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คำนำ 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) เปLน

หลักสูตรที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได5ดำเนินการพัฒนา เพื่อให5มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต5อง

สอดคล5องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล5อม และความรู5ทางวิทยาศาสตรZและ

เทคโนโลยีที่เจริญก5าวหน5าอย\างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาและเสริมสร5างศักยภาพคนของชาติให5สามารถเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข\งขันของประเทศโดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู5ให5มีคุณภาพและ

มาตรฐานระดับสากลสอดคล5องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21 และทัดเทียมกับนานาชาติ 

ผู5เรียนมีศักยภาพในการแข\งขันและดำรงชีวิตอย\างสร5างสรรคZในประชาคมโลก 

  โรงเรียนบ5านโคกแปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก\นเขต 1 จึงได5

ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

2560) โดยนำข5อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห\งชาติ  ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรZชาติ 20 ปa และ

แผนการศึกษาแห\งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง 2560) มาใช5เปLนกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรให5มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้นโดยได5

จัดทำหลักสูตรกลุ\มสาระการเรียนรู5ทั้ง 8 กลุ\มสาระการเรียนรู5 ประกอบด5วย กลุ\มสาระการเรียนรู5ภาษาไทย 

กลุ\มสาระการเรียนรู5คณิตศาสตรZ กลุ\มสาระการเรียนรู5วิทยาศาสตรZและเทคโนโลยี กลุ\มสาระการเรียนรู5สังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ\มสาระการเรียนรู5สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ\มสาระการเรียนรู5ศิลปะ กลุ\ม

สาระการเรียนรู5การงานอาชีพ และกลุ\มสาระการเรียนรู5ภาษาต\างประเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู5ได5อย\าง

เหมาะสมกับผู5เรียนและตรงตามมาตรฐานท่ีกำหนดไว5 

  โรงเรียนบ5านโคกแปะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก\นเขต 1 ขอขอบคุณ

คณะครู  ศึกษานิเทศกZ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู5ที่มีส\วนร\วม จากทุกภาคส\วนที่ช\วยให5การพัฒนา

หลักสูตรฉบับน้ี มีความสมบูรณZ และเหมาะสมต\อการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ก\อให5เกิดการพัฒนาผู5เรียน

ได5อย\างสมบูรณZ 

โรงเรียนบ)านโคกแปะ 
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สารบัญ 

เร่ือง           หน)า 

ประกาศโรงเรียน 

คำนำ 

สารบัญ 

ส:วนท่ี 1 ส:วนนำ 

¨ ความนำ 

¨ วิสัยทัศนZ 

¨ หลักการ 

¨ จุดมุ\งหมาย 

¨ สมรรรถนะสำคัญของผู5เรียน 

¨ คุณลักษณะอันพึงประสงคZ 

ส:วนท่ี 2 โครงสร)างหลักสูตรสถานศึกษา 

¨ โครงสร5างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา 

¨ โครงสร5างหลักสูตรช้ันปa 

• ช้ันประถมศึกษาปaท่ี 1 

• ช้ันประถมศึกษาปaท่ี 2 

• ช้ันประถมศึกษาปaท่ี 3 

• ช้ันประถมศึกษาปaท่ี 4 

• ช้ันประถมศึกษาปaท่ี 5 

• ช้ันประถมศึกษาปaท่ี 6 

• ช้ันมัธยมศึกษาปaท่ี 1 

• ช้ันมัธยมศึกษาปaท่ี 2 

• ช้ันมัธยมศึกษาปaท่ี 3 
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สารบัญ (ต-อ) 

ส:วนท่ี 3 คำอธิบายรายวิชา 

¨ กลุ\มสาระการเรียนรู5ภาษาไทย 

• รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน 

• รายวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม 

¨ กลุ\มสาระการเรียนรู5คณิตศาสตรZ 

• รายวิชาคณิตศาสตรZพ้ืนฐาน 

• รายวิชาคณิตศาสตรZเพ่ิมเติม 

¨ กลุ\มสาระการเรียนรู5วิทยาศาสตรZและเทคโนโลยี 

• รายวิชาวิทยาศาสตรZ 

• รายวิชาวิทยาการคำนวณ/การออกแบบและเทคโนโลยี 

• รายวิชาคอมพิวเตอรZ 

¨ กลุ\มสาระการเรียนรู5สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

• รายวิชาสังคมศึกษา  

• รายวิชาประวัติศาสตรZ 

• รายวิชาต5านทุจริตศึกษา 

¨ กลุ\มสาระการเรียนรู5สุขศึกษาและพลศึกษา 

¨ กลุ\มสาระการเรียนรู5ศิลปะ 

¨ กลุ\มสาระการเรียนรู5การงานอาชีพ 

¨ กลุ\มสาระการเรียนรู5ภาษาต\างประเทศ 

• รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

• รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
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สารบัญ (ต-อ) 

ส:วนท่ี 4  กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 

¨ กิจกรรมแนะแนว 

¨ กิจกรรมนักเรียน 

¨ กิจกรรมชุมนุม 

¨ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZ 

ส:วนท่ี 5 เกณฑRการจบการศึกษา 

ภาคผนวก 

• คู\มือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคZ 

• คู\มือประเมินการอ\าน คิดวิเคราะหZ เขียน 

• คำสั่งแต\งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) 
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ส-วนที่ 1 

ส-วนนำ 

ความนำ 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีวิสัยทัศนZเพื่อมุ\งพัฒนาผู5เรียน

ทุกคน ซึ่งเปLนกำลังของชาติให5เปLนมนุษยZที่มีความสมดุลทั้งด5านร\างกาย ความรู5 คุณธรรม มีจิตสำนึกในความ

เปLนพลเมืองไทยและเปLน พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยZทรงเปLน

ประมุข มีความรู5และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเปLนต\อการศึกษาต\อ การประกอบอาชีพและการศึกษา

ตลอดชีวิต โดยมุ\งเน5นผู5เรียนเปLนสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว\า ทุกคนสามารถเรียนรู5และพัฒนาตนเองได5เต็ม

ตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) ยุทธศาสตรZชาติว\าด5วยการปkองกันและปราบปรามการทุจริต ได5

มุ \งเน5นให5ความสำคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให5เกิดภาวะที ่ “ไม\ทนต\อการทุจริต” สำนักงาน

คณะกรรมการปkองกันและปราบปรามการทุจริตแห\งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได5

จัดทำหลักสูตรต5านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) เพื่อปลูกฝ|งและสร5างวัฒนธรรมต\อต5านการ

ทุจริต สร5างความตระหนักเรื่องการยึดถือประโยชนZส\วนรวมมากกว\าประโยชนZส\วนตน มีจิตพอเพียงต5านทุจริต 

ละอายและเกรงกลัวที่จะไม\ทุจริตและไม\ทนต\อการทุจริตทุกรูปแบบให5แก\นักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ

,2561) 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก\นเขต 1 ได5กำหนดวิสัยทัศนZด5านการจัดการศึกษาไว5ใน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2563-2565 ได5แก\ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย\างมีคุณภาพและ

มาตรฐาน เพื่อมุ\งสู\มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปLนไทย โดยมีกลยุทธZสำคัญเพื่อมุ\งไปสู\เปkาหมายดังกล\าว 

คือการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให5เอื ้อต\อการพัฒนาสมรรถนะผู5เรียนเปLนรายบุคคล มีทักษะที่จำเปLนใน

ศตวรรษที่ 21 นำไปสู\การจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ และพัฒนาผู5เรียนให5มีความเปLนเลิศด5านวิชาการ และด5าน

อ่ืน ๆ ทีมีความสำคัญต\อการเปLนพลเมือง แลพลโลก (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก\นเขต 1,2563) 

  จากความมุ\งหวังระดับชาติ นโยบายทางการศึกษาดังกล\าว โรงเรียนบ5านโคกแปะได5เล็งเห็น

ถึงความสำคัญและมุ\งมั่นที่พัฒนาผู5เรียนทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให5มีความรู5 ทักษะ 

และคุณลักษณะดังกล\าวนั้น จึงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะพุทธศักราช 2565 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เพื ่อเปLนแนวทางหรือ

ข5อกำหนดของการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ5านโคกแปะ ที่จะใช5ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู5เรียน

ให5มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด มุ\งพัฒนาผู5เรียนให5เปLนคนดี  มีป|ญญา  มีความสุข    มีศักยภาพใน

การศึกษาต\อ และประกอบอาชีพที่สุจริต ตลอดจนการรู5จักอนุรักษZวัฒนธรรม ประเพณีท5องถิ่น โดยมุ\งหวังให5มี
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ความสมบูรณZทั้งด5านร\างกาย  จิตใจ และสติป|ญญา อีกทั้งมีความรู5และทักษะที่จำเปLนสำหรับการดำรงชีวิต 

และมีคุณภาพได5มาตรฐานสากลเพ่ือการดำเนินชีวิตและการแข\งขันในยุคป|จจุบัน  

 

วิสัยทัศนR 

  โรงเรียนบ5านโคกแปะมุ\งมั่นพัฒนาผู5เรียน ให5มีคุณธรรม นำความรู5 มุ\งสู\มาตรฐานการศึกษา 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงตามเกณฑZมาตรฐาน นำเทคโนโลยีและภูมิป|ญญาท5องถิ่นมาบูรณาการการเรียนรู5อย\างมี

ประสิทธิภาพ เป�ดโอกาสให5ทุกภาคส\วนเข5ามามีส\วนร\วมในการจัดการศึกษา พัฒนางานอาชีพ น5อมนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบริหารโดยใช5หลักธรรมาภิบาล มุ\งสู\ไทยแลนดZ 4.0 

 

อัตลักษณRโรงเรียนบ)านโคกแปะ 

  ใฝ�เรียนรู5 เชิดชูคุณธรรม  น5อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เอกลักษณRของโรงเรียนบ)านโคกแปะ 

  งานอาชีพดี มีสัมมาคารวะ  

 

ปรัชญาโรงเรียนบ)านโคกแปะ 

  ใฝ�เรียนรู5 อยู\อย\างพอเพียง 

 

จุดเน)นโรงเรียนบ)านโคกแปะ 

  พัฒนาวิชาการ  เสริมสร5างอาชีพ     
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สมรรถนะสำคัญของผู)เรียน 

  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563)  ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 มุ\งให5ผู5เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังน้ี 

  1. ความสามารถในการส่ือสาร  เปLนความสามารถในการรับและส\งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช5

ภาษาถ\ายทอดความคิด ความรู5ความเข5าใจ ความรู5สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข5อมูลข\าวสารและ

ประสบการณZอันจะเปLนประโยชนZต\อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต\อรอง  เพื่อขจัดและลด

ป|ญหาความขัดแย5งต\าง ๆ การเลือกรับหรือไม\รับข5อมูลข\าวสารด5วยหลักเหตุผลและความถูกต5อง ตลอดจนการ

เลือกใช5วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต\อตนเอง และสังคม 

  2. ความสามารถในการคิด  เปLนความสามารถในการคิดวิเคราะหZ การคิดสังเคราะหZ การคิด

อย\างสร5างสรรคZ  การคิดอย\างมีวิจารณญาณ และการคิดเปLนระบบ เพื่อนำไปสู\การสร5างองคZความรู5หรือ

สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได5อย\างเหมาะสม 

  3. ความสามารถในการแก5ป|ญหา  เปLนความสามารถในการแก5ป|ญหาและอุปสรรคต\าง ๆ ท่ี

เผชิญได5อย\างถูกต5องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข5อมูลสารสนเทศ เข5าใจความสัมพันธZ

และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณZต\าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู5 ประยุกตZความรู5มาใช5ในการปkองกันและ

แก5ไขป|ญหา และมีการตัดสินใจที ่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที ่เกิดขึ ้นต\อตนเอง สังคมและ

ส่ิงแวดล5อม 

  4. ความสามารถในการใช5ทักษะชีวิต เปLนความสามารถในการนำกระบวนการต\าง ๆ ไปใช5ใน

การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู5ด5วยตนเอง การเรียนรู5อย\างต\อเน่ืองการทำงาน และการอยู\ร\วมกันในสังคม

ด5วยการสร5างเสริมความสัมพันธZอันดีระหว\างบุคคล การจัดการป|ญหาและความขัดแย5งต\าง ๆ อย\างเหมาะสม  

การปรับตัวให5ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล5อม และการรู5จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม\พึง

ประสงคZท่ีส\งผลกระทบต\อตนเองและผู5อ่ืน 

  5. ความสามารถในการใช5เทคโนโลยี  เปLนความสามารถในการเลือก และใช5 เทคโนโลยีด5าน

ต\าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด5านการเรียนรู5 การสื่อสาร 

การทำงาน  การแก5ป|ญหาอย\างสร5างสรรคZ ถูกต5อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงคR 

  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะพุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  มุ\งพัฒนาผู5เรียนให5มีคุณลักษณะ

อันพึงประสงคZ เพื่อให5สามารถอยู\ร\วมกับผู5อื่นในสังคมได5อย\างมีความสุข ในฐานะเปLนพลเมืองไทยและพลโลก 

และเพ่ือพัฒนานักเรียนให5เปLนไปตามจุดเน5นของโรงเรียน ดังน้ี 

  1.  รักชาติ  ศาสนZ  กษัตริยZ 

  2.  ซ่ือสัตยZสุจริต 

  3.  มีวินัย 

  4.  ใฝ�เรียนรู5 

  5.  อยู\อย\างพอเพียง 

  6.  มุ\งม่ันในการทำงาน 

  7.  รักความเปLนไทย 

  8.  มีจิตสาธารณะ 

  9. คารวะนอบน5อม เพียบพร5อมวาจา 
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ส-วนที่ 2 

โครงสร8างหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสร)างหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด)วยโครงสร)างเวลาเรียนและโครงสร)างหลักสูตรช้ันปX 

1. โครงสร)างเวลาเรียน 

โรงเรียนบ)านโคกแปะ กำหนดกรอบโครงสร)างเวลาเรียนแต:ละช้ันปX ดังน้ี 

กลุ:มสาระการเรียนรู)/ 

กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต)น 

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

• รายวิชาพ้ืนฐาน  

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

คณิตศาสตรZ 200 200 200 160 160 160 
120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

วิทยาศาสตรZ 40 40 40 80 80 80 
80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

วิทยาการคำนวณ 40 40 40 40 40 40 
20 

(0.5 นก.) 

