้ัน ม. ๓ 
ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 
ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๑๑๑๐๑                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑                                                    เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง   
 

 อํานออกเสียงค า  ค าคล๎องจอง  ข๎อความส้ัน ๆ อ่านประวัติความเป็นมาของวัดระหาน     
(วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน) มีพระบรมสารีริกธาตุและหน่อพระศรีมหาโพธิ์  ซ่ึงหลวงปูุจันทร์แรม     เขมสิ
ริ  แห่ง   อ.บ้านด่าน  จ.บุรีรัมย์  อ่านชื่ออาหารประจ าชาติสมาชิกประเทศอาเซียน ๕ ประเทศ  อ่านชื่อ
สกุลเงินประจ าชาติสมาชิกอาเซียน และหนังสือตามความสนใจสม่ าเสมอ บอกความหมายของพยัญชนะ 
สระ วรรณยุกต์  เลขไทย  ความหมายของค า  ข๎อความท่ีอําน ข๎อคิดท่ีได๎จากการอํานวรรณกรรม  ร๎อยแก๎ว
ร๎อยกรองส าหรับเด็กและความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ท่ีมักพบเห็นในชีวิตประจ าวัน  ตอบ
ค าถามจากเรื่องท่ีอําน  เลําเรื่องยํอจากเรื่องท่ีอําน  เรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ีเป็นความรู๎ ความบันเทิง  เขียน
พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  เลขไทย  สะกดค า  เรียบเรียงค าเป็นประโยคงํายๆ  ส่ือสารด๎วยค าและประโยค
งํายๆ  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอําน  น าเสนอเรื่องราวจากเรื่องท่ีอําน ฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าหรือ
ค าส่ังงํายๆ  พูดแสดงความคิดเห็นความรู๎สึก  จากเรื่องท่ีฟัง  ดู  และส่ือสารได๎ตามวัตถุประสงค์  ทํองจ าบท
อาขยาน  บทร๎อยกรอง  ตามท่ีก าหนดหรือตามความสนใจ  คัดลายมือตัวบรรจง  มีมารยาทในการฟัง พูด  
อําน  เขียน  และดู 
 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎  กระบวนการอํานแบบท่ี ๑  กระบวนการอํานแบบท่ี ๒  กระบวนการฟัง  
กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ  กระบวนการทางภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร๎างความคิดรวบ
ยอด  กระบวนการสร๎างความตระหนัก  กระบวนการตัดสินใจ  และกระบวนการกลํุม 
 เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง  มุํงมั่นใน
การท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา  และกตัญญู  
 
ตัวชี้วัด 
ท๑.๑ ป.๑/๑ ป. ๑/๒ ป.๑/๓ ป.๑/๔ ป.๑/๕ ป.๑/๖ ป.๑/๗ ป.๑/๘ 
ท๒.๑ ป.๑/๑ ป. ๑/๒ ป.๑/๓ 
ท๓.๑ ป.๑/๑ ป. ๑/๒ ป.๑/๓ ป.๑/๔ ป.๑/๕ 
ท๔.๑ ป.๑/๑ ป. ๑/๒ ป.๑/๓ ป.๑/๔ 
ท๕.๑ ป.๑/๑ ป. ๑/๒     
รวม ๒๒ ตัวชี้วัด 
 
 
 



๒๓ 

 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๑๒๑๐๑                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒                                                    เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง 

 

 อํานออกเสียงค า  ค าคล๎องจอง  ข๎อความ  ข๎อเขียนเชิงอธิบาย  บทร๎อยกรองงํายๆได๎
ถูกต๎อง   อ่านประวัติความเป็นมาของ เมืองปราสาทสองยุค   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน อ าเภอเมือง  จังหวัด
บุรีรัมย์  ประวัติการละเล่นของประเทศสมาชิกอาเซียน และอํานหนังสือตามความสนใจสม่ าเสมอ อธิบาย  
ความหมายของค าและข๎อความท่ีอําน  บอกความหมายของพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์  เลขไทย  ความหมาย
ของค าลักษณะค าคล๎องจอง สาระส าคัญของเรื่องท่ีอํานและดู ต้ังค าถาม เกี่ยวกับเรื่องท่ีอําน  ฟังและดู  ตอบ
ค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอําน  ฟัง  และดู  เลําเรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ีเป็นความรู๎และความบันเทิง  เขียนพยัญชนะ 
สระวรรณยุกต์  เลขไทย  สะกดค า  คาดคะเนจากเรื่องท่ีอําน น าเสนอเรื่องราวจากเรื่องท่ีอําน ฟัง และปฏิบัติ
ตามค าแนะน าท่ีซับซ๎อน พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟัง ดู  แสดงความรู๎สึกจากเรื่องท่ีฟัง ดู และส่ือสาร
ได๎ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ ทํองจ าบทอาขยาน บทร๎อยกรองตามท่ีก าหนด ท่ีมีคุณคําตามความสนใจ เรียบ
เรียงค าท่ีเป็นประโยคได๎ตรงตามเจตนาของการส่ือสาร เลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่นได๎เหมาะสมกับ
กาลเทศะ ร๎องบทร๎องเลํนส าหรับเด็กในท๎องถิ่น ระบุใจความส าคัญ รายละเอียด ข๎อคิดจากเรื่องท่ีอําน หรือ
การฟังวรรณกรรมส าหรับเด็กเพื่อน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน คัดลายมือตัวบรรจง เต็มบรรทัด แสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องท่ีอําน มีมารยาทในการฟัง  พูด  อําน  เขียนและดู 
 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎  กระบวนการอําน กระบวนการฟัง กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางภาษา กระบวนการ กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการ
สร๎างความตระหนัก กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการกลํุม กระบวนการการน าเสนอ  กระบวนการของ
องค์ประกอบดนตร ี
     เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์ กตัญญู สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง 
มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา กตัญญู 

 
    

ตัวชี้วัด 
ท๑.๑  ป.๒/๑  ,  ป๒/๒  ,  ป.๒/๓  ,  ป.๒/๔  ,  ป.๒/๕  ,  ป.๒/๖  ,  ป.๒/๗  ,  ป.๒/๘ 
ท๒.๑  ป.๒/๑  ,  ป๒/๒  ,  ป.๒/๓  ,  ป.๒/๔ 
ท๓.๑  ป.๒/๑  ,  ป.๒/๒  , ป.๒/๓  ,  ป.๒/๔  ,  ป.๒/๕  ,  ป.๒/๖  ,  ป.๒/๗ 
ท๔.๑  ป.๒/๑  ,  ป.๒/๒  , ป.๒/๓  ,  ป.๒/๔  ,  ป.๒/๕   
ท๕.๑  ป.๒/๑  ,  ป.๒/๒  ,  ป.๒/๓ 
รวม  ๒๗  ตัวชี้วัด   



๒๔ 

 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๑๓๑๐๑                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓                                                   เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง 

 

 อํานออกเสียงค า ข๎อความ เรื่องส้ัน ข๎อเขียนเชิงอธิบาย บทร๎อยกรองและหนังสือตามความสนใจ 

สม่ าเสมอ ได๎ถูกต๎องคลํองแคลํว อธิบายความหมายของค าข๎อความ ข๎อความท่ีอํานความหมายของข๎อมูลจาก

แผนภาพ แผนท่ีและแผนภูมิ บอกสาระความส าคัญ ความหมายของค าจากเรื่องท่ีฟังและดู ต้ังค าถามเชิง

เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องท่ีอํานฟังดู ตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องท่ีอํานฟังดู เลํารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องท่ี

ฟังและดูท่ีเป็นความรู๎และความบันเทิง เขียนบันทึกประจ าวัน จดหมายลาครู เรื่องตามจินตนาการ สะกดค า

และบรรยายเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งได๎อยํางชัดเจน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอําน น าเสนอ เรื่องท่ีอําน ฟัง 

พูดแสดงความคิดเห็น แสดงความรู๎สึกจากเรื่องท่ีฟังและดูพูดภาษาถ่ินแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

บุรีรัมย์ และส่ือสารได๎ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ ทํองจ าบทอาขยานบทร๎อยกรองท่ีมีคุณคําตามความสนใจ 

เลือกใช๎ภาษามาตรฐาน ภาษาถิ่นได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ ระบุชนิดหน๎าท่ีของค าในประโยค เหตุผลประกอบ

เรื่องท่ีอํานและข๎อคิดท่ีได๎จากการอํานวรรณกรรม ล าดับเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอําน สรุปความรู๎และข๎อคิดจาก

เรื่องท่ีอํานเพื่อน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน ปฏิบัติตามค าส่ังหรือข๎อแนะน า รู๎ จักเพลงพื้นบ๎านและเพลงกลํอม

เด็ก เพื่อปลูกฝังความช่ืนชมวัฒนธรรมท๎องถิ่น แตํงประโยคงํายๆค าคล๎องจอง ค าขวัญใช๎พจนานุกรมค๎นหา

ความหมายของค า คัดลายมือตัวบรรจง เต็มบรรทัด มีมารยาทในการฟัง พูดอํานเขียน 

 โดยใช๎กระบวนการทางภาษา กระบวนการอําน กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎า ใจกระบวนการสร๎าง

ความคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลํุม กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการสร๎างความตระหนัก 

กระบวนการฟัง กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด 

 เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต กตัญญู มีวินัยใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่น

ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา กตัญญู 

ตัวชี้วัด 
ท๑.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓ ป.๓/๔ ป.๓/๕ ป.๓/๖ ป.๓/๗ ป.๓/๘ ป.๓/๙ 
ท๒.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓ ป.๓/๔ ป.๓/๕ ป.๓/๖ 
ท๓.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓ ป.๓/๔ ป.๓/๕ ป.๓/๖ 
ท๔.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓ ป.๓/๔ ป.๓/๕ ป.๓/๖ 
ท๕.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓ ป.๓/๔   รวม  ๓๑ ตัวชี้วัด 
 



๒๕ 

 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๑๔๑๐๑                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔                                                    เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 

อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎อง  อํานเรื่องส้ันๆ ตามเวลาท่ีก าหนดและตอบ
ค าถามจากเรื่องท่ีอําน  อํานหนังสือท่ีมีคุณคําตามความสนใจอยํางสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอําน  สะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบทตํางๆ  บอกความหมายของส านวน  อธิ บาย
ความหมายของค า ประโยคและส านวนจากเรื่องท่ีอําน  ข๎อคิดจากการอํานเพื่อน าไปใช๎ในชีวิตจริง  แยก
ข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอําน  จ าแนกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและดู  ต้ังค าถาม
และตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องท่ีฟังและดู  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอํานโดยระบุเหตุผลประกอบ  
ระบุข๎อคิดจากนิทานพื้นบ๎านหรือนิทานคติธรรม  ชนิดและหน๎าท่ีของค าในประโยค   สรุปความรู๎และข๎อคิด
จากเรื่องท่ีอํานเพื่อน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนส่ือสาร
โดยใช๎ค าได๎ถูกต๎องชัดเจนและเหมาะสม  แผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช๎พัฒนางานเขียน 
แผนภาพความคิดความรู้ที่ได้รับจากการทัศนศึกษา “บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์” แผนภาพโครงเร่ือง นิทาน
พื้นบ้านเร่ือง ท้าวปาจิตกับนางอรพิม (ต านาน)  เรื่องตามจินตนาการเร่ือง บุรีรัมย์เมืองของฉัน  ยํอความ
จากเรื่องส้ันๆ จดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา  บันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค๎นคว๎า  พูดสรุป
ความจากการฟังและดู เรื่องผ๎าภูอัคนี แสดงความรู๎  ความคิดเห็นและความรู๎สึกเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู  
รายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง การดูและการสนทนา    มีมารยาทในการอําน  มารยาท
ในการเขียน  มารยาทในการฟัง การดูและการพูด  ใช๎พจนานุกรมค๎นหาความหมายของค า  เปรียบเทียบ
ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได๎  แตํงประโยคได๎ถูกต๎องตามหลักภาษา  บทร๎อยกรองและค าขวัญ  ร๎อง
เพลงพื้นบ๎าน  ทํองจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร๎อยกรองท่ีมีคุณคําตามความสนใจ 

โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ  กระบวนการทางภาษา  กระบวนการอํานแบบท่ี ๑  
กระบวนการอํานแบบท่ี ๒  กระบวนการฟัง  กระบวนการสร๎างเจตคติ  กระบวนการสร๎างความตระหนัก  
กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ  กระบวนการวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร๎างสรรค์  กระบวนการ
สร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการแก๎ปัญหา  กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการปฏิบัติ 

เพื่อให๎มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซ่ือสัตย์สุจริต กตัญญู  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง  
มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตาและกตัญญู 

 

ตัวชี้วัด 
ท๑.๑ ป.๔ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๔ ป.๔/๕ ป.๔/๖ ป.๔/๗ ป.๔/๘ 
ท๒.๑ ป.๔ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๔ ป.๔/๕ ป.๔/๖ ป.๔/๗ ป.๔/๘ 



๒๖ 

 
ท๓.๑ ป.๔ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๔ ป.๔/๕ ป.๔/๖ 
ท๔.๑ ป.๔ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๔ ป.๔/๕ ป.๔/๖ ป.๔/๗ 
ท๕.๑ ป.๔ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๔     
รวม    ๓๓   ตัวชี้วัด 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๑๕๑๐๑                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕                                                    เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง 

 อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎ว บทร๎อยกรองได๎ถูกต๎อง  งานเขียนเชิงอธิบาย  ค าส่ัง ค าแนะน า หนังสือท่ี
มีคุณคําตามความสนใจ  อธิบายความหมายของค า  ประโยค  ข๎อความความหมายโดยนัย  คุณคําของ
วรรณคดีและวรรณกรรม  แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น  วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องท่ีอําน  ความนําเช่ือถือ  
แสดงความคิดเห็น  ปฏิบัติตามงานเขียน  ค าส่ัง  ค าแนะน า  มีมารยาทในการอําน  การเขียน  การฟังและ
พูด  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนส่ือสารชัดเจน  และเหมาะสม  ปัญญาท้องถ่ิน : 
การทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่ศูนย์ศึกษา  บ้านช้าง จังหวัดสุรินทร์ ได้น าความรู้ที่
ได้จากการทัศนศึกษาน ามาประยุกต์ใช้ในเร่ือง   แผนภาพโครงเรื่อง  แผนภาพความคิด ภูมิ ยํอความ  
จดหมาย  แสดงความรู๎สึก  ความคิดเห็น  ค าขวัญเชิญชวนมาเที่ยวปราสาทหินข้าวพนมรุ้ง  กรอกแบบ
รายการตํางๆ  พูดแสดงความรู๎ความคิดเห็น  ความรู๎สึก  รายงาน  ต้ังค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล  ระบุ
ชนิดแลละหน๎าท่ีของค าในประโยค  ความรู๎  ข๎อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  จ าแนกสํวนประกอบของ
ประโยค  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น  ใช๎ค าราชาศัพท์  ส านวน  บอกค าภาษาตํางประเทศ
ในภาษาไทย  แตํงบทร๎อยกรอง  สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรม  ทํองจ าบทอาขยาน  
 โดยใช๎กระบวนการการเรียนรู๎  ความเข๎าใจ  กระบวนการอําน  กระบวนการปฏิบัติ  แระบวนการ
สร๎างความตระหนัก  กระบวนการทางภาษา  กระบวนการวิเคราะห์  กระบวนการสร๎างเจตคติ  กระบวนการ
สร๎างความนิยม  กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการสืบสวน  สอบสวน  กระบวนการ
แก๎ปัญหา  กระบวนการสร๎างความคิด วิจารณญาณ  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการฟัง  กระบวนการให๎
เหตุผลแบบอิงหลักเกณฑ์  กระบวนการคิดสร๎างสรรค์  กระบวนการ  ๙ รสแหํงวรรณคดี 
 เพื่อให๎มีความใฝุเรียนรู๎  รักความเป็นไทย  มุํงมั่นในการท างาน  ซ่ือสัตย์สุจริต กตัญญู มีวินัย   
อยู่อย่างพอเพียง  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ มีจิตสาธารณะ  กตัญญู รักเมตตา 
 
ตัวชี้วัด 
ท ๑.๑ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ ,ป.๕/๔ ,ป.๕/๕ ,ป.๕/๖ ,ป.๕/๗ ,ป.๕/๘ 



๒๗ 

 
ท ๒.๑ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ ,ป.๕/๔ ,ป.๕/๕ ,ป.๕/๖ ,ป.๕/๗ ,ป.๕/๘ ,ป.๕/๙ 
ท ๓.๑ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ ,ป.๕/๔ ,ป.๕/๕ 
ท ๔.๑ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ ,ป.๕/๔ ,ป.๕/๕ ,ป.๕/๖ ,ป.๕/๗ 
ท ๕.๑ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ ,ป.๕/๔      
รวม  ๓๓  ตัวชี้วัด 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๑๖๑๐๑                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖                                                   เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง 

          อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎องเรื่องส้ันๆ อยํางหลากหลายโดยจับเวลา
แล๎วถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอํานเขียนเชิงอธิบาย ค าส่ัง   ข๎อแนะน า และปฏิบัติตาม  หนังสือตามความสนใจ และ
อธิบายคุณคําท่ีได๎รับ  เลํานิทานพื้นบ๎านท๎องถิ่นตนเองและนิทานพื้นบ๎านของท๎องถิ่นอื่น  เขียนส่ือสารโดยใช๎
ค าได๎ถูกต๎องชัดเจน และเหมาะสม  แผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช๎พัฒนางานเขียน  
เรียงความ  ยํอความจากเรื่องท่ีอําน  จดหมายสํวนตัว  เรื่องตามจินตนาการและสร๎างสรรค์ เขียนความ
ประทับใจเกี่ยวกับการไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม  จ.ร้อยเอ็ด  อธิบายความหมาย
ของค า ประโยคและข๎อความท่ีเป็นโวหาร การน าความรู๎และความคิด จากเรื่องท่ีอํานไปตัดสินใจแก๎ปัญหา  ใน
การด าเนินชีวิต  ความหมายของข๎อมูล  จากการอํานแผนผัง แผนท่ี แผนภูมิ และกราฟ  คุณคําของวรรณคดี 
และวรรณกรรมท่ีอํานและน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง  แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอําน  กรอก
แบบรายการตํางๆ  วิเคราะห์ความนําเช่ือถือจากการฟังและดูส่ือโฆษณาอยํางมีเหตุผล ชนิดและหน๎าท่ีของค า
ในประโยค  และเปรียบเทียบส านวนท่ีเป็นค าพังเพย และสุภาษิต  ต้ังค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจาก
เรื่องท่ีฟังและดู  พูดแสดงความรู๎ความเข๎าใจจุดประสงค์ของเรื่องท่ีฟังและดู  รายงานเรื่องหรือประเด็นท่ี
ศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง การดูและการสนทนา โน๎มน๎าวอยํางมีเหตุผลและนําเช่ือถือ  ใช๎ค าได๎เหมาะสมกับ
กาลเทศะและบุคคล  รวบรวมและบอกความหมายของค าภาษาตํางประเทศท่ีใช๎ในภาษาไทย    ระบุลักษณะ
ของประโยค  แตํงบทร๎อยกรอง แตํงกลอนสุภาพสถานท่ีส าคัญในประเทศสมาชิกอาเซียน  แสดงความคิดเห็น
จากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอําน  ทํองจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร๎อยกรองท่ีมีคุณคําตามความ
สนใจ  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และครึ่งบรรทัด  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
  โดยใช๎กระบวนการอํานแบบท่ี๑ กระบวนการอํานแบบท่ี๒ กระบวนการการอํานแบบท่ี๑
กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ  กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการสร๎างความตระหนัก  
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการเช่ือมโยง กระบวนการเทคโนโลยี กระบวนการฟัง 



๒๘ 

 
กระบวนการฟังแบบท่ี๒ กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดสร๎างสรรค์ กระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการกลํุม 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซ่ือสัตย์สุจริต กตัญญู  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง  มุํงมั่นในการ
ท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 
 
ตัวชี้วัด 
ท ๑.๑  ป.๖/๑ ,ป.๖/๒ ,ป.๖/๓ ,ป.๖/๔ ,ป.๖/๕ ,ป.๖/๖ ,ป.๖/๗ ,ป.๖/๘ ,ป.๖/๙ 
ท ๒.๑ ป.๖/๑ ,ป.๖/๒ ,ป.๖/๓ ,ป.๖/๔ ,ป.๖/๕ ,ป.๖/๖ ,ป.๖/๗ ,ป.๖/๘ ,ป.๖/๙ 
ท ๓.๑ ป.๖/๑ ,ป.๖/๒ ,ป.๖/๓ ,ป.๖/๔ ,ป.๖/๕ ,ป.๖/๖  
ท ๔.๑ ป.๖/๑ ,ป.๖/๒ ,ป.๖/๓ ,ป.๖/๔ ,ป.๖/๕ ,ป.๖/๖  
ท ๕.๑ ป.๖/๑ ,ป.๖/๒ ,ป.๖/๓ ,ป.๖/๔                       
รวม ๓๔ ตัวชีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๒๑๑๐๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑          
เวลา      ๖๐   ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต                   ภาคเรียนที่   ๑ 

 

อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎องเหมาะสมกับเรื่องท่ีอําน และอํานสรุปนิทาน

พื้นบ๎านท๎าวปาจิตกับนางอรพิม จับใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอําน อธิบายค าเปรียบเทียบและค าท่ีมีหลาย

ความหมายในบริบทตํางๆจากการอําน ลักษณะของเสียงในภาษาไทย คุณคําของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ี

อําน วิเคราะห์ชนิดและหน๎าท่ีของค าในประโยค วรรณคดีวรรณกรรมท่ีอํานพร๎อมยกเหตุผลประกอบ  มี

มารยาทในการอําน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนส่ือสารโดยใช๎

ถ๎อยค าถูกต๎อง ชัดเจนเหมาะสมและสละสลวย บรรยายประสบการณ์ โดยระบุสาระส าคัญและรายละเอียด

สนับสนุน เขียนบรรยายประสบการณ์การเที่ยวชมเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และยํอความจากเรื่องท่ี

อําน ยํอความจากเรื่องท่ีอํานและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากส่ือท่ีได๎รับ  พูดสรุปใจความส าคัญของ

เรื่องท่ีฟังและดู เลําเรื่องยํอจากเรื่องท่ีฟังและดู สร๎างค าในภาษาไทย  แตํงบทร๎อยกรองกาพย์ยานี ๑๑  

จ าแนกและใช๎ส านวนท่ีเป็นค าพังเพยและสุภาษิต สรุปความรู๎และข๎อคิดท่ีอํานเพื่อประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริงและ  

ระบุเหตุและผล และข๎อเท็จจริงกับข๎อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอําน ข๎อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียน

ประเภทชักจูงโน๎มน๎าวใจ ทํองจ าบทร๎อยกรองท่ีมีคุณคําตามความสนใจ 

 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการอํานแบบท่ี๑ กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการ

สร๎างเจตคติ กระบวนการท างาน กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการสร๎างความตระหนัก 

กระบวนการทางภาษา กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการวิเคราะห์  กระบวนการคิด

สร๎างสรรค์ กระบวนการ ๙ รสวรรณคดีกระบวนการฟัง กระบวนการตัดสินใจ และกระบวนการอํานแบบท่ี ๒  

 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีสมรรถนะส าคัญในด๎านการส่ือสาร การคิด การแก๎ปัญหา และการใช๎ทักษะชีวิต 

รวมท้ังมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณคําพระวรสาร มี

ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความ

เป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู 

รหัสตัวชี้วัด 
 ท๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   ม.๑/๔  ม.๑/๖  ม.๑/๙ 

 ท๒.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๙ 

 ท๓.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๖ 



๓๐ 

 
 ท๔.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   ม.๑/๕  ม.๑/๖ 

 ท๕.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔   ม.๑/๕ 

รวม  ๒๕  ตัวชี้วัด 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๒๑๑๐๒       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑          
เวลา      ๖๐   ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต                  ภาคเรียนที่   ๒ 

อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎องเหมาะสมกับเรื่องท่ีอําน จับใจความส าคัญจาก
เรื่องท่ีอําน ระบุ เหตุและผลข๎อเท็จจริงกับข๎อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอําน และค าเปรียบเทียบและค าท่ีมีหลาย
ความหมายในบริบทตํางๆจากการอําน ตีความค ายากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบท ปฏิบัติตาม
คํูมือแนะน าวิธีการใช๎งานของเครื่องมือเครื่องใช๎ในระดับท่ียากขึ้น มีมารยาทในการอําน การเขียน  การฟัง 
การดู และการสนทนา  เขียนส่ือสารโดยใช๎ถ๎อยค าถูกต๎องชัดเจนเหมาะสมและสละสลวย บรรยาย
ประสบการณ์โดยระบุสาระส าคัญและรายละเอียดสนับสนุน เรียงความ ยํอความจากเรื่องท่ีอําน จดหมาย
สํวนตัว และจดหมายกิจธุระ  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากส่ือท่ีได๎รับ รายงานการศึกษาค๎นคว๎าและ
โครงงาน พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องท่ีฟังและดูแสดงความคิดเห็นอยํางสร๎างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู 
และรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง การดูและสนทนา  เลําเรื่องยํอจากเรื่องท่ีฟังและดู 
ประเมินความนําเช่ือถือของส่ือท่ีมีเนื้อหาโน๎มน๎าวใจ  อธิบายคุณคําของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอําน 
วิเคราะห์ชนิดและหน๎าท่ีของค าในประโยคและความแตกตํางภาษาพูดภาษาเขียน และคุณคําท่ีได๎รับจากการ
อํานงานเขียนอยํางหลากหลายเพื่อน าไปใช๎แก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ี
อําน และความรู๎และข๎อคิดจากการอํานเพื่อประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน แต่งบทร้อยกรองเร่ือง แต่งกาพย์
ยานี ๑๑ เก่ียวกับเขากระโดง และทํองจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร๎อยกรองท่ีมีคุณคําตามความ
สนใจ   
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการอํานแบบท่ี๑ กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการ
สร๎างเจตคติ กระบวนการท างาน กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการอํานแบบท่ี ๒  
กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการทางภาษา กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการ
สืบสวนสอบสวน  กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร๎างสรรค์ กระบวนการ ๙ 
รสวรรณคดีกระบวนการฟัง และกระบวนการตัดสินใจ  
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีสมรรถนะส าคัญในด๎านการส่ือสาร การคิด การแก๎ปัญหา และการใช๎ทักษะชีวิต 
รวมท้ังมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณคําพระวรสาร มี
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู 
 



๓๑ 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ท๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๗  ม.๑/๘  ม.๑/๙ 
ท๒.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๗  ม.๑/๘   ม.๑/๙ 
ท๓.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖ 
ท๔.๑  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕ 
ท๕.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓  ม.๑/๔    ม.๑/๕ 
รวม  ๓๐  ตัวชี้วัด 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒          
เวลา      ๖๐   ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต             ภาคเรียนที่   ๑ 

ฝึกทักษะการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง    อํานจับใจความส าคัญ    สรุปความและ
อธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอําน  แสดงความคิดเห็นและข๎อโต๎แย๎งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอํานระบุข๎อสังเกตการ
ชวนเช่ือ  การโน๎มน๎าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน อํานบทความหรือค าประพันธ์อยํางหลากหลาย
และประเมินคุณคําหรือแนวคิดท่ีได๎จากการอํานเพื่อน าไปใช๎แก๎ปัญหาในชีวิต  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ง
บรรทัด  เขียนบรรยายและพรรณนาการไปทัศนศึกษาที่จังหวัดขอนแก่น  เขียนเรียงความ  เขียนสรุป
ใจความส าคัญของเรื่องท่ีฟังและดู   พูดในโอกาสตําง ๆ ได๎ตรงตามวัตถุประสงค์    ศึกษาการสร๎างค าใน
ภาษาไทย   แตํงบทร๎อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ สถานท่ีทํองเท่ียวในจังหวัดบุรีรัมย์ ใช๎ค าราชาศัพท์   สรุป
เนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอํานในระดับท่ียากขึ้น  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรมและ
วรรณกรรมท๎องถิ่นที่อํานพร๎อมยกเหตุผลประกอบ  อธิบายคุณคําของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอําน น า
ความรู๎และข๎อคิดจากการอํานไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง   ทํองจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร๎อยกรองท่ี
มีคุณคําตามความสนใจ 
 กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจทางภาษา การสืบค๎นความรู๎ การจดบันทึก ใช๎ความสามารถในการคิด
การอภิปราย หรือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจในการเรียน ใช๎ความสามารถในการส่ือสารกับผ๎ูอื่นให๎เข๎าใจตรงกัน 
 เห็นคุณคําของภาษาไทยน าคุณคําไปใช๎แก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน เป็นผ๎ูมีลักษณะอันพึงประสงค์ มี
มารยาทในการอําน เขียน ดู ฟัง และพูด เห็นคุณคําของภาษาไทยจึงเป็นเอกลักษณ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซ่ือสัตย์ กตัญญู สุจริต มีวินัย ใฝุการเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัย รักเมตตา อยู่อย่างพอเพียง และรัก
ความเป็นไทย 
ตัวชี้วัด 
ท  ๑.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๖  ม. ๒/๘   
ท  ๒.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๖  ม. ๒/๗  ม.๒/๖  ม. ๒/๘   



๓๒ 

 
ท  ๓.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๕   
ท  ๔.๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๕    
ท  ๕.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๓ ม.๒/๕         
รวม    ๒๑   ตัวชี้วัด 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๒       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒          
เวลา      ๖๐   ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต                  ภาคเรียนที่   ๒ 

ฝึกทักษะการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง อํานจับใจความส าคัญ  สรุปความ                               
และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอําน  เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข๎าใจในบทเรียนตําง ๆ ท่ีอําน  
วิเคราะห์ข๎อเท็จจริง  ข๎อมูลสนับสนุนและข๎อคิดเห็นจากบทความท่ีอําน  อํานหนังสือบทความหรือค า
ประพันธ์อยํางหลากหลาย และประเมินคุณคําหรือแนวคิดท่ีได๎จากการอํานเพื่อน าไปใช๎แก๎ปัญหาในชีวิต              
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนยํอความ  เขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎า เก่ียวกับสินค้าโอทอปใน
จังหวัดบุรีรัมย์  เขียนจดหมายกิจธุระ    ฝึกวิเคราะห์ข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็นและความนําเช่ือถือของขําวสาร
จากส่ือตําง ๆและ วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดูอยํางมีเหตุผลเพื่อน าข๎อคิดมาประยุกต์ใช๎ในการด าเนิน
ชีวิต  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค๎นคว๎า จากการฟัง  การดูและการสนทนา   ศึกษาการสร๎างค าใน
ภาษาไทย  วิเคราะห์โครงสร๎างประโยคสามัญ  ประโยคความรวมและประโยคความซ๎อน  แตํงบทร๎อยกรอง  
อธิบายความหมายของค าภาษาตํางประเทศท่ีใช๎ในภาษาไทย   สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอํานใน
ระดับท่ียากขึ้น  วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี  วรรณกรรมท๎องถิ่นท่ีอํานพร๎อมยกเหตุผลประกอบ  อธิบาย
คุณคําของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอําน   สรุปความรู๎และข๎อคิดจากการอํานไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง  
ทํองจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร๎อยกรองท่ีมีคุณคํา ตามความสนใจ   
 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎  กระบวนการอํานแบบท่ี ๑  กระบวนการอํานแบบท่ี ๒  กระบวนการฟัง  
กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ  กระบวนการทางภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการแก๎ปัญหา  
กระบวนการสร๎างความตระหนัก  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการกลํุม   กระบวนการคิดสร๎างสรรค์  
กระบวนการคิดวิจารณญาณ  และกระบวนการเช่ือมโยง 
 มีมารยาทในการใช๎ภาษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีมารยาทในการอํานการเขียน การฟังการดูการพูด 
เห็นคุณคําภาษาไทยยังเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต กตัญญู มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่น
ในการท างาน กตัญญู มีจิตสาธารณะ รักเมตตา อยู่อย่างพอเพียง และรักความเป็นไทย 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ท ๑.๑  ม.๒/๑   ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๕ ม.๒/๗ ม.๒/๘  



๓๓ 

 
ท ๒.๑  ม.๒/๑ ม.๒/๔  ม.๒/๕ ม.๒/๖ ม.๒/๗   
ท ๓.๑  ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๕  
ท ๔.๑  ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๕ 
ท ๕.๑  ม.๒/๑ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕      
 
รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวชี้วัด 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓     
เวลา  ๖๐   ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต                  ภาคเรียนที่ ๑        

 ออกเสียงออกเสียงบทร๎อยแก๎วและร๎อยกรองได๎ถูกต๎องเหมาะสมกับเรื่องท่ีอําน  อํานเรื่อง
ตํางๆแล๎วเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  ยํอความ  และรายงาน  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียน  
วิเคราะห์วิจารณ์  และแสดงความรู๎ ความคิดเห็น  หรือโต๎แย๎งในเรื่องตํางๆ  เขียนข๎อความโดยใช๎ถ๎อยค าได๎
ถูกต๎องตามระดับภาษา   ชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเลําเหตุการณ์  ข๎อคิดเห็นและทัศนคติในเรื่องตําง ๆ  
แตํงบทร๎อยกรอง ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดข๎อมูลท่ีสนับสนุนจากเรื่องท่ีอําน  ความแตกตํางของค า
ท่ีมีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย  วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดูเพื่อน าข๎อคิดมา
ประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิต   วิเคราะห์ระดับภาษา  วิถีไทยและคุณคําจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอําน 
วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน : การทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ท่ี 
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ได๎น าความรู๎มาประยุกต์ใช๎ในเรื่อง ใช๎ค าทับ
ศัพท์และศัพท์บัญญัติ อธิบายความหมายค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ การล าดับความและความเป็นไป
ของเรื่อง  แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู  ประเมินความถูกต๎องของข๎อมูลท่ีใช๎
สนับสนุนในเรื่องท่ีอําน  มีมารยาท ในการอําน  การเขียน  การฟัง  การดู  และการพูด 

โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎  กระบวนการอํานแบบท่ี ๑  กระบวนการอํานแบบท่ี ๒  กระบวนการฟัง  
กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ  กระบวนการทางภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการแก๎ปัญหา  
กระบวนการสร๎างความตระหนัก  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการกลํุม   กระบวนการคิดสร๎างสรรค์  
กระบวนการคิดวิจารณญาณ  และกระบวนการเช่ือมโยง 
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีสมรรถนะส าคัญในด๎านการส่ือสาร การคิด การแก๎ปัญหาและการใช๎ทักษะชีวิต  
รวมท้ังมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณค่าพระวรสาร  มี
ความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รัก
ความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตาและกตัญญู 
 
รหัสตัวชี้วัด 



๓๔ 

 
ท ๑.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๖   ม.๓/๗  ม.๓/๘   ม.๓/๑๐      
ท ๒.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๗   ม.๓/๑๐ 
ท ๓.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๖ 
ท ๔.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๓  ม.๓/๖ 
ท ๕.๑ ม.๓/๒   ม.๓/๔ 
รวม   ๒๐  ตัวชี้วัด 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๒       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓     
เวลา  ๖๐   ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต                  ภาคเรียนท่ี ๒        

อํานออกเสียงออกเสียงบทร๎อยแก๎วและร๎อยกรองได๎ถูกต๎องเหมาะสมกับเรื่องท่ีอําน  อํานเรื่องตํางๆ
แล๎ว เขียน กรอบแนวคิด  ผังความคิด  ยํอความ  และรายงาน  กรอกแบบสมัครงานพร๎อม เขียน บรรยาย
เกี่ยวกับความรู๎และทักษะของตนเองท่ีเหมาะสมกับงาน  เขียนข๎อความโดยใช๎ถ๎อยค าได๎ถูกต๎องตามระดับ
ภาษา  ยํอความ  จดหมายกิจธุระ  รายงานศึกษาค๎นคว๎าและโครงงาน  เขียนอธิบายช้ีแจง แสดงความคิดเห็น
และโต๎แย๎งอยํางมีเหตุผล  พูดในโอกาสตํางๆได๎ตรงตามวัตถุประสงค์  รายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษา
ค๎นคว๎าจากการฟัง  การดู  และการสนทนา  โน๎มน๎าวโดยน าเสนอหลักฐานตามล าดับเนื้อหาอยํางมีเหตุผล
และนําเช่ือถือ  ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข๎อมูลท่ีสนับสนุนจากเรื่องท่ีอําน จ าแนกและใช๎ค า
ภาษาตํางประเทศท่ีใช๎ในภาษาไทย  วิเคราะห์โครงสร๎างประโยคซับซ๎อน วิเคราะห์หรือแสดงความคิดเห็น
โต๎แย๎ง เกี่ยวกับเรื่องท่ีอําน  วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องท่ีอํานโดยใช๎กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให๎
ผ๎ูอํานเข๎าใจได๎ดีขึ้น  ตีความ และประเมินคํา แนวคิดท่ีได๎จากงานเขียนอยํางหลากหลายเพื่อน าไปใช๎แก๎ปัญหา
ในชีวิต  สรุปความรู๎และข๎อคิดจากการอํานเพื่อน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง  มีมารยาท ในการอําน  การเขียน  
การฟัง  การดู  และการพูด 
 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎  กระบวนการอํานแบบท่ี ๑  กระบวนการอํานแบบท่ี ๒  กระบวนการฟัง  
กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ  กระบวนการทางภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการแก๎ปัญหา  
กระบวนการสร๎างความตระหนัก  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการกลํุม  กระบวนการคิดสร๎างสรรค์  
กระบวนการคิดวิจารณญาณ  และกระบวนการเช่ือมโยง 
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีสมรรถนะส าคัญในด๎านการส่ือสาร การคิด การแก๎ปัญหาและการใช๎ทักษะชีวิต  
รวมท้ังมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณค่าพระวรสาร  มี
ความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รัก
ความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตาและกตัญญู 



๓๕ 

 
 

ตัวชี้วัด 
ท ๑.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๓  ม.๓/๔   ม.๓/๕   ม.๓/๘  ม.๓/๙   ม.๓/๑๐   
ท ๒.๑ ม.๓/๒  ม.๓/๔   ม.๓/๕   ม.๓/๖   ม.๓/๘   ม.๓/๙   ม.๓/๑๐   
ท ๓.๑ ม.๓/๓  ม.๓/๔   ม.๓/๕   ม.๓/๖ 
ท ๔.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๖ 
ท ๕.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๓ 
รวม   ๒๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๓๖ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
บทน า 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได๎จัดท าขึ้นโดยใช๎กรอบ และแนวทางท่ีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได๎วางไว๎โดยให๎ท๎องถิ่นได๎มีสํวนรํวมในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาหลักสูตรรํวมกัน เพื่อสนองเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางท่ีมุํงเน๎นให๎เด็ก      และเยาวชน
ไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพด๎านความรู๎ และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตใน
สังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู๎ เพื่อพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง   ตลอดชีวิต 
 
ความส าคัญของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งตํอความส าเร็จในการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี ๒๑ เนื่องจาก คณิตศาสตร์
ชํวยให๎มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ คิดอยํางมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ วิเคราะห์ปญหา 
หรือสถานการณ์ได๎อยํางรอบคอบ และถี่ถ๎วน ชํวยให๎คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก๎ปญหาได๎อยํางถูกต๎อง
เหมาะสม และสามารถน าไปใช๎ในชีวิตจริงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐาน ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ชาติ ให๎มีคุณภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ       ให๎ทัดเทียม กับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึง
จ าเป็นต๎องมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎ทันสมัย และสอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู๎
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ท่ีเจริญก๎าวหน๎า อยํางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ ตัวช้ีวัด และสาระการ
เรียนรู๎แกนกลาง กลํุมสาระ    การเรียนรู๎คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับนี้ จัดท าขึ้น โดยค านึงถึงการสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับ     การเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นส าคัญ นั่นคือการเตรียมผ๎ูเรียนให๎มีทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์    
การคิดอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปญหา การคิดสร๎างสรรค์ การใช๎เทคโนโลยี การส่ือสาร  และการรํวมมือ 
ซึ่งจะสํงผลให๎ผ๎ูเรียนรู๎เทําทันการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล๎อม 
สามารถแขํงขัน และอยูํรํวมกับประชาคมโลกได๎ ท้ังนี้การจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ท่ีประสบความส าเร็จนั้น
จะต๎อง เตรียมผ๎ูเรียนให๎มีความพร๎อมท่ีจะเรียนรู๎ส่ิงตําง ๆ    พร๎อมท่ีจะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือ
สามารถศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู๎ให๎เหมาะสมตามศักยภาพของผ๎ูเรียน 
  
 
 
 
 
 



๓๗ 

 
สาระส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์จัดเป็น ๓ ส าระ ได๎แกํ จ านวน และพีชคณิต การวัด      และ
เรขาคณิต และสถิติ และความนําจะเป็น  

✧ จ านวน และพีชคณิต เรียนรู๎เกี่ยวกับ ระบบจ านวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริง อัตราสํวน 
ร๎อยละ การประมาณคํา การแก๎ปญหาเกี่ยวกับจ านวน การใช๎จ านวนในชีวิตจริง แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟงก์
ชัน เซต ตรรกศาสตร์ นิพจน์ เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ดอกเบี้ย และมูลคํา 
ของเงิน ล าดับ และอนุกรม และการน าความรู๎เกี่ยวกับจ านวน            และพีชคณิตไปใช๎ในสถานการณ์ตําง 
ๆ  

✧ การวัด และเรขาคณิต เรียนรู๎เกี่ยวกับ ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นท่ี ปริมาตร   และ
ความจุ เงินและเวลา หนํวยวัดระบบตําง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราสํวนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิต 
และสมบัติของรูปเรขาคณิต การนึกภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบท         ทางเรขาคณิต การ
แปลงทางเรขาคณิตในเรื่องการเล่ือนขนาน การสะท๎อน การหมุน และการน าความรู๎เกี่ยวกับการวัด และ
เรขาคณิตไปใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ  

✧ สถิติ และความน่าจะเปน เรียนรู๎เกี่ยวกับ การต้ังค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข๎อมูล การ
ค านวณค่ าสถิติ การน าเสนอ และแปลผลส าหรับข๎อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการนับเบื้องต๎น 
ความนําจะเป็น การใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสถิติ และความนําจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ตําง  ๆ และชํวยใน
การตัดสินใจ 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ ๑ จ านวน และพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข๎าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน               การ

ด าเนินการและน าไปใช๎ของจ านวน ผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการ
ด าเนินการ   

มาตรฐาน ค ๑.๒ เข๎าใจ และวิเคราะห์รูปแบบ ความสัมพันธ์ ฟังก์ช่ัน ล าดับ และอนุกรม และการ
น าไปใช๎  

มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช๎นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์ หรือชํวยแก๎ปัญหา   ท่ี
ก าหนดให๎  

 
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข๎าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัด และคาดคะเนของส่ิงท่ีต๎องการวัด     และ

น าไปใช๎  



๓๘ 

 
มาตรฐาน ค ๒.๒ เข๎าใจ และวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหวําง

รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช๎ 

สาระที่ ๓ สถิติ และความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๑ เข๎าใจกระบวกการทางสถิติ และใช๎ความรู๎ทางสถิติในการแก๎ปัญหา 
มาตรฐาน ค ๓.๒ เข๎าใจหลักการนับเบื้องต๎น ความนําจะเป็น และน าไปใช๎  

 
วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาคณิตศาสตร์ ส าหรับหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เปิด
โอกาสให๎เยาวชนทุกคนได๎เรียนรู๎คณิตศาสตร์อยํางตํอเนื่องและตลอดชีวิตตามศักยภาพ         ท้ังนี้เพื่อให๎
เยาวชนเป็นผ๎ูมีความรู๎ความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีพอเพียง สามารถน าความรู๎ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดียิ่งขึ้น รวมท้ังสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ส่ิง
ตําง ๆ และเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาตํอ ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ี ต๎องจัดสาระการ
เรียนรู๎ที่เหมาะสมแกํผ๎ูเรียนแตํละคน ท้ังนี้เพื่อให๎บรรลุ           ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ที่หลักสูตรก าหนดไว๎ 
 ส าหรับผ๎ูเรียนท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตร์  และต๎องการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น      ให๎ถือ
เป็นหน๎าท่ีของสถานศึกษาท่ีจะต๎องจัดโปรแกรมการเรียนการสอนให๎แกํผ๎ูเรียน เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎มีโอกาสเรียนรู๎
คณิตศาสตร์เพิ่มเติมตามความถนัด และความสนใจ ท้ังนี้เพื่อให๎เป็นผ๎ูเรียนมีความรู๎      ท่ีทัดเทียมกับนานา
อารยประเทศ 
 
หลักการ 

กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ได๎ใช๎หลักการพัฒนาหลักสูตรตามแบบของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานซึ่งมีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 
          ๑. กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ เพื่อความเป็นเอกภาพของชาติมีจุดหมาย และมาตรฐานการ
เรียนรู๎เป็นเปูาหมายส าหรับพัฒนาเด็ก และเยาวชนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม     บนพื้นฐาน
ของความเป็นไทยควบคํูกับความเป็นสากล 

๒. กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ เพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษา   อยํางเสมอ
ภาค และมีคุณภาพ 

๓. กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษาให๎สอดคล๎องกับสภาพ และความต๎องการของท๎องถิ่น 

๔. กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ท่ีมีโครงสร๎างยืดหยุํนท้ังด๎านสาระการเรียนรู๎ เวลา     และการ
จัดการเรียนรู๎ 

๕. กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  



๓๙ 

 
๖. กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลํุมเปูาหมายสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู๎ และประสบการณ์   
 

จุดหมาย 
            กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์มีความมุํงหมายในการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นคนดี  มีปัญญา   มี
ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย เพื่อให๎เกิดกับผ๎ูเรียน เมื่อจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณคําของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๒. มีความรู๎ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก๎ปัญหา การใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
๓. มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
๔. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต        และการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๕. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์ และพัฒนาส่ิงแวดล๎อม มีจิต

สาธารณะท่ีมุํงท าประโยชน์ และสร๎างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข     
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรสถานศึกษามุํงเน๎นพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานมีสมรรถนะส าคัญ     และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 สมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ คือ 
  ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร             มี
วัฒนธรรมในการใช๎ภาษาถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเอง  เพื่อ
แลกเปล่ียนข๎อมูลขําวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเอง และสังคม รวมท้ังการ
เจรจาตํอรอง เพื่อขจัด และลดปัญหาความขัดแย๎งตําง ๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลัก
เหตุผลและความถูกต๎อง ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพ      โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมี
ตํอตนเอง และสังคม 
  ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิด อยํางสร๎างสรรค์ การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสํู   การสร๎างองค์ความรู๎ 
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม 



๔๐ 

 
 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตําง ๆ 

ท่ีเผชิญได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข๎อมูลสารสนเทศ เข๎าใจ
ความสัมพันธ์ และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ตําง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎        ประยุกต์ความรู๎มาใช๎
ในการปูองกัน และแก๎ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึง  ถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตํอ
ตนเอง สังคม และส่ิงแวดล๎อม 
   ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการ   ตําง ๆ ไป
ใช๎ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง การท างาน และการอยูํรํวมกัน
ในสังคม ด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล การจัดการปัญหา     และความขัดแย๎งตําง ๆ 
อยํางเหมาะสม การปรับตัวให๎ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม            และสภาพแวดล๎อม และการรู๎จัก
หลีกเล่ียงพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ท่ีสํงผลกระทบตํอตนเอง และผ๎ูอื่น  ๕. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก                  และใช๎เทคโนโลยีด๎านตําง ๆ และมีทักษะกระบวนการ
ทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเอง และสังคม ในด๎านการเรียนรู๎ การส่ือสาร การท างาน การแก๎ปัญหาอยําง
สร๎างสรรค์ ถูกต๎อง เหมาะสม              และมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ 
  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพื่อให๎สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นในสังคมได๎อยํางมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ดังนี้ 
  ๑. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง การปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม มีความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
  ๒. ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง ปฏิบัติตนอยํางตรงไปตรงมา ท้ังกาย วาจา ใจ   
  ๓. มีวินัย หมายถึง ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียน ครอบครัวชุมชน และกิจกรรม        

ในห๎องเรียน เชํน สมุดงาน ช้ินงาน สะอาดเรียบร๎อยปฏิบัติตนอยูํในข๎อตกลงท่ีก าหนดให๎รํวมกัน      ทุกครั้ง 
๔. ใฝุเรียนรู้ หมายถึง ลักษณะของบุคคลท่ีมีความกระตือรือร๎นในการเรียนรู๎จักใช๎เวลาวําง

ให๎เป็นประโยชน์ แสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ท่ีหลากหลาย และสามารถถํายทอดเผยแพรํองค์ความรู๎
ให๎กับผ๎ูอื่น   

๕. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง มีความเป็นอยูํอยํางพอเพียง รู๎จักการด ารงชีวิตให๎มีคุณคํา 
๖. มุ่งม่ันในการท างาน หมายถึง มุํงมั่นท างานอยํางรอบคอบ จนประสบผลส าเร็จ 
๗. รักความเป็นไทย หมายถึง มีความตระหนักเห็นคุณคําของความเป็นไทย       และมีเจต

คติท่ีดี รักษาเอกลักษณ์ ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณี 
            ๘. มีจิตสาธารณะ หมายถึงมีความส านึกและมุํงท าประโยชน์และสร๎างส่ิงท่ีดีงาม   ในสังคม 
และอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข   
 



๔๑ 

 
ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถท่ีจะน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎      ในการ
เรียนรู๎ส่ิงตําง ๆ เพื่อให๎ได๎มาซึ่งความรู๎ และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทักษะ และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในท่ีนี้เน๎นท่ีทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น  และต๎องการ
พัฒนาให๎เกิดข้ึนกับผ๎ูเรียน ได๎แกํความสามารถตํอไปนี้  

๑. การแก้ปญหา เป็นความสามารถในการท าความเข๎าใจปญหา คิดวิเคราะห์ วางแผน    แก๎ปญหา 
และเลือกใช๎วิธีการท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ พร๎อมท้ัง ตรวจสอบความถูกต๎อง  

๒. การสื่อสาร และการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการใช๎รูปภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย สรุปผล และน าเสนอได๎อยําง ถูกต๎อง ชัดเจน  

๓. การเชื่อมโยง เป็นความสามารถในการใช๎ความรู๎ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการ  เรียนรู๎
คณิตศาสตร์เนื้อหาตําง ๆ หรือศาสตร์อื่น ๆ และน าไปใช๎ในชีวิตจริง  

๔. การให้เหตุผล เป็นความสามารถในการให๎เหตุผล รับฟง และให๎เหตุผลสนับสนุน        หรือ
โต๎แย๎งเพื่อน าไปสํูการสรุป โดยมีข๎อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ  

๕. การคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการขยายแนวคิดท่ีมีอยูํเดิม หรือสร๎างแนวคิดใหมํ เพื่อ
ปรับปรุง พัฒนาองค์ความรู๎ 

 
คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

✧ มีความรู๎ความเข๎าใจ และความรู๎สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับจ านวนนับไมํเกินหนึ่งแสน       และศูนย์ 
และการด าเนินการของจ านวน สามารถแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ       และการหาร พร๎อม
ท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได๎ 

✧ มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ าหนัก ปริมาตร ความจุ เวลา      และเงิน 
สามารถวัดได๎อยํางถูกต๎อง และเหมาะสม และน าความรู๎เกี่ยวกับการวัดไปใช๎แก๎ปัญหา       ในสถานการณ์
ตําง ๆ ได๎ 

✧ มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงส่ีเหล่ียม    มุมฉาก 
ทรงกลม ทรงกระบอก รวมท้ังจุด สํวนของเส๎นตรง รังสี เส๎นตรง และมุม 

✧ มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธ์ได๎ 

✧ รวบรวมข๎อมูล และจ าแนกข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง และส่ิงแวดล๎อมใกล๎ตัวท่ีพบเห็น ใน
ชีวิตประจ าวัน และอภิปรายประเด็นตําง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพ และแผนภูมิแทํงได๎ 

✧ ใช๎วิธีการท่ีหลากหลายแก๎ปัญหา ใช๎ความรู๎ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์     ในการ
แก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผล   ได๎อยําง



๔๒ 

 
เหมาะสม ใช๎ภาษา และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอได๎อยําง
ถูกต๎อง เช่ือมโยงความรู๎ตําง ๆ ในคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  ๆ มีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์ 

 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

✧ มีความรู๎ความเข๎าใจ และความรู๎สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับจ านวนนับ และศูนย์ เศษสํวน ทศนิยม
ไมํเกินสามต าแหนํง ร๎อยละ การด าเนินการของจ านวน สมบัติเกี่ยวกับจ านวน สามารถแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการ
บวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนนับ เศษสํวน ทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํง และร๎อยละ พร๎อมท้ัง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได๎ สามารถหาคําประมาณของจ านวนนับและทศนิยมไมํเกินสาม
ต าแหนํงได๎ 

✧ มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นท่ี ปริมาตร ความจุ เวลา เงิน ทิศ 
แผนผัง และขนาดของมุม สามารถวัดได๎อยํางถูกต๎อง และเหมาะสม และน าความรู๎เกี่ยวกับการวัดไปใช๎
แก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎ 

✧ มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับลักษณะ และสมบัติของรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียมรูปวงกลม ทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด มุม และเส๎นขนาน  

✧ มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธ์ได๎ แก๎ปัญหาเกี่ยวกับ  แบบรูป 
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ หรือปัญหาพร๎อมท้ังเขียนให๎อยูํในรูปของสมการเชิงเส๎นท่ีมี  ตัวไมํทราบคําหนึ่ง
ตัว และแก๎สมการนั้นได๎ 

✧ รวบรวมข๎อมูล อภิปรายประเด็นตําง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทํง แผนภูมิแทํง
เปรียบเทียบ แผนภูมิรูปวงกลม กราฟเส๎น และตาราง และน าเสนอข๎อมูลในรูปของแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิ
แทํง แผนภูมิแทํงเปรียบเทียบ และกราฟเส๎น ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับความนําจะเป็นเบื้องต๎นในการคาดคะเนการ
เกิดขึ้นของเหตุการณ์ตําง ๆ ได๎ 

✧ ใช๎วิธีการท่ีหลากหลายแก๎ปัญหา ใช๎ความรู๎ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์    และ
เทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผล
ได๎อยํางเหมาะสม ใช๎ภาษา และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสารการส่ือความหมาย และการน าเสนอ
ได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม เช่ือมโยงความรู๎ตําง ๆ ในคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น 
ๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 

 
 
 



๔๓ 

 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

✧ มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับจ านวนจริง ความสัมพันธ์ของจ านวนจริง สมบัติของ จ านวนจริง 
และใช๎ความรู๎ความเข๎าใจนี้ในการแก๎ปัญหาในชีวิตจริง  

✧ มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับอัตราสํวน สัดสํวน และร๎อยละ และใช๎ความรู๎ความเข๎าใจนี้ ในการ
แก๎ปัญหาในชีวิตจริง  

✧ มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเลขยกก าลัง ท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็ม  และใช๎ความรู๎ความ
เข๎าใจนี้ในการแก๎ปัญหาในชีวิตจริง  

✧ มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร และ
อสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว และใช๎ความรู๎ความเข๎าใจนี้ในการแก๎ปัญหาในชีวิตจริง  

✧ มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม สมการก าลังสอง และใช๎
ความรู๎ความเข๎าใจนี้ในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์  

✧ มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับคํูอันดับ กราฟของความสัมพันธ์ และฟงก์ชันก าลังสอง   และใช๎
ความรู๎ความเข๎าใจนี้ในการแก๎ปัญหาในชีวิตจริง  

✧ มีความรู๎ความเข๎าใจทางเรขาคณิต และใช๎เครื่องมือ เชํน วงเวียนและสันตรง รวมท้ัง โปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร๎างรูปเรขาคณิต ตลอดจนน า
ความรู๎เกี่ยวกับการสร๎างนี้ไปประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาในชีวิตจริง 

✧ มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ             และใช๎
ความรู๎ความเข๎าใจนี้ในการหาความสัมพันธ์ระหวํางรูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ  

✧ มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องพื้นท่ีผิว และปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และ
ทรงกลม และใช๎ความรู๎ความเข๎าใจนี้ในการแก๎ปัญหาในชีวิตจริง  

✧ มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสมบัติของเส๎นขนาน รูปสามเหล่ียมท่ีเทํากันทุกประการ   รูป
สามเหล่ียมคล๎าย ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และบทกลับ และน าความรู๎ความเข๎าใจนี้ไปใช๎ในการแก๎ปัญหาในชีวิต
จริง  

✧ มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต และน าความรู๎ความเข๎าใจนี้ไปใช๎   ในการ
แก๎ปัญหาในชีวิตจริง  

✧ มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องอัตราสํวนตรีโกณมิติ และน าความรู๎ความเข๎าใจนี้ไปใช๎ในการ
แก๎ปัญหาในชีวิตจริง  

✧ มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม และน าความรู๎ความเข๎าใจนี้ไปใช๎ ในการ
แก๎ปัญหาคณิตศาสตร์  



๔๔ 

 
✧ มีความรู๎ความเข๎าใจทางสถิติในการน าเสนอข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล และแปลความหมาย ข๎อมูล

ท่ีเกี่ยวข๎องกับแผนภาพจุด แผนภาพต๎น-ใบ ฮิสโทแกรม คํากลางของข๎อมูล และแผนภาพกลํอง และใช๎ความรู๎
ความเข๎าใจนี้ รวมท้ังน าสถิติไปใช๎ในชีวิตจริง โดยใช๎เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม       

✧ มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความนําจะเป็น และใช๎ความรู๎ความเข๎าใจนี้ในการแก๎ปัญหาในชีวิต
จริง 

 
โครงสร้างเวลาเรียน 

หลักสูตรสถานศึกษากลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ก าหนดกรอบโครงสร๎างเวลาเรียนดังนี้ 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนชั่วโมง/ปี 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
(ภาคเรียนท่ี ๑) 

ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
(ภาคเรียนท่ี ๒) 

ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
(ภาคเรียนท่ี ๒) 

ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
(ภาคเรียนท่ี ๒) 

ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
(ภาคเรียนท่ี ๒) 

ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
(ภาคเรียนท่ี ๒) 

ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖๐ 

 
 



๔๕ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                           เวลา    ๒๐๐  ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก๎ปัญหาในสาระตํอไปนี้ 
 การบอกจ านวนของส่ิงตําง ๆ แสดงส่ิงตําง ๆ ตามจ านวนท่ีก าหนด อําน และเขียนตัวเลขฮินดู  อารบิก 
ตัวเลขไทย แสดงจ านวนนับไมํเกิน ๑๐๐ และ ๐ เปรียบเทียบจ านวนนับไมํเกิน ๑๐๐ และ ๐ โดยใช๎
เครื่องหมาย = ≠ > < เรียงล าดับจ านวนนับไมํเกิน ๑๐๐ และ ๐ ต้ังแตํ ๓ ถึง ๕ จ านวน หาคําของตัวไมํ
ทราบคําในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวก และประโยคสัญลักษณ์ แสดงการลบ        ของจ านวนนับไมํ
เกิน ๑๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา การบวก และโจทย์ปัญหาการลบของจ านวนนับไมํเกิน 
๑๐๐ และ ๐ ระบุจ านวนท่ีหายไปในแบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มขึ้น     หรือลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐ และ
ระบุรูปท่ีหายไปในแบบรูปซ้ าของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ       ท่ีสมาชิกในแตํละชุดท่ีซ้ ามี ๒ รูป วัด และ
เปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร             วัด และเปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด 
จ าแนกรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม วงรี    ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย ใช๎
ข๎อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อก าหนดรูป ๑ รูป แทน ๑ หนํวย 
 การวัดผล และประเมินผล ใช๎วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา และทักษะ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
  ค  ๑.๑  ป. ๑/๑   ป.๑/๒   ป.๑/๓   ป.๑/๔   ป.๑/๕ 
  ค  ๑.๒  ป. ๑/๑ 
  ค  ๒.๑  ป. ๑/๑   ป.๑/๒ 
  ค  ๒.๒  ป. ๑/๑ 
  ค  ๓.๑  ป. ๑/๑            
รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 



๔๖ 

 
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                           เวลา    ๒๐๐  ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

  ศึกษา ฝึกทักษะการคิกค านวณ และฝึกการแก๎ปัญหาในสาระตํอไปนี้ 
       การบอกจ านวนของส่ิงตําง ๆ แสดงส่ิงตําง ๆ ตามจ านวนท่ีก าหนด อํานและ เขียนตัวเลขฮินดู  อา
รบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไมํเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ เปรียบเทียบจ านวนนับไมํเกิน ๑,๐๐๐ 
และ ๐ โดยใช๎เครื่องหมาย = ≠ > < จ านวนนับไมํเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ต้ังแตํ ๓ ถึง ๕ จ านวนจาก
สถานการณ์ตําง ๆ หาคําของตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก       และประโยคสัญลักษณ์
แสดงการลบของจ านวนนับไมํเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ หาคําของตัวไมํทราบคํา   ในประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
คูณ ของจ านวน ๑ หลักกับจ านวนไมํเกิน ๒ หลัก หาคําของตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาร 
ท่ีตัวตั้งไมํเกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก โดยท่ีผลหาร   มี ๑ หลักท้ังหารลงตัว และหารไมํลงตัว หาผลลัพธ์การ
บวก ลบ คูณ หารระคน ของจ านวนนับ       ไมํเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา ๒ 
ขั้นตอนของจ านวนนับไมํเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาท่ีมีหนํวยเด่ียว และเป็นหนํวยเดียวกัน      วัด และ
เปรียบเทียบความยาวเป็นเมตร และเซนติเมตร แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ
ความยาวท่ีมีหนํวยเป็นเมตร และเซนติเมตร วัด และเปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัม  และกรัม กิโลกรัม 
และขีด แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ าหนักหนํวยเป็นกิโลกรัม และกรัม 
กิโลกรัม และขีด วัด และเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ เป็นลิตร 

จ าแนก และบอกลักษณะของรูปหลายเหล่ียม และวงกลม ใช๎ข๎อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อก าหนดรูป ๑ รูป แทน ๒ หนํวย ๕ หนํวย หรือ ๑๐ หนํวย 
  การวัดผล และประเมินผล ใช๎วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะ 
รหัสตัวชี้วัด 
  ค  ๑.๑  ป. ๒/๑   ป.๒/๒   ป.๒/๓   ป.๒/๔   ป.๒/๕    ป.๒/๖   ป.๒/๗   ป.๒/๘ 
  ค  ๑.๒  ป. ๒/๑ 
  ค  ๒.๑  ป. ๒/๑   ป.๒/๒   ป.๒/๓   ป.๒/๔   ป.๒/๕    ป.๒/๖ 
  ค  ๒.๒  ป. ๒/๑ 
รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 



๔๗ 

 
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                           เวลา    ๒๐๐  ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

  ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก๎ปัญหาในสาระตํอไปนี้ 
       อําน และเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจ านวนนับ ไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
และ ๐ เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับ ไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ตําง ๆ บอก อําน และ
เขียนเศษสํวนแสดง ปริมาณส่ิงตําง ๆ และแสดงส่ิงตําง ๆ ตามเศษสํวนท่ีก าหนดเปรียบเทียบเศษสํวนท่ีตัว
เศษเทํากัน โดยท่ีตัวเศษน๎อยกวําหรือเทํากับตัวสํวน หาคําของตัวไมํทราบคําใน ประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
บวก และประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจ านวนนับไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาคําของตัวไมํทราบคํา
ใน ประโยคสัญลักษณ์ แสดงการคูณของ จ านวน ๑ หลักกับจ านวนไมํเกิน ๔ หลัก และจ านวน ๒ หลักกับ
จ านวน ๒ หลัก หาคําของตัวไมํทราบคําใน ประโยคสัญลักษณ์ แสดงการหาร ท่ีตัวต้ังไมํเกิน ๔ หลัก ตัวหาร 
๑ หลัก หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหาค าตอบ
ของโจทย์ปญหา ๒ ขั้นตอน     ของจ านวนนับไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาผลบวกของเศษสํวนท่ีมีตัวสํวน
เทํากัน และผลบวกไมํเกิน ๑ และหาผลลบ ของเศษสํวนท่ีมีตัวสํวนเทํากัน แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ป
ญหา การบวกเศษสํวนท่ีมีตัวสํวนเทํากัน และผลบวกไมํเกิน ๑ และโจทย์ปญหา การลบเศษสํวนท่ีมีตัวสํวน
เทํากัน 
 ระบุจ านวนท่ีหายไปในแบบรูปของ จ านวนท่ีเพิ่มข้ึน หรือลดลงทีละเทํา ๆ กัน 
 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปญหา เกี่ยวกับเงิน แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปญหา เกี่ยวกับเวลา 
และระยะเวลา เลือกใช๎เครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม วัดและบอกความยาวของส่ิงตําง ๆ     เป็นเซนติเมตร 
และมิลลิเมตร เมตร และเซนติเมตร คาดคะเนความยาวเป็นเมตร และเป็น เซนติเมตร เปรียบเทียบความยาว
ระหวํางเซนติเมตร กับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตร     กับเมตร จากสถานการณ์ตําง ๆ แสดงวิธี
หาค าตอบของโจทย์ปญหา เกี่ยวกับความยาวท่ีมีหนํวย    เป็นเซนติเมตร และมิลลิเมตร เมตร และ
เซนติเมตร กิโลเมตร และเมตร เลือกใช๎เครื่องช่ังท่ีเหมาะสม วัดและบอก น้ าหนักเป็นกิโลกรัมและขีด 
กิโลกรัมและกรัม คาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม และเป็นขีด เปรียบเทียบน้ าหนักระหวํางกิโลกรัมกับกรัม 
เมตริกตันกับกิโลกรัม จากสถานการณ์ตําง ๆ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปญหา เกี่ยวกับน้ าหนักท่ีมีหนํวย
เป็นกิโลกรัม กับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม เลือกใช๎เครื่องตวงท่ีเหมาะสม วัดและ เปรียบเทียบปริมาตร 
ความจุเป็นลิตร และมิลลิลิตร คาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปญหา
เกี่ยวกับปริมาตร และความจุท่ีมีหนํวย      เป็นลิตร และมิลลิลิตร 
 ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีมีแกนสมมาตร และจ านวนแกนสมมาตร 
 เขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช๎ข๎อมูลจาก แผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปญหา  