20 

(0.5 นก.) 

20 

(0.5 นก.) 

การออกแบบและ

เทคโนโลยี 
-  -  -  -  -  -  

20 

(0.5 นก.) 

20 

(0.5 นก.) 

20 

(0.5 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
80 80 80 80 80 80 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

ประวัติศาสตรZ 40 40 40 40 40 40 
40 

(1 นก.) 

40 

(1 นก.) 

40 

(1 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 6 

 

กลุ:มสาระการเรียนรู)/ 

กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต)น 

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

ภาษาอังกฤษ 120 120 120 80 80 80 
120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

รวมเวลาเรียน 

(พ้ืนฐาน) 
840 840 840 840 840 840 

880 

(22 นก.) 

880 

(22 นก.) 

880 

(22 นก.) 

� รายวิชาเพ่ิมเติม           

ภาษาไทย   40 40 40 

คณิตศาสตรZ   40 40 40 

ภาษาอังกฤษ  80 80 80 40 40 40 40 40 40 

คอมพิวเตอรZ    40 40 40 40 40 40 

ต5านทุจริตศึกษา 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียน 

(เพ่ิมเติม) 
120 120 120 120 120 120 

200 

(5 นก.) 

200 

(5 นก.) 

200 

(5 นก.) 

� กิจกรรมพัฒนาผู7เรียน 

แนะแนว 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมนักเรียน 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

ชุมนุม 30 30 30 30 30 30 25 25 25 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชนZ 
10 10 10 10 10 10 15 15 15 

รวมเวลาเรียน 

(กิจกรรมพัฒนาผู.เรียน) 
120 120 120 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียน

ท้ังหมด 
1,080 ช่ัวโมง/ปX 1,200 ช่ัวโมง/ปX 
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2. โครงสร)างหลักสูตรช้ันปX 

 โครงสร5างแสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู5เรียน

จำแนกแต\ละช้ันปa 

โครงสร)างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษาปXท่ี  1 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/ปX) 

เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/

สัปดาหR) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 840  

    ท11101 ภาษาไทย 200 5 

    ค11101 คณิตศาสตรZ 200 5 

    ว11101 วิทยาศาสตรZ  40 2 

    ว11102 วิทยาการคำนวณ     40 1 

    ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 2 

    ส11102 ประวัติศาสตรZ 40 1 

    พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 2 

    ศ11101 ศิลปะ 40 1 

    ง11101 การงานอาชีพ 40 1 

    อ11101 ภาษาอังกฤษ 120 3 

รายวิชาเพ่ิมเติม 120  

    ส11201 ต5านทุจริตศึกษา 40 1 

    อ11201 ภาษาอังกฤษ  80 2 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 120  

   กิจกรรมแนะแนว 40 1 

   กิจกรรมลูกเสือ  - เนตรนารี 40 1 

   กิจกรรมชุมนุม 30 1 

   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZ 10 1 

รวมเวลาเรียนตลอดปXการศึกษา 1,080  
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โครงสร)างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษาปXท่ี  2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/ปX) 

เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/

สัปดาหR) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 840  

    ท12101 ภาษาไทย 200 5 

    ค12101 คณิตศาสตรZ 200 5 

    ว12101 วิทยาศาสตรZ  40 2 

    ว12102 วิทยาการคำนวณ     40 1 

    ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 2 

    ส12102 ประวัติศาสตรZ 40 1 

    พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 2 

    ศ12101 ศิลปะ 40 1 

    ง12101 การงานอาชีพ 40 1 

    อ12101 ภาษาอังกฤษ 120 3 

รายวิชาเพ่ิมเติม 120  

    ส12201 ต5านทุจริตศึกษา 40 1 

    อ12201 ภาษาอังกฤษ  80 2 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 120  

   กิจกรรมแนะแนว 40 1 

   กิจกรรมลูกเสือ  - เนตรนารี 40 1 

   กิจกรรมชุมนุม 30 1 

   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZ 10 1 

รวมเวลาเรียนตลอดปXการศึกษา 1,080  
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โครงสร)างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษาปXท่ี  3 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/ปX) 

เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/

สัปดาหR) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 840  

    ท13101 ภาษาไทย 200 5 

    ค13101 คณิตศาสตรZ 200 5 

    ว13101 วิทยาศาสตรZ  40 2 

    ว13102 วิทยาการคำนวณ     40 1 

    ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 2 

    ส13102 ประวัติศาสตรZ 40 1 

    พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 2 

    ศ13101 ศิลปะ 40 1 

    ง13101 การงานอาชีพ 40 1 

    อ13101 ภาษาอังกฤษ 120 3 

รายวิชาเพ่ิมเติม 120  

    ส13201 ต5านทุจริตศึกษา 40 1 

    อ13201 ภาษาอังกฤษ  80 2 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 120  

   กิจกรรมแนะแนว 40 1 

   กิจกรรมลูกเสือ  - เนตรนารี 40 1 

   กิจกรรมชุมนุม 30 1 

   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZ 10 1 

รวมเวลาเรียนตลอดปXการศึกษา 1,080  
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โครงสร)างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษาปXท่ี  4 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/ปX) 

เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/

สัปดาหR) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 840  

    ท14101 ภาษาไทย 160 5 

    ค14101 คณิตศาสตรZ 160 5 

    ว14101 วิทยาศาสตรZ  80 2 

    ว14102 วิทยาการคำนวณ     40 1 

    ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 2 

    ส14102 ประวัติศาสตรZ 40 1 

    พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 2 

    ศ14101 ศิลปะ 80 1 

    ง14101 การงานอาชีพ 40 1 

    อ14101 ภาษาอังกฤษ 80 3 

รายวิชาเพ่ิมเติม 120  

    ว14201 คอมพิวเตอรZ 40 1 

    ส14201 ต5านทุจริตศึกษา 40 1 

    อ14201 ภาษาอังกฤษ  40 2 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 120  

   กิจกรรมแนะแนว 40 1 

   กิจกรรมลูกเสือ  - เนตรนารี 40 1 

   กิจกรรมชุมนุม 30 1 

   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZ 10 1 

รวมเวลาเรียนตลอดปXการศึกษา 1,080  
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โครงสร)างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษาปXท่ี  5 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/ปX) 

เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/

สัปดาหR) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 840  

    ท15101 ภาษาไทย 160 5 

    ค15101 คณิตศาสตรZ 160 5 

    ว15101 วิทยาศาสตรZ  80 2 

    ว15102 วิทยาการคำนวณ     40 1 

    ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 2 

    ส15102 ประวัติศาสตรZ 40 1 

    พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 2 

    ศ15101 ศิลปะ 80 1 

    ง15101 การงานอาชีพ 40 1 

    อ15101 ภาษาอังกฤษ 80 3 

รายวิชาเพ่ิมเติม 120  

    ว15201 คอมพิวเตอรZ 40 1 

    ส15201 ต5านทุจริตศึกษา 40 1 

    อ15201 ภาษาอังกฤษ  40 2 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 120  

   กิจกรรมแนะแนว 40 1 

   กิจกรรมลูกเสือ  - เนตรนารี 40 1 

   กิจกรรมชุมนุม 30 1 

   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZ 10 1 

รวมเวลาเรียนตลอดปXการศึกษา 1,080  

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 12 

 

โครงสร)างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษาปXท่ี  6 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/ปX) 

เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/

สัปดาหR) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 840  

    ท16101 ภาษาไทย 160 5 

    ค16101 คณิตศาสตรZ 160 5 

    ว16101 วิทยาศาสตรZ  80 2 

    ว16102 วิทยาการคำนวณ     40 1 

    ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 2 

    ส16102 ประวัติศาสตรZ 40 1 

    พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 2 

    ศ16101 ศิลปะ 80 1 

    ง16101 การงานอาชีพ 40 1 

    อ16101 ภาษาอังกฤษ 80 3 

รายวิชาเพ่ิมเติม 120  

    ว16201 คอมพิวเตอรZ 40 1 

    ส16201 ต5านทุจริตศึกษา 40 1 

    อ16201 ภาษาอังกฤษ  40 2 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 120  

   กิจกรรมแนะแนว 40 1 

   กิจกรรมลูกเสือ  - เนตรนารี 40 1 

   กิจกรรมชุมนุม 30 1 

   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZ 10 1 

รวมเวลาเรียนตลอดปXการศึกษา 1,080  
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โครงสร)างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1 (ภาคเรียนท่ี 1) ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1 (ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(นก./ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(นก./ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 

ท21101  ภาษาไทย 1.5 (60) ท21102  ภาษาไทย 1.5 (60) 

ค21101  คณิตศาสตรZ 1.5 (60) ค21102  คณิตศาสตรZ 1.5 (60) 

ว21101  วิทยาศาสตรZ 1.5 (40) ว21102  วิทยาศาสตรZ 1.5 (40) 

ว21103  วิทยาการคำนวณ  0.5 (20) ว21104  ออกแบบเทคโนโลยี  0.5 (20) 

ส21101  สังคมศึกษา 1.5 (60) ส21103  สังคมศึกษา 1.5 (60) 

ส21102  ประวัติศาสตรZ  0.5 (20) ส21104  ประวัติศาสตรZ  0.5 (20) 

พ21101  สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ21102  สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) 

ศ21101  ศิลปะ 1.0 (40) ศ21102  ศิลปะ 1.0 (40) 

ง21101  การงานอาชีพ 0.5 (40) ง21102  การงานอาชีพ 0.5 (40) 

อ21101  ภาษาอังกฤษ 1.5 (60) อ21102  ภาษาอังกฤษ 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) 

ท21201 ภาษาไทย  0.5 (20) ท21202 ภาษาไทย  0.5 (20) 

ค21201 คณิตศาสตรZ  0.5 (20) ค21202 คณิตศาสตรZ  0.5 (20) 

ว21201 คอมพิวเตอรZ 0.5 (20) ว21202 คอมพิวเตอรZ 0.5 (20) 

ส21201 ต5านทุจริตศึกษา1 0.5 (20) ส21202 ต5านทุจริตศึกษา2 0.5 (20) 

อ21201 ภาษาอังกฤษ 0.5 (20) อ21202 ภาษาอังกฤษ 0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 60 

แนะแนว 20 แนะแนว 20 

ลูกเสือ/เนตรนารี 20 ลูกเสือ/เนตรนารี 20 

ชุมนุม 15 ชุมนุม 10 

กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 5 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 

รวมเวลาเรียน 600 รวมเวลาเรียน 600 
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โครงสร)างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี 1) ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(นก./ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(นก./ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 

ท22101  ภาษาไทย 1.5 (60) ท22102  ภาษาไทย 1.5 (60) 

ค22101  คณิตศาสตรZ 1.5 (60) ค22102  คณิตศาสตรZ 1.5 (60) 

ว22101  วิทยาศาสตรZ 1.5 (40) ว22102  วิทยาศาสตรZ 1.5 (40) 

ว22103  วิทยาการคำนวณ  0.5 (20) ว22104  ออกแบบเทคโนโลยี  0.5 (20) 

ส22101  สังคมศึกษา 1.5 (60) ส22103  สังคมศึกษา 1.5 (60) 

ส22102  ประวัติศาสตรZ  0.5 (20) ส22104  ประวัติศาสตรZ  0.5 (20) 

พ22101  สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ22102  สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) 

ศ22101  ศิลปะ 1.0 (40) ศ22102  ศิลปะ 1.0 (40) 

ง22101  การงานอาชีพ 0.5 (40) ง22102  การงานอาชีพ 0.5 (40) 

อ22101  ภาษาอังกฤษ 1.5 (60) อ22102  ภาษาอังกฤษ 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) 

ท22201 ภาษาไทย  0.5 (20) ท22202 ภาษาไทย  0.5 (20) 

ค22201 คณิตศาสตรZ  0.5 (20) ค22202 คณิตศาสตรZ  0.5 (20) 

ว22201 คอมพิวเตอรZ 0.5 (20) ว22202 คอมพิวเตอรZ 0.5 (20) 

ส22201 ต5านทุจริตศึกษา3 0.5 (20) ส22202 ต5านทุจริตศึกษา4 0.5 (20) 

อ22201 ภาษาอังกฤษ 0.5 (20) อ22202 ภาษาอังกฤษ 0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 60 

แนะแนว 20 แนะแนว 20 

ลูกเสือ/เนตรนารี 20 ลูกเสือ/เนตรนารี 20 

ชุมนุม 15 ชุมนุม 15 

กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 5 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 5 

รวมเวลาเรียน 600 รวมเวลาเรียน 600 
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โครงสร)างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3 (ภาคเรียนท่ี 1) ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3 (ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(นก./ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(นก./ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 

ท23101  ภาษาไทย 1.5 (60) ท23102  ภาษาไทย 1.5 (60) 

ค23101  คณิตศาสตรZ 1.5 (60) ค23102  คณิตศาสตรZ 1.5 (60) 

ว23101  วิทยาศาสตรZ 1.5 (40) ว23102  วิทยาศาสตรZ 1.5 (40) 

ว23103  วิทยาการคำนวณ  0.5 (20) ว23104  ออกแบบเทคโนโลยี  0.5 (20) 

ส23101  สังคมศึกษา 1.5 (60) ส23103  สังคมศึกษา 1.5 (60) 

ส23102  ประวัติศาสตรZ  0.5 (20) ส23104  ประวัติศาสตรZ  0.5 (20) 

พ23101  สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ23102  สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) 

ศ23101  ศิลปะ 1.0 (40) ศ23102  ศิลปะ 1.0 (40) 

ง23101  การงานอาชีพ 0.5 (40) ง23102  การงานอาชีพ 0.5 (40) 

อ23101  ภาษาอังกฤษ 1.5 (60) อ23102  ภาษาอังกฤษ 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) 

ท23201 ภาษาไทย  0.5 (20) ท23202 ภาษาไทย  0.5 (20) 

ค23201 คณิตศาสตรZ  0.5 (20) ค23202 คณิตศาสตรZ  0.5 (20) 

ว23201 คอมพิวเตอรZ 0.5 (20) ว23202 คอมพิวเตอรZ 0.5 (20) 

ส23201 ต5านทุจริตศึกษา5 0.5 (20) ส23202 ต5านทุจริตศึกษา6 0.5 (20) 

อ23201 ภาษาอังกฤษ 0.5 (20) อ23202 ภาษาอังกฤษ 0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 60 

แนะแนว 20 แนะแนว 20 

ลูกเสือ/เนตรนารี 20 ลูกเสือ/เนตรนารี 20 

ชุมนุม 15 ชุมนุม 15 

กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 5 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 5 

รวมเวลาเรียน 600 รวมเวลาเรียน 600 
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ส-วนที่ 3  

คำอธิบายรายวิชา 

  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 มีรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา

เพ่ิมเติม จำแนกตามกลุ\มสาระการเรียนรู5 รายละเอียดดังน้ี 

  1. กลุ\มสาระการเรียนรู5ภาษาไทย 

   1) รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน 

   2) รายวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม 

  2. กลุ\มสาระการเรียนรู5คณิตศาสตรZ 

   1) รายวิชาคณิตศาสตรZพ้ืนฐาน 

   2) รายวิชาคณิตศาสตรZเพ่ิมเติม 

  3. กลุ\มสาระการเรียนรู5วิทยาศาสตรZและเทคโนโลยี 

   1) รายวิชาวิทยาศาสตรZ 

   2) รายวิชาวิทยาการคำนวณ/การออกแบบและเทคโนโลยี 

   3) รายวิชาคอมพิวเตอรZ  

  4. กลุ\มสาระการเรียนรู5สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

   1) รายวิชาสังคมศึกษา  

   2) รายวิชาประวัติศาสตรZ 

   3) รายวิชาต5านทุจริตศึกษา 

  5. กลุ\มสาระการเรียนรู5สุขศึกษาและพลศึกษา 

  6. กลุ\มสาระการเรียนรู5ศิลปะ 

  7. กลุ\มสาระการเรียนรู5การงานอาชีพ 

  8. กลุ\มสาระการเรียนรู5ภาษาต\างประเทศ 

   1) รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

   2) รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ท 11101 ภาษาไทย                       กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาไทย 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 1                  เวลา 200 ช่ัวโมง/ปX 

  ฝ�กอ\านออกเสียงคำ คำคล5องจอง และข5อความสั้น ๆ บอกความหมายของคำและข5อความ 

ตอบคำถาม เล\าเรื่องย\อ คาดคะเนเหตุการณZ เลือกอ\านหนังสือตามความสนใจอย\างสม่ำเสมอ นำเสนอเรื่องท่ี

อ\าน บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณZสำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน มีมารยาทในการอ\าน 

ฝ�กคัดลายมือด5วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนสื่อสารด5วยคำและประโยคง\าย ๆ มีมารยาทในการเขียนฝ�กทักษะ

ในการฟ|ง ฟ|งคำแนะนำ คำสั่งง\ายๆและปฏิบัติตาม ตอบคำถาม เล\าเรื่อง พูดแสดงความคิดเห็นและความรู5สึก

จากเรื่องที่ฟ|งและดู พูดสื่อสารได5ตามวัตถุประสงคZ เน5นมารยาทในการฟ|ง การดูและการพูดฝ�กทักษะการเขียน

พยัญชนะ สระ วรรณยุกตZ และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ เรียบเรียงคำเปLนประโยค

ง\าย ๆ ต\อคำคล5องจองง\าย ๆ บอกข5อคิดที่ได5จากการอ\านหรือการฟ|งวรรณกรรมร5อยแก5วและร5อยกรองสำหรับ

เด็ก ฝ�กท\องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร5อยกรองตามความสนใจ  

  โดยใช5กระบวนการอ\าน กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู5 กระบวนการกลุ\ม 

กระบวนการคิด การฝ�กปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม  ตอบคำถาม ใช5ทักษะการฟ|ง การดูและการพูด 

พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร5างความคิดรวบยอด   

  เพื่อให5เกิดความรู5 ความคิด ความเข5าใจ สื่อสารได5ถูกต5อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค\า

ของการอนุรักษZภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนำความรู5ไปใช5ให5เกิดประโยชนZโดยใช5หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตZใช5กับชีวิตประจำวันได5อย\างถูกต5องเหมาะสม   

  

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

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

  ท 2.1  ป.1/1,  ป.1/2,  ป.1/3 

  ท 3.1  ป.1/1,  ป.1/2,  ป.1/3, ป.1/4,  ป.1/5 

  ท 4.1  ป.1/1,  ป.1/2,  ป.1/3, ป.1/4 

  ท 5.1  ป.1/1,  ป.1/2  

รวม  22  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ท 12101 ภาษาไทย                       กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาไทย 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 2                  เวลา 200 ช่ัวโมง/ปX 

  ฝ�กอ\านออกเสียงคำ  คำคล5องจอง  ข5อความ  และบทร5อยกรองง\าย ๆ  อธิบายความหมาย

ของคำและข5อความที่อ\าน  ตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  ระบุใจความสำคัญและรายละเอียด  แสดงความคิดเห็น

และคาดคะเนเหตุการณZ  เลือกอ\านหนังสือตามความสนใจอย\างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ\าน  อ\าน

ข5อเขียนเชิงอธิบาย  และปฏิบัติตามคำส่ังหรือข5อแนะนำ  มีมารยาทในการอ\าน ฝ�กคัดลายมือด5วยตัวบรรจงเต็ม

บรรทัด  เขียนเรื่องสั้น ๆ  เกี่ยวกับประสบการณZ  เขียนเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน ฝ�ก

ทักษะการฟ|ง  ฟ|งคำแนะนำ  คำสั่งที่ซับซ5อนและปฏิบัติตาม  เล\าเรื่อง  บอกสาระสำคัญของเรื่อง  ตั้งคำถาม  

ตอบคำถาม  พูดแสดงความคิดเห็น  ความรู5สึก  พูดสื่อสารได5ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคZ  มีมารยาทในการฟ|ง  

การดูและการพูด ฝ�กทักษะการเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกตZ  และเลขไทย  เขียนสะกดคำและบอก

ความหมายของคำ  เรียบเรียงคำเปLนประโยคได5ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร  บอกลักษณะคำคล5องจอง  

เลือกใช5ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได5เหมาะสมกับกาลเทศะ จับใจความสำคัญจากเรื่อง  ระบุข5อคิดที่ได5

จากการอ\านหรือการฟ|งวรรณกรรมสำหรับเด็ก  เพื่อนำไปใช5ในชีวิตประจำวัน  ร5องบทร5องเล\นสำหรับเด็กใน

ท5องถ่ิน  ท\องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร5อยกรองท่ีมีคุณค\าตามความสนใจ  

  โดยใช5กระบวนการอ\าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู5  กระบวนการกลุ\ม  

กระบวนการคิดวิเคราะหZ  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแก5ป|ญหา  การฝ�กปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การ

ต้ังคำถาม  ตอบคำถาม  ใช5ทักษะการฟ|ง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร5างความคิด

รวบยอด เพ่ือให5เกิดความรู5 ความคิด  ความเข5าใจ  ส่ือสารได5ถูกต5อง  

  รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค\าของการอนุรักษZภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนำ

ความรู 5ไปใช5ให5เกิดประโยชนZโดยใช5หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตZใช5กับ

ชีวิตประจำวันได5อย\างถูกต5องเหมาะสม   
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มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

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

  ท 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4   

  ท 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5  ป.2/6,  ป.2/7    

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

  ท 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3               

รวม  27  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ท 13101 ภาษาไทย                       กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาไทย 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 3                  เวลา 200 ช่ัวโมง/ปX 

  ฝ�กอ\านออกเสียงคำ ข5อความ เรื่องสั้น ๆ และบทร5อยกรองง\าย ๆ อธิบายความหมายของคำ

และข5อความที่อ\าน ตั้งคำถาม ตอบคำถามเชิงเหตุผล ลำดับเหตุการณZ คาดคะเนเหตุการณZ สรุปความรู5 ข5อคิด

จากเร่ืองท่ีอ\าน เพ่ือนำไปใช5ในชีวิตประจำวัน เลือกอ\านหนังสือตามความสนใจอย\างสม่ำเสมอและนำเสนอเร่ือง

ที่อ\าน อ\านข5อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข5อแนะนำ อธิบายความหมายของข5อมูลจากแผนภาพ  

แผนที่ และแผนภูมิ มีมารยาทในการอ\าน ฝ�กคัดลายมือด5วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย เขียนบันทึก

ประจำวัน เขียนเรื ่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน ฝ�กทักษะการฟ|ง การดูและการพูด เล\า

รายละเอียด บอกสาระสำคัญ ตั้งคำถาม ตอบคำถาม พูดแสดงความคิดเห็น ความรู5สึก พูดสื่อสารได5ชัดเจนตรง

ตามวัตถุประสงคZ มีมารยาทในการฟ|งการดูและการพูด ฝ�กเขียนตามหลักการเขียน  เขียนสะกดคำและบอก

ความหมายของคำ ระบุชนิด หน5าที่ของคำ ใช5พจนานุกรมค5นหาความหมายของคำ แต\งประโยคง\าย ๆ แต\งคำ

คล5องจองและคำขวัญ เลือกใช5ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได5เหมาะสมกับกาลเทศะ ระบุข5อคิดที่ได5จาก

การอ\านวรรณกรรม เพื่อนำไปใช5ในชีวิตประจำวัน รู5จักเพลงพื้นบ5าน เพลงกล\อมเด็ก เพื่อปลูกฝ|งความชื่นชม

วัฒนธรรมท5องถิ่น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ\าน  ท\องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร5อย

กรองท่ีมีคุณค\าตามความสนใจ  

  โดยใช5กระบวนการอ\าน กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู5 กระบวนการกลุ\ม 

กระบวนการคิดวิเคราะหZ กระบวนการสื่อความ กระบวนการแก5ป|ญหา การฝ�กปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การต้ัง

คำถาม ตอบคำถาม ใช5ทักษะการฟ|ง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร5างความคิดรวบ

ยอด   

  เพื่อให5เกิดความรู5 ความคิด ความเข5าใจ สื่อสารได5ถูกต5อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค\า

ของการอนุรักษZภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนำความรู5ไปใช5ให5เกิดประโยชนZโดยใช5หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตZใช5กับชีวิตประจำวันได5อย\างถูกต5องเหมาะสม      
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มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

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

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

 ท 3.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6     

 ท 4.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6     

  ท 5.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4   

รวม  31  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ท 14101 ภาษาไทย                       กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาไทย 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 4                  เวลา 140 ช่ัวโมง/ปX 

  ฝ�กอ\านออกเสียงบทร5อยแก5วและบทร5อยกรอง อธิบายความหมายของคำ ประโยคและ

สำนวนจากเรื่องที่อ\าน  อ\านเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ\าน แยกข5อเท็จจริงและ

ข5อคิดเห็นจากเรื่องที่อ\าน คาดคะเนเหตุการณZจากเรื่องที่อ\าน โดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู5และข5อคิด

จากเรื่องที่อ\าน เพื่อนำไปใช5ในชีวิตประจำวัน เลือกอ\านหนังสือที่มีคุณค\าตามความสนใจอย\างสม่ำเสมอและ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ\าน มีมารยาทในการอ\าน ฝ�กคัดลายมือด5วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึง

บรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใช5คำได5ถูกต5อง ชัดเจนและเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด

เพ่ือใช5พัฒนางานเขียน  เขียนย\อความจากเร่ืองส้ัน ๆ เขียนจดหมายถึงเพ่ือนและมารดา  เขียนบันทึกและเขียน

รายงานจากการศึกษาค5นคว5า  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียนฝ�กทักษะการฟ|ง การดูและ

การพูด จำแนกข5อเท็จจริงและข5อคิดเห็นเรื่องที่ฟ|งและดู พูดสรุปจากการฟ|งและดู พูดแสดงความรู5 ความ

คิดเห็นและความรู5สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟ|งและดู ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟ|งและดู พูด

รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค5นคว5าจากการฟ|ง การดูและการสนทนา มีมารยาทในการฟ|ง การดูและการ

พูด ฝ�กเขียนตามหลักการเขียน เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต\าง ๆ ระบุชนิดและหน5าท่ี

ของคำในประโยค ใช5พจนานุกรมค5นหาความหมายของคำ แต\งประโยคได5ถูกต5องตามหลักภาษา แต\งบทร5อย

กรองและคำขวัญ บอกความหมายของสำนวน เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได5ระบุข5อคิดจาก

นิทานพื้นบ5านหรือนิทานคติธรรมอธิบายข5อคิดจากการอ\านเพื่อนำไปใช5ในชีวิตจริงร5องเพลงพื้นบ5านท\องจำบท