๔๘ 

 
เขียนตารางทางเดียวจากข๎อมูลท่ีเป็นจ านวนนับ และใช๎ข๎อมูลจากตารางทางเดียวในการหาค าตอบของ
โจทย์ปญหา 
  การวัดผล และประเมินผล ใช๎วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา          และ
ทักษะ 
รหัสตัวชี้วัด 
  ค  ๑.๑  ป.๓/๑     ป.๓/๒    ป.๓/๓   ป.๓/๔   ป.๓/๕    ป.๓/๖   ป.๓/๗   ป.๓/๘    
     ป.๓/๙    ป.๓/๑๐   ป.๓/๑๑    
  ค  ๑.๒  ป.๓/๑   
  ค  ๒.๑  ป.๓/๑    ป.๓/๒ ป.๓/๓       ป.๓/๔      ป.๓/๕      ป.๓/๖   ป.๓/๗    
     ป.๓/๘    ป.๓/๙  ป.๓/๑๐     ป.๓/๑๑    ป.๓/๑๒    ป.๓/๑๓    
  ค  ๒.๒  ป.๓/๑ 
  ค  ๓.๑  ป.๓/๑    ป.๓/๒    
   
รวมทั้งหมด ๒๘ ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                           เวลา    ๑๖๐  ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

  ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก๎ปัญหาในสาระตํอไปนี้ 
       อําน และเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับท่ีมากกวํา ๑๐๐,๐๐๐ 
เปรียบเทียบ และเรียงล าดับจ านวนนับท่ีมากกวํา ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ตําง ๆ บอก อําน และเขียน
เศษสํวน จ านวนคละ แสดงปริมาณส่ิงตําง ๆ และแสดงส่ิงตําง ๆ ตามเศษสํวน จ านวนคละท่ีก าหนด 
เปรียบเทียบ เรียงล าดับเศษสํวน และจ านวนคละท่ีตัวสํวนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง อําน และเขียน
ทศนิยมไมํเกิน ๓ ต าแหนํง แสดงปริมาณของส่ิงตําง ๆ และแสดงส่ิงตําง ๆ ตามทศนิยมท่ีก าหนด 
เปรียบเทียบ และเรียงล าดับทศนิยมไมํเกิน ๓ ต าแหนํง จากสถานการณ์ตําง ๆ ประมาณผลลัพธ์ของการบวก 
การลบ การคูณ การหาร จากสถานการณ์ ตําง ๆ อยํางสมเหตุสมผล หาคําของตัวไมํทราบคําในประโยค
สัญลักษณ์ แสดงการบวก และประโยคสัญลักษณ์ แสดงการลบของจ านวนนับท่ีมากกวํา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
หาคําของตัวไมํทราบคํา  ในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการคูณจ านวนหลายหลัก ๒ จ านวนท่ีมีผลคูณไมํเกิน ๖ 
หลัก และประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารท่ีตัวต้ังไมํเกิน ๖ หลัก ตัวหารไมํเกิน ๒ หลัก หาผลลัพธ์การบวก 
ลบ คูณ หารระคน จ านวนนับ และ ๐  แสดงวิธีห าค าตอบของโจทย์ปญหา ๒ ขั้นตอนของจ านวนนับท่ี
มากกวํา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ สร๎างโจทย์ปญหา ๒ ขั้นตอนของจ านวนนับ และ ๐ พร๎อมท้ังหาค าตอบ หา
ผลบวก ผลลบของเศษสํวน และจ านวนคละท่ีตัวสํวนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง แสดงวิธีหาค าตอบ
ของโจทย์ปญหา การบวก และโจทย์ปญหาการลบเศษสํวน และจ านวนคละ ท่ีตัวสํวนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของ
อีกตัวหนึ่ง หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไมํเกิน ๓ ต าแหนํง แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปญหา การบวก 
การลบ ๒ ขั้นตอน ของทศนิยมไมํเกิน ๓ ต าแหนํง 
 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปญหา เกี่ยวกับเวลา วัด และสร๎างมุม โดยใช๎โพรแทรกเตอร์ แสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป และพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  
 จ าแนกชนิดของมุม บอกช่ือมุม สํวนประกอบของมุม และเขียนสัญลักษณ์ แสดงมุม  
๒. สร๎างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากเมื่อก าหนด ความยาวของด๎าน  

ใช๎ข๎อมูลจากแผนภูมิแทํง ตารางสองทางในการหาค าตอบของโจทย์ ปญหา 
โดยจัดประสบการณ์ หรือสร๎างสถานการณ์ท่ีใกล๎ตัวให๎นักเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าจากการปฏิบัติจริง 

สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดค านวณ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการแก๎ปัญหา 
การส่ือสาร และการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยงการให๎เหตุผล และการคิดสร๎างสรรค์ 
สามารถท างานอยํางเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความ
เช่ือมั่นในตนเอง รวมท้ังตระหนัก ในคุณคําและมีเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์  



๕๐ 

 
การวัด และประเมินผล เน๎นการวัด และประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ ด๎วยวิธีการ ท่ีหลากหลาย 

โดยให๎สอดคล๎องกับบริบท และเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู๎ และตัวชี้วัด 
 
รหัสตัวชี้วัด 
  ค  ๑.๑  ป.๔/๑     ป.๔/๒    ป.๔/๓   ป.๔/๔   ป.๔/๕    ป.๔/๖   ป.๔/๗   ป.๔/๘    
     ป.๔/๙    ป.๔/๑๐   ป.๔/๑๑    ป.๔/๑๒   ป.๔/๑๓    ป.๔/๑๔   ป.๔/๑๕      ป.๔/

๑๖       
  ค  ๑.๒  ป.๔/๑   
  ค  ๒.๑  ป.๔/๑    ป.๔/๒ ป.๔/๓  
  ค  ๒.๒  ป.๔/๑    ป.๔/๒ 
  ค  ๓.๑  ป.๔/๑     
   
รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                           เวลา    ๑๖๐  ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

  ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก๎ปัญหาในสาระตํอไปนี้ 
 เขียนเศษสํวนท่ีมีตัวสํวนเป็นตัวประกอบ ของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม แสดงวิธี
หาค าตอบของโจทย์ปัญหา โดยใช๎บัญญัติไตรยางศ์ หาผลบวก ผลลบของเศษสํวน และจ านวนคละ๔. หาผล
คูณ ผลหารของเศษสํวน และจ านวนคละ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ การ
หาร เศษสํวน ๒ ขั้นตอน หาผลคูณของทศนิยมท่ีผลคูณ เป็นทศนิยมไมํเกิน ๓ ต าแหนํง หาผลหารท่ีตัวต้ัง
เป็นจ านวนนับ หรือทศนิยมไมํเกิน ๓ ต าแหนํง    และตัวหาร เป็นจ านวนนับ ผลหารเป็นทศนิยมไมํเกิน ๓ 
ต าแหนํง แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ การหาร ทศนิยม ๒ ขั้นตอน แสดงวิธี
หาค าตอบของโจทย์ปัญหาร๎อยละ    ไมํเกิน ๒ ขั้นตอน  

แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวท่ีมีการเปล่ียนหนํวย  และเขียนในรูปทศนิยม 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักท่ีมีการเปล่ียนหนํวย และเขียนในรูปทศนิยม แสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  และความจุ  ของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม และพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม
ด๎านขนาน และรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 

สร๎างเส๎นตรง หรือสํวนของเส๎นตรงให๎ขนานกับเส๎นตรง หรือสํวนของเส๎นตรงท่ีก าหนดให๎ จ าแนกรูป
ส่ีเหล่ียมโดยพิจารณาจากสมบัติ ของรูป สร๎างรูปส่ีเหล่ียมชนิดตําง ๆ เมื่อก าหนดความยาวของด๎าน และ
ขนาดของมุม หรือเมื่อก าหนดความยาวของเส๎นทแยงมุม บอกลักษณะของปริซึม 

ใช๎ข๎อมูลจากกราฟเส๎นในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา เขียนแผนภูมิแทํงจากข๎อมูลท่ีเป็นจ านวน
นับการวัดผล และประเมินผล ใช๎วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
  ค  ๑.๑  ป.๕/๑     ป.๕/๒    ป.๕/๓   ป.๕/๔   ป.๕/๕    ป.๕/๖   ป.๕/๗   ป.๕/๘    
     ป.๕/๙       
  ค  ๒.๑  ป.๕/๑    ป.๕/๒ ป.๕/๓      ป.๕/๔  
  ค  ๒.๒  ป.๕/๑    ป.๕/๒ ป.๕/๓      ป.๕/๔   
  ค  ๓.๑  ป.๕/๑    ป.๕/๒     
   
รวมทั้งหมด ๑๙ ตัวชี้วัด 



๕๒ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                           เวลา    ๑๖๐  ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

  ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก๎ปัญหาในสาระตํอไปนี้ 
 เปรียบเทียบ เรียงล าดับเศษสํวน และจ านวนคละ จากสถานการณ์ตําง ๆ เขียนอัตราสํวนแสดงการ
เปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณ จากข๎อความหรือสถานการณ์ โดยท่ีปริมาณแตํละปริมาณเป็นจ านวนนับ หา
อัตราสํวนท่ีเทํากับอัตราสํวนท่ีก าหนดให๎ หา ห.ร.ม. ของจ านวนนับไมํเกิน ๓ จ านวน หา ค.ร.น. ของจ านวน
นับไมํเกิน ๓ จ านวน แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา โดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หา
ผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสํวนและจ านวนคละ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เศษสํวนและจ านวนคละ ๒ - ๓ ขั้นตอนหาผลหารของทศนิยมท่ีตัวหาร และผลหาร เป็นทศนิยมไมํเกิน ๓ 
ต าแหนํง แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๓ ขั้นตอน แสดงวิธี
หาค าตอบของโจทย์ปัญหาอัตราสํวน แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาร๎อยละ ๒ - ๓ ขั้นตอน 
 แสดงวิธีคิด และหาค าตอบของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด๎วยทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ความยาวรอบรูป และพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ความยาวรอบรูป และพื้นท่ีของวงกลม 
 จ าแนกรูปสามเหล่ียม โดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร๎างรูปสามเหล่ียมเมื่อก าหนดความยาวของ
ด๎าน และขนาดของมุม บอกลักษณะของรูป เรขาคณิตสามมิติชนิดตําง ๆระบุรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบ
จากรูปคล่ี และระบุรูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
 ใช๎ข๎อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 

โดยจัดประสบการณ์ หรือสร๎างสถานการณ์ท่ีใกล๎ตัวให๎นักเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าจากการปฏิบัติจริง 
สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดค านวณ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการแก๎ปัญหา 
การส่ือสาร และการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยงการให๎เหตุผล และการคิดสร๎างสรรค์ 
สามารถท างานอยํางเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความ
เช่ือมั่นในตนเอง รวมท้ังตระหนัก ในคุณคําและมีเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์  

การวัด และประเมินผล เน๎นการวัด และประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ ด๎วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

โดยให๎สอดคล๎องกับบริบท และเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู๎ และตัวชี้วัด 
 
 
 



๕๓ 

 
รหัสตัวชี้วัด 
  ค  ๑.๑  ป.๖/๑     ป.๖/๒    ป.๖/๓   ป.๖/๔   ป.๖/๕    ป.๖/๖   ป.๖/๗   ป.๖/๘    
     ป.๖/๙    ป.๖/๑๐   ป.๖/๑๑   ป.๖/๑๒ 
  ค ๑.๒        ป.๖/๑         
  ค  ๒.๑  ป.๖/๑    ป.๖/๒ ป.๖/๓        
  ค  ๒.๒  ป.๖/๑    ป.๖/๒ ป.๖/๓      ป.๖/๔   
  ค  ๓.๑  ป.๖/๑     
   
รวมทั้งหมด ๒๑ ตัวชี้วัด 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์                                          
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                    เวลา    ๑๒๐  ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

  ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก๎ปัญหาในสาระตํอไปนี้ 
 เข๎าใจจ านวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจ านวนตรรกยะ และใช๎สมบัติ ของจ านวน     ตรรกยะ
ในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์ และปัญหาในชีวิตจริง เข๎าใจ และใช๎สมบัติของเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็น
จ านวนเต็มบวกในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์ และปัญหาในชีวิตจริง เข๎าใจ และประยุกต์ ใช๎อัตราสํวน สัดสํวน 
และร๎อยละในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์ และปัญหาในชีวิตจริง 
 เข๎าใจ และใช๎สมบัติของการเทํากัน และสมบัติของจ านวน เพื่อวิเคราะห์ และแก๎ปญหา โดยใช๎
สมการเชิงเส๎น ตัวแปรเดียว เข๎าใจ และใช๎ความรู๎เกี่ยวกับกราฟในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง เข๎าใจ และใช๎ความรู๎เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส๎นในการปัญหาคณิตศาสตร์ และปัญหาในชีวิตจริง 
 ใช๎ความรู๎ทางเรขาคณิต และเครื่องมือ เชํน วงเวียน และสันตรง รวมท้ังโปรแกรม          The 
Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร๎างรูปเรขาคณิต ตลอดจนน าความรู๎
เกี่ยวกับการสร๎างนี้ไปประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาในชีวิตจริง  เข๎าใจ และใช๎ความรู๎ทางเรขาคณิตในการ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหวําง รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ 
 เข๎าใจ และใช๎ความรู๎ทางสถิติในการน าเสนอ ข๎อมูล และแปลความหมายข๎อมูล รวมท้ัง      น าสถิติ
ไปใช๎ในชีวิตจริงโดยใช๎เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

โดยจัดประสบการณ์ หรือสร๎างสถานการณ์ท่ีใกล๎ตัวให๎นักเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าจากการปฏิบัติจริง 
สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดค านวณ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการแก๎ปัญหา 



๕๔ 

 
การส่ือสาร และการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยงการให๎เหตุผล และการคิดสร๎างสรรค์ 
สามารถท างานอยํางเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความ
เช่ือมั่นในตนเอง รวมท้ังตระหนัก ในคุณคําและมีเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์  

การวัด และประเมินผล เน๎นการวัด และประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ ด๎วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

โดยให๎สอดคล๎องกับบริบท และเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู๎ และตัวชี้วัด 
 
รหัสตัวชี้วัด 
  ค  ๑.๑  ม.๑/๑     ม.๑/๒     ม.๑/๓ 
  ค  ๑.๓  ม.๑/๑     ม.๑/๒     ม.๑/๓         
  ค  ๒.๒  ม.๑/๑    ม.๑/๒    
  ค  ๓.๑  ม.๑/๑     
   
รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                                  เวลา    ๑๒๐  ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

  ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก๎ปัญหาในสาระตํอไปนี้ 
 เข๎าใจ และใช๎สมบัติของเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์ และ
ปัญหาในชีวิตจริง เข๎าใจจ านวนจริงและความสัมพันธ์ของ จ านวนจริง และใช๎สมบัติของจ านวนจริง ในการ
แก๎ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  
 เข๎าใจหลักการการด าเนินการของพหุนาม และใช๎พหุนามในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์   เข๎าใจ และ
ใช๎การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 ประยุกต์ใช๎ความรู๎เรื่องพื้นท่ีผิวของปริซึม และทรงกระบอกในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์   และ
ปัญหาในชีวิตจริง ประยุกต์ใช๎ความรู๎เรื่องปริมาตรของปริซึม และทรงกระบอกในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง  
 ใช๎ความรู๎ทางเรขาคณิต และเครื่องมือ เชํน วงเวียน และสันตรง รวมท้ังโปรแกรม  The 
Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร๎างรูปเรขาคณิต ตลอดจนน าความรู๎
เกี่ยวกับการสร๎างนี้ไปประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาในชีวิตจริง น าความรู๎เกี่ยวกับสมบัติของเส๎นขนาน และรูป
สามเหล่ียมไปใช๎ในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์ เข๎าใจ และใช๎ความรู๎เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในการ
แก๎ปัญหาคณิตศาสตร์ และปัญหาในชีวิตจริง เข๎าใจและใช๎สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ีเทํากันทุกประการใน
การแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง เข๎าใจ และใช๎ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และบทกลับในการ
แก๎ปัญหาคณิตศาสตร์ และปัญหาในชีวิตจริง 
 เข๎าใจ และใช๎ความรู๎ทางสถิติในการน าเสนอ ข๎อมูล และวิเคราะห์ข๎อมูลจากแผนภาพจุด แผนภาพ
ต๎น – ใบ ฮิสโทแกรม และ คํากลางของข๎อมูล และแปลความหมาย ผลลัพธ์ รวมท้ังน าสถิติไปใช๎ในชีวิตจริง 
โดยใช๎เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม        

โดยจัดประสบการณ์ หรือสร๎างสถานการณ์ท่ีใกล๎ตัวให๎นักเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎า จากการปฏิบัติจริง 
สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดค านวณ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการแก๎ปัญหา 
การส่ือสาร และการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง             การให๎เหตุผล และการคิด
สร๎างสรรค์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ 
และมีความเช่ือมั่นในตนเอง รวมท้ังตระหนักในคุณคํา            และมีเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์  

การวัด และประเมินผล เน๎นการวัด และประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ ด๎วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

โดยให๎สอดคล๎องกับบริบท และเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู๎ และตัวชี้วัด 
 



๕๖ 

 
รหัสตัวชี้วัด 
  ค  ๑.๑  ม.๒/๑     ม.๒/๒   
  ค  ๑.๒  ม.๒/๑     ม.๒/๒      
  ค  ๒.๑  ม.๒/๑     ม.๒/๒      
  ค  ๒.๒  ม.๒/๑    ม.๒/๒     ม.๒/๓    ม.๒/๔     ม.๒/๕    
  ค  ๓.๑  ม.๒/๑     
   
รวมทั้งหมด ๑๒ ตัวชี้วัด 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                 เวลา    ๑๒๐  ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

  ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก๎ปัญหาในสาระตํอไปนี้ 
  เข๎าใจ และใช๎การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีดีกรีสูงกวําสอง ในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์ เข๎าใจ 
และใช๎ความรู๎เกี่ยวกับฟงก์ชันก าลังสองในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์ 
  เข๎าใจและใช๎สมบัติของการไมํเทํากัน เพื่อวิเคราะห์ และแก๎ปัญหาโดยใช๎ อสมการเชิงเส๎นตัวแปร
เดียว ประยุกต์ใช๎สมการก าลังสองตัวแปรเดียวในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ใช๎ระบบสมการเชิงเส๎น
สองตัวแปรในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์ 
  ประยุกต์ใช๎ความรู๎เรื่องพื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลมในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์ และ
ปัญหาในชีวิตจริง ประยุกต์ใช๎ความรู๎เรื่องปริมาตรของ พีระมิด กรวย และทรงกลมในการแก๎ปัญหา
คณิตศาสตร์ และปัญหาในชีวิตจริง  
  เข๎าใจ และใช๎สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ีคล๎ายกันในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์ และปัญหาในชีวิตจริง 
เข๎าใจ และใช๎ความรู๎เกี่ยวกับอัตราสํวน ตรีโกณมิติในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์ และปัญหาในชีวิตจริง เข๎าใจ 
และใช๎ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม ในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์ 
  เข๎าใจ และใช๎ความรู๎ทางสถิติในการน าเสนอ  และวิเคราะห์ข๎อมูลจากแผนภาพกลํอง และแปล
ความหมายผลลัพธ์รวมท้ังน าสถิติไปใช๎ในชีวิตจริง โดยใช๎เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเข๎าใจเกี่ยวกับการทดลองสํุม 
และน าผลท่ีได๎ไปหาความนําจะเป็นของเหตุการณ์ 

โดยจัดประสบการณ์ หรือสร๎างสถานการณ์ท่ีใกล๎ตัวให๎นักเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎า จากการปฏิบัติจริง 
สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดค านวณ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการแก๎ปัญหา 



๕๗ 

 
การส่ือสาร และการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์การเช่ือมโยง การให๎เหตุผล และการคิดสร๎างสรรค์ 
สามารถท างานอยํางเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความ
เช่ือมั่นในตนเอง รวมท้ังตระหนักในคุณคํา และมีเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์  

การวัด และประเมินผล เน๎นการวัด และประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ ด๎วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

โดยให๎สอดคล๎องกับบริบท และเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู๎ และตัวชี้วัด 

รหัสตัวชี้วัด  
  ค  ๑.๒  ม.๓/๑     ม.๓/๒ 
  ค  ๑.๓  ม.๓/๑     ม.๓/๒    ม.๓/๓           
  ค  ๒.๑  ม.๓/๑     ม.๓/๒      
  ค  ๒.๒  ม.๓/๑    ม.๓/๒     ม.๓/๓       
  ค  ๓.๑  ม.๓/๑   
  ค  ๓.๒  ม.๓/๑       

  รวมทั้งหมด ๑๒ ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๕๘ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

 
บทน า 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได๎จัดท าขึ้นโดยใช๎กรอบ และแนวทางท่ีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได๎วางไว๎โดยให๎ท๎องถิ่นได๎มีสํวนรํวมในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาหลักสูตรรํวมกัน เพื่อสนองเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางท่ีมุํงเน๎นให๎เด็ก      และเยาวชน
ไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพด๎านความรู๎ และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตใน
สังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู๎ เพื่อพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง   ตลอดชีวิต 
 
ความส าคัญของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 
 ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนได๎ค๎นพบความรู๎ด๎วยตนเองมากท่ีสุด เพื่อให๎ได๎ท้ัง
กระบวนการ  และความรู๎จากวิธีการสังเกต การส ารวจตรวจสอบ การทดลอง แล๎วน าผลท่ีได๎   มาจัดระบบ
เป็นหลักการ แนวคิด และองค์ความรู๎ โดยการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีเปูาหมายท่ีส าคัญ ดังนี้ 

๑. เพื่อให๎เข๎าใจหลักการ ทฤษฎี และกฎท่ีเป็นพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์ 
๒. เพื่อให๎เข๎าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์ และข๎อจ ากัดในการศึกษาวิชา

วิทยาศาสตร์ 
๓. เพื่อให๎มีทักษะท่ีส าคัญในการศึกษาค๎นคว๎า และคิดค๎นทางเทคโนโลยี 
๔. เพื่อให๎ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหวํางวิชาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีมวลมนุษย์และ

สภาพแวดล๎อมในเชิงท่ีมีอิทธิพล และผลกระทบซึ่งกันและกัน 
๕. เพื่อน าความรู๎ความเข๎าใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม และ

การด ารงชีวิต 
๖. เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และจินตนาการ ความสามารถในการแก๎ปัญหา และการจัดการ 

ทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
๗. เพื่อให๎เป็นผ๎ูท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมในการใช๎วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์ 

สาระส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มุํงหวังให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎วิทยาศาสตร์ท่ีเน๎นการ
เช่ือมโยงความรู๎กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค๎นคว๎า และสร๎างองค์ความรู๎ โดยใช๎กระบวนการในการ
สืบเสาะหาความรู๎ และแก๎ปัญหาท่ีหลากหลาย ให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรม
ด๎วยการลงมือปฏิบัติจริงอยํางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับช้ันโดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 



๕๙ 

 
✧ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู๎เกี่ยวกับ ชีวิตในส่ิงแวดล๎อม องค์ประกอบของส่ิงมีชีวิต    การ

ด ารงชีวิตของมนุษย์ และสัตว์ การด ารงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ   และ
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 
 

✧ วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู๎เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การเปล่ียนแปลงของสาร     การ
เคล่ือนท่ี พลังงาน และคล่ืน 

✧ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ เรียนรู๎เกี่ยวกับ องค์ประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ
สุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟูาอากาศ 
และผลตํอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล๎อม 

✧ เทคโนโลยี 

● การออกแบบและเทคโนโลยีเรียนรู๎เกี่ยวกับ เทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยํางรวดเร็ว ใช๎ความรู๎ และทักษะทางด๎านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อ
แก๎ปัญหา หรือพัฒนางานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ ด๎วยกระบวนการออกแบบ          เชิงวิศวกรรม 
เลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบตํอชีวิต สังคม และส่ิงแวดล๎อม 

● วิทยาการค านวณ เรียนรู๎เกี่ยวกับ การคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์แก๎ปัญหาเป็น
ขั้นตอน และเป็นระบบ ประยุกต์ใช๎ความรู๎ด๎านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ในการแก๎ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข๎าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหวํางส่ิงไมํมีชีวิตกับ

ส่ิงมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหวํางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตตําง ๆ        ในระบบ
นิเวศ การถํายทอดพลังงาน การเปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมาย
ของประชากร ปัญหา และผลกระทบท่ีมีตํอทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล๎อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการแก๎ไขปัญหาส่ิงแวดล๎อม 
รวมท้ังน าความรู๎  ไปใช๎ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข๎าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หนํวยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต การล าเลียงสารเข๎าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร๎าง และหน๎าท่ีของระบบ    ตําง ๆ ของสัตว์ 
และมนุษย์ท่ีท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์            ของโครงสร๎าง และหน๎าท่ี
ของอวัยวะตําง ๆ ของพืชท่ีท างานสัมพันธ์กัน รวมท้ังน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 



๖๐ 

 
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข๎าใจกระบวนการ และความส าคัญของการถํายทอดลักษณะ           ทาง

พันธุกรรมสารพันธุกรรม การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผล        ตํอส่ิงมีชีวิต 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต รวมท้ังน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ 

 
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข๎าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของ

สสารกับโครงสร๎าง และแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาค                หลัก และ
ธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร                การเกิดสารละลาย 
และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว ๒.๒ เข๎าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงท่ีกระท าตํอวัตถุ ลักษณะการ
เคล่ือนท่ีแบบตําง ๆ ของวัตถุ รวมท้ังน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข๎าใจความหมายของพลังงาน การเปล่ียนแปลง และการถํายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางสสาร และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของ
คล่ืน ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข๎องกับเสียง แสง และคล่ืนแมํเหล็กไฟฟูา รวมท้ังน า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข๎าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ 

กาแล็กซีดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมท้ังปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ       ท่ี
สํงผลตํอส่ิงมีชีวิต และการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๒ เข๎าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปล่ียนแปลง
ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟูาอากาศ 
และภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลตํอส่ิงมีชีวิต    และส่ิงแวดล๎อม 

สาระที่ ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข๎าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อยํางรวดเร็ว ใช๎ความรู๎ และทักษะทางด๎านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศาสตร์
อื่น ๆ เพื่อแก๎ปัญหา หรือพัฒนางาน            อยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ด๎วย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสม โดย
ค านึงถึงผลกระทบตํอชีวิต สังคม และส่ิงแวดล๎อม 

 



๖๑ 

 
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข๎าใจ และใช๎แนวคิดเชิงค านวณในการแก๎ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริง       อยํางเป็น

ขั้นตอน และเป็นระบบ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในการเรียนรู๎ 
การท างาน และการแก๎ปัญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ     รู๎เทําทัน และมีจริยธรรม 

 
วิสัยทัศน์ 
 กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มุํงให๎ผ๎ูเรียน มีความสามารถในการเรียนรู๎ 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ กระบวนการแก๎ปัญหา โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางด๎านวิทยาศาสตร์ 
รวมท้ังพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมท่ีเหมาะสมตํอวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม
และส่ิงแวดล๎อม 
 
หลักการ 

กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได๎ใช๎หลักการพัฒนาหลักสูตรตามแบบ    ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานซึ่งมีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 

๑.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาอยํางเสมอภาค และมี
คุณภาพ 

๒. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาให๎
สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของท๎องถิ่น 

๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร๎างยืดหยุํนท้ังด๎านสาระการเรียนรู๎ เวลาและการจัดการเรียนรู๎ 
๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  
๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุก

กลํุมเปูาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู๎ และประสบการณ์   
 
จุดหมาย 
          กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความมุํงหมายในการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นคนดี มี
ปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย เพื่อให๎เกิดกับ
ผ๎ูเรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

๑. พัฒนาให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความสามารถทางด๎านวิทยาศาสตร์ 
๒. พัฒนาทักษะในการศึกษาค๎นคว๎าและคิดค๎นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓. น าความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช๎เป็นประโยชน์ตํอสังคมและการ

ด ารงชีวิต 
๔. พัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียน สํงเสริมผ๎ูเรียนเข๎ารับการแขํงขันทั้งภายในและภายนอก 
 
 



๖๒ 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรสถานศึกษามุํงเน๎นพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานมีสมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

 

 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 สมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ คือ 
  ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร             มี
วัฒนธรรมในการใช๎ภาษาถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเอง  เพื่อ
แลกเปล่ียนข๎อมูลขําวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเอง และสังคม รวมท้ังการ
เจรจาตํอรอง เพื่อขจัด และลดปัญหาความขัดแย๎งตําง ๆ การเลือกรั บหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลัก
เหตุผลและความถูกต๎อง ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพ      โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมี
ตํอตนเอง และสังคม 
  ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิด อยํางสร๎างสรรค์ การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสํู   การสร๎างองค์ความรู๎ 
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม 

 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตําง ๆ 
ท่ีเผชิญได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข๎อมูลสารสนเทศ เข๎าใจ
ความสัมพันธ์ และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ตําง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎        ประยุกต์ความรู๎มาใช๎
ในการปูองกัน และแก๎ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึง  ถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตํอ
ตนเอง สังคม และส่ิงแวดล๎อม 
   ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการ   ตําง ๆ ไป
ใช๎ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง การท างาน และการอยูํรํวมกัน
ในสังคม ด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย๎งตําง ๆ อยําง
เหมาะสม การปรับตัวให๎ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม และสภาพแวดล๎อม และการรู๎จักหลีกเล่ียง
พฤติกรรมไมํพึงประสงค์ท่ีสํงผลกระทบตํอตนเอง และผ๎ูอื่น   
 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช๎เทคโนโลยีด๎านตําง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเอง และสังคม ในด๎านการเรียนรู๎ การส่ือสาร การท างาน 
การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ ถูกต๎อง เหมาะสมและมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ 

  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อให๎สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นในสังคมได๎อยํางมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ดังนี้ 



๖๓ 

 
  ๑. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง การปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม มีความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
  ๒. ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง ปฏิบัติตนอยํางตรงไปตรงมา ท้ังกาย วาจา ใจ   
  ๓. มีวินัย หมายถึง ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียน ครอบครัวชุมชน และกิจกรรม        

ในห๎องเรียน เชํน สมุดงาน ช้ินงาน สะอาดเรียบร๎อยปฏิบัติตนอยูํในข๎อตกลงท่ีก าหนดให๎รํวมกัน      ทุกครั้ง 
๔. ใฝุเรียนรู้ หมายถึง ลักษณะของบุคคลท่ีมีความกระตือรือร๎นในการเรียนรู๎จักใช๎เวลาวําง

ให๎เป็นประโยชน์ แสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ท่ีหลากหลาย และสามารถถํายทอดเผยแพรํองค์ความรู๎
ให๎กับผ๎ูอื่น   

๕. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง มีความเป็นอยูํอยํางพอเพียง รู๎จักการด ารงชีวิตให๎มีคุณคํา 
๖. มุ่งม่ันในการท างาน หมายถึง มุํงมั่นท างานอยํางรอบคอบ จนประสบผลส าเร็จ 
๗. รักความเป็นไทย หมายถึง มีความตระหนักเห็นคุณคําของความเป็นไทย       และมีเจต

คติท่ีดี รักษาเอกลักษณ์ ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณี 

            ๘. มีจิตสาธารณะ หมายถึงมีความส านึกและมุํงท าประโยชน์และสร๎างส่ิงท่ีดีงาม   ในสังคม 
และอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข   
 
จิตวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มี จิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Mind) 
ซึ่งเป็นคุณลักษณะ หรือลักษณะนิสัยของบุคคลท่ีเกี่ยวข๎องกับความรู๎สึกนึกคิดในทางวิทยาศาสตร์ ท่ีเกิดจาก
การศึกษาหาความรู๎หรือได๎รับประสบการณ์การเรียนรู๎ทางวิทยาศาสตร์       ซึ่งสํงผลตํอความคิด การ
ตัดสินใจ การกระท า และการแสดงออกทางพฤติกรรมตํอความรู๎หรือส่ิงท่ีเกี่ยวข๎องกับวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

• การใช้วิจารณญาณ (Critical-Mindedness) 
ค๎นหาและยอมรับการไมํสอดคล๎องกันของข๎อมูลท่ีสืบเสาะได๎กับความเช่ือ หรือความรู๎ท่ีมี  มา

รวบรวมแนวคิดจากแหลํงข๎อมูลตําง ๆ เชํน ผ๎ูเช่ียวชาญ งานวิจัย แล๎วพยายามวิเคราะห์ และให๎เหตุผลแตํละ
ข๎อมูลกํอนประเมิน และตัดสินใจ 

• ความรอบคอบ (Suspended Judgement) 
ไมํแสดงความคิดเห็นตํอสถานการณ์ตําง ๆ จนกวําจะลงมือท าการสืบเสาะค๎นหา พร๎อมท้ังยอมรับ 

และเห็นคุณคําของการสร๎าง หรือคัดค๎านในข๎อจ ากัดของข๎อสรุปหรือทฤษฎี สรุปหรืออธิบายในขอบเขตของ
หลักฐานท่ีปรากฏเทํานั้น 

 
 
 



๖๔ 

 
• ความเชื่อม่ันต่อหลักฐาน (Respect for Evidence) 
พยายามสืบเสาะค๎นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได๎จากการสัง เกต การทดลองหรือการสร๎าง

แบบจ าลอง เพื่อใช๎สนับสนุนการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ หรือใช๎โต๎แย๎งกับค าอธิบายท่ีแตกตํางหรือไมํ
สอดคล๎องกับค าอธิบายของตนเอง 

• ความซ่ือสัตย์ (Honesty) 
เก็บรวบรวมหลักฐานให๎มากท่ีสุด รายงานหลักฐานเชิงประจักษ์ และข๎อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ    ทุก

รายการ แม๎วําบางข๎อมูลจะขัดแย๎งกับสมมติฐาน หรือส่ิงท่ีพยากรณ์ไว๎ไมํแอบอ๎างผลงานของผ๎ูอื่นมาเป็นของ
ตน โดยยอมรับงานของผ๎ูอื่นอยํางเปิดเผย 

• วัตถุวิสัย (Objectivity) 
แปลความหมายข๎อมูลให๎สอดคล๎องกับหลักฐานอยํางเท่ียงตรง ปราศจากอคติโดยวิเคราะห์ข๎อมูลทุก

มิติ ท้ังด๎านท่ีสนับสนุน  และขัดแย๎งกับสมมติฐาน หรือส่ิงท่ีพยากรณ์ไว๎ และไมํน าความเช่ือสํวนตัว หรือ
ความรู๎ท่ีมีอยูํมามีอิทธิพลเหนือการแปลความหมายข๎อมูล 

• การยอมรับความเห็นต่าง (Willingness to Change Opinions) 
ยอมรับความเห็น หรือแนวคิดท่ีมีประจักษ์พยาน และเหตุผลท่ีแตกตํางจากตนเอง        แสดงการ

ยอมรับวําทุกสมมติฐาน ข๎อสรุป แนวคิด หรือทฤษฎีตําง ๆ ไมํมีความแนํนอน มีข๎อจ ากัด   ซึ่งสามารถ
เปล่ียนแปลงได๎ยินดี เปล่ียนแปลงสมมติฐาน หรือแนวคิดตามหลักฐานเชิงประจักษ์      และเหตุผลท่ีถูกต๎อง
มากกวํา 

• ความใจกว้าง (Open-Mindedness) 
คิดพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ ท่ีเป็นไปได๎ในระหวํางท าการสืบเสาะหาความรู๎ พร๎อมท้ังยินดีรับฟัง และ

ประเมินแนวคิดตําง ๆ ท่ีผ๎ูอื่นน าเสนอ หรือแนะน า 

• ความอยากรู้อยากเห็น (Questioning Attitude) 
กระตือรือร๎นในการสืบเสาะค๎นหาความรู๎ตามท่ีสงสัย หรือแนวคิดท่ีขัดแย๎ง หรือไมํสอดคล๎องกันกับ

แนวคิดของตนเอง ต้ังค าถามท่ีสามารถน าไปสํูการสืบเสาะค๎นหาค าตอบ หรือตรวจสอบ     ความนําเช่ือถือ
ของข๎อมูล หรือแนวคิดท่ีแตกตํางนั้น ต้ังค าถามท่ีน าไปสํูการสืบเสาะค๎นหา          ทางวิทยาศาสตร์อยําง
สม่ าเสมอ 

• ความมุ่งม่ันอดทน (Tolerance of Uncertainty) 
ไมํยํอท๎อในการค๎นหาข๎อมูล หลักฐาน เพื่อน าไปสํูการอธิบายปรากฏการณ์ตําง ๆ ท่ีเกิดขึ้น   ใน

ธรรมชาติหรือส่ิงท่ีสงสัย แสดงความเข๎าใจ และยอมรับวําความไมํแนํนอน ความไมํชัดเจนสามารถเกิดขึ้นได๎



๖๕ 

 
เสมอ และค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ สามารถเข๎าใกล๎ความจริงทางธรรมชาติแตํยังไมํส้ินสุด จึงต๎อง
มุํงมั่นในการสืบเสาะค๎นหาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์เหลํานั้นอยํางตํอเนื่อง ไมํท๎อถอย 
 
คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

❖ เข๎าใจลักษณะท่ัวไปของส่ิงมีชีวิต และการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตรอบตัว 

❖ เข๎าใจลักษณะท่ีปรากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุท่ีใช๎ท าวัตถุและการเปล่ียนแปลง
ของวัสดุรอบตัว 

❖ เข๎าใจการดึง การผลัก แรงแมํเหล็ก และผลของแรงท่ีมีตํอการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของ
วัตถุพลังงานไฟฟูา และการผลิตไฟฟูา การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น 

❖ เข๎าใจการปรากฏของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาว ปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวง
อาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน การก าหนดทิศ ลักษณะของหิน การจ าแนกชนิดดินและการใช๎ประโยชน์
ลักษณะ และความส าคัญของอากาศ การเกิดลม ประโยชน์ และโทษของลม 

❖ ต้ังค าถามหรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับส่ิงท่ีจะเรียนรู๎ตามท่ีก าหนดให๎หรือตามความสนใจสังเกต 
ส ารวจตรวจสอบ โดยใช๎เครื่องมืออยํางงําย รวบรวมข๎อมูล บันทึก และอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบด๎วย
การเขียนหรือวาดภาพ และส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ด๎วยการเลําเรื่อง หรือด๎วยการแสดงทําทาง เพื่อให๎ผ๎ูอื่นเข๎าใจ 

❖ แก๎ปัญหาอยํางงํายโดยใช๎ขั้นตอนการแก๎ปัญหา มีทักษะในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเบื้องต๎น รักษาข๎อมูลสํวนตัว 

❖ แสดงความกระตือรือร๎น สนใจท่ีจะเรียนรู๎มีความคิดสร๎างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะศึกษาตามท่ี
ก าหนดให๎ หรือตามความสนใจ มีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นผ๎ูอื่น 

❖ แสดงความรับผิดชอบด๎วยการท างานท่ีได๎รับมอบหมายอยํางมุํงมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์
จนงานลุลํวงเป็นผลส าเร็จ และท างานรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางมีความสุข 

❖ ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช๎ความรู๎ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการด ารงชีวิต 
ศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติม ท าโครงงาน หรือช้ินงานตามท่ีก าหนดให๎ หรือตามความสนใจ 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

❖ เข๎าใจโครงสร๎าง ลักษณะเฉพาะการปรับตัวของส่ิงมีชีวิต รวมท้ังความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตใน
แหลํงท่ีอยูํ การท าหน๎าท่ีของสํวนตําง ๆ ของพืช และการท างานของระบบยํอยอาหาร 
ของมนุษย์ 



๖๖ 

 
❖ เข๎าใจสมบัติ และการจ าแนกกลํุมของวัสดุ สถานะ และการเปล่ียนสถานะของสสาร   การ

ละลาย การเปล่ียนแปลงทางเคมี การเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได๎ และผันกลับไมํได๎ และการแยกสารอยํางงําย 

❖ เข๎าใจลักษณะของแรงโน๎มถํวงของโลก แรงลัพธ์แรงเสียดทาน แรงไฟฟูาและผลของแรงตําง ๆ 
ผลท่ีเกิดจากแรงกระท าตํอวัตถุความดัน หลักการท่ีมีตํอวัตถุวงจรไฟฟูาอยํางงํายปรากฏการณ์เบื้องต๎นของ
เสียง และแสง 

❖ เข๎าใจปรากฏการณ์การขึ้น และตก รวมถึงการเปล่ียนแปลงรูปรํางปรากฏของดวงจันทร์
องค์ประกอบของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์ความแตกตํางของดาวเคราะห์ และดาวฤกษ์การ
ขึ้น และตกของกลํุมดาวฤกษ์การใช๎แผนท่ีดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการ และประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ 

❖ เข๎าใจลักษณะของแหลํงน้ า วัฏจักรน้ า กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ าค๎าง น้ าค๎างแข็ง หยาดน้ า
ฟูา กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใช๎ประโยชน์หิน และแรํ การเกิดซากดึกด าบรรพ์  การเกิดลมบก ลม
ทะเล มรสุม ลักษณะ และผลกระทบของภัยธรรมชาติธรณีพิบัติภัย การเกิดและผลกระทบของปรากฏการณ์
เรือนกระจก 

❖ ค๎นหาข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพ และประเมินความนําเช่ือถือ ตัดสินใจเลือกข๎อมูลใช๎เหตุผลเชิง
ตรรกะในการแก๎ปัญหา ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในการท างานรํวมกันเข๎าใจสิทธิ และหน๎าท่ี
ของตน เคารพสิทธิของผ๎ูอื่น 

❖ ต้ังค าถาม หรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับส่ิงท่ีจะเรียนรู๎ตามท่ีก าหนดให๎ หรือตามความสนใจ 
คาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง สร๎างสมมติฐานท่ีสอดคล๎องกับค าถาม หรื อปัญหาท่ีจะส ารวจตรวจสอบ 
วางแผน และส ารวจตรวจสอบโดยใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเหมาะสม ในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

❖ วิเคราะห์ข๎อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข๎อมูลท่ีมาจากการส ารวจตรวจสอบใน
รูปแบบท่ีเหมาะสม เพื่อส่ือสารความรู๎จากผลการส ารวจตรวจสอบได๎อยํางมีเหตุผล     และหลักฐานอ๎างอิง 

❖ แสดงถึงความสนใจ มุํงมั่น ในส่ิงท่ีจะเรียนรู๎ มีความคิดสร๎างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะศึกษาตาม
ความสนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข๎อมูลท่ีมีหลักฐานอ๎างอิง และรับฟัง ความ
คิดเห็นผ๎ูอื่น 

❖ แสดงความรับผิดชอบด๎วยการท างานท่ีได๎ รับมอบหมายอยํางมุํงมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์
จนงานลุลํวงเป็นผลส าเร็จ และท างานรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางสร๎างสรรค์ 

❖ ตระหนักในคุณคําของความรู๎วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ใช๎ความรู๎ และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต แสดงความช่ืนชม ยกยํอง และเคารพสิทธิในผลงานของผ๎ูคิดค๎น   และศึกษาหา
ความรู๎เพิ่มเติม ท าโครงงาน หรือช้ินงานตามท่ีก าหนดให๎ หรือตามความสนใจ 



๖๗ 

 
❖ แสดงถึงความซาบซึ้ง หํวงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช๎การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล๎อมอยํางรู๎คุณคํา 

 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

❖ เข๎าใจลักษณะและองค์ประกอบท่ีส าคัญของเซลล์ส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของการท างานของ
ระบบตําง ๆ ในรํางกายมนุษย์การด ารงชีวิตของพืช การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม         การ
เปล่ียนแปลงของยีนหรือโครโมโซม และตัวอยํางโรคท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมประโยชน์และ
ผลกระทบของส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิสัมพันธ์  ขององค์ประกอบของ
ระบบนิเวศ และการถํายทอดพลังงานในส่ิงมีชีวิต 

❖ เข๎าใจองค์ประกอบและสมบัติของธาตุ สารละลาย สารบริสุทธิ์ สารผสม หลักการแยกสาร การ
เปล่ียนแปลงของสารในรูปแบบของการเปล่ียนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมบัติ
ทางกายภาพ และการใช๎ประโยชน์ของวัสดุประเภทพอลิเมอร์เซรามิก และวัสดุผสม 

 
 

❖ เข๎าใจการเคล่ือนท่ี แรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์กระท าตํอวัตถุ โมเมนต์ของแรงแรงท่ีปรากฏใน
ชีวิตประจ าวัน สนามของแรง ความสัมพันธ์ของงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน๎มถํวง กฎการอนุรักษ์
พลังงาน การถํายโอนพลังงาน สมดุลความร๎อน ความสัมพันธ์ของปริมาณทางไฟฟูา การตํอวงจรไฟฟูาในบ๎าน 
พลังงานไฟฟูา และหลักการเบ้ืองต๎นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

❖ เข๎าใจสมบัติของคล่ืน และลักษณะของคล่ืนแบบตําง ๆ แสง การสะท๎อน การหักเหของแสงและ
ทัศนอุปกรณ์ 

❖ เข๎าใจการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ การเกิดฤดู การเคล่ือนท่ี ปรากฏของดวง
อาทิตย์การเกิดข๎างขึ้นข๎างแรม การขึ้นและตกของดวงจันทร์การเกิดน้ าขึ้นน้ าลง ประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศและความก๎าวหน๎าของโครงการส ารวจอวกาศ 

❖ เข๎าใจลักษณะของช้ันบรรยากาศ องค์ประกอบและปัจจัยท่ีมีผลตํอลมฟูาอากาศการเกิดและ
ผลกระทบของพายุฟูาคะนอง พายุหมุนเขตร๎อน การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
โลก กระบวนการเกิดเช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์และการใช๎ประโยชน์พลังงานทดแทนและการใช๎ประโยชน์
ลักษณะโครงสร๎างภายในโลก กระบวนการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก ลักษณะช้ันหน๎าตัดดิน 
กระบวนการเกิดดิน แหลํงน้ าผิวดิน แหลํงน้ าใต๎ดินกระบวนการเกิดและผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณี
พิบัติภัย 

❖ เข๎าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีได๎แกํ ระบบทางเทคโนโลยีการเปล่ียนแปลง 
ของเทคโนโลยีความสัมพันธ์ระหวํางเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ 



๖๘ 

 
คณิตศาสตร์วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช๎เทคโนโลยีโดยค านึงถึงผลกระทบ 
ตํอชีวิต สังคม และส่ิงแวดล๎อม ประยุกต์ใช๎ความรู๎ทักษะ และทรัพยากรเพื่อออกแบบและสร๎าง 
ผลงานส าหรับการแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันหรือการประกอบอาชีพ โดยใช๎กระบวนการออกแบบ 
เชิงวิศวกรรม รวมท้ังเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมท้ัง 
ค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา 
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู๎แกนกลาง กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

❖  น าข๎อมูลปฐมภูมิเข๎าสํูระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน น าเสนอข๎อมูล 
และสารสนเทศได๎ตามวัตถุประสงค์ ใช๎ทักษะการคิดเชิงค านวณในการแก๎ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริง 
และเขียนโปรแกรมอยํางงํายเพื่อชํวยในการแก๎ปัญหา ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
อยํางรู๎เทําทันและรับผิดชอบตํอสังคม 

❖  ต้ังค าถามหรือก าหนดปัญหาท่ีเช่ือมโยงกับพยานหลักฐาน หรือหลักการทาง 
วิทยาศาสตร์ที่มีการก าหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง สร๎างสมมติฐาน 
ท่ีสามารถน าไปสํูการส ารวจตรวจสอบ ออกแบบและลงมือส ารวจตรวจสอบโดยใช๎วัสดุและเครื่องมือ 
ท่ีเหมาะสม เลือกใช๎เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได๎ผลเท่ียงตรงและปลอดภัย 

❖  วิเคราะห์และประเมินความสอดคล๎องของข๎อมูลท่ีได๎จากการส ารวจตรวจสอบ 
จากพยานหลักฐาน โดยใช๎ความรู๎และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแปลความหมายและลง

ข๎อสรุป 
และส่ือสารความคิด ความรู๎จากผลการส ารวจตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ หรือใช๎เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อให๎ผ๎ูอื่นเข๎าใจได๎อยํางเหมาะสม 

❖  แสดงถึงความสนใจ มุํงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในส่ิงท่ีจะเรียนรู๎ 
มีความคิดสร๎างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใช๎เครื่องมือและวิธีการ 
ท่ีให๎ได๎ผลถูกต๎อง เช่ือถือได๎ศึกษาค๎นคว๎าเพิ่มเติมจากแหลํงความรู๎ตําง ๆ แสดงความคิดเห็นของ 
ตนเอง รับฟังความคิดเห็นผ๎ูอื่น และยอมรับการเปล่ียนแปลงความรู๎ท่ีค๎นพบ เมื่อมีข๎อมูล 
และประจักษ์พยานใหมํเพิ่มขึ้นหรือโต๎แย๎งจากเดิม 

❖  ตระหนักในคุณคําของความรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
ใช๎ความรู๎และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 
แสดงความช่ืนชม ยกยํอง และเคารพสิทธิในผลงานของผ๎ูคิดค๎น เข๎าใจผลกระทบท้ังด๎านบวกและ 
ด๎านลบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ตํอส่ิงแวดล๎อมและตํอบริบทอื่น ๆ และศึกษาหาความรู๎ 



๖๙ 

 
เพิ่มเติม ท าโครงงานหรือสร๎างช้ินงานตามความสนใจ 

❖  แสดงถึงความซาบซึ้ง หํวงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสมดุล 
ของระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 

 หลักสูตรสถานศึกษากลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ก าหนดกรอบโครงสร๎างเวลา
เรียนดังนี้ 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนชั่วโมง/ปี 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ๘๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ๘๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ๘๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

 
โครงสร้างเวลาเรียน 

หลักสูตรสถานศึกษากลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ก าหนดกรอบโครงสร๎างเวลาเรียนดังนี้ 

ระดับชั้น 
รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา จ านวนชั่วโมง/ปี 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ ๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ว ๒๑๑๐๑ ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ว ๒๒๑๐๑ ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ว ๒๓๑๐๑ ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

 
 
 

 
 

 



๗๐ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                             เวลา    ๘๐  ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

ศึกษาการเรียนรู๎แบบนักวิทยาศาสตร์ ระบุช่ือพืชและสัตว์ท่ีอาศัยอยูํบริเวณตําง ๆ จากข๎อมูลท่ี
รวบรวมได๎ บอกสภาพแวดล๎อมท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีวิตของสัตว์ในบริเวณท่ีอาศัยอยูํ  รักษาระบุช่ือ 
บรรยายลักษณะ และบอกหน๎าท่ีของสํวนตําง ๆ ของรํางกายมนุษย์ สัตว์ และพืช รวมท้ังบรรยายการท า
หน๎าท่ีรํวมกันของสํวนตําง ๆ ของรํางกายมนุษย์ในการท ากิจกรรมตําง ๆ จากข๎อมูลท่ีรวบรวมได๎ อธิบาย
สมบัติท่ีสังเกตได๎ของวัสดุท่ีใช๎ท าวัตถุ ซึ่งท าจากวัสดุชนิดเดียว หรือหลายชนิดประกอบกัน ระบุชนิดของวัสดุ
และจัดกลํุมวัสดุตามสมบัติท่ีสังเกตได๎ ระบุดาวท่ีปรากฏบนท๎องฟูาในเวลากลางวัน และกลางคืน อธิบาย
สาเหตุท่ีมองไมํเห็นดาวสํวนใหญํ ในเวลากลางวัน อธิบายลักษณะภายนอก     ของหิน จากลักษณะเฉพาะตัว
ท่ีสังเกตได๎  

ใช๎การสืบเสาะความรู๎ สังเกต แก๎ปัญหาอยํางงํายโดยใช๎การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ แสดง
ล าดับข้ันตอนการท างานหรือการแก๎ปัญหาอยํางงํายโดยใช๎ภาพ สัญลักษณ์หรือข๎อความเขียนโปรแกรมอยําง
งําย โดยใช๎ซอฟต์แวร์หรือส่ือ ใช๎เทคโนโลยีในการสร๎าง จัดเก็บ เรียกใช๎ข๎อมูลตามวัตถุประสงค์ ใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศอยํางปลอดภัย ปฏิบัติตามข๎อตกลงในการใช๎คอมพิวเตอร์รํวมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต๎น ใช๎
งานอยํางเหมาะสม 

ตระหนักถึงประโยชน์การใช๎ความรู๎ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต ตระหนักถึง
ความส าคัญของการปกปูองข๎อมูลสํวนตัว ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย ดูแลรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
  
รหัสตัวชี้วัด 
  ว  ๑.๑    ป. ๑/๑   ป.๑/๒      
  ว  ๑.๒    ป. ๑/๑   ป.๑/๒      
  ว  ๒.๑    ป. ๑/๑   ป.๑/๒ 
  ว  ๒.๓    ป. ๑/๑       
  ว  ๓.๑    ป. ๑/๑   ป.๑/๒     
  ว  ๓.๒    ป. ๑/๑    
  ว  ๔.๒    ป. ๑/๑   ป. ๑/๒   ป. ๑/๓   ป. ๑/๔   ป. ๑/๕      
    
รวมทั้งหมด  ๑๕  ตัวชี้วัด 
 



๗๑ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                      เวลา    ๘๐  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ศึกษาการเรียนรู๎แบบนักวิทยาศาสตร์ ระบุวําพืชต๎องการแสง และน้ า เพื่อการเจริญเติบโต ตระหนัก
ถึงความจ าเป็นท่ีพืชต๎องได๎รับน้ า และแสง เพื่อการเจริญเติบโต โดยดูแลพืชให๎ได๎รับส่ิงดังกลําวอยํางเหมาะสม 
สร๎างแบบจ าลองท่ีบรรยายวัฏจักรชีวิต ของพืชดอก เปรียบเทียบลักษณะของส่ิงมีชีวิต และส่ิงไมํมีชีวิต จาก
ข๎อมูลท่ีรวบรวมได๎ เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุและระบุการน าสมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน อธิบายสมบัติท่ีสังเกตได๎ของวัสดุท่ีเกิดจากการน าวัสดุมาผสมกัน  เปรียบเทียบ
สมบัติท่ีสังเกตได๎ของวัสดุ เพื่อน ามาท าเป็นวัตถุในการใช๎งานตามวัตถุประสงค์ และอธิบายการน าวัสดุท่ีใช๎
แล๎วกลับมาใช๎ใหมํ ตระหนักถึงประโยชน์ของการน าวัสดุท่ีใช๎แล๎วกลับมาใช๎ใหมํ โดยการน าวัสดุท่ีใช๎แล๎ว
กลับมาใช๎ใหมํ บรรยายแนวการเคล่ือนท่ีของแสงจากแหลํงก าเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุ ตระหนัก
ในคุณคําของความรู๎  ของการมองเห็น โดยเสนอแนะแนวทางการปูองกันอันตรายจากการมองวัตถุท่ีอยูํใน
บริเวณท่ีมีแสงสวํางไมํเหมาะสม ระบุสํวนประกอบของดิน และจ าแนกชนิดของดิน โดยใช๎ลักษณะเนื้อดิน     
และการจับตัวเป็นเกณฑ์ อธิบายการใช๎ประโยชน์จากดิน จากข๎อมูลท่ีรวบรวมได๎   
      ใช๎การสืบเสาะความรู๎ สังเกต จ าแนกประเภท รวบรวมข๎อมูล บันทึก แสดงล าดับขั้นตอนการท างาน 
หรือการแก๎ปัญหาอยํางงําย โดยใช๎ภาพ สัญลักษณ์ หรือข๎อความ เขียนโปรแกรมอยํางงําย โดยใช๎ซอฟต์แวร์ 
หรือส่ือ และตรวจหาข๎อผิดพลาดของโปรแกรม ใช๎เทคโนโลยีในการสร๎างจัดหมวดหมูํ ค๎นหา จัดเก็บ เรียกใช๎
ข๎อมูล ตามวัตถุประสงค์ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย ปฏิบัติตามข๎อตกลงในการใช๎คอมพิวเตอร์
รํวมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบ้ืองต๎น ใช๎งานอยํางเหมาะสม 

ตระหนักถึงประโยชน์การใช๎ความรู๎ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต ตระหนักถึง
ความส าคัญของการปกปูองข๎อมูลสํวนตัว ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัยดูแลรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
รหัสตัวชี้วัด  
 ว  ๑.๒       ป.๒/๑   ป.๒/๒   ป.๒/๓ 
    ว  ๑.๓       ป.๒/๑ 
 ว  ๒.๑      ป.๒/๑   ป.๒/๒   ป.๒/๓   ป.๒/๔    
   ว  ๒.๓       ป.๒/๑   ป.๒/๒     
 ว  ๓.๒     ป.๒/๑   ป.๒/๒ 
 ว  ๔.๒       ป.๒/๑   ป.๒/๒   ป.๒/๓   ป.๒/๔    
   รวมทั้งหมด ๑๖  ตัวชี้วัด     



๗๒ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี                กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                 เวลา    ๘๐  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

ศึกษาการเรียนรู๎แบบนักวิทยาศาสตร์ บรรยายส่ิงท่ีจ าเป็นตํอการด ารงชีวิต และการเจริญเติบโตของ
มนุษย์ และสัตว์ โดยใช๎ข๎อมูลท่ีรวบรวมได๎ ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ า และอากาศ โดยการดูแล
ตนเอง และสัตว์ให๎ได๎รับส่ิงเหลํานี้อยํางเหมาะสม สร๎างแบบจ าลอง ท่ีบรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์  และ
เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด ตระหนักถึงคุณคําของชีวิตสัตว์ โดยไมํท าให๎วัฏจักรชีวิตของสัตว์
เปล่ียนแปลง อธิบายวําวัตถุประกอบขึ้นจากช้ินสํวนยํอย ๆ ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได๎และประกอบกัน
เป็นวัตถุช้ินใหมํได๎ อธิบายการเปล่ียนแปลงของวัสดุ เมื่อท าให๎ร๎อนขึ้นหรือท าให๎เย็นลง ระบุผลของแรงท่ีมีตํอ
การเปล่ียนแปลง      การเคล่ือนท่ีของวัตถุ เปรียบเทียบ และยกตัวอยํางแรงสัมผัสและแรงไมํสัมผัสท่ีมีผลตํอ
การเคล่ือนท่ีของวัตถุ จ าแนกวัตถุโดยใช๎การดึงดูดกับแมํเหล็กเป็นเกณฑ์ ระบุขั้วแมํเหล็ก และพยากรณ์ผล          
ท่ีเกิดขึ้นระหวํางขั้วแมํเหล็ก เมื่อน ามาเข๎าใกล๎กัน ยกตัวอยํางการเปล่ียนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่ง 
บรรยายการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟูา และระบุแหลํงพลังงานในการผลิตไฟฟูา ตระหนักในประโยชน์
และโทษของไฟฟูา โดยน าเสนอวิธีการใช๎ไฟฟูาอยํางประหยัด และปลอดภัย อธิบายแบบรูปเส๎นทางการขึ้น 
ตกของดวงอาทิตย์ อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์ และแบบรูปเส๎นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์  
การเกิดกลางวันกลางคืน และการก าหนดทิศ โดยใช๎แบบจ าลอง ตระหนักถึงความส าคัญของดวงอาทิตย์ โดย
บรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ตํอส่ิงมีชีวิต ระบุสํวนประกอบของอากาศ บรรยายความส าคัญของอากาศ 
และผลกระทบของมลพิษทางอากาศตํอส่ิงมีชีวิต จากข๎อมูลท่ีรวบรวมได๎ ตระหนักถึงความส าคัญของอากาศ 
โดยน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ อธิบายการเกิดลม พร๎อมท้ังบรรยาย
ประโยชน์ และโทษของลม จากข๎อมูลท่ีรวบรวมได๎  
 ใช๎การสืบเสาะความรู๎ สังเกต รวบรวมข๎อมูล จัดกระท า และส่ือความหมาย แสดงอัลกอริทึมในการ
ท างาน หรือการแก๎ปัญหาอยํางงําย โดยใช๎ภาพ สัญลักษณ์ หรือข๎อความ เขียนโปรแกรม    อยํางงําย โดยใช๎
ซอฟต์แวร์ หรือส่ือ และตรวจหาข๎อผิดพลาดของโปรแกรม ใช๎อินเทอร์เน็ตค๎นหาความรู๎ รวบรวมประมวลผล 
และน าเสนอข๎อมูล โดยใช๎ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย ปฏิบัติตาม
ข๎อตกลงในการใช๎อินเทอร์เน็ต 

ตระหนักถึงประโยชน์การใช๎ความรู๎ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต ตระหนักถึง
ความส าคัญของการปกปูองข๎อมูลสํวนตัว ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย ดูแลรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
 



๗๓ 

 
รหสัตัวชี้วัด 

ว  ๑.๒    ป.๓/๑   ป.๓/๒   ป.๓/๓    ป.๓/๔   
  ว  ๒.๑    ป.๓/๑   ป.๓/๒              
  ว  ๒.๒    ป.๓/๑   ป.๓/๒   ป.๓/๓    ป.๓/๔ 
       ว  ๒.๓    ป.๓/๑   ป.๓/๒   ป.๓/๓     
  ว  ๓.๑    ป.๓/๑   ป.๓/๒   ป.๓/๓          
  ว  ๓.๒    ป.๓/๑   ป.๓/๒   ป.๓/๓    ป.๓/๔  
  ว  ๔.๒    ป.๓/๑   ป.๓/๒   ป.๓/๓    ป.๓/๔    ป.๓/๕        
   
 
รวมทั้งหมด  ๒๕  ตัวชี้วัด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี      กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                           เวลา   ๑๒๐  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   ศึกษาการเรียนรู๎แบบนักวิทยาศาสตร์ บรรยายหน๎าท่ีของราก ล าต๎น ใบ และดอกของพืชดอก โดยใช๎
ข๎อมูลท่ีรวบรวมได๎ จ าแนกส่ิงมีชีวิตโดยใช๎ความเหมือน และความแตกตํางของลักษณะส่ิงมีชีวิตออกเป็น กลํุม
พืช กลํุมสัตว์ และกลํุมท่ีไมํใชํพืชและสัตว์ จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไมํมีดอก โดยใช๎การมีดอกเป็น
เกณฑ์ โดยใช๎ข๎อมูลท่ีรวบรวมได๎ จ าแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไมํมีกระดูกสันหลัง  โดย
ใช๎การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช๎ข๎อมูลท่ีรวบรวมได๎ บรรยายลักษณะเฉพาะท่ีสังเกตได๎ของสัตว์มี
กระดูกสันหลังในกลํุมปลา กลํุมสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก กลํุมสัตว์เล้ือยคลาน กลํุมนก และกลํุมสัตว์เล้ียงลูก
ด๎วยน้ านม และยกตัวอยํางส่ิงมีชีวิตในแตํละกลํุม เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด๎านความแข็ง สภาพ
ยืดหยุํน การน าความร๎อน และการน าไฟฟูาของวัสดุ โดยใช๎ข๎อมูลเชิงประจักษ์จากการทดลอง และระบุการ
น าสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุํน และการน าไฟฟูาของวัสดุไปใช๎ในชีวิตประจ าวันผํานกระบวนการ
ออกแบบช้ินงาน แลกเปล่ียนความคิดกับผ๎ูอื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอยํางมี
เหตุผลจากการทดลอง เปรียบเทียบสมบัติของสสารท้ัง ๓ สถานะ จากข๎อมูลท่ีได๎จากการสังเกตมวล การ
ต๎องการท่ีอยูํ รูปรําง และปริมาตรของสสาร ใช๎เครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตรของสสารท้ัง ๓ สถานะ 
ระบุผลของแรงโน๎มถํวงท่ีมีตํอวัตถุ และใช๎เครื่องช่ังสปริงในการวัดน้ าหนักของวัตถุ บรรยายมวลของวัตถุท่ีมี
ผลตํอการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุ จ าแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปรํงใส ตัวกลางโปรํงแสง และวัตถุทึบ
แสง จากลักษณะ การมองเห็นส่ิงตําง ๆ ผํานวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ อธิบายแบบรูปเส๎นทางการขึ้น      และตก
ของดวงจันทร์ สร๎างแบบจ าลองท่ีอธิบายแบบรูป การเปล่ียนแปลงรูปรํางปรากฏของดวงจันทร์ และพยากรณ์
รูปรํางปรากฏของดวงจันทร์ สร๎างแบบจ าลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ  และอธิบายเปรียบเทียบ
คาบการโคจรของดาวเคราะห์ตําง ๆ จากแบบจ าลอง ทดลอง และอธิบาย   การเคล่ือนท่ีของแสงจาก
แหลํงก าเนิด การสะท๎อนของแสงท่ีตกกระทบวัตถุ  