อาขยานตามท่ีกำหนดและบทร5อยกรองท่ีมีคุณค\าตามความสนใจ  

  โดยใช5กระบวนการอ\าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู5 กระบวนการกลุ\ม 

กระบวนการคิดวิเคราะหZและสรุปความ กระบวนการคิดอย\างมีว ิจารณญาณ กระบวนการสื ่อความ 

กระบวนการแก5ป|ญหา การฝ�กปฏิบัติอธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม ตอบคำถาม ใช5ทักษะการฟ|ง การดูและการ

พูดพูดแสดงความคิดเห็นกระบวนการสร5างความคิดรวบยอด 

  เพื่อให5เกิดความรู5 ความคิด ความเข5าใจ สื่อสารได5ถูกต5อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค\า

ของการอนุรักษZภาษาไทยและตัวเลขไทย สามารถนำความรู5ไปใช5ให5เกิดประโยชนZโดยใช5วิธีการของเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถนำไปประยุกตZใช5กับชีวิตประจำวันได5อย\างถูกต5องเหมาะสม   
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มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

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

  ท 2.1 ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5,  ป.4/6,  ป.4/7,  ป.4/8         

  ท 3.1 ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5,  ป.4/6     

  ท 4.1 ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5,  ป.4/6,  ป.4/7         

  ท 5.1 ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4   

รวม  33  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ท 15101 ภาษาไทย                       กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาไทย 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 5                  เวลา 150 ช่ัวโมง/ปX 

  ฝ�กอ\านออกเสียงบทร5อยแก5วและบทร5อยกรอง อธิบายความหมายของคำ ประโยคและ

ข5อความที่เปLนการบรรยายและการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัย แยกข5อเท็จจริง ข5อคิดเห็น วิเคราะหZ 

แสดงความคิดเห็น อ\านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข5อแนะนำ และปฏิบัติตาม เลือกอ\านหนังสือที่มีคุณค\าตาม

ความสนใจ มีมารยาทในการอ\าน ฝ�กคัดลายมือด5วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสาร เขียน

แผนภาพโครงเรื ่อง  แผนภาพความคิด เขียนย\อความ เขียนจดหมายถึงผู 5ปกครองและญาติ เขียนแสดง

ความรู5สึกและความคิดเห็น  กรอกแบบรายการต\าง ๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน ฝ�ก

ทักษะการฟ|ง การดูและการพูด พูดแสดงความรู5 ความคิดเห็นและความรู5สึก ตั้งคำถาม ตอบคำถาม วิเคราะหZ

ความ พูดรายงาน มีมารยาทในการฟ|ง การดูและการพูด ระบุชนิดและหน5าที ่ของคำในประโยค จำแนก

ส\วนประกอบของประโยค เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ ่น ใช5คำราชาศัพทZ บอกคำ

ภาษาต\างประเทศในภาษาไทย แต\งบทร5อยกรอง ใช5สำนวนได5ถูกต5อง สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ี

อ\าน ระบุความรู5 ข5อคิดจากการอ\านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช5ในชีวิตจริง อธิบายคุณค\าของ

วรรณคดีและวรรณกรรม ท\องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร5อยกรองท่ีมีคุณค\าตามความสนใจ 

  โดยใช5กระบวนการอ\าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู5 กระบวนการกลุ\ม 

กระบวนการคิดวิเคราะหZและสรุปความ กระบวนการคิดอย\างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื ่อความ 

กระบวนการแก5ป|ญหา การฝ�กปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การต้ังคำถาม ตอบคำถาม ใช5ทักษะการฟ|ง การดูและการ

พูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร5างความคิดรวบยอด   

 เพื่อให5เกิดความรู5 ความคิด ความเข5าใจ สื่อสารได5ถูกต5อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค\า

ของการอนุรักษZภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนำความรู5ไปใช5ให5เกิดประโยชนZโดยใช5วิธีการของเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถนำไปประยุกตZใช5กับชีวิตประจำวันได5อย\างถูกต5องเหมาะสม   
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มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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

               ท 2.1 ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4,  ป.5/5,  ป.5/6,  ป.5/7,  ป.5/8,  ป.5/9     

                ท 3.1 ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3, ป.5/4,  ป.5/5 

            ท 4.1 ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4,  ป.5/5,  ป.5/6,  ป.5/7                             

               ท 5.1 ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4      

รวม 33  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ท 16101 ภาษาไทย                       กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาไทย 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 6                  เวลา 160 ช่ัวโมง/ปX 

  ฝ�กอ\านออกเสียงบทร5อยแก5วและบทร5อยกรอง อธิบายความหมายของคำ ประโยคและ

ข5อความที่เปLนการบรรยายและการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัย แยกข5อเท็จจริง ข5อคิดเห็น วิเคราะหZ 

แสดงความคิดเห็น อ\านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข5อแนะนำ และปฏิบัติตาม เลือกอ\านหนังสือที่มีคุณค\าตาม

ความสนใจ มีมารยาทในการอ\าน ฝ�กคัดลายมือด5วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสาร เขียน

แผนภาพโครงเรื ่อง  แผนภาพความคิด เขียนย\อความ เขียนจดหมายถึงผู 5ปกครองและญาติ เขียนแสดง

ความรู5สึกและความคิดเห็น  กรอกแบบรายการต\าง ๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน ฝ�ก

ทักษะการฟ|ง การดูและการพูด พูดแสดงความรู5 ความคิดเห็นและความรู5สึก ตั้งคำถาม ตอบคำถาม วิเคราะหZ

ความ พูดรายงาน มีมารยาทในการฟ|ง การดูและการพูด ระบุชนิดและหน5าที ่ของคำในประโยค จำแนก

ส\วนประกอบของประโยค เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ ่น ใช5คำราชาศัพทZ บอกคำ

ภาษาต\างประเทศในภาษาไทย แต\งบทร5อยกรอง ใช5สำนวนได5ถูกต5อง สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ี

อ\าน ระบุความรู5 ข5อคิดจากการอ\านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช5ในชีวิตจริง อธิบายคุณค\าของ

วรรณคดีและวรรณกรรม ท\องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร5อยกรองท่ีมีคุณค\าตามความสนใจ 

  โดยใช5กระบวนการอ\าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู5 กระบวนการกลุ\ม 

กระบวนการคิดวิเคราะหZและสรุปความ กระบวนการคิดอย\างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื ่อความ 

กระบวนการแก5ป|ญหา การฝ�กปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การต้ังคำถาม ตอบคำถาม ใช5ทักษะการฟ|ง การดูและการ

พูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร5างความคิดรวบยอด   

 เพื่อให5เกิดความรู5 ความคิด ความเข5าใจ สื่อสารได5ถูกต5อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค\า

ของการอนุรักษZภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนำความรู5ไปใช5ให5เกิดประโยชนZโดยใช5วิธีการของเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถนำไปประยุกตZใช5กับชีวิตประจำวันได5อย\างถูกต5องเหมาะสม   
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มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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

  ท 2.1  ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5,  ป.6/6,  ป.6/7,  ป.6/8,  ป.6/9 

                ท 3.1  ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5,  ป.6/6 

                ท 4.1  ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5,  ป.6/6 

                ท 5.1  ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4   

รวม  34  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 28 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ท 21101 ภาษาไทย                                                                     กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 60 ช่ัวโมง     จำนวน 1.5 หน:วยกิต 

  อ\านออกเสียง บทร5อยแก5ว  บทร5อยกรอง  วรรณคดี  ตีความ  จับใจความ  ขยายความ  

วิเคราะหZ  วิจารณZ  มีมารยาทในการอ\าน  เพื่อนำความรู5ข5อคิดที่ได5ไปใช5ในการดำรงชีวิต  คำลายมือ  เขียน

จดหมายสื่อสารบรรยายประสบการณZ  เรียงความ  ย\อความ  ระบุสาระสำคัญ  เขียนแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่องที่อ\านอย\างชัดเจนเหมาะสมและสละสลวย  พูดสรุปใจความของเรื่องที่ฟ|ง  และพูดแสดงความ

คิดเห็นอย\างสร5างสรรคZมีมารยาทในการฟ|ง การดูและการพูด  ใช5คำและกลุ\มคำในการสร5างประโยคเพื่อการ

ส่ือสาร 

  โดยใช5กระบวนการอ\าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู5 กระบวนการกลุ\ม 

กระบวนการคิดวิเคราะหZ กระบวนการสื ่อความ กระบวนการแก5ป|ญหา การฝ�กปฏิบัติ อธิบาย บันทึก         

การต้ังคำถาม ตอบคำถาม ใช5ทักษะการฟ|ง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร5างความคิด

รวบยอด   

  มีความชื่นชมและรักความเปLนไทย  มีวินัย  ใฝ�เรียนรู5  มีความมุ\งมั่นในการทำงานด5วยความ

ซื่อสัตยZสุจริต มีจิตสาธารณะ มีความรัก หวงแหนและธำรงไว5ซึ่ง  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริยZ  สามารถนำ

ความรู5ไปใช5ให5เกิดประโยชนZโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกตZใช5กับ

ชีวิตประจำวันได5อย\างถูกต5องเหมาะสม   

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

  ท 1.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/9 

  ท 2.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/7, ม.1/9 

  ท 3.1  ม.1/2, ม.1/3, ม.1/6 

  ท 4.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

  ท 5.1  ม.1/1, ม.1/4, ม.1/5 

รวม  21  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ท 21102 ภาษาไทย                                                                     กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 60 ช่ัวโมง     จำนวน 1.5 หน:วยกิต 

  อ\านออกเสียง บทร5อยแก5ว  บทร5อยกรอง อ\านคำประพันธZ ตีความจับใจความ  แปลความ  

ขยายความ  วิจารณZ  ระบุข5อสังเกต  อ\านเอกสารทางวิชาการ  ปฏิบัติตามคู\มือ วิเคราะหZคุณค\าที่ได5จากการ

อ\าน มีมารยาทในการอ\าน นำไปใช5แก5ป|ญหาในชีวิตจริง  เขียนแสดงความติดเห็น  เขียนจดหมายส\วนตัว

จดหมายธุรกิจ  เขียนรายงานและโครงงานมีมารยาทในการเขียน  เลือกฟ|ง ดู พูดสรุปแนวคิด  พูดแสดงความ

คิดเห็นอย\างสร5างสรรคZ ใช5ภาษาได5อย\างถูกต5องเหมาะสม  มีเหตุผล  มีมารยาทในการฟ|ง  การดูการพูด  

วิเคราะหZตามความแตกต\าง  จำแนกคำของภาษา  แต\งคำประพันธZได5อย\างถูกต5องตามฉันทลักษณZ 

  โดยใช5กระบวนการอ\าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู5 กระบวนการกลุ\ม 

กระบวนการคิดวิเคราะหZ กระบวนการสื่อความ กระบวนการแก5ป|ญหา การฝ�กปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การต้ัง

คำถาม ตอบคำถาม ใช5ทักษะการฟ|ง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร5างความคิดรวบ

ยอด   

  เพื่อให5เกิดความตระหนักในคุณค\าวรรณกรรมข5อคิด คำสอนและอนุรักษZ วรรณกรรมท5องถ่ิน

และค\านิยมที่เหมาะสมความชื่นชมและรักความเปLนไทย มีวินัย  ใฝ�เรียนรู5  มีความมุ\งมั่นในการทำงาน และ

สามารถนำไปประยุกตZใช5กับชีวิตประจำวันได5อย\างถูกต5องเหมาะสม   

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

  ท 1.1  ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9 

    ท 2.1  ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9 

    ท 3.1  ม.1/1, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 

    ท 4.1  ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6  

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

รวม  20  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 30 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ท 22101 ภาษาไทย                                                                     กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 60 ช่ัวโมง     จำนวน 1.5 หน:วยกิต 

  อ\านออกเสียงบทร5อยแก5ว บทร5อยกรอง อ\านวรรณคดี วรรณกรรม อ\านจับใจความสำคัญ 

วิเคราะหZ วิจารณZ มีมารยาทในการอ\าน ประเมินค\าเรื่องที่อ\าน เพื่อเชื่อมโยงกับประวัติศาสตรZให5เข5าใจชีวิต

สังคมในอดีต นำไปประยุกตZในการดำเนินชีวิตได5 รู5จักเลือกฟ|ง เลือกดู และพูด สรุปแนวคิด พูดแสดงความ

คิดเห็น ใช5ภาษาได5ถูกต5องเหมาะสม มีเหตุผล มีมารยาทในการฟ|ง การดู การพูด เขียนอธิบาย เขียนบรรยาย 

เขียนบันทึก เลือกใช5คำและกลุ\มคำในการสร5างประโยคเพื่อการสื่อสาร ได5ตรงตามวัตถุประสงคZ แต\งคำ

ประพันธZประเภทกลอนสุภาพได5ถูกต5อง ตามฉันทลักษณZ 

  โดยใช5กระบวนการอ\าน กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู5 กระบวนการกลุ\ม 

กระบวนการคิดวิเคราะหZ กระบวนการสื่อความ กระบวนการแก5ป|ญหา การฝ�กปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การต้ัง

คำถาม ตอบคำถาม ใช5ทักษะการฟ|ง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร5างความคิดรวบ

ยอด   

  เพื่อให5เกิดความตระหนักในคุณค\าวรรณกรรมข5อคิด คำสอนและอนุรักษZ วรรณกรรมท5องถ่ิน

และค\านิยมที่เหมาะสมความชื่นชมและรักความเปLนไทย มีวินัย  ใฝ�เรียนรู5  มีความมุ\งมั่นในการทำงาน และ

สามารถนำไปประยุกตZใช5กับชีวิตประจำวันได5อย\างถูกต5องเหมาะสม   

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ท 1.1 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4 

ท 2.1 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4 

ท 3.1 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   

ท 4.1 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   

ท 5.1 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   

รวม   17   ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 31 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ท 21102 ภาษาไทย                                                                     กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 60 ช่ัวโมง     จำนวน 1.5 หน:วยกิต 

  อ\านงานเขียนประเภทโน5มน5าวใจ ประเภทบทความ แสดงข5อเท็จจริง หนังสือที ่สนใจ 

เหมาะสมกับวัย เขียนรายงาน โครงงานจากการศึกษาค5นคว5า เขียนจดหมายกิจธุระ จดหมายเชิงวิทยากร 

จดหมายขอความอนุเคราะหZ เขียนวิเคราะหZ วิจารณZ แสดงความรู5 ความคิดเห็น โต5แย5งจากส่ือต\าง ๆ มีมารยาท

ในการเขียนคำราชาศัพทZ คำที่มาจากภาษาต\างประเทศ เลือกใช5คำและกลุ\มคำในการสร5างประโยคเพื่อการ

ส่ือสารได5ตรงตามวัตถุประสงคZ แต\งคำประพันธZประเภทกลอนสุภาพได5อย\างถูกต5อง ตามฉันทลักษณZ 

  โดยใช5กระบวนการอ\าน กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู5 กระบวนการกลุ\ม 

กระบวนการคิดวิเคราะหZ กระบวนการสื่อความ กระบวนการแก5ป|ญหา การฝ�กปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การต้ัง

คำถาม ตอบคำถาม ใช5ทักษะการฟ|ง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร5างความคิด        

รวบยอด   

  เพื่อให5เกิดความชื่นชมและรักความเปLนไทย  มีวินัย  ใฝ�เรียนรู5  มีความมุ\งมั่นในการทำงาน

ด5วยความซ่ือสัตยZสุจริต    มีจิตสาธารณะ  มีความรัก  หวงแหน  และธำรงไว5ซ่ึงชาติ  ศาสนา  กษัตริยZ สามารถ

นำความรู5ไปใช5ให5เกิดประโยชนZโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกตZใช5กับ

ชีวิตประจำวันได5อย\างถูกต5องเหมาะสม   

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

  ท 1.1 ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8 

  ท 2.1  ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8 

  ท 3.1 ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6   

  ท 4.1 ม.2/4, ม.2/5   

  ท 5.1 ม.2/4, ม.2/5   

รวม 17 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 32 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ท 23101 ภาษาไทย                                                                     กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 60 ช่ัวโมง     จำนวน 1.5 หน:วยกิต 

  อ\านออกเสียงบทร5อยแก5วและบทร5อยกรอง อ\านวรรณคดี วรรณกรรม ระบุความแตกต\าง 

 ใจความสำคัญ การใช5กรอบความคิด วิเคราะหZวิจารณZ  มีมารยาทในการอ\านเพ่ือนำไปใช5แก5ป|ญหา ในชีวิต คัด

ลายมือ เขียนข5อความ เขียนชีวประวัติ เขียนย\อความ เขียนจดหมาย มีมารยาทในการเขียน พูดแสดงความ

คิดเห็น พูดในโอกาสต\าง ๆจากการฟ|ง การดู  ประเมินเร่ือง วิเคราะหZวิจารณZเร่ืองเพ่ือนำข5อคิดมาประยุกตZใช5ใน

การดำเนินชีวิต มีมารยาทในการฟ|ง การดูและการพูด  จำแนกและใช5คำภาษาต\างประเทศ วิเคราะหZโครงสร5าง

ประโยคซับซ5อน  วิเคราะหZระดับภาษา แต\งคำประพันธZ    ประเภทกลอนสุภาพได5ถูกต5องตามฉันทลักษณZ สรุป

เนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท5องถิ่น วิเคราะหZวิถีไทย เห็นคุณค\าวรรณคดีและวรรณกรรม

ท5องถ่ิน ท\องจำบอกคุณค\าบทอาขยาน สามารถนำไปใช5อ5างอิงได5 

  โดยใช5กระบวนการอ\าน กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู5 กระบวนการกลุ\ม 

กระบวนการคิดวิเคราะหZ กระบวนการสื่อความ กระบวนการแก5ป|ญหา การฝ�กปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การต้ัง

คำถาม ตอบคำถาม ใช5ทักษะการฟ|ง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร5างความคิด     

รวบยอด   

  เพื่อให5เกิดความชื่นชมและรักความเปLนไทย  มีวินัย  ใฝ�เรียนรู5  มีความมุ\งมั่นในการทำงาน

ด5วยความซ่ือสัตยZสุจริต    มีจิตสาธารณะ  มีความรัก  หวงแหน  และธำรงไว5ซ่ึงชาติ  ศาสนา  กษัตริยZ สามารถ

นำความรู5ไปใช5ให5เกิดประโยชนZโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกตZใช5กับ

ชีวิตประจำวันได5อย\างถูกต5องเหมาะสม   

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ท 1.1 ม 3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/10 

ท 2.1 ม 3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/10 

ท 3.1 ม 3/1, ม.3/2, ม.3/4, ม.3/6  

ท 4.1 ม 3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/6   

ท 5.1 ม 3/3, ม.3/4  

รวม  18  ตัวช้ีวัด 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 33 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ท 23102 ภาษาไทย                                                                     กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 60 ช่ัวโมง     จำนวน 1.5 หน:วยกิต 

  ประเมินความถูกต5องของข5อมูล  วิจารณZ วิเคราะหZ ตีความและประเมินค\า แสดงความคิดเห็น

จากการอ\าน เพ่ือนำไปใช5แก5ป|ญหาในชีวิต มีมารยาทในการอ\าน เขียนอธิบาย ช้ีแจง  แสดงความคิดเห็น โต5แย5ง 

วิเคราะหZ วิจารณZเรื่องต\าง ๆ กรอกแบบสมัครงาน เขียนรายงานการศึกษาค5นคว5าและโครงงาน มีมารยาทใน

การเขียน พูดรายงาน พูดโน5มน5าวอย\างมีเหตุผลและน\าเชื้อถือ มีมารยาทในการฟ|ง การดูและการพูด ใช5คำทับ

ศัพทZ ศัพทZบัญญัติ คำศัพทZทางวิชาการและวิชาชีพพร5อมอธิบายความหมาย  แต\งคำประพันธZประเภทโคลงส่ี

สุภาพและกาพยZฉบัง สรุปความรู5และข5อคิดจากการอ\าน เพ่ือนำไปประยุกตZใช5ในชีวิตจริง ท\องจำและบอก

คุณค\าบทอาขยาน บทร5อยกรองและนำไปใช5อ5างอิงได5   

  โดยใช5กระบวนการอ\าน กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู5 กระบวนการกลุ\ม 

กระบวนการคิดวิเคราะหZ กระบวนการสื่อความ กระบวนการแก5ป|ญหา การฝ�กปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การต้ัง

คำถาม ตอบคำถาม ใช5ทักษะการฟ|ง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร5างความคิด       

รวบยอด   

  เพื่อให5เกิดความชื่นชมและรักความเปLนไทย  มีวินัย  ใฝ�เรียนรู5  มีความมุ\งมั่นในการทำงาน

ด5วยความซ่ือสัตยZสุจริต    มีจิตสาธารณะ  มีความรัก  หวงแหน  และธำรงไว5ซ่ึงชาติ  ศาสนา  กษัตริยZ สามารถ

นำความรู5ไปใช5ให5เกิดประโยชนZโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกตZใช5กับ

ชีวิตประจำวันได5อย\างถูกต5องเหมาะสม   

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ท 1.1 ม.3/3, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10 

ท 2.1 ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10 

ท 3.1 ม.3/3, ม.3/5, ม.3/6    

ท 4.1 ม.3/3, ม.3/5, ม.3/6    

ท 5.1 ม.3/2, ม.3/4  

รวม 18  ตัวช้ีวัด 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 34 

 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ท 21201 ภาษาไทยเพ่ิมเติม                                                          กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 20 ช่ัวโมง     จำนวน 0.5 หน:วยกิต 

  ฝ�กทักษะการอ\านออกเสียงบทร5อยแก5วที่เปLนข5อความประกอบด5วย  คำที่มีตัวสะกดไม\ตรง

มาตรา คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ คำที่มีตัวการันตZ คำที่มาจากภาษาต\างประเทศ อักษรย\อ และ

เครื่องหมายวรรคตอน อ\านออกเสียงบทบรรยายข\าวและเหตุการณZต\าง ๆ บทร5อยกรองประเภทกลอนสุภาพ 

และกาพยZห\อโคลง ให5ถูกต5องเหมาะสมกับเร่ืองท่ีอ\านโดยการปฏิบัติจริง ฝ�กทักษะการอ\านในใจ 

  โดยใช5กระบวนการอ\าน  การคิด อ\านปkายประกาศต\าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันแล5วระบุ

ความประสงคZของผู5ประกาศ และประยุกตZใช5ความรู5จากเร่ืองท่ีอ\านได5  

  เพื่อให5มีมารยาทในการอ\าน และนิสัยรักการอ\าน สามารถนำความรู5ไปใช5ให5เกิดประโยชนZโดย

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกตZใช5กับชีวิตประจำวันได5อย\างถูกต5องเหมาะสม   

 

ผลการเรียนรู) 

  1. อ\านออกเสียงบทร5อยแก5วได5อย\างถูกต5องคล\องแคล\วและ น\าฟ|ง 

  2. อ\านออกเสียงบทร5อยกรอง เปLนทำนองเสนาะได5 

  3. อ\านปkายประกาศ แล5วระบุความประสงคZของผู5ประกาศและประยุกตZใช5ความรู5จากเรื่องท่ี

อ\านได5 

  4.  มีมารยาทในการอ\าน และนิสัยรักการอ\าน 

รวม 4 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ท 21202 ภาษาไทยเพ่ิมเติม                                                          กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 20 ช่ัวโมง     จำนวน 0.5 หน:วยกิต 

  แยกแยะลักษณะ ของสาระสำคัญจากประโยคที่เขียนสื่อความ เขียนสะกดคำถูกต5องตาม

อักขรวิธีและหลักการเขียนคำไทย ฝ�กทักษะการเขียนคำคล5องจอง บทร5อยกรองอย\างง\าย ๆ ใช5กระบวนการ

เขียนพัฒนางานเขียนและเขียนเรื่องให5สมบูรณZ โดยฝ�กเขียนจดหมายส\วนตัว เขียนบันทึกความรู5จากการฟ|ง 

และการอ\าน     

  โดยใช5กระบวนการอ\าน การคิดวิเคราะหZ การเขียน และประยุกตZใช5ความรู5จากเรื่องที่อ\าน

และเขียนได5  

  เพื ่อให5มีมารยาทในการอ\าน เขียน และนิสัยรักการอ\าน สามารถนำความรู 5ไปใช5ให5เกิด

ประโยชนZโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกตZใช5กับชีวิตประจำวันได5อย\าง

ถูกต5องเหมาะสม   

 

ผลการเรียนรู) 

  1. แยกแยะลักษณะ ของสาระสำคัญจากประโยคท่ีเขียนได5 

  2. เขียนสะกดคำถูกต5องตามอักขรวิธีและหลักการเขียนคำไทย   

  3. เขียนคำคล5องจอง บทร5อยกรองอย\างง\าย ๆ ได5 

  4. เขียนจดหมายส\วนตัวได5 

  5. เขียนบันทึกความรู5จากการฟ|ง และการอ\านได5 

  6. มีมารยาทในการเขียน นิสัยรักการเขียนและการศึกษาค5นคว5า 

รวม 6 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ท 22201 ภาษาไทยเพ่ิมเติม                                                          กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 20 ช่ัวโมง     จำนวน 0.5 หน:วยกิต 

  อ\านสื่อเอกสารที่เผยแพร\ แล5วสามารถระบุประเด็นป|ญหา ทำความเข5าใจโดยพิจารณา

ความหมาย ความชัดเจนของข5อมูล ข5อความ ข5ออ5าง หรือข5อโต5แย5ง หรือสถานการณZที่ปรากฏ เพื่อกำหนดข5อ

สงสัยและประเด็นหลักที่ควรพิจารณาและแสวงหาคำตอบ รวบรวมข5อมูล พิจารณาข5อมูลทั้งทางตรงและ

ทางอ5อมจากแหล\งข5อมูลต\าง ๆ ซึ่งได5จากการคิด การพูดคุย การสังเกต ทั้งจากตนเองและผู5อ่ืน รวมถึงการดึง

ข5อมูลจากประสบการณZเดิมที่มีอยู\ พิจารณาความน\าเชื่อถือของแหล\งข5อมูล ประเมิน ตรวจสอบ ตัดสินข5อมูล

ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยพิจารณาถึงท่ีมาของข5อมูล สถิติ และหลักฐานท่ีปรากฏ    

  โดยใช5ทักษะการคิดวิเคราะหZ จำแนก ประเมินคุณค\า และประเมินผล ทักษะในการเชื่อมโยง

ข5อมูล ตัดสินคุณค\าจากการอ\าน และการเขียน 

  เพื่อให5มีมารยาทในการอ\าน และนิสัยรักการอ\าน สามารถนำความรู5ไปใช5ให5เกิดประโยชนZโดย

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกตZใช5กับชีวิตประจำวันได5อย\างถูกต5องเหมาะสม   

    

ผลการเรียนรู) 

  1.ระบุลักษณะข5อมูล จำแนกประเภทของข5อมูล ระบุแนวคิดที่อยู\เบื้องหลังข5อมูลที่ปรากฏ   

ประเมินว\าข5อมูลใดเปLนจริง ข5อมูลใดเปLนเท็จ 

  2. ลำดับความสำคัญของข5อมูลเพ่ือระบุทางเลือกท่ีเปLนไปได5 โดยเน5นท่ีความสามารถพิจารณา