ใช๎การสืบเสาะความรู๎ และต้ังค าถาม คาดคะเนค าตอบ หรือสมมติฐาน วางแผน และส ารวจ
ตรวจสอบ ใช๎เหตุผลเชิงตรรกะในการแก๎ปัญหา การอธิบาย การท างาน การคาดการผลลัพธ์ จากปัญหาอยําง
งําย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอยํางงําย โดยใช๎ซอฟต์แวร์ หรือส่ือ และตรวจหาข๎อผิดพลาดและแก๎ไข ใช๎
อินเทอร์เน็ตค๎นหาความรู๎ และประเมินความนําเช่ือถือของข๎อมูล รวบรวมประมวลผล น าเสนอข๎อมูล และ
สารสนเทศ โดยใช๎ซอฟต์แวร์ท่ีหลากหลาย เพื่อแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยําง
ปลอดภัย เข๎าใจสิทธิ และหน๎าท่ีของตน เคารพในสิทธิของผ๎ูอื่น แจ๎งผ๎ูเกี่ยวข๎อง เมื่อพบข๎อมูล หรือบุคคลท่ีไมํ
เหมาะสม 



๗๕ 

 
ตระหนักถึงประโยชน์การใช๎ความรู๎ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต ตระหนักถึง

ความส าคัญของการปกปูองข๎อมูลสํวนตัว ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย ดูแลรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 

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

       ว  ๒.๓    ป.๔/๑    
 ว  ๓.๑    ป.๔/๑   ป. ๔/๒   ป.๔/๓       

ว  ๔.๒   ป. ๔/๑   ป.๔/๒   ป.๔/๓   ป.๔/๔   ป.๔/๕    
 
 
รวมทั้งหมด  ๒๑  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี                กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                        เวลา    ๑๒๐  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  ศึกษาการเรียนรู๎แบบนักวิทยาศาสตร์ บรรยายโครงสร๎าง และลักษณะของส่ิงมีชีวิตท่ีเหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตซึ่งเป็นผลมาจาก การปรับตัวของส่ิงมีชีวิตในแตํละแหลํงท่ีอยูํ อธิบายความสัมพันธ์ระหวําง
ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหวํางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไมํมีชีวิต เพื่อประโยชน์ตํอการด ารงชีวิต เขียน
โซํอาหาร และระบุบทบาทหน๎าท่ีของส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นผ๎ูผลิต และผ๎ูบริโภคในโซํอาหาร ตระหนักในคุณคําของ
ส่ิงแวดล๎อมท่ีมีตํอการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต โดยมีสํวนรํวมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล๎อม อธิบายลักษณะทาง
พันธุกรรมท่ีมีการถํายทอดจากพํอแมํสํูลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ แสดงความอยากรู๎อยากเห็น โดยการต้ัง
ค าถามเกี่ยวกับลักษณะท่ีคล๎ายคลึงกันของตนเองกับพํอแมํ การเปล่ียนสถานะของสสาร เมื่อสสารร๎อนขึ้น
หรือเย็นลง อธิบายการละลายของสารในน้ า วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของสาร เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
เคมี วิเคราะห์ และระบุการเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได๎ และการเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับไมํได๎ อธิบายการหาแรง
ลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันท่ีกระท าตํอวัตถุในกรณีท่ีวัตถุอยูํนิ่ง เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระท า
ตํอวัตถุท่ีอยูํในแนวเดียวกัน และแรงลัพธ์ท่ีกระท าตํอวัตถุ พร๎อมใช๎เครื่องช่ังสปริงในการวัดแรงท่ีกระท าตํอ
วัตถุ ระบุผลของแรงเสียดทานท่ีมีตํอการเปล่ียนแปลง การเคล่ือนท่ีของวัตถุ และเขียนแผนภาพแสดงแรง
เสียดทาน และแรงท่ีอยูํในแนวเดียวกันท่ีกระท าตํอวัตถุ  อธิบายการได๎ยินเสียงผํานตัวกลาง ระบุตัวแปร 
ทดลอง และอธิบายลักษณะการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า ออกแบบการทดลอง และอธิบายลักษณะการเกิดเสียง
ดัง เสียงคํอย วัดระดับเสียงโดยใช๎เครื่องมือวัดระดับเสียง ตระหนักในคุณคํา   ของความรู๎เรื่องระดับเสียง 
โดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเล่ียง และลดมลพิษทางเสียง  เปรียบเทียบความแตกตํางของดาวเคราะห์ 
และดาวฤกษ์จากแบบจ าลอง ใช๎แผนท่ีดาวระบุต าแหนํงและเส๎นทางการขึ้น และตกของกลํุมดาวฤกษ์บน
ท๎องฟูา และอธิบายแบบรูปเส๎นทางการขึ้น และตกของกลํุมดาวฤกษ์บนท๎องฟูาในรอบปี เปรียบเทียบปริมาณ
น้ าในแตํละแหลํง และระบุปริมาณน้ าท่ีมนุษย์สามารถน ามาใช๎ประโยชน์ได๎ ตระหนักถึงคุณคําของน้ า โดย
เสนอแนวทางการใช๎น้ าอยํางประหยัด และการอนุรักษ์น้ าสร๎างแบบจ าลองท่ีอธิบายการหมุนเวียนของน้ า
ในวัฏจักรน้ า เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ าค๎าง และน้ าค๎างแข็ง จากแบบจ าลอง เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บจากข๎อมูลท่ีรวบรวมได๎  

ใช๎การสืบเสาะหาความรู๎ สังเกต และรวบรวมข๎อมูล จัดกระท า และส่ือความหมายข๎อมูล   ใช๎เหตุผล
เชิงตรรกะในการแก๎ปัญหา การอธิบาย การท างาน การคาดการผลลัพธ์ จากปัญหาอยํางงําย ออกแบบ และ
เขียนโปรแกรมท่ีมีการใช๎เหตุผลเชิงตรรกะอยํางงําย ตรวจหาข๎อผิดพลาดและแก๎ไข    ใช๎อินเทอร์เน็ตค๎นหา
ความรู๎ ติดตํอส่ือสาร และท างานรํวมกัน ประเมินความนําเช่ือถือของข๎อมูล รวบรวม ประเมิน น าเสนอข๎อมูล 
และสารสนเทศ โดยใช๎ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย เพื่อแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ใช๎



๗๗ 

 
เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย มีมารยาท เข๎าใจสิทธิ และหน๎าท่ีของตน เคารพในสิทธิของผ๎ูอื่น แจ๎ง
ผ๎ูเกี่ยวข๎อง เมื่อพบข๎อมูล หรือบุคคลท่ีไมํเหมาะสม 

ตระหนักถึงประโยชน์การใช๎ความรู๎ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต ตระหนักถึง
ความส าคัญของการปกปูองข๎อมูลสํวนตัว ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัยดูแลรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมท่ีเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 

ว ๑.๑    ป.๕/๑   ป.๕/๒   ป.๕/๓    ป.๕/๔        
ว ๑.๓    ป.๕/๑   ป.๕/๒        
ว ๒.๑    ป.๕/๑   ป.๕/๒   ป.๕/๓    ป.๕/๔ 
ว ๒.๒    ป.๕/๑   ป.๕/๒   ป.๕/๓    ป.๕/๔   ป.๕/๕ 
ว ๒.๓    ป.๕/๑   ป.๕/๒   ป.๕/๓    ป.๕/๔   ป.๕/๕ 
ว ๓.๑    ป.๕/๑   ป.๕/๒   
ว ๓.๒    ป.๕/๑   ป.๕/๒   ป.๕/๓    ป.๕/๔   ป.๕/๕ 
ว ๔.๒    ป.๕/๑   ป.๕/๒   ป.๕/๓    ป.๕/๔   ป.๕/๕   

   
รวมทั้งหมด  ๓๒  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                          เวลา    ๑๒๐  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   

  ศึกษาการเรียนรู๎แบบนักวิทยาศาสตร์ ระบุสารอาหาร และบอกประโยชน์ของสารอาหารแตํละ
ประเภทจากสารอาหารท่ีตนเองรับประทาน พร๎อมท้ังบอกแนวทางการเลือกรับประทานอาหารให๎ได๎
สารอาหารครบถ๎วนในสัดสํวนท่ีเหมาะสมกับเพศ และวัย รวมท้ังปลอดภัยตํอสุขภาพ สร๎างแบบจ าลองระบบ
ยํอยอาหาร และบรรยายหน๎าท่ีของอวัยวะในระบบยํอยอาหาร รวมท้ังอธิบาย การยํอยอาหาร และการดูดซึม
สารอาหารตระหนักถึงความส าคัญของระบบยํอยอาหาร โดยบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบ
ยํอยอาหารให๎ท างานเป็นปกติ อธิบาย และเปรียบเทียบการแยกสารผสม โดยการหยิบออก การรํอน การใช๎
แมํเหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน รวมท้ังระบุวิธีแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับ
การแยกสาร อธิบายการเกิด และผลของแรงไฟฟูา ซึ่งเกิดจากวัตถุท่ีผํานการขัดถู ระบุสํวนประกอบ และ
บรรยายหน๎าท่ีของแตํละสํวนประกอบของวงจรไฟฟูาอยํางงําย เขียนแผนภาพ และตํอวงจรไฟฟูาอยํางงําย 
ออกแบบการทดลอง และทดลองด๎วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการ และผลของการตํอเซลล์ไฟฟูาแบบ
อนุกรม ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู๎ของการตํอเซลล์ไฟฟูาแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์ และ
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน ออกแบบการทดลอง และทดลองด๎วยวิธีที่เหมาะสม ในการอธิบายการตํอหลอด
ไฟฟูาแบบอนุกรม และแบบขนาน ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู๎ของการตํอหลอดไฟฟูาแบบอนุกรม และ
แบบขนาน โดยบอกประโยชน์ ข๎อจ ากัด และการประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน อธิบายการเกิดเงามืด เงามัว 
เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืด เงามัว สร๎างแบบจ าลองท่ีอธิบายการเกิด  และเปรียบเทียบ
ปรากฏการณ์สุริยุปราคา และจันทรุปราคา อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ และยกตัวอยํางการน า
เทคโนโลยีอวกาศมาใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหิน
แปร และอธิบายวัฏจักรหินจากแบบจ าลอง บรรยาย และยกตัวอยํางการใช๎ประโยชน์ของหิน และแรํใน
ชีวิตประจ าวันจากข๎อมูลท่ีรวบรวมได๎สร๎างแบบจ าลองท่ีอธิบายการเกิดซากดึกด าบรรพ์ และคาดคะเน
สภาพแวดล๎อมในอดีตของซาก      ดึกด าบรรพ์ เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม อธิบายผลท่ี
มีตํอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล๎อมจากแบบจ าลอง อธิบายผลของมรสุมตํอการเกิดฤดูของประเทศไทย  บรรยาย
ลักษณะ และผลกระทบของน้ าทํวม การกัดเซาะชายฝ่ัง ดินถลํม แผํนดินไหว สึนามิ ตระหนักถึงผลกระทบ
ของภัยธรรมชาติ และธรณีพิบัติภัย โดยน าเสนอแนวทางในการเฝูาระวัง และปฏิบัติตนให๎ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยท่ีอาจเกิดในท๎องถิ่น สร๎างแบบจ าลองท่ีอธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 
และผลของปรากฏการณ์เรือนกระจกตํอส่ิงมีชีวิต ตระหนักถึงผลการทบของปรากฏการณ์เรือนกระจกโดย
น าเสนอแนวทางการปฏิบัติตน เพื่อลดกิจกรรมท่ีกํอให๎เกิดแก๏สเรือนกระจก  



๗๙ 

 
ใช๎การสืบเสาะหาความรู๎ สังเกต และรวบรวมข๎อมูล จัดกระท า และส่ือความหมายข๎อมูล   ใช๎เหตุผล

เชิงตรรกะในการอธิบาย และออกแบบวิธีแก๎ปัญหาท่ีพบในชีวิตประจ าวัน ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยําง
งํายเพื่อแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ตรวจหาข๎อผิดพลาดของโปรแกรมและแก๎ไข ใช๎อินเทอร์เน็ตค๎นหาข๎อมูล
อยํางมีประสิทธิภาพ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศท างานรํวมกันอยํางปลอดภัย เข๎าใจสิทธิ และหน๎าท่ีของตน 
เคารพในสิทธิของผ๎ูอื่น แจ๎งผ๎ูเกี่ยวข๎อง เมื่อพบข๎อมูล หรือบุคคลท่ีไมํเหมาะสม 

ตระหนักถึงประโยชน์การใช๎ความรู๎ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต ตระหนักถึง
ความส าคัญของการปกปูองข๎อมูลสํวนตัว ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย ดูแลรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
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๘๐ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                           เวลา    ๑๒๐  ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

ศึกษาการเรียนรู๎แบบนักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบรูปรําง ลักษณะ และโครงสร๎างของเซลล์พืชและ
เซลล์สัตว์รวมทั้งบรรยายหน๎าท่ีของผนังเซลล์เยื่อหุ๎มเซลล์ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย 
และคลอโรพลาสต์ ใช๎กล๎องจุลทรรศน์ใช๎แสงศึกษาเซลล์ และโครงสร๎างตําง ๆ   ภายในเซลล์  อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหวํางรูปรํางกับการท าหน๎าท่ีของเซลล์ อธิบายการจัดระบบของส่ิงมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล์
เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเป็นส่ิงมีชีวิต อธิบายกระบวนการแพรํและออสโมซิส จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์และยกตัวอยํางการแพรํ และออสโมซิสในชีวิต ประจ าวัน ระบุปัจจัยท่ีจ าเป็นในการสังเคราะห์ด๎วย
แสงและผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากการสังเคราะห์     ด๎วยแสง โดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายความส าคัญของ
การสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืชตํอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล๎อม 
๘. ตระหนักในคุณคําของพืชท่ีมีตํอส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล๎อม โดยการรํวมกันปลูกและดูแลรักษาต๎นไม๎ใน
โรงเรียน และชุมชน บรรยายลักษณะและหน๎าท่ีของไซเล็ม และโฟลเอ็ม เขียนแผนภาพท่ีบรรยายทิศทางการ
ล าเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และไมํอาศัยเพศของพืชดอก 
อธิบายลักษณะโครงสร๎างของดอกท่ีมีสํวนท าให๎เกิดการถํายเรณูรวมทั้งบรรยาย 
การปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด การกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด  ตระหนักถึง
ความส าคัญของสัตว์ท่ีชํวยในการถํายเรณูของพืชดอก โดยการไมํท าลายชีวิตของสัตว์ท่ีชํวยในการถํายเรณู  
อธิบายความส าคัญของธาตุอาหารบางชนิดท่ีมีผลตํอการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของพืช เลือกใช๎ปุ๋ยท่ีมี
ธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ท่ีก าหนด เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืช ให๎เหมาะสมกับความต๎องการ
ของมนุษย์โดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืช อธิบายความส าคัญของเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
พืชในการใช๎ประโยชน์ด๎านตําง ๆ ตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช โดยการน าความรู๎ไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของ ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โดยใช๎หลักฐาน 
เชิงประจักษ์ท่ีได๎จากการสังเกตและการทดสอบ และใช๎สารสนเทศท่ีได๎จากแหลํง ข๎อมูลตําง ๆ รวมท้ังจัดกลํุม
ธาตุเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ วิเคราะห์ผลจากการใช๎ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสีท่ีมี
ตํอส่ิงมีชีวิต ส่ิงแวดล๎อม เศรษฐกิจและสังคม จากข๎อมูลท่ีรวบรวมได๎ ตระหนักถึงคุณคําของการใช๎ธาตุโลหะ 
อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทาง การใช๎ธาตุอยํางปลอดภัย ค๎ุมคํา เปรียบเทียบจุดเดือดจุด
หลอมเหลวของสารบริสุทธิ์ และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิเขียนกราฟ แปลความหมายข๎อมูลจากกราฟ 
หรือสารสนเทศ อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแนํนของ สารบริสุทธิ์และสารผสม ใช๎เครื่องมือเพื่อวัดมวล 
และปริมาตรของ สารบริสุทธิ์และสารผสม อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางอะตอม  ธาตุ และ
สารประกอบ โดยใช๎แบบจ าลอง และสารสนเทศ อธิบายโครงสร๎างอะตอม   ท่ีประกอบด๎วย โปรตอน 
นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยใช๎ แบบจ าลอง อธิบายและเปรียบเทียบ     การจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยว



๘๑ 

 
ระหวํางอนุภาค และการเคล่ือนท่ีของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๏ส 
โดยใช๎แบบจ าลอง อธิบายความสัมพันธ์ระหวําง พลังงานความร๎อนกับการเปล่ียนสถานะของสสาร โดยใช๎
หลักฐานเชิงประจักษ์ และแบบจ าลอง    สร๎างแบบจ าลองท่ีอธิบายความสัมพันธ์ระหวําง ความดันอากาศกับ
ความสูงจากพื้นโลก วิเคราะห์แปลความหมายข๎อมูล และค านวณ ปริมาณความร๎อนท่ีท าให๎สสารเปล่ียน
อุณหภูม ิและเปล่ียนสถานะ โดยใช๎สมการ ใช๎เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร สร๎างแบบจ าลองท่ี
อธิบายการขยายตัวหรือ หดตัวของสสารเนื่องจากได๎รับหรือสูญเสีย ความร๎อน ตระหนักถึงประโยชน์ของ
ความรู๎ของการหด และขยายตัวของสสารเนื่องจากความร๎อน โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และเสนอแนะ 
วิธีการน าความรู๎มาแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  วิเคราะห์สถานการณ์การถํายโอนความร๎อน และค านวณ
ปริมาณความร๎อนท่ีถํายโอน ระหวํางสสารจนเกิดสมดุลความร๎อนโดยใช๎สมการ สร๎างแบบจ าลอง       ท่ี
อธิบายการถํายโอนความร๎อน โดยการน าความร๎อน การพาความร๎อนการแผํรังสีความร๎อน ออกแบบ เลือกใช๎
และสร๎างอุปกรณ์เพื่อแก๎ ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับ การถํายโอนความร๎อน สร๎าง
แบบจ าลองท่ีอธิบายการแบํงช้ันบรรยากาศ และเปรียบเทียบประโยชน์ ของบรรยากาศ แตํละช้ัน อธิบาย
ปัจจัยท่ีมีผลตํอการเปล่ียนแปลง องค์ประกอบของลมฟูาอากาศ จากข๎อมูล ท่ีรวบรวมได๎ เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดพายุฝนฟูาคะนอง และพายุหมุนเขตร๎อน      และผลท่ีมีตํอส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล๎อม รวมท้ัง
น าเสนอแนวทางการ ปฏิบัติตนให๎เหมาะสมและปลอดภัย อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์ อากาศ
อยํางงํายจากข๎อมูลท่ีรวบรวมได๎ ตระหนักถึงคุณคําของการพยากรณ์อากาศ โดยน าเสนอแนวทางการปฏิบัติ
ตนและการใช๎ ประโยชน์จากค าพยากรณ์อากาศ อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปล่ียนแปลง 
ภูมิอากาศโลกจากข๎อมูลท่ีรวบรวมได๎ ตระหนักถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลง ภูมิอากาศโลก โดยน าเสนอ
แนวทาง       การปฏิบัติตน ภายใต๎การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 
  ใช๎การสืบเสาะความรู๎ สังเกต โดยอธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์
สาเหตุหรือปัจจัยท่ีสํงผลตํอ การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ระบุปัญหาหรือความต๎องการในชีวิตประจ าวัน 
รวบรวม วิเคราะห์ข๎อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข๎อง  กับปัญหา ออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา โดยวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข๎อมูลท่ีจ าเป็น น าเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาให๎ผ๎ูอื่นเข๎าใจ วางแผนและ
ด าเนินการแก๎ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล และระบุข๎อบกพรํอง ท่ีเกิดขึ้น พร๎อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุง
แก๎ไข และน าเสนอผลการแก๎ปัญหา ใช๎ความรู๎และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูา หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก๎ปัญหาได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม และปลอดภัย ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช๎แนวคิดเชิง
นามธรรม เพื่อแก๎ปัญหาหรืออธิบายการท างานท่ีพบในชีวิตจริง ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยํางงําย เพื่อ
แก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ รวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข๎อมูล
และสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ โดยใช๎ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต ท่ีหลากหลายใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศอยํางปลอดภัย ใช๎ส่ือ และแหลํงข๎อมูลตามข๎อก าหนดและข๎อตกลง 



๘๒ 

 
ตระหนักถึงประโยชน์การใช๎ความรู๎ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต ตระหนักถึง

ความส าคัญของการปกปูองข๎อมูลสํวนตัว ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัยดูแลรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
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ค าอธิบายรายวิชา 

ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                                    เวลา    ๑๒๐  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ศึกษาการเรียนรู๎แบบนักวิทยาศาสตร์ ระบุอวัยวะและบรรยายหน๎าท่ีของอวัยวะท่ีเกี่ยวข๎องในระบบ
หายใจ อธิบายกลไกการหายใจเข๎าและออก โดยใช๎แบบจ าลอง รวมท้ังอธิบายกระบวน     การแลกเปล่ียน
แก๏ส ตระหนักถึงความส าคัญของระบบหายใจ โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ
ให๎ท างานเป็นปกติ ระบุอวัยวะและบรรยายหน๎าท่ีของอวัยวะในระบบขับถําย   ในการก าจัดของเสียทางไต 
ตระหนักถึงความส าคัญของระบบขับถํายในการก าจัดของเสียทางไต     โดยการบอกแนวทางในการปฏิบัติ
ตนท่ีชํวยให๎ระบบขับถํายท าหน๎าท่ีได๎อยํางปกติ บรรยายโครงสร๎างและหน๎าท่ีของหัวใจหลอดเลือด และเลือด 
อธิบายการท างานของระบบหมุนเวียนเลือดโดยใช๎แบบจ าลอง ออกแบบการทดลอง และทดลอง ในการ
เปรียบเทียบอัตราการเต๎นของหัวใจ    ขณะปกติ และหลังท ากิจกรรม ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
หมุนเวียนเลือด โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดให๎ท างานเป็นปกติ ระบุ
อวัยวะ และบรรยายหน๎าท่ีของอวัยวะในระบบประสาทสํวนกลางในการควบคุมการท า งานตําง ๆ ของ
รํางกาย ตระหนักถึงความส าคัญของระบบประสาท โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษารวมถึงการปูองกัน              
การกระทบกระเทือน และอันตรายตํอสมอง และไขสันหลัง ระบุอวัยวะและบรรยายหน๎าท่ีของอวัยวะใน
ระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย และเพศหญิง โดยใช๎แบบจ าลอง อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงท่ี
ควบคุมการเปล่ียนแปลงของรํางกาย เมื่อเข๎าสํูวัยหนุํมสาว ตระหนักถึงกาเปล่ียนแปลงของรํางกายเมื่อเข๎าสํู
วัยหนุํมสาว โดยการดูแลรักษารํางกาย และจิตใจของตนเองในชํวง ท่ีมีการเปล่ียนแปลง อธิบายการตกไขํการ
มีประจ าเดือน การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกต จนคลอดเป็นทารก เลือกวิธีการคุมก าเนิดท่ีเหมาะสม
กับ สถานการณ์ท่ีก าหนด ตระหนักถึงผลกระทบของการต้ังครรภ์ กํอนวัยอันควร โดยการประพฤติตนให๎
เหมาะสม อธิบายการแยกสารผสม โดยการระเหยแห๎ง การตกผลึก การกล่ันอยํางงําย โครมาโทกราฟีแบบ
กระดาษ การสกัดด๎วยตัวท าละลาย โดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ์ แยกสารโดยการระเหยแห๎ง การตกผลึก การ
กล่ันอยํางงําย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด๎วยตัวท าละลาย น าวิธีการแยกสารไปใช๎แก๎ปัญหา              
ในชีวิตประจ าวัน โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ออกแบบการ
ทดลอง และทดลองในการอธิบาย ผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวท าละลาย อุณหภูมิท่ีมีตํอสภาพละลายได๎
ของสาร รวมท้ัง อธิบายผลของความดันท่ีมีตํอสภาพละลายได๎ของสาร โดยใช๎สารสนเทศ ระบุปริมาณตัว
ละลายในสารละลาย ในหนํวย ความเข๎มข๎นเป็นร๎อยละ ปริมาตรตํอปริมาตร มวลตํอมวล และมวลตํอ
ปริมาตร ตระหนักถึงความส าคัญของการน าความรู๎เรื่อง ความเข๎มข๎นของสารไปใช๎โดยยกตัวอยํางการใช๎ 
สารละลายในชีวิต ประจ าวันอยํางถูกต๎อง และปลอดภัย พยากรณ์การเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีเป็นผลของ แรง
ลัพธ์ท่ีเกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระท าตํอวัตถุ ในแนวเดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพแสดง
แรง และแรงลัพธ์ท่ีเกิดจาก แรงหลายแรงท่ีกระท าตํอวัตถุในแนวเดียวกัน ออกแบบการทดลองและทดลอง



๘๔ 

 
ด๎วยวิธี ท่ีเหมาะสมในการอธิบายปัจจัยท่ีมีผลตํอความดัน ของของเหลว วิเคราะห์แรงพยุงและการจม การ
ลอยของวัตถุ ในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระท าตํอวัตถุ ในของเหลว 
อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์ จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ออกแบบการทดลองและทดลอง
ด๎วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยท่ีมีผลตํอขนาด ของแรงเสียดทาน เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทาน 
และแรงอื่น ๆ ท่ีกระท าตํอวัตถุ ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู๎เรื่องแรงเสียดทาน โดยวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาและเสนอแนะ วิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานท่ีเป็นประโยชน์ ตํอการท ากิจกรรม ในชีวิตประจ าวัน 
ออกแบบการทดลองและทดลองด๎วยวิธี ท่ีเหมาะสมในการอธิบายโมเมนต์ของแรง เมื่อวัตถุอยูํในสภาพสมดุล
ตํอ การหมนุ และค านวณ เปรียบเทียบแหลํงของสนามแมํเหล็ก สนามไฟฟูา และสนามโน๎มถํวง และทิศทาง 
ของแรงท่ีกระท าตํอวัตถุท่ีอยูํในแตํละสนาม จากข๎อมูล   ท่ีรวบรวมได๎ เขียนแผนภาพแสดงแรงแมํเหล็ก แรง
ไฟฟูา และแรงโน๎มถํวงท่ีกระท าตํอวัตถุ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางขนาดของแรง  แมํเหล็ก แรงไฟฟูา 
และแรงโน๎มถํวงท่ีกระท าตํอวัตถุท่ีอยูํในสนาม นั้น ๆ กับระยะหํางจาก  แหลํงของสนามถึงวัตถุจากข๎อมูลท่ี
รวบรวมได๎ อธิบาย และค านวณอัตราเร็วและความเร็วของ  การเคล่ือนท่ีของวัตถุ เขียนแผนภาพแสดงการ
กระจัด และความเร็ว วิเคราะห์สถานการณ์และค านวณเกี่ยวกับงาน และก าลังท่ีเกิดจากแรงท่ีกระท าตํอวัตถุ 
วิเคราะห์หลักการท างานของเครื่องกลอยํางงําย จากข๎อมูลท่ีรวบรวมได๎ ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู๎     
ของเครื่องกลอยํางงําย โดยบอกประโยชน์ และการประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน ออกแบบ และทดลองด๎วยวิธี
ท่ีเหมาะสม ในการอธิบายปัจจัยท่ีมีผลตํอพลังงานจลน์ และพลังงานศักย์โน๎มถํวง แปลความหมายข๎อมูลและ
อธิบายการเปล่ียน พลังงานระหวํางพลังงานศักย์โน๎มถํวง และพลังงานจลน์ของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุ 
มีคําคงตัวจากข๎อมูลท่ีรวบรวมได๎ วิเคราะห์สถานการณ์ และอธิบายการเปล่ียน และการถํายโอนพลังงานโดย
ใช๎ กฎการอนุรักษ์พลังงาน เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติและการใช๎  ประโยชน์รวมท้ังอธิบาย
ผลกระทบจากการใช๎ เช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์จากข๎อมูล   ท่ีรวบรวมได๎ แสดงความตระหนักถึงผลจากการ
ใช๎เช้ือเพลิง ซากดึกด าบรรพ์โดยน าเสนอแนวทาง การใช๎ เช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์ เปรียบเทียบข๎อดีและ
ข๎อจ ากัดของพลังงาน ทดแทนแตํละประเภทจากการรวบรวมข๎อมูล และน าเสนอแนวทางการใช๎พลังงาน
ทดแทน ท่ีเหมาะสมในท๎องถิ่น  สร๎างแบบจ าลองท่ีอธิบายโครงสร๎างภายในโลก ตามองค์ประกอบทางเคมีจาก
ข๎อมูลท่ีรวบรวมได๎ อธิบายกระบวนการผุพังอยูํกับท่ีการกรํอน และการสะสมตัวของตะกอนจากแบบจ าลอง           
รวมท้ังยกตัวอยํางผลของกระบวนการดังกลําว ท่ีท าให๎ผิวโลกเกิดการเปล่ียนแปลง อธิบายลักษณะของช้ัน
หน๎าตัดดินและกระบวนการ เกิดดิน จากแบบจ าลอง รวมท้ังระบุปัจจัย ท่ีท าให๎ดินมีลักษณะและสมบัติ
แตกตํางกัน ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน โดยใช๎เครื่องมือ ท่ีเหมาะสม และน าเสนอแนวทางการใช๎ 
ประโยชน์ดินจากข๎อมูลสมบัติของดิน อธิบายปัจจัยและกระบวน การเกิดแหลํงน้ าผิวดิน และแหลํงน้ าใต๎ดิน 
จากแบบจ าลอง สร๎างแบบจ าลองท่ีอธิบายการใช๎น้ า และน าเสนอแนวทางการใช๎น้ าอยํางยั่งยืนในท๎องถิ่นของ 
ตนเอง สร๎างแบบจ าลองท่ีอธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ าทํวม การกัดเซาะชายฝ่ัง ดินถลํม 
หลุมยุบ แผํนดินทรุด 



๘๕ 

 
      ใช๎การสืบเสาะความรู๎ สังเกต จ าแนกประเภท รวบรวมข๎อมูล บันทึก แสดงล าดับขั้นตอน     การ
ท างาน หรือการแก๎ปัญหาอยํางงําย โดยคาดการณ์แนวโน๎มเทคโนโลยีท่ีจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากสาเหตุ
หรือปัจจัยท่ีสํงผลตํอ การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช๎เทคโนโลยี 
โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตํอชีวิต สังคม และส่ิงแวดล๎อม ระบุปัญหาหรือความต๎องการในชุมชนหรือ 
ท๎องถิน่ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ ข๎อมูลและแนวคิด   ท่ีเกี่ยวข๎องกับปัญหา ออกแบบวิธีการ
แก๎ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข๎อมูล   ท่ีจ าเป็น ภายใต๎เงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมีอยูํ 
น าเสนอ แนวทางการแก๎ปัญหาให๎ผ๎ูอื่นเข๎าใจ วางแผน ขั้นตอนการท างานและด าเนินการแก๎ปัญหา อยํางเป็น
ขั้นตอน ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือ ข๎อบกพรํองท่ีเกิดขึ้น ภายใต๎กรอบเงื่อนไข พร๎อมท้ังหา
แนวทางการปรับปรุงแก๎ไขและ น าเสนอผลการแก๎ปัญหา ใช๎ความรู๎และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
กลไก ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก๎ปัญหาหรือพัฒนางานได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 ตระหนักถึงประโยชน์การใช๎ความรู๎ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต ตระหนักถึง
ความส าคัญของการปกปูองข๎อมูลสํวนตัว ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัยดูแลรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
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๘๖ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                         เวลา    ๑๒๐  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

ศึกษาการเรียนรู๎แบบนักวิทยาศาสตร์ อธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ ระบบนิเวศ   ท่ีได๎
จากการส ารวจ อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ระหวํางส่ิงมีชีวิต กับส่ิงมีชีวิตรูปแบบตําง ๆในแหลํงท่ีอยูํเดียวกัน 
ท่ีได๎จากการส ารวจ สร๎างแบบจ าลองในการอธิบายการถํายทอด พลังงานในสายใยอาหาร อธิบาย
ความสัมพันธ์ของผ๎ูผลิต ผ๎ูบริโภค และ ผ๎ูยํอยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ อธิบายการสะสมสารพิษใน
ส่ิงมีชีวิตในโซํอาหาร ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตและ ส่ิงแวดล๎อมในระบบนิเวศ โดยไมํท าลาย
สมดุล ของระบบนิเวศ อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โดยใช๎แบบจ าลอง  อธิบาย
การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวท่ีแอลลีลเดํนขํมแอลลีลด๎อยอยําง
สมบรูณ ์อธิบายการเกิดจีโนไทป์ และฟีโนไทป์ของลูก และค านวณอัตราสํวนการเกิดจีโนไทป์ และฟีโนไทป์
ของรุํนลูก อธิบายความแตกตํางของการแบํงเซลล์แบบไมโทซิส และไมโอซิส บอกได๎วําการเปล่ียนแปลงของ
ยีนหรือโครโมโซม อาจท าให๎เกิดโรคทางพันธุกรรม พร๎อมท้ัง ยกตัวอยํางโรคทางพันธุกรรม ตระหนักถึง
ประโยชน์ของความรู๎เรื่องโรคทาง พันธุกรรม โดยรู๎วํากํอนแตํงงานควรปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจและวินิจฉัย
ภาวะเส่ียงของลูกท่ีอาจ เกิดโรคทางพันธุกรรม อธิบายการใช๎ประโยชน์จากส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม และ
ผลกระทบท่ีอาจมีตํอมนุษย์ และส่ิงแวดล๎อม โดยใช๎ข๎อมูลท่ีรวบรวมได๎ ตระหนักถึงประโยชน์ และผลกระทบ
ของส่ิงมีชีวิต ดัดแปรพันธุกรรมท่ีอาจมีตํอมนุษย์และส่ิงแวดล๎อม โดยการเผยแพรํความรู๎ท่ีได๎จากการโต๎แย๎ง
ทาง วิทยาศาสตร์ซึ่งมีข๎อมูลสนับสนุน เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพ  ในระดับชนิดส่ิงมีชีวิตใน
ระบบนิเวศตําง ๆ อธิบายความส าคัญของความหลากหลายทาง ชีวภาพท่ีมีตํอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
และตํอมนุษย์ แสดงความตระหนักในคุณคําและความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีสํวนรํวม 
ในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ระบุสมบัติทางกายภาพและการใช๎ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิ
เมอร์เซรามิก และวัสดุผสม โดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ์และสารสนเทศ ตระหนักถึงคุณคําของการใช๎วัสดุ
ประเภท พอลิเมอร์เซรามิก และวัสดุผสม โดยเสนอแนะ แนวทางการใช๎วัสดุอยํางประหยัดและค๎ุมคํา อธิบาย
การเกิดปฏิกิริยาเคมีรวมถึงการจัด เรียงตัวใหมํของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช๎แบบจ าลองและสมการ
ข๎อความ อธิบายกฎทรงมวล โดยใช๎หลักฐาน เชิงประจักษ์ วิเคราะห์ปฏิกิริยาดูดความร๎อน และปฏิกิริยา คาย
ความร๎อน จากการเปล่ียนแปลงพลังงาน ความร๎อนของปฏิกิริยา อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก 
ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และ  ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดยใช๎หลักฐานเชิง 
ประจักษ์ และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม๎ การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ด๎วยแสง โดยใช๎ สารสนเทศ รวมท้ัง
เขียนสมการข๎อความแสดงปฏิกิริยาดังกลําว ระบุประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีท่ีมีตํอส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล๎อม และยกตัวอยําง วิธีการปูองกันและแก๎ปัญหาท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีท่ีพบในชีวิตประจ าวัน จาก



๘๗ 

 
การสืบค๎นข๎อมูล ออกแบบวิธีแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน โดยใช๎ ความรู๎เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี โดยบูรณาการ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางความตํางศักย์ 
กระแสไฟฟูา และความต๎านทาน และค านวณ ปริมาณท่ีเกี่ยวข๎อง เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหวําง
กระแสไฟฟูา และความตํางศักย์ไฟฟูา ใช๎โวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์ในการวัดปริมาณทาง ไฟฟูา วิเคราะห์ความ
ตํางศักย์ไฟฟูาและกระแสไฟฟูา ในวงจรไฟฟูาเมื่อตํอตัวต๎านทานหลายตัว แบบอนุกรมและแบบขนานจาก
หลักฐาน เชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพวงจรไฟฟูาแสดงการตํอตัวต๎านทาน แบบอนุกรมและขนาน บรรยาย
การท างานของช้ินสํวนอิเล็กทรอนิกส์ อยํางงํายในวงจรจากข๎อมูลท่ีรวบรวมได๎ เขียนแผนภาพ และตํอช้ินสํวน
อิเล็กทรอนิกส์ อยํางงํายในวงจรไฟฟูา อธิบายและค านวณพลังงานไฟฟูาโดยใช๎สมการ รวมท้ังค านวณคํา
ไฟฟูา      ของเครื่องใช๎ ไฟฟูาในบ๎าน สร๎างแบบจ าลองท่ีอธิบายการเกิดคล่ืน และบรรยายสํวนประกอบของ
คล่ืน อธิบายคล่ืนแมํเหล็กไฟฟูาและสเปกตรัม คล่ืนแมํเหล็ก ไฟฟูาจากข๎อมูลท่ีรวบรวมได๎ตระหนักถึง
ประโยชน์และอันตรายจาก คล่ืนแมํเหล็ก ไฟฟูาโดยน าเสนอการใช๎ ประโยชน์ในด๎านตําง ๆ และอันตรายจาก 
คล่ืนแมํเหล็ก ไฟฟูาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักในคุณคําของการเลือกใช๎เครื่องใช๎ไฟฟูา โดยน าเสนอวิธีการใช๎
เครื่องใช๎ไฟฟูา อยํางประหยัดและปลอดภัย ออกแบบการทดลองและด าเนินการทดลอง ด๎วยวิธีท่ีเหมาะสม
ในการอธิบาย กฎการสะท๎อนของแสง เขียนแผนภาพการเคล่ือนท่ีของแสง แสดง การเกิดภาพจากกระจกเงา 
อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผํานตัวกลาง โปรํงใสท่ีแตกตํางกัน และอธิบายการกระจาย แสงของแสงขาวเมื่อ
ผํานปริซึมจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพการเคล่ือนท่ีของแสง แสดงการเกิดภาพจากเลนส์บาง 
อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสง และการ ท างานของทัศนอุปกรณ์จากข๎อมูลท่ีรวบรวมได๎ เขียนแผนภาพ
การเคล่ือนท่ีของแสง แสดงการ เกิดภาพของทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา อธิบายผลของความสวํางท่ีมีตํอ
ดวงตาจาก ข๎อมูลท่ีได๎จากการสืบค๎น วัดความสวํางของแสงโดยใช๎อุปกรณ์วัด ความสวํางของแสง ตระหนักใน
คุณคําของความรู๎เรื่อง ความสวําง ของแสงท่ีมีตํอดวงตา โดยวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและเสนอแนะการ
จัดความสวําง ให๎เหมาะสมในการท ากิจกรรมตําง ๆ อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบ ดวงอาทิตย์ด๎วย
แรงโน๎มถํวง สร๎างแบบจ าลองท่ีอธิบายการเกิดฤดู และการเคล่ือนท่ีปรากฏของดวงอาทิตย์ สร๎างแบบจ าลอง
ท่ีอธิบายการเกิดข๎างขึ้น ข๎างแรม การเปล่ียนแปลงเวลาการขึ้นและตก ของดวงจันทร์และการเกิดน้ าขึ้นน้ าลง 
อธิบายการใช๎ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศและยกตัวอยํางความก๎าวหน๎าของโครงการ ส ารวจอวกาศ จาก
ข๎อมูลท่ีรวบรวมได๎ 
 ใช๎การสืบเสาะความรู๎ สังเกต รวบรวมข๎อมูล จัดกระท า และส่ือความหมาย วิเคราะห์สาเหตุ หรือ
ปัจจัยท่ีสํงผลตํอการ เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะ 
วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เพื่อเป็นแนวทาง การแก๎ปัญหาหรือพัฒนางาน ระบุปัญหาหรือความต๎องการ
ของชุมชนหรือ ท๎องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของ ปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข๎อมูลและแนวคิด ท่ี
เกี่ยวข๎องกับปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต๎อง  ด๎านทรัพย์สินทางปัญญา ออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา โดย
วิเคราะห ์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข๎อมูลท่ีจ าเป็น ภายใต๎เงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมีอยูํ น าเสนอ แนว
ทางการแก๎ปัญหาให๎ผ๎ูอื่นเข๎าใจด๎วยเทคนิค หรือวิธีการท่ีหลากหลาย วางแผนขั้นตอน การท างานและ



๘๘ 

 
ด าเนินการแก๎ปัญหาอยํางเป็น ขั้นตอน ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให๎เหตุผล ของปัญหาหรือ
ข๎อบกพรํองท่ีเกิดขึ้นภายใต๎ กรอบเงื่อนไขพร๎อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุง แก๎ไข และน าเสนอผลการ
แก๎ปัญหา ใช๎ความรู๎และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ให๎ถูกต๎องกับ
ลักษณะของงาน และปลอดภัย เพื่อแก๎ปัญหาหรือพัฒนางาน พัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมีการบูรณาการกับวิชา
อื่น อยํางสร๎างสรรค์ รวบรวมข๎อมูล ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอ ข๎อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์
โดยใช๎ ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ี หลากหลาย ประเมินความนําเช่ือถือของข๎อมูล วิเคราะห์ส่ือ 
และผลกระทบจากการให๎ขําวสารท่ีผิด เพื่อการ ใช๎งานอยํางรู๎เทําทัน ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ      อยําง
ปลอดภัย และมี ความรับผิดชอบตํอสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช๎ลิขสิทธิ์ของผ๎ูอื่นโดย
ชอบธรรม 

ตระหนักถึงประโยชน์การใช๎ความรู๎ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต ตระหนักถึง
ความส าคัญของการปกปูองข๎อมูลสํวนตัว ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัยดูแลรักษ าอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ว  ๑.๑    ม.๓/๑     ม.๓/๒      ม.๓/๓       ม.๓/๔       ม.๓/๕       ม.๓/๖             
  ว  ๑.๓    ม.๓/๑     ม.๓/๒      ม.๓/๓       ม.๓/๔       ม.๓/๕       ม.๓/๖       ม.๓/๗        
     ม.๓/๘     ม.๓/๙      ม.๓/๑๐     ม.๓/๑๑      
  ว  ๒.๑    ม.๓/๑     ม.๓/๒      ม.๓/๓       ม.๓/๔       ม.๓/๕       ม.๓/๖       ม.๓/๗        
     ม.๓/๘             
       ว  ๒.๓    ม.๓/๑     ม.๓/๒      ม.๓/๓       ม.๓/๔       ม.๓/๕       ม.๓/๖       ม.๓/๗        
     ม.๓/๘     ม.๓/๙      ม.๓/๑๐     ม.๓/๑๑     ม.๓/๑๒     ม.๓/๑๓     ม.๓/๑๔ 
                      ม.๓/๑๕   ม.๓/๑๖    ม.๓/๑๗     ม.๓/๑๘     ม.๓/๑๙     ม.๓/๒๐     ม.๓/๒๑               
  ว  ๓.๑    ม.๓/๑     ม.๓/๒      ม.๓/๓       ม.๓/๔           
  ว  ๔.๑    ม.๓/๑     ม.๓/๒      ม.๓/๓       ม.๓/๔       ม.๓/๕    
  ว  ๔.๒    ม.๓/๑     ม.๓/๒      ม.๓/๓       ม.๓/๔               
   
รวมทั้งหมด  ๕๙  ตัวชี้วัด   

 
 
 
 
 



๘๙ 

 

ค าอธิบายรายวชิาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
 

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                     เวลา ๒๐ ชั่วโมง 
  

ศึกษาการแก๎ปัญหาอยํางงํายโดยใช๎ขั้นตอนการแก๎ปัญหา การแสดงล าดับขั้นตอนการท างาน หรือ 
การแก๎ปัญหาโดยใช๎ ภาพ สัญลักษณ์ หรือข๎อความ ตลอดจนการเขียนโปรแกรมสร๎างล าดับของค าส่ังให๎
คอมพิวเตอร์ท างาน ศึกษาการใช๎งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต๎น การใช๎ซอฟต์แวร์เบื้องต๎น การสร๎างและ
จัดเก็บไฟล์อยํางเป็นระบบและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) เพื่อเน๎นให๎
ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎ จากการฝึกแก๎ปัญหาตําง ๆ ผํานกระบวนการคิด การปฏิบัติอยํางมีระบบ และสร๎างองค์
ความรู๎ใหมํจากการใช๎ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันได๎ สามารถสร้างแผนผังขั้นตอนวิธีการปลูกข้าว
ไรส์เบอร์ร่ี ของอ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อน าเสนอผ่านโปรแกรมน าเสนอได้ 

เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก๎ปัญหาเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ มีทักษะในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาข๎อมูลสํวนตัว และการส่ือสารเบื้องต๎นในการ
แก๎ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน าความรู๎ความเข๎าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและ
จินตนาการ ความสามารถในการแก๎ปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการ
ตัดสินใจ และเป็นผ๎ูท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมในการใช๎วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์ มีความซ่ือสัตย์คือ จริงใจต่องานที่ท า มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ  มี
ความเมตตา  มีความรักรู้จักแบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่น คุณค่าพระวรสาร ไตร่ตรอง 
 
 
ตัวชี้วัด 
ว. ๔.๒  ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓ ป.๑/๔ ป.๑/๕   
 
รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
 



๙๐ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๒๐ 
ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการแสดงล าดับขั้นตอนการท างานหรือแก๎ปัญหาอยํางงําย โดยใช๎ภาพ สัญลักษณ์ หรือ
ข๎อความ ตลอดจนการเขียนโปรแกรมสร๎างล าดับของคอมพิวเตอร์ท างาน   และตรวจหาข๎อผิดพลาดของ
โปรแกรม ศึกษาการใช๎งานซอฟต์แวร์เบ้ืองต๎น การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร๎าง และจัดการกับข๎อมูล
อยํางเป็นระบบ รวมถึงการใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัยการสืบค้นข้อมูล  ผ้าไหมตีนแดง ต.
บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Base Learning) เพื่อเน๎นให๎ผ๎ูเรียน
เกิดการเรียนรู๎จากการฝึกแก๎ปัญหาตําง ๆ ผํานกระบวนการคิด การปฏิบัติอยํางมีระบบ และสร๎างองค์ความรู๎
ใหมํจากการใช๎ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันได๎ 
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก๎ปัญหาเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาข๎อมูลสํวนตัว และการส่ือสารเบื้องต๎นใน
การแก๎ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  ความเข๎าใจ มีความซ่ือสัตย์คือ จริงใจตํองานท่ีท า มีคุณธรรมใน
การประกอบอาชีพ  มีความเมตตา  มีความรักรู๎จักแบํงปัน และชํวยเหลือผ๎ูอื่น คุณค่าพระวรสาร เพ่งพิศสิ่ง
สร้าง 
 
 
 
ตัวชี้วัด 
ว ๔.๒ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓ ป.๒/๔ 
 
รวม ๔ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
 

รายวิชาพื้นฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔             เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
 
 ศึกษาการใช๎เหตุผลเชิงตรรกะในการแก๎ปัญหามาใช๎พิจารณาในการแก๎ปัญหา การอธิบายการท างาน 
หรือการคาดการณ์ ผลลัพธ์ศึกษาการออกแบบโปรแกรมอยํางงํายโดยใช๎storyboard หรือ การออกแบบ
อัลกอริทึม การเขียนโปรแกรมอยํางงํายโดย ใช๎ซอฟต์แวร์ Scratch หรือ logo ศึกษาการใช๎อินเทอร์เน็ต
ค๎นหาความรู๎ การใช๎ค าค๎นท่ีตรงประเด็น กระชับ การประเมินความ นําเช่ือถือของข๎อมูล การสืบค้นข้อมูล  
ผ้าไหมตีนแดง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  ศึกษาการรวบรวมข๎อมูล การประมวลผลอยํางงําย 
วิเคราะห์ผลและสร๎างทางเลือกท่ีเป็นไปได๎ ตลอดจนประเมินทางเลือกพร๎อมท้ังการน าเสนอข๎อมูลในรูปแบบ
ตามความเหมาะสม ศึกษาการใช๎ซอฟต์แวร์เพื่อแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยําง
ปลอดภัย เข๎าใจสิทธิและหน๎าท่ีของตน เคารพในสิทธิในสิทธิของผ๎ูอื่น  โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎
ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) เพื่อเน๎นให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎ จาก การฝึกแก๎ปัญหาตําง 
ๆ ผํานกระบวนการคิด การปฏิบัติอยํางมีระบบ และสร๎างองค์ความรู๎ใหมํจากการใช๎ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงใน 
ชีวิตประจ าวันได๎ เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก๎ปัญหา
เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มี ทักษะในการต้ังค าถาม หรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับส่ิงท่ีจะเรียนรู๎ตามท่ี
ก าหนดให๎ หรือตามความสนใจ คาดคะเนค าตอบหลาย  แนวทาง สร๎างสมมติฐานท่ีสอดคล๎องกับค าถาม 
วางแผนและส ารวจตรวจสอบโดยใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี  เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ ค๎นหาข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพและประเมินความนําเช่ือถือ  
ตัดสินใจเลือกข๎อมูล ใช๎เหตุผลเชิงตรรกะในการแก๎ปัญหา ตลอดจนน าความรู๎ความเข๎าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีไปใช๎ ให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและ
จินตนาการ ความสามารถในการแก๎ปัญหาและ การจัดการทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการ
ตัดสินใจ และเป็นผ๎ูท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยม  ในการใช๎วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์ และพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ มีความรักเมตตา คือ มีน้ าใจ ชํวยเหลือผ๎ูอื่น 
รู้จักกตัญญูคือ เคารพ เช่ือฟัง   
 
ตัวชี้วัด ว. ๔.๒ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๔ ป.๔/๕  
รวม ๕ ตัวชี้วัด 
 
 



๙๒ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕            เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการใช๎เหตุผลเชิงตรรกะในการแก๎ปัญหา การท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอยําง
งําย การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช๎เหตุผลเชิงตรรกะอยํางงําย ตรวจหาขอผิดพลาดและแก๎ไข 
การใช๎อินเทอร์เน็ตค๎นหาข๎อมูล ติดตํอส่ือสารและท างานรํวมกัน ประเมินความนําเช่ือถือของข๎อมูล การ
รวบรวม ประเมิน น าเสนอข๎อมูล และสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ โดยใช๎ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลายเพื่อแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย มี
มารยาท เข๎าใจสิทธิและหน๎าท่ีของตนเอง เคารพในสิทธิของผ๎ูอื่น และแจ๎งผ๎ูเกี่ยวข๎องเมื่อพบข๎อมูลหรือบุคคล
ท่ีไมํเหมาะสม 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Base Learning) เพื่อเน๎นให๎ผ๎ูเรียน
เกิดการเรียนรู๎จากการฝึกแก๎ปัญหาตําง ๆ ผํานกระบวนการคิด การปฏิบัติอยํางมีระบบ และสร๎างองค์ความรู๎
ใหมํจากการใช๎ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันได๎ 
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก๎ปัญหาเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ มีทักษะในการต้ังค าถาม หรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับส่ิงท่ีจะเรียนรู๎ตามท่ีก าหนดให๎ หรือตาม
ความสนใจ คาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง สร๎างสมมติฐานท่ีสอดคล๎องกับค าถาม วางแผนและส ารวจ
ตรวจสอบโดยใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข๎อมูลท้ังเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ค๎นหาข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพและประเมินความนําเช่ือถือ ตัดสินใจเลือกข๎อมูล ให๎
เหตุผลเชิงตรรกะในการแก๎ปัญหา ตลอดจนน าความรู๎ความเข๎าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช๎ให๎
เกิดประโยชน์ตํอสังคมและการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถใน
การแก๎ปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสาร ความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผ๎ูมีจิตวิทยาศาสตร์ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมในการใช๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์ การสืบค้นข้อมูล  ผ้า
ไหมตีนแดง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ มีความซ่ือสัตย์คือ จริงใจตํองานท่ีท า มีคุณธรรมในการ
ประกอบอาชีพ  มีความเมตตา  มีความรักรู๎จักแบํงปัน และชํวยเหลือผ๎ูอื่น คุณค่าพระวรสาร เพ่งพิศสิ่ง
สร้าง 
 
ตัวชี้วัด 
ว ๔.๒ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔ ป.๕/๕ 
 
รวม ๕ ตัวชี้วัด 



๙๓ 

 
ค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
จ านวน  ๑  หน่วยกิต                  เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 

 
 ศึกษาแนวคิคเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะท่ีจ าเป็นตํอการแก๎ปัญหา  ขั้นตอนการแก๎ปัญหา 
การเขียนรหัสล าลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอยํางงําย  ท่ีมีการใช๎งานตัว
แปร  เงื่อนไข และการวนซ้ า เพื่อแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิ 
การประมวลผลข๎อมูล การสร๎างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ต
ท่ีใช๎ในการจัดการข๎อมูล แนวทางการใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศให๎ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การ
พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข๎อตกลงและข๎อก าหนดการใช๎ส่ือและแหลํงข๎อมูล  น าแนวคิดเชิง
นามธรรมและขั้นตอนการแก๎ปัญหาไปประยุกต์ใช๎ในการเขียนโปรแกรม หรือ  การแก๎ปัญหาในชีวิตจริง 
รวบรวมข๎อมูลและสร๎างทางเลือก ในการตัดสินใจได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงการใช๎งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย เกิดประโยชน์ตํอการเรียนรู๎ และไมํสร๎างความเสียหายให๎แกํผ๎ูอื่น   
 ท าให๎เกิดความรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์   ซ่ือสัตย์สุจริต    มีวินัย   ใฝุเรียนรู๎   อยู่อย่างพอเพียง   
มุํงมั่นในการท างาน   รักความเป็นไทย   มีจิตสาธารณะ  มีเมตตา  และกตัญญู 
ตัวชี้วัด 
 ว. ๔.๒  เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
 ๑. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช๎แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก๎ปัญหาหรืออธิบายการท างานท่ีพบในชีวิตจริง 
 ๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยํางงําย เพื่อแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ 
 ๓. รวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข๎อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์ 
โดยใช๎ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย 
 ๔. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย ใช๎ส่ือและแหลํงข๎อมูลตามข๎อก าหนดและข๎อตกลง 
รวมท้ังหมด  ๔  ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒              เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช๎แนวคิดเชิงค านวณในการแก๎ปัญหา หรือการท างานท่ีพบในชีวิต
จริงการออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใช๎ตรรกะและฟังก์ชันในการแก๎ปัญหา การเขียนโปรแกรมโดยใช๎
ซอฟต์แวร์Scratch, python, java และ c อภิปรายองค์ประกอบและหลักการท าางานของระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการส่ือสารเพื่อประยุกต์ใช๎งานหรือแก๎ปัญหาเบื้องต๎น ตลอดจนใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศอยํางปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร๎างและแสดงสิทธิในการเผยแพรํผลงาน 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู๎
แบบใช๎โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพื่อเน๎นให๎ผ๎ูเรียนได๎ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด 
เผชิญสถานการณ์การแก๎ปัญหา วางแผนการเรียนรู๎ ตรวจสอบการเรียนรู๎ และน าเสนอผํานการท ากิจกรรม
โครงงาน เพื่อให๎เกิดทักษะ ความรู๎ ความเข๎าใจ และทักษะใน การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเอา
แนวคิดเชิงค านวณมาประยุกต์ใช๎ในการสร๎างโครงงานได๎ 
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ การน าข๎อมูลปฐมภูมิเข๎าสํูระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน 
น าเสนอข๎อมูลและ สารสนเทศได๎ตามวัตถุประสงค์ ใช๎ทักษะการคิดเชิงค านวณในการแก๎ปัญหาท่ีพบในชีวิต
จริง และเขียนโปรแกรมอยํางงําย เพื่อชํวย ในการแก๎ปัญหา ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยําง
รู๎เทําทันและรับผิดชอบตํอสังคม ตลอดจนน าความรู๎ความเข๎าใจใน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช๎ให๎
เกิดประโยชน์ตํอสังคมและการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ มีความสามารถ
ในการแก๎ปัญหาและมีทักษะในการส่ือสาร มีความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผ๎ูท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์ มี
คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมในการใช๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์การสืบค้นข้อมูล  ผ้า
ไหมตีนแดง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ความเข๎าใจ มีความซ่ือสัตย์คือ จริงใจตํองานท่ีท า มีคุณธรรม
ในการประกอบอาชีพ  มีความเมตตา  มคีวามรักรู๎จักแบํงปัน และชํวยเหลือผ๎ูอื่น คุณค่าพระวรสาร เพ่งพิศ
สิ่งสร้าง 
 
 
ตัวชี้วัด 
ว ๔.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ 
 
รวม ๔ ตัวชี้วัด 
 



๙๕ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 สังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอยํางรวดเร็วตลอดเวลากลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชํวยให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ วํามนุษย์ด ารงชีวิตอยํางไร  ท้ังในฐานะปัจเจกบุคคล และการ
อยูํรํวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล๎อม การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูํอยํางจ ากัด  นอกจากนี้ ยัง
ชํวยให๎ผ๎ูเรียนเข๎าใจถึงการพัฒนา เปล่ียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ  ท าให๎เกิดความ
เข๎าใจในตนเอง และผ๎ูอื่น มีความอดทน อดกล้ัน ยอมรับในความแตกตําง และมีคุณธรรม  สามารถน าความรู๎
ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 

กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวําด๎วยการอยูํรํวมกันในสังคม ท่ีมีความเช่ือม
สัมพันธ์กัน และมีความแตกตํางกันอยํางหลากหลาย เพื่อชํวยให๎สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล๎อม  
เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรม และคํานิยมท่ีเหมาะสมโดยได๎ก าหนดสาระตํางๆ
ไว๎ ดังนี้ 

 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการ
อยูํรํวมกันอยํางสันติสุข เป็นผ๎ูกระท าความดี มีคํานิยมท่ีดีงาม พัฒนาตนเองอยูํเสมอ รวมท้ังบ าเพ็ญประโยชน์
ตํอสังคมและสํวนรวม 

 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความส าคัญ การเป็น
พลเมืองดี ความแตกตํางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คํานิยม ความเช่ือ ปลูกฝังคํานิยมด๎าน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน๎าท่ี เสรีภาพการด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขใน
สังคมไทยและสังคมโลก 

 เศรษฐศาสตร์การผลิต การแจกจําย และการบริโภคสินค๎าและบริการ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยูํอยํางจ ากัดอยํางมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ และการน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  

 ภูมิศาสตร์ ลักษณะทางการภายของโลก การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ปัญหาทางกายภาพและ
ภัยพิบัติ ความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลตํอกัน แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การใช๎ภูมิสารสนเทศ 
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางมนุษยก์ับส่ิงแวดล๎อมทางกายภาพกับการสร๎างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความรํวมมือด๎านทรัพยากรและส่ิงแวดล๎อมในประเทศและระหวํางประเทศ และการ
จัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

 



๙๖ 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑     รู๎ และเข๎าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา

ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต๎อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่อ
อยูํรํวมกันอยํางสันติสุข 

มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข๎าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

สาระที่ ๒หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑ เข๎าใจและปฏิบัติตนตามหน๎าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีคํานิยมท่ีดีงาม และ 

ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมไทย และสังคม
โลกอยํางสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส ๒.๒ เข๎าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารงรักษา
ไว๎ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑    เข๎าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช๎  
 ทรัพยากรท่ีมีอยูํจ ากัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพและค๎ุมคํา  รวมท้ังเข๎าใจ 
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส.๓.๒    เข๎าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตําง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  

และความจ าเป็นของการรํวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์       
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข๎าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึง่มีผลตํอกัน 
   ใช๎แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค๎นหา วิเคราะห์ และสรุปข๎อมูล 
   ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช๎ภูมิสารสนเทศอยํางมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ส ๕.๒  เข๎าใจปฏิสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับส่ิงแวดล๎อมทางกายภาพท่ีกํอให๎เกิด 
    การสร๎างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีสํวนรํวมในการจัดการทรัพยากร 
    และส่ิงแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
 
 
 



๙๗ 

 
คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

 ได๎เรียนรู๎เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผ๎ูท่ีอยูํรอบข๎าง  ตลอดจนสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น    ท่ีอยูํ
อาศัย  และเช่ืองโยงประสบการณ์ไปสํูโลกกว๎าง 

 ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีทักษะกระบวนการ  และมีข๎อมูลท่ีจ าเป็นตํอการพัฒนาให๎เป็นผ๎ูมี
คุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ  มีความเป็นพลเมืองดี  มีความ
รับผิดชอบ  การอยูํรํวมกันและการท างานกับผ๎ูอื่น  มีสํวนรํวมในกิจกรรมของห๎องเรียน  และได๎ฝึกหัดในการ
ตัดสินใจ 

 ได๎ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะ         การบูรณา
การ  ผ๎ูเรียนได๎เข๎าใจแนวคิดเกี่ยวกับปัจจุบันและอดีต  มีความรู๎พื้นฐานทางเศรษฐกิจได๎ข๎อคิดเกี่ยวกับ
รายรับ-รายจํายของครอบครัว เข๎าใจถึงการเป็นผ๎ูผลิต ผ๎ูบริโภค รู๎จักการออมข้ันต๎นและวิธีการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ได๎รับการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน๎าท่ีพลเมือง 
เศรษฐศาสตร์  และภูมิปัญญา เพื่อเป็นพื้นฐานในการท าความเข๎าใจในขั้นที่สูงตํอไป 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 ได๎เรียนรู๎เรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ท้ังเชิงประวัติศาสตร์ ลักษณะทาง
กายภาพ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมท้ังการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเน๎นความเป็น
ประเทศไทย 

 ได๎รับการพัฒนาความรู๎และความเข๎าใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลัก
ค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ รวมทั้งมีสํวนรํวมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น  

 ได๎ศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน๎าท่ีในฐานะพลเมืองดีของท๎องถิ่น จังหวัด 
ภาค และประเทศ รวมท้ังได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ของท๎องถิ่นตนเอง
มากยิ่งขึ้น 

 ได๎ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคตํางๆของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ๎าน  
ได๎รับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน๎าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์  
และภูมิศาสตร์เพื่อขยายประสบการณ์ไปสํูการท าความเข๎าใจ  ในภูมิภาค   ซีกโลกตะวันออกและตะวันตก
เกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การด าเนินชีวิต 
การจัดระเบียบทางสังคม และการเปล่ียนแปลงทางสังคมจากอดีตสํูปัจจุบัน 



๙๘ 

 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

 ได๎เรียนรู๎และศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาคตํางๆในโลก เพื่อพัฒนาแนวคิด เรื่องการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข 

 ได๎เรียนรู๎และพัฒนาให๎มีทักษะท่ีจ าเป็นตํอการเป็นนักคิดอยํางมีวิจารณญาณได๎รับการพัฒนา
แนวคิด และขยายประสบการณ์ เปรียบเทียบระหวํางประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคตําง ๆ ในโลก ได๎แกํ 
เอเชีย โอเชียเนียแอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต๎ ในด๎านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คํานิยม ความ
เช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมอืงการปกครอง และภูมิศาสตร์ ด๎วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

 ได๎รับการพัฒนาแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถน ามาใช๎เป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตและวางแผนการด าเนินงานได๎อยํางเหมาะสม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๙๙ 

 

โครงสร้างรายวิชา 
 

 รายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  กลํุมสาระ 
การเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ระดับประถมศึกษา 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมพ้ืนฐาน 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายป ี

ช้ัน ป. ๑ ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ฯ ๑ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๑๒๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๒ ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ฯ ๒ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๑๒๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๓ ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ฯ ๓ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๑๒๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๔ ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ฯ ๔ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๑๒๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๕ ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ฯ ๕ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๑๒๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๖ ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ฯ ๖ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๑๒๐/ปี) 

 
 

รายวิชาประวัติศาสตร์พ้ืนฐาน 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายป ี

ช้ัน ป. ๑ ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๒ ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์          ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๓ ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์          ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๔ ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์          ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๕ ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์          ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๖ ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์          ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 

 
 
 
 



๑๐๐ 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมพ้ืนฐาน 

 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายภาค 

ช้ัน ม. ๑ 
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ฯ ๑   ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑  หนํวยกิต) 
ส ๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา ฯ ๒ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑  หนํวยกิต) 

ช้ัน ม. ๒ 
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ฯ ๓ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑  หนํวยกิต) 
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ฯ ๔ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑  หนํวยกิต) 

ช้ัน ม. ๓ 
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ฯ ๕ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑  หนํวยกิต) 
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ฯ ๖ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑  หนํวยกิต) 

 
 

รายวิชาประวัติศาสตร์พ้ืนฐาน 

 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายภาค 

ช้ัน ม. ๑ 
ส ๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๑   ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๐.๕  หนํวยกิต) 
ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒   ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๐.๕  หนํวยกิต) 

ช้ัน ม. ๒ 
ส ๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๓   ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๐.๕  หนํวยกิต) 
ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔   ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๐.๕  หนํวยกิต) 

ช้ัน ม. ๓ 
ส ๒๓๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๕   ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๐.๕  หนํวยกิต) 
ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖   ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๐.๕  หนํวยกิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๑ 

 
ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

  

รหัสวิชา  ส ๑๑๑๐๑                                          รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๑                                             เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 
 