เช่ือมโยงเหตุการณZและสถานการณZ 

  3. พิจารณาอย\างมีเหตุ มีผล ตัดสินคุณค\าและเหตุการณZอย\างถูกต5อง 

  4. พิจารณาประเมิน ความถูกต5อง สมเหตุสมผลของข5อสรุป  

  5. มีมารยาทในการอ\าน และนิสัยรักการอ\าน 

รวม 5 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ท 22202 ภาษาไทยเพ่ิมเติม                                                          กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 20 ช่ัวโมง     จำนวน 0.5 หน:วยกิต 

  ฝ�กทักษะการอ\านสื่อเอกสารที่เผยแพร\ แล5วสามารถระบุลักษณะข5อมูล จำแนกประเภทของ

ข5อมูล ระบุแนวคิดที ่อยู \เบื ้องหลังข5อมูลที ่ปรากฏ ประเมินว\าข5อมูลใดเปLนจริง ข5อมูลใดเปLนเท็จลำดับ

ความสำคัญของข5อมูลเพื่อระบุทางเลือกที่เปLนไปได5 โดยเน5นที่ความสามารถพิจารณาเชื่อมโยงเหตุการณZและ

สถานการณZ พิจารณาเรื่องที่อ\านอย\างมีเหตุ มีผล ตัดสินคุณค\าและเหตุการณZอย\างถูกต5อง ประเมิน ความ

ถูกต5อง สมเหตุสมผลของข5อสรุปจากเร่ืองท่ีอ\าน 

  โดยใช5ทักษะการคิดวิเคราะหZ จำแนก ประเมินคุณค\า และประเมินผล ทักษะในการเชื่อมโยง

ข5อมูล ตัดสินคุณค\าจากการอ\าน และการเขียน 

  เพื่อให5มีมารยาทในการอ\าน และนิสัยรักการอ\าน สามารถนำความรู5ไปใช5ให5เกิดประโยชนZโดย

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกตZใช5กับชีวิตประจำวันได5อย\างถูกต5องเหมาะสม   

    

ผลการเรียนรู) 

  1.ระบุลักษณะข5อมูล จำแนกประเภทของข5อมูล ระบุแนวคิดที่อยู\เบื้องหลังข5อมูลที่ปรากฏ   

ประเมินว\าข5อมูลใดเปLนจริง ข5อมูลใดเปLนเท็จ 

  2. ลำดับความสำคัญของข5อมูลเพ่ือระบุทางเลือกท่ีเปLนไปได5 โดยเน5นท่ีความสามารถพิจารณา

เช่ือมโยงเหตุการณZและสถานการณZ 

  3. พิจารณาอย\างมีเหตุ มีผล ตัดสินคุณค\าและเหตุการณZอย\างถูกต5อง 

  4. พิจารณาประเมิน ความถูกต5อง สมเหตุสมผลของข5อสรุป  

  5. มีมารยาทในการอ\าน และนิสัยรักการอ\าน 

รวม 5 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ท 23201 ภาษาไทยเพ่ิมเติม                                                          กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 20 ช่ัวโมง     จำนวน 0.5 หน:วยกิต 

  ศึกษาการใช5ภาษาที่ใช5สื ่อสารในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับรูปลักษณZของคำไทยชนิดต\าง ๆ 

กลุ\มคำและหน5าที่ของกลุ\มคำ การใช5คำ สำนวนและสุภาษิต ความสัมพันธZของคำต\าง ๆ ที่ใช5อยู\ ประโยค

รูปแบบต\าง ๆ  โดยใช5กระบวนการทางภาษาเพื่อให5สามารถเรียบเรียงข5อความทั้งในการพูดและการเขียนได5

อย\างถูกต5องตามหลักภาษาและความนิยม 

  โดยใช5ทักษะการคิดวิเคราะหZ จำแนก เปรียบเทียบ ประเมินคุณค\า และประเมินผล ทักษะใน

การเช่ือมโยงข5อมูล ตัดสินคุณค\าจากการอ\าน และการเขียน 

  เพื่อให5มีมารยาทในการอ\าน และนิสัยรักการอ\าน สามารถนำความรู5ไปใช5ให5เกิดประโยชนZโดย

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกตZใช5กับชีวิตประจำวันได5อย\างถูกต5องเหมาะสม   

 

ผลการเรียนรู) 

1. สามารถจำแนกคำไทยตามรูปลักษณZได5 

2. ใช5คำได5ถูกต5องตามความหมาย 

3. อธิบายลักษณะของกลุ\มคำและหน5าท่ีของกลุ\มคำได5บอกท่ีมาและความหมายของ 

สำนวน คำพังเพยและสุภาษิตได5 

4. สามารถใช5คำ สำนวนและสุภาษิตได5อย\างถูกต5อง 

5. จำแนกชนิดของประโยคได5 

6. สามารถเรียบเรียงข5อความเพ่ือใช5ในการเขียนและการพูดได5 

รวม 6 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ท 23202 ภาษาไทยเพ่ิมเติม                                                          กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 20 ช่ัวโมง     จำนวน 0.5 หน:วยกิต 
 

  ฝ�กพูดในโอกาสต\าง ๆ เช\น การพูดแนะนำตนเอง การกล\าวต5อนรับ การกล\าวอวยพร และฝ�ก

เขียนในรูปแบบต\าง ๆ ทั้งร5อยแก5วและร5อยกรอง เช\น เขียนนิทาน บันทึก บทละคร หรือแต\งคำประพันธZอย\าง

ง\าย โดยเลือกใช5ถ5อยคำและโวหารได5อย\างเหมาะสม มีมารยาทในการพูดและการเขียนโดยใช5กระบวนการ

ปฏิบัติ วิเคราะหZวิจารณZการพูดหรือเขียนของผู5อ่ืนเพ่ือพัฒนาตนเองเพ่ือให5สามารถพูดและเขียนได5อย\างมีศิลปะ 

  โดยใช5ทักษะการพูด ทักษะทางสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะในการเชื่อมโยงข5อมูล 

ตัดสินคุณค\าจากการอ\าน และการเขียน ทักษะการคิดวิเคราะหZ จำแนก เปรียบเทียบ ประเมินคุณค\า และ

ประเมินผลและเรียบเรียงข5อมูล 

  เพื่อให5มีมารยาทในการพูด การเขียน สามารถนำความรู5ไปใช5ให5เกิดประโยชนZโดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกตZใช5กับชีวิตประจำวันได5อย\างถูกต5องเหมาะสม   

 

ผลการเรียนรู) 

1. ฝ�กพูดในโอกาสต\าง ๆได5 

2. มีมารยาทในการพูด 

3. มีทักษะในการพูด 

4. เขียนในรูปแบบต\าง ๆ ได5 

5. แต\งคำประพันธZอย\างง\ายได5 

6. มีมารยาทในการเขียน 

รวม 6 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค 11101 คณิตศาสตรR                    กลุ:มสาระการเรียนรู)คณิตศาสตรR 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 1                  เวลา 200 ช่ัวโมง/ปX 

  ศึกษา ฝ�กทักษะการคิดคำนวณและฝ�กแก5ป|ญหา  จำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 บอกและ

แสดงจำนวนสิ่งต\าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด  อ\านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย  การบอกอันดับ                  

ที่หลักค\าของเลขโดดในแต\ละหลัก  และเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบจำนวนนับไม\เกิน 100 

และ 0 โดยใช 5 เคร ื ่องหมาย = ≠  >  < เร ียงลำด ับจำนวนต ั ้ งแต \  3 ถ ึง 5 จำนวน และหาค \าของ                            

ต ัวไม\ทราบค\าในประโยคสัญลักษณZแสดงการบวก  การลบ  การแก5โจทยZป |ญหาการบวก  การลบ                        

ของจำนวนนับไม\เกิน 100 และ 0  ความยาวและน้ำหนัก  สร5างโจทยZป|ญหาพร5อมทั้งแสดงวิธีหาคำตอบของ

โจทยZป |ญหาการบวก  การลบของจำนวนนับไม \ เก ิน 100 และ 0 ระบุจำนวนที ่หายไปในแบบรูป                           

ของจำนวนที่เพิ ่มขึ ้นหรือลดลงทีละ 1  ทีละ 10 รูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ                 

ท่ีสมาชิกในแต\ละชุดท่ีซ้ำมี 2 รูป  วัดและเปรียบเทียบความยาวเปLนเซนติเมตร  เปLนเมตร  น้ำหนักเปLนกิโลกรัม

เปLนขีดและใช5หน\วย ที่ไม\ใช\หน\วยมาตรฐาน  จำแนกรูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  วงกลม  วงรี  ทรงสี่เหลี่ยม

มุมฉาก  ทรงกลม  ทรงกระบอก  และกรวย  ใช5ข5อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทยZป|ญหา  

เมื่อกำหนดรูป 1 รูป  แทน 1 หน\วย ในการจัดการเรียนรู5ได5กำหนดสถานการณZเพื่อให5ผู5เรียนได5ศึกษาค5นคว5า  

ฝ�กทักษะ โดยการปฏิบัติจริง สรุปเน้ือหา   

  เพื ่อให5มีเจตคติที ่ดีต\อคณิตศาสตรZ มีความคิดริเริ ่มสร5างสรรคZ  เพื ่อพัฒนาทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตรZของผู5เรียน และนำไปใช5ในชีวิตประจำวันได5 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

  ค 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 

  ค 1.2 ป.1/1     

  ค 2.1 ป.1/1, ป.1/2   

  ค 2.2 ป.1/1 

  ค 3.1 ป.1/1  

รวม 10 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค 12101 คณิตศาสตรR                    กลุ:มสาระการเรียนรู)คณิตศาสตรR 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 2                  เวลา 200 ช่ัวโมง/ปX 

  ศึกษา  ฝ�กทักษะการคิดคำนวณและฝ�กแก5ป|ญหา จำนวนนับ 1 ถึง 1,000 และ 0 บอกและ

แสดงจำนวนสิ่งต\าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด  อ\านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทยการบอกอันดับท่ี

หลัก  ค\าของเลขโดดในแต\ละหลัก  และเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบจำนวนนับไม\เกิน 1,000 

และ 0  โดยใช5เคร่ืองหมาย   = ≠  >  < เรียงลำดับจำนวนนับไม\เกิน 1,000 และ 0ต้ังแต\ 3 ถึง 5 จำนวน  และ

หาค\าของตัวไม\ทราบค\าในประโยคสัญลักษณZแสดงการบวก  การลบ  การแก5โจทยZป|ญหาการบวก  การลบของ

จำนวนนับไม\เกิน 1,000 และ 0  หาค\าของตัวไม\ทราบค\า ในประโยคสัญลักษณZแสดงการคูณของจำนวน 1 

หลักกับจำนวนไม\เกิน 2 หลัก  และประโยคสัญลักษณZแสดงการหารที่ตัวตั้งไม\เกิน 2 หลัก  ตัวหาร 1 หลัก  

โดยที่ผลหารมี 1 หลัก  ทั้งหารลงตัวและหารไม\ลงตัว  หาผลลัพธZการบวก  ลบ  คูณ  หารระคนของจำนวนนับ

ไม\เกิน 1,000 และ 0 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยZป|ญหา 2 ขั้นตอนของจำนวนนับไม\เกิน 1,000 และ 0 แสดง

วิธีหาคำตอบของโจทยZป|ญหาเกี่ยวกับเวลาที่มีหน\วยเดี่ยวและเปLนหน\วยเดียว  วัดและเปรียบเทียบความยาว

เปLนเมตรและเซนติเมตร  พร5อมทั้งแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทยZป|ญหาการบวก  การลบความยาวที่มีหน\วย

เปLนเมตรและเซนติเมตร วัดและเปรียบเทียบน้ำหนัก เปLนกิโลกรัมและกรัม  กิโลกรัมและขีด  พร5อมทั้งแสดง

วิธีการหาคำตอบของโจทยZป|ญหาการบวก  การลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน\วยเปLนกิโลกรัมและกรัม  กิโลกรัม

และขีด วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเปLนลิตร  จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมและ

วงกลม  ใช5ข5อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทยZป|ญหา  เมื่อกำหนดรูป 1 รูป  แทน 2 หน\วย 5 

หน\วยหรือ 10 หน\วย 

   ในการจัดการเรียนรู5ได5กำหนดสถานการณZเพื่อให5ผู5เรียนได5ศึกษา ค5นคว5า ฝ�กทักษะ        โดย

การปฏิบัติจริง สรุปเนื้อหา มีเจตคติที่ดีต\อคณิตศาสตรZ มีความคิดริเริ ่มสร5างสรรคZ เพื่อพัฒนาทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตรZของผู5เรียน และนำไปใช5ในชีวิตประจำวันได5 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

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

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

  ค 2.2 ป.2/1   

  ค 3.1 ป.2/1 

รวม 16 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค 13101 คณิตศาสตรR                    กลุ:มสาระการเรียนรู)คณิตศาสตรR 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 3                  เวลา 200 ช่ัวโมง/ปX 

  อ\านและเขียน  ตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม\เกิน 

100,000,000 และ 0 เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม\เกิน 100,000 และ 0 จากสถานการณZต\าง ๆ  

บอก  อ\านและเขียนเศษส\วนที่แสดงปริมาณสิ่งต\าง ๆ และแสดงสิ่งต\าง ๆ ตามเศษส\วนที่กำหนด  เปรียบเทียบ

เศษส\วนที่ตัวเศษเท\ากัน  โดยที่ตัวเศษน5อยกว\าหรือเท\ากับตัวส\วน หาค\าของตัวไม\ทราบค\าในประโยค