บอกพุทธประวัติหรือประวัติของศาสดาท่ีตนนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคในจังหวัด
บุรีรัมย์โดยสังเขปความหมายความส าคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด ประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของครอบครัวและโรงเรียน โครงสร๎างบทบาทและหน๎าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ส่ิงตําง ๆ ท่ีอยูํ
รอบตัวทั้งท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร๎างขึ้นท่ีสํงผลตํอความเป็นอยูํของมนุษย์ ช่ืนชม และบอก
แบบอยํางการด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติ สาวก ชาดก เรื่องเลําและศาสนิกชนตัวอยํางตามท่ีก าหนด 
ปฏิบัติตนอยูํในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนดได๎ถูกต๎อง เห็นคุณคําและสวดมนต์ 
แผํเมตตา มีสติ ท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับ
ถือตามท่ีก าหนด บ าเพ็ญประโยชน์ตํอวัดหรือศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนับถือ วัดที่ส าคัญในจังหวัด
บุรีรัมย์  วัดปุาเขาน้อย จังหวัดบุรีรัมย์  แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือเป็นศาสนิกของศาสนาท่ีตนนับถือ 
ระบุบทบาทสิทธิหน๎าท่ีของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน สินค๎า บริการท่ีเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
ผ้าพื้นเมือง  ผ้าซ่ินตีนแดง อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ความสัมพันธ์ของต าแหนํง ระยะ ทิศ ของส่ิงตําง 
ๆ รอบตัว ทิศหลักและท่ีต้ังของส่ิงตําง ๆ อธิบายเหตุผลความจ าเป็นท่ีคนต๎องท างานอยํางสุจริต สังเกต และ
เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน และการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล๎อมท่ีอยูํรอบตัว 
ยกตัวอยํางความสามารถและความดีของตนเอง ผ๎ูอื่นและบอกผลจากการกระท านั้น การใช๎จํายเงินใน
ชีวิตประจ าวันท่ีไมํเกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออมการใช๎ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอยํางประหยัด มี
สํวนรํวมในการตัดสินใจและท ากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย การจัด
ระเบียบส่ิงแวดล๎อมท่ีบ๎านและช้ันเรียน แยกแยะ ส่ิงตําง ๆ รอบตัวที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร๎าง
ขึ้นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  วนอุทยานเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ใช๎แผนผังงําย ๆ ในการแสดง
ต าแหนํงของส่ิงตําง ๆ ในห๎องเรียน 

โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎  กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างความคิด 
วิจารณญาณ กระบวนการความรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการแก๎ปัญหา  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร๎างสรรค์ 
กระบวนการท างาน กระบวนการเช่ือมโยง กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ ใช๎
ทักษะทางภูมิศาสตร์ด๎านการสังเกตการณ์แปลความข๎อมูลทางภูมิศาสตร์ รวมถึงทักษะด๎านการคิด และการ
ส่ือสาร 



๑๐๒ 

 
เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณคําพระวรสาร มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
รักเมตตาและกตัญญู 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๑.๑           ป.๑/๑ , ป. ๑/๒  , ป.๑/๓  , ป. ๑/๔ 
ส ๑.๒           ป.๑/๑ , ป. ๑/๒  , ป.๑/๓   
ส ๒.๑           ป.๑/๑ , ป. ๑/๒   
ส ๒. ๒          ป.๑/๑ , ป. ๑/๒  , ป.๑/๓   
ส ๓.๑           ป.๑/๑ , ป. ๑/๒  , ป.๑/๓   
ส ๓.๒           ป.๑/๑ 
ส ๕.๑           ป.๑/๑ , ป. ๑/๒  , ป.๑/๓  , ป.๑/๔  
ส ๕.๒           ป.๑/๑ , ป. ๑/๒  , ป.๑/๓ 
รวม  ๒๓  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



๑๐๓ 

 
ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

  

รหัสวิชา  ส ๑๒๑๐๑                                          รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒                     เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 

  
     

 บอกความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ช่ือศาสนา ศาสดาและ
ความส าคัญของคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่นๆ ท่ีมาของรายได๎และรายจํายของตนเองและ
ครอบครัวความสัมพันธ์ระหวํางผ๎ูซื้อและผ๎ูขาย สรุปพุทธประวัติต้ังแตํประสูติจนถึงออกผนวช หรือประวัติ
ศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด ผลดีของการใช๎จํายท่ีเหมาะสมกับรายได๎และการออม ช่ืนชมและบอก
แบบอยํางการด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลําและศาสนิกชนตัวอยํางตามท่ีก าหนด 
การท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียนตามหลักศาสนา เห็นคุณคําและสวดมนต์ แผํ
เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิ พระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด ปฏิบัติตนอยํางเหมาะสมตํอสาวกของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนดได๎ถูกต๎อง ในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนดได๎ ตามข๎อตกลงกติกา กฎระเบียบและหน๎าท่ีท่ีต๎องปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน ตามมารยาทได๎ แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิดความเช่ือและการปฏิบัติของบุคคลอื่น
ท่ีแตกตํางกันโดยปราศจากอคติ เคารพสิทธิเสรีภาพของผ๎ูอื่น อธิบายความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกใน
ครบครัวในฐานะเป็นสํวนหนึ่งของชุมชน แลกเปล่ียนสินค๎าและบริการด๎วยวิธีตํางๆ ความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ระหวํางโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ความส าคัญและคุณคําของส่ิงแวดล๎อมและทางสังคม 
ระบุผ๎ูมีบทบาทอ านาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน ทรัพยากรท่ีน ามาผลิตสินค๎าและบริการท่ีใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน ส่ิงตํางๆท่ีเป็นธรรมชาติกับท่ีมนุษย์สร๎างขึ้นซึ่งปรากฏระหวํางโรงเรียนกับบ๎าน ต าแหนํงอยําง
งํายและลักษณะทางกายภาพของส่ิงตํางๆท่ีปรากฏในลูกโลก แผนท่ี แผนผังและภาพถําย บันทึกรายรับ
รายจํายของตนเอง แยกแยะและใช๎ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช๎แล๎วไมํหมดไปและท่ีใช๎แล๎วหมดไปอยํางค๎ุมคํา 

โดยกระบวนการเรียนรู๎ กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอดกระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการ
สร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการการแก๎ไขกระบวนการทางภาษาและกระบวนการปฏิบัติ เพื่อให๎มี
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา กตัญญู 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส.๑.๑ ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๔,ป.๒/๕,ป.๒/๖,ป.๒/๗ 
ส.๑.๒ ป.๒/๑,ป.๒/๒ 
ส.๒.๑ ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๔ 



๑๐๔ 

 
ส.๒.๒ ป.๒/๑,ป.๒/๒ 
ส.๓.๑ ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๔ 
ส.๓.๒ ป.๒/๑,ป.๒/๒ 
ส.๕.๑ ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓ 
ส.๕.๒ ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๔ 
รวม     ๒๘    ตัวชี้วัด 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

รหัสวิชา  ส ๑๓๑๐๑                                     รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓            เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 

 
 อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ในฐานะท่ีเป็นรากฐาน

ส าคัญของวัฒนธรรมไทยสรุปพุทธประวัติต้ังแตํการบ าเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน  หรือประวัติของศาสดาท่ี

ตนนับถือตามทีก าหนด  ช่ืนชมและบอกแบบอยํางการด าเนินชีวิตและช๎อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  เรื่อง

เลํา  และศาสนิกชนตัวอยํางตามท่ีก าหนด  บอกความหมายความส าคัญชองพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของ

ศาสนาท่ีตนนับถือ  ช่ือความส าคัญ  และปฏิบัติตนได๎อยํางเหมาะสมตํอศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน  และศาสน

บุคคลของศาสนาอื่นๆ  แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  และปฏิบัติธรรมโอวาท ๓  ในพระพุทธศาสนา  หรือ

หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนดตนเป็นเป็นพุทธมามกะ  หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของ

ศาสนาท่ีตนนับถือ  เห็นคุณคําสวดมนต์หรือการพัฒนาจิตตามท่ีตนตามท่ีก าหนด  แผํเมตตาใน

พระพุทธศาสนา หรือพัฒนาจิตตามตามท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด  ในพิธีกรรม  วันส าคัญทางศาสนาตามท่ี

ก าหนดได๎ถูกต๎อง  ปฏิบัติตนอยํางเหมาะสมตํอสาวก  ศาสนสถาน  ศาสนวุตถุ  ของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี

ก าหนดได๎ถูกต๎อง  ตนในศาสนพิธี  ตนในพิธีกรรม  ตนในวันส าคัญทางศาสนา  ตามท่ีก าหนดได๎ถูกต๎อง  สรุป

ประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท๎องถิ่น  บอกพฤติกรรมการด าเนินชีวิต

ของตนเอง  และผ๎ูอื่นอยูํในกระแสวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย  อธิบายความส าคัญของวันหยุดราชการท่ีส าคัญ  

ยกตัวอยํางบุคคลซึ่งมีผลงานท่ีเป็นประโยชน์แกํชุมชนและท๎องถิ่นของตน  ระบุบทบาทหน๎าท่ีของสมาชิกของ

ชุมชนในการมีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย  วิเคราะห์ความแตกตํางของ

กระบวนการการตัดสินใจในช้ันเรียน  โรงเรียน  และชุมชนโดยวิธีการออกเสียงโดยตรง และการเลือกตัวแทน

ออกเสียง  ยกตัวอยํางการเปล่ียนแปลงในช้ันเรียน  โรงเรียนและชุมชนท่ีเป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคล



๑๐๕ 

 
และกลํุม  จ าแนกความต๎องการและความจ าเป็นในการใช๎สินค๎าและบริการในการด ารงชีวิต  วิเคราะห์การใช๎

จํายของตนเอง  อธิบายได๎วําทรัพยากรท่ีมีอยูํจ ากัดมีผลตํอการผลิต  และบริโภคสินค๎าและบริการ  เหตุผล

การแขํงขันทางการค๎า  ท่ีมีผลท าให๎ราคาสินค๎าลดลง  บอกสินค๎า  และบริการท่ีรัฐจัดหา  และให๎บริการแกํ

ประชาชน  ความส าคัญทางภาษี  และบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี  ใช๎แผนท่ี  แผนผังและภาพถําย

ในการหาข๎อมูลทางเศรษฐศาสตร์ในชุมชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  เขียนแผนผังงํายๆ  เพื่อแสดงต าแหนํง  

ท่ีต้ัง  ของสถานท่ีส าคัญในบริเวณโรงเรียน  และชุมชน  บอกความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะ

ทางสังคมของชุมชน  เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล๎อมในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  อธิบาย

การการพึ่งพาส่ิงแวดล๎อม  และทรัพยากรธรรมชาติ  ในการสนองความต๎องการพื้นฐานของมนุษย์  และการ

ประกอบอาชีพ  เกี่ยวกับมลพิษและการกํอให๎เกิดมลพิษโดยมนุษย์  ตระหนักถึงการเป ล่ียนแปลงของ

ส่ิงแวดล๎อมในชุมชน 

 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎  ความเข๎าใจ  กระบวนการสร๎างความตระหนัก  กระบวนการแก๎ปัญหา  

กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการสร๎างคํานิยม  กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ  

กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสืบสวน  กระบวนการทางภาษา  กระบวนการวิเคราะห์ 

 เพื่อให๎เกิดความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  

มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  กตัญญู 

 

 
 

ตัวชี้วัด 
ส ๑.๑ ป.๓/๑  ป.๓/๒    ป.๓/๓   ป.๓/๔    ป.๓/๕    ป.๓/๖    ป.๓/๗ 
ส๑.๒ ป.๓/๑ ป.๓/๒   ป.๓/๓    
ส ๒.๑   ป.๓/๑  ป.๓/๒   ป.๓/๓    ป.๓/๔ 
ส ๒.๒   ป.๓/๑  ป.๓/๒   ป.๓/๓ 
ส ๓.๑ ป.๓/๑   ป.๓/๒  ป.๓/๓ 
ส ๓.๒   ป.๓/๑   ป.๓/๒  ป.๓/๓    
ส ๕.๑   ป.๓/๑   ป.๓/๒ ป.๓/๓ 
ส ๕.๒   ป.๓/๑   ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕ 
 
รวม    ๓๑   ตัวชี้วัด 
 

  



๑๐๖ 

 
  ค าอธิบายรายวิค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

  

รหัสวิชา  ส ๑๔๑๐๑                                        รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔                             เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 

 
 อธิบาย  ระบุและบอกเรื่องเรื่องประวัติความส าคัญของ ศาสนา  ศาสดา  สาวก  ชาดก  เรื่องเลํา  
ศาสนิกชนตัวอยําง    พระรัตนตรัย  ไตรสิกขา  หลักธรรมโอวาท ๓   พุทธศาสนสุภาษิต   การสวดมนต์   
แผํเมตตา   ท าสมาธิ   การบริหารจิต  เจริญปัญญา  ศาสนสถาน   มรรยาทของศาสนิกชนท่ีดี   โดยการ
อธิบาย    อภิปราย  สรุปความส าคัญของพุทธศาสนา  ประวัติศาสดา  ศาสนาพุทธและศาสนาอื่น  การมี
สํวนรํวมบ ารุงรักษาศาสนสถาน  ศึกษาเรื่องการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย   การเป็นผ๎ูน า   ผ๎ูตามท่ี
ดี   สิทธิพื้นฐานของเด็กวัฒนธรรมไทยในภาคตําง ๆ     ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย๎งใน
ชีวิตประจ าวัน    อ านาจอธิปไตย  ความส าคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย     บทบาทหน๎าท่ี
ของพลเมือง   ในกระบวนการเลือกต้ัง  สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย  ศึกษา อ านาจอธิปไตยและ
ความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย   บทบาทหน๎าท่ีของพลเมืองในกระบวนการเลือกต้ัง  ความส าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  วิเคราะห์สิทธิ
พื้นฐานท่ีเด็กทุกคนพึงได๎รับตามกฎหมาย    เสนอวิธีการท่ีจะอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขในชีวิตประจ าวัน  มี
คํานิยม ท่ีดีงามและธ ารงรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย * ความเป็นมาของประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน* 
 ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าและบริการ    สิทธิพื้นฐานของผ๎ูบริโภค    ผลประโยชน์
ของตนเองในฐานะผ๎ูบริโภค   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง    อาชีพ   สินค๎า   และบริการตําง ๆ  ในชุมชน    
หน๎าท่ีเบ้ืองต๎นของเงิน   สกุลเงิน   การพึ่งพาอาศัยกันด๎านเศรษฐกิจ  โดยการระบุปัจจัยท่ีมีผลตํอการเลือก
ซื้อสินค๎าและบริการ   บอกสิทธิพื้นฐานและการรักษาผลประโยชน์ของตนเอง    ในฐานะผ๎ูบริโภค   อธิบาย
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและหน๎าท่ีเบื้องต๎นของเงิ น  การสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎ชุมชนโดยการใช๎ส่ิงของท่ีผลิตในชุมชน  เห็นคุณคําในการใช๎หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ศึกษาเรื่องสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ  การเปล่ียนแปลง  ผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงอนุรักษ์
ส่ิงแวดล๎อมของชุมชนท่ีสํงผลตํอการด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน แผนท่ี  
ภาพถําย  ลักษณะทางกายภาพ   ต าแหนํงระยะทาง  ทิศของทรัพยากรและส่ิงตําง ๆ  ท่ีแสดงความสัมพันธ์ท่ี
มีอยูํในจังหวัดของตนเอง อธิบายสภาพแวดล๎อม  การเปล่ียนแปลง  รํวมกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมของชุมชนท่ี
สํงผลตํอการด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด  มีจิตส านึกและมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล๎อม 

ปฏิบัติตน  การแสดงค าพูดหรือทําทางตามแบบอยํางการด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากสาวก  ชาดก  
เรื่องเลํา     ศาสนิกชนตัวอยําง  หลักธรรมของศาสนา  ศาสนพิธี  พิธีกรรม  วันส าคัญทางศาสนาตามท่ี
ก าหนด   เห็นคุณคําในการปฏิบัติตนตามแบบอยํางการด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  เรื่อง



๑๐๗ 

 
เลําและศาสนิกชนตัวอยําง  ช่ืนชมการท าความดีของตนเอง  บุคคลในครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน    ตาม
หลักศาสนา  เห็นคุณคําในการสวดมนต์  แผํเมตตา   การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  เป็นผ๎ูน าผ๎ูตามท่ี ดี  โดย
การอธิบายความแตกตํางทางวัฒนธรรมในแตํละท๎องถิ่น  และการใช๎แผนท่ี  ภาพถําย  ระบุลักษณะส าคัญ
ทางกายภาพ  แหลํงทรัพยากรและส่ิงตําง ๆ  ในจังหวัดของตนเองด๎วยแผนท่ี   
 เพื่อให้เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดประวัติสาวก  ชาดก  
เร่ืองเล่าและศาสนิกชนตัวอยําง  ช่ืนชมการท าความดีของตนเอง  บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
ตามหลักศาสนา  เห็นคุณคําในการสวดมนต์  แผํเมตตา  วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานท่ีเด็กทุกคนพึงได๎รับตาม
กฎหมาย  และรํวมกันอนรุักษ์ส่ิงแวดล๎อมของชุมชนท่ีสํงผลตํอการด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด มีจิตส านึก มี
คํานิยมท่ีดีงาม รักความเป็นไทย มุ่งม่ันในการท างาน  และธ ารงรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย  เห็นคุณค่า
ในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ตัวชี้วัด 
ส ๑.๑    ป.๔/๑   ป.๔/๒    ป.๔/๓    ป.๔/๔    ป.๔/๕    ป.๔/๖    ป.๔/๗   ป.๔/๘  
ส ๑.๒    ป.๔/๑   ป.๔/๒    ป.๔/๓    
ส ๒.๑    ป.๔/๑   ป.๔/๒    ป.๔/๓    ป.๔/๔    ป.๔/๕   
ส ๒.๒    ป.๔/๑   ป.๔/๒    ป.๔/๓    
ส ๓.๑    ป.๔/๑   ป.๔/๒    ป.๔/๓    
ส ๓.๒    ป.๔/๑   ป.๔/๒   
ส ๕.๑    ป.๔/๑   ป.๔/๒   ป.๔/๓  
ส ๕.๒    ป.๔/๑ ป.๔/๒   ป.๔/๓ 
รวม    ๓๐    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑๐๘ 

 
ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

  

รหัสวิชา  ส ๑๕๑๐๑                                        รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕                    เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 

 
 อธิบาย ระบุและบอกความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะ ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  พุทธ
ประวัติต้ังแตํเสด็จกรุงกบิลพัสด์ุจนถึงพุทธกิจส าคัญ  พุทธสาวก  ชาดก  ศาสนิกชนตัวอยําง  พระไตรปิฏก   
พระรัตนตรัย  ไตรสิกขา  โอวาท ๓  การสวดมนต์  แผํเมตตา  สติ  สมาธิ  ศาสนพิธี  พิธีกรรม    วันส าคัญ
ทางศาสนา  มรรยาทของศาสนิกชนท่ีดี  โดยการวิเคราะห์    สรุปความส าคัญของศาสนาในชาดก ศาสนิกชน
ตัวอยําง  องค์ประกอบของพระไตรปิฏก พระรัตนตรัย ไตรสิกขา โอวาท ๓  สถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  
เสรีภาพ  หน๎าท่ีของพลเมืองดี  การละเมิดสิทธิเด็ก   ในสังคมไทย  วัฒนธรรมไทยท่ีมีผลตํอการด าเนินชีวิตใน
สังคมไทย  ความส าคัญของภูมิปัญญาท๎องถิ่นเชํน *เมืองโบราณบุรีรัมย์และสถานที่ส าคัญในประเทศ
สมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน *  โครงสร๎างองค์กรการปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยการอธิบายโครงสร๎างอ านาจ
หน๎าท่ีและความส าคัญของการปกครองสํวนท๎องถิ่น  ระบุบทบาทหน๎าท่ีและวิธีการเข๎าด ารงต าแหนํงของ
ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น   ความหมายและประเภทของปัจจัยการผลิต  เทคโนโลยีการผลิต  พฤติกรรมของผ๎ูบริโภค  
หลักการประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์  บทบาท  หน๎าท่ีของ
ธนาคาร  ผลดี  ผลเสียของการกู๎ยืมเงิน  โดยการอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต  สินค๎าและบริการ  หลักการ
ส าคัญและประโยชน์ของสหกรณ์  บทบาท  หน๎าท่ีเบ้ืองต๎นของธนาคาร  จ าแนกผลดีและผลเสียของการกู๎ยืม
เงิน  ประยุกต์ใช๎แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เห็นคุณคําในการใช๎หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  
ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ  และลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง  อิทธิพลของส่ิงแวดล๎อม
ทางธรรมชาติท่ีกํอให๎เกิดวิถีชีวิตและการสร๎างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค ลักษณะภูมิลักษณ์ท่ีส าคัญในภูมิภาค
ของตนเองในแผนท่ี  สภาพแวดล๎อมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพล ตํอลักษณะการต้ังถิ่นฐานและการย๎ายถิ่นฐาน
ของประชากรในภูมิภาค  ผลจากการรักษา การท าลาย  และแนวทางการอนุรักษ์สภาพแวดล๎อมในภูมิภาค  
โดยการระบุลักษณะภูมิลักษณ์ท่ีส าคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนท่ี  อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทาง
กายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง  วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลตํอ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน  และการย๎ายถ่ินของประชากรในภูมิภาค  อธิบายอิทธิพลของส่ิงแวดล๎อมทางธรรมชาติ
ท่ีกํอให๎เกิดวิถีชีวิต  และการสร๎างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค  น าเสนอตัวอยําง และเสนอแนวคิดในการรักษา
สภาพแวดล๎อมในภูมิภาค  มีจิตส านึกและมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล๎อม 

ปฏิบัติแสดงค าพูดหรือทําทางตํอการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา  สวดมนต์  แผํเมตตา  ฝึกสติ  
สมาธิ  ปฏิบัติตนตามพิธีกรรม  พระศาสนา  มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี  เห็นคุณคําของการ
ประพฤติตนตามแบบอยําง การด าเนินชีวิตและข๎อคิดของพุทธสาวก  ชาดก  ศาสนิกชนตัวอยําง  และการ
สวดมนต์  แผํเมตตา ยกตัวอยําง   ปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพและหน๎าท่ีในฐานะ



๑๐๙ 

 
พลเมืองดี  เสนอวิธีการปกปูอง  ค๎ุมครองตนเองหรือผ๎ูอื่น  จากการละเมิดสิทธิเด็ก  วิเคราะห์ประโยชน์ท่ี
ชุมชนจะได๎รับจากองค์กรการปกครองสํวนท๎องถิ่น  เห็นคุณคําวัฒนธรรมไทยท่ีมีผลตํอการด าเนินชีวิตใน
สังคมไทย   ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูผลิตและผ๎ูบริโภคท่ีดี การเลือกซื้อสินค๎าอยํางถูกวิธี การประหยัดอดออม การน า
วัสดุท่ีเหลือใช๎มาประดิษฐ์ให๎เกิดประโยชน์การประยุกต์ใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์พอสังเขป  เชํน แผนท่ี 
ลูกโลก  การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมในชุมชน รํวมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม โดยการสร๎างจิตส านึกการรักษาส่ิงแวดล๎อมในโรงเรียน ชุมชม  การปลูกปุาทดแทน การใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติ อยํางประหยัดและค๎ุมคํา และใช๎อยํางมีเหตุผล 

เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ  คุณธรรมเห็นคุณคําของความเป็นไทย รักชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์   รักเมตตาตํอตนเองและผ๎ูอื่น   มีน้ าใจแบํงปันซึ่งกันและกันมีจิตสาธารณะ   ซื่อสัตย์ตํอ
ตนเองและผ๎ูอื่น มีความรับผิดชอบ  มุํงมั่นในการท างาน มีมโนธรรม / วิจารณญาณ / ความกล๎าหาญเชิง
ศีลธรรม  มีอิสรภาพ  มีความยินดี  มีความเคารพ / ศักด์ิศรี  มีความสุภาพถํอมตน  มีความซื่อตรง  มีความ
เรียบงําย / ความพอเพียง  มีความรัก  มีเมตตา  มีความกตัญญูรู๎คุณ  มีอภัย  มีความเป็นหนึ่ง / ความเป็น
ชุมชน 
 
ตัวชี้วัด 
ส ๑.๑     ป.๕/๑    ป.๕/๒    ป.๕/๓    ป.๕/๔    ป.๕/๕    ป.๕/๖    ป.๕/๗    ป.๕/๘  
ส ๑.๒     ป.๕/๑    ป.๕/๒    ป.๕/๓ 
ส ๒.๑     ป.๕/๑    ป.๕/๒    ป.๕/๓    ป.๕/๔     
ส ๒.๒     ป.๕/๑    ป.๕/๒     ป.๕/๓   
ส ๓.๑     ป.๕/๑    ป.๕/๒     ป.๕/๓   
ส ๓.๒     ป.๕/๑    ป.๕/๒    
ส ๕.๑     ป.๕/๑    ป.๕/๒     ป.๕/๓   
ส ๕.๒     ป.๕/๑    ป.๕/๒     ป.๕/๓ 
รวม    ๒๙    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑๑๐ 

 
ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

  

รหัสวิชา  ส ๑๖๑๐๑                                          รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖                              เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 
 

 วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ  หรือความส าคัญ
ของศาสนาท่ีตนนับถือ ความส าคัญและเคารพ พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมตาม
กาลเวลาและธ ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม สภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลตํอลักษณะการต้ังถิ่นฐาน
และการย๎ายถ่ินของประชากรในภูมิภาค อธิบายหลักธรรมส าคัญของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป ลักษณะส าคัญ
ของศาสนพิธีพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ และปฏิบัติตนได๎อยํางเหมาะสมเมื่อต๎องเข๎ารํวมพิ ธี ความรู๎เกี่ยวกับ
สถานท่ีตํางๆในศาสนสถาน และปฏิบัติตนได๎อยํางเหมาะสม ประโยชน์ของการเข๎ารํวมใน ศาสนพิธี  พิธีกรรม 
และกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนด และปฏิบัติตนได๎ถูกต๎อง คุณคําทางวัฒนธรรมท่ีแตกตําง
กันระหวํางกลํุมคนในสังคมไทย บทบาทของผ๎ูผลิตท่ีมีความรับผิดชอบ บทบาทของผ๎ูบริโภคท่ีรู๎เทําทัน เหตุผล
ความจ าเป็นท่ีคนต๎องท างานอยํางสุจริต การแลกเปล่ียนสินค๎าและบริการโดยวิธีตํางๆ ความสัมพันธ์ระหวําง
ลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ การแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทย
จากอดีตถึงปัจจุบัน และผลท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงนั้น ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ 
เพื่อแก๎ปัญหาอบายมุขและ ส่ิงเสพติด ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน 
บอกวิธีและประโยชน์ของการใช๎ทรัพยากรอยํางยั่งยืน การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน “ห้วยจรเข้มาก” 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เห็นคุณคําและประพฤติตนตามแบบอยํางการด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก/เรื่องเลํา และศาสนิกชนตัวอยํางตามท่ีก าหนด สวดมนต์แผํเมตตา และบริหารจิตเจริญปัญญา มี
สติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา ท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด เปรียบเทียบบทบาท  หน๎าท่ีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและรัฐบาล ติดตามข๎อมูล ขําวสาร 
เหตุการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน เลือกรับและใช๎ข๎อมูล ขําวสารในการเรียนรู๎ได๎เหมาะสม แสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ ถึงมารยาทไทยได๎เหมาะสมถูกกาลเทศะ มี
มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี ตามท่ีก าหนด สํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ ท่ีสํงเสริม ประชาธิปไตยใน
ท๎องถิ่นและประเทศ ใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนท่ี ภาพถํายชนิดตําง ๆ) ระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพ
และสังคมของประเทศ ยกตัวอยํางการรวมกลํุมทางเศรษฐกิจภายในท๎องถิ่น ช่ืนชมการท าความดีของบุคคล
ในประเทศตามหลักศาสนา พร๎อมท้ังบอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต อภิปรายบทบาท ความส าคัญในการ
ใช๎สิทธิออกเสียงเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตย จัดท าแผนการใช๎ทรัพยากรในชุมชน สรุปพุทธประวัติ
ต้ังแตํปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 



๑๑๑ 

 
โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎าง

ความตระหนัก กระบวนการส่ือสาร ส่ือความหมาย และการน าเสนอ กระบวนการเช่ือมโยง กระบวนการ
สืบสวน สอบสวน กระบวนการกลํุม กระบวนการ ๙ รสแหํงวรรณคดี กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด 
กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการคิดสร๎างสรรค์ กระบวนการ
เทคโนโลยี กระบวนการสร๎างเจตคติ 
 เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กตัญญู มีจิตสาธารณะ รัก เมตตา รักความเป็นไทย มุํนมั่นใน
การท างาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส. ๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙ 
ส. ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 
ส. ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕ 
ส. ๒.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ส. ๓.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ส. ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
ส. ๕.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
ส. ๕.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
รวม  ๓๑ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

  
  

  



๑๑๒ 

 
ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๑           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                     ภาคเรียนที่  ๑      จ านวน    ๖๐    ชั่วโมง                               

                
 วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือท่ีมีตํอสภาพแวดล๎อมใน

สังคมไทยรวมท้ังการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติต้ังแตํประสูติจนถึงบ าเพ็ญทุกกิริ ยาหรือประวัติ
ศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด ประพฤติตามแบบอยํางการด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติ สาวก ชาดก/
เรื่องเลํา และศาสนิกชนตัวอยํางตามท่ีก าหนด และปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือในการ
ด ารงชีวิตแบบพอเพียงและดูแลรักษาส่ิงแวดล๎อมเพื่อการอยูํรํวมกันได๎อยํางสันติสุขอธิบายการเผยแผํ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือสํูประเทศไทย พุทธคุณและข๎อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนดเห็นคุณคําและน าไปพัฒนาแก๎ไขปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว จริยวัตรของสาวกเพื่อเป็นแบบอยํางในการประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติตนอยํางเหมาะสมตํอสาวก
ของศาสนาท่ีตนนับถือ ประวัติและความส าคัญและปฏิบัติตนในวันส าคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด
ได๎ถูกต๎อง เห็นคุณคําของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู๎และการด าเนินชีวิตด๎วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ  
วิธีคิดแบบคุณคําแท๎-คุณคําเทียม และวิธีคิดแบบคุณ-โทษและทางออก หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ สวดมนต์แผํเมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด๎วย อานาปานสติหรือตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด ปฏิบัติตนตํอศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสม บ าเพ็ญ
ประโยชน์ตํอศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนับถือ จัดพิธีกรรมและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได๎ถูกต๎อง  
อธิบายความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ ความเป็นมา หลักการและความส าคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตํอสังคมไทย วิเคราะห์คํานิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซึ่งสํงผลตํอ
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ บทบาทหน๎าท่ีและความแตกตํางของสถาบันการเงินแตํละประเภทและ
ธนาคารกลาง ยกตัวอยําง  ท่ีสะท๎อนให๎เห็นการพึ่งพาอาศัยกันและการแขํงขันกัน    ทางเศรษฐกิจ  ใน
ประเทศ ระบุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการก าหนดอุปสงค์และอุปทาน อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสร๎างคํานิยม 
กระบวนการสืบสวนสอบสวน กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างความตระหนัก 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการทางภาษา 
 เพื่อให๎เกิดรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการ
ท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๑.๑  ม๑/๑ ม๑/๒ ม๑/๓ ม๑/๔ ม๑/๕ ม๑/๖ ม๑/๗ ม๑/๘ ม๑/๙ ม๑/๑๐ ม๑/๑๑ 



๑๑๓ 

 
ส ๑.๒ ม๑/๑ ม๑/๒ ม๑/๓ ม๑/๔ ม๑/๕ 
ส ๓.๑ ม๑/๑ ม๑/๒ ม๑/๓ 
ส ๓.๒ ม๑/๑ ม๑/๒ ม๑/๓ ม๑/๔ 
รวม       ๒๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑๑๔ 

 
ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๑           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                   ภาคเรียนที่  ๒         จ านวน    ๔๐    ชั่วโมง                         

 
เลือกใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  (ลูกโลก แผนท่ี กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบค๎นข๎อมูล เพื่อวิเคราะห์

ลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย  ออสเตรเลียและโอเชียเนีย  อธิบายเส๎นแบํง
เวลาและเปรียบเทียบ  วัน เวลาของประเทศไทยกับทวีปตําง ๆ วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง  
ทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย  ความรํวมมือของประเทศตํางๆ ท่ีมีผลตํอ
ส่ิงแวดล๎อมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย ปัจจัยทางกายภาพและสังคมท่ีมีผลตํอ
การเล่ือนไหล  ของความคิด เทคโนโลยี สินค๎า และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ   โอเชียเนีย  
ส ารวจ และอธิบายท าเลท่ีต้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย 
โดยใช๎แหลํงข๎อมูลท่ีหลากหลาย 

 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการเทคโนโลยี กระบวนการ
วิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการส่ือสารส่ือความหมายและน าเสนอ  
 เพื่อให๎เกิดรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการ
ท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๓.๑ ม๑/๑ ม๑/๒ ม๑/๓  
ส ๓.๒ ม๑/๑ ม๑/๒ ม๑/๓ ม๑/๔ 
รวม    ๗    ตัวชี้วัด 
 

  

  

        

  

  

  

  

  

  



๑๑๕ 

 
ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๑           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                  ภาคเรียนที่  ๑          จ านวน    ๖๐    ชั่วโมง                       

 รู๎และวิเคราะห์การเผยแผํพระพุทธศาสนาเข๎าสํูประเทศเพื่อนบ๎าน     พุทธประวัติหรือ
ประวัติสาวก ชาดก  อธิบายโครงสร๎างพระไตรปิฎก   พุทธศาสนาสุภาษิต   มารยาทของศาสนิกชน  ประวัติ
สาวก ชาดก หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ    การปฏิบัติตนตามหลักธรรม เป็นลูกท่ีดี     เป็นศาสนิกชนท่ี
ดี   มีเจตคติท่ีดีตํอศาสนสัมพันธ์   เพื่อการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการผลิตสินค๎าและ
บริการ  การพึ่งพาอาศัยกัน  และการแขํงขันกันทางเศรษฐกิจในเอเชีย  การกระจายของทรัพยากรโลกท่ี
สํงผลตํอความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหวํางประเทศ  สํงผลตํอคุณภาพสินค๎า  ปริมาณการผลิตและราคา
สินค๎า เสนอแนวทางการพัฒนาผลผลิตในท๎องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อภิปรายแนวทางการ
ค๎ุมครองสิทธิของตนเองในฐานะผ๎ูบริโภคและระบบเศรษฐกิจแบบตําง ๆ  ความสัมพันธ์ระหวํางลักษณะทาง
กายภาพและทางสังคม  การกํอเกิดส่ิงแวดล๎อมใหมํทางสังคม  อันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ  
และทางสังคมของประเทศในอาเซียน ทวีปยุโรป  แอฟริกา  ระบุแนวทางการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดล๎อม สาเหตุ และผลกระทบท่ีประเทศไทยได๎รับจากเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล๎อมของทางสังคม
ของประเทศในอาเซียนทวีปยุโรปและแอฟริกา ใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม   น าเสนอข๎อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ *สังคมภูมิศาสตร์ท้องถ่ินจังหวัดบุรีรัมย์*  ส ารวจ  อภิปรายประเด็น  ปัญหา
เกี่ยวกับส่ิงแวดล๎อมท่ีเกิดขึ้นในทวีปยุโรปและแอฟริกา 

   โดยใช้กระบวน การอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   การ
สาธิต   การสืบค๎น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลํุม      การใช๎แหลํง
เรียนรู๎      การใช๎เทคโนโลยี  การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน  การปฏิบัติจริง  การน า เสนอใน
รูปแบบตําง ๆ       

เพื่อให้  มีคุณธรรม      จริยธรรม      รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝุเรียนรู้   อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา   กตัญญู    มีสํวนรํวม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถ่ิน    และน าไปประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจ าวัน     
   ตัวชี้วัด 
ส ๑.๑   ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๕  ม.๒/๖ ม.๒/๗ ม.๒/๘ 
ส ๑.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓  ม.๒/๔ ม.๒/๕                                                                                                                                                                             
ส ๓.๑  ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔  
ส ๓.๒   ม.๒/๑   ม.๒/๒  ม.๒/๓   ม.๒/๔ 
ส ๕.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   
ส ๕.๒   ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓    ม.๒/๔      
  รวม  ๒๗  ตัวชี้วัด 



๑๑๖ 

 
ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๑           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                  ภาคเรียนที่  ๒          จ านวน    ๖๐    ชั่วโมง   

 
รู๎และวิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาท่ีชํวยเสริมสร๎างความเข๎าใจอันดีกับประเทศเพื่อน

บ๎านและท่ีเป็นรากฐานของวัฒนธรรม   เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ  การพัฒนาชุมชนและการจัด
ระเบียบสังคม   ประวัติสาวิกา  ชาดก   อริยสัจ ๔  พุทธศาสนาสุภาษิต การคิดแบบโยนิโสมนสิการ  การ
บริหารจิต เจริญปัญญา  มารยาทของศาสนิกชน  ระเบียบพิธีการปฏิบัติศาสนพิธีท่ีเกี่ยวกับวันส าคัญทาง
ศาสนา   หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ   พัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สวดมนต์ แผํ
เมตตาจิต บริหารจิตและเจริญปัญญาด๎วยอาณาปานสติ    การปฏิบัติตนตามหลักธรรมเพื่อการอยูํรํวมกัน
อยํางสันติสุข เป็นศาสนิกชนท่ีดี  และปฏิบัติศาสนพิธีได๎ถูกต๎อง   วิเคราะห์กฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องกับตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและประเทศ  บทบาทความส าคัญ  และความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม  อธิบายความ
คล๎ายคลึง  ความแตกตํางของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  
เพื่อน าไปสํูความเข๎าใจอันดีระหวํางกัน  กระบวนการทางกฎหมาย  ข๎อมูล ขําวสารการเมือง การปกครองท่ีมี
ผลกระทบตํอสังคมไทยในปัจจุบันกฎหมายท่ีเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  ท๎องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์และ
ประเทศ  ในภูมิภาคเอเชีย    ระบบการปกครองสํวนท๎องถิ่น    และการมีสํวนรํวมกิจกรรมทางการเมืองใน
ท๎องถิ่นของตนเอง  

โดยใช๎กระบวน การอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   การ
สาธิต   การสืบค๎น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลํุม      การใช๎แหลํง
เรียนรู๎      การใช๎เทคโนโลยี  การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน  การปฏิบัติจริง  การน าเสนอใน
รูปแบบตําง ๆ       

เพื่อให๎  มีคุณธรรม      จริยธรรม      รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝุเรียนรู๎   อยูํอยําง
พอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา   กตัญญู    มีมโนธรรม / 
วิจารณญาณ / ความกล๎าหาญเชิงศีลธรรม  มีอิสรภาพ  มีความยินดี  มีความเคารพ / ศักดิ์ศรี  มีความสุภาพ
ถํอมตน  มีความซื่อตรง  มีความเรียบงําย / ความพอเพียง  มีความรัก  มีเมตตา  มีความกตัญญูรู๎คุณ  มี
อภัย  มีความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน และมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย  วัฒนธรรมประเพณีใน
ท๎องถิ่น   ตระหนักในสถานภาพ  บทบาท    สิทธิ    หน๎าท่ี  ในฐานะพลเมืองดีของท๎องถิ่น  จังหวัด   
ประเทศ    และน าไปประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจ าวัน     

 
 

ตัวชี้วัด 
ส ๑.๑ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๖ ม.๒/๘ ม.๒/๙ ม.๒/๑๐ 
ส ๑.๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔  ม.๒/๕     



๑๑๗ 

 
ส ๒.๑   ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ 
ส ๒.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๒       
    
รวม  ๑๕  ตัวชี้วัด      
 
 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๑           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                 ภาคเรียนที่  ๑           จ านวน    ๖๐    ชั่วโมง                                 

วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะท่ีชํวยสร๎างสรรค์ อารย

ธรรมและความสงบสุขแกํโลก  พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางตําง ๆ  หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ี

ก าหนด 

ปัจจัยท่ีกํอให๎เกิดปัญหาความขัดแย๎งในประเทศและเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย๎ง  รัฐธรรมนูญฉบับ

ปัจจุบันในมาตราตํางๆท่ีเกี่ยวข๎องกับการเลือกต้ัง  การมีสํวนรํวมและการตรวจสอบการใช๎อ านาจรัฐ    

ประเด็นปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนวทางแก๎ ไข   อธิบาย

การเผยแผํพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือสํูประเทศตํางๆท่ัวโลก  สังฆคุณและข๎อธรรมส าคัญใน

กรอบอริยสัจ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด  ความแตกตํางของการกระท าความผิด

ระหวํางคดีอาญาและคดีแพํง  ระบอบการปกครองแบบตํางๆท่ีใช๎ในยุคปัจจุบัน  กลไกราคา  บทบาทหน๎าท่ี

ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ  อภิปรายความส าคัญของการรวมกลํุมทางเศรษฐกิจระหวํางประเทศ  

ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟูอ  เงินฝืด  เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆท่ีมีการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย  ความสัมพันธ์ระหวํางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ เครดิต

ยูเนียนบุรีรัมย์  ผลเสียจากการวํางงานและแนวทางแก๎ปัญหา  สาเหตุวิธีการกีดกันทางการค๎าระหวําง

ประเทศ  มีสํวนรํวมในการปกปูอง  ค๎ุมครองผ๎ูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชนในการแก๎ไขปัญหาและพัฒนา

ท๎องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แสดงความคิดเห็นตํอนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ

รัฐบาลท่ีมีตํอบุคคล  กลํุมคนและประเทศชาติ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ี

เหมาะสม  เห็นคุณคําการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร๎อมส าหรับการท างานและ

การมีครอบครัว  การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู๎และด าเนินชีวิตด๎วยวิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัยหรือการ

พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 



๑๑๘ 

 
ประพฤติตนตามแบบอยํางการด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  เรื่องเลําและศาสนิกชน

ตัวอยํางตามท่ีก าหนด 

 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ   กระบวนการสร๎างความตระหนัก   กระบวนการแก๎ปัญหา 

กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการสืบสวนสอบสวน   กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด   กระบวนการ

ปฏิบัติ   กระบวนการวิเคราะห์  กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณกระบวนการสร๎างเจตคติ  

กระบวนการกลํุม 

 เพื่อให๎เกิดรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการ

ท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  รักเมตตาและกตัญญู 

 

ส ๑.๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗ 
ส ๑.๒   ม.๓/๔   ม.๓/๖   ม.๓/๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ส ๒.๑   ม.๓/๑    ม.๓/๓  ม.๓/๔   ม.๓/๕     
ส ๒.๒   ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔                                                                                                                                                                  
ส ๕.๑   ม.๓/๑   ม.๓/๒    ม.๓/๓   
ส ๕.๒   ม.๓/๑ ม.๓/๒    ม.๓/๓   ม.๓/๔       

รวม  ๒๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 
ค าอธิบายรายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๒           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                             ภาคเรียนที่  ๒               จ านวน    ๖๐    ชั่วโมง   

 
อธิบาย ประวัติความส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนดและอภิปรายความส าคัญของพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาท่ีตนนับถือกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืน    วิเคราะห์ความแตกตํางและ

ยอมรับวิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ หน๎าท่ีและบทบาทของสาวก  ความสัมพันธ์ระหวําง

ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต๎  การกํอให๎เกิดส่ิงแวดล๎อมใหมํทางสังคม  

อันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและใต๎การเกิดปากปุอง

ภูเขาไฟกระโดง อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์   เหตุและผลกระทบตํอเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของ

ส่ิงแวดล๎อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต๎ท่ีสํงผลตํอประเทศไทย  ส ารวจ  อภิปรายประเด็นปัญหา

เกี่ยวกับส่ิงแวดล๎อมท่ีเกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต๎  ระบุแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล๎อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต๎  ใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และ

น าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต๎  น าเสนอ

แนวทางการธ ารงรักษาศาสนาท่ีตนนับถือ   สวดมนต์  แผํเมตตา  บริหารจิตและเจริญปัญญาด๎วยอานาปน

สติหรือแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ  ปฏิบัติตนตํอสาวกอยํางเหมาะสมตํอบุคคลตํางๆ ตมหลักศาสนา  

หน๎าท่ีของศาสนิกชนท่ีดีในศาสนพิธี  พิธีกรรมตามท่ีก าหนดได๎อยํางถูกต๎อง  

 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ   กระบวนการสร๎างความตระหนัก   กระบวนการแก๎ปัญหา 

กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการสืบสวนสอบสวน   กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด   กระบวนการ

ปฏิบัติ   กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ   กระบวนการสร๎างเจตคติ   

กระบวนการกลํุม 

 เพื่อให๎เกิดรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อ สัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการ

ท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา  กตัญญู 

รหัสตัวชี้วัด 

ส ๑.๑  ม๓/๓ ม๓/๗  ม๓/๙ ม๓/๑๐  

ส ๑.๒  ม๓/๑ ม๓/๒  ม๓/๓ ม๓/๔ ม๓/๕ ม๓/๖ ม๓/๗  

ส ๕.๑ ม๓/๑ ม๓/๒  

ส ๕.๒ ม๓/๑  ม๓/๒  ม๓/๓  ม๓/๔ รวม   ๑๗    ตัวชี้วัด 



๑๒๐ 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
  

รหัสวิชา  ส ๑๑๑๐๒                                                                   รายวิชาประวัติศาสตร์   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑               จ านวน  ๐.๕    หน่วยกิต                    เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 

 
ศึกษาเกี่ยวกับปฏิทิน มีวัน เดือน ปีตามระบบสุริยคติ  และจันทรคติ  ค านวณแสดงชํวงเวลา  ล าดับ

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตท่ีมีผลกระทบตํอตนเอง  ประวัติความเป็นมาของตนเอง  ครอบครัวอยํางงํายๆ จาก
แหลํงข๎อมูลในปัจจุบัน  
 การปฏิบัติตนท่ีถูกต๎องเกี่ยวกับสถานท่ีส าคัญท่ีเป็นแหลํงวัฒนธรรมในชุมชนท้องถ่ินตนเองและ 
ภูมิปัญญาไทย  โดยใช๎ทักษะการสังเกต  กระบวนการกลํุม  การบอกเลํา  การเช่ือมโยง  การสอบถาม การ
รวบรวมข๎อมูล  การสืบค๎นจากแหลํงข๎อมูล การเลําเรื่อง  การสรุปความ  การใช๎เหตุผล การเปรียบเทียบ  
การแยกแยะ  การยกตัวอยําง  การแสดงความคิดเห็นอยํางมีเหตุผล  การอธิบาย การปฏิบัติตนอยํางถูกต๎อง 

เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  มีความมุํงมั่นในการท างาน มีวินัยในตนเอง  ใฝุเรียนรู๎ มีความซี่
อสัตย์สุจริต  ใช๎ชีวิตอยํางพอเพียง มีจิตสาธารณะด๎วยคุณธรรม  สามารถส่ือสาร เห็นคุณคําของการน าความรู๎
ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มีมโนธรรม / วิจารณญาณ / ความกล๎าหาญเชิงศีลธรรม  
มีอิสรภาพ  มีความยินดี  มีความเคารพ / ศักดิ์ศรี  มีความสุภาพถํอมตน  มีความซื่อตรง  มีความเรียบงําย / 
ความพอเพียง  มีความรัก  มีเมตตา  มีความกตัญญูรู้คุณ  มีอภัย  มีความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน 
 
ตัวชี้วัด 

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

รวม    ๘    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 
ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส ๑๒๑๐๒                                                             รายวิชา ประวัติศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒           จ านวน  ๐.๕    หน่วยกิต               เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

 
ระบุเวลาท่ีแสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต พระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขป

ของพระมหากษัตริย์ไทยท่ีเป็นผ๎ูสถาปนาอาณาจักรไทย ล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของ

ตนเองโดยใช๎หลักฐานท่ีเกี่ยวข๎อง สืบค๎นถึงการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนของตน จาก

อดีตถึงปัจจุบัน อธิบายผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีตํอวิถีชีวิตของคนในชุมชน ยกตัวอยํางวัฒนธรรม

ประเพณี และภูมิปัญญาไทยท่ีภาคภูมิใจและการอนุรักษ์ไว๎  

 โดยคิดวิเคราะห์ กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจประบวนการความคิดรวบยอด กระบวนการ

แก๎ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการคิดวิจารณญาณ กระบวนการเรียนรู๎

ความเข๎าใจ 

 เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการ

ท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ซ่ือสัตย์ กตัญญู มีความรักเมตตา 

ตัวชี้วัด 
ส ๔.๑     ป.๒/๑    ป.๒/๒      
ส ๔.๒     ป.๒/๑    ป.๒/๒     
ส ๔.๓     ป.๒/๑    ป.๒/๒    
รวม    ๖    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 
ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

  

รหัสวิชา  ส ๑๓๑๐๒                                                                  รายวิชาประวัติศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓               จ านวน  ๐.๕    หน่วยกิต           เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

 

เทียบศักราชท่ีส าคัญตามปฏิทินท่ีใช๎ในชีวิตประจ าวัน  แสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียน  

ล าดับเหตุการณ์ของชุมชนโดยระบุหลักฐานล าดับเหตุการณ์ส าคัญของแหลํงข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎อง  ระบุปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลตํอการต้ังถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน  พระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของ

พระมหากษัตริย์ท่ีเป็นผ๎ูสถาปนาอาณาจักรไทย  สรุปลักษณะท่ีส าคัญของขนบธรรมเนียมประ เพณีและ

วัฒนธรรมของชุมชน  เปรียบเทียบความเหมือนและความตํางทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ 

อธิบายพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบันโดยสังเขป  เลําวีรกรรมของบรรณพบุรุษไทย

ท่ีมีสํวนปกปูองประเทศชาติ 

 โดยใช๎กระบวนการสร๎างคํานิยม  กระบวนการเรียนรู๎  เข๎าใจ  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการ

สร๎างความตระหนัก  กระบวนการแก๎ปัญหา  กระบวนการคณิตศาสตร์ 

 เพื่อให๎เกิดความรักชาติ  ศาสตร์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่น

ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ กตัญญู 

 

รหัสตัวชี้วัด 

  ส ๔.๑  ป.๓/๑  ป.๓/๒   

  ส ๔.๒  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓   

  ส ๔.๓  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓    

รวม    ๘   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

 
ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

รหัสวิชา  ส ๑๔๑๐๒       รายวิชา  ประวัติศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔                 จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต     เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

นับชํวงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษ อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติ

โดยสังเขป การตั้งหลักแหลํงและพัฒนาการของมนุษย์ยุคกํอนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์โดยสังเขป 

พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป ภูมิปัญญาไทยท่ีส าคัญสมัยสุโขทัยท่ีนําภาคภูมิใจและควรคําแกํ

การอนุรักษ์ แยกแยะประเภทหลักฐานท่ีใช๎ในการศึกษาความเป็นมาของท๎องถิ่น ยกตัวอยํางหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ที่พบในท๎องถิ่นท่ีแสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปราสาทหินเขา

พนมรุ๎ง หมูํ ๒ ต.ตาเป็ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ บอกประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย                                                

 โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการสืบสวน 

สอบสวน กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการทางภาษา กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการเรียนรู๎ ความ

เข๎าใจ กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการคณิตศาสตร์ กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการ

ฟัง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นใน

การท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา ซื่อสัตย์กตัญญู 

 

รหัสตัวชี้วัด 

 ส ๔.๑  ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓                                                                                 

 ส ๔.๒  ป.๔/๑,ป.๔/๒ 

 ส ๔.๓  ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓ 

รวม   ๘   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 

 
ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

รหัสวิชา  ส ๑๕๑๐๒                                                                 รายวิชา  ประวัติศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕                      จ านวน  ๐.๕    หน่วยกิต            เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

 

สืบค๎นความเป็นมาของท๎องถิ่นโดนใช๎หลักฐานท่ีหลากหลาย  ความเป็นมาของท๎องถิ่นปราสาทเมือง

ต่ า  รวบรวมข๎อมูลจากแหลํงตํางๆเพื่อตอบค าถามทางประวัติศาสตร์อยํางมีเหตุผล   อธิบายความแตกตําง

ระหวํางความจริงกับข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท๎องถิ่น  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนท่ีมีตํอไทย

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎โดยสังเขป   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป  ปัจจัยมี่

สํงเสริมความเจริญรุํงเรืองของเศรษฐกิจแลละการปกครองอาณาจักรอยุธยา  ภูมิปัญญาไทยท่ีส าคัญสมัย

อยุธยาและธนบุรีท่ีนําภาคภูมิใจและควรคําแกํการอนุรักษ์ไว๎  อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมตํางชาติท่ีมีตํอ

สังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป  บอกประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีท่ีนําภาคภูมิใจ 

 โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการสร๎างคํานิยม  กระบวนกวนการสร๎าง

ความคิดวิจารณญาณ  กระบวนการสร๎างความตระหนัก  กระบวนการเรียนรู๎  ความเข๎าใจ  กระบวนการทาง

ภาษาและกระบวนการปฏิบัติ 

 เพื่อให้เกิดความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   มีวินัย  ใฝุเรียนรุ้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการ

ท างาน  รักความเป็นไทย  

 

 รหัสตัวชี้วัด 

  ส ๔.๑  ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓ 

  ส ๔.๒  ป.๕/๑,ป.๕/๒ 

ส ๔.๓  ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๔ 

 รวม  ๙ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 
ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

รหัสวิชา  ส ๑๖๑๐๒                                                            รายวิชา  ประวัติศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖       จ านวน  ๐.๕    หน่วยกิต                    เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

อธิบายความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อยํางงํายๆ 
สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ๎านในปัจจุบัน พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
โดยสังเขป ปัจจัยท่ีสํงเสริมความเจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ภูมิ
ปัญญาไทยท่ีส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่นําภาคภูมิใจ และควรคําแกํการอนุรักษ์ไว๎ เตาเผาโบราณ บ้านกรวด 
จังหวัดบุรีรัมย์ น าเสนอข๎อมูลจากหลักฐานท่ีหลากหลายในการท าความเข๎าใจเรื่องราวส าคัญในอดีต บอก
ความสัมพันธ์ของกลํุมอาเซียนโดยสังเขป ยกตัวอยํางผลงานของบุคคลส าคัญด๎านตํางๆสมัยรัตนโกสินทร์ 
 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการแก๎ปัญหา 
กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบสวน สอบสวน กระบวนการทางภาษา 
กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการส่ือสาร ส่ือความหมาย และการน าเสนอ  
 เพื่อให๎ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย กตัญญู อยูํอยํางพอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต รัก เมตตา รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ มุํนมั่นในการท างาน ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส. ๔.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 
ส. ๔.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
ส. ๔.๓ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
รวม  ๘ ตัวชี้วัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๒๖ 

 
       ค าอธิบายรายวิชา  ประวัติศาสตร์  

รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๒         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
จ านวน  ๐.๕    หน่วยกิต                          ภาคเรียนที่  ๑                จ านวน   ๒๐    ชั่วโมง 

 
รู๎และวิเคราะห์ความส าคัญของเวลา   ยุคสมัยประวัติศาสตร์  ใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์มา

วิเคราะห์เหตุการณ์ตํางๆอยํางเป็นระบบ และเข๎าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด๎าน
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง วิธีการนับศักราชในระบบตํางๆ การแบํงยุค
สมัยทางประวัติศาสตร์  ความส าคัญ  และขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์  ประเภทของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินจังหวัดบุรีรัมย์    แหลํงท่ีมาของหลักฐานทางประวัติศาสตร์  การกํอเกิดและ
พัฒนาการของอารยธรรมในดินแดนของประเทศไทย  ประวัติศาสตร์ ในยุคกํอนสมัยสุโขทัย  สมัยสุโขทัย
จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์   ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปในแตํละยุคสมัย    ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท่ีมีผลตํอการ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และการด าเนินชีวิตของคนในสมัยกํอนสุโขทัย  ผลงานของบุคคลส าคัญของไทย
และตํางประเทศ  ในยุคกํอนสุโขทัยท่ีแสดงถึงภูมิปัญญาในด๎านการเมือง  เศรษฐกิจ   สังคมและวัฒนธรรม   
ศึกษาการต้ังถิ่นฐาน   การด ารงชีวิตของประชากรไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ในอดีต
และปัจจุบัน  
 โดยใช๎กระบวนการอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การคิดวิเคราะห์  การสอบถาม   การ
สัมภาษณ์   การสาธิต   การสืบค๎น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลํุม      
การใช๎แหลํงเรียนรู๎      การใช๎เทคโนโลยี    การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน   การปฏิบัติจริง  การ
น าเสนอในรูปแบบตําง ๆ        

เพื่อให๎  มีคุณธรรม      จริยธรรม ด๎านความ รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝุเรียนรู๎   อยูํ
อยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา   กตัญญู  มีมโนธรรม / 
วิจารณญาณ / ความกล๎าหาญเชิงศีลธรรม  มีอิสรภาพ  มีความยินดี  มีความเคารพ / ศักดิ์ศรี  มีความสุภาพ
ถํอมตน  มีความซื่อตรง  มีความเรียบงําย / ความพอเพียง  มีความรัก  มีเมตตา  มีความกตัญญูรู๎คุณ  มี
อภัย  มีความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน  และมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีในท๎องถิน่    
ตระหนักในคุณคําภูมิปัญญาไทยและน าไปประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจ าวัน     
 
ตัวชี้วัด 

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

รวม    ๕    ตัวชี้วัด 

 
 



๑๒๗ 

 
     ค าอธิบายรายวิชา  ประวัติศาสตร์ 

รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๒            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   
จ านวน  ๐.๕    หน่วยกิต                            ภาคเรียนที่  ๒        จ านวน   ๒๐    ชั่วโมง         

 
รู๎และวิเคราะหพ์ัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยสุโขทัย ด๎านการเมือง   การปกครอง   สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม   ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศสมัยสุโขทัย  เข๎าใจปัจจัยส าคัญท่ีมีผลตํอวิถีการด าเนินชีวิตคน
ในสมัยสุโขทัยตระหนักในความสร๎างสรรค์ของอารยธรรมท่ีมีผลตํอ ภูมิปัญญาท้องถ่ินจังหวัดบุรีรัมย์ ในอดีต
ถึงปัจจุบัน มีสํวนรํวมในการเสนอแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาตลอดจนน าเสนอผลงานการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เห็นคุณคํา ความส าคัญผลงานท่ีเกิดจากการสร๎างสรรค์อารยธรรมไทย  และ
เข๎าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในคําความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของการเรียนรู๎
อยํางตํอเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นได๎ 
        โดยใช๎กระบวนการอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   การสาธิต   
การสืบค๎น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลํุม    การใช๎แหลํงเรียนรู๎      
การใช๎เทคโนโลยี  การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน  การปฏิบัติจริง  การน าเสนอในรูปแบบตําง ๆ        

เพื่อให๎  มีคุณธรรม      จริยธรรม      รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝุเรียนรู๎   อยู่อย่าง
พอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา   กตัญญู    และมีสํวนรํวมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท๎องถิ่น    ตระหนักในคุณคําภูมิปัญญาไทยและน าไปประยุกต์ ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน     
 
ตัวชี้วัด 
  ส ๔.๓   ม.๑/๑        ม.๑/๒         ม.๑/๓          
รวม ๓ ตัวชี้วัด 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 

 
ค าอธิบายรายวิชา  ประวัติศาสตร์ 

รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๒           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จ านวน  ๐.๕    หน่วยกิต                            ภาคเรียนที่ ๑                จ านวน   ๒๐    ชั่วโมง   

รู๎และวิเคราะห์วิธีการนับศักราชในระบบตํางๆการแบํงยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  ความส าคัญ  และ
ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ท้องถ่ินจังหวัดบุรีรัมย์  ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์  
แหลํงท่ีมาของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การกํอเกิดและพัฒนาการของอารยธรรมในดินแดนของประเทศ
ไทย  ประวัติศาสตร์ในยุคสมัยอยุธยา  วิถีชีวิตของคนไทย ในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์   ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปในแตํละยุคสมัยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลตํอการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และการ
ด าเนินชีวิตของคนในสมัยกํอนอยุธยา  ผลงานของบุคคลส าคัญของไทยและตํางประเทศ  ในยุคสมัยอยุธยาท่ี
แสดงถึงภูมิปัญญาในด๎านการเมือง  เศรษฐกิจ   สังคมและวัฒนธรรม   ศึกษาการต้ังถิ่นฐาน   การด ารงชีวิต
ของประชากรไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ในอดีตและปัจจุบัน ตระหนักถึงเห็นคุณคํา
และความส าคัญผลงานท่ีเกิดจากการสร๎างสรรค์อารยธรรมไทย 
             โดยใช๎กระบวนการอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   การ
สาธิต   การสืบค๎น  การแสดงบทบาทสมมุติ   การใช๎สถานการณ์จ าลอง    กระบวนการกลํุม      การใช๎
แหลํงเรียนรู๎      การใช๎เทคโนโลยี   การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน   การปฏิบัติจริง   การน าเสนอ
ในรูปแบบตําง ๆ        

เพื่อให๎  มีคุณธรรม      จริยธรรม ด๎านความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝุเรียนรู๎   อยูํ
อยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา   กตัญญู  มีมโนธรรม / 
วิจารณญาณ / ความกล๎าหาญเชิงศีลธรรม  มีอิสรภาพ  มีความยินดี  มีความเคารพ / ศักดิ์ศรี  มีความสุภาพ
ถํอมตน  มีความซื่อตรง  มีความเรียบงําย / ความพอเพียง  มีความรัก  มีเมตตา  มีความกตัญญูรู๎คณุ  มี
อภัย  มีความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน   และมีสํวนรํวมในการอนุรักษว์ัฒนธรรมประเพณีในท๎องถิ่น    
ตระหนักในคุณคําภูมิปัญญาไทยและน าไปประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจ าวัน     

 
ตัวชี้วัด 

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

รวม    ๕    ตัวชี้วัด 

 

  

  

  
 



๑๒๙ 

 
ค าอธิบายรายวิชา  ประวัติศาสตร์ 

รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๒            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
จ านวน  ๐.๕    หน่วยกิต                ภาคเรียนที่  ๒           จ านวน   ๒๐    ชั่วโมง 

         
รู้และวิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยอยุธยา   ด๎านการเมือง   การปกครอง สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศสมัยอยุธยา   เข๎าใจปัจจัยส าคัญท่ีมีผลตํอวิถีการด าเนินชีวิตคนใน
สมัยอยุธยา  ตระหนักในความสร๎างสรรค์ของอารยธรรม  ท่ีมีผลตํอภูมิปัญญาท้องถ่ินจังหวัดบุรีรัมย์ ในอดีต
ถึงปัจจุบันมีสํวนรํวมในการเสนอแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาตลอดจนน าเสนอผลงานด๎านพัฒนาการของ
ไทยอยุธยา และธนบุรี ในด๎านตํางๆ ปัจจัยท่ีสํงผลตํอความมั่นคงและความเจริญรุํงเรืองของอยุธยา ระบุภูมิ
ปัญญา และวัฒนธรรมไทยอยุธยา ธนบุรีและกลุ่มประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอิทธิพลของ
ภูมิปัญญาดังกลําวตํอการพัฒนา 
               โดยใช้กระบวนการอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์      
การสืบค๎น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลํุม      การใช๎แหลํงเรียนรู๎      
การใช๎เทคโนโลยี  การบูรณาการโครงงาน  การปฏิบัติจริง  การน าเสนอในรูปแบบตําง ๆ         
       เพื่อให้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ด้านความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝุเรียนรู้   อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา   กตัญญู    มีมโน
ธรรม / วิจารณญาณ / ความกล้าหาญเชิงศีลธรรม  มีอิสรภาพ  มีความยินดี  มีความเคารพ / ศักด์ิศรี  
มีความสุภาพถ่อมตน  มีความซ่ือตรง  มีความเรียบง่าย / ความพอเพียง  มีความรัก  มีเมตตา  มีความ
กตัญญูรู้คุณ  มีอภัย  มีความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน  และมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ในท๎องถิ่น    ตระหนักในคุณคําภูมิปัญญาไทยและน าไปประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจ าวัน     
 
ตัวชี้วัด 

ส ๔.๓   ม.๒/๑     ม.๒/๒     ม.๒/๓          
รวม    ๓    ตัวชี้วัด 

 
 

 
 
 
 
 

 



๑๓๐ 

 
ค าอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์    

รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๑           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต                        ภาคเรียนที่ ๑                   จ านวน    ๒๐    ชั่วโมง 

 

อธิบายพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคตํางๆในโลกโดยสังเขป  วิเคราะห์

เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได๎อยํางมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์เหตุการณ์

ปรากฏการณ์แสงอาทิตย์ขึ้นและตกตรง  ๑๕ ช่องประตูของปราสาทหินเขาพนมรุ้ง   ผลของการ

เปล่ียนแปลงท่ีน าไปสํูความรํวมมือและความขัดแย๎งในคริสต์ศตวรรษท่ี๒๐  ตลอดจนความพยายามในการ

ขจัดปัญหาความขัดแย๎ง  ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา  แอฟริกา

และเอเชีย  สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี ๒๑  ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราว

ตํางๆท่ีตนสนใจ   

 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการสืบสวนสอบสวน กระบวนการแก๎ปัญหา 

กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร๎างความ

ตระหนัก  สร๎างความคิดวิจารณญาณ  กระบวนการกลํุม 

 เพื่อให๎เกิดรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการ

ท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา  กตัญญู 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ส ๔.๑ ม๓/๑ ม๓/๒  

ส ๔.๒ ม๓/๑  ม๓/๒  ม๓/๓  ม๓/๔ 

รวม    ๖   ตัวชี้วัด 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ 
รหัสวิชา  ส ๒๓๑๖๒           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
จ านวน  ๐.๕   หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ ๒                            จ านวน   ๒๐    ชั่วโมง   

วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด๎านตํางๆ . ปัจจัยท่ีสํงผลตํอความมั่นคงและความ

เจริญรุํงเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลตํอ

การพัฒนาชาติไทย   บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย  

โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการสืบสวนสอบสวน กระบวนการแก๎ปัญหา 

กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างคํานิยม   กระบวนการสร๎างความตระหนัก   สร๎าง

ความคิดวิจารณญาณ  กระบวนการกลํุม 

เพื่อให๎เกิดรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการ

ท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา  กตัญญู 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ส ๔.๓ ม๓/๑  ม๓/๒  ม๓/๓  ม๓/๔ 

รวม    ๔  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา 
 

ความส าคัญของสุขศึกษาและพลศึกษา 
 สุขภาพ  หรือ  สุขภาวะ  หมายถึง  ภาวะของมนษุย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางกาย   ทางจิต  ทางสังคม  และ
ทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ   สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องส าคัญ  เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่ง
ทุกคนควรจะได๎เรียนรู๎เรื่องสุขภาพ เพื่อจะได๎มีความรู๎ ความเข๎าใจท่ีถูกต๎อง  มีเจตคติ   คุณธรรมและคํานิยม
ท่ีเหมาะสม   รวมท้ังมีทักษะปฏิบัติด๎านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย  อันจะสํงผลให๎สังคมโดยรวมมีคุณภาพ 
 สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด๎านสุขภาพท่ีมีเปูาหมาย เพื่อการด ารงสุขภาพ การสร๎างเสริม
สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนให๎ยั่งยืน 

สุขศึกษา   มุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ  คุณธรรม  คํานิยม  และ             
การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคํูไปด๎วยกัน  

พลศึกษา   มุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนใช๎กิจกรรมการเคล่ือนไหว  การออกก าลังกาย  การเลํนเกมและกีฬา  
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมท้ังด๎านรํางกาย  จิตใจ  อารมณ์   สังคม   สติปัญญา  รวมท้ังสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพและกีฬา  
 สาระท่ีเป็นกรอบเนื้อหาหรือขอบขํายองค์ความรู๎ของกลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกอบด๎วย 
 -  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์   ผ๎ูเรียนจะได๎เรียนรู๎เรื่องธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยท่ีมีผลตํอการเจริญเติบโต  ความสัมพันธ์เช่ือมโยงในการท างาน
ของระบบตํางๆของรํางกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให๎เจริญเติบโตและมีพัฒนาการท่ีสมวัย 
 -  ชีวิตและครอบครัว  ผ๎ูเรียนจะได๎เรียนรู๎เรื่องคุณคําของตนเองและครอบครัว  การปรับตัวตํอการ
เปล่ียนแปลงทางรํางกาย จิตใจ อารมณ์ความรู๎สึกทางเพศ  การสร๎างและรักษาสัมพันธภาพกับผ๎ูอื่น สุขปฏิบัติ
ทางเพศ  และทักษะในการด าเนินชีวิต 
 -  การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎เรื่อง
การเคล่ือนไหวในรูปแบบตําง ๆ   การเข๎ารํวมกิจกรรมทางกายและกีฬา ท้ังประเภทบุคคล และประเภททีม
อยํางหลากหลายท้ังไทยและสากล   การปฏิบัติตามกฎ  กติกา ระเบียบ และข๎อตกลงในการเข๎ารํวมกิจกรรม
ทางกาย   และกีฬา    และความมีน้ าใจนักกีฬา 
 -  การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปูองกันโรค ผ๎ูเรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับหลักและ
วิธีการเลือกบริโภคอาหาร   ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ   การสร๎างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  และการ
ปูองกันโรคท้ังโรคติดตํอและโรคไมํติดตํอ 



๑๓๓ 

 
 -  ความปลอดภัยในชีวิต ผ๎ูเรียนจะได๎เรียนรู๎เรื่องการปูองกันตนเองจากพฤติกรรมเส่ียงตํางๆ            
ท้ังความเส่ียงตํอสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใช๎ยาและสารเสพติด  รวมถึงแนวทางในการ
สร๎างเสริมความปลอดภัยในชีวิต 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑  เข๎าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

สาระที่  ๒      ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ ๒.๑  เข๎าใจและเห็นคุณคําตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

สาระที่  ๓  การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ ๓.๑   เข๎าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเลํนเกม  และกีฬา 
มาตรฐาน  พ ๓.๒  รักการออกก าลังกาย การเลํนเกม  และการเลํนกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอยํางสม่ าเสมอ มี

วินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขํงขัน และช่ืนชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระที่  ๔      การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปูองกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑   เห็นคุณคําและมีทักษะในการสร๎างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  
                        การปูองกันโรคและการสร๎างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

สาระที่  ๕      ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ปูองกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงตํอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช๎ยา      
                        สารเสพติด และความรุนแรง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๓๔ 

 

โครงสร้างรายวิชา 
 

 รายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  กลํุมสาระ 
การเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับประถมศึกษา 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 

 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายป ี

ช้ัน ป. ๑ พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๒ พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๓ พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๔ พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๕ พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๖ พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายภาค 

ช้ัน ม. ๑ 

พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๐.๕ หนํวยกิต) 
พ ๒๑๑๐๒ พลศึกษา ๑ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๐.๕ หนํวยกิต) 
พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๒ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๐.๕ หนํวยกิต) 
พ ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๒ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๐.๕ หนํวยกิต) 

ช้ัน ม. ๒ 

พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๐.๕ หนํวยกิต) 
พ ๒๒๑๐๒ พลศึกษา ๓ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๐.๕ หนํวยกิต) 
พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๔ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๐.๕ หนํวยกิต) 
พ ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๔ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๐.๕ หนํวยกิต) 

ช้ัน ม. ๓ 

พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๐.๕ หนํวยกิต) 
พ ๒๓๑๐๒ พลศึกษา ๕ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๐.๕ หนํวยกิต) 
พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๖ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๐.๕ หนํวยกิต) 
พ ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๖ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๐.๕ หนํวยกิต) 



๑๓๕ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ ๑๑๑๐๑                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                เวลา  ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์ 
๔๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน               ๑.๐  หน่วยกิต 
 

 ศึกษา   วิเคราะห์   อธิบาย   ลักษณะหน๎าท่ี และวิธี ดูแลรักษาของอวัยวะภายนอก  
สมาชิกในครอบครัว  ความรักความผูกพันของสมาชิกท่ีมีตํอกัน   ส่ิงท่ีท าให๎เกิดอันตรายท่ีบ๎านโรงเรียนและ
การปูองกันอันตราย   บอกส่ิงท่ีช่ืนชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง  ลักษณะความแตกตํางระหวํางเพศชาย 
และเพศหญิง  อาการเจ็บปุวยที่เกิดข้ึนกับตนเอง สาเหตุและการปูองกันอันตรายท่ีเกิดจากการเลํนปฏิบัติตน
ตามค าแนะน าเมื่อมีอาการเจ็บปุวย  แสดงค าพูดหรือทําทางขอความชํวยเหลือจากผ๎ูอื่นเมื่อเกิดเหตุร๎ายท่ีบ๎าน
และโรงเรียน  เคล่ือนไหวรํางกายขณะอยูํกับท่ี  เคล่ือนท่ี  ใช๎อุปกรณ์ประกอบ เลํนเกมเบ็ดเตล็ด หลักสูตร
ท้องถ่ินการว่ิงว่าว ห้วยราช ประจ าปีและเข๎ารํวมกิจกรรมทางกายท่ีใช๎การเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ  ออก
ก าลังกาย  เลํนเกม  ตามค าแนะน าอยํางสนุกสนาน  และปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  ข๎อตกลงในการเลํนเกม
ตามค าแนะน า 

โดยใช๎กระบวนการคิด   กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล    กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการกลํุม
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหา 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎   ความเข๎าใจ   สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตตลอดจนมีคุณลักษณะอัน
พึ่งประสงค์ตามคุณค่าพระวรสาร มีความรักชาติ   ศาสน์  กษัตริย์   ซ่ือสัตย์สุจริต   มีวินัย   
ใฝุเรียนรู๎   อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา  ความ
เคารพศักดิศรีและกตัญญูสามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
 
ตัวชี้วัด 
 
พ ๑.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , พ ๒.๑  ป.๑/๑ , ป. ๑/๒ , ป. ๑/๓   
พ ๓.๑ ป.๑/๑ , ป. ๑/๒ , พ ๓.๒ ป. ๑/๑ , ป. ๑/๒  
พ ๔.๑ ป. ๑/๑ ป. ๑/๒ , ป. ๑/๓ , พ ๕.๑ ป. ๑/๑ ,  ป. ๑/๒ , ป. ๑/๓ 
 
รวม   ๑๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 



๑๓๖ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

พ ๑๒๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา    ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒                    เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษา วิเคราะห์  อธิบาย   ลักษณะหน๎าท่ี และวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน  ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์  
ความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย  อาการและวิธีปูองกันการเจ็บปุวย การบาดเจ็บท่ีอาจ
เกิดขึ้น  วิธีปูองกันอัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ   บทบาทหน๎าท่ีของตนเอง และสมาชิกในครอบครัว  
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศ   ของใช๎และของเลํนท่ีมีผลเสียตํอสุขภาพ   โทษของสารเสพติด  สารอันตราย
ใกล๎ตัวและวิธีการปูองกัน  ความส าคัญของเพื่อน   ลักษณะของการมีสุขภาพดี  ช่ือยาสามัญประจ าบ๎าน  
และใช๎ยาตามค าแนะน าเลือกกินอาหารท่ีมีประโยชน์   ปฏิบัติตามค าแนะน าเมื่อมีอาการเจ็บปุวยและ
บาดเจ็บ  การปูองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นทางน้ า 
และทางบก   ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และปูายเตือนของส่ิงของหรือสถานท่ีท่ีเป็นอันตราย  ควบคุมการ
เคล่ือนไหวรํางกาย  ขณะอยูํกับท่ี  เคล่ือนท่ี และใช๎อุปกรณ์ประกอบเลํมเกมเบ็ดเตล็ดและเข๎ารํวมกิจกรรม
ทางกายท่ีวิธีเลํนอาศัยการเคล่ือนไหวเบ้ืองต๎น  ท้ังแบบอยูํกับท่ี  เคล่ือนท่ีและใช๎อุปกรณ์ประกอบ  ออกก าลัง
กาย และเลํนเกมได๎ด๎วยตนเองอยํางสนุกสนาน เบ็ดเตล็ด หลักสูตรท้องถ่ินการว่ิงว่าว ห้วยราช ประจ าปี  
ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและข๎อตกลงในการเลํนเกมเป็นกลํุม 

โดยใช๎กระบวนการคิด   กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล   กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการกลํุ ม
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหา 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎   ความเข๎าใจ   สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตตลอดจนมีคุณลักษณะอัน
พึ่งประสงค์ตามคุณค่าพระวรสาร มีความรักชาติ   ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย   
ใฝุเรียนรู๎   อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา  ความ
เคารพศักดิศรีและกตัญญูสามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ตัวชี้วัด 
พ ๑.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓    
พ ๒.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ ,ป. ๒/๔   
พ ๓.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒      
พ ๓.๒  ป.๒/๑ , ป.๒/๒   
พ ๔.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ ,ป. ๒/๔ , ป. ๒/๕   
พ ๕.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ ,  ป.๒/๓ ,ป. ๒/๔ , ป. ๒/๕ 
 
รวม   ๒๑  ตัวชี้วัด 



๑๓๗ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา  พ ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓             เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  

อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของรํางกายมนุษย์  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับ
เกณฑ์มาตรฐาน  ปัจจัยท่ีมีผลตํอการเจริญเติบโต   ความส าคัญและความแตกตํางของครอบครัวท่ีมีตํอตนเอง   
วิธีสร๎างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลํุมเพื่อน  วิธีหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีน าไปสํูการลํวงละเมิดทางเพศ  การ
ติดตํอและวิธีการปูองกันการแพรํกระจายของโรค    จ าแนกและเลือกกินอาหารหลัก ๕ หมูํ  ในสัดสํวนท่ี
เหมาะสม   แสดงการแปรงฟันให๎สะอาดอยํางถูกวิธี  ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ๎าน  
โรงเรียน  และการเดินทาง  วิธีขอความชํวยเหลือจากบุคคลและแหลํงตําง ๆ  เมื่อเกิดเหตุร๎าย  หรืออุบัติเหตุ    
วิธีปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเลํน  ควบคุมการเคล่ือนไหวรํางกาย  ขณะอยูํกับท่ี  เคล่ือนท่ีและใช๎
อุปกรณ์ประกอบอยํางมีทิศทาง  เคล่ือนไหวรํางกายท่ีใช๎ทักษะการเคล่ือนไหวแบบบังคับทิศทางในการเลํน
เกมเบ็ดเตล็ดเลือกออกก าลังกาย  การละเลํนพื้นเมือง  และเลํนเกม ท่ีเหมาะสมกับจุดเดํน  จุดด๎อย     และ
ข๎อจ ากัดของตนเอง การละเล่นพื้นบ้านภาคอีสาน ได้แก่ แข่งเรือบก ว่ิงขาโถกเถก  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา
และข๎อตกลงของการออกก าลังกาย  การเลํนเกม  การละเลํนพื้นเมืองได๎ด๎วยตนเอง                                                                                                    

โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ  กระบวนการวิเคราะห์          
กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างคํานิยม                                        
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึ่ง
ประสงค์ตาม คุณค่าพระวรสาร มีความรักชาติ   ศาสน์  กษัตริย์   ซ่ือสัตย์สุจริต   มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎   อยูํ
อยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา และกตัญญู ความรัก  
ความจริง  ความซ่ือตรง  สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ ๑.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓    
พ ๒.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓   
พ ๓.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒   
พ ๓.๒  ป.๓/๑ , ป.๓/๒,  
พ ๔.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓, ป. ๓/๔ , ป. ๓/๕   
พ ๕.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓   
   
รวม   ๑๘  ตัวชี้วัด 



๑๓๘ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา  พ ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                   เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  

อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของรํางกายและจิตใจตามวัย   ความส าคัญและวิธีดูแล
กล๎ามเนื้อ กระดูกและข๎อท่ีมีผลตํอสุขภาพ   การเจริญเติบโตและพัฒนาการ  คุณลักษณะของความเป็นเพื่อน
และสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ความสัมพันธ์ระหวํางส่ิงแวดล๎อมกับสุขภาพ  สภาวะอารมณ์  ความรู๎สึกท่ีมีผล
ตํอสุขภาพ  ข๎อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อการเลือกบริโภค กุ้งจ่อมประโคนชัย ผลเสียของการ
สูบบุหรี่  และการด่ืมสุรา ท่ีมีตํอสุขภาพและการปูองกัน  ความส าคัญของการใช๎ยาและใช๎ยาอยํางถูกวิธี  
ยกตัวอยํางวิธีการปฏิเสธการกระท าท่ีเป็นอันตรายและไมํเหมาะสมในเรื่องเพศ  แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
กับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย  วิธีปฐมพยาบาลเมื่อได๎รับอันตรายจากการใช๎ยาผิด  สารเคมี  แมลงสัตว์
กัดตํอย  และการบาดเจ็บจากการเลํนกีฬา   ควบคุมตนเองเมื่อใช๎ทักษะการเคล่ือนไหวในลักษณะผสมผสาน
ได๎ท้ังแบบอยูํกับท่ี  เคล่ือนท่ี  และใช๎อุปกรณ์ประกอบ  ฝึกกายบริหารทํามือเปลําประกอบจังหวะ  เลํนเกม
เลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด  เลํนกีฬาพื้นฐานได๎อยํางน๎อย  ๑ ชนิด  ออกก าลังกาย  เลํนเกม  และกีฬา
ท่ีตนเองชอบและมีความสามารถในการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองตามตัวอยํางและแบบปฏิบัติของ
ผ๎ูอื่น  ปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเลํนกีฬาพื้นฐาน  ตามชนิดกีฬาท่ีเลํน ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทาง
กายตามผลการตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย                                                                                                    

โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ  กระบวนการวิเคราะห์          
กระบวนการแก๎ปัญหา   กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการสร๎างความตระหนัก   กระบวนการกลํุม    
กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ      กระบวนการสร๎างคํานิยม  
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึ่ง
ประสงค์ตาม 
คุณค่าพระวรสาร มีความรักชาติ   ศาสน์  กษัตริย์   ซ่ือสัตย์สุจริต   มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎   อยูํอยํางพอเพียง  
มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา และกตัญญู ความรัก  ความเรียบง่าย 
สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ ๑.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓    
พ ๒.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓   
พ ๓.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔   
พ ๓.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒   
พ ๔.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ ป.๔/๔  



๑๓๙ 

 
พ ๕.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓   
   
รวม   ๑๙  ตัวชี้วัด 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                             เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  
 

อธิบาย  ความส าคัญและวิธีดูแลระบบยํอยอาหาร และระบบขับถําย ท่ีมีผลตํอสุขภาพ การ
เจริญเติบโต  และพัฒนาการ   การเปล่ียนแปลงทางเพศ  และปฏิบัติตนได๎เหมาะสม  ความส าคัญของการมี
ครอบครัวท่ีอบอุํนตามวัฒนธรรมไทย   พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ และไมํพึงประสงค์ในการแก๎ไขปัญหาความ
ขัดแย๎งในครอบครัวและกลํุมเพื่อน   ค๎นหาข๎อมูลขําวสารเพื่อใช๎สร๎างเสริมสุขภาพ  ส่ือโฆษณาในการตัดสินใจ
เลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอยํางมีเหตุผล คุณค่าอาหารเป็ดย่างคูเมือง อ าเภอคูเมือง  จังหวัด
บุรีรัมย์  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการใช๎สารเสพติด  ผลกระทบของการใช๎ยา และสารเสพติด  ท่ีมีผลตํอรํางกาย  
จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  อิทธิพลของส่ือท่ีมีตํอพฤติกรรมสุขภาพ  ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย
จากการใช๎ยาและหลีกเล่ียงสารเสพติด  แสดงพฤติกรรมท่ีเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
แหํงชาติ  การปูองกันโรคท่ีพบบํอยในชีวิตประจ าวัน  จัดรูปแบบการเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน  และควบคุม
ตนเองเมื่อใช๎ทักษะการเคล่ือนไหว  ตามแบบท่ีก าหนด  เลํมเกมน าไปสํูกีฬาท่ีเลือกและกิจกรรมการ
เคล่ือนไหวแบบผลัด  ควบคุมการเคล่ือนไหวในเรื่องการรับแรง การใช๎แรงและความสมดุล  แสดงทักษะกลไก
ในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย เลํนกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมได๎อยํางละ ๑ ชนิด  
อธิบายหลักการ  และเข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการ  อยํางน๎อย   ๑ กิจกรรม  ออกก าลังกายอยํางมีรูปแบบ  
เลํนเกมท่ีใช๎ทักษะการคิดและตัดสินใจ  เลํนกีฬาท่ีตนเองชอบอยํางสม่ าเสมอ  โดยสร๎างทางเลือกในวิธีปฏิบัติ
ของตนเองอยํางหลากหลาย  และมีน้ าใจนักกีฬา  ปฏิบัติตามกฎกติกา  การเลํนเกม  กีฬาไทย และกีฬา
สากล  ตามชนิดกีฬาท่ีเลํน ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง  ไมํละเมิดสิทธิผ๎ูอื่นและยอมรับในความแตกตําง
ระหวํางบุคคลในการเลํนเกม และกีฬาไทย  กีฬาสากล  ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย   ปฏิบัติตนเพื่อปูองกันอันตรายจากการเลํนกีฬา                                                                                                    

โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ  กระบวนการวิเคราะห์          
กระบวนการแก๎ปัญหา   กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการสร๎างความตระหนัก   กระบวนการกลํุม    
กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการสร๎างคํานิยม  
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึ่ง
ประสงค์ตาม 



๑๔๐ 

 
คุณค่าพระวรสาร มีความรักชาติ   ศาสน์  กษัตริย์   ซ่ือสัตย์สุจริต   มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎   อยูํอยํางพอเพียง  
มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา และกตัญญู ความรัก  ความเคารพ/
ศักด์ิศรี สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ ๑.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒     
พ ๒.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓  
พ ๓.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓, ป.๕/๔ , ป. ๕/๕ , ป. ๕/๖  
พ ๓.๒  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ ป.๕/๔   
พ ๔.๑  ป.๕/๒ , ป.๕/๓  , ป.๕/๔ , ป. ๕/๕   
พ ๕.๑  ป.๕/๒ , ป.๕/๓ ป.๕/๔ , ป. ๕/๕   
   
รวม   ๒๕  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหสัวิชา  พ ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                 เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  
 

อธิบาย  ความส าคัญและวิธีการดูแลรักษาของระบบสืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ
ท่ีมีผลตํอสุขภาพ   การสร๎างและรักษาสัมพันธภาพกับผ๎ูอื่น พฤติกรรมเส่ียงท่ีอาจน าไปสํูการมีเพศสัมพันธ์ 
การติดเช้ือเอดส์  และการต้ังครรภ์กํอนวัยอันควร  ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติท่ีมีตํอ
รํางกาย  จิตใจ  และสังคม  ผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนวทางการปูองกันโรคติดตํอ
ส าคัญท่ีพบในประเทศไทย  สาเหตุของการติดสารเสพติด และชักชวนให๎ผ๎ูอื่นหลีกเล่ียงสารเสพติด   บอกประโยชน์
และหลักการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ   สมรรถภาพทางกายและการสร๎างเสริมบุคลิกภาพ   วิธีปฏิบัติตน 
เพื่อความปลอดภัยจากธรรมชาติ  แสดงพฤติกรรมในการปูองกันและแก๎ไ ขปัญหาส่ิงแวดล๎อมท่ีมีผลตํอ
สุขภาพ   แสดงพฤติกรรมท่ีบํงบอกถึงความรับผิดชอบตํอสุขภาพของสํวนรวม  แสดงทักษะการเคล่ือนไหวรํวมกับ
ผ๎ูอื่นในลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสานได๎ตามล าดับ  ท้ังแบบอยูํกับท่ี  เคล่ือนท่ี  และใช๎อุปกรณ์
ประกอบ  เคล่ือนไหวประกอบเพลง แอโรบิคมวยไทย  อ าเภอบ้านกรวด  จ าแนกหลักการเคล่ือนไหวในเรื่อง
การรับแรง  การใช๎แรง  และความสมดุลในการเคล่ือนไหวรํางกายในการเลํนเกม  เลํนกีฬา  และน าผลมาปรับปรุง  
เพิ่มพูนวิธีปฏิบัติของตนและผ๎ูอื่น  เลํนกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมได๎อยํางละ ๑ ชนิด  
ใช๎ทักษะกลไก  เพื่อปรับปรุงเพิ่มพูนความสามารถของตนและผ๎ูอื่นในการเลํนกีฬา   รํวมกิจกรรมนันทนาการ
อยํางน๎อย  ๑ กิจกรรม แล๎วน าความรู๎และหลักการที่ได๎ไปใช๎เป็นฐานการศึกษาหาความรู๎เรื่องอื่น ๆ  เลํนเกม
ท่ีใช๎ทักษะการวางแผน  และสามารถเพิ่มพูนทักษะการออกก าลังกายและเคล่ือนไหวอยํางเป็นระบบ  เลํน
กีฬาท่ีตนเองช่ืนชอบและสามารถประเมินทักษะการเลํนของตนเป็นประจ า  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ตามชนิด
กีฬาท่ีเลํนโดยค านึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผ๎ูอื่น จ าแนกกลวิธีการรุก  การปูองกัน  และน าไปใช๎ใน
การ  เลํนเกมและกีฬา  ด๎วยความสามัคคีและมีน้ าใจนักกีฬา  สร๎างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพอยํางตํอเนื่อง                                                                                                   

โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ  กระบวนการวิเคราะห์          
กระบวนการแก๎ปัญหา   กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการสร๎างความตระหนัก   กระบวนการกลํุม    
กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ   กระบวนการสร๎างคํานิยม  
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึ่ง
ประสงค์ตาม 
คุณค่าพระวรสาร มีความรักชาติ   ศาสน์  กษัตริย์   ซ่ือสัตย์สุจริต   มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎   อยูํอยํางพอเพียง  
มุํงมั่นในการท างานรักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา และกตัญญู ความรัก  ความเคารพ/ศักด์ิศรี 
ความจริง สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 



๑๔๒ 

 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ ๑.๑  ป. ๖/๑ ,  ป. ๖/๒   
พ ๒.๑ ป. ๖/๑ ,  ป. ๖/๒ ,  
พ ๓.๑ ป. ๖/๑ ,  ป. ๖/๒ , ป. ๖/๓ , ป. ๖/๔ , ป. ๖/๕   
พ ๓.๒ ป. ๖/๑ , ป. ๖/๒ , ป. ๖/๓ , ป. ๖/๔ , ป.๖/๕ , ป. ๖/๖   
พ ๔.๑ ป. ๖/๑ ,  ป. ๖/๒ , ป. ๖/๓,  ป. ๖/๔   
พ ๕.๑ ป. ๖/๑ ,  ป. ๖/๒ , ป. ๖/๓   
   
รวม   ๒๕  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
พ ๒๑๑๐๑    สุขศึกษา                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑            เวลา  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
ศึกษา  วิเคราะห์  เกี่ยวกับ ความส าคัญของระบบประสาท  ระบบตํอมไร๎ทํอท่ีมีผลตํอสุขภาพ และ

วิธีดูแลระบบประสาท  ระบบตํอมไร๎ทํอให๎ท างานตามปกติ  สามารถวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทาง
รํางกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน การพัฒนาการ ต้ังแตํ การปฏิสนธิ   การเจริญเติบโตของทารกใน
ครรภ์การเจริญเติบโตของเด็กวัยแรกเกิด -๑ ปี   การเจริญเติบโตของเด็กวัย ๑-๓ ปี    การเจริญเติบโตของ
เด็กวัย ๓-๖ ปี    พัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิด-๑ ปี  พัฒนาการของเด็กวัย ๑-๓ ปี    พัฒนาการของเด็กวัย 
๓-๖ ปี  พัฒนาการของวัยทารกและวัยเด็ก มีแนวทางในการเจริญเติบโตให๎สมกับวัย  การปรับตัวจากการ
เปล่ียนแปลงทางด๎านรํางกาย อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ  มีวิธีการปรับตัวตํอการเปล่ียนแปลงทาง
รํางกายจิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศอยํางเหมาะสม รู๎โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมท่ีเส่ียง
ตํอการเกิดโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์  ผลกระทบจากการเกิดโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์  มีทักษะการปฏิเสธ
เพื่อปูองกันตนเองจากการถูกลํวงละเมิดทางเพศ  

โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ  กระบวนการวิเคราะห์          
กระบวนการแก๎ปัญหา   กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการสร๎างความตระหนัก   กระบวนการกลํุม    
กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ   กระบวนการสร๎างคํานิยม  
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึ่ง
ประสงค์ตาม 
คุณค่าพระวรสาร มีความรักชาติ   ศาสน์  กษัตริย์   ซ่ือสัตย์สุจริต   มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎   อยูํอยํางพอเพียง  
มุํงมั่นในการท างานรักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา และกตัญญู ความรัก  ความเคารพ/ศักด์ิศรี 
ซ่ือตรง สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 
 

ตัวชี้วัด 
 
พ ๑.๑ ม.๑/๑ - ม.๑/๒ - ม.๑/๓ - ม.๑/๔ ,  
พ ๒.๑ ม.๑/๑ - ม.๑/๒ 
 
รวม   ๖  ตัวชี้วัด 
 



๑๔๔ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
พ ๒๑๑๐๒    สุขศึกษา                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒            เวลา  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
ศึกษา  วิเคราะห์  เกี่ยวกับ ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการท่ีมีผลกระทบตํอสุขภาพ    การเลือก

กินอาหารที่เหมาะสมกับวัย    ควบคุมน้ าหนักของตนเองให๎อยูํในเกณฑ์มาตรฐาน   สร๎างเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกาย    สามารถดุแลตนเองเมื่อยามเจ็บปุวย มีกระบวนการสร๎างเสริมความปลอดภัยให๎ตนเอง
และครอบครัว  สถานการณ์ท่ีอาจเป็นอันตรายตํอชีวิตและความปลอดภัย การตัดสินใจและปฏิบัติตนในการ
แก๎ปัญหาเมื่อเผชิญกับภัยอันตราย   สามารถแสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคล่ือนย๎ายผ๎ูปุวยอยํางปลอดภัย     
อธิบายลักษณะอาการของผ๎ูติดสารเสพติดและการปูองกันการติดสารเสพติด    ความสัมพันธ์ของการใช๎สาร
เสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ  

โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ  กระบวนการวิเคราะห์          
กระบวนการแก๎ปัญหา   กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการสร๎างความตระหนัก   กระบวนการกลํุม    
กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ   กระบวนการสร๎างคํานิยม  
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึ่ง
ประสงค์ตาม 
คุณค่าพระวรสาร มีความรักชาติ   ศาสน์  กษัตริย์   ซ่ือสัตย์สุจริต   มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎   อยูํอยํางพอเพียง  
มุํงมั่นในการท างานรักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา และกตัญญู ความรัก  ความจริง สามารถ
ด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 
 

 
ตัวชี้วัด 
 
พ ๔.๑ ม.๑/๑ - ม.๑/๒ - ม.๑/๓ - ม.๑/๔ , 
พ ๕.๑ ม.๑/๑ - ม.๑/๒ - ม.๑/๓ - ม.๑/๔ 
 
รวม   ๖  ตัวชี้วัด 
 
 

 



๑๔๕ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
พ ๒๒๑๐๑    สุขศึกษา                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑            เวลา  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ศึกษา  วิเคราะห์  เกี่ยวกับ การเปล่ียนแปลงทางด๎านรํางกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบตํอการเจริญเติมโต และพัฒนาการด๎านรํางกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคมและสติปัญญา   
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอเจตคติในเรื่องเพศ   ปัญหาท่ีมีผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  
ปัญหาการตั้งครรภ์ท่ีไมํพึงประสงค์ รู๎จักโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์  และหลีกเล่ียงปูองกันจากโรคติดตํอทาง
เพศสัมพันธ์  เลือกใช๎บริการทางสุขภาพ ผลของการใช๎เทคโนโลยีท่ีมีผลตํอสุขภาพ สามารถวิเคราะห์ความ
เจริญก๎าวหน๎าทางการแพทย์ท่ีมีผลตํอสุขภาพ 

โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ  กระบวนการวิเคราะห์          
กระบวนการแก๎ปัญหา   กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการสร๎างความตระหนัก   กระบวนการกลํุม    
กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ   กระบวนการสร๎างคํานิยม  
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึ่ง
ประสงค์ตาม 
คุณค่าพระวรสาร มีความรักชาติ   ศาสน์  กษัตริย์   ซ่ือสัตย์สุจริต   มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎   อยูํอยํางพอเพียง  
มุํงมั่นในการท างานรักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา และกตัญญู ความรัก  ความเคารพ/ศักด์ิศร 
ความไตร่ตรอง สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 
 

ตัวชี้วัด 
 
พ  ๑.๑ ม.๒/๑ - ม.๒/๒ ,  
พ ๒.๑ ม.๒/๑- ม.๒/๒-ม.๒/๓ ,  
พ ๔.๑ ม.๒/๑ - ม.๒/๒ - ม.๒/๔ 
 
รวม   ๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 

 



๑๔๖ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
พ ๒๒๑๐๒    สุขศึกษา                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒            เวลา  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ศึกษา  วิเคราะห์  ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหวํางสุขภาพกายและสุขภาพจิต ลักษณะอาการ
เบ้ืองต๎นของผ๎ูท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต มีวิธีแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด พัฒนา
สมรรถภาพทางกายของตนเองให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ระบุปัจจัยท่ีมีผลตํอการติดส่ิงเสพติด แหลํง
ชํวยเหลือฟื้นฟูผ๎ูติดสารเสพติด และหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีเส่ียงตํอการติดสารเสพติด การทะเลาะวิวาท การ
เข๎าไปในแหลํงอบายมุข   มีทักษะชีวิตในการปูองกันตนเองในด๎านอุบัติเหตุตํางๆ ท่ีน าไปสํูอันตราย 

โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ  กระบวนการวิเคราะห์          
กระบวนการแก๎ปัญหา   กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการสร๎างความตระหนัก   กระบวนการกลํุม    
กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ   กระบวนการสร๎างคํานิยม  
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึ่ง
ประสงค์ตาม 
คุณค่าพระวรสาร มีความรักชาติ   ศาสน์  กษัตริย์   ซ่ือสัตย์สุจริต   มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎   อยูํอยํางพอเพียง  
มุํงมั่นในการท างานรักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา และกตัญญู ความรัก  ความเคารพ/ศักด์ิศรี 
ความจริง สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 
 
 

 
ตัวชี้วัด 
 
พ ๔.๑ ม.๒/๓ – ม.๒/๕ – ม.๒/๖ – ม.๒/๗ ,  
พ ๕.๑ ม.๒/๑ – ม.๒/๒ – ม.๒/๓ 
 
รวม   ๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 

 



๑๔๗ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
พ ๒๓๑๐๑    สุขศึกษา                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑            เวลา  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ศึกษา  วิเคราะห์  เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ในวัยทารก วัยกํอนเรียน วัยรุํน วัยผ๎ูใหญํ วัยสูงอายุ  ศึกษาอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมตํอ
การเปล่ียนแปลงของวัยรุํน  เข๎าใจ อิทธิพลของส่ือโฆษณา  โทรทัศน์ วิทยุ ส่ิงพิมพ์ อินเทอร์เน็ตหรือส่ือตํางๆ 
ตํอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุํน  อธิบายหลักการ วิธีการวางแผนครอบครัวและท่ีเหมาะสม  
ปัจจัยท่ีมีผละกระทบตํอการต้ังครรภ์ วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางปูองกัน แก๎ไขความขัดแย๎งใน
ครอบครัว  การก าหนดอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยทารก  วัยเด็ก  วัยรุํน  วัยผ๎ูใหญํ  วัยสูงอายุ โดยค านึงถึง
ความประหยัด และคุณคําทางอาหาร 

 โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ  กระบวนการ
วิเคราะห์          กระบวนการแก๎ปัญหา   กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการสร๎างความตระหนัก   
กระบวนการกลํุม    กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ   กระบวนการสร๎างคํานิยม  
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึ่ง
ประสงค์ตาม 
คุณค่าพระวรสาร มีความรักชาติ   ศาสน์  กษัตริย์   ซ่ือสัตย์สุจริต   มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎   อยูํอยํางพอเพียง  
มุํงมั่นในการท างานรักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา และกตัญญู ความรัก  ความเรียบง่าย 
ความพอเพียง สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
 
 
 
ตัวชี้วัด 
 
พ ๑.๑ ม.๓/๑ - ม.๓/๒ - ม.๓/๓ ,  
พ ๒.๑ ม.๓/๑ - ม.๓/๒ - ม.๓/๓ , 
พ ๔.๑ ม.๓/๑ - ม.๓/๒ 
 
รวม   ๘  ตัวชี้วัด 

 



๑๔๘ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
พ ๒๓๑๐๒    สุขศึกษา                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒            เวลา  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
ศึกษา  วิเคราะห์  โรคท่ีเป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บปุวยและการตายของคนไทย ศึกษาโรคท่ีติดตํอ 

เชํนโรคท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์  โรคเอดส์ โรคไข๎หวัดนก โรคท่ีไมํติดตํอ เชํนโรคหัวใจ โรคความดันโลหิต
สูง  โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง  มีแนวทางแก๎ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน วางแผนการออกก าลังกาย  
เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย  แนวทางปูองกันแก๎ไขท่ีมีความเส่ียงตํอสุขภาพ หลีกเล่ียงการใช๎ความรุนแรง
ในการแก๎ไขปัญหา   แนวทางการปูองกันอุบัติเหตุ  และรู๎จักการปฐมพยาบาลเบ้ืองต๎นได๎  

โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ  กระบวนการวิเคราะห์          
กระบวนการแก๎ปัญหา   กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการสร๎างความตระหนัก   กระบวนการกลํุม    
กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ   กระบวนการสร๎างคํานิยม  
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึ่ง
ประสงค์ตาม 
คุณค่าพระวรสาร มีความรักชาติ   ศาสน์  กษัตริย์   ซ่ือสัตย์สุจริต   มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎   อยูํอยํางพอเพียง  
มุํงมั่นในการท างานรักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา และกตัญญู ความรัก  ความเคารพ/ศักด์ิศรี 
ความจริง สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 
 
 

 
ตัวชี้วัด 
 
พ ๔.๑ ม.๓/๓ - ม.๓/๔ - ม.๓/๕,  
พ ๕.๑ ม.๓/๑ - ม.๓/๒ - ม.๓/๓ - ม.๓/๔ - ม.๓/๕ 
 
รวม   ๘  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 



๑๔๙ 

 
ค าอธิบายรายวิชา          

                                             
รหัสวิชา  พ ๒๑๑๐๑ พลศึกษา (แบดมินตัน)              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๑                     เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง 
   
                    ศึกษาประวัติ ความเป็นมาและวิวัฒนาการของการเลํนกีฬาแบดมินตันคุณลักษณะของผ๎ูเลํน
กีฬาแบดมินตัน ประโยชน์ของการเลํนกีฬาแบดมินตัน  อุปกรณ์ สนาม สถานท่ีใช๎ในการแขํงขันและการดูแล
รักษาอุปกรณ์ วิธีการเสริมสร๎างสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข๎องกับการเลํนกีฬาแบดมินตัน  
มารยาท  กฎ กติกา และมีทักษะพื้นฐานในการเลํนกีฬาแบดมินตัน เชํน การจับไม๎แร็กเก็ต การฟุตเวิร์ก การ
ตีลูกหน๎ามือ หลังมือ การเสิร์ฟ การตีลูกโดํง การตีลูกดาด การตีลูกหยอด การตบลูก การเลํนแบดมินตันเพื่อ
การแขํงขัน  รูปแบบการเคล่ือนไหวในกีฬา  และมีความสามารถในการเคล่ือนไหว ทักษะกลไกในการออก
ก าลังกายโดย การรํวมเลํนกีฬา  รู๎คุณคําของการออกก าลังกาย กลยุทธ์ในการเลํนกีฬาสากล    ความมีน้ าใจ 
และประโยชน์ของการท างานเป็นทีม การแขํงขัน ความส าคัญของการมีสุขภาพดี หลักและวิธีการเสริมสร๎าง
สมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกายอธิบายหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช๎ทักษะกลไกและทักษะ
พื้นฐานท่ีน าไปสํูการพัฒนาทักษะการเลํนกีฬา กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช๎ทักษะ
พื้นฐานตามชนิดกีฬาอยํางละ ๑ ชนิด กิจกรรมนันทนาการอยํางน๎อย ๑ กิจกรรม ความส าคัญของการออก
ก าลังกายและการเลํนกีฬาท่ีเลือกและการเลํนกีฬาและการท างานเป็นทีมอยํางสนุกสนาน ความแตกตําง
ระหวํางวิธีการเลํนกีฬาของตนเองกับผ๎ูอื่น 
  โดยน าเทคนิคการสอนกีฬาแบดมินตันสมัยใหมํมาสอนและใช๎ในการฝึกปฏิบัติ มุํงเน๎นให๎
ผ๎ูเรียนใช๎กระบวนการแสวงหาความรู๎ การฝึกทักษะโดยใช๎กิจกรรมการเคล่ือนไหว  การออกก าลังกายการเลํน
เกมและกีฬาแบดมินตันเป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพื้นฐานในการเลํนกีฬาแบดมินตัน รวมท้ัง
การเสริมสร๎างสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข๎องกับการเลํนกีฬาแบดมินตันท้ังทางด๎าน
รํางกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  การสร๎างเจตคติท่ีดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยูํเป็นประจ า
อยํางสม่ าเสมอ   
  เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมัน่
ในการท างาน   รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  ตามคุณค่าพระวรสาร  มีความรักเมตตา  รู้จัก
แบ่งปัน  ความซ่ือตรง  การไตร่ตรอง    รวมถึงอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ  รักเมตตา กตัญญู 
 
ตัวชี้วัด   
พ.๓.๑ ม.๑/๑ , พ.๓.๑ ม.๑/๒ , พ.๓.๑ ม.๑/๓ 
พ.๓.๒ ม.๑/๑ , พ.๓.๒ ม.๑/๒ , พ.๓.๒ ม.๑/๓ , พ.๓.๒ ม.๑/๔ , พ.๓.๒ ม.๑/๕ , พ.๓.๒ ม.๑/๖ 
รวม  ๑๖ ตัวชี้วัด 



๑๕๐ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
พ ๒๓๑๐๒    วอลเลย์บอล                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒            เวลา  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล   ประโยชน์กีฬาวอลเลย์บอล และให๎มีสํวนรํวม
ปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหาร การออกก าลังกายด๎วยกิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอล  มีทักษะการเคล่ือนท่ี  
การเลํนลูกสองมือลําง  การเลํนลูกสองมือบน     ทักษะในการตบลูกบอล ทักษะการสกัดกั้นลูกบอล   ทักษะ
การเสิร์ฟ   รูปแบบ  เทคนิค การเลํนประเภททีม  กฎ กติกาการแขํงขันและอื่นๆอยํางถูกต๎อง ปลอดภัยและ
สนุกสนาน หรืออาจน ากิจกรรมพลศึกษาอื่นๆ ท่ีมีคุณคําเทําเทียมกับกีฬาวอลเลย์บอล แทนตามความ
เหมาะสม  พร๎อมกับให๎เรียนรู๎การปูองกันการแก๎ไข  การสรํงเสริมสุขภาพ เพื่อให๎รู๎หลักและวิธีการออกก าลัง
กายท่ีถูกต๎อง มีทักษะ  มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย  เห็นคุณคํา และน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 โดยน าเทคนิคการสอนกีฬาวอลเลย์บอลสมัยใหมํมาสอนและใช๎ในการฝึกปฏิบัติ มุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนใช๎
กระบวนการแสวงหาความรู๎ การฝึกทักษะโดยใช๎กิจกรรมการเคล่ือนไหว  การออกก าลังกาย  การเลํนเกม
และกีฬาวอลเลย์บอล  เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพื้นฐานในการเลํนกีฬาแบดมินตัน รวมท้ัง
การเสริมสร๎างสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข๎องกับการเลํนกีฬาวอลเลย์บอล  ท้ังทางด๎าน
รํางกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  การสร๎างเจตคติท่ีดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยูํเป็นประจ า
อยํางสม่ าเสมอ   
  เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมัน่
ในการท างาน   รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  ตามคุณค่าพระวรสาร  มีความรักเมตตา  รู้จัก
แบ่งปัน  ความซ่ือตรง  การไตร่ตรอง    รวมถึงอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ  รักเมตตา กตัญญู 
 
 
ตัวชี้วัด 
 
พ ๓.๑ ม.๑/ ๑ - ม.๑/ ๒ - ม.๑/ ๓ ,  
พ ๓.๒ ม.๑/๑ - ม.๑/๒ - ม.๑/๓  
 
รวม  ๖ ตัวชี้วัด 
 
 



๑๕๑ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ๒๒๑๐๑  ชื่อวิชาพลศึกษา(กระบี่กระบอง)        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๑               เวลา๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
 ศึกษาเพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาประโยชน์และเห็นคุณคําของการเลํน
กระบี่กระบอง และมวยไทยโบราณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คณะครุศาสตร์ สาขาพลศึกษา ปฏิบัติตาม
กฎ กติกา มีทักษะในการไหว๎ครูขั้นพรม นั่ง-ยืน ไม๎ร าท่ี ๑-๑๒ การถวายบังคม การตี การตํอส๎ู และการ
แขํงขัน 
 สร๎างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบมีความซื้อสัตย์ สุจริต มีวินัย น าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม มีน้ าใจนักกีฬา รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย 
 โดยใช๎กระบวนการกระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ 
กระบวนการกลํุม กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการฟัง 
 เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการ
ท างาน   รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  ตามคุณค่าพระวรสาร  มีความรักเมตตา  รู้จักแบ่งปัน  
ความซ่ือตรง  การไตร่ตรอง    รวมถึงอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ  รักเมตตา กตัญญู 
 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ ๓.๑ ม.๒/๑ - ม.๒/๒ -ม.๒/๓ – ม.๒/๔ 
พ ๓.๒ ม.๒/๑ - ม.๒/๒ -ม.๒/๓ - ม.๒/๔ - ม.๒/๕  
พ ๔.๑ ม.๒/๗ 
 
รวม  ๘ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
พ ๒๒๑๐๒    กรีฑา                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒               เวลา  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของกรีฑา ให๎มีสํวนรํวมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหาร การออก
ก าลังกายด๎วยกิจกรรมกรีฑาในเรื่องการตั้งต๎นการวิ่ง   การเข๎าสํูส๎นชัย การวิ่งผลัด การวิ่งข๎ามรั้ว การกระโด
สูง  การกระโดไกล การทํุมน้ าหนัก การขว๎างจักร และอื่นๆอยํางถูกต๎อง ปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจน า
กิจกรรมพลศึกษาอื่นๆ ท่ีมีคุณคําเทําเทียมกับกรีฑามาแทนตามความเหมาะสม  พร๎อมกับให๎เรียนรู๎การ
ปูองกันการแก๎ไข  การสรํงเสริมสุขภาพ เพื่อให๎รู๎หลักและวิธีการออกก าลังกายท่ีถูกต๎อง มีทักษะ  มี
สมรรถภาพทางกายและทางจิตใจ มีระเบียบวินัย  เห็นคุณคํา และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช๎กระบวนการกระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ 
กระบวนการกลํุม กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการฟัง 
 เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการ
ท างาน   รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  ตามคุณค่าพระวรสาร  มีความรักเมตตา  รู้จักแบ่งปัน  
ความซ่ือตรง  การไตร่ตรอง    รวมถึงอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ  รักเมตตา กตัญญู 
 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 
พ ๓.๑ ม.๒/ ๑ - ม.๒/ ๒ - ม.๒/ ๓  
พ ๓.๒ ม.๒/๑ - ม.๒/๒ - ม.๒/๓  
 
รวม  ๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา พ๒๓๑๐๑  ชื่อวิชาพลศึกษา(เซปักตะกร้อ)          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑                                            เวลา๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน  
 
 ศึกษาเพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาประโยชน์และคุณคํากีฬาเซปักตะกร๎อ 
มารยาทของการเลํน มารยาทของการดูการแขํงขันกีฬา หลักการทางวิทยาศาสตร์ด๎านกีฬาเซปักตะกร๎อ การ
เคล่ือนไหวรํางกาย การอบอุํนรํางกาย ฝึกทักษะการตูกกข๎างเท๎าด๎านใน ลูกหลังเท๎า เขํา ศีรษะ การเสิร์ฟ เลํน
เป็นวง เลํนทีม การแขํงขัน เห็นคุณคําการปฏิบัติตามสิทธิ กฎ กติกา การแขํงขันกีฬาเซปักตะกร๎อ ช่ืนชมใน
สุนทรียภาพของการเลํน และผ๎ูดูท่ีดี สร๎างเสริมสุภาพ สมรรถภาพ มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีวินัย น าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสมมีน้ าใจ รักกีฬา รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย  
 โดยใช๎กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างความรู๎ ความ
เข๎าใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ
กระบวนการฟงั 
 เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการ
ท างาน   รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  ตามคุณค่าพระวรสาร  มีความรักเมตตา  รู้จักแบ่งปัน  
ความซ่ือตรง  การไตร่ตรอง    รวมถึงอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ  รักเมตตา กตัญญู 
 
 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ ๓.๑ ม.๓/๑ - ม.๓/๒ -ม.๓/๓  
พ ๓.๒ ม.๓/๑ - ม.๓/๒ -ม.๓/๓ - ม.๓/๔ - ม.๓/๕  
พ ๔.๑ ม.๓/๕ 
 
รวม  ๘ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
พ ๒๓๑๐๒    บาสเกตบอล                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒            เวลา  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของบาสเกตบอล ให๎มีสํวนรํวมและปฏิบัติจริงในกิจ -กรรมการบริหาร 
การออกก าลังกายด๎วยกิจกรรมบาสเกตบอลในเรื่องการสํงลูก  การรับลูก  การเล้ียงลูก  การยิงประตู การรับ
ลูกกระดอนจากแปูนแบบตํางๆ  วิธีการเลํนในแบบตํางๆ ท้ังในขนาดเป็นผ๎ูเลํนฝุายรับและฝุายรุก       การ
เลํนเป็นทีมและอื่นๆอยํางถูกต๎อง ปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจน ากิจกรรมพลศึกษาอื่นๆ ท่ีมีคุณคําเทํา
เทียมกับมาบาสเกตบอล แทนตามความเหมาะสม  พร๎อมกับให๎เรียนรู๎การปูองกันการแก๎ ไข  การสรํงเสริม
สุขภาพ เพื่อให๎รู๎หลักและวิธีการออกก าลังกายท่ีถูกต๎อง มีทักษะ  มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบ
วินัย  เห็นคุณคํา และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช๎กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างความรู๎ ความ
เข๎าใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ
กระบวนการฟงั 
 เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการ
ท างาน   รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  ตามคุณค่าพระวรสาร  มีความรักเมตตา  รู้จักแบ่งปัน  
ความซ่ือตรง  การไตร่ตรอง    รวมถึงอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ  รักเมตตา กตัญญู 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 
พ ๓.๑ ม.๓/ ๑ - ม.๓/ ๒ - ม.๓/ ๓  
พ ๓.๒ ม.๓/๑ - ม.๓/๒ - ม.๓/๓  
 
รวม  ๖ ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 



๑๕๕ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
ความส าคัญของศิลปะ 

                กลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะเป็นกลํุมสาระท่ีชํวยพัฒนาให๎ผ๎ูเรียนมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มี
จินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณคํา ซึ่งมีผลตํอคุณภาพชีวิตมนุษย์  
กิจกรรมทางศิลปะชํวยพัฒนาผ๎ูเรียนท้ังด๎านรํางกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสํู
การพัฒนาส่ิงแวดล๎อม  สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาตํอหรือ
ประกอบอาชีพได๎  
 กลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะมุํงพัฒนาให๎ผ๎ูเรียนเกิดความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิด
ความซาบซึ้งในคุณคําของศิลปะ เปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนแสดงออกอยํางอิสระในศิลปะแขนงตําง ๆ ประกอบด๎วย
สาระส าคัญ คือ 

- ทัศนศิลป์ มีความรู๎ความเข๎าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร๎างและน าเสนอผลงาน              
ทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช๎อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมท้ังสามารถใช๎เทคนิค วิธีการ          
ของศิลปินในการสร๎างงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์            
เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  เห็นคุณคํางานศิลปะท่ีเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   

- ดนตรี มีความรู๎ความเข๎าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอยํางสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณคําดนตรี ถํายทอดความรู๎ สึก ทางดนตรีอยํางอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคําดนตรี            ท่ี
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล ร๎องเพลง และเลํนดนตรี                 
ในรูปแบบตําง ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี  แสดงความรู๎สึกท่ีมีตํอดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข๎าใจ
ความสัมพันธ์ระหวํางดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม  และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์   

- นาฏศิลป์ มีคว ามรู๎ ค ว าม เข๎ า ใ จอ ง ค์ประกอบนาฏ ศิลป์   แสดงออกทางน าฏ ศิลป์                   
อยํางสร๎างสรรค์  ใช๎ศัพท์เบื้องต๎นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํานาฏศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก 
ความคิดอยํางอิสระ สร๎างสรรค์การเคล่ือนไหวในรูปแบบตําง ๆ ประยุกต์ใช๎นาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  เข๎าใจ
ความสัมพันธ์ระหวํางนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม เห็นคุณคําของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย และสากล  

 
 
 
 

 



๑๕๖ 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 
สาระที่ ๑  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์  
 วิจารณคุ์ณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ  
 ช่ืนชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ ๑.๒   เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคํางาน 
 ทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

สาระที่ ๒  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑  เข๎าใจและแสดงออกทางดนตรีอยํางสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณคําดนตรี 

ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํอดนตรีอยํางอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช๎              ใน
ชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ ๒.๒   เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคําของดนตรี 
  ท่ี เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 
สาระที่ ๓  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑  เข๎าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณคํา 
 นาฏศิลป์ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดอยํางอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช๎ 
 ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ ๓.๒  เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณคํา 
 ของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๕๗ 

 
ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

รหัสวิชา  ศ ๑๑๑๐๑                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
 อภิปรายเกี่ยวกับรูปรํางลักษณะและขนาดของส่ิงรอบตัวในธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์สร๎างขึ้นได๎แกํ
อุทยานประวัติศาสเขาพนมรุ๎ง ปราสาทนครวัดนครธม  บอกความรู๎สึกท่ีมีตํอธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม
รอบตัวลักษณะของเสียงดังเบาและความช๎าเร็วของจังหวัดส่ิงท่ีตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์ส่ิงท่ีตนเอง
ชอบจากการดูหรือรํวมแสดง  มีทักษะพื้นฐานในการใช๎วัสดุอุปกรณ์สํวนรํวมในกิจกรรมดนตรีอยํางสนุกสนาน
เพลงประจ าจังหวัดบุรีรัมย์  สร๎างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช๎สีด๎วยเทคนิคตํางๆ  วาดภาพระบายสี
ธรรมชาติตามความรู๎สึกของตนเอง  ระบุงานทัศนศิลป์ท่ีใช๎ในชีวิตประจ าวันส่ิงท่ี ช่ืนชมในดนตรีท้องถ่ิน
การละเล่นของเด็กไทยการละเล่นเดินตล๊อก  จังหวัดบุรีรัมย์  เรียนรู๎ภาษากัมพูชาในการส่ือสารการแตํง
กายพื้นเมืองกัมพูชา  รู๎วําส่ิงตํางๆกํอก าเนิดให๎เกิดเสียงท่ีแตกตําง  ทํองบทกลอนร๎องเพลงได๎งํายๆ  เลําถึง
เพลงในท๎องถิ่น เลียนแบบการเคล่ือนไหว  แสดงทําทางส่ือความหมายแทนค าพูด 

โดยใช๎กระบวนการเช่ือมโยง  กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการสร๎างความคิด
วิจารณญาณ  กระบวนการสร๎างคํานิยม  กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการ
ตัดสินใจ  กระบวนการท างาน  กระบวนการฟัง  กระบวนการวิเคราะห์   กระบวนการทางภาษา  
กระบวนการสร๎างความตระหนัก  กระบวนการคิดสร๎างสรรค์ 
 เพื่อให๎มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง  มุํงมั่น
ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา  และกตัญญู 
 
ตัวชี้วัด 
ศ ๑.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕ 
ศ ๑.๒ ป.๑/๑ 
ศ ๒.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕ 
ศ ๒.๒ ป.๑/๑ , ป.๑/๒  
ศ ๓.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 
ศ ๓.๒ ป.๑/๑ , ป.๑/๒  
 
รวม ๑๘ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



๑๕๘ 

 
ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

รหัสวิชา  ศ ๑๒๑๐๑                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒           จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
บรรยายรูปรํางรูปทรงท่ีพบเห็นในธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมได๎แกํรูปทรงท่ีพบเห็นในบริเวณโรงงาน

น้ าตาล  อ าเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  โรงงานอุตสากรรมในเขตประเทศอาเซียน  ระบุทัศนธาตุท่ีอยูํใน
ส่ิงแวดล๎อมโดยเน๎นเรื่องเส๎นสีรูปรํางและรูปทรงมารยาทในการชมการแสดงการละเลํนพื้นบ๎านส่ิงท่ีช่ืนชอบ
และภาคภูมิใจในการละเลํนพื้นบ๎าน  สร๎างงานทัศนศิลป์ตํางๆโดยใช๎ทัศนธาตุท่ีเน๎นเส๎นรูปรํางภาพปะติดโดย
การตัดหรือฉีกกระดาษ งานทัศนศิลป์ท่ีเป็นรูปแบบงานโครงสร๎างเคล่ือนไหว  มีทักษะพื้น ฐานการใช๎วัสดุ
อุปกรณ์สร๎างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ  วาดภาพเพื่อถํายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ๎าน  
เลือกงานทัศนศิลป์และบรรยายถึงส่ิงท่ีมองเห็นรวมถึงเนื้อหาเรื่องราว  บอกความส าคัญของงานทัศนศิลป์ท่ี
พบเห็นในชีวิตประจ าวันความหมายและความส าคัญของเพลงท่ีได๎ยินความสัมพันธ์ของเสียงร๎องเสียงดนตรีใน
เพลงท๎องถิ่นโดยใช๎ค างํายงําย  อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทตํางๆในท๎องถิ่นโดยเน๎นถึงวิธีสร๎างงาน
และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎  จ าแนกแหลํงก าเนิดของเสียงท่ีได๎ยินคุณสมบัติของเสียงสูงต่ าดังเบาส้ันยาว  เคาะ
จังหวะหรือเคล่ือนไหวรํางกายให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาของเพลงประกอบเพลงประจ าจังหวัดบุรีรัมย์และ
ท านองเพลงกันตรึม  ร๎องเพลงได๎งํายท่ีเหมาะสมกับวัย  แสดงและเข๎ารํวมกิจกรรมทางดนตรีในท๎องถิ่นการ
เคล่ือนไหวท่ีสะท๎อนอารมณ์ของตนเองอยํางอิสระได๎แกํเพลงเรือมกระโน๏บติงตอง  ภาษาเขมรท่ีมีในเพลงเรือ
มกระโน๏บติงตอง ทําทางเพื่อส่ือความหมายแทนค าพูดทําทางประกอบจังหวะอยํางสร๎างสรรค์  เคล่ือนไหว
ขณะอยูํกับท่ีและเคล่ือนท่ี  เช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นในการละเลํนพื้นบ๎านกับส่ิงท่ีพบเห็นในการด ารงชีวิตของคน
ไทย 

โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ  กระบวนการฟัง  กระบวนการคิดวิจารณญาณ  กระบวนการ
สร๎างคํานิยม  กระบวนการสร๎างความตระหนัก  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดสร๎างสรรค์  กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการด๎าน
ภาษาและกระบวนการแก๎ปัญหา 
 เพื่อให๎มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง  มุํงมั่น
ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา  และกตัญญู 
 
ตัวชี้วัด 
ศ ๑.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕ , ป.๒/๖ , ป.๒/๗ , ป.๒/๘ 
ศ ๑.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
ศ ๒.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕ 
ศ ๒.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒  



๑๕๙ 

 
ศ ๓.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕ศ ๓.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒  , ป.๒/๓                                       
รวม ๒๕ ตัวชี้วัด 
 

ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

รหัสวิชา  ศ ๑๓๑๐๑                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓           จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
บรรยายรูปรํางรูปทรงในธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์เหตุผลในการสร๎างงานทัศนศิลป์

โดยเน๎นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ลักษณะรูปรํางรูปทรงในงานการออกแบบส่ิงตํางๆท่ีมีในบ๎านและโรงเรียน  
ระบุวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎สร๎างผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเองตามทัศนธาตุ ท่ีเน๎นในทัศนศิลป์นั้นนั้นลักษณะของเครื่องดนตรีที่เห็นในชีวิตประจ าวันเรื่องรูปรํางของ
เครื่องดนตรีวงกันตรึม ลักษณะเดํนของดนตรีในท๎องถิ่นและเอกลักษณ์ของเครื่องดนตรีในท๎องถิ่นความส าคัญ
และประโยชน์ของดนตรีตํอการด าเนินชีวิตของคนในท๎องถิ่นส่ิงท่ีเป็นลักษณะเดํนและเอกลักษณ์ของการ
แสดงนาฏศิลป์  จ าแนกทัศนธาตุของส่ิงตํางๆในธรรมชาติส่ิงแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์โดยเน๎นเรื่องเส๎นสี
รูปรํางรูปทรงและพื้นผิว  วาดภาพส่ิงของรอบตัวถํายทอดความคิดความรู๎สึกจากเหตุการณ์ในชีวิตจริงโดยใช๎
เส๎นรูปรํางรูปทรงสีและพื้นผิวเร่ืองทัศนศิลป์ท้องถ่ินงานแกะสลักเทียนแห่เทียนเข้าพรรษา  อ าเภอประโคน
ชัยจังหวัดบุรีรัมย์  ระบายสีส่ิงของรอบตัว  มีทักษะพื้นฐานในการใช๎วัสดุอุปกรณ์สร๎างสรรค์งานปั้นสํวนรํวม
ในกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย  วิธีการในการสร๎างงานทัศนศิลป์โดยเน๎นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์
การสร๎างงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น  จัดกลํุมของภาพตามทัศนธาตุท่ีเน๎นในงานทัศนศิลป์นั้นนั้นเลําถึงท่ีมาของ
งานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่นการแสดงนาฏศิลป์ท่ีเคยเห็นในท๎องถิ่นอธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และการสร๎างงาน
ทัศนศิลป์ในท๎องถิ่นความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์  ใช๎รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ  
บอกบทบาทหน๎าท่ีของเพลงท่ีได๎ยินประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  ขับร๎องและบรรเลง
ดนตรีงํายงําย  เคล่ือนไหวทําทางสอดคล๎องกับอารมณ์ของเพลงท่ีฟังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี
เสียงขับร๎องของตนเองและผ๎ูอื่นทําทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันหรือ
โอกาสตํางๆได๎อยํางเหมาะสม  สร๎างสรรค์การเคล่ือนไหวในรูปแบบตํางๆในสถานการณ์ส้ันส้ันเปรียบเทียบ
บทบาทหน๎าท่ีของผ๎ูแสดงและผ๎ูชมเรื่องงานงิ้วประจ าปีจังหวัดบุรีรัมย์ 

 โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ
กระบวนการฟัง  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการของทัศนธาตุปัจจัยในการมองเห็น  กระบวนการวิเคราะห์
กระบวนการขององค์ประกอบของดนตรี  กระบวนการแก๎ปัญหา  กระบวนการสร๎างคํานิยม  กระบวนการ
ขององค์ประกอบของนาฏศิลป์ 
 เพื่อให๎มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง  มุํงมั่น
ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา  และกตัญญู 
 



๑๖๐ 

 
ตัวชี้วัด 
ศ ๑.๑  ป.๓/๑, ป. ๓/๒ ,ป. ๓/๓ ,ป. ๓ /๔ ,ป. ๓/ ๕ ,ป. ๓ /๖, ป. ๓ / ๗, ป. ๓/ ๘, ป.๓ / ๙ ,ป.๓/ ๑๐ 
ศ ๑.๒  ป.๓ / ๑  , ป.๓ / ๒ 
ศ ๒.๑  ป.๓/๑, ป. ๓/๒ ,ป. ๓/๓ ,ป. ๓ /๔ ,ป. ๓/ ๕ ,ป. ๓ /๖, ป. ๓ / ๗ 
ศ ๒.๒  ป.๓ / ๑  , ป.๓ / ๒       
ศ ๓.๑  ป.๓/๑, ป. ๓/๒ ,ป. ๓/๓ ,ป. ๓ /๔ ,ป. ๓/ ๕                                   
ศ ๓.๒  ป.๓/๑, ป. ๓/๒ ,ป. ๓/๓                                               
รวม  ๒๙  ตัวชี้วัด 
 

ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

รหัสวิชา  ศ ๑๔๑๐๑        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔           จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
 การเปรียบเทียบ รูปลักษณะของรูปรํางรูปทรงในธรรมชาติส่ิงแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ ความคิด
ความรู๎สึกท่ีถํายทอดผํานงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น การแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงท่ีมาจาก
วัฒนธรรมอื่น อภิปราย อิทธิพลของสีวรรณะอุํน และสีวรรณะเย็นท่ีมีตํออารมณ์ของมนุษย์ งานทัศนศิลป์ใน
เหตุการณ์และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในท๎องถิ่น จ าแนกทัศนธาตุของส่ิงตําง ๆ ในธรรมชาติส่ิงแวดล๎อม
และงานทัศนศิลป์โดยเน๎นเรื่องเส๎น สี รูปรําง รูปทรง พื้นผิว และพื้นท่ีวําง ประเภทของเครื่องดนตรีท่ีใช๎ใน
เพลงท่ีฟัง มีทักษะพื้นฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์ สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ ทักษะพื้นฐานในการใช๎วัสดุ 
อุปกรณ์ สร๎างสรรค์งานวาดภาพระบายสี บรรยายลักษณะของภาพโดยเน๎นเรื่องการจัดระยะความลึก 
น้ าหนัก และแสงเงาในภาพ เร่ืองรูปร่างรูปทรงประเพณีว่ิงว่าว อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับ
งานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมตําง ๆ วาดภาพ ระบายสีโดยใช๎วรรณะอุํน และวรรณะเย็นถํายทอด
ความรู๎สึกและจินตนาการ เลือกใช๎วรรณะสีเพื่อถํายทอดอารมณ์ ความรู๎สึกในการสร๎างงานทัศนศิลป์ ระบุ
เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ในเหตุการณ์และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในท๎องถิ่น ทิศทางการเคล่ือนท่ีขึ้น – ลง
งําย ๆ ของท านอง รูปแบบจังหวะและความเร็ว ของจังหวะในเพลงท่ีฟัง ดนตรีสามารถใช๎ในการส่ือเรื่องราว
ตําง ๆ ความส าคัญในการอนุรักษ์สํงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรีพื้นฐาน ทางนาฏศิลป์และการละครท่ีใช๎ส่ือ
ความหมายและอารมณ์เหตุผลท่ีควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ บอกประโยคเพลงอยํางงําย 
แหลํงท่ีมาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยท่ีสะท๎อนในดนตรีและเพลงท๎องถิ่น อําน โน๎ตดนตรีไทยและสากล 
เขียน โน๎ตดนตรีไทยและสากล ร๎องเพลงโดยใช๎ชํองเสียงท่ีเหมาะสมกับตนเอง เร่ืองร้องเล่นวงกันตรึม บ้าน
น้ าซับ ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ใช๎เครื่องดนตรีอยํางถูกต๎องและปลอดภัย ภาษาทํา และ
นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครงําย ๆ ในการถํายทอดเรื่องราว เรื่องการแสดงอาสรวาทรัชกาลท่ี ๑ อ าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เก็บเครื่องดนตรี แสดงการเคล่ือนไหวในจังหวะตําง ๆ ตามความคิดของตน นาฏศิลป์
เป็นคํูและหมูํ เลําส่ิงท่ีช่ืนชอบในการแสดง โดยเน๎นจุดส าคัญของเรื่องและลักษณะเดํนของตัวละคร อธิบาย