สัญลักษณZแสดงการบวกและการลบของจำนวนนับไม\เกิน 100,000 และ 0  หาค\าของตัวไม\ทราบค\าในประโยค

สัญลักษณZแสดงการคูณของจำนวน 1 หลักกับจำนวนไม\เกิน 4 หลัก  และจำนวน 2 หลักกับจำนวน 2 หลัก หา

ค\าของตัวไม\ทราบค\าในประโยคสัญลักษณZแสดงการหารที่ตัวตั้งไม\เกิน 4 หลัก  ตัวหาร 1 หลัก  และหาผลลัพธZ

การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  และแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทยZป|ญหา 2 ขั้นตอนของจำนวนนับไม\เกิน 

100,000 และ 0 หาผลบวกและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยZป|ญหาการบวกของเศษส\วนท่ีมีตัวส\วนเท\ากัน  

และผลบวกไม\เกิน 1 และหาผลลบพร5อมทั้งแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยZป|ญหาการลบของเศษส\วนที่มีตัวส\วน

เท\ากัน ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท\า ๆ กัน  แสดงวิธีหาคำตอบของ

โจทยZป|ญหาเกี่ยวกับเงิน  เวลา  และระยะเวลา  เลือกใช5เครื่องมือความยาวที่เหมาะสม วัดและบอกความยาว

ของสิ่งต\าง ๆ เปLนเซนติเมตรและมิลลิเมตร  เมตรและเซนติเมตร  คาดคะเนความยาวเปLนเมตรและเปLน

เซนติเมตร  เปรียบเทียบความยาวและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยZป|ญหาเกี่ยวกับระหว\างเซนติเมตรกับ

มิลลิเมตร  เมตรกับเซนติเมตร  กิโลเมตรกับเมตร  จากสถานการณZ  ต\าง ๆ  เลือกใช5เครื่องชั่งที่เหมาะสม  วัด  

และบอกน้ำหนักเปLนกิโลกรัมและขีด  กิโลกรัมและกรัม คาดคะเนน้ำหนัก เปLนกิโลกรัมและเปLนขีด  

เปรียบเทียบน้ำหนักและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยZป|ญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน\วยเปLนกิโลกรัมกับกรัม  

เมตริกตันกับกิโลกรัม  จากสถานการณZต\าง ๆ เลือกใช5เครื่องตวงที่เหมาะสม  วัดและเปรียบเทียบปริมาตร  

ความจุเปLนลิตรและมิลลิลิตร  คาดคะเนและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยZป|ญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ

เปLนลิตรและมิลลิเมตร ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร  เขียนแผนภูมิ

รูปภาพ และใช5ข5อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทยZป|ญหา  เขียนตารางทางเดียวจากข5อมูลท่ี

เปLนจำนวนนับและใช5ข5อมูลจากตารางทางเดียวในการหาคำตอบของโจทยZป|ญหา 

  ในการจัดการเรียนรู 5ได5กำหนดสถานการณZเพื ่อให5ผู 5เร ียนได5ศึกษา ค5นคว5า ฝ�กทักษะ                

โดยการปฏิบัติจริง สรุปเนื ้อหา มีเจตคติที ่ดีต\อคณิตศาสตรZ  มีความคิดริเริ ่มสร5างสรรคZ  เพื ่อพัฒนา                       

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรZของผู5เรียน  และนำไปใช5ในชีวิตประจำวันได5 
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มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

ค 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10, ป.3/11          

ค 1.2 ป.3/1     

ค 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10, ป.3/11,            

ป.3/12, ป.3/13     

ค 2.2 ป.3/1      

ค 3.1 ป.3/1, ป.3/2      

รวม 28 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค 14101 คณิตศาสตรR                    กลุ:มสาระการเรียนรู)คณิตศาสตรR 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 4                  เวลา 160 ช่ัวโมง/ปX 

  ศึกษา ฝ�กทักษะการอ\านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดง

จำนวนนับที่มากกว\า 100,000  พร5อมทั้งเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับที่มากกว\า 100,000 จาก

สถานการณZต\าง ๆ  บอก  อ\านและเขียนเศษส\วน  จำนวนคละแสดงปริมาณส่ิงต\าง ๆ  และแสดงส่ิงต\าง ๆ ตาม

เศษส\วน  จำนวนคละที่กำหนด  เปรียบเทียบ  เรียงลำดับเศษส\วนและจำนวนคละที่ตัวส\วนตัวหนึ่งเปLนพหูคูณ

ของ  อีกตัวหนึ่ง  อ\านและเขียนทศนิยมไม\เกิน 3 ตำแหน\ง  แสดงปริมาณของสิ่งต\าง ๆ ตามทศนิยมที่กำหนด  

เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม\เกิน 3 ตำแหน\ง  และประมาณผลลัพธZของการบวก  การลบ  การคูณ  

การหาร  จากสถานการณZต\าง ๆ อย\างสมเหตุสมผล  หาค\าของตัวไม\ทราบค\าในประโยคสัญลักษณZ  แสดงการ

บวก  การลบของจำนวนนับท่ีมากกว\า 100,000 และ 0  แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก 2 จำนวน  ท่ีมีผล

คูณไม\เกิน 6 หลัก และแสดงการหารที่ตัวตั้งไม\เกิน 6 หลัก  ตัวหารไม\เกิน 2 หลัก  หาผลลัพธZการบวก  ลบ  

คูณ  หารระคนของจำนวนนับ  และ 0 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยZป|ญหา 2 ขั้นตอนของจำนวนนับที่มากกว\า 

100,000 และ 0 สร5างโจทยZป|ญหา 2 ขั้นตอนของจำนวนนับ  และ 0 พร5อมทั้ง หาคำตอบ  หาคำตอบและ

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยZป|ญหาการบวก  การลบของเศษส\วนและจำนวนคละที่ตัวส\วนตัวหนึ่งเปLนพหูคูณ

ของอีกตัวหนึ่ง  หาผลบวก  ผลลบของทศนิยมไม\เกิน 3 ตำแหน\งและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยZป|ญหาการ

บวก  การลบ 2 ขั้นตอนของทศนิยมไม\เกิน 3 ตำแหน\ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยZป|ญหาเกี่ยวกับเวลา วัด

และสร5างมุมโดยใช5โพรแทรกเตอรZ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยZป|ญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของ

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จำแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม  ส\วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณZแสดงมุม  สร5าง

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนด ความยาวของด5าน  และใช5ข5อมูลจากแผนภูมิแท\ง ตารางสองทางในการหา

คำตอบของโจทยZป|ญหา   

  ในการจัดการเรียนรู 5ได5กำหนดสถานการณZเพื ่อให5ผู 5เรียนได5ศึกษา  ค5นคว5า  ฝ�กทักษะ               

โดยการปฏิบัติจริง  สรุปเนื ้อหา  มีเจตคติที ่ดีต\อคณิตศาสตรZ  มีความคิดริเริ ่มสร5างสรรคZ  เพื ่อพัฒนา                       

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรZของผู5เรียน  และนำไปใช5ในชีวิตประจำวันได5 
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มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

  ค 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9, ป.4/10, 

ป.4/11, ป.4/12, ป.4/13, ป.4/14, ป.4/15, ป.4/16      

  ค 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  

  ค 2.2 ป.4/1, ป.4/2  

  ค 3.1 ป.4/1  

รวม 22 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค 15101 คณิตศาสตรR                    กลุ:มสาระการเรียนรู)คณิตศาสตรR 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 5                  เวลา 160 ช่ัวโมง/ปX 

  เขียนเศษส\วนที่มีตัวส\วนเปLนตัวประกอบของ 10 หรือ 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม  แสดง

วิธี  หาคำตอบของโจทยZป|ญหาโดยใช5บัญญัติไตรยางศZ  หาผลบวก  ผลลบ  ผลคูณ  ผลหารของเศษส\วนและ

จำนวนคละ  แสดงว ิธ ีหาคำตอบของโจทย Zป |ญหาการบวก  การลบ  การค ูณ  การหารเศษส \วน                        

2 ขั้นตอน  หาผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณเปLนทศนิยมไม\เกิน 3 ตำแหน\ง  หาผลหารที่ตัวตั้งเปLนจำนวนนับหรือ

ทศนิยมไม\เกิน 3 ตำแหน\ง และตัวหารเปLนจำนวนนับ ผลหารเปLนทศนิยมไม\เกิน 3 ตำแหน\ง แสดงวิธีหาคำตอบ

ของโจทยZป|ญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยZป|ญหา

ร5อยละไม\เกิน 2 ขั้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยZป|ญหาเกี่ยวกับความยาว  น้ำหนัก  ที่มีการเปลี่ยนหน\วย

และเขียนในรูปทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยZป|ญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความ

จุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด5านขนานและรูป

สี่เหลี่ยมขนมเปaยกปูน สร5างเส5นตรงหรือส\วนของเส5นตรงให5ขนานกับเส5นตรงหรือส\วนของเส5นตรง ที่กำหนดให5 

จำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป  สร5างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต\าง ๆ  เมื่อกำหนดความยาวของด5าน

และขนาดของมุมหรือเมื่อกำหนดความยาวของเส5นทแยงมุม  และบอกลักษณะของปริซึม ใช5ข5อมูลจากกราฟ

เส5นในการหาคำตอบของโจทยZป|ญหา และเขียนแผนภูมิแท\งจากข5อมูลท่ีเปLนจำนวนนับ 

  ในการจัดการเรียนรู 5ได5กำหนดสถานการณZเพื ่อให5ผู 5เร ียนได5ศึกษา ค5นคว5า ฝ�กทักษะ                    

โดยการปฏิบัติจริง สรุปเนื ้อหา มีเจตคติที ่ด ีต\อคณิตศาสตรZ  มีความคิดริเริ ่มสร5างสรรคZ เพื ่อพัฒนา               

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรZของผู5เรียน  และนำไปใช5ในชีวิตประจำวันได5 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

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

  ค 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4          

  ค 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4           

  ค 3.1 ป.5/1, ป.5/2,  

รวม 19 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค 16101 คณิตศาสตรR                    กลุ:มสาระการเรียนรู)คณิตศาสตรR 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 6                  เวลา 160 ช่ัวโมง/ปX 

  เปรียบเทียบ เรียงลำดับ เศษส\วนและจำนวนคละจากสถานการณZต\าง ๆ เขียนอัตราส\วน

แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ 2 ปริมาณจากข5อความหรือสถานการณZ โดยที่ปริมาณแต\ละปริมาณเปLนจำนวน

นับ หาอัตราส\วนที่เท\ากับอัตราส\วนที่กำหนดให5 หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับไม\เกิน 3 จำนวน แสดง

วิธีหาคำตอบของโจทยZป|ญหาโดยใช5ความรู5เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หาผลลัพธZของการบวก  ลบ คูณ หาร

ระคนของเศษส\วนและจำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยZป|ญหาเศษส\วนและจำนวนคละ 2 – 3 ขั้นตอน 

หาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเปLนทศนิยมไม\เกิน 3 ตำแหน\ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยZป|ญหา

การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 3 ขั้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยZป|ญหาอัตราส\วน ป|ญหาร5อย

ละ 2 – 3 ขั้นตอน แสดงวิธีคิดและหาคำตอบของป|ญหาเกี่ยวกับแบบรูป แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยZป|ญหา

เกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด5วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยZ

ป|ญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปหลายเหล่ียม ความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของวงกลม จำแนกรูป

สามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร5างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด5านและขนาดของมุม  

บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต\าง ๆ ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่และระบุรูปคล่ี

ของรูปเรขาคณิตสามมิติ  ใช5ข5อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำตอบของโจทยZป|ญหาในการจัดการเรียนรู5

ได5กำหนดสถานการณZ 

  เพื่อให5ผู 5เรียนได5ศึกษา ค5นคว5า ฝ�กทักษะโดยการปฏิบัติจริง สรุปเนื้อหา มีเจตคติที่ดีต\อ

คณิตศาสตรZ มีความคิดริเริ่มสร5างสรรคZ เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรZของผู5เรียน และ

นำไปใช5ในชีวิตประจำวันได5 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

  ค 1.1    ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9, ป.6/10,  

ป.6/11                                                                   

  ค 1.2   ป.6/1                                        

  ค 2.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3                                    

  ค 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4                                                                                  

  ค 3.1   ป.6/1                              

รวม 20 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค 21101 คณิตศาสตรRพ้ืนฐาน                                                       กลุ:มสาระการเรียนรู)คณิตศาสตรR 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1    เวลา 60 ช่ัวโมง      จำนวน 1.5 หน:วยกิต 

  ศึกษาและฝ�กทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรZอันได5แก\การแก5ป|ญหาการให5เหตุผล 

การสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรZและการนำเสนอการเชื่อมโยงความรู5ต\าง ๆทางคณิตศาสตรZ และ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรZกับศาสตรZอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร5างสรรคZในสาระต\อไปน้ี จำนวนตรรกยะจำนวน

เต็มสมบัติของจำนวนเต็มทศนิยมและเศษส\วนจำนวนตรรกยะและสมบัติของจำนวนตรรกยะเลขยกกำลังที่มี

เลขชี้กำลังเปLนจำนวนเต็มบวกการนำความรู5เกี่ยวกับจำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะ และเลขยกกำลังไปใช5ในการ

แก5ป|ญหา การสร5างทางเรขาคณิต การสร5างพื้นฐานทางเรขาคณิต  การสร5างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช5การ

สร5างพื้นฐานทางเรขาคณิต  การนำความรู5เกี่ยวกับการสร5างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช5ในชีวิตจริง ทศนิยมและ

เศษส\วน ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยมการบวกและการลบทศนิยม การคูณและการหารทศนิยม 