๑๖๑ 

 
ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอยํางงําย ๆ ความส าคัญของการแสดง ความเคารพในการ
เรียนและการแสดงนาฏศิลป์ 

โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ 
กระบวนการสร๎างผลงาน  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการวิเคราะห์  กระบวนการของทัศนธาตุปัจจัยในการ
มองเห็น  กระบวนการฟัง กระบวนการขององค์ประกอบของดนตรี  กระบวนการขององค์ประกอบของ
นาฏศิลป์  กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง  มุํงมั่น
ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา  และกตัญญู 
 
ตัวชี้วัด 
ศ ๑.๑  ป.๔/๑, ป. ๔/๒ ,ป. ๔/๓ ,ป. ๔/๔ ,ป. ๔/๕ ,ป. ๔ /๖, ป. ๔/๗, ป. ๔/๘, ป.๔/๙  
ศ ๑.๒  ป.๔/๑  , ป.๔/๒ 
ศ ๒.๑  ป.๔/๑, ป. ๔/๒ ,ป. ๔/๓ ,ป. ๔/๔ ,ป. ๔/๕ ,ป. ๔/๖, ป. ๔/๗     
ศ ๒.๒  ป.๔/๑  , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 
ศ ๓.๑  ป.๔/๑, ป. ๔/๒ ,ป. ๔/๓ ,ป. ๔ /๔ ,ป. ๔/๕ 
ศ ๓.๒  ป.๔/๑, ป. ๔/๒ ,ป. ๔/๓, ป. ๔ /๔                                               
รวม  ๓๐  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 

 
ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

รหัสวิชา  ศ ๑๕๑๐๑             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕           จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
 บรรยาย เกี่ยวกับจังหวะต าแหนํงของส่ิงตําง ๆ ท่ีปรากฏในส่ิงแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ประโยชน์ 
และคุณคําของงานทัศนศิลป์ท่ีมีผลตํอชีวิตของคนในสังคม องค์ประกอบนาฏศิลป์ เปรียบเทียบ ความ
แตกตํางระหวํางงานทัศนศิลป์ท่ีสร๎างสรรค์ด๎วยวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการท่ีตํางกัน การแสดงนาฏศิลป์ชุดตําง 
ๆ แสดงประเภทตําง ๆ ของไทย ในแตํละท๎องถิ่น วาดภาพ โดยใช๎เทคนิคแสงเงาน้ าหนัก สร๎างสรรค์ งานปั้น
จากดินน้ ามันหรือดินเหนียวโดยเน๎นการถํายทอดจินตนาการ งานพิมพ์ภาพโดยเน๎นการจัดวางต าแหนํงของส่ิง
ตํางๆ ในภาพ ระบุ ปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการส่ือความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเองและ
บอกวิธีการปรับปรุงงานให๎ดีขึ้น เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ ในแหลํงเรียนรู๎หรือนิทรรศการ
ศิลปะ องค์ประกอบดนตรี  ในเพลงท่ีใช๎ในการส่ืออารมณ์ นาฏศิลป์พื้นบ๎านท่ีสะท๎อนถึงวัฒนธรรมและ
ประเพณี อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ท่ีสะท๎อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท๎องถิ่น จ าแนกลักษณะของ
เสียงขับร๎องและเครื่องดนตรีที่อยูํในวงดนตรีประเภทตําง ๆ อําน เขียนโน๎ตดนตรีไทยและสากล ๕ ระดับเสียง 
ใช๎เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและท านอง รํวมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจิตนาการ ด๎นสดโดยใช๎
ประโยคเพลง อธิบาย ความสัมพันธ์ระหวํางดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมตําง ๆ คุณคําของดนตรีท่ีมาจาก
วัฒนธรรมท่ีตํางกัน แสดงทําทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน นาฏศิลป์โดยเน๎นการใช๎
ภาษาทําทาง และนาฏยศัพท์ในการส่ือความหมายของการแสดงออก นาฏศิลป์พื้นบ๎านท่ีสะท๎อนถึงวัฒนธรรม
และประเพณี มี สํวนรํวมในกลํุมการเขียนเค๎าโครงเรื่องหรือบทละครส้ัน ๆ บอก ประโยชน์ท่ีได๎รับจากการชม
การแสดงโดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ 
กระบวนการสร๎างผลงานจิตรกรรม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการของทัศนธาตุ
ปัจจัยในการมองเห็น กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการฟัง กระบวนการขององค์ประกอบของดนตรี
กระบวนการขององค์ประกอบของนาฏศิลป์ กระบวนการแก๎ปัญหา 
 เพื่อให๎มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง  มุํงมั่น
ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา  และกตัญญู 
ตัวชี้วัด 
ศ ๑.๑   ป.๕/๑, ป. ๕/๒ ,ป. ๕/๓ ,ป. ๕ /๔ ,ป. ๕/ ๕ ,ป. ๕ /๖, ป. ๕ / ๗  
ศ ๑.๒  ป.๕ / ๑  , ป.๕ / ๒ 
ศ ๒.๑  ป.๕/๑, ป. ๕/๒ ,ป. ๕/๓ ,ป. ๕ /๔ ,ป. ๕/ ๕ ,ป. ๕ /๖, ป. ๕ / ๗ 
ศ ๒.๒ ป.๕ / ๑  , ป.๕ / ๒ 
ศ ๓.๑   ป.๕/๑, ป. ๕/๒ ,ป. ๕/๓ ,ป. ๕ /๔ ,ป. ๕/ ๕ , ป.๕ /๖ 
ศ ๓.๒  ป.๕/๑, ป. ๕/๒                                                
รวม  ๒๖  ตัวชี้วัด 



๑๖๓ 

 
ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

รหัสวิชา  ศ ๑๖๑๐๑             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖           จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
 ระบุสีคํูตรงข๎ามและอภิปรายเกี่ยวกับการใช๎สีคํูตรงข๎ามในการถํายทอดความคิดและอารมณ์  และ
บรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมในท๎องถิ่นท่ีมีผลตํอการสร๎างงานทัศนศิลป์ของบุคคล  ประโยชน์ท่ีได๎รับจาก
การแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร  อธิบายหลักการจัดขนาดสัดสํวน  ความสมดุล  ในการ
สร๎างงานทัศนศิลป์  เรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์  ความส าพันธ์ระหวํางนาฏศิลป์และการละคร
กับส่ิงท่ีประสบในชีวิตประจ าวัน  ส่ิงท่ีมีความส าคัญตํอการแสดงนาฏศิลป์และละคร  สร๎างงานทัศนศิลป์และ
รูปแบบ ๒ มิติ  เป็น ๓ มิติ  โดยใช๎หลักการของแสงเงาและน้ าหนัก  งานปั้นโดยใช๎หลักการเพิ่มและลด  งาน
ปั้นเตาเผาโบราญศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  งานทัศนศิลป์โดยใช๎หลักการของ
รูปและพื้นท่ีวําง  งานทัศนศิลป์โดยใช๎สีคํูตรงข๎าม  หลักการจัดขนาดสัดสํวนและความสมดุล  งานทัศนศิลป์
เป็นแผนภาพ  แผนผังและภาพประกอบ  เพื่อถํายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ตํางๆ  การ
เคล่ือนไหวและการแสดงโดยเน๎นการถํายทอดลีลาหรืออารมณ์  เรื่องราวอาไ ยล าแบ  อ าเภอบ๎านกรวด  
จังหวัดบุรีรัมย์  บรรยายบทบาทของทัศนศิลป์ท่ีสะท๎อนชีวิตและสังคม  เพลงท่ีฟังโดยอาศัยองค์ประกอบ
ดนตรีและศัพท์สังคีต  ความรู๎สึกของตนเองท่ีมีตํองานนาฏศิลป์และงานละครอยํางสร๎างสรรค์  อภิปราย
เกี่ยวกับอิทธิพลของความเช่ือความศรัทธาท่ีมีผลตํองานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น  อิทธิพลของวัฒนธรรมตํอดนตรี
ในท๎องถิ่น  จ าแนกประเภทและบทบาทหน๎าท่ีเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตํางๆ  
ดนตรีท่ีมาจากยุคสมัยท่ีตํางกัน  อํานเขียนโน๎ตไทยและโน๎ตสากลท านองงํายๆ  ใช๎เครื่องดนตรีบรรเลง
ประกอบการร๎องเพลงด๎นสด  อาไยล าแบ  อ าเภอบ๎านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  ท่ีมีจังหวะและท านองงํายๆ  
ออกแบบเครื่องแตํงกายหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอยํางงํายๆ  แสดงนาฏศิลป์และละครงํายๆความ
คิดเห็นในการชมการแสดง 
 โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ  
กระบวนการสร๎างผลงานจิตกรรม  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการวิเคราะห์  กระบวนการของทัศนธาตุ
ปัจจัยในการมองเห็น  กระบวนการสร๎างคํานิยม  กระบวนการฟัง  กระบวนการขององค์ประกอบของดนตรี  
กระบวนการขององค์ประกอบของนาฏศิลป์  กระบวนการแก๎ปัญหา 
 เพื่อให๎มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง  มุํงมั่น
ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา  และกตัญญู 
 
ตัวชี้วัด 
ศ ๑.๑   ป.๖/๑, ป. ๖/๒ ,ป. ๖/๓ ,ป. ๖ /๔ ,ป. ๖/ ๕ ,ป. ๖ /๖, ป. ๖ / ๗  
ศ ๑.๒  ป.๖ / ๑  , ป.๖ / ๒  , ป.๖/ ๓ 
ศ ๒.๑   ป.๖/๑, ป. ๖/๒ ,ป. ๖/๓ ,ป. ๖ /๔  



๑๖๔ 

 
ศ ๒.๒  ป.๖ / ๑  , ป.๖ / ๒ 
ศ ๓.๑   ป.๖/๑, ป. ๖/๒ ,ป. ๖/๓ ,ป. ๖ /๔ ,ป. ๖/ ๕ , ป.๖ /๖ 
ศ ๓.๒  ป.๖/๑, ป. ๖/๒                                                
รวม  ๒๕  ตัวชี้วัด 
 

ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

รหัสวิชา ศ ๒๑๑๐๑                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                    เวลา ๔๐ ชั่วโมง        

ศึกษา/ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 บรรยาย ความแตกตํางและความคล๎ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และส่ิงแวดล๎อมโดยเน๎นความรู๎เรื่อง
ทัศนธาตุ  ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน๎นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืน  และ
ความสมดุล  วาดภาพทัศนียภาพแสดงให๎เห็นระยะไกลใกล๎ เป็น ๓ มิติ  รวบรวมงานปั้นหรือส่ือผสมมาสร๎าง
เป็นเรื่องราว ๓ มิติ  โดยเน๎นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืน  และการส่ือถึงเรื่องราวของงาน  แหล่ง
เรียนรู้ชุมชนเคร่ืองปั้นดินเผา  บ้านหนองบัวโคก  ออกแบบรูปภาพ  สัญลักษณ์หรือกราฟิกอื่นๆ ในการ
น าเสนอความคิดและข๎อมูล  อําน เขียน ร๎อง โน๎ตไทยและโน๎ตสากล  เปรียบเทียบเสียงร๎องและเสียงของ
เครื่องดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตํางกัน  ร๎องเพลงและใช๎เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร๎องเพลง ด๎วยบท
เพลงท่ีหลากหลายรูปแบบ  วงดนตรีเจรียงอีสานใต๎  จังหวัดบุรีรัมย์  ภาษาท่ีใช๎ส่ือสาร ภาษาเขมร  เครื่อง
ดนตรีท่ีใช๎ คือ  แคน  ของภาคอีสาน  จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตํางกัน  
แสดงความคิดเห็นท่ีมีตํออารมณ์ของบทเพลง  ท่ีมีความเร็วของจังหวะและความดังเบาแตกตํางกัน  นาฏศิลป์
และละครในรูปแบบงํายๆ  อธิบายอิทธิพลของนักแสดงช่ือดังท่ีมีผลตํอการโน๎มน๎าวอารมณ์หรือความคิดของ
ผ๎ูชม  ใช๎นาฏยศัพท์ทางการละครในการแสดง  
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบั ติ  กระบวนการวิเคราะห์  กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  
กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ  กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ  กระบวนการฟัง  กระบวนการ
ตัดสินใจ  กระบวนการสร๎างความตระหนัก 
 เพื่อให๎มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง  มุํงมั่น
ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา  และกตัญญู 
ตัวชี้วัด 
ศ ๑.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒ ,ม. ๑/๓ , ม. ๑/๔ ,ม. ๑/๕  
ศ ๒.๑  ม.๑/๑,ม.๑/๒ ,ม. ๑/๓ ,ม. ๑/๔ ,ม. ๑/ ๕ , ม. ๑/๖ ,ม. ๑/๗ , ม. ๑/๘ ,ม. ๑/๙  
ศ ๒.๒  ม.๑/๑,ม.๑/๒   
ศ ๓.๑  ม.๑/๑,ม.๑/๒, ม. ๑/๓ ,ม. ๑/๔ ,ม. ๑ /๕  
รวม  ๑๓  ตัวชี้วัด 



๑๖๕ 

 
 ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

รหัสวิชา ศ ๒๑๑๐๒                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                    เวลา ๔๐ ชั่วโมง        

ศึกษา/ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
  ประเมินงานทัศนศิลป์และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผ๎ูอื่น  โดยใช๎เกณฑ์
ท่ีก าหนดให๎  ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท๎องถิ่นตนเองจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน  และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคตํางๆในประเทศไทย  ความหลากหลายของ
องค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมตํางกัน  เปรียบเทียบความแตกตํางของจุดประสงค์ในการสร๎างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล  อารมณ์ความรู๎สึกในการฟังดนตรีแตํละประเภท  น าเสนอตัวอยําง
เพลงท่ีตนเองช่ืนชอบและอภิปรายลักษณะเดํนท่ีท าให๎งานนั้นนําช่ืนชม  ใช๎เกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพงาน
ดนตรีหรือเพลงท่ีฟังและบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอยํางระมัดระวังและรับผิดชอบ  ทักษะชีวิตการท างานเป็น
กลํุมในกระบวนการผลิตการแสดง  เร่ือง  เรือมจับกรับ  การแต่งกายแบบเขมร  ดนตรีท่ีใช๎ในการร าแบบ
เขมร  เกณฑ์งํายๆท่ีท าให๎ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงท่ีชมโดยเน๎นเรื่องการใช๎เสียง  การแสดงทําทาง
และการเคล่ือนไหว  อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีตํอสังคมไทย 
 โดยใช๎กระบวนการวิเคราะห์  กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ  กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการฟัง  กระบวนการติดสินใจ  กระบวนการสร๎างคํานิยม  กระบวนการแก๎ไข
ปัญหา  กระบวนการสร๎างความตระหนัก 
 เพื่อให๎มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง  มุํงมั่น
ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา  และกตัญญู 
ตัวชี้วัด 
ศ๑.๑   ม.๑/๖  
ศ๑.๒   ม.๑/๑ ,  ม.๑/๒ , ม.๑/๓ 
ศ๒.๑  ม.๑/๖ ,  ม.๑/๗ , ม.๑/๘ , ม.๑/๙ 
ศ๒.๒   ม.๑/๑ ,  ม.๑/๒  
ศ๓.๑  ม.๑/๔ ,  ม.๑/๕  
ศ๓.๒  ม.๑/๑ ,  ม.๑/๒ 
รวม  ๑๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 

 
ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๑                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                  เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 
ศึกษา/ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด๎านรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา  บรรยายเกี่ยวกับ
ความเหมือนและความแตกตํางของรูปแบบการใช๎วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน  การเปล่ียนแปลง
ของงานทัศนศิลป์ของไทยในแตํละยุคสมัยโดยเน๎นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน  อารมณ์ของเพลงและ
ความรู๎สึกท่ีมีตํอบทเพลงท่ีฟัง  วาดภาพเทคนิคท่ีหลากหลายในการส่ือความหมายและเรื่องราวตํางๆ  สร๎าง
เกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์  สร๎างสรรค์การแสดงโดยใช๎องค์ประกอบนาฏศิลป์และการ
ละคร  น าผลงานการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนางาน  เปรียบเทียบการใช๎องค์ประกอบดนตรีท่ีมาจาก
วัฒนธรรมตํางกัน  อําน  เขียน  ร๎อง โน๎ตไทยและโน๎ตสากลท่ีมีเครื่องหมายแปลงเสียง  ระบุปัจจัยส าคัญท่ีมี
อิทธิพลตํอการสร๎างสรรค์งานดนตรี  ร๎องเพลงและเลํนดนตรีเด่ียวและรวมวง  อธิบายการบูรณาการศิลปะ
แขนงอื่นๆกับการแสดง  วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผ๎ูอื่น   โดยใช๎การแสดงนาฏยศัพท์หรือศัพท์
ทางการละครที่เหมาะสม  เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง 
 โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ  
กระบวนการสร๎างผลงานจิตกรรม  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการวิเคราะห์  กระบวนการของทัศนธาตุ
ปัจจัยในการมองเห็น  กระบวนการฟัง  กระบวนการขององค์ประกอบของดนตรี  กระบวนการของ
องค์ประกอบของนาฏศิลป์  กระบวนการแก๎ปัญหา  กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง  มุํงมั่น
ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา  และกตัญญู 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ๑.๑   ม.๒/๑ ,  ม.๒/๒ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔ , ม.๒/๕ 
 ศ๒.๑  ม.๒/๑ ,  ม.๒/๒ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔ , ม.๒/๕ 
 ศ๓.๑  ม.๒/๑ ,  ม.๒/๒ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔  
 
รวม    ๑๔   ตัวชี้วัด 
 
  
 
 



๑๖๗ 

 
ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๒                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                  เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 
ศึกษา/ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร  บรรยายวิธีการใช๎งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพื่อโน๎ม
น๎าวใจและน าเสนอตัวอยํางประกอบ  ถึงการเปล่ียนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในในแตํละยุคสมัยโดย
เน๎นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน  บทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศตํางๆ  อิทธิพล
ของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติ ศาสตร์ท่ีมีตํอรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย  ระบุและบรรยาย  
เกี่ยวกับวัฒธรรมตํางๆท่ีสะท๎อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน  งานอาชีพตํางๆ  ท่ีเกี่ยวข๎องกับดนตรีและ
บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิงหรือแสดงนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบ๎าน  ละครไทย  ละครพื้นบ๎าน  หรือ
มหรสพอื่นท่ีเคยนิยมกันในอดีต  เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมไทย
และสากล  ลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมตํางๆ  ประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรี
ของตนเอง  หลักจากการฝึกฝนปฏิบัติ  เช่ือมโยงการเรียนรู๎ระหวํางนาฏศิลป์และการละครกับสาระการ
เรียนรู๎อื่น  อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีผลตํอเนื้อหาของละคร 
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ  
กระบวนการทัศนธาตุปัจจัยในการมองเห็น  กระบวนการสร๎างคํานิยม  กระบวนการฟัง  กระบวนการของ
องค์ประกอบของดนตรี  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการขององค์ประกอบของนาฏศิลป์ 
 เพื่อให๎มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง  มุํงมั่น
ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา  และกตัญญู 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ๑.๑   ม.๒/๖ ,  ม.๒/๗  
ศ๑.๒   ม.๒/๑ ,  ม.๒/๒  ,  ม.๒/๓ 

 ศ๒.๑  ม.๒/๖ ,  ม.๒/๗  
 ศ๒.๒  ม.๒/๑ ,  ม.๒/๒  
 ศ๓.๑  ม.๒/๕  
 ศ๓.๒  ม.๒/๑ ,  ม.๒/๒  ,  ม.๒/๓ 
 
รวม    ๑๓   ตัวชี้วัด 

 
 



๑๖๘ 

 
ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ศ ๒๓๑๐๑                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                  เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

ศึกษา/ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 บรรยายส่ิงแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใช๎ความรู๎เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ   
ระบุและบรรยายเทคนิควิธีการของศิลปินในการสร๎างงานทัศนศิลป์ โครงสร๎างของบทละครโดยใช๎ศัพท์
ทางการละคร  วิเคราะห์และบรรยายวิธีการใช๎ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสร๎างงานทัศนศิลป์ของ
ตนเองให๎มีคุณภาพ  มีทักษะในการสร๎างงานทัศนศิลป์อยํางน๎อย ๓ ประเภท การผสมผสานวัสดุตํางๆในการ
สร๎างงานทัศนศิลป์โดยใช๎หลักการออกแบบ เชํน การออกแบบลวดลายเส่ือกก เส่ือพับ อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ การใช๎ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง เชํนการแสดงโปงลาง การแปลความ
และการส่ือสารผํานการแสดง  สร๎างงานทัศนศิลป์ท้ัง ๒ มิติและ๓ มิติเพื่อถํายทอดประสบการณ์และ
จินตนาการ งานทัศนศิลป์ส่ือความหมายเป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใช๎ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ  
เปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีใช๎ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น ความแตกตํางระหวํางงานดนตรีของตนเองและ
ผ๎ูอื่น เชํน จาเป็ยอีสานใต้ บ้านกระสัง ต าบลกระสัง อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  ร๎องเพลงเลํนดนตรีเด่ียว
และรวมวงโดยเน๎นเทคนิคการร๎องการเลํนการแสดงออกและคุณภาพเสียง  แตํงเพลงส้ันๆจังหวะงํายๆ  
อธิบายเหตุผลในการเลือกใช๎องค์ประกอบดนตรีในการสร๎างสรรค์งานดนตรีของตนเอง  ใช๎นาฏยศัพท์หรือ
ศัพท์ทางการละครที่เหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผ๎ูคนในชีวิตประจ าวันและในการ
แสดง  วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ท่ีมีความแตกตํางกันโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับองค์ประกอบนาฏศิลป์ 

โดยใช๎กระบวนการฟัง  กระบวนการวอเคราะห์  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร๎างความคิด 
รวบยอด  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ  กระบวนการสร๎างผลงานจิตรกรรม 
กระบวนการองค์ประกอบของดนตรี  กระบวนการองค์ประกอบของนาฏศิลป์  กระบวนการจองทัศนธาตุ
ปัจจัยในการมองเห็น  กระบวนการสร๎างคํานิยม  และกระบวนการแก๎ปัญหา 
 เพื่อให๎มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง  มุํงมั่น
ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา  และกตัญญู 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ๒.๑  ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ , ม.๓/๕ , ม.๓/๖ , ม.๓/๗ 
ศ๒.๑  ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ , ม.๓/๕ 
ศ๓.๑  ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ , ม.๓/๕ 

รวม    ๑๗   ตัวชี้วัด 
 
 



๑๖๙ 

 
ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ศ ๒๓๑๐๑                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                  เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

ศึกษา/ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบเนื้อหาและคุณคําในงานทัศนศิลป์ของตนเองและผ๎ูอื่นหรือของศิลปิน  
สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ตํางๆ  โดยใช๎เทคนิคท่ีหลากหลาย ระบุอาชีพท่ีเกี่ยวข๎องกับ
งานทัศนศิลป์และทักษะท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพนั้นๆ  เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช๎เกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้น
อยํางเหมาะสมและน าไปจัดนิทรรศการ  ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ท่ีสะท๎อนคุณคําของ
วัฒนธรรม  เปรียบเทียบความแตกตํางของงานทัศนศิลป์ในแตํละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล  
อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีผลตํอบุคคลและสังคม ความส าคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และละคร
ในชีวิตประจ าวัน  น าเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู๎อื่นในกลํุม
ศิลปะ แนวคิดจากเนื้อเรืองของการแสดงท่ีสามารถน าไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน  บรรยายวิวัฒนาการของ
ดนตรีแตํละยุคสมัย  อภิปรายลักษณะเดํนท่ีท าให๎งานดนตรีนั้นได๎รับการยอมรับ  รํวมจัดงานการแสดงใน
บทบาทหน๎าท่ีตํางๆ  ออกแบบและสร๎างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแตํงกายเพื่อแสดงนาฏศิลป์และละคร  แสดง
นาฏศิลป์ในการอนุรักษ์ 

โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ  กระบวนการฟัง  กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด 
กระบวนการองค์ประกอบของดนตรี  กระบวนการองค์ประกอบของนาฏศิลป์  กระบวนการของทัศนธาตุ
ปัจจัยในการมองเห็น  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการตัดสินใจ  และกระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง  มุํงมั่น
ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา  และกตัญญู 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ๑.๑  ม.๓/๘ , ม.๓/๙ , ม.๓/๑๐ , ม.๓/๑๑ 
ศ๑.๒  ม.๓/๑ , ม.๓/๒ 
ศ๒.๑  ม.๓/๖ , ม.๓/๗ 
ศ๒.๒  ม.๓/๑ , ม.๓/๒ 
ศ๓.๑  ม.๓/๖ , ม.๓/๗ 
ศ๓.๒  ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ 

รวม    ๑๕   ตัวชี้วัด 

 
 
 



๑๗๐ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

ความส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพเป็นกลํุมสาระท่ีชํวยพัฒนาให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎  ความเข๎าใจ   มี
ทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นตํอการด ารงชีวิตและรู๎เทําทันการเปล่ียนแปลง สามารถน าความรู๎เกี่ยวกับการด ารงชีวิต   
การอาชีพ  มาใช๎ประโยชน์ในการท างานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ และแขํงขันในสังคมไทยและสากล   เห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ   รักการท างาน  และมีเจตคติท่ีดีตํอการท างาน   สามารถด ารงชีวิตอยูํใน
สังคมได๎อยํางพอเพียงและมีความสุข   

 กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนแบบองค์รวม  เพื่อให๎มีความรู๎
ความสามารถ  มีทักษะในการท างาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตํอ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ   โดยมีสาระส าคัญ  ดังนี้   
 -  การด ารงชีวิตและครอบครัว   เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน  ชํวยเหลือตนเอง   
ครอบครัว   และสังคมได๎ในสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง   ไมํท าลายส่ิงแวดล๎อม   เน๎นการปฏิบัติจริงจนเกิดความ
มั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน  เพื่อให๎ค๎นพบความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
 -  การอาชีพ    เป็นสาระท่ีเกี่ยวข๎องกับทักษะท่ีจ าเป็นตํออาชีพ   เห็นความส าคัญของคุณธรรม  
จริยธรรม  และเจตคติท่ีดีตํออาชีพเห็นคุณคําของอาชีพสุจริตและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ ๑   การด ารงชีวิตและครอบครัว  
มาตรฐาน ง๑.๑    เข๎าใจการท างาน  มีความคิดสร๎างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ                     

การจัดการ ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะการท างานรํวมกัน   และทักษะ              
การแสวงหาความรู๎    มีคุณธรรม    และลักษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึก              
ในการใช๎พลังงาน  ทรัพยากร  และส่ิงแวดล๎อมเพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

   

สาระที่ ๔    การอาชีพ  
มาตรฐาน ง ๔.๑    เข๎าใจ มีทักษะท่ีจ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช๎เทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพ 
 
 



๑๗๑ 

 
ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 

รหัสวิชา  ง๑๑๑๐๑                          รายวิชาการงานอาชีพ              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                               จ านวน    ๔๐  ชั่วโมง 
 
 บอกวิธีการท างานเพื่อชํวยเหลือตนเอง ข๎อมูลท่ีสนใจและแหลํงข๎อมูลท่ีอยูํใกล๎ตัว ประโยชน์ของ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช๎วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตํางๆในการท างานอยํางปลอดภัย เร่ืองผ้าไหมตีน
แดง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ การใช๎วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกหมํอน เล้ียงไหม อุปกรณ์การเกษตร
อาเซียน เชํน ลาว กัมพูชา การสํงเสริมศิลปาชีพ ท างานเพื่อชํวยเหลือตนเองอยํางกระตือรือร๎นและตรงเวลา 
 โดยใช๎กระบวนความรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการคิดสร๎างสรรค์ กระบวนการแก๎ปัญหากระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการท างาน กระบวนการเทคโนโลยี กระบวนการทางภาษา 
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู 
 
 ตัวชี้วัด   
ง ๑.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 
รวม  ๓  ตัวชี้วัด   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 

 
ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 

 
รหัสวิชา  ง๑๒๑๐๑               รายวิชาการงานอาชีพ              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                      จ านวน    ๔๐  ชั่วโมง 
 
 บอกวิธีการและประโยชน์การท างานเพื่อชํวยเหลือคนเองและครอบครัว ประโยชน์ของส่ิงของ
เครื่องใช๎ในชีวิตประจ าวัน ประโยชน์ของข๎อมูลและรวบรวมข๎อมูลท่ีสนใจจากแหลํงข๎อมูลตํางๆ ท่ีเช่ือถือได๎ 
ประโยชน์และการรักษาแหลํงข๎อมูล ช่ือและหน๎าท่ีของอุปกรณ์พื้นฐานท่ีเป็นสํวนประกอบหลักของ
คอมพิวเตอร์ ใชว้ัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการท างานอยํางเหมาะสมกับงานและประหยัด เร่ืองผ้าไหมตีน
แดง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ใช้อุปกรณ์ในการสาวไหม เช่น เคร่ืองสาวไหม หรือพวงสาวไหม 
ไม้คีบ ขั้นตอนการสาวไหม ขั้นตอนการทอผ้าของประเทศลาว อุปกรณ์ทอผ้าของลาว การส่งเสริม
การเกษตรเก่ียวกับการปลูกหม่อนการเตรียมดิน ท างานเพื่อชํวยเหลือต๎นเองและครอบครัวอยํางปลอดภัย 
สร้างของเลํนของใช๎อยํางงําย ก าหนดปัญหาหรือความต๎องการ รวบรวมข๎อมูลโดยถํายทอดความคิดเป็นภาพ
รําง ๒ มิติ ลงมือสร๎างและประเมินผล ออกแบบถํายทอดความคิดเป็นภาพรําง ๒ มิติ ลงมือประเมินผล น า
ความรู๎เกี่ยวกับการใช๎อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีถูกวิธีไปประยุกต์ใช๎ในการสร๎างของเลํนของใช๎อยํางงําย มีความคิด
สร๎างสรรค์อยํางน๎อย ๑ ลักษณะ ในการแก๎ปัญหาหรือความต๎องการ 
 โดยใช๎กระบวนความรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎าง
ความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการสร๎างความตระหนักกระบวนการทางภาษา 
กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ 
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู 
 
ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑   ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ 
ง ๒.๑   ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒.๔ 
รวม ๗ ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 



๑๗๓ 

 
ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 

 
รหัสวิชา  ง๑๓๑๐๑              รายวิชาการงานอาชีพ              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                     จ านวน    ๔๐  ชั่วโมง 
 
 อธิบายวิธีการและประโยชน์การท างานเพื่อชํวยเหลือตนเองและครอบครัว ใช้วัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมือตรงกับลักษณะงาน ท างานอยํางเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างานด๎วยความสะอาด ความรอบ
ครอบ การอนุลักษณ์ส่ิงแวดล๎อม ผ้าไหมตีนแดง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ การย้อมสีธรรมชาติ
สังเคราะห์ ลักษณะของดอกไม้ประจ าชาติ เช่น ลาว ไทย กัมพูชา พม่า อินโดนีเซีย ต้นไม้พื้นบ้าน ที่ให้สี
และน ามาใช้ประโยชน์ได้แก่ ต้นมะค่า ต้นมะม่วง ดอกอัญชัญ เลือกใช๎ส่ิงของเครื่องใช๎ในชีวิตประจ าวัน
อยํางสร๎างสรรค์ สร้างของเลํนของใช๎อยํางงําย โดยก าหนดปัญหาหรือความต๎องการ รวบรวมข้อมูล 
ออกแบบโดยถํายทอดความคิดเป็นภาพรําง ๓ มิติ ลงมือสร๎างและประเมินผล มีการจัดการส่ิงของเหลือใช๎
ด๎วยการน ากลับมาใช๎ซ้ า ค้นหาข๎อมูลอยํางเป็นขั้นตอน น าเสนอข๎อมูลในลักษณะตํางๆ บอกวิธีดูแลรักษา
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โดยใช๎กระบวนการ สร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการกลํุม 
กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการท างาน กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการแก๎ปัญหา 
กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการทางภาษา กระบวนการท างาน กระบวนการเทคโนโลยี 
กระบวนการสร๎างคุณคํา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบสวนสอบสวน 
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู 
 
ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 
ง. ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 
ง. ๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒  
 
รวม   ๘   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 

 
ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 

รหัสวิชา  ง ๑๔๑๐๑ (งานบ้านและงานประดิษฐ์)        รายวิชาการงานอาชีพ              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔              จ านวน    ๔๐  ชั่วโมง 
 
 อธิบายเหตุผลในการท างานให๎บรรลุเปูาหมาย ความหมายและความส าคัญของอาชีพ ท างานบรรลุ
เปูาหมายท่ีวางไว๎อยํางเป็นขั้นตอนด๎วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ ปฏิบัติตนอยํางมีมารยาท
ในการท างาน ใช้พลังงานและทรัพยากรในการท างานอยํางประหยัดและค๎ุมคํา ระบบคอมพิวเตอร์ในการ
ท างาน  ผ้าไหมตีนแดง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ การทอผ้า เช่น ก่ี ฟีม หรือฟันหวี กระสวย การ
ใช้ภาษาของประเทศลาว และคนอีสาณ ความแตกต่างของภาษา ระหว่างกัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
การทักทาย เคร่ืองมือการด ารงชีวิตของคนอีสาณในอดีตและปัจจุบัน  บอกช่ือและหน๎าท่ีของอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประโยชน์และโทษจากการใข๎งานคอมพิวเตอร์ 
 โดยใช๎กระบวนการการเรียนรู๎กระบวนการท างาน กระบวนการคิดสร๎างสรรค์ กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการกลํุม กระบวนการเทคโนโลยี 
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู 
 
 
ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑   ป.๔/๑  , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ 
ง ๔.๑   ป.๔/๑   
 
รวม   ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 

 
ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 

รหัสวิชา  ง ๑๕๑๐๑ (งานบ้านและงานประดิษฐ์)      รายวิชาการงานอาชีพ              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                               จ านวน    ๔๐  ชั่วโมง 

 
 อธิบายเหตุผลในการท างานแตํละขั้นตอนถูกต๎องตามกระบวนการท างาน ความหมายและ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี ผ้าไหมตีนแดง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ การทอผ้าไหมเป็นผ้าพื้นเรียบ
และผ้ามัดหม่ี ความรู้เก่ียวกับพืชเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียน โครงการเกษตรผสมผสานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  ใช๎ทักษะในการท างานอยํางเป็นระบบ มีความคิดสร๎างสรรค์ 
จิตส านึกในการใช๎พลังงานและทรัพยากรอยํางประหยัดและค๎ุมคํา ความคิดสร๎างสรรค์อยํางน๎อย ๒ ลักษณะ
ในการแก๎ปัญหาหรือสนองความต๎องการ การจัดการส่ิงของเครื่องใช๎ด๎วยการแปรรูปแล๎วน ากลับมาใช๎ใหมํ 
ปฏิบัติตนอยํางมีมารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัว สร้างส่ิงของเครื่องใช๎ตามความสนใจอยําง
ปลอดภัย โดยก าหนดปัญหาหรือความต๎องการ งานเอกสารเพื่อใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันด๎วยความรับผิด
ขอบ เลือกวิธีการออกแบบโดยถํายทอดความคิดเป็นภาพรําง ๓ มติ ลงมือสร๎างและประเมินผล ใช๎เทคโนโลยี
ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์ตํอชีวิต และสังคม น าความรู๎และทักษะการสร๎างช้ินงานไปประยุกต์ในการ
สร๎างส่ิงของเครื่องใช๎ ค้นหาข๎อมูลท่ีสนใจและเป็นประโยชน์จากแหลํงข๎อมูลตํางๆ ท่ีเช่ือถือได๎ตรงตาม
วัตถุประสงค์ รวบรวมข๎อมูลท่ีสนใจและเป็นประโยชน์จากแหลํงข๎อมูลตํางๆ ท่ีเช่ือถือได๎ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ส ารวจข๎อมูลเกี่ยวกับอาชีพตํางๆ ในชุมชน ระบุความแตกตํางของอาชีพ 
 โดยใช๎กระบวนการการเรียนรู๎กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการ
แก๎ปัญหา กระบวนการท างาน กระบวนการคิดสร๎างสรรค์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างคํานิยม 
กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการเทคโนโลยี กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอดกระบวนการ
ทางภาษา 
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู 
 
ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑   ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ 
ง ๒.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ 
ง ๔.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ 
รวม  ๑๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 



๑๗๖ 

 
ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 

 

รหัสวิชา  ง ๑๖๑๐๑ (งานบ้านและงานประดิษฐ์)     รายวิชาการงานอาชีพ              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖              จ านวน    ๔๐  ชั่วโมง 
 
 อธิปรายแนวทางในการท างานและปรับปรุงการท างานแตํละขั้นตอน ใช๎ทักษะการจัดการในการ
ท างาน คอมพิวเตอร์ในการค๎นหาข๎อมูล คอมพิวเตอร์ชํวยสร๎างช้ินงานจากจินตนาการในชีวิตประจ าวันอยํางมี
จิตส านึก ด๎วยความรับผิดชอบ ผ้าไหมตีนแดง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ การประกอบอาหารจาก
ดักแด้ อาหารประจ าชาติในกลุ่มอาเซียน ลาว และกัมพูชา สัตว์ในท้องถ่ิน  มีทักษะในการท างานรํวมกัน 
ปฏิบัติตนอยํางมีมารยามในการท างานกับครอบครัวและผ๎ูอื่น อธิบายสํวนประกอบของเทคโนโลยี สร้าง
ส่ิงของเครื่องใช๎ตามความสนใจอยํางปลอดภัยโดยก าหนดปัญหา หรือความต๎องการ รวบรวมข๎อมูล เลือก
วิธีการออกแบบโดยถํายทอดความคิดเป็นภาพรําง ๓ มิติ หรือแผนท่ีความคิดลงมือสร๎างและประมวลผล น า
ความรู๎และทักษะการสร๎างส่ิงของเครื่องใช๎ บอกหลักการเบื้องต๎นของการแก๎ปัญหา เก็บรักษาข๎อมูลเลือกใช๎ 
Soft ware ประยุกต์ ส ารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเสืออาชีพ ระบุความรู๎ความสามารถและคุณธรรมท่ี
สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ 
 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎กระบวนการเรียนรู๎  กระบวนการปฏิบั ติ กระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการกลํุม กระบวนการท างาน กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการสร๎างเจตคติ 
กระบวนการคิดสร๎างสรรค์ กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการสืบสวนสอบสวน กระบวนการเรียนรู๎ความ
เข๎าใจ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ  
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู 
 
 
ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑    ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ 
ง ๒.๑   ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ 
ง ๓.๑   ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕ 
ง ๔.๑   ป.๖/๑ , ป.๖/๒ 
รวม     ๑๓   ตัวชี้วัด 
 
 
 



๑๗๗ 

 
ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 

 

รายวิชา ง ๒๑๑๐๑   ( งานบ้าน-งานประดิษฐ์)    รายวิชาการงานอาชีพ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๑   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 
 วิเคราะห์การท างานตามกระบวนการ ใชก้ระบวนการท างานกลํุมด๎วยความเสียสละ ผ้าไหมตีนแดง 
ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าไหม ประดิษฐ์ดอกไม้ประจ าชา ติในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน เช่น ลาว กัมพูชา วัสดุต่างๆ ในชุมชนและโรงเรียนที่สามารถน ามาประดิษฐ์ได้ เช่น 
วัสดุธรรมชาติ วัสดุท้องถ่ิน ตัดสินใจแก๎ปัญหาการท างานอยํางมีเหตุผล อธิบายหลักการท างาน บทบาท 
และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ อภิปรายลักษณะส าคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประมวล
ข๎อมูลให๎เป็นสารสนเทศ 
 โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการแก๎ปัญหา 
กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการกลํุม กระบวนการสืบสวนสอบสวน 
กระบวนการทางภาษา กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ  
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู 
 
 
ตัวชี้วัด : 
ง ๑.๑ :ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
ง ๔.๑ : ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
รวม  ๖  ตัวชี้วัด 



๑๗๘ 

 
ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 

 

รายวิชา ง ๒๑๑๐๒   ( งานบ้าน-งานประดิษฐ์)    รายวิชาการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๒   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 
 วิเคราะห์การท างานตามกระบวนการ ใช๎กระบวนการท างานกลํุมด๎วยความเสียสละ ผ้าไหมตีนแดง 
ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ การประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม ประดิษฐ์ดอกไม้ประจ าชาติในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน เช่น ลาว กัมพูชา วัสดุต่างๆ ในชุมชนและโรงเรียนที่สามารถน ามาประดิษฐ์ได้ เช่น 
วัสดุธรรมชาติ วัสดุท้องถ่ิน ตัดสินใจแก๎ปัญหาการท างานอยํางมีเหตุผล อธิบายแนวทางเลือกอาชีพ มีเจต
คติท่ีดีตํอการประกอบอาชีพ เห็นความส าคัญของการสร๎างอาชีพ 
 โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการแก๎ปัญหา 
กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการกลํุม กระบวนการสืบสวนสอบสวน 
กระบวนการทางภาษา กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการท างาน 
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู 
 
ตัวชี้วัด : 
ง ๑.๑ :ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
ง ๔.๑ : ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
รวม  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๙ 

 
ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 

 

รายวิชา ง ๒๒๑๐๑  (งานบ้าน-งานประดิษฐ์)    รายวิชาการงานอาชีพ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๑   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี มีจิตส านึกในการท างาน และใช๎ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอยําง
ประหยัดและค๎ุมคํา ความคิดสร๎างสรรค์ในการแก๎ปัญหาหรือสนองความต๎องการในงานท่ีผลิตเอง สร้างส่ิงของ
เครื่องใช๎หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยํางปลอดภัย ออกแบบถํายทอดความคิดเป็นภาพรําง ๓ มิติ 
หรือภาพฉายเพื่อน าไปสํูการสร๎างต๎นแบบของส่ิงของเครื่องใช๎หรือถํายทอดความคิดของวิธีการด าเป็น
แบบจ าลองความคิดและรายงานผลเพื่อน าเสนอวิธีการ ใช้ทักษะการแสวงหาความรู๎ เพื่อพัฒนาการท างาน
ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหาในการท างาน  การเรียนรู้ผ้าไหมตีนแดง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 
การประดิษฐ์สิ่งของจากผ้าไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน ศึกษาผลิตภัณฑ์ของประเทศลาว 
กัมพูชา เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน จากการส่งเสริมโครงการศิลปะชีพของสมเด็จพระราชินีที่มีต่อ
ประชาชนคนไทยในการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม  เลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์ตํอชีวิต 
สังคม ส่ิงแวดล๎อมและมีการจัดการเทคโนโลยี ด๎วยการลดการใช๎ทรัพยากรหรือเลือกใช๎เทคโนโลยีท่ีไมํมี
ผลกระทบตํอส่ิงแวดล๎อม 
 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด
รวบยอด กระบวนการสร๎างความตระหนัก  กระบวนการคิดวิจารณญาณ 
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู 
 
  
ตัวชี้วัด : 
ง ๑.๑: ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ 
ง ๒.๑: ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔ 
 
รวมตัวชี้วัด  ๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 

 
ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 

 

รายวิชา ง ๒๒๑๐๒  (งานบ้าน-งานประดิษฐ์)    รายวิชาการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๒   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 
 อธิบายหลักการเบื้องต๎นของการสืบสารข๎อมูลและเครือขํายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีการ
แก๎ปัญหาด๎วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเสริมสร๎างประสบการณ์อาชีพ  การออกแบบผลิตภัณฑ์
จากผ้าไหมตีนแดง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ การศึกษาผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน ศึกษาผลิตภัณฑ์ของ
ประเทศลาว กัมพูชา เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน จากการส่งเสริมโครงการศิลปะชีพของ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  ค้นหาข๎อมูลและติดตํอส่ือสานผํานเครือขํายคอมพิวเตอร์อยํางมีคุณธรรม
และจริยธรรม มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ ระบุการเตรียมตัวเข๎าสํูอาชีพ 
 โดยใช๎กระบวนการทางภาษา กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการสร๎างความตระหนัก 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ 
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู 
 
  
ตัวชี้วัด : 
ง ๓.๑: ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ 
ง ๔.๑: ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓  
 
รวมตัวชี้วัด  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 

 
ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 

 

รายวิชา ง ๒๓๑๐๑  ( งานบ้าน-งานประดิษฐ์)          รายวิชาการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๑          จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 
 อธิปรายขั้นตอนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ การท างานโดยใช๎ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัด
หลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล๎อม ใช๎ทักษะการท างานรํวมกันอยํางมีคุณธรรม  ผ้าไหมตีนแดง ต.บ้านแวง 
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ การการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม สินค้าส่งออกประเภทของตกแต่งของ
ประเทศลาว พม่า เวียดนาม ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือน อธิบายหลักการท าโครงงานท่ีมีการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน โดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ น าเสนอ ผลงานใน
รูปแบบท่ีเหมาสมกับลักษณะงาน 
 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการกลํุม กระบวนการท างาน 
กระบวนการเทคโนโลยี กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด 
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู 
 
ตัวชี้วัด : 
ง ๑.๑: ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ 
ง ๓.๑: ม.๓/๑ , ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔ 
รวม  ๗ ตัวชี้วัด 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                             
 
 



๑๘๒ 

 
ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 

 

รายวิชา ง ๒๓๑๐๒  ( งานบ้าน-งานประดิษฐ์)          รายวิชาการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๒          จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 
 อธิปรายระดับของเทคโนโลยี สร๎างส่ิงของเครื่องใช๎หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยําง
ปลอดภัย การออกแบบ การถํายทอดความคิดเป็นเครื่องฉาย สร๎างแบบจ าลองคิดและรายงานผล   ผ้าไหม
ตีนแดง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ การการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม สินค้าส่งออกประเภท
ของตกแต่งของประเทศลาว พม่า เวียดนาม ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือน อภิปรายการหางาน
ด๎วยวิท่ีหลากหลาย วิเคราะห์แนวทางสํูอาชีพ ประเมินความสนใจของตนเอง 
 โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการแก๎ปัญหา 
กระบวนการกลํุม กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจกระบวนการท างาน กระบวนการสร๎างความตระหนัก 
กระบวนการฟัง 
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู 

 
ตัวชี้วัด : 
ง ๒.๑: ม.๓/๑ , ม.๓/๒  
ง ๔.๑: ม.๓/๑ , ม.๓/๒, ม.๓/๓ 
รวม  ๕ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 

 
ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 

 

รหัสวิชา  ง ๑๔๑๐๑ (งานเกษตรและงานช่าง)         รายวิชาการงานอาชีพ              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                  จ านวน    ๔๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษาวิธีการท างานให๎บรรลุเปูาหมาย เป็นการท างานตามล าดับขั้นตอน ตามกระบวนการท างานใน
เรื่อง การดูแลรักษา การปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ การซํอมแซมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช๎ การใช๎พลังงานและ
ทรัพยากรอยํางประหยัดและค๎ุมคํา 
 ฝึกทักษะในการท างานให๎บรรลุเปูาหมายตามล าดับอยํางเป็นขั้นตอน มีทักษะกระบวนการท างาน 
บอกประโยชน์ของวัสดุและอุปกรณ์การเกษตรและมีทักษะในการใช๎งานให๎เหมาะสม 

เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  ความเข๎าใจ  มีคุณธรรมและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคํูไป
ด๎วยกัน  และรักเมตตา  มีวินัย  ใช๎ชีวิตอย่างพอเพียง มีความเรียบงําย 
  
ตัวชี้วัด  
ง ๑.๑   ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ 
ง ๔.๑  ป.๔/๑ 
รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



๑๘๔ 

 
ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 

 

รหัสวิชา  ง ๑๕๑๐๑ (งานเกษตรและงานช่าง)              รายวิชาการงานอาชีพ              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                           จ านวน    ๔๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษาข้ันตอนการท างาน ตามล าดับขั้นตอนซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามกระบวนการใน
เรื่อง การปลูกพืช การเตรียมดิน การคัดเมล็ดพันธุ์พืช การใสํปุ๋ย การบ ารุงรักษา การรดน้ า พรวนดิน การ
จัดระบบคนและระบบงานเพื่อให๎ท างานส าเร็จตามเปูาหมายอยํางมีประสิทธิภาพ 
 ศึกษาข้ันตอนการท างาน และการปรับปรุงการท างานในเรื่องการซํอมแซมอุปกรณ์ของใช๎ภายในบ๎าน 
โต๏ะ เก๎าอี้ เครื่องใช๎ไฟฟูาตํางๆ การดูแลรักษาและใช๎สมบัติสํวนตัว 
 โดยอธิบายเหตุผลในการท างานแตํละขั้นตอนอยํางถูกต๎องตามกระบวนการท างาน ใช๎ทักษะการ
จัดการในการท างานอยํางเป็นระบบ ประณีต ฝึกฝนการใช๎อุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช๎ จนสามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางคลํองแคลํว รวดเร็ว และถูกต๎อง 
 มีความคิดสร๎างสรรค์ในการท างาน มีจิตส านึกในการใช๎พลังงาน ทรัพยากรอยํางประหยัด 
             เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎   มีความมุํงมั่นในการท างาน   รักเมตตาคือ มีน้ าใจ รู๎ จัก
ชํวยเหลือผ๎ูอื่น  ใช๎ชีวิตอย่างพอเพียง 
 
ตัวชี้วัด : 
ง ๑.๑    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ 
ง ๒.๑   ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ 
ง ๔.๑   ป.๕/๑ , ป.๕/๒ 
รวม  ๑๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 

 
ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 

 

รหัสวิชา  ง ๑๖๑๐๑ (งานเกษตรและงานช่าง)            รายวิชาการงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                           จ านวน    ๔๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษาแนวทางในการท างานและปรับปรุงงาน การท างานแตํละขั้นตอนตามล าดับท่ีวางแผนไว๎ คือ 
กํอนการท างาน ขณะท างาน และเมื่อท างานเสร็จแล๎ว ในเรื่องการดูแลรักษาสมบัติภายในบ๎าน การปลูกไม๎
ดอกไม๎ประดับ หรือการปลูกผัก การเล้ียงปลาสวยงาม การท างานรํวมกับสมาชิกในครอบครัวและผ๎ูอื่น 
 ศึกษาแนวทางและทักษะการจัดการในการท างาน และมีทักษะในการท างานรํวมกันในเรื่องการ
ติดต้ัง ประกอบของใช๎ในบ๎าน มีความสามารถพื้นฐานในการสร๎างช้ินงานซึ่งเกิดจากการฝึกฝนจนสามารถ
ปฏิบัติงานได๎คลํองแคลํว  รวดเร็ว 
 ฝึกทักษะการท างาน ปรับปรุงการท างาน ฝึกทักษะในการจัดการและทักษะในการท างานรํวมกัน 
อธิบายสํวนประกอบตํางๆและสร๎างส่ิงของเครื่องใช๎อยํางปลอดภัย 

เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  ความเข๎าใจ มีความซ่ือสัตย์คือ จริงใจตํองานท่ีท า มีคุณธรรมใน
การประกอบอาชีพ  มีความเมตตา  มีความรักรู๎จักแบํงปัน และชํวยเหลือผ๎ูอื่น 
 
ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑   ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ 
ง ๒.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ 
ง ๔.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ 
รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๖ 

 
ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 

 

รายวิชา ง ๒๑๑๐๑  ( เกษตร-งานช่าง)        รายวิชาการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑      จ านวน   ๘๐   ชั่วโมง 
 
 ศึกษาความหมายความส าคัญเกี่ยวกับบทบาทหน๎าท่ีของสมาชิกในครอบครัว  อธิบายวิธีการ ขั้นตอน
กระบวนการท างาน  การจัดการงานบ๎าน  งานเกษตร  งานชําง  งานประดิษฐ์  และแนวทางการเลือกอาชีพ
ในอนาคต 
 วิเคราะห์ ขั้นตอน กระบวนการท างานเลือกใช๎ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อยํา งสร๎างสรรค์  และ
เหมาะสมกับงานโดยค านึงถึง ความค๎ุมคํา มีประสิทธิภาพ อนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม  และสังคม  ลงมือผลิตช้ินงาน
ตามข้ันตอน กระบวนการท างานโดยใช๎กระบวนการกลํุม น าเสนอผลงาน  และแนวทางการประกอบอาชีพได๎
อยํางสร๎างสรรค์ 
 เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  ความเข๎าใจ  รักและเมตตา คือ ท างานด๎วยความเสียสละ  มี
ความซ่ือสัตย์คือ  มีความจริงใจในการท างาน  กตัญญู  คือ เช่ือฟังและมีความอํอนน๎อม 
 
ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑  ม.๑/๑,ม๑/๒,ม๑/๓      
ง ๔.๑ ม.๑/๑, ม๑/๒, ม๑/๓ 
รวม  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๗ 

 
ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 

 

รายวิชา ง ๒๒๑๐๑  ( เกษตร-งานช่าง)       รายวิชาการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒              จ านวน   ๘๐   ชั่วโมง 

ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจ และแสวงหาความรู๎ เพื่อพัฒนาการท างาน โดยใช๎กระบวนการแก๎ปัญหา มี
ความคิดสร๎างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา ทักษะการ
ท างานรํวมกัน ทักษะการแสวงหาความรู๎ 
 ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ การจัดประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข๎าสํูอาชีพ และมีทักษะท่ีจ าเป็น
ตํองานอาชีพ  
 ฝึกปฏิบัติทักษะท่ีจ าเป็นตํอการประกอบอาชีพ ด๎วยทักษะกระบวนการท างาน การแก๎ปัญหา การ
ท างานรํวมกัน ตลอดจนการแสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ  
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีคุณธรรม มีเจตคติท่ีดีตํออาชีพ มีจิตส านึกในการใช๎พลังงานทัพยากร และส่ิงแวดล๎อม
อยํางประหยัดและค๎ุมคํา เพื่อการด ารงชีวิต และครอบครัว ในการประกอบอาชีพ เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
มีทักษะในการด ารงชีวิต ครอบครัว และการท างาน สามารถอยูํรํวมกันในสังคม 
             เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  ความเข๎าใจ  มีความซ่ือสัตย์คือ  มีความจริงใจในการท างาน  
สามรถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  อยู่อย่างพอเพียงและเรียบงําย  
 
ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑ ม ๒/๑, ง ๑.๑ ม ๒/๒, ง ๑.๑ ม ๒/๓,  
ง ๒.๑ ม ๒/๑, ง ๑.๑ ม ๒/๒, ง ๑.๑ ม ๒/๓, ม.๒/๔ 
ง ๔.๑ ม ๒/๑, ง ๔.๑ ม ๒/๒, ง ๔.๑ ม ๒/๓ 
รวม  ๑๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 

 
ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 

 

รายวิชา ง ๒๓๑๐๑  ( เกษตร-งานช่าง)        รายวิชาการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓      จ านวน   ๘๐   ชั่วโมง 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปขั้นตอนการท างาน การซัก ตาก พับ เก็บ เส้ือผ๎าท่ีต๎องการ การ
ดูแลอยํางประณีต การสร๎างช้ินงานหรือผลงาน การท างานรํวมกันในการเตรียม ประกอบ อาหารประเภท
ส ารับ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ การจัดการในด๎านธุรกิจประเภทตําง ๆ การขยายพันธุ์พืช 
การติดต้ัง/ประกอบผลิตภัณฑ์ท่ีใช๎ในบ๎าน โดยใช๎วิธีการทางงานเย็บ ปัก ถัก จักสาน และงานปลูกพืชใน
ท๎องถิ่น 
 ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายระดับของเทคโนโลยี แบํงตามระดับความรู๎ท่ีใช๎เป็น ๓ ระดับ คือ ระดับ
พื้นบ๎านหรือพื้นฐานระดับกลาง และระดับสูง การสร๎างส่ิงของเครื่องใช๎หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี 
จะท าให๎ผ๎ูเรียนท างานอยํางเป็นระบบ สามารถย๎อนกลับมาแก๎ไขได๎งําย ภาพฉาย เป็นภาพแสดงรายละเอียด
ของช้ินงาน ประกอบด๎วยภาพด๎านหน๎า ด๎านข๎าง ด๎านบน แสดงขนาดและหนํวยวัด เพื่อน าไปสร๎างช้ินงาน 
 ใช๎กระบวนการสืบค๎น กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการพัฒนาคํานิยม กระบวนการท างานเก
ลํุม และกระบวนการแก๎ปัญหา เพื่อให๎เกิด ความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด การใช๎ทรัพยากรส่ิงแวดล๎อมอยําง
ประหยัด ใช๎ทักษะในการท างานรํวมกันอยํางมีคุณธรรม และท างานอยํางมีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง น าภูมิปัญญาท๎องถิ่นเข๎ามาประยุกต์ใช๎ในการด ารงชีวิตอยูํในสังคมรํวมกันอยํางมีความสุข 
              เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  ความเข๎าใจ  มีความรักเมตตาคือ เสียสละ  ชํวยเหลือผ๎ูอื่น  
ซ่ือสัตย์ มีความจริงใจในการท างาน  กตัญญู เคารพ เช่ือฟัง มีความอํอนน๎อม  บนพื้นฐานของความพอเพียง
อยํางมีความสุข 
 
ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑ ม ๓/๑, ง ๑.๑ ม ๓/๒, ง ๑.๑ ม๓/๓ 
ง ๒.๑ ม ๓/๑, ง ๒.๑ ม ๓/๒ 
ง ๔.๑ ม ๓/๑, ง ๑.๑ ม ๓/๒, ง ๑.๑ ม๓/๓ 
รวม  ๑๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

 



๑๘๙ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ความส าคัญของภาษาภาษาต่างประเทศ 

ในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่งในชีวิตประจ าวัน
เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตํอส่ือสารการศึกษาการแสวงหาความรู๎  การประกอบอาชีพ  การสร๎าง
ความเข๎าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลกและตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และมุมมองของสังคมโลกน ามาซึ่งมิตรไมตรีและความรํวมมือกับประเทศตํางๆชํวยพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความ
เข๎าใจตนเองและผ๎ูอื่นดีขึ้น เรียนรู๎และเข๎าใจความแตกตํางของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  
การคิดสังคมเศรษฐกิจการเมือง การปกครองม ีเจตคต ิที ่ด ีต ํอการ ใช ๎ภาษาต ํางประ เทศ และ ใ ช๎
ภาษาตํางประเทศเพื่อการส่ือสารได๎  รวมท้ังเข๎าถึงองค์ความรู๎ตําง ๆ ได๎งํายและกว๎างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ใน
การด าเนินชีวิต  ภาษาตํางประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู๎พื้นฐาน ซึ่งก าหนดให๎เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  สํวนภาษาตํางประเทศอื่น เชํน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุุน อาหรับ บาลี 
และภาษากลํุมประเทศเพื่อนบ๎าน หรือภาษาอื่น ๆ ให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจัดท ารายวิชาและ
จัดการเรียนรู๎ตามความเหมาะสม 

 กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  มุํงหวังให๎ผ๎ูเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอภาษาตํางประเทศ สามารถใช๎
ภาษาตํางประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ตําง ๆ แสวงหาความรู๎ ประกอบอาชีพ และศึกษาตํอ ในระดับท่ีสูงขึ้น 
รวมท้ังมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถํายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได๎อยํางสร๎างสรรค์ ประกอบด๎วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
 -  ภาษาเพื่อการสื่อสาร     การใช๎ภาษาตํางประเทศในการฟัง-พูด-อําน-เขียน  แลกเปล่ียนข๎อมูล  
ขําวสาร  แสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น  ตีความ  น าเสนอข๎อมูล  ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นใน
เรื่องตํางๆ  และสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลอยํางเหมาะสม   
 -  ภาษาและวัฒนธรรม   การใช๎ภาษาตํางประเทศตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาความสัมพันธ์  
ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  ภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  และน าไปใช๎อยํางเหมาะสม 
 -  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น    การใช๎ภาษาตํางประเทศในการเช่ือมโยง
ความรู๎กับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น เป็นพืน้ฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู๎ และ 
เปิดโลกทัศน์ของตน 
 -  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก     การใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ์ตํางๆ  ท้ัง
ในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตํอ   
ประกอบอาชีพ   และแลกเปล่ียนเรียนรู๎กับสังคมโลก 



๑๙๐ 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที ่๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑     เข๎าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอํานจากส่ือประเภทตํางๆ  และแสดงความคิดเห็นอยํางมี

เหตุผล 

มาตรฐาน ต ๑.๒     มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข๎อมูลขําวสาร แสดงความรู๎สึก และความ
คิดเห็นอยํางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต ๑.๓     น าเสนอข๎อมูลขําวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องตํางๆ โดยการพูด
และการเขียน 

สาระที ่๒  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต ๒.๑    เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา และน าไปใช๎ ได๎อยําง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

มาตรฐาน ต ๒.๒   เข๎าใจความเหมือนและความแตกตํางระหวํางภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 

สาระที ่๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

มาตรฐาน ต ๓.๑     ใช๎ภาษาตํางประเทศในการเช่ือมโยงความรู๎กับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น และเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนา  แสวงหาความรู๎  และเปิดโลกทัศน์ของตน 

สาระที ่๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต ๔.๑     ใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ์ตํางๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

มาตรฐาน ต ๔.๒    ใช๎ภาษาตํางประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพ และ   
การแลกเปล่ียนเรียนรู๎กับสังคมโลก 

 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 

 

โครงสร้างรายวิชา 
 

 รายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  กลํุมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 
 

ระดับประถมศึกษา 
รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายป ี

ช้ัน ป. ๑ อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑  ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๒ อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑  ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๓ อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑  ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๔ อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๕ อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๖ อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 

 

 
รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 

 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายป ี

ช้ัน ป. ๑ อ ๑๑๒๐๑ super  startevs ๑  ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๒ อ ๑๒๒๐๑ Let’ s  learn ๑  ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๓ อ ๑๓๒๐๑ English  for  kids ๑  ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๔ อ ๑๔๒๐๑ English  for  Enjoy ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๕ อ ๑๕๒๐๑ English  for  fun ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๖ อ ๑๖๒๐๑ English  big  fun ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 

 
 
 
 
 



๑๙๒ 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายภาค 

ช้ัน ม. ๑ 
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 
อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

ช้ัน ม. ๒ 
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 
อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

ช้ัน ม. ๓ 
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 
อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

 
 

รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายภาค 

ช้ัน ม. ๑ 
อ ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑ หนํวยกิต) 
อ ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑ หนํวยกิต) 

ช้ัน ม. ๒ 
อ ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑ หนํวยกิต) 
อ ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑ หนํวยกิต) 

ช้ัน ม. ๓ 
อ ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑ หนํวยกิต) 
อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์  (๑ หนํวยกิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 

 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

อ ๑๑๑๐๑ (ภาษาอังกฤษ)    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่     ๑        เวลา  ๔๐     ชั่วโมง 
 
 ฟังสถานการณ์งําย ๆ ท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียน  ปฏิบัติตามค าส่ังงํายๆ ท่ีฟัง  ระบุตัวอักษรและเสียง
ถูกต๎อง  เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลํุมค าท่ีฟัง  พูดโต๎ตอบด๎วยค าส้ัน ๆ งําย ๆ ในการส่ือสาร
ระหวํางบุคคลตามแบบท่ีฟัง  ขอข๎อมูลงําย ๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง  ให๎ข๎อมูลงําย ๆ เกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกล๎ตัวตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาในสถานการณ์ตําง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียนตามแบบท่ีฟัง  
ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล๎ตัว  บอกความต๎องการงําย ๆ ของตนเอง  ช่ือและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล
ส าคัญของเจ๎าของภาษา  ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น  ค าศัพท์เก่ียวกับตัวเลข ๑-๑๐ 
ภาษาเขมรซ่ึงเป็นภาษาถิ่นตามแบบที่ฟัง  อํานออกเสียงและสะกดค าศัพท์งําย ๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน  
ใช๎ค าส่ังงําย ๆ ตามแบบท่ีฟังโดยใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข๎องใกล๎ตัว  เข๎ารํวมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม 
 โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ  กระบวนการทางภาษา  
กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการฟัง  กระบวนการส่ือสาร  กระบวนการคิดสร๎างสรรค์  กระบวนการอําน  
กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณและกระบวนการสร๎าคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง  มุํงมั่น
ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตาและกตัญญู 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ต.๑.๑  ป.๑/๑ ,  ต.๑.๑  ป.๑/๒ , ต.๑.๑  ป.๑/๓ , ต.๑.๑  ป.๑/๔    
ต.๑.๒  ป.๑/๑ , ต.๑.๒  ป.๑/๒ , ต.๑.๒  ป.๑/๓ , ต.๑.๒  ป.๑/๔   
ต.๑.๓  ป.๑/๑    
ต.๒.๑  ป.๑/๑ , ต.๒.๑  ป.๑/๒ , ต.๒.๑  ป.๑/๓       
ต.๓.๑  ป.๑/๑ 
ต.๔.๑  ป.๑/๑     ต.๔.๒  ป.๑/๑ 
รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



๑๙๔ 

 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

อ๑๒๑๐๑ , อ๑๒๑๐๒    ภาษาอังกฤษ             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒          เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
 
 ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบายอยํางถูกต๎อง  ระบุตัวอักษรและเสียงค า 
สะกดค า ถูกต๎องตามหลักการอําน ตัวอักษรและเสียง ตัวอักษรของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย อํานออก
เสียงค า สะกดค าและอํานประโยคงํายๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน สะกดค าถูกต๎องตามหลักการอําน เลือก
ภาพตรงความหมายของค า กลํุมค าและประโยคท่ีฟัง ตอบค าถามจากการฟังประโยค บทสนทนา หรือนิทาน
งํายๆ ท่ีมีภาพประกอบ พูดโต๎ตอบด๎วยค าส้ันๆงํายๆ ในการส่ือสารระหวํางบุคคลตามแบบท่ีฟัง เกี่ยวกับ
ตนเองตามแบบท่ีฟัง เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัว ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  ใช๎ค าส่ังและค าขอร๎อง
งํายๆ ตามแบบท่ีฟัง ภาษาตํางประเทศ เพื่อรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข๎องใกล๎ตัว บอกความต๎องการงํายๆ ของ
ตนเองตามแบบท่ีฟัง ช่ือและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ๎าของภาษา ค าศัพท์ ท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุม
สาระการเรียนรู๎อื่น ค าศัพท์เก่ียวกับประเพณีต่างๆใน จ.บุรีรัมย์ เช่น ประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีว่ิง
ว่าว เป็นต้น ประเพณีส าคัญของประเทศอาเซียน และพระบรมราโชวาท พระราชด ารัสเก่ียวกับประเพณี
ไทย ขอข๎อมูลงํายๆ เกี่ยวกับตนเอง แบบท่ีฟัง ให้ข๎อมูลงํายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง ท าทําประกอบ
ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา ฟัง/พูดในสถานการณ์งํายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียน เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม   
 โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการคิดอยํางมี
วิจารณญาณ กระบวนการฟัง กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการส่ือสารส่ือความหมายและการ
น าเสนอ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการคิดสร๎างสรรค์ กระบวนการกลํุม กระบวนการการอํานแบบท่ี ๑ 
กระบวนการอํานแบบท่ี ๒  กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยี 
 เพื่อให๎มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง  มุํงมั่น
ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตาและกตัญญู 

 
มาตรฐาน  /  ตัวชี้วัด 

 ต ๑.๑  ป.๒/๑  ,  ป.๒/๒  ,  ป.๒/๓  ,  ป.๒/๔ 
 ต ๑.๒  ป.๒/๑  ,  ป.๒/๒  ,  ป.๒/๓  ,  ป.๒/๔ 
 ต ๑.๓  ป.๒/๑   
 ต ๒.๑  ป.๒/๑  ,  ป.๒/๒  ,  ป.๒/๓   
 ต ๒.๒  ป.๒/๑    
 ต ๓.๑  ป.๒/๑   



๑๙๕ 

 
 ต ๔.๑  ป.๒/๑   
 ต ๔.๒  ป.๒/๑  
     รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด  
 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

อ๑๓๑๐๑, อ๑๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓        เวลา  ๔๐   ชั่วโมง 

 อํานออกเสียงค า สะกดค า อํานกลํุมค า ประโยค และบทพูดเข๎าจังหวะ (Chant) งํายๆถูกต๎องตาม
หลักการอําน ฟังในสถานการณ์งํายๆท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียน ปฏิบัติตามค าส่ังและค าขอร๎องท่ีฟังหรืออําน 
เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลํุมค า และประโยคท่ีฟัง ตอบค าถามจากการฟัง ตอบ
ค าถามจากการฟังหรือการอํานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงํายๆ พูดโต๎ตอบด๎วยค าส้ันๆงํายๆในการ
ส่ือสารระหวํางบุคคลตามแบบท่ีฟัง ข๎อมูลงํายๆเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบท่ีฟัง ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล๎ตัว ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  วัฒนธรรมการด ารงชีวิตของ
ประชาชนในท้องถ่ินที่นักเรียนอาศัยอยู่ ในสถานการณ์งํายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียน ข๎อมูลงํายๆเกี่ยวกับ
ตนเองและเพื่อนตามแบบท่ีฟัง ขอข๎อมูลงํายๆเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบท่ีฟัง พูดโต๎ตอบด๎วยค าส้ันๆ
งํายๆในการส่ือสารระหวํางบุคคลตามแบบท่ีฟัง บอกความต๎องการงํายๆของตนเองตามแบบท่ีฟัง ส ารวจ
งาน/อาชีพหลักของประชากรในท้องถ่ินที่นักเรียนอาศัยอยู่ความแตกตํางของเสียง ตัวอักษร ค า กลํุมค า 
และประโยคงํายๆของภาษาตําง ประเทศและภาษาไทย ช่ือและค าศัพท์งํายๆเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งาน
ฉลอง อาหารและเครื่องด่ืม ศึกษา ค้นคว้าเก่ียวกับอาหารของท้องถ่ินสินค้า O-Top ของท้องถ่ิน และชีวิต
ความเป็นอยูํของเจ๎าของภาษา เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย แนะน าสถานที่ที่
น่าสนใจและประเพณีต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยประโยคง่ายๆตามแบบที่ฟังหรืออ่านพระบรมราโชวาท
พระราชด ารัสเก่ียวกับศิลปะวัฒนธรรมในพิธีเปดิพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามค าแหง จังหวัดสุโขทัย จัด
หมวดหมูํค าถามประเภทของบุคคล สัตว์ ส่ิงของ ตามท่ีฟังหรืออําน ท าทําประกอบตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา ใช๎ค าส่ังและค าขอร๎องงํายๆตามแบบท่ีฟัง ภาษาตํางประเทศเพื่อรวบรวมค าศัพท์
ท่ีเกี่ยวข๎องใกล๎ตัว 
 โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิด กระบวนการเรียนรู๎  ความเข๎าใจ กระบวนการทางภาษา 
กระบวนการฟัง กระบวนการอํานแบบท่ี๑ กระบวนการอํานแบบท่ี๒ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎าง
ความคิดรวบยอด กระบวนการส่ือสารส่ือความหมายและการน าเสนอ กระบวนการกลํุม กระบวนการคืด
สร๎างสรรค์ กระบวนการคิด และกระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการ
สร๎างคํานิยม กระบวนการเทคโนโลยีและกระบวนการสืบสวนสอบสวน 



๑๙๖ 

 
 เพื่อให๎มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง  มุํงมั่น
ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตาและกตัญญู 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ต.๑.๑ ป.๓/๑, ต.๑.๑ ป.๓/๒, ต.๑.๑ ป.๓/๓ ต.๑.๑ ป.๓/๔ / ต. ๑.๒ ป.๓/๑, ต. ๑.๒ ป.๓/๒ ต. ๑.๒ ป.๓/
๓, ต. ๑.๒ ป.๓/๔, ต. ๑.๒ ป.๓/๕ /ต. ๑.๓ ป.๓/๑, ต.๑.๓ ป.๓/๒ / ต.๒.๑ ป.๓/๑, ต.๒.๑ ป.๓/๒, ต.๒.๑ 
ป.๓/๓ /  ต.๒.๒ ป. ๓/๑, ต.๓.๑ ป. ๓/๑ /  

ต.๔.๑ ป.๓/๑ /ต.๔.๒  ป.๓/๑    

 รวม  ๑๘  ตัวบ่งชี้ 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่    ๔                                                            เวลา๘๐           ชั่วโมง 

 

 เข๎าใจค าส่ัง  ค าขอร๎อง  ค าแนะน าในการเลํนเกม การวาดภาพ หรือการท าอาหารและเครื่องด่ืม                             
ค าอนุญาตงํายๆ  อํานออกเสียงค า สะกดค า อํานกลํุมค า ประโยค  ข๎อความงํายๆ และบทพูดเข๎าจังหวะ 
(chant) ถูกต๎องตามหลักการอําน  พัฒนาทักษะการใช๎พจนานุกรม  เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมายวรรคตอนตรงตามความหมายของประโยค และข๎อความส้ันๆท่ีฟังหรืออําน  ตอบค าถามจากการ
ฟังและอํานประโยค  บทสนทนาและนิทานงํายๆ  

               ใช๎ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อส่ือความเกื่ยวกับ ตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  อาหาร  เครื่องด่ืม  เวลา
วําง  นันทนาการ  การซื้อขาย  ลมฟูาอากาศ  เป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ ๕๕๐-๗๐๐ค า  (ค าศัพท์ท่ีเป็น
รูปธรรมและนามธรรม)  พูด/เขียนโต๎ตอบในการส่ือสารระหวํางบุคคล  พูด/เขียนแสดงความต๎องการและขอ
ความชํวยเหลือ พูด/เขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว พูดแสดงความรู๎สึกเกี่ยวกับเรื่อง
ตํางๆใกล๎ตัวและกิจกรรมตํางๆ พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของส่ิงตํางๆใกล๎ตัวตามท่ีฟังหรืออําน พูด
แสดงความความคิดเห็นงํายๆ เกี่ยวกับเรื่องใกล๎ตัว พูดและท าทําทางประกอบอยํางสุภาพตามมรรยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา ตอบค าถามเกี่ยวกับเทศกาล/ วันส าคัญ/ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยูํ
งํายๆ ของเจ๎าของภาษา  

              รํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยบอกความแตกตํางของเสียงตัวอักษร                            
ค ากลํุมค าประโยคและข๎อความของภาษาอังกฤษและภาษาไทยบอกความเหมือน/ความแตกตํางระหวําง
เทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทย เร่ือง ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง บ้านดอน



๑๙๗ 

 
หนองแหน หมู่๒ ต าบล ตาเปฺก อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐ บอกที่ต้ังเขาพนมรุ้ง 
บอกความเป็นมาของประเพณีการข้ึนเขาพนมรุ้ง เร่ือง ประเพณีการแข่งเรือ อ าเภอ สตึก จ.บุรีรัมย์  ฤดู
การที่แข่งขัน  เทศกาลที่แข่งขัน  ที่มาของการแข่งขัน เร่ือง ประเพณีการว่ิงว่าว อ าเภอห้วยราช จ.
บุรีรัมย์  เกิดขึ้นเม่ือไหร่  ฤดูกาลไหน  ขนาดของว่าวที่จะเข้าร่วมแข่งขัน อาชีพในชุมชน จ . บุรีรัมย์  
การด ารงชีวิตแบบไทยและอาเซียน  น าเสนอข๎อมูลโดยการพูดและการเขียนจากการค๎นคว๎ารวบรวมค าศัพท์
ท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น   ฟังและพูด/อํานในสถานการณ์ตํางๆท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียนและ
สถานศึกษา ใช๎ภาษาอังกฤษในการสืบค๎นและรวบรวม ข๎อมูลตํางๆ   มีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์ และคุณคํา
ของการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ  
 เพื่อให๎มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง  มุํงมั่น
ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตาและกตัญญู 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 

ต ๑.๑ ป.๔/๑  ,ป.๔/๒  ,ป.๔/๓  ,ป.๔/๔  ต ๑.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒  ,ป.๔/๓  ,ป.๔/๔  , ป.๔/๕ 

ต ๑.๓ ป.๔/๑ ,  ป.๔/๒ , ป.๔/๓  ต ๒.๑ ป.๔/๑ ,  ป.๔/๒  ,ป.๔/๓   ต  ๒.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒  

ต ๓.๑ ป.๔/๑   ต ๔.๑ ป.๔/๑  ต ๔.๒ ป.๔/๑   
 
รวม  ๒๐   ตัวชี้วัด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 

 
ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ 

รหัสวิชา   อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        
 ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๕           เวลา         ๘๐   ชั่วโมง 
 
      ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร๎อง ค าแนะน างํายๆท่ีฟังและอําน อํานออกเสียงประโยคข๎อความและบทกลอน
ส้ันๆถูกต๎องตามหลักการอํานบทสนทนาและนิทานงํายๆหรือเรื่องส้ันๆระบุวาดภาพสัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข๎อความส้ันๆท่ีฟังหรืออํานหาค าศัพท์  เกี่ยวกับอาหารการ
กินของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตและวาดภาพประกอบอาหารในกลํุมประเทศอาเซียนและระบุค าศัพท์ใต๎ภาพ   
บอกใจความส าคัญบทสนทนาและนิทานงํายๆหรือเรื่องส้ันความเหมือนความแตกตํางการออกเสียงประโยค
ชนิดตํางๆการใช๎เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค า(order)ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศ
และภาษาไทยความเหมือนความแตกตํางระหวํางเทศกาลและงานฉลองของเจ๎าของภาษากับของไทย ประวัติ
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดงเปรียบเทียบประเพณีส าคัญระหว่างประเพณีไทยและประเพณีในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและประเพณีอื่นๆ ที่ควรรู้ของท้องถ่ินในจังหวัดบุรีรัมย์เช่น ตักบาตรเทโว แข่งเรือยาว  ตาม
ค าถามจากการฟังบทสนทนาและนิทานงํายๆหรืองเรื่องส้ันๆ ความส าคัญของเทศกาลวันส าคัญงานฉลองและ
ชีวิตความเป็นอยูํงํายๆของเจ๎าของภาษา *ข๎อมูลและความส าคัญของแตํงกายของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีต
และปัจจุบันการแตํงกายของประชาชนในกลํุมประเทศอาเซียนในอดีตและปัจจุบันด๎วยการวาดภาพและระบุ
ค าศัพท์ใต๎ พูด/เขียน โต๎ตอบในการส่ือสารระหวํางบุคคล แสดงความต๎องการของความชํวยเหลือ  ตอบรับ
และปฎิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์งํายๆเพื่อขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว  
และเรื่องใกล๎ตัว แสดงความรู๎สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตํางๆใกล๎ตัว และกิจกรรมตํางๆพร๎อมท้ังให๎เหตุผล
ส้ันๆประกอบ ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัว ใช๎ค าส่ัง ค าขอร๎อง ค าขออนุญาตและให๎ค าแนะน า
งํายๆถ๎อยค าน้ าเสียงและกิริยาทําทางอยํางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของ
ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎นและรวบรวมข๎อมูล ให๎ค าส่ัง ค าขอร๎อง ค าขออนุญาตและค าแนะน างํายๆ 
ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล๎ตัวปฎิเสธให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์งํายๆ แสดง
ความรู๎สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตํางๆใกล๎ตัวและกิจกรรมตํางๆพร๎อมท้ังให๎เหตุผลส้ันๆประกอบเขียนภาพ
แผนผังและแผนภูมิแสดงข๎อมูลตํางๆตามท่ีฟังหรืออํานพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตํางๆใกล๎ตัวใน
สถานการณ์ตํางๆท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา ฟัง ในสถานการณ์ตํางๆท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียนและ
สถานศึกษา อําน/เขียนในสถานการณ์ตํางๆท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา เข๎ารํวมกิจกรรม ทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ ประวัติวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง  เปรียบเทียบประเพณีส าคัญระหวําง
ประเพณีไทยและประเพณีในกลํุมประเทศอาเซียนและประเพณีอื่นๆท่ีควรรู๎ของท๎องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ เชํน
ประวัติตักบาตรเทโว ประเพณีแขํงเรือยาวของอ าเภอสตึก ค๎นคว๎าค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎
อื่นและน าเสนอด๎วยการพูด เขียน รวบรวมค าศัพท์เกี่ยวกับกลํุมสาระอื่นและน าเสนอด๎วยการพูดการเขียน 
น าเสนอค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่นและน าเสนอด๎วยการพูดหรือการเขียน      โดยใช๎



๑๙๙ 

 
กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฎิบัติ กระบวนการความรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการสร๎างความคิด 
กระบวนการฟัง กระบวนการออกเสียง กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการอําน  กระบวนการ
ส่ือสาร ส่ือความหมายและการน าเสนอ กระบวนการคิดสร๎างสรรค์ กระบวนการกลํุม กระบวนการวิเคราะห์ 
กระบวนการคิดวิจารณญาณ กระบวนการสืบสวนสอบสวน 
 เพื่อให๎มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง  มุํงมั่น
ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตาและกตัญญู 
 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ต.๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒ ,ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
ต.๑.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ ,ป.๕/๔ , ป.๕/๕ 
ต.๑.๓  ป.๕/๑, ป.๕/๒ ,ป.๕/๓  
ต.๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒ ,ป.๕/๓  
ต.๒.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒  
ต.๓.๑  ป.๕/๑ 
ต.๔.๑  ป.๕/๑ ต.๔.๒  ป.๕/๑   
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๐ 

 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

รหัสวิชา  อ๑๖๑๐๑      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    ชั้น
ประถมศกึษาปีที่  ๖       จ านวน  ๘๐ ชั่วโมง 
 
 เข๎าใจค าส่ัง ค าขอร๎อง ภาษาทําทาง  ค าแนะน าในการเลํนเกม  การวาดภาพ  การท าอาหารและ
เครื่องด่ืม และการประดิษฐ์  การอํานออกเสียง  ข๎อความ  นิทาน  บทกลอน  ตามหลักการอํานออกเสียง  
และการใช๎พจนานุกรม  การเลือก/ระบุประโยคหรือข๎อความส่ัน ๆ สัญลักษณ์  เครื่องหมายท่ีอํานให๎ตรงกับ
ความหมายเกี่ยวกับ  ตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  ส่ิงแวดล๎อม  อาหาร  เครื่องด่ืม  เวลาวําง  นันทนาการ  
สุขภาพ  สวัสดิการ  การซื้อ- ขาย  ลมฟูาอากาศ  ภายในวงค าศัพท์สะสมประมาณ ๑,๐๕๐ - ๑๒๐๐ ค า  
การหาใจความส าคัญในประโยค  บทสนทนา  นิทาน เรื่องเลําและการตอบค าถามจากเรื่องท่ีฟังและอําน  
การพูดและเขียนบทสนทานท่ีใช๎ในการส่ือสารระหวํางตนเอง เพื่อน  และบุคคลใกล๎ตัวและส านวนการตอบ
รับ  การใช๎ค าส่ัง  ค าของร๎อง  ค าขออนุญาต  ค าแนะน าท่ีมี ๒ - ๓ ขั้นตอน การใช๎ค าศัพท์ ส านวนภาษา  
ประโยคท่ีแสดงความต๎องการและขอความชํวยเหลือ  การตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือใน
สถานการณ์ตําง ๆ การใช๎ค าศัพท์ ส านวนภาษาและประโยคเพื่อขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน  
ครอบครัวและเรื่องใกล๎ตัว  การใช๎ค าและประโยคในการแสดงความรู๎สึกและการให๎เหตุผลประกอบ  การใช๎
ประโยคและข๎อความในการให๎ข๎อมูลตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  เพื่อน  ส่ิงแวดล๎อมใกล๎ตัว  และการใช๎
เครื่องหมายวรรคตอน  การน าเสนอความคิดรวบยอดในรูปการเขียนภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  ตาราง  จาก
เรื่องท่ีฟังและอําน  การใช๎ประโยคในการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตําง ๆ  ใกล๎ตัว  การใช๎ถ๎อยค า  
น าเสียงและกิริยาทําทาง  ส านวนในการติดตํอปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  การใช๎ชีวิตความ
เป็นอยูํ  งานเทศกาล  วันส าคัญ  งานฉลอง  ของเจ๎าของภาษา  และการเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม  การเปรียบเทียบความเหมือน  และความแตกตํางระหวํางการออกเสียบประโยคชนิดตําง ๆ และ
การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน  การล าดับตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย  การ
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตํางระหวํางเทศกาล  งานฉลอง  และประเพณีของเจ๎าของภาษากับ
ของไทย  การค๎นคว๎า  รวบรวม  และการน าเสนอค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น จาก
การศึกษาข้อมูลจากศูนย์วิทยาศาสตร์ อ .ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด บอกค าศัพท์ของสถานที่ต่างๆภายในศูนย์
วิทยาศาสตร์  การใช๎ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ตําง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียน  สถานศึกษาและในท๎องถิ่น  
การใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎นและการรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข๎องใกล๎ตัวจากส่ือและแหลํงการเรียนรู๎
ตําง ๆ 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟัง  การพูด  การอําน  การเขียน  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  สามารถอํานออก เขียนได๎  และสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎โดยใช๎ภาษาอังกฤษได๎อยํางเหมาะสมกับวัย
และสถานการณ์ตําง ๆ  



๒๐๑ 

 
 เพื่อให๎เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ พัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม 
มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย มีความภูมิใจในความเป็นไทย สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่าง
มีความสุข ซ่ือสัตย์ และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 
ต.๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒ ,ป.๖/๓, ป.๖/๔ 
ต.๑.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒ ,ป.๖/๓ ,ป.๖/๔ , ป.๖/๕ 
ต.๑.๓  ป.๖/๑, ป.๖/๒ ,ป.๖/๓  
ต.๒.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒ ,ป.๖/๓  
ต.๒.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒  
ต.๓.๑  ป.๖/๑ 
ต.๔.๑  ป.๖/๑ 
ต.๔.๒  ป.๖/๑ 
 
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๒ 

 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 

รายวิชา อ๒๑๑๐๑       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
เวลา ๖๐ ชั่งโมง/ ภาคเรียน     จ านวน ๑..๕ หน่วยกิต / ภาคเรียน ๑ 
 ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร๎อง ค าแนะน า และค าช้ีแจงงํายๆ ท่ีฟังและอําน อํานออกเสียง ข๎อความ 
นิทานและบทร๎อยกรอง (Poem) ส้ันๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน สนทนาข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองกิจกรรมและ
สถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน ใช๎ค าขอร๎อง ตามสถานการณ์ตํางๆ ภาษา น้ าเสียงและกิริยา ทําทาง 
สุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา ให๎ค าแนะน าและค าช้ีแจงตาม
สถานการณ์ตํางๆ แลกเปล่ียนข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และประสบการณ์ตํางๆในชีวิตประจ าวัน พูด
แสดงความต๎องการ ขอความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆ อยํางเหมาะสมเกี่ยวกับตนเองกิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์และส่ิงแวดล๎อมใกล๎ตัว สรุปใจความส าคัญแกํนสารท่ีได๎จากการวิเคราะห์ เรื่อง/เหตุการณ์ท่ีอยูํ
ในความสนใจของสังคม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว พร๎อมท้ังให๎เหตุผลส้ันๆ
ประกอบ บรรยายเกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญชีวิตความเป็นอยูํและประเพณีของเจ๎าของภาษา ขอความ
ชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆ อยํางเหมาะสม เขียนแสดงความต๎องการ ขอความชํวยเหลือในสถานการณ์
ตํางๆ อยํางเหมาสม บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และส่ิงแวดล๎อมใกล๎ตัว สรุป
ใจความส าคัญ / แกํนสารท่ีได๎จากการวิเคราะห์ เรื่อง / เหตุการณ์ท่ีอยูํในความสนใจของสังคม แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องตํางๆใกล๎ตัว พร๎อมท้ังเหตุผลส้ันๆประกอบ ตอบรับการให๎ความชํวยเหลือใน
สถานการณ์ตํางๆ อยํางเหมาะสม ปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆอยํางเหมาะสม บอก
ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคตํางๆ การใช๎เครื่องหมายวรรคตอนและการ
ล าดับค าตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย ค๎นคว๎า รวบรวม ข๎อมูล ข๎อเท็จจริงท่ี
เกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่นจากแหลํงเรียนรู๎และน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน สรุปข๎อมูล/
ข๎อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่นจากแหลํงเรียนรู๎และน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน 
น าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน ข๎อมูลเกี่ยวกับวันเข๎าพรรษา เป็นภาษาอังกฤษ 
 โดยใช๎กระบวนการฟัง พูด  อําน  เขียน ฝึกทักษะ บรรยายหรือแสดง ความคิดเห็น  เปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกตําง  และสามารถน าไปประชาสัมพันธ์ เผยแพรํเป็นภาษาตํางประเทศได๎ 

 เพื่อให๎มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง  มุํงมั่น
ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตาและกตัญญู 
 
 

 

 

 



๒๐๓ 

 
ตัวชี้วัด 

ต. ๑.๑  ม. ๑/๑, ต. ๑.๑  ม. ๑/๒ 
ต. ๑.๒  ม. ๑/๑, ต. ๑.๒  ม. ๑/๒, ต. ๑.๒  ม. ๑/๓ 
ต. ๑.๓  ม. ๑/๑, ต. ๑.๓  ม. ๑/๒, ต. ๑.๓  ม. ๑/๓ 
ต. ๒.๑  ม. ๑/๑, ต. ๒.๑  ม. ๑/๒ 
ต. ๒.๒  ม. ๑/๑ 
ต. ๓.๑ ม. ๑/๑ 
 
รวม  ๑๒ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๔ 

 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 

รายวิชา อ๒๑๑๐๒       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
เวลา ๖๐ ชั่งโมง/ ภาคเรียน     จ านวน ๑..๕ หน่วยกิต / ภาคเรียน ๒ 
ปฏิบัติตามค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าช้ีแจงและค าอธิบายตํางๆท่ีฟังและอําน อํานออกเสียงข๎อความ ขําว 
ประกาศและบทร๎อยกรองส้ันๆถูกต๎องตามหลักการอําน สนทนาแลกเปล่ียนข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องตํางๆ
ใกล๎ตัวและสถานการณ์ตํางๆในชีวิตประจ าวันอยํางเหมาะสมแลกเปล่ียนข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องตํางๆใกล๎
ตัวและสถานการณ์ตํางๆในชีวิตประจ าวันอยํางเหมาะสมใช๎ค าขอร๎องให๎ค าแนะน าค าช้ีแจงและค าอธิบายตาม
สถานการณ์ ภาษา น้ าเสียง และกิริยาทางเหมาะกับบุคคลและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา ภาษส่ือสารใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษาและชุมชน ให๎ค าแนะน า ค าช้ีแจง
และค าอธิบายตามสถานการณ์ ความชํวยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆ
อยํางเหมาะสมพูดและเขียนแสดงความต๎องการเสนอและให๎ความชํวยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให๎ควา
ชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆอยํางเหมาะสม บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และ
ขําว/เหตุการณ์ท่ีอยูํในความสนใจของสนใจของสังคม สรุปใจความส าคัญ/แกํนสาระ หัวข๎อเรื่อง(topic) ท่ีได๎
จากการวิเคราะห์เรื่อง/ขําว/เหตุการณ์ท่ีอยูํในความสนใจของสังคม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่อง
ตํางๆใกล๎ตัวและประสบการณ์ พร๎อมท้ังให๎เหตุผลส้ันๆประกอบ เขียนแสดงความต๎องการเสนอและให๎ความ
ชํวยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆอยํางเหมาะสม บรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และขําว/เหตุการณ์ท่ีอยูํในความสนใจของสังคม แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องตํางๆใกล๎ตัวและประสบการณ์ พร๎อมท้ังให๎เหตุผลส้ันๆประกอบ เสนอความชํวยเหลือ
ในสถานการณ์ตํางๆอยํางเหมาะสม ตอบรับความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆอยํางเหมาะสม ปฏิเสธการให๎
ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆอยํางเหมาะสม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องตํางๆใกล๎ตัวและ
ประสบการณ์ พร๎อมท้ังเหตุผลส้ันๆประกอบ อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยูํและ
ประเพณีของเจ๎าของภาษา ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆและการ
ล าดับค าตามโครงสร๎างและประโยคภาษาของตํางประเทศและภาษาไทย ความเป็นมาและความส าคัญของ
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประเพณีลอยกระทงของประเทศกัมพูชา  เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆและการล าดับค าตามโครงสร๎างและประโยคภาษาของ
ตํางประเทศและภาษาไทย ค๎นคว๎ารวบรวมและสรุปข๎อมูล/ข๎อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น
จากแหลํงเรียนรู๎และน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน สรุปข๎อมูล/ข๎อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการ
เรียนรู๎อื่นจากแหลํงเรียนรู๎และน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน น าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน 
 โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการสร๎างความคิด
วิจารณญาณ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการแก๎ปัญหา และ
กระบวนการสืบสวนสอบสวน กระบวนการทางภาษา 



๒๐๕ 

 
 เพื่อให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ และรักเมตตา 
คุณค่าพระวรสาร เมตตา  การไตร่ตรอง ความเป็นหนึ่ง ความพอเพียง ความจริง การงาน / หน้าที่ 
ความเชื่อศรัทธา ความซ่ือตรง  
 
รหัสตัวชี้วัด 
ต ๑.๑ ม ๒/๑, ๒/๒   ต ๑.๒ ม ๒/๑, ๒/๒, ๒/๓ 
ต ๑.๓ ม ๒/๑, ๒/๒, ๒/๓   ต ๒.๑ ม ๒/๑, ๒/๒ 
ต ๒.๒, ๓.๑, ๔.๑ ม ๒/๑   รวม ๑๓  ตัวชี้วัด 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 
รายวิชา อ๒๒๑๐๑            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
เวลา ๖๐ ชั่งโมง/ ภาคเรียน           จ านวน ๑..๕ หน่วยกิต / ภาคเรียน ๑ 
 
 ปฏิบัติตามค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าช้ีแจงและค าอธิบายตํางๆท่ีฟังและอําน อํานออกเสียงข๎อความ 
ขําว ประกาศและบทร๎อยกรองส้ันๆถูกต๎องตามหลักการอําน สนทนาแลกเปล่ียนข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่อง
ตํางๆใกล๎ตัวและสถานการณ์ตํางๆในชีวิตประจ าวันอยํางเหมาะสม แลกเปล่ียนข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่อง
ตํางๆใกล๎ตัวและสถานการณ์ตํางๆในชีวิตประจ าวันอยํางเหมาะสม ใช๎ค าขอร๎องให๎ค าแนะน า ค าช้ีแจงและ
ค าอธิบายตามสถานการณ์ ภาษา น้ าเสียง และกิริยาทางเหมาะกับบุคคลและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
ภาษส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษาและชุมชน ให๎
ค าแนะน า ค าช้ีแจงและค าอธิบายตามสถานการณ์ ความชํวยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือ
ในสถานการณ์ตํางๆอยํางเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต๎องการเสนอและให๎ความชํวยเหลือตอบรับและ
ปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆอยํางเหมาะสม บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์และขําว/เหตุการณ์ท่ีอยูํในความสนใจของสนใจของสังคม สรุปใจความส าคัญ/แกํนสาระ หัวข๎อ
เรื่อง(topic) ท่ีได๎จากการวิเคราะห์เรื่อง/ขําว/เหตุการณ์ท่ีอยูํในความสนใจของสังคม แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องตํางๆใกล๎ตัวและประสบการณ์ พร๎อมท้ังให๎เหตุผลส้ันๆประกอบ เขียนแสดงความ
ต๎องการเสนอและให๎ความชํวยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆอยําง
เหมาะสม บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และขําว/เหตุการณ์ท่ีอยูํในความสนใจของ
สังคม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องตํางๆใกล๎ตัวและประสบการณ์ พร๎อมท้ังให๎เหตุผลส้ันๆ
ประกอบ เสนอความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆอยํางเหมาะสม ตอบรับความชํวยเหลือในสถานการณ์
ตํางๆอยํางเหมาะสม ปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆอยํางเหมาะสม แสดงความคิดเห็น



๒๐๖ 

 
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องตํางๆใกล๎ตัวและประสบการณ์ พร๎อมท้ังเหตุผลส้ันๆประกอบ อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล 
วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยูํและประเพณีของเจ๎าของภาษา ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออก
เสียงประโยคชนิดตํางๆและการล าดับค าตามโครงสร๎างและประโยคภาษาของตํางประเทศและภาษาไทย 
ความเป็นมาและความส าคัญของประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประเพณีลอยกระทงของประเทศกัมพูชา 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆและการล าดับค าตาม
โครงสร๎างและประโยคภาษาของตํางประเทศและภาษาไทย ค๎นคว๎ารวบรวมและสรุปข๎อมูล/ข๎อเท็จจริงท่ี
เกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่นจากแหลํงเรียนรู๎และน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน สรุปข๎อมูล/
ข๎อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่นจากแหลํงเรียนรู๎และน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน 
น าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน 
 โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการสร๎างความคิด
วิจารณญาณ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการแก๎ปัญหา และ
กระบวนการสืบสวนสอบสวน กระบวนการทางภาษา 
 เพื่อให๎มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง  มุํงมั่น
ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตาและกตัญญู 
  
 

ตัวชี้วัด 
ต ๑.๑ ม ๒/๑, ๒/๒ 
ต ๑.๒ ม ๒/๑, ๒/๒, ๒/๓ 
ต ๑.๓ ม ๒/๑, ๒/๒, ๒/๓ 
ต ๒.๑ ม ๒/๑, ๒/๒ 
ต ๒.๒, ๓.๑, ๔.๑ ม ๒/๑ 
รวม  ๑๓  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 



๒๐๗ 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 
รายวิชา อ๒๒๑๐๒            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
เวลา ๖๐ ชั่งโมง/ ภาคเรียน           จ านวน ๑..๕ หน่วยกิต / ภาคเรียน ๒ 
 
 ระบุ / เขียนประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์กับส่ือท่ีไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆท่ีอําน  เลือกหัวข๎อ
ใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอําน  บอกรายละเอียดสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอําน  แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอําน เกี่ยวกับเรื่องตํางๆ กิจกรรม และประสบการณ์ ให๎เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง
และอําน ข๎อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอําน ให๎เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอําน ข๎อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและ
อําน เหตุผลประกอบอยํางเหมาะสม ยกตัวอยํางงํายๆ เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอําน  พูดเพื่อขอและให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออํานอยํางเหมาะสม แสดงความรู๎สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ กิจกรรมและ
ประสบการณ์ งานนมัสการพระเจ้าใหญ่ที่วัดหงส์   งานไหว้พุทธเจดีย์ประจ าปีของประเทศพม่า เขียนเพื่อ
ขอและให๎ข๎อมูล เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออํานอยํางเหมาะสม แสดงความรู๎สึกของตนเองเกี่ยวกั บเรื่องตํางๆ 
กิจกรรมและประสบการณ์ งานนมัสการพระเจ๎าใหญํท่ีวัดหงส์  งานไหว๎พุทธเจดีย์ประจ าปีของประเทศพมํา  
บรรยายความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออํานอยํางเหมาะสมอธิบายความเหมือนและความแตกตําง
ระหวํางชีวิตความเป็นอยูํ และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทย ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น/
ค๎นคว๎า รวบรวมและสรุปความรู๎ ข๎อมูลตํางๆ ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ  เปรียบเทียบความเหมือน 
ความแตกตํางระหวํางชีวิตความเป็นอยูํและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทย  เข๎ารํวม/จัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  เผยแพรํ/ประชาสัมพันธ์  ข๎อมูล ขําวสารและโรงเรียนเป็น
ภาษาตํางประเทศ 
 โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการคิดอยํางมี
วิจารณญาณ กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการทางภาษา กระบวนการ
ปฏิบัติ และกระบวนการให๎เหตุผลแบบอิงประสบการณ์ 
 เพื่อให๎มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง  มุํงมั่น
ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตาและกตัญญู 
 

รหัสตัวชี้วัด 
 ต. ๑.๑  ม. ๒/๓, ต. ๑.๑  ม. ๒/๔ 
 ต. ๑.๒  ม. ๒/๔, ต. ๑.๒  ม. ๒/๕ 
 ต. ๒.๑  ม. ๒/๓ 
 ต. ๒.๒  ม. ๒/๒ 
 ต. ๔.๒ ม. ๒/๑, ต. ๔.๒ ม. ๒/๒ 



๒๐๘ 

 
รวม     ๘    ตัวชี้วัด 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 
รายวิชา อ๒๓๑๐๑           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา  ๖๐  ชั่งโมง/ ภาคเรียน     จ านวน ๑..๕ หน่วยกิต  / ภาคเรียน ๑ 
                   
 ปฏิบัติตามค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าช้ีแจงและค าอธิบายตํางๆท่ีฟังและอําน อํานออกเสียงข๎อความ 
ขําว ประกาศและบทร๎อยกรองส้ันๆถูกต๎องตามหลักการอําน สนทนาแลกเปล่ียนข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่อง
ตํางๆใกล๎ตัวและสถานการณ์ตํางๆในชีวิตประจ าวันอยํางเหมาะสม แลกเปล่ียนข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่อง
ตํางๆใกล๎ตัวและสถานการณ์ตํางๆในชีวิตประจ าวันอยํางเหมาะสม ใช๎ค าขอร๎องให๎ค าแนะน า ค าช้ีแจงและ
ค าอธิบายตามสถานการณ์ ภาษา น้ าเสียง และกิริยาทางเหมาะกับบุคคลและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
ส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษาและชุมชน ให๎ค าแนะน า 
ค าช้ีแจงและค าอธิบายตามสถานการณ์ ความชํวยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือใน
สถานการณ์ตํางๆอยํางเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต๎องการเสนอและให๎ความชํวยเหลือตอบรับและ
ปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆอยํางเหมาะสม บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์และขําว/เหตุการณ์ท่ีอยูํในความสนใจของสนใจของสังคม สรุปใจความส าคัญ/แกํนสาระ หัวข๎อ
เรื่อง(topic) ท่ีได๎จากการวิเคราะห์เรื่อง/ขําว/เหตุการณ์ท่ีอยูํในความสนใจของสังคม แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องตํางๆใกล๎ตัวและประสบการณ์ พร๎อมท้ัง ให๎เหตุผลส้ันๆประกอบ เขียนแสดงความ
ต๎องการเสนอและให๎ความชํวยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆอยําง
เหมาะสม บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และขําว/เหตุการณ์ท่ีอยูํในความสนใจของ
สังคม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องตํางๆใกล๎ตัวและประสบการณ์ พร๎อมท้ังให๎เหตุผลส้ันๆ
ประกอบ เสนอความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆอยํางเหมาะสม ตอบรับความชํวยเหลือในสถานการณ์
ตํางๆอยํางเหมาะสม ปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆอยํางเหมาะสม แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องตํางๆใกล๎ตัวและประสบการณ์ พร๎อมท้ังเหตุผลส้ันๆประกอบ อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล 
วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยูํและประเพณีของเจ๎าของภาษา ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออก
เสียงประโยคชนิดตํางๆและการล าดับค าตามโครงสร๎างและประโยคภาษาของตํางประเทศและภาษาไทย 
ความเป็นมาและความส าคัญของประเพณีขึ้นเขาพนมรุ๎ง เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตํางระหวําง
การออกเสียงประโยคชนิดตํางๆและการล าดับค าตามโครงสร๎างและประโยคภาษาของตํางประเทศและ
ภาษาไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน : การทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่  ศูนย์ศึกษาวิจัยและ
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ได้น าความรู้ที่ได้จากการไปทัศนศึกษาน ามา
ประยุกต์ใช้ ในเร่ือง ค้นคว้ารวบรวมและสรุปข๎อมูล/ข๎อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่นจาก
แหลํงเรียนรู๎และน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน สรุปข๎อมูล/ข๎อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎
อื่นจากแหลํงเรียนรู๎และน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน น าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน  



๒๐๙ 

 
 โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการสร๎างความคิด
วิจารณญาณ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการแก๎ปัญหา และ
กระบวนการสืบสวนสอบสวน กระบวนการทางภาษาเพื่อให๎มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นใน
การท างาน มีจิตสาธารณะ และรักเมตตา  คุณค่าพระวรสาร เมตตา (compassion) การไตร่ตรอง 
(reflection) ความซ่ือสัตย์ (honesty) และความสามัคคี (unity) 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ต ๑.๑ ม ๓/๑, ๓/๒ 
ต ๑.๒ ม ๓/๑, ๓/๒, ๓/๓ 
ต ๑.๓ ม ๓/๑, ๓/๒, ๓/๓ 
ต ๒.๑ ม ๓/๑ 
ต ๒.๒ ม ๓/๑ 
ต ๓.๑ ม ๓/๑ 
ต ๔.๑ ม ๓/๑ 
รวม  ๑๓  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๐ 

 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 

รายวิชา อ๒๓๑๐๒           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา  ๖๐  ชั่งโมง/ ภาคเรียน     จ านวน ๑..๕ หน่วยกิต  / ภาคเรียน ๒ 
 
 ระบุ / เขียนประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์กับส่ือท่ีไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆท่ีอําน  เลือกหัวข๎อ
ใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอําน  บอกรายละเอียดสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอําน  แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอําน เกี่ยวกับเรื่องตํางๆ กิจกรรม และประสบการณ์ ให๎เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง
และอําน ข๎อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอําน ให๎เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอําน ข๎อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและ
อําน เหตุผลประกอบอยํางเหมาะสม ยกตัวอยํางงํายๆ เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอําน  พูดเพื่อขอและให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออํานอยํางเหมาะสม แสดงความรู๎สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ กิจกรรมและ
ประสบการณ์ งานกิจกรรมขึ้นเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเขียนขอและให๎ข๎อมูล เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรือ
อํานอยํางเหมาะสม แสดงความรู๎สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ กิจกรรมและประสบการณ์  บรรยายความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออํานอยํางเหมาะสมอธิบายความเหมือนและความแตกตํางระหวํางชีวิตความ
เป็นอยูํ และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทย ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า รวบรวมและ
สรุปความรู๎ ข๎อมูลตํางๆ ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ  เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกตําง
ระหวํางชีวิตความเป็นอยูํและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทย จากกิจกรรมการเปรียบเทียบเทศกาล 
Christmas and Halloween  เข๎ารํวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  เผยแพรํ/
ประชาสัมพันธ์ ข๎อมูล ขําวสารและโรงเรียนเป็นภาษาตํางประเทศ 
 โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการคิดอยํางมี
วิจารณญาณ กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการทางภาษา กระบวนการ
ปฏิบัติ และกระบวนการให๎เหตุผลแบบอิงประสบการณ์ 
 เพื่อให๎มคีวามรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันใน
การท างาน มีจิตสาธารณะ และรัก เมตตา  
 
รหัสตัวชี้วัด 
ต ๑.๑ ม ๓/๓, ๓/๔ 
ต ๑.๒ ม ๓/๔, ๓/๕ 
ต ๒.๑ ม ๓/๒, ๓/๓ 
ต ๒.๒ ม ๓/๒ 
ต ๔.๒ ม ๓/๑, ๓/๒ 
รวม ๘ ตัวชี้วัด 
 



๒๑๑ 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
อ ๑๑๒๐๑  - อ ๑๑๒๐๒    (ฟัง  พูด)            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑              เวลา    ๑๒๐    
ชั่วโมง 
 

เข๎าใจและปฏิบัติตามค าส่ังงํายๆท่ีใช๎ในห๎องเรียน การใช๎ภาษาในการฟัง – พูด ในสถานการณ์งํายๆ 
ท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียน ค าศัพท์ตํางๆในชีวิตประจ าวัน  การระบุตัวอักษร เสียงตัวอักษร เสียงสระของ
ภาษาตํางประเทศ  การอํานออกเสียง การสะกดค างํายๆ การออกเสียงพยัญชนะต๎นค า พยัญชนะท๎ายค า 
การออกเสียงเน๎นหนัก – เบาในค าและกลํุมค า  การออกเสียงตามระดับเสียง สูง – ต่ าในประโยค  การตอบ
ค าถามจากเรื่องท่ีฟัง  เชํน นิทาน หรือเรื่องใกล๎ตัว  ประโยคค าถามและค าตอบ การสนทนาโต๎ตอบส้ันๆ 
งํายๆ เชํน การทักทาย การกลําวลา  การกลําวขอบคุณ  ขอโทษ  การแนะน าตนเอง การใช๎ค าศัพท์  ส านวน
ภาษาและประโยคท่ีใช๎บอกความต๎องการของตนเอง การพูดขอและให๎ข๎อมูลงํายๆเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล๎
ตัวและเรื่องใกล๎ตัว  การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  การเลํนเกม  การ
ร๎องเพลง  การเลํานิทานประกอบทําทางการบอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่นการใช๎
ภาษาตํางประเทศในการรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข๎องใกล๎ตัวจากส่ือตํางๆ 

เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตํอการเรียนภาษาตํางประเทศ  เห็นประโยชน์ในการเรียนรู๎  มีความ
มั่นใจในตนเอง  กล๎าแสดงออก  มีการส่ือสารที่ดี ถํายทอดความคิดได๎อยํางสร๎างสรรค์และเหมาะสม  รักการ
อํานและแสวงหาความรู๎ใหมํเรียนรู๎ภาษาด๎วยความเพลิดเพลินมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความรักเมตตารู้จัก
แบ่งปันท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในการท างานเช่ือมโยงความรู๎กับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่นๆเพื่อ
เป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาตํางประเทศในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  (ฟัง – พูด) 

๑.  การใช๎ภาษาในการฟัง – พูด ในสถานการณ์งํายๆ 
๒.  พูดกลําวทักทายงํายๆ ได๎ 
๓.  พูดแนะน าตนเองโดยใช๎ภาษางํายๆ ได๎ 
๔.  บอกความรู๎สึกของตนเองงํายๆ ได๎ 
๕.  เข๎าใจค าส่ัง ค าขอร๎องตามสถานการณ์งํายๆ ได๎ 

 
 
 
 



๒๑๒ 

 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

อ๑๒๒๐๑ , อ๑๒๒๐๒                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒             เวลา    ๑๒๐    ชั่วโมง 
 
 เข๎าใจค าส่ัง  ค าขอร๎อง  ภาษา  ทําทางและประโยคงํายๆในสถานการณ์ใกล๎ตัว  ภาษาทําทาง  การ
ทักทาย  การกลําวค า  ช่ือสัตว์และส่ิงของตํางๆ  การบอกขนาดและการเทียบขนาดของส่ิงของ  อํานออก
เสียงค า  กลํุมค า  ประโยค  บทสนทนา  ทบอําน  ได๎ถูกต๎องตามหลักการอํานออกเสียง  แปลประโยคเป็น
ภาพหรือสัญลักษณ์  เข๎าใจค า  กลํุมค า  ประโยค  และค าศัพท์งํายๆในชีวิตประจ าวัน  เขียนค าตอบในรูป
ประโยคส้ันๆได๎  ใช๎ภาษางํายๆในการติดตํอส่ือสารกันในชีวิตประจ าวัน  ใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับบุคคล  และส่ิงตํางๆท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน  ใช๎ภาษาในการแสดงความรู๎สึกของตน  น าเสนอบท
เพลงจากส่ือประเภทตํางๆ  รู๎จักขนบธรรมเนียมประเพณีในวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  กา รพูดโดยใช๎
ประโยคสุภาพ  การขออนุญาตตํางๆ  สระ  พยัญชนะ  ค า  วลี  ประโยคและข๎อความสามารถน าไปใช๎ได๎
อยํางถูกต๎อง  การแสวงหาความรู๎  ความบันเทิง  การติดตํอส่ือสาร  ท ากิจกรรมภาษาตํางประเทศ  เลํนเกม  
ร๎องเพลง  แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผ๎ูอื่น 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการทางเรียนมีจิตใจมุ่งม่ันในการท างาน  เห็นประโยชน์ในการเรียนรู๎  มี
ความมั่นใจในตนเอง  กล๎าแสดงออก  มีการส่ือสารที่ดี ถํายทอดความคิดได๎อยํางสร๎างสรรค์และเหมาะสม  
รักการอํานและแสวงหาความรู๎ใหมํเรียนรู๎ภาษาด๎วยความเพลิดเพลินมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความรักเมตตารู้จัก
แบ่งปันท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในการท างานเช่ือมโยงความรู๎กับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่นๆเพื่อ
เป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาตํางประเทศในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
ผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  (ฟัง – พูด) 

1. ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  และส่ิงใกล๎ตัวทั่วไป  ด๎วยทําทาง  ภาพหรือข๎อความส้ันๆ 
2. เข๎าใจค า  และกลํุมค า  โดยถํายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์งํายๆ 
3. เข๎าใจบทสนทนาส้ันๆ  เรื่องส้ัน  บทเพลง  หรือนิทานเรื่องงํายๆท่ีมีภาพประกอบ 
4. เข๎าใจค าส่ัง  ค าขอร๎อง  ภาษาทําทางและประโยคงํายๆในห๎องเรียนและในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช๎ค า  กลํุมค า  ประโยคงํายๆในการติดตํอปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัว 
6. น าเสนอกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัยตามความสนใจด๎วยความสนุกสนาน 
7. เข๎าใจความเหมือนและความแตกตํางระหวํางวฒันธรรมของเจ๎าของภาษากับ 

วัฒนธรรมไทย 
 
 



๒๑๓ 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ฟัง – พูด) 
อ๑๓๒๐๑, อ๑๓๒๐๒                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓             เวลา    ๑๒๐    ชั่วโมง 
 

 เข๎าใจค าส่ัง  ค าขอร๎องท่ีใช๎ในห๎องเรียน  การอํานออกเสียง  ค า  กลํุมค า  ประโยคเด่ียว  และบทพูด  
เข๎าจังหวะ  และการสะกดค า  ตามหลักการอํานออกเสียง  ตอบค าถาม  จากการฟังประโยคสนทนา  หรือ
นิทานงําย ๆ ท่ีมีภาพประกอบ  การพูดโต๎ตอบ  ด๎วยค าตอบส้ัน ๆ งําย ๆ ในการส่ือสารระหวํางบุคคล  เชํน  
การกลําวทักทาย,  กลําวลา,  ขอบคุณ,  ขอโทษ,  การใช๎ประโยคหรือข๎อความท่ีใช๎แนะน าตนเอง  การใช๎
ค าส่ัง  ค าขอร๎องงําย ๆ ท่ีใช๎ในห๎องเรียน  การใช๎ค าศัพท์,  ส านวนภาษาและประโยคท่ีใช๎บอกความต๎องการ
หรือการพูดขอและให๎ข๎อมูลงําย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัว  ค า  และประโยคท่ีใช๎แสดงความรู๎สึก
เกี่ยวกับส่ิงตําง ๆ ใกล๎ตัว  หรือกิจกรรมตําง ๆ ค าและประโยคท่ีใช๎ในการพูดให๎ข๎อมูล เกี่ยวกับตนเอง  บุคคล
ใกล๎ตัว  และเรื่องใกล๎ตัว  ค า  กลํุมค าท่ีมีความหมายเกี่ยวกับบุคคล  สัตว์  และส่ิงของ  การพูดและท าทํา
ประกอบตามมารยาททางสังคม  วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล  วันส าคัญ  งาน
ฉลอง  และชีวิตความเป็นอยูํของเจ๎าของภาษาและการเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  การ
น าเสนอค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎  การสืบค๎น  และการรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข๎องใกล๎ตัว
จากส่ือและแหลํงการเรียนรู๎ตําง ๆ  

 โดยใช๎ทักษะ  การฟัง  การพูด  เพื่อให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ  และมีทักษะในการส่ือสารทางภาษา  
สามารถแลกเปล่ียนข๎อมูลขําวสารแสดงความรู๎สึก  แสดงความคิดเห็น ได๎อยํางเหมาะสมกับวัย 

 เพื่อให้เห็นความส าคัญของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  เป็นผู้ใฝุเรียนรู้  แสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  รักความเป็นไทย รู้จักแบ่งปัน ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ผลการเรียนรู้  
 ๑  เข๎าใจค าส่ัง ค าขอร๎อง ภาษาทําทางและประโยคงําย ๆในสถานศึกษา 

๒  ใช๎ภาษางําย ๆ ในการขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับบุคคลและส่ิงตําง ๆ รอบตัว แสดงความ ต๎องการ 
    ได๎โดยใช๎ประโยชน์จากส่ือการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทักษะตําง ๆ 
๓  ใช๎ค า กลํุมค า และประโยคส้ัน ๆ น าเสนอความคิดเห็นท่ีมีตํอข๎อมูล ข๎อเท็จจริง โดยใช๎เพลง เกม  
     บทสนทนาส้ัน ๆ และบทบาทสมมติน าเสนอกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัยตามความสนใจ 
 

 
 
 



๒๑๔ 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ฟัง – พูด) 
อ๑๔๓๐๑, อ๑๔๓๐๒                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔               เวลา  ๘๐ ชั่วโมง 
                                      

ปฏิบัติตามค าส่ัง    ค าขอร๎อง     ค าแนะน า   และค าขออนุญาตงําย  ๆ   อํานออกเสียง    สะกดค า  
กลํุมค า   ประโยค    ข๎อความส้ัน  ๆ   บทพูดเข๎าจังหวะ     บทสนทนา     และนิทานงําย  ๆ  ได๎ถูกต๎องตาม
หลักการอํานออกเสียง   พูดสนทนาส่ือสาร  ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง    เพื่อน   และครอบครัว     แสดงความ
ต๎องการ    ขอความชํวยเหลือ    แสดงความรู๎สึกและความสัมพันธ์   เกี่ยวกับส่ิงตําง  ๆ   ใกล๎ตัวตลอดจน
กิจกรรมตําง  ๆท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา    โดยใช๎ทักษะการฟัง   การอําน  และการเขียน  และ
วัฒนธรรมของเจ๎าภาษา  และวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับเรื่อง  มารยาท    เทศกาล   วันส าคัญ    งานฉลอง   ชีวิต
ความเป็นอยูํ   เสียงตัวอักษร   ค า  กลํุมค า   และประโยคและข๎อความ   เข๎ารํวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและ
น าไปใช๎ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม  ค๎นคว๎าความสัมพันธ์ของ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น   สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช๎ในการสืบค๎น  
ค๎นคว๎าข๎อมูลตําง ๆ  ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   โดยใช๎กระบวนการทางภาษา   การส่ือสาร   การฝึกปฏิบัติตาม
สถานการณ์ตําง ๆ  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมท่ีเหมาะสม 

โดยใช๎ทักษะ  การฟัง  การพูด  เพื่อให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ  และมีทักษะในการส่ือสารทางภาษา  
สามารถแลกเปล่ียนข๎อมูลขําวสารแสดงความรู๎สึก  พูดสนทนาส่ือสารได๎ถูกต๎องตามหลักการอํานออกเสียง   
และเหมาะสมกับวัย 

 เพื่อให๎เห็นความส าคัญของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  เป็นผู้ใฝุเรียนรู้  แสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  รักความเป็นไทย รู้จักแบ่งปัน ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  (ฟัง – พูด) 
๑. เข๎าใจค าส่ัง ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าขออนุญาต ภาษาทําทางและประโยคงํายๆในห๎องเรียน
สถานศึกษาและในชีวิตประจ าวัน 
๒. ให๎ข๎อมูล พูดส่ือสาร เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและส่ิงใกล๎ตัว  ด๎วยภาษา ทําทาง ได๎อยําง
เหมาะสม  
๓. เข๎ารํวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและน าไปใช๎ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับภาษาไทยได๎อยําง
ถูกต๎องและเหมาะสม   
๔. ค๎นคว๎าความสัมพันธ์ของค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่นได๎   
๕. สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช๎ในการสืบค๎น  ค๎นคว๎าข๎อมูลตําง ๆ  ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  



๒๑๕ 

 
            ๖.  ใช๎กระบวนการทางภาษา   การส่ือสาร   การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ตําง  ๆ   เพื่อให๎เกิด                
ความรู๎  ความเข๎าใจ  มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ๑๕๓๐๑, อ๑๕๓๐๒                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕               เวลา  ๘๐ ชั่วโมง 

 ใช๎ภาษาส่ือสารด๎วยถ๎อยค า    น้ าเสียงและกริยาทําทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาท   สังคม  
วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ๎าของภาษาในการเข๎ารํวมกิจกรรม  การปฏิบัติตามประโยคค าส่ัง  
ค าขอร๎อง  ค าแนะน า    การบอกใจความส าคัญและค าตอบจากบทสนทนา   นิทานส้ัน  ๆ    การเขียนภาพ  
สัญลักษณ์   แผนผัง   แผนภูมิ   เครื่องหมายตรงตามความหมายเกี่ยวกับตนเอง   ครอบครัว   โรงเรียน  
ส่ิงแวดล๎อม   อาหาร   เครื่องด่ืม   เวลาวําง   นันทนาการ   สุขภาพ     สวัสดิการ   การซื้อ -  ขาย       และลมฟูา
อากาศ     โดยใช๎ทักษะการฟังและการอํานท่ีถูกต๎องตามหลักการอํานเพื่อใช๎ส่ือสารในสถานการณ์ตํางๆท่ี
เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา  มีทักษะการพูดและการเขียนโต๎ตอบในการส่ือสารระหวํางบุคคล    การ
แสดงความต๎องการ  ขอความชํวยเหลือ  การตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือ    การแสดงความรู๎สึก
ของตนเองพร๎อมท้ังให๎เหตุผลส้ันๆ   ขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน  ครอบครัว  และเรื่องใกล๎ตัว  การ
ตอบค าถามบอกความส าคัญของเทศกาล   วันส าคัญ   งานฉลองและชีวิตความเป็นอยูํงําย  ๆ   ของเจ๎าของ
ภาษา   ใช๎กระบวนการทักษะทางภาษาในการสืบค๎น   ค๎นคว๎าและรวบรวมค าศัพท์ให๎สามารถน าเสนอข๎อมูล
ท่ีเรียนรู๎  ประโยค   เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและ
ภาษาไทย 
 เพื่อให๎เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ   ใฝุเรียนรู้  มีความภูมิใจในความเป็นไทย  
สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีเจตคติและวัฒนธรรมในการใช้ภาษาต่างประเทศให๎
เหมาะสมตามสถานการณ์ตํางๆ   
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถอํานออกเสียงตัวอักษร ค า กลํุมค า  ประโยคตํางๆบทสนทนาส้ันๆและบทเพลง
ตํางๆได๎ 

2. ใช๎ภาษางํายๆส้ันๆในการติดตํอส่ือสารในชีวิตประจ าวัน เพื่อสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล 
3. บอกความเหมือนและความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับวัฒนธรรมไทย 
4. ใช๎ประโยชน์ของการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศในการแสวงหาความรู๎และความบันเทิง 
5. เข๎าใจค าส่ัง การขอร๎อง ภาษาทําทาง และค าแนะน าในสถานศึกษา 
6. ใช๎ภาษางํายๆเพื่อแสดงความต๎องการของตนและแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยใช๎ส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูํ

ในแหลํงการเรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานท่ี 



๒๑๖ 

 
7. นักเรียนสมารถมีเจตคติท่ีดีตํอการเรียน 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ๑๖๓๐๑, อ๑๖๓๐๒                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖               เวลา  ๘๐ ชั่วโมง 
 
 เข๎าใจค าส่ัง ค าขอร๎อง ภาษาทําทาง  ค าแนะน าในการเลํนเกม  การวาดภาพ  การท าอาหารและ
เครื่องด่ืม และการประดิษฐ์  การอํานออกเสียง  ข๎อความ  นิทาน  บทกลอน  ตามหลักการอํานออกเสีย ง  
และการใช๎พจนานุกรม  การเลือก/ระบุประโยคหรือข๎อความส่ัน ๆ สัญลักษณ์  เครื่องหมายท่ีอํานให๎ตรงกับ
ความหมายเกี่ยวกับ  ตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  ส่ิงแวดล๎อม  อาหาร  เครื่องด่ืม  เวลาวําง  นันทนาการ  
สุขภาพ  สวัสดิการ  การซื้อ- ขาย  ลมฟูาอากาศ  ภายในวงค าศัพท์สะสมประมาณ ๑,๐๕๐ – ๑,๒๐๐ ค า  
การหาใจความส าคัญในประโยค  บทสนทนา  นิทาน เรื่องเลําและการตอบค าถามจากเรื่องท่ีฟังและอําน  
การพูดและเขียนบทสนทานท่ีใช๎ในการส่ือสารระหวํางตนเอง เพื่อน  และบุคคลใกล๎ตัวและส านวนการตอบ
รับ  การใช๎ค าส่ัง  ค าของร๎อง  ค าขออนุญาต  ค าแนะน า ท่ีมี ๒ – ๓ ขั้นตอน การใช๎ค าศัพท์ ส านวนภาษา  
ประโยคท่ีแสดงความต๎องการและขอความชํวยเหลือ  การตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือใน
สถานการณ์ตําง ๆ การใช๎ค าศัพท์ ส านวนภาษาและประโยคเพื่อขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน  
ครอบครัวและเรื่องใกล๎ตัว  การใช๎ค าและประโยคในการแสดงความรู๎สึกและการให๎เหตุผลประกอบ  การใช๎
ประโยคและข๎อความในการให๎ข๎อมูลตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  เพื่อน  ส่ิงแวดล๎อมใกล๎ตัว  และการใช๎
เครื่องหมายวรรคตอน  การน าเสนอความคิดรวบยอดในรูปการเขียนภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  ตาราง  จาก
เรื่องท่ีฟังและอําน  การใช๎ประโยคในการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตําง ๆ  ใกล๎ตัว  การใช๎ถ๎อยค า  
น าเสียงและกิริยาทําทาง  ส านวนในการติดตํอปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  การใช๎ชีวิตความ
เป็นอยูํ  งานเทศกาล  วันส าคัญ  งานฉลอง  ของเจ๎าของภาษา  และการเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษา และ
วัฒนธรรม  การเปรียบเทียบความเหมือน  และความแตกตํางระหวํางการออกเสียบประโยคชนิดตําง ๆ และ
การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน  การล าดับตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย  การ
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตํางระหวํางเทศกาล  งานฉลอง  และประเพณีของเจ๎าของภาษากับ
ของไทย  การค๎นคว๎า  รวบรวม  และการน าเสนอค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุม  สาระการเรียนรู๎อื่น  การใช๎
ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ตําง  ๆ ท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียน  สถานศึกษาและในท๎องถิ่น   การใช๎
ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎นและการรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข๎องใกล๎ตัวจากส่ือและแหลํงการเรียนรู๎ตําง ๆ  
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟัง  การพูด  การอําน  การเขียน  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  สามารถอํานออก เขียนได๎  และสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎โดยใช๎ภาษาอังกฤษได๎อยํางเหมาะสมกับวัย
และสถานการณ์ตําง ๆ  
 เพื่อให๎เห็นประโยชน์ของการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ  ใฝุเรียนรู้ในการแสดงหาความรู้  ความบันเทิง
และการเข๎าสํูสังคม  สนใจเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  รักความเป็นไทย  ตลอดจนมีความรัก



๒๑๗ 

 
เมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความมุ่งม่ันในการท างานจนส าเร็จ  และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถเข๎าใจ ค าส่ัง ค าขอร๎อง ภาษาทําทางและค าแนะน าในสถานศึกษา 
2. ใช๎ภาษางํายๆส้ันๆเพื่อแสดงความต๎องการ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยใช๎ส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูํใน

แหลํงการเรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานท่ี 
3. นักเรียนสามารถให๎ข๎อมูลตัวเอง และครอบครัว ด๎วยข๎อความส้ันๆ 
4. นักเรียนสามารถบอกความเหมือนและความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับ

วัฒนธรรมไทย 
5. นักเรียนสามารถ อําน เขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษได๎ร๎อยละ ๗๕% 
6. นักเรียนสามารถเห็นประโยชน์ของการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ในการแสวงหาความรู๎และความบัน

เทง 
7. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๘ 

 
ค าอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  (ฟัง –  พูด)   

อ๒๑๒๐๑-อ๒๑๒๐๒            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   
จ านวนเวลาเรียน  ๘๐ ชั่วโมง /ป ี                             ๒  คาบ / สัปดาห์ 
 
 ออกเสียงค า วลี บทอําน ถํายโอนข๎อมูลท่ีได๎ฟังจากบทสนทนาส้ันๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีอยูํในความ
สนใจท้ังท่ีเป็นความเรียง และไมํใชํความเรียงในรูปแบบตํางๆ  ฟัง และ เลําเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจ าวัน   สถานศึกษา   รํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางมีความสุข           

ใช๎กระบวนการทางภาษา น้ าเสียง และทําทาง ส่ือสารตามมารยาททางสังคม   ใช๎เทคโนโลยีในการ
สร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล ในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอและให๎ข๎อมูล ความชํวยเหลือ
และบริการผ๎ูอื่น ถํายโอนข๎อมูลท่ีได๎ฟัง  ออกเสียงค า วลี ส านวนงํายๆ   ประโยคค าส่ัง   ขอร๎อง   ค าแนะน า 
ค าอธิบาย   ข๎อความท่ีซับซ๎อน  ข๎อมูล บทอําน เรื่องราวส้ันๆ ท้ังท่ีเป็นความเรียงและไมํใชํความเรียง จากส่ือ
ส่ิงพิมพ์ และส่ืออิเลคทรอนิคส์ แล๎วถํายโอนเป็นค าพูดของตนเองในรูปแบบงํายๆ  

  เพื่อให๎เห็นประโยชน์ของการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ  ใฝุเรียนรู้ในการแสดงหาความรู้    เห็นคุณคํา
ของการฟังและพูดภาษาอังกฤษแสดงความคิดเห็น   ความต้องการ   ความรู๎สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเอง  ในชีวิตประจ าวัน  สนใจเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  รักความเป็นไทย  ตลอดจนมี
ความรักเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความมุ่งม่ันในการท างานจนส าเร็จ  และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ฟัง –  พูด)  
 

1. ใช๎ภาษา ทําทาง น้ าเสียง ในการส่ือสารและแลกเปล่ียนข๎อมูล ขําวสารได๎อยําง เหมาะสม ถูกต๎อง 
และมีมารยาทท่ีดี  

2. แสดงความรู๎สึก และความคิดเห็นได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสมตาม สถานการณ์ และกาลเทศะ 
3. ชํวยเหลือ และให๎บริการผ๎ูอื่นได๎  

      ๔. ใช๎ภาษาตํางประเทศตามสถานการณ์ตํางๆ ด๎วยรูปแบบท่ีหลากหลาย  
 
 
 
 
 
 



๒๑๙ 

 
ค าอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ฟัง –  พูด)   

อ๒๒๒๐๑- อ๒๒๒๐๒         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   
จ านวนเวลาเรียน  ๘๐ ชั่วโมง / ป ี                           ๒  คาบ / 
สัปดาห์ 
 
 ออกเสียงค า วลี บทอําน ถํายโอนข๎อมูลท่ีได๎ฟังจากบทสนทนาส้ันๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีอยูํในความ
สนใจท้ังท่ีเป็นความเรียง และไมํใชํความเรียงในรูปแบบตํางๆ  ฟัง และ เลําเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจ าวัน   สถานศึกษา   รํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางมีความสุข           

ใช๎ภาษา น้ าเสียง และทําทาง ส่ือสารตามมารยาททางสังคม   ใช๎เทคโนโลยีในการสร๎างความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคล ในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอและให๎ข๎อมูล ความชํวยเหลือและบริการผ๎ูอื่น 
ถํายโอนข๎อมูลท่ีได๎ฟัง  ออกเสียงค า วลี ส านวนงํายๆ   ประโยคค าส่ัง   ขอร๎อง   ค าแนะน า ค าอธิบาย   
ข๎อความท่ีซับซ๎อน  ข๎อมูล บทอําน เรื่องราวส้ันๆ ท้ังท่ีเป็นความเรียงและไมํใชํความเรียง จากส่ือส่ิงพิมพ์ และ
ส่ืออิเลคทรอนิคส์ แล๎วถํายโอนเป็นค าพูดของตนเองในรูปแบบงํายๆ   แสดงความคิดเห็น   ความต๎องการ   
ความรู๎สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง  ในชีวิตประจ าวัน   

เพื่อให๎เห็นประโยชน์ของการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ  ใฝุเรียนรู้ในการแสดงหาความรู้  ความบันเทิง
และการเข๎าสํูสังคม  สนใจเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  รักความเป็นไทย  ตลอดจนมีความรัก
เมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีความซ่ือสัตย์ มีความมุ่งม่ันในการท างานจนส าเร็จ  และสามารถปฏิบัติงาน
รํวมกับผ๎ูอื่นอยํางมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(ฟัง –  พูด) 

 
1. การออกเสียงค า วลี ประโยคข๎อความและบทอํานได๎ถูกต๎องตามหลักการอํานออกเสียง  
2. ฟังบทความ ข๎อความ เรื่องราว ข๎อมูลจากส่ือส่ิงพิมพ์แล๎วถํายโอนข๎อมูลได๎  
3. ฟังนิทาน โคลงกลอน บทเพลง บทละครส้ัน(skit) แล๎วตีความ สรุปใจความส าคัญได๎ 
4. ใช๎ภาษาพูดบรรยาย   เลําเรื่องส้ันๆ เกี่ยวกับตนเอง และส่ิงท่ีอยูํในความสนใจได๎  
5. ถํายทอดเหตุการณ์ประจ าวันเป็นค าพูดของตนเองได๎  

 
 
 
 
 
 



๒๒๐ 

 
ค าอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ฟัง –  พูด)   

อ๒๓๒๐๑ - อ๒๓๒๐๒                  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 
๓จ านวนเวลา  ๘๐ ชั่วโมง                          ๒ คาบ / 
สัปดาห์ 

 

อํานออกเสียงค า วลี บทอําน  ถํายโอนข๎อมูลท่ีได๎ฟังจากบทอํานส้ันๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์ที่อยูํในความ
สนใจท้ังท่ีเป็นความเรียง และไมํใชํความเรียงในรูปแบบตํางๆ เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน   
สถานศึกษา    ภาษาอังกฤษ ความชํวยเหลือและบริการผ๎ูอื่น   ถํายโอนข๎อมูลท่ีได๎ฟัง  ออกเสียงค า วลี 
ส านวนงํายๆ ประโยคค าส่ัง ขอร๎อง ค าแนะน า ค าอธิบาย ข๎อความท่ีซับซ๎อน ข๎อมูล บทอําน เรื่องราวส้ันๆ ท้ัง
ท่ีเป็นความเรียงและไมํใชํความเรียง จากส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ืออิเลคทรอนิคส์ แล๎วถํายโอนเป็นค าพูดของตนเอง
ในรูปแบบตํางๆ สรุป แสดงความคิดเห็น ความต๎องการ ความรู๎สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง บทกวี 
บทเพลง บทละครส้ันๆ เปรียบเทียบข๎อมูล ขําวสาร เหตุการณ์ส าคัญตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน ท๎องถิ่นและ
สังคม ประสบการณสํวนตัว งานประเพณี วันส าคัญ ของชาติ ศาสนา วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา 

ใช๎กระบวนการทาภาษา   น้ าเสียง    และทําทาง   ส่ือสารตามมารยาททางสังคม   และภาษาใน
การส่ือสาร   โดยใช๎เทคโนโลยีในการสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล ในการเรียน ขอและให๎ข๎อมูล   

เพื่อให๎เห็นประโยชน์ของการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ  ใฝุเรียนรู้ในการแสดงหาความรู้  รํวมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางมีความสุข ตลอดจนมีความรักเมตตาเอื้อเฟือ้เผื่อแผ่ มีความซ่ือสัตย์  เห็น
คุณคําของการฟังและพูดเห็นคุณคําของภาษาอังกฤษ  เข๎ารํวมกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรม  

   

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(ฟัง-พูด)  

1. ใช๎ภาษา ทําทาง น้ าเสียง ในการส่ือสารและแลกเปล่ียนข๎อมูล ขําวสารได๎อยําง เหมาะสม ถูกต๎อง 
และมีมารยาทท่ีดี 

2. แสดงความรู๎สึก และความคิดเห็นได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสมตาม สถานการณ์ และกาลเทศะ 
3. ชํวยเหลือ และให๎บริการผ๎ูอื่นได๎  
4. ใช๎ภาษาตํางประเทศตามสถานการณ์ตํางๆ ด๎วยรูปแบบท่ีหลากหลาย   

 
 
 
 



๒๒๑ 

 

บทที่ ๔ 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ 
 

ความหมายและความส าคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนเป็นกิจกรรมส าคัญท่ีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑ ก าหนดให๎จัดท าขึ้นให๎ผ๎ูเรียนทุกคน ทุกระดับช้ัน เพื่อ
สํงเสริมพัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัด ความสนใจ  ให๎เต็มศักยภาพ โดยมุํงเน๎นการพัฒนาองค์
รวมของความเป็นมนุษย์ท้ังด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม  สร๎างเยาวชนของชาติให๎เป็นผ๎ูมีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร๎างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคมและสามารถบริหารการจัดการ
ตนเอง  

กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนเป็นกิจกรรมท่ีจะสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎พัฒนาความสามารถของตนเองตาม
ศักยภาพ  เพิ่มเติมจากกิจกรรมการเรียนรู๎ตามกลํุมสาระการเรียนรู๎ท้ัง ๘ กลํุม  การเข๎ารํวม และปฏิบัติ
กิจกรรมท่ีเหมาะสมรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางมีความสุขกับกิจกรรมท่ีเลือกด๎วยตนเองตามความถนัด  ความสนใจ
อยํางแท๎จริงจะเสริมสร๎างและพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให๎ครบทุกด๎านสร๎างความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์  ปลูกฝังและสร๎างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม   
 

จุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 การจัดท ากิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  มีจุดประสงค์ส าคัญ 
คือ 
 ๑. เพื่อชํวยเพิ่มพูนประสบการณ์ของผ๎ูเรียน ได๎ฝึกฝนทักษะ ได๎เรียนรู๎ โดยการปฏิบัติจริง อันเป็นการ
สอดคล๎องกับแนวการจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
 ๒. เพื่อเสริมสร๎างคุณลักษณะดีเดํนของความเป็นประชาธิปไตย ฝึกการเป็นผ๎ูน า ผ๎ูตาม ฝึกการ
ท างานรํวมกัน ฝึกการแสดงความคิดเห็น  ฝึกความรับผิดชอบ 



๒๒๒ 

 
 ๓. เพื่อกํอให๎เกิดความสามัคคี รักหมูํคณะ เกิดความเข๎าใจซึ่งกันและกัน เพราะการปฏิบัติกิจกรรม
ต๎องท างานเป็นกลํุม ต๎องรํวมกันคิด รํวมกันท า ได๎พบความสุข ความทุกข์รํวมกัน เกิดความประทับใจซึ่งกัน
และกัน 
 ๔. สํงเสริมความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  ความแปลกใหมํ   เพราะการท ากิจกรรมรํวมกันต๎องรํวมกัน
ศึกษาค๎นคว๎า ค๎นหาวิธีการท่ีดีกวํา ท าให๎ความคิดแตกฉาน พบเทคนิค วิธีการท่ีแปลก ๆ ใหมํ ๆ ในการพัฒนา
ผลงาน 
 ๕. เพื่อชํวยให๎ผ๎ูเรียนมีทางเลือก มีโอกาสแสดงออกตามแนวคิด ความสนใจของตนเอง มีโอกาสใน
การเลือกตามความต๎องการ ความถนัด ชํวยพัฒนาศักยภาพของผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล 
 ๖. เพื่อฝึกผ๎ูเรียนให๎เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
เพราะกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนมีลักษณะเป็นสังคมเล็กท่ีจ าลองจากสังคมใหญํ มีกฎระเบียบ กติกา มีความ
รับผิดชอบท้ังในสิทธิหน๎าท่ีซึ่งเป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการอยูํรํวมกัน
ในสังคมปกติ 

 ๗. เพื่อชํวยให๎ผ๎ูสอนรู๎จักผ๎ูเรียนแตํละคนดีขึ้น เพราะผลงานในการท ากิจกรรมของผ๎ูเรียน 
จะชํวยให๎ผ๎ูสอนเข๎าใจผ๎ูเรียนและประเมินคุณคําคุณภาพของนักเรียนได๎ดี และถูกต๎องมากขึ้น รู๎จักและเข๎า
ใจความสนใจของผ๎ูเรียน ความถนัดของผ๎ูเรียน ชํวยให๎ผ๎ูสอนทราบข๎อมูลพื้นฐานของผ๎ูเรียนท่ีถูกต๎อง และ
สามารถสํงเสริม สนับสนุน หรือแก๎ไขข๎อบกพรํองของผ๎ูเรียนได๎ถูกแนวทาง 
 ๘. เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา  เพราะ
พฤติกรรมการแสดงออกของผ๎ูเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม เป็นผลท่ีบํงช้ีถึงความส าเร็จของหลักสูตรและการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาวําบรรลุผลตามจุดมุํงหมายหรือไมํ มากน๎อยเพียงใด หลักสูตรควรจะต๎องมีการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาในสํวนใด 
 

หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
๑. มีการก าหนดวัตถุประสงค์ และแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม 
๒. จัดให๎เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผ๎ูเรียน 
๓. บูรณาการกับชีวิตจริง ให๎ผ๎ูเรียนได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
๔. ใช๎กระบวนการกลํุมในการจัดประสบการณ์เรียนรู๎  ฝึกให๎คิดวิเคราะห์ สร๎างสรรค์  

จินตนาการ ท่ีเป็นประโยชน์ และสัมพันธ์กับชีวิตในแตํละชํวงวัยอยํางตํอเนื่อง 
๕. จ านวนสมาชิกเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 
๖.  มีการก าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให๎เหมาะสมตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา 
๗. ผ๎ูเรียนเป็นผ๎ูด าเนินการ มีครูเป็นท่ีปรึกษา  ถือเป็นหน๎าท่ีและงานประจ า  โดยค านึงถึง 



๒๒๓ 

 
ความปลอดภัย 

๘. ยึดหลักการมีสํวนรํวม โดยเปิดโอกาสให๎ครู พํอแมํ ผ๎ูปกครอง ชุมชน องค์กร ท้ังภาครัฐ 
และเอกชน มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม 

๙. มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ด๎วยวิธีที่หลากหลาย และสอดคล๎องกับกิจกรรมอยํางเป็น
ระบบและตํอเนื่อง โดยให๎ถือวําเป็นเกณฑ์ประเมินผลการผํานชํวงช้ันเรียน 

โครงสร้างและอัตราเวลาจัดกิจกรรม 
ระดับประถมศึกษา 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

     ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ๒.  ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

     ๓.  กิจกรรมชมรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

     ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคม 
และสาธารณประโยชน์ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

เวลาเรียนรวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

**  หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน  
(ลูกเสือ – เนตรนารี) 

ระดับมัธยมศึกษา 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับมัธยมศึกษา 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ 

     ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ - - - 

     ๒.  ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ - - - 
     ๓.  กิจกรรมชมรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ - - - 

     ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคม 
และสาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ - - - 

เวลาเรียนรวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ - - - 
**  หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน  

(ลูกเสือ – เนตรนารี) 

 
 
 



๒๒๔ 

 
การด าเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรยีนมารีย์อนุสรณ์ 
 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนโดยมุํงให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง  
ได๎ฝึกปฏิบัติจริงและค๎นพบความถนัดของตนเอง  สามารถค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติมตามความสนใจจากแหลํง
เรียนรู๎ที่หลากหลาย บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มีทักษะในการด าเนินงาน  สํงเสริมให๎มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
สังคม ศีลธรรม จริยธรรม ให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักและเข๎าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพได๎อยํางเหมาะสม  
  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 

๑.  กิจกรรมแนะแนว  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได๎จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อชํวยเหลือและพัฒนา
ผ๎ูเรียน  ดังนี้   

๑. จัดกิจกรรมเพื่อให๎ครูได๎รู๎ จักและชํวยเหลือผ๎ูเรียนมากขึ้น โดยใช๎กระบวนการทาง
จิตวิทยา  การจัดบริการสนเทศ  โดยจัดให๎มีเอกสารเพื่อใช๎ส ารวจข๎อมูลเกี่ยวกับตัวผ๎ูเรียน ด๎วยการสังเกต 
การสัมภาษณ์ การใช๎แบบสอบถาม การเขียนประวัติ การพบผ๎ูปกครองกํอนและระหวํางเรียน การเยี่ยมบ๎าน
นักเรียน การให๎ความชํวยเหลือผ๎ูเรียนในเรื่องสุขภาพจิต เศรษฐกิจ การจัดท าระเบียนสะสม สมุดรายงาน
ประจ าตัวนักเรียน และบัตรสุขภาพ 

๒. จัดกิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ โดยท าแบบทดสอบเพื่อรู๎จักและเข๎าใจ 
ตนเอง  มีทักษะในการตัดสินใจ การปรับตัว และการวางแผนเพื่อเลือกศึกษาตํอ เลือกอาชีพ   

๓. จัดบริการให๎ค าปรึกษาแกํผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล และรายกลํุม ในด๎านการศึกษา  
อาชีพ  และสํวนตัว โดยมีผ๎ูให๎ค าปรึกษาท่ีมีคุณวุฒิ และมีความเช่ียวชาญในเรื่องการให๎ค าปรึกษา ตลอดจนมี
ห๎องให๎ค าปรึกษาท่ีเหมาะสม 

๓.๑ ชํวยเหลือผ๎ูเรียนท่ีประสบปัญหาด๎านการเงิน โดยการให๎ทุนการศึกษา 
แกํผ๎ูเรียน 

๓.๒ ติดตามเก็บข๎อมูลของนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา   
 
๒.  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   ผ๎ูเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  และระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ ทุกคน ได๎ฝึกอบรมวิชาลูกเสือ – เนตรนารี  เพื่อสํงเสริมหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สํงเสริมความสามัคคี มีวินัย และบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม 
โดยด าเนินการจัดกิจกรรมตามข๎อก าหนดของคณะกรรมการลูกเสือแหํงชาติ 



๒๒๕ 

 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 

เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให๎ศึกษา วิเคราะห์  
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน๎นระบบหมูํ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง โดยให๎ ผ๎ูเรียน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติในเรื่อง 

๑. เตรียมลูกเสือส ารอง  นิยายเรื่องเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือส ารอง  การท าความ 
เคารพเป็นหมูํ (แกรนด์ฮาวล์)  การท าความเคารพเป็นรายบุคคล การจับมือซ๎าย ระเบียบแถวเบื้องต๎น   
ค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือส ารอง 

๒. ลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี ๑  ๒ และ ๓ อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ การส ารวจ การค๎นหา
ธรรมชาติ ความปลอดภัย บริการ ธง และประเทศตําง ๆ  การฝีมือ กิจกรรมกลางแจ๎ง การบันเทิง การผูก
เงื่อน ค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือส ารอง 

โดยใช๎กระบวนการท างาน กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการกลํุม   กระบวนการจัดการ  
กระบวนการคิดริเริ่ม สร๎างสรรค์ กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ  กระบวนการทางเทคโนโลยี  
และภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสม 

เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือส ารอง มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็น
ใจผ๎ูอื่น บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ รู๎ จักท าการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ท้ังนี้โดยไมํ
เกี่ยวข๎องกับลัทธิการเมืองใด ๆ สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ  

 
หมายเหตุ    -  เมื่อผ๎ูเรียนผํานการทดสอบในข๎อ ๑ แล๎ว  จะได๎รับเครื่องหมายลูกเสือส ารอง 
       -  เมื่อผ๎ูเรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรมและผํานการสอบแล๎ว จะได๎รับเครื่องหมายดาวดวงท่ี ๑  

          ๒  และ ๓ ตามล าดับ 
       - ส าหรับวิชาพิเศษ ให๎ใช๎ข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติวําด๎วยการปกครองหลักสูตร   

         และวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒  
 

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให๎ศึกษา วิเคราะห์  
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน๎นระบบหมูํ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง โดยให๎ผ๎ูเรียน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติในเรื่อง  

๑. ลูกเสือตรี ความรู๎เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ กิจกรรม 
กลางแจ๎ง ระเบียบแถว 



๒๒๖ 

 
๒. ลูกเสือโท  การรู๎จักดูแลตนเอง  การชํวยเหลือผ๎ูอื่น  การเดินทางไปยังสถานท่ีตําง ๆ  

ทักษะในทางวิชาลูกเสือ งานอดิเรกและเรื่องท่ีนําสนใจ  ค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ  ระเบียบแถว 
๓. ลูกเสือเอก การพึ่งตนเอง การบริการ การผจญภัย วิชาการของลูกเสือ ระเบียบแถว   
โดยใช๎กระบวนการท างาน กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการกลํุม กระบวนการจัดการ  

กระบวนการคิดริเริ่ม สร๎างสรรค์ กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ กระบวนการทางเทคโนโลยี   
และภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสม 

เพื่อให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์
ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอก
เห็นใจผ๎ูอื่น บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์  รู๎จักท าการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ท้ังนี้โดยไมํ
เกี่ยวข๎องกับลัทธิการเมืองใด ๆ สนใจและอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 
 
หมายเหตุ    -  เมื่อผ๎ูเรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรม และผํานการทดสอบแล๎ว จะได๎รับเครื่องหมายลูกเสือตรี   
                       ลูกเสือโท และลูกเสือเอก  ตามล าดับ 

      -  ส าหรับวิชาพิเศษ ให๎ใช๎ข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติวําด๎วยการปกครองหลักสูตร  
          และวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ - ๓ 

เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให๎ศึกษา วิเคราะห์  
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน๎นระบบหมูํ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง โดยให๎ผ๎ูเรียน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติในเรื่อง 

๑. เครื่องหมายลูกเสือโลก  (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑) 
๒. เครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ  (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒) 
๓. เครื่องหมายลูกเสือหลวง  (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓) 
โดยใช๎กระบวนการท างาน กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการกลํุม กระบวนการจัดการ  

กระบวนการคิดริเริม สร๎างสรรค์ กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ กระบวนการทางเทคโนโลยี  
และภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสม 

เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ  มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และ
เห็นอกเห็นใจผ๎ูอื่น บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ รู๎จักท าการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ท้ังนี้
โดยไมํเกี่ยวข๎องกับลัทธิการเมืองใด ๆ สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 



๒๒๗ 

 
            - ส าหรับวิชาพิเศษ ให๎ใช๎ข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการปกครองหลักสูตร และวิชา
พิเศษลูกเสือสามัญรุํนใหญํ (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

ผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนาร ี

       ๑. รู๎  เข๎าใจ และสามารถปฏิบัติตนตามค าปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์ของ 
ลูกเสือ - เนตรนาร ี

       ๒. เข๎าใจความเป็นมาและวิวัฒนาการของลูกเสือ - เนตรนารี 
       ๓. ปฏิบัติตนด๎วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกล๎าหาญ อดทน เช่ือมั่นในตนเอง มีระเบียบวินัย  

มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผ๎ูอื่น มีความเสียสละ บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
       ๔. มีทักษะการสังเกต จดจ า การใช๎มือ เครื่องมือ การแก๎ไขปัญหา และทักษะในการท างาน

รํวมกัน 
         ๕. พัฒนาตนเองอยูํเสมอ สร๎างสรรค์งานฝีมือ สนใจ และพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ 
 

๓.  กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ในระดับประถมศึกษา /กิจกรรมชุมนุมในระดับมัธยมศึกษา   
ผ๎ูเรียนสามารถเลือกเข๎าเป็นสมาชิกชุมนุม วางแผนการด าเนินกิจกรรมรํวมกัน โดยมีชุมนุมท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกับเพศ วัย และความสนใจของผ๎ูเรียน ประกอบด๎วยกิจกรรม 
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม อนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม สํงเสริมประชาธิปไตย สํงเสริมการเรียนรู๎ และคําย
วิชาการ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติ การบรรยายพิเศษ ดังตัวอยํางพอสังเขปตํอไปนี้ 

๓.๑ กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรมและจริยธรรม  จัดสอนจริยธรรม 
ในห๎องเรียน  จัดให๎มีการปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญท้ังทางชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์  โดย
ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมท้ังในด๎านวัฒนธรรม  ประเพณี   กีฬา  และศิลปะ 
  ๓.๒ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมแขํงขันกีฬาสีทุกชํวงช้ัน โดยผ๎ูเรียนได๎ฝึกทักษะ
การท างาน และการแก๎ปัญหาทุกขั้นตอน 
  ๓.๓ กิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการท างาน จัดกิจกรรมวันวิชาการโดยผ๎ูเรียนมีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติจริง และฝึกทักษะการจัดการ 

๓.๔ กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมสืบสาน 
วัฒนธรรมไทย เชํน ประเพณีไหว๎ครู ประเพณีลอยกระทง 
  ๓.๕ กิจกรรมสํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จัดให๎มีการเลือกคณะกรรมการ
นักเรียน โดยให๎น ากระบวนการประชาธิปไตยไปใช๎ในการรํวมวางแผนด าเนินงานพัฒนาโรงเรียน 
  ๓.๖ กิจกรรมคนดีของสังคม จัดให๎มีการบรรยายให๎ความรู๎ เพื่อปูองกันปัญหาโรคติดตํอ
ร๎ายแรง ปัญหายาเสพติด ปัญหาวัยรุํน ให๎ความรู๎เพื่อปลูกฝังให๎เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี 
  ๓.๗ กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ โดยจัดแหลํงเรียนรู๎  ได๎แกํ 



๒๒๘ 

 
ห๎องสมุด  ห๎องปฏิบัติการทางภาษา   ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   ห๎องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๘ กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพอนามัย ให๎บริการห๎องพยาบาล มีบริการให๎ความรู๎แกํ 
 ผ๎ูเรียน เพื่อปูองกันโรคระบาดอยํางทันเหตุการณ์ 

 
 ๔. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎ท าประโยชน์ตาม
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ  ความดีงาม 
ความเสียสละตํอสังคม มีจิตใจมุํงท าประโยชน์ตํอครอบครัว ชุมชนและสังคม กิจกรรมส าคัญได๎แกํ กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมสร๎างสรรค์สังคม กิจกรรมด ารงรักษา สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒน ธรรม 
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม  
 เวลาเรียนส าหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในสํวนกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์จัดสรรเวลาให๎ผ๎ูเรียนดังนี้ 
 - ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  รวม  ๖  ปี  จ านวน  ๖๐  ช่ัวโมง (เฉล่ียปีละ ๑๐  ช่ัวโมง) 

 - ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓     รวม  ๓ ปี  จ านวน  ๔๕  ช่ัวโมง (เฉล่ียปีละ ๑๕  ช่ัวโมง) 
 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ในระดับประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๖  น าไป
สอดแทรกในกิจกรรมสํงเสริมจริยธรรม  และในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นสอดแทรกในกิจกรรมชุมนุม  ท้ังนี้
การท ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให๎ผ๎ูเรียนรายงานแสดงการเข๎ารํวมกิจกรรมลงในสมุดบันทึก 
และมีผ๎ูรับรองผลการเข๎ารํวมกิจกรรมทุกครั้งท้ังกิจกรรมในสถานศึกษาและกิจกรรมนอกสถานศึกษา 

 การพิจารณามอบหมายผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
คณะครูทุกคนเป็นท่ีปรึกษากิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน  ตามท่ีสถานศึกษามอบหมายโดยมีบทบาท  ดังนี้ 
๑. ปฐมนิเทศผ๎ูเข๎าเรียนให๎เข๎าใจเปูาหมาย  วิธีการจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 
๒. เลือกตัง้คณะกรรมการการด าเนินกิจกรรม 

       ๓. สํงเสริมการจัดท าแผนงาน / โครงการ โดยให๎ผ๎ูเรียนรํวมแสดงความคิดเห็นใน 
การจัดท าแผนงานโครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน 
 ๔.  ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในด๎านทรัพยากรตามความเหมาะสม 

๕. ให๎ค าปรึกษา ดูแล ติดตามการจัดกิจกรรมของผ๎ูเรียนให๎เป็นไปตามแผนงานด๎วย 
ความเรียบร๎อย และปลอดภัย   

๖. ประเมินผลการเข๎ารํวมและปฏิบัติกิจกรรมของผ๎ูเรียน 
  ๗. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมตํอหัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน  

ข้ันตอนการด าเนินการของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. ประชุมผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อก าหนดนโยบาย 
๒. แตํงต้ังคณะท างาน 
๓. ส ารวจความสนใจของผ๎ูเรียนและความพร๎อมของสถานศึกษา 



๒๒๙ 

 
๔. ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 
๕. วางแผนรํวมกันระหวํางผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง จัดท าแผนงานโครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน 
๖. ปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนด 
๗. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
๘. สรุป รายงานผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๐ 

 

บทที่ ๕ 
 

การจัดการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ 

 
 การจัดการเรียนรู๎เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสํูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู๎ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผ๎ูเรียน เป็นเปูาหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนา ผ๎ู เ รี ยน ให๎มี คุณสมบั ติต าม เปู าหมายห ลัก สูตร   ผ๎ูสอนพยายาม คัดสร ร                      
กระบวนการเรียนรู๎ จัดการเรียนรู๎โดยชํวยให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ผํานสาระท่ีก าหนดไว๎ในหลักสูตร ๘ กลํุมสาระการ
เรียนรู๎  รวมท้ังปลูกฝังเสริมสร๎างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะตําง ๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญให๎
ผ๎ูเรียนบรรลุตามเปูาหมาย 
 

หลักการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 

 การจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  ยึดหลักการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนมีความส าคัญท่ีสุด เช่ือวําทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎  
ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกับผ๎ูเรียน โดยมีเปูาหมายให๎ผ๎ูเรียนเป็นคนดี เกํง มีความเป็นไทย และท างานรํวมกับผ๎ูอื่น
ได๎อยํางมีความสุข ในกลํุมสาระการเรียนรู๎ท้ัง  ๘  กลํุม กระบวนการจัดการเรียนรู๎ต๎องสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียน 
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคลและพัฒนาการทาง
สมอง  เน๎นให๎ความส าคัญท้ังความรู๎ และคุณธรรม คิดเป็นองค์รวม และรํวมมือกันพัฒนาสังคมไทย การ
จัดการเรียนรู๎เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู๎  สมรรถนะส าคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามท่ีก าหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระบวนการจัดการ
เรียนรู๎ต๎องสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกตําง
ระหวํางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง  เน๎นให๎ความส าคัญท้ังความรู๎ และคุณธรรม  การจัดการเรียนรู๎ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน  พุทธศักราช   
๒๕๕๑ จึงได๎ก าหนดแนวด าเนินการเพื่อให๎การจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรประสบความส าเร็จตามจุดมุํงหมาย  
ดังนี้ 
 ๑.  จัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยยึดหลักการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎ถึงศักยภาพสูงสุด คือ ผ๎ูเรียนได๎ 
พัฒนาตนเอง ท้ังรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มีความรู๎สึกท่ีดีเกี่ยวกับตนเอง ภาคภูมิใจในผลการ
ปฏิบัติ  



๒๓๑ 

 
๒. จัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยยึดชีวิตจริงของผ๎ูเรียนเป็นหลัก  เน๎นให๎ผ๎ูเรียนมีศักยภาพในการคิด

เชิงระบบ  และคิดอยํางมีวิจารณญาณ  มีรูปแบบการคิดของตนเอง  ค๎นพบตนเอง 
๓. จัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยยึดหลักความแตกตํางระหวํางบุคคล และหลักการเรียนรู๎ในเชิงพหุ

ปัญญา  และใช๎กระบวนการวิจัยในการแก๎ปัญหาและพัฒนาผ๎ูเรียน 
๔.  จัดประสบการณ์โดยใช๎คุณธรรมน าความรู๎ บูรณาการคุณธรรมในการจัดประสบการณ์ทุกกลํุม

สาระการเรียนรู๎ และทุกขั้นตอนในการจัดการเรียนรู๎  ถือวําครูทุกคนมีหน๎าท่ีพัฒนาผ๎ูเรียนให๎ประพฤติตนยึด
หลักคุณธรรม และพัฒนาตนให๎มีคํานิยมอันพึงประสงค์ 

๕.  จัดบรรยากาศให๎เอื้อตํอการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  มีอิสระในการคิด  ได๎ลงมือปฏิบัติจริง   
ครูพร๎อมให๎ค าปรึกษา  ให๎ก าลังใจ  เสริมแรงให๎ผ๎ูเรียนมีความเช่ือมั่นวํา ตนเองมีศักยภาพในการเรียนรู๎ในเชิง
พหุปัญญา ไมํด๎านใดก็ด๎านหนึ่งหรือหลายด๎านพร๎อมกัน 

๖.  จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎มีความสัมพันธ์  เช่ือมโยง หรือบูรณาการท้ังภายในกลํุมสาระการ
เรียนรู๎ และระหวํางกลํุมสาระการเรียนรู๎ให๎มากท่ีสุด 

๗. จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎ยืดหยุํนตามเหตุการณ์ และสภาพท๎องถิ่น  โดยใช๎แหลํงการเรียนรู๎
และภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการจัดการเรียนรู๎ตามความเหมาะสม 

๘. จัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยมุํงเน๎นกระบวนการเรียนรู๎  กระบวนการคิดอยํางมีเหตุผล และ
สร๎างสรรค์   กระบวนการกลํุม   

การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  ผ๎ูเรียนจะต๎องอาศัยกระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลาย  เป็น
เครื่องมือท่ีจะน าพาตนเองไปสํูเปูาหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู๎ท่ีจ าเป็นส าหรับผ๎ูเรียน อาทิ 
กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ กระบวนการสร๎างความรู๎  กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหา กระบวนการเรียนรู๎  จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ 
ลงมือท าจริง  กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู๎การเรียนรู๎ของตนเอง 
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

กระบวนการเหลํานี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู๎ท่ีผ๎ูเรียนควรได๎รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะ
สามารถชํวยให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดี  บรรลุเปูาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผ๎ูสอน จึงจ าเป็นต๎องศึกษาท า
ความเข๎าใจในกระบวนการเรียนรู๎ตําง ๆ เพื่อให๎สามารถเลือกใช๎ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ผ๎ูสอนต๎องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให๎เข๎าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู๎  ตัวช้ีวัด  สมรรถนะส าคัญของ
ผ๎ูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผ๎ูเรียน  แล๎วจึงพิจารณาออกแบบการ
จัดการเรียนรู๎โดยเลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอน  ส่ือ/แหลํงเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล เพื่อให๎ผ๎ูเรียน
ได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปูาหมายท่ีก าหนด   



๒๓๒ 

 
๑.  บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 

 การจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีคุณภาพตามเปูาหมายของหลักสูตร ท้ังผ๎ูสอนและผ๎ูเรียนควรมี
บทบาท ดังนี้ 
  ๑.๑ บทบาทของผู้สอน 

      ๑) ศึกษาวิเคราะห์ผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล  แล๎วน าข๎อมูลมาใช๎ในการวางแผน 
การจัดการเรียนรู๎ ท่ีท๎าทายความสามารถของผ๎ูเรียน 

       ๒) ก าหนดเปูาหมายท่ีต๎องการให๎เกิดข้ึนกับผ๎ูเรียน ด๎านความรู๎และทักษะ 
กระบวนการ ท่ีเป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                     ๓)  ออกแบบการเรียนรู๎และจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวําง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อน าผ๎ูเรียนไปสํูเปูาหมาย  
               ๔)  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎  และดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียนให๎เกิดการเรียนรู๎  

      ๕) จัดเตรียมและเลือกใช๎ส่ือให๎เหมาะสมกับกิจกรรม  น าภูมิปัญญาท๎องถิ่น   
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 

      ๖) ประเมินความก๎าวหน๎าของผ๎ูเรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับ 
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผ๎ูเรียน  

      ๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช๎ในการซํอมเสริมและพัฒนาผ๎ูเรียน รวมท้ัง 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

๑.๒  บทบาทของผู้เรียน 
        ๑)   ก าหนดเปูาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู๎ของตนเอง 
        ๒)  เสาะแสวงหาความรู๎ เข๎าถึงแหลํงการเรียนรู๎  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข๎อความรู๎          

ต้ังค าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแก๎ปัญหาด๎วยวิธีการตําง ๆ   
๒) ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปส่ิงท่ีได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง และน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎              

ในสถานการณ์ตําง  ๆ  
๓) มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมรํวมกับกลํุมและครู   
๔) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของตนเองอยาํงตํอเนื่อง 
 

การส่งเสริมการเรียนรู้ 
 

 ปัจจัยส าคัญท่ีเป็นสํวนหนึ่งของการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพ และประสบความส าเร็จตาม
จุดมุํงหมายของหลักสูตร คือการพัฒนาระบบการสํงเสริม สนับสนุน ของสถานศึกษาในด๎านตําง ๆ ท่ีจะเอื้อ
ให๎สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ   ส าหรับแนวปฏิบัติในการสํงเสริมการเรียนรู๎ และ



๒๓๓ 

 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา ได๎ก าหนดแนวในการสํงเสริมการเรียนรู๎ 
ดังตํอไปนี้ 
 ๑. การจัดสภาพแวดล๎อมในสถานศึกษาให๎เอื้อตํอการใช๎หลักสูตร  การจัดสภาพแวดล๎อมใน
สถานศึกษาให๎เอื้อตํอการใช๎หลักสูตรเป็นหน๎าท่ีโดยตรงของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาท่ีจะต๎อง 
รํวมมือกัน โดยยึดเปูาหมาย หลักการ และจุดเน๎นตําง ๆ ของหลักสูตรเป็นหลักในการด าเนินการ ท้ังนี้เพื่อให๎
ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎อยํางเต็มศักยภาพ 
 ๒. การจัดให๎มีแหลํงการเรียนรู๎ ห๎องสมุด และมุมหนังสือ หรือแหลํงวิชาท่ีจะให๎ผ๎ูเรียนได๎ศึกษา  
ค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเอง  เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความช านาญ   โดยเฉพาะห๎องสมุดเป็นแหลํงการ
เรียนรู๎ที่ส าคัญยิ่งเพราะเป็นแหลํงท่ีรวบรวมองค์ความรู๎ท่ีเป็นประโยชน์กับผ๎ูเรียนโดยตรง นอกจากนี้ยังจัดให๎มี
แหลํงการเรียนรู๎ ในรูปของศูนย์การเรียนรู๎แบบพึ่งพาตนเอง คอมพิวเตอร์ ห๎องปฏิบัติการทางภาษา  
ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีตําง ๆ 
 ๓. การจัดให๎มีบริเวณส าหรับให๎ผ๎ูเรียนได๎ฝึกปฏิบัติกิจกรรมในกลํุมสาระการเรียนรู๎ตําง ๆ เพื่อให๎
ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง  ได๎คิด  ได๎ท า ได๎แสดงออก  ได๎เรียนรู๎เอง และค๎นพบความรู๎ด๎วยตนเอง
ตามศักยภาพของนักเรียนแตํละคน 
 ๔. การจัดให๎มีแหลํงการเรียนรู๎ในท๎องถิ่น และการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น การจัดการเรียนรู๎ตาม
หลักสูตรเน๎นการเรียนรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎ท้ังในและนอกห๎องเรียน ท้ังนี้เพื่อผ๎ูเรียนจะได๎มีโอกาสท่ีจะสัมผัส
กับชีวิตจริงนอกห๎องเรียนหรือนอกโรงเรียน ได๎พบปะกับผ๎ูคน ผ๎ูรู๎ ภูมิปัญญาของท๎องถิ่นเพื่อจะได๎เรียนรู๎ส่ิง
ตําง ๆ มากขึ้น มีประสบการณ์กว๎างขวางขึ้น เรียนรู๎ได๎ทุกเวลาและทุกสถานท่ีไมํจ ากัดวําจะ ต๎องเรียนรู๎จาก
ผ๎ูสอนในสถานศึกษาเทํานั้น 
 ๕. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ  การวิจัยเป็นกระบวนการท่ีควบคํูกับกระบวนการเรียนรู๎ และ
กระบวนการท างานของผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องกับการศึกษา  ซึ่งเป็นกลไกท่ีน าไปสํูสังคมแหํงภูมิปัญญาและการเรียนรู๎    
ดังนั้นในการจัดการเรียนรู๎ ผ๎ูสอนต๎องน ากระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผ๎ูเรียน   และสามารถใช๎กระบวนการการวิจัยเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู๎  นอกจากนี้ผลการวิจัยยัง
เป็นประโยชน์ตํอการแก๎ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียนได๎เป็นอยํางดี 
 ๖. การจัดเครือขํายวิชาการ  ผ๎ูสอนนับวํามีสํวนส าคัญท่ีจะท าให๎การจัดการเรียนรู๎ประสบผลส าเร็จ   
สถานศึกษาจึงจัดให๎มีเครือขํายเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น  ท้ังนี้เพื่อให๎ ผ๎ูสอนได๎แลกเปล่ียนเรียนรู๎  
แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน ท าให๎ได๎รับความรู๎ และแนวคิดใหมํ ๆ  ท่ี
หลากหลาย และกว๎างขวาง ท่ีสามารถน าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ  นอกจากนี้ยัง
สํงเสริม และสนับสนุนให๎มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ทางวิชาการ จากผ๎ูสอนในสถานศึกษาเดียวกัน และ
สถานศึกษาอื่น ๆ ตลอดจนชมรมวิชาการตําง ๆ เพื่อให๎ผ๎ูสอนได๎รับการพัฒนาตนเองอยํางสม่ าเสมอ 



๒๓๔ 

 
 

บทที่ ๖ 
 

การวัดและประเมินผลการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ 

 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช   ๒๕๕๑  จัดท าขึ้นภายใต๎กรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธ ศักราช   
๒๕๕๑  บริบทของสภาพชุมชนและสังคม   
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของสถานศึกษา  เพื่อใช๎จัดในการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาให๎ผ๎ูเรียนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และพลโลก  จากความมูลเหตุดังกลําว  การวัดและประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช   ๒๕๕๑  จึงต๎องปฏิบัติตามข๎อก าหนดการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช   ๒๕๕๑ เป็นหลัก ซึ่งการด าเนินการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของหลักสูตร
สถานศึกษาได๎ก าหนดแนวทางในการด าเนินการดังตํอไปนี้ 
 

การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของ ผ๎ูเรียนต๎องอยูํบนหลักการพื้นฐานสองประการคือ  
การประเมินเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน          
ให๎ประสบผลส าเร็จนั้น  ผ๎ูเรียนจะต๎องได๎รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให๎บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู๎ สะท๎อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูเรียนซึ่งเป็นเปูาหมายหลักในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ในทุกระดับไมํวําจะเป็นระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และระดับชาติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎  
เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนโดยใช๎ผลการประเมินเป็นข๎อมูลและสารสนเทศท่ี 
แสดงพัฒนาการ ความก๎าวหน๎า และความส าเร็จทางการเรียนของผ๎ูเรียน ตลอดจนข๎อมูลท่ีเป็นประโยชน์ตํอ
การสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู๎อยํางเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  แบํงออกเป็น ๔ ระดับ  ได๎แกํ ระดับช้ันเรียน ระดับ
สถานศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติ  มีรายละเอียด  ดังนี้ 



๒๓๕ 

 
๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยูํในกระบวนการจัดการเรียนรู๎  

ผ๎ูสอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช๎เทคนิคการประเมินอยํางหลากหลาย 
เชํน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ๎าน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ ภาระงาน  แฟูม
สะสมงาน การใช๎แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผ๎ูสอนเป็นผ๎ูประเมินเองหรือเปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนประเมินตนเอง 
เพื่อนประเมินเพื่อน ผ๎ูปกครองรํวมประเมิน ในกรณีท่ีไมํผํานตัวชี้วัดให๎มีการสอนซํอมเสริม  
      การประเมินระดับช้ันเรี ยนเป็นการตรวจสอบวํา ผ๎ูเรียนมีพัฒนาการความก๎าวหน๎าใน 
การเรียนรู๎  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไมํ และมากน๎อยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะต๎อง
ไ ด๎รับการพัฒนาปรับปรุ งและสํง เสริมในด๎านใด นอกจากนี้ ยั ง เป็นข๎อมูลให๎ ผ๎ูสอนใช๎ปรับปรุ ง  
การเรียนการสอนของตนด๎วย ท้ังนี้โดยสอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด 
 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาด าเนินการเพื่อตัดสินผล      การ
เรียนของผ๎ูเรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอําน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน  นอกจากนี้ เพื่อให๎ไ ด๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา             
ของสถานศึกษา วําสํงผลตํอการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนตามเปูาหมายหรือไมํ ผ๎ูเรียนมีจุดพัฒนาในด๎านใด รวมท้ัง
สามารถน าผลการเรียนของผ๎ูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับ
สถานศึกษาจะเป็นข๎อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการ
เรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษา     ตํอคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน  ผ๎ูปกครองและชุมชน   

 
 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา   เป็นการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียนในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา   ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดย
ประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผ๎ูเรียนด๎วยข๎อสอบมาตรฐานท่ีจัดท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา 
หรือด๎วยความรํวมมือกับหนํวยงานต๎นสังกัด ในการด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได๎จากการตรวจสอบ
ทบทวนข๎อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 ๔.  การประเมินระดับชาติ    เป็นการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน 
การเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาต๎องจัดให๎ผ๎ูเรียนทุกคนท่ีเรียน           
ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  เข๎ารับการประเมิน       ผลจาก
การประเมินใช๎เป็นข๎อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตําง ๆ เพื่อน าไปใช๎ในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข๎อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 



๒๓๖ 

 
 ข๎อมูลการประเมินในระดับตําง ๆ ข๎างต๎น เป็นประโยชน์ตํอสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน
พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต๎องจัดระบบดูแลชํวยเหลือ 
ปรับปรุงแก๎ไข สํงเสริมสนับสนุนเพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน                   ความ
แตกตํางระหวํางบุคคลท่ีจ าแนกตามสภาพปัญหาและความต๎องการ ได๎แกํ กลํุมผ๎ูเรียนท่ัวไป กลํุมผ๎ูเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ   กลํุมผ๎ูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลํุมผ๎ูเรียนท่ีมีปัญหาด๎านวินัยและ
พฤติกรรม  กลํุมผ๎ูเรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลํุมผ๎ูเรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลํุมพิการทาง
รํางกายและสติปัญญา เป็นต๎น ข๎อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการ
ชํวยเหลือผ๎ูเรียนได๎ทันทํวงที ปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผ๎ูรับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต๎องจัดท าระเบียบวําด๎วยการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษาให๎สอดคล๎องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข๎อก าหนดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให๎บุคลากรท่ีเกี่ยวข๎องทุกฝุายถือปฏิบัติรํวมกัน 
  

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
 

๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
      ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลํุมสาระการเรียนรู๎  การอําน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนนั้น ผ๎ูสอนต๎องค านึงถึงการพัฒนาผ๎ูเรียนแตํละคนเป็น
หลัก และต๎องเก็บข๎อมูลของผ๎ูเรียนทุกด๎านอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่องในแตํละภาคเรียน รวมท้ังสอนซํอมเสริม
ผ๎ูเรียนให๎พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    

 
  ระดับประถมศึกษา 

            (๑) ผ๎ูเรียนต๎องมีเวลาเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
            (๒) ผ๎ูเรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผํานตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 

ก าหนด 
      (๓) ผ๎ูเรียนต๎องได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
            (๔) ผ๎ูเรียนต๎องได๎รับการประเมิน และมีผลการประเมินผํานตามเกณฑ์ท่ี 

สถานศึกษาก าหนด  ในการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนา
ผ๎ูเรียน  

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
             (๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผ๎ูเรียนต๎องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 



๒๓๗ 

 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 

             (๒) ผ๎ูเรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผํานตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 
ก าหนด 

             (๓) ผ๎ูเรียนต๎องได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
       (๔) ผ๎ูเรียนต๎องได๎รับการประเมิน และมีผลการประเมินผํานตามเกณฑ์ท่ี 

สถานศึกษาก าหนด ในการอําน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพฒันา
ผ๎ูเรียน  
 การพิจารณาเล่ือนช้ันท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ๎าผ๎ูเรียนมีข๎อบกพรํองเพียง
เล็กน๎อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวําสามารถพัฒนาและสอนซํอมเสริมได๎ ให๎อยูํในดุลพินิจของ
สถานศึกษาท่ีจะผํอนผันให๎เล่ือนช้ันได๎ แตํหากผ๎ูเรียนไมํผํานรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน๎มวําจะเป็น
ปัญหาตํอการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น สถานศึกษาอาจต้ังคณะกรรมการพิจารณาให๎เรียนซ้ าช้ันได๎ ท้ังนี้ให๎
ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู๎ความสามารถของผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 

 ๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 

                     ระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพื่อให๎ระดับผลการเรียนรายวิชา  สถานศึกษาสามารถให๎
ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผ๎ูเรียน  เป็นระบบตัวเลขโดยให๎ใช๎ตัวเลขแสดงระดับผล
การเรียนเป็น ๘ ระดับ 

การประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นัน้           ให๎
ระดับผลการประเมินเป็น ดีเย่ียม  ดี  และผําน 

การประเมินกิจกรรมพฒันาผ๎ูเรียน จะต๎องพิจารณาท้ังเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผ๎ูเรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และให๎ผลการเข๎ารํวมกิจกรรมเป็นผําน และ
ไมํผําน 

                    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในการตัดสินเพื่อให๎ระดับผลการเรียนรายวิชา  ให๎ใช๎ตัวเลข
แสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ 

การประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นัน้           ให๎
ระดับผลการประเมินเป็น ดีเย่ียม  ดี  และผําน 

การประเมินกิจกรรมพฒันาผ๎ูเรียน จะต๎องพิจารณาท้ังเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผ๎ูเรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และให๎ผลการเข๎ารํวมกิจกรรมเป็นผําน และ
ไมํผําน 

 
 
 



๒๓๘ 

 
๑.๓  การรายงานผลการเรียน 

 การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให๎ผ๎ูปกครองและผ๎ูเรียนทราบความก๎าวหน๎า             
ในการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน ซึ่งสถานศึกษาต๎องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให๎ผ๎ูปกครองทราบ
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผ๎ูเรียนท่ีสะท๎อน
มาตรฐานการเรียนรู๎กลํุมสาระการเรียนรู๎ 

 
 

         ๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น ๓ระดับ 
คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๒.๑   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
           (๑)  ผ๎ูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร๎างเวลาเรียน        
ท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด  
           (๒) ผ๎ูเรียนต๎องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผํานเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
                        (๓) ผ๎ูเรียนมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผํานเกณฑ์                   
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

          (๔) ผ๎ูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผํานเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
            (๕) ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนและมีผลการประเมินผํานเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 ๒.๒  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
         (๑)  ผ๎ูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไมํเกิน ๘๑ หนํวยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 
๖๖ หนํวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
         (๒)  ผ๎ูเรียนต๎องได๎หนํวยกิตตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา  ๗๗  หนํวยกิต  โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน ๖๓ หนํวยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไมํน๎อยกวํา ๑๑ หนํวยกิต 
         (๓)  ผ๎ูเรียนมีผลการประเมิน การอําน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผําน เกณฑ์ 
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
         (๔)  ผ๎ูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผํานเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 



๒๓๙ 

 
         (๕)  ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนและมีผลการประเมินผํานเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสารส าคัญท่ีบันทึกผลการเรียน ข๎อมูลและสารสนเทศ                 
ท่ีเกี่ยวข๎องกับพัฒนาการของผ๎ูเรียนในด๎านตําง ๆ แบํงออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  
 

๑.   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
        ๑.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน  เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ
ผ๎ูเรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน สถานศึกษาจะต๎องบันทึกข๎อมูลและออกเอกสารนี้
ให๎ผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผ๎ูเรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา         (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖) จบ
การศึกษาภาคบังคับ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓) จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖)  หรือเมื่อลาออก
จากสถานศึกษาในทุกกรณี  
        ๑.๒  ประกาศนียบัตร  เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผ๎ูจบ
การศึกษา ท่ีสถานศึกษาให๎ไว๎แกํผ๎ูจบการศึกษาภาคบังคับ และผ๎ูจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
        ๑.๓ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายช่ือและ
ข๎อมูลของผ๎ูจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖) ผ๎ูจบการศึกษา 
ภาคบังคับ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓) 
 
 ๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด  

     เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู๎ และข๎อมูลส าคัญ 
เกี่ยวกับผ๎ูเรียน เชํน  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียนสะสม  
ใบรับรองผลการเรียน และ เอกสารอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช๎ 

        ๒.๑  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา เป็นเอกสารท่ีจัดท าขึ้น เพื่อให๎ครูผ๎ูสอน 
ใช๎บันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู๎ กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอําน คิด
วิเคราะห์ และเขียน  ส าหรับการพิจารณาตัดสินผลการเรียนแตํละรายวิชาเป็นรายห๎องเรียน 
เอกสารบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา น าไปใช๎ประโยชน์ ดังนี้ 



๒๔๐ 

 
  -  ใช๎บันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู๎ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอําน คิดวิเคราะห์และ
เขียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนของผ๎ูเรียนแตํละรายวิชา 
  -  ใช๎เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ รายงาน  และรับรองข๎อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ และผล
การเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน  

        ๒.๒  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน  เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพื่อบันทึกข๎อมูลผลการเรียน
รายวิชา และพัฒนาการด๎านตําง ๆ ของผ๎ูเรียนแตํละคน ตามเกณฑ์การตัดสินการผํานระดับช้ันของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  รวมท้ังข๎อมูลด๎านอื่น ๆ ของผ๎ูเรียนท่ีบ๎านและสถานศึกษา โดยจัดท าเป็น
เอกสารรายบุคคล เพื่อใช๎ส าหรับส่ือสารให๎ผ๎ูปกครองของผ๎ูเรียน 
แตํละคนได๎รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการด๎านตําง ๆ ของผ๎ูเรียนอยํางตํอเนื่อง  แบบรายงานประจ าตัว
นักเรียน น าไปใช๎ประโยชน์  ดังนี ้
  -  รายงานผลการเรียน  ความประพฤติ  และพัฒนาการของผ๎ูเรียนให๎ผ๎ูปกครองได๎รับทราบ 
  -  ใช๎เป็นเอกสารส่ือสาร  ประสานงาน  เพื่อความรํวมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก๎ไข
ผ๎ูเรียน 
  -  เป็นเอกสารหลักฐานส าหรับตรวจสอบ  ยืนยัน  และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการ
ตํางๆ  ของผ๎ูเรียน 

        ๒.๓ ระเบียนสะสม  เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพื่อบันทึกข๎อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผ๎ูเรียนใน
ด๎านตําง ๆ  เป็นรายบุคคล  โดยจะบันทึกข๎อมูลของผ๎ูเรียนอยํางตํอเนื่อง  ตลอดชํวงระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   
๒๕๕๑   สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ ดังนี้ 
  -  ใช๎เป็นข๎อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผ๎ูเรียน 
  -  ใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ  ผลการเรียนและการปรับตัวของผ๎ูเรียน 
  -  ใช๎ติดตํอส่ือสาร  รายงานพัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียนระหวํางสถานศึกษากับผ๎ูปกครอง 

 -  ใช๎เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ  รับรอง  และยืนยันคุณสมบัติของผ๎ูเรียน 
        ๒.๔  ใบรับรองผลการเรียน   เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้น  เพื่อใช๎เป็นเอกสารส าหรับรับรอง

ความเป็นนักเรียนหรือผลการเรียนของผ๎ูเรียนเป็นการช่ัวคราวตามท่ีผ๎ูเรียนร๎องขอ  ท้ังกรณีท่ีผ๎ูเรียนก าลัง
ศึกษาอยูํในสถานศึกษาและเมื่อจบการศึกษาไปแล๎วน าไปใช๎ประโยชน์ ดังนี้ 
  -  รับรองความเป็นนักเรียนของสถานศึกษาท่ีเรียนหรือเคยเรียน 
  -  รับรองและแสดงความรู๎ วุฒิการศึกษาของผ๎ูเรียน 
  -  ใช๎เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผ๎ูเรียนในการสมัครเข๎าศึกษาตํอ  สมัครเข๎าท างาน  หรือ
เมื่อมีกรณีอื่นใดท่ีผ๎ูเรียนแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู๎  หรือสถานการณ์เป็นผ๎ูเรียนของตน 
  -  เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ  รับรอง  ยืนยันการใช๎สิทธิ์ความเป็นผ๎ูเรียน  หรือการ
ได๎รับการรับรองจากสถานศึกษา 



๒๔๑ 

 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผ๎ูเรียนในกรณีตําง ๆ ได๎แกํ การย๎ายสถานศึกษา การ
เปล่ียนรูปแบบการศึกษา การย๎ายหลักสูตร การออกกลางคัน และขอกลับเข๎ารับการศึกษาตํอ การศึกษาจาก
ตํางประเทศและขอเข๎าศึกษาตํอในประเทศ  นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู๎ ทักษะ ประสบการณ์
จากแหลํงการเรียนรู๎อื่น ๆ เชํน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในชํวงกํอนเปิดภาคเรียนแรก หรือต๎นภาคเรียนแรกท่ี
สถานศึกษารับผ๎ูขอเทียบโอนเป็นผ๎ูเรียน  ท้ังนี้ ผ๎ูเรียนท่ีได๎รับการเทียบโอนผลการเรียนต๎องศึกษาตํอเนื่องใน
สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอยํางน๎อย ๑ ภาคเรียน โดยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให๎ข๎อมูลแสดงความรู๎  ความสามารถของนักเรียนใน
ด๎านตําง ๆ  
 ๒.  พิจารณาจากความรู๎ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์   
 ๓.  พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 
 ๔.  ในกรณีมีเหตุผลจ าเป็นระหวํางเรียน  นักเรียนสามารถแจ๎งความจ านงขอไปศึกษาบางรายวิชาใน
สถานศึกษา/สถานประกอบการอื่น  แล๎วน ามาเทียบโอนได๎  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 ๕.  การเทียบโอนผลการเรียนให๎คณะกรรมการการเทียบโอนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จ านวน  ๕ คน 
เป็นผ๎ูด าเนินการ 
 ๖.  การเทียบโอนให๎ด าเนินการดังนี้ 
  ๖.๑  กรณีผ๎ูขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น  ให๎น ารายวิชาหรือ 
หนํวยกิตท่ีมีตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู๎/ผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง/จุดประสงค์/เนื้อหาท่ีสอดคล๎องกนั 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให๎ระดับผลการเรียนให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรท่ี
รับเทียบโอน 
  ๖.๒  กรณีการเทียบโอนความรู๎ ทักษะและประสบการณ์  ให๎พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน  โดยให๎มี
การประเมินด๎วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย และให๎ระดับผลให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
  ๖.๓   กรณีการเทียบโอนท่ีนักเรียนเข๎าโครงการแลกเปล่ียนตํางประเทศ  ให๎ด าเนินการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบช้ันการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีเข๎ารํวม
โครงการแลกเปล่ียน 
  ท้ังนี้  วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให๎เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและ แนว
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข๎อง 



๒๔๒ 

 
 

บทที่ ๗ 
 

การบริหารจัดการ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนมารยี์อนุสรณ์ 

 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 
 กระบวนการในการบริหารจัดการน าหลักสูตรไปใช๎ถือวําเป็นปัจจัยท่ีส าคัญเป็นอยํางมากท่ีจะชํวย
สนับสนุนสํงเสริมให๎การใช๎หลักสูตรของสถานศึกษาบรรลุผลสูงสุด   ดังนั้นสถานศึกษาจึงได๎ก าหนดแผนการ
บริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษาข้ึน เพื่อให๎ผ๎ูท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
ทุก ๆ สํวน และทุกระดับ  เกิดความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับจุดหมายของหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการ
สอน การนิเทศการศึกษา การบริหารหลักสูตร การประเมินผล และแนวปฏิบัติของสถานศึกษาท่ีจะต๎อง
ด าเนินการให๎สอดคล๎องและเหมาะสมกับสภาพความต๎องการของหลักสูตรสถานศึกษา  ส าหรับการบริหาร
จัดการหลักสูตรของสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนสุณ์ ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการไว๎  ๓  ขั้นตอน  ๗  
ภารกิจ  ดังนี้ 

แนวทางการบริหารจัดการ 

 ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 
   ภารกิจที่ ๑ การเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษา    

     ๑.๑  สร๎างความตระหนักให๎แกํบุคลากร ซึ่งประกอบด๎วย คณะกรรมการสถานศึกษา  ผ๎ูบริหาร 
ผ๎ูสอน ผ๎ูปกครอง ชุมชน นักเรียน  ท้ังนี้เพื่อให๎เห็นความส าคัญ ความจ าเป็นท่ีจะต๎องรํวมมือกันบรหิารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา 

     ๑.๒  แตํงต้ังคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการของสถานศึกษาตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พ. ศ. ๒๕๕๒         

๑.๓  ประชาสัมพันธ์ให๎นักเรียน ผ๎ูปกครอง ชุมชน หนํวยงาน องค์กรในชุมชนทุกฝุาย 

ได๎รับทราบ และความรํวมมือในการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 

     ๑.๔  จัดท าข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ 



๒๔๓ 

 
     ๑.๕  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

     ๑.๖  พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการ
จัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 

ขั้นตอนที่ ๒ การด าเนินการจัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 

   ภารกิจที่ ๒ จัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 

     ๒.๑  ศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎อง 

     ๒.๒  ก าหนดปรัชญา และเปูาหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

     ๒.๓  ก าหนดโครงสร๎างของหลักสูตรแตํละรายช้ัน และจัดสัดสํวนเวลาเรียน   

     ๒.๔  ก าหนดตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู๎ของกลํุมวิชา 

     ๒.๕  ก าหนดสาระและกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 

     ๒.๖   ก าหนดส่ือการเรียนรู๎ 

     ๒.๗  ก าหนดการวัดและประเมินผล 

   ภารกิจที่ ๓  การวางแผนบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

     ๓.๑  การบริหารการจัดการกิจกรรมการเรียนรู๎ 

     ๓.๒ การบริหารการจัดการกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 

     ๓.๓  การสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู๎ และกิจกรรมพฒันาผ๎ูเรียน 

   ภารกิจที่ ๔ ปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

       ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรตามภารกิจท่ี ๒ และภารกิจท่ี ๓  ท่ีก าหนดไว๎ 

ขั้นตอนที่ ๓ การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

   ภารกิจที่ ๕ การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

     ๕.๑  การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการภายใน
สถานศึกษา 

     ๕.๒  การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการจากภายนอก
สถานศึกษา 

   ภารกิจที่ ๖  สรุปผลการด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 

     ๖.๑   สถานศึกษาสรุปผลการด าเนินการ และเขียนรายงาน 



๒๔๔ 

 
     ๖.๒  สรุปผลการด าเนินงานรูปแบบบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

   ภารกิจที่ ๗ ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 

     ๗.๑ สถานศึกษาน าผลการด าเนินการ  ปัญหา และข๎อเสนอแนะตําง ๆ มาใช๎เป็นข๎อมูลพื้นฐานใน
การวางแผนปรับปรุง และพัฒนากระบวนการบรหิารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 

     ๗.๒  สถานศึกษาด าเนินการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อให๎เกิด
ประโยชน์มากขึ้น     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๔๕ 

 

คณะผู้จัดท าหลักสตูร 
 

คณะท่ีปรึกษา 

 ๑. บาทหลวงสุรชัย   เจริญพงศ์ ผ๎ูจัดการโรงเรียน              

 ๒. ซิสเตอร์จ านันท์   ไพรงาม   ผ๎ูอ านวยการโรงเรียน        

 ๓. นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล   รองผ๎ูอ านวยการฝุายวิชาการ         
 ๔. นางพิศมัย    นพคุณ  ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการฝุายอภิบาลและแพรํธรรม     
 ๕. นางภริตพร    นวลเทํา  ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการฝุายกิจการนักเรียน      
 ๖. นางปิยะนุช    สังข์ทองหลาง ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการฝุายธุรการ-การเงิน      
 ๗. นายจตุพล    อํอนสีทัน ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการฝุายบริหารงานท่ัวไป    
 ๘. นายสมบัติ     พิมพ์จันทร์       รองผ๎ูอ านวยการฝุายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ    
 ๙. นางสาวธัญญาลักษณ์ แก๎วอ าไพ หัวหน๎าฝุายปฐมวัย          
 

 
คณะผู้จัดท า 
 ๑.  นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล รองผ๎ูอ านวยการฝุายวิชาการ    
 ๒.  นางสาวดวงใจ แสนกล๎า   หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  
 ๓.  นางสมพิศ หมวดประโคน  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์   
 ๔.  นางสาววรลักษณ์  กีรัตน์  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ๕.  นางปาริชาติ  วาปีโส   หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ 
 ๖.  นายสมจิตร  เวียงใต๎   หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
 ๗.  นายอ านวย สังข์ทองหลาง  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษา พลศึกษา 
 ๘.  นางอุไรวรรณ  ธนูศร   หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ 
 ๙.  นางสาวภาริณี  วรรณทวี  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 

 
 
 
 
 
 



๒๔๖ 

 

 
 

ภาคผนวก 



๒๔๗ 

 
     
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ท่ี   ๑๔   / ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรแกนกลาง 
 

ด๎วยทางฝุายวิชาการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได๎มีการจัดท าหลักสูตรแกนกลางระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นเพื่อใช๎ในสถานศึกษาและให๎บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมารีย์ 
ได๎น าไปประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนท่ีตนรับผิดชอบในระดับช้ันตํางๆ เพื่อให๎การด าเนินการจัดท า
หลักสูตรแกนกลางระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อยและถูกต๎องจึงแตํงต้ังคณะกรรมการท่ีมีหน๎าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ๑.   บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์ ผ๎ูจัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   
 ๒.   ซิสเตอร์จ านันท์ ไพรงาม  ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   
 ๓.   นางสาวสุภารัตน์    เหลืองรัตนวิมล รองผ๎ูอ านวยการฝุายวิชาการ  
 ๔.   นายสมบัติ     พิมพ์จันทร์    รองผ๎ูอ านวยการฝุายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
 ๕.   นางพิศมัย    นพคุณ  ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการฝุายอภิบาลและแพรํธรรม 
 ๖.   นางภริตพร  นวลเทํา  ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการฝุายกิจการนักเรียน 
 ๗.   นางปิยะนุช  สังข์ทองหลาง ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการฝุายธุรการ การเงิน 
 ๘.   นายจตุพล  อํอนสีทัน ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการฝุายบริหารทั่วไป 
 ๙.   นางสาวธัญญลักษณ์ แก๎วอ าไพ หัวหน๎าฝุายปฐมวัย 
มีหน้าที่  ให๎ค าปรึกษา  อ านวยความสะดวก  เพื่อให๎การด าเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 

๒.   คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระ 
 ๑. นางสาวดวงใจ แสนกล๎า หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
 ๒. นางสมพิศ  หมวดประโคน หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
 ๓. นางสาววรลักษณ์ กีรัตน์  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๔. นางปาริชาติ  วาปีโส  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ 
 ๕. นายอ านวย  สังข์ทองหลาง หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษา พลศึกษา 
 ๖. นายสมจิตร  เวียงใต๎  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 



๒๔๘ 

 
 ๗. นางอุไรวรรณ  ธนูศร  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ 
 ๘. นางสาวภาริณี วรรณทวี หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
มีหน้าที่  ประเมินการใช๎หลักสูตรแตํละปีน าข๎อมูลท่ีได๎ไปปรับปรุงหลักสูตรแตํละกลํุมสาระให๎ตรงตามตัวชี้วัด
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๓. คณะกรรมการจัดพิมพ์หลักสูตร 
 ๑. นางสาวดวงใจ แสนกล๎า กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
 ๒. นางสมพิศ  หมวดประโคน กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
 ๓. นางวิลาวัลย์  บุญน าพา กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๔. นางสุชาดา  ประโมทะโก กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๕. นางสาวสุมิตรา ปล้ืมกมล กลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษา พลศึกษา 
 ๖. นางสาวโสรญา สีอุเป  กลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
 ๗. นายเทพตรีชา  ศรีคุณ  กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ 
 ๘. นางเยาวมาลย์ บุญผาง  กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 

มีหน้าที่  จัดพิมพ์และเรียงหน๎าเข๎ารูปเลํมให๎เรียบร๎อย 

๔. คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องแต่ละกลุ่มสาระ 
 ๑. นางล าเพยพรรณ พิมพ์จันทร์ 
 ๒. นางสาวพจนา  ศรีกระทํุม 
 ๓. นางดวงจันทร ์ ชุบรัมย ์
 ๔. นางนภาพร  บัตรประโคน 
มีหน้าที่  ตรวจเช็คค าผิดค าถูกในการจัดท าหลักสูตรให๎เป็นไปด๎วยดีและเรียนร๎อย 

 

 ขอให๎คณะครูที่ได๎รับมอบหมายปฏิบัติหน๎าท่ีอยํางเครํงครัดและเต็มความสามารถเพื่อให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์  

   ส่ัง     ณ     วันท่ี   ๗   มิถุนายน   ๒๕๖๔  

                ............................................. 
                (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม) 
           ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 