เศษส\วนและการเปรียบเทียบเศษส\วน การบวกและการลบเศษส\วน การคูณและการหารเศษส\วน ความสัมพันธZ

ระหว\างทศนิยมและเศษส\วน มิติสัมพันธZของรูปเรขาคณิตหน5าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติภาพท่ีได5จากการมอง

ด5านหน5าด5านข5างด5านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศกZ 

  โดยจัดประสบการณZหรือสร5างสถานการณZในชีวิตประจำวันที่ใกล5ตัวให5ผู5เรียนได5ศึกษาค5นคว5า

โดยการใช5สื ่อ อุปกรณZ เทคโนโลยี แหล\งข5อมูล เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณการ

แก5ป|ญหา การให5เหตุผลการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรZและนำประสบการณZด5านความรู5ความคิดทักษะและ 

กระบวนการท่ีได5ไปใช5ในการเรียนรู5ส่ิงต\าง ๆ และใช5ในชีวิตประจำวันอย\างสร5างสรรคZ 

  เพื่อให5นักเรียนเห็นคุณค\าและมีเจตคติที่ดีต\อคณิตศาสตรZสามารถทำงานอย\างเปLนระบบ

ระเบียบมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง การวัดและประเมินผล

ใช5วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเปLนจริงให5สอดคล5องกับเน้ือหา และทักษะท่ีต5องการวัด 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

   ค 1.1  ม.1/1, ม.1/2  

   ค 2.2  ม.1/1, ม.1/2     

รวม 4  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค 21102 คณิตศาสตรRพ้ืนฐาน                                                       กลุ:มสาระการเรียนรู)คณิตศาสตรR 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 60 ช่ัวโมง      จำนวน 1.5 หน:วยกิต 

  ศึกษาและฝ�กทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรZอันได5แก\การแก5ป|ญหาการให5เหตุผล 

การสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรZและการนำเสนอการเชื่อมโยงความรู5ต\าง ๆทางคณิตศาสตรZ และ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรZกับศาสตรZอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร5างสรรคZในเรื่อง อัตราส\วนอัตราส\วนของจำนวน

หลายๆจำนวนสัดส\วนการนำความรู5เกี่ยวกับอัตราส\วนสัดส\วนและร5อยละไปใช5ในการแก5ป|ญหา สมการเชิงเส5น

ตัวแปรเดียวสมการเชิงเส5นตัวแปรเดียวการแก5สมการเชิงเส5นตัวแปรเดียว การนำความรู5เกี่ยวกับการแก5สมการ

เชิงเส5นตัวแปรเดียวไปใช5ในชีวิตจริง กราฟและความสัมพันธZเชิงเส5น  คู\อันดับและกราฟของคู\อันดับ  กราฟและ

การนำไปใช5ในชีวิตจริง สถิติ การต้ังคำถามทางสถิติการเก็บรวบรวมข5อมูลการนำเสนอข5อมูลแผนภูมิรูปภาพ 

แผนภูมิแท\งกราฟเส5นแผนภูมิรูปวงกลมการแปลความหมายข5อมูลการนำสถิติไปใช5ในชีวิตจริง   

  โดยจัดประสบการณZหรือสร5างสถานการณZในชีวิตประจำวันที่ใกล5ตัวให5ผู5เรียนได5ศึกษาค5นคว5า

โดยการใช5สื ่อ อุปกรณZ เทคโนโลยี แหล\งข5อมูล เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณการ

แก5ป|ญหา การให5เหตุผลการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรZและนำประสบการณZด5านความรู5ความคิดทักษะและ 

กระบวนการท่ีได5ไปใช5ในการเรียนรู5ส่ิงต\าง ๆ และใช5ในชีวิตประจำวันอย\างสร5างสรรคZ 

  เพื่อให5นักเรียนเห็นคุณค\าและมีเจตคติที่ดีต\อคณิตศาสตรZสามารถทำงานอย\างเปLนระบบ

ระเบียบมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง การวัดและประเมินผล

ใช5วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเปLนจริงให5สอดคล5องกับเน้ือหา และทักษะท่ีต5องการวัด 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

   ค 1.1  ม.1/3    

  ค 1.3  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3     

   ค 3.1  ม.1/1 

รวม 5  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 50 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค 22101 คณิตศาสตรRพ้ืนฐาน                                                       กลุ:มสาระการเรียนรู)คณิตศาสตรR 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1    เวลา 60 ช่ัวโมง      จำนวน 1.5 หน:วยกิต 

  ศึกษาและฝ�กทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรZอันได5แก\การแก5ป|ญหาการให5เหตุผล 

การสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรZและการนำเสนอการเชื่อมโยงความรู5ต\าง ๆทางคณิตศาสตรZ และ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรZกับศาสตรZอื่น ๆและมีความคิดริเริ่มสร5างสรรคZในสาระต\อไปนี้ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทฤษฎี

บทพีทาโกรัสและบทกลับ  การนำความรู5เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช5ในชีวิตจริง จำนวน

ตรรกยะเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเปLนจำนวนเต็ม การนำความรู5เกี่ยวกับเลขยกกำลัง ไปใช5 ในการแก5ป|ญหา

จำนวนจริงจำนวนอตรรกยะจำนวนจริงรากที่สองและรากที่สามของจำนวนตรรกยะ การนำความรู5เกี่ยวกับ

จำนวนจริงไปใช5 ปริซึมและทรงกระบอกพื้นที่ผิว  การหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก  การนำความรู5

เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกไปใช5ในการแก5ป|ญหา การแปลงทางเรขาคณิตการเลื่อนขนาน   

การสะท5อนการหมุนการนำความรู5เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตไปใช5ในการแก5ป|ญหา พหุนามพหุนาม การ

บวก การลบ และการคูณของพหุนาม การหารพหุนามด5วยเอกนามท่ีมีผลหารเปLนพหุนาม 

  โดยจัดประสบการณZหรือสร5างสถานการณZในชีวิตประจำวันที่ใกล5ตัวให5ผู5เรียนได5ศึกษาค5นคว5า

โดยการใช5สื ่อ อุปกรณZ เทคโนโลยี แหล\งข5อมูล เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณการ

แก5ป|ญหา การให5เหตุผลการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรZและนำประสบการณZด5านความรู5ความคิดทักษะและ 

กระบวนการท่ีได5ไปใช5ในการเรียนรู5ส่ิงต\าง ๆ และใช5ในชีวิตประจำวันอย\างสร5างสรรคZ 

  เพ่ือให5นักเรียนเห็นคุณค\าและมีเจตคติที่ดีต\อคณิตศาสตรZสามารถทำงานอย\างเปLนระบบ

ระเบียบมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง การวัดและประเมินผล

ใช5วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเปLนจริงให5สอดคล5องกับเน้ือหา และทักษะท่ีต5องการวัด 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

   ค 1.1 ม.2/1 ม.2/2 

   ค 1.2 ม.2/1 ม.2/2 

   ค 2.1 ม.2/1 ม.2/2 

   ค 2.2 ม.2/3 ม.2/5   

รวม 8  ตัวช้ีวัด 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 51 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค 22102 คณิตศาสตรRพ้ืนฐาน                                                       กลุ:มสาระการเรียนรู)คณิตศาสตรR 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 60 ช่ัวโมง      จำนวน 1.5 หน:วยกิต 

  ศึกษาและฝ�กทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรZอันได5แก\การแก5ป|ญหาการให5เหตุผล 

การสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรZและการนำเสนอการเชื่อมโยงความรู5ต\าง ๆทางคณิตศาสตรZ และ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรZกับศาสตรZอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร5างสรรคZในสาระต\อไปนี้ สถิติ การนำเสนอและ

วิเคราะหZข5อมูล แผนภพจุด แผนภพต5น ใบ ฮิสโทแกรมค\ากลางของข5อมูล  การแปลความหมายผลลัพธZ การนำ

สถิติไปใช5ในชีวิตจริง ความเท\ากันทุกประการ  ความเท\ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม  การนำความรู5

เกี่ยวกับความเท\ากันทุกประการไปใช5ในการแก5ป|ญหา การสร5างทางเรขาคณิตการนำความรู5เกี่ยวกับการสร5าง

ทางเรขาคณิตไปใช5ในชีวิตจริง เส5นขนานสมบัติเกี่ยวกับเส5นขนานและรูปสามเหลี่ยม การแยกตัวประกอบของ

พหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใช5 สมบัติการแจกแจง กำลังสองสมบูรณZ ผลต\างของ

กำลังสอง 

  โดยจัดประสบการณZหรือสร5างสถานการณZในชีวิตประจำวันที่ใกล5ตัวให5ผู5เรียนได5ศึกษาค5นคว5า

โดยการใช5สื ่อ อุปกรณZ เทคโนโลยี แหล\งข5อมูล เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณการ

แก5ป|ญหา การให5เหตุผลการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรZและนำประสบการณZด5านความรู5ความคิดทักษะและ 

กระบวนการท่ีได5ไปใช5ในการเรียนรู5ส่ิงต\าง ๆ และใช5ในชีวิตประจำวันอย\างสร5างสรรคZ 

  เพื่อให5นักเรียนเห็นคุณค\าและมีเจตคติที่ดีต\อคณิตศาสตรZสามารถทำงานอย\างเปLนระบบ

ระเบียบมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง การวัดและประเมินผล

ใช5วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเปLนจริงให5สอดคล5องกับเน้ือหา และทักษะท่ีต5องการวัด 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

   ค 1.2 ม.2/1 ม.2/2 

   ค 2.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/4 

   ค3.1 ม.2/1  

รวม 6  ตัวช้ีวัด 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 52 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค 23101 คณิตศาสตรRพ้ืนฐาน                                                       กลุ:มสาระการเรียนรู)คณิตศาสตรR 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1    เวลา 60 ช่ัวโมง      จำนวน 1.5 หน:วยกิต 

  ศึกษาและฝ�กทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรZอันได5แก\การแก5ป|ญหาการให5เหตุผล 

การสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรZและการนำเสนอการเชื่อมโยงความรู5ต\าง ๆทางคณิตศาสตรZ และ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรZกับศาสตรZอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร5างสรรคZในสาระต\อไปนี้ การแยกตัวประกอบของ

พหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว\าสอง ฟ|งกZชันกำลังสองกราฟของฟ|งกZชันกำลังสอง การนำ

ความรู5เก่ียวกับฟ|งกZชันกำลังสองไปใช5ในการแก5ป|ญหา อสมการเชิงเส5นตัวแปรเดียวอสมการเชิงเส5นตัวแปรเดียว

การแก5อสมการเชิงเส5นตัวแปรเดียว การนำความรู5เกี่ยวกับการแก5อสมการเชิงเส5นตัวแปรเดียวไปใช5ในการ

แก5ป|ญหา สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแก5สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การนำความรู5เกี่ยวกับการแก5

สมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใช5ในการแก5ป|ญหา ความคล5าย รูปสามเหล่ียมท่ีคล5ายกัน การนำความรู5เก่ียวกับ

ความคล5ายไปใช5ในการแก5ป|ญหา สถิติ ข5อมูลและการวิเคราะหZข5อมูล แผนภาพกล\อง  การแปลความหมาย

ผลลัพธZ การนำสถิติไปใช5ในชีวิตจริง 

  โดยจัดประสบการณZหรือสร5างสถานการณZในชีวิตประจำวันที่ใกล5ตัวให5ผู5เรียนได5ศึกษาค5นคว5า

โดยการใช5สื ่อ อุปกรณZ เทคโนโลยี แหล\งข5อมูล เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณการ

แก5ป|ญหา การให5เหตุผลการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรZและนำประสบการณZด5านความรู5ความคิดทักษะและ 

กระบวนการท่ีได5ไปใช5ในการเรียนรู5ส่ิงต\าง ๆ และใช5ในชีวิตประจำวันอย\างสร5างสรรคZ 

  เพื่อให5นักเรียนเห็นคุณค\าและมีเจตคติที่ดีต\อคณิตศาสตรZสามารถทำงานอย\างเปLนระบบ

ระเบียบมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง การวัดและประเมินผล

ใช5วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเปLนจริงให5สอดคล5องกับเน้ือหา และทักษะท่ีต5องการวัด 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

   ค1.2 ม.3/1 ม.3/2 

   ค1.3 ม3/1 ม.3/2 

   ค2.2 ม.3/1 

   ค3.1 ม.3/1  

รวม 6  ตัวช้ีวัด 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 53 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค 23102 คณิตศาสตรRพ้ืนฐาน                                                       กลุ:มสาระการเรียนรู)คณิตศาสตรR 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 60 ช่ัวโมง      จำนวน 1.5 หน:วยกิต 

  ศึกษาและฝ�กทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรZอันได5แก\การแก5ป|ญหาการให5เหตุผล 

การสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรZและการนำเสนอการเชื่อมโยงความรู5ต\าง ๆทางคณิตศาสตรZ และ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรZกับศาสตรZอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร5างสรรคZในสาระต\อไปนี้ ระบบสมการระบบสมการ

เชิงเส5นสองตัวแปร การแก5ระบบสมการเชิงเส5นสองตัวแปร การนำความรู5เกี่ยวกับการแก5ระบบสมการเชิงเส5น

สองตัวแปรไปใช5ในการแก5ป|ญหา พ้ืนท่ีผิวการหาพ้ืนท่ีผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม การนำความรู5เก่ียวกับ

พื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลมไปใช5ในการแก5ป|ญหา ปริมาตรการหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และ

ทรงกลม การนำความรู5เกี่ยวกับปริมาตรของ พีระมิด กรวย และทรงกลมไปใช5ในการแก5ป|ญหาอัตราส\วน

ตรีโกณมิติ  อัตราส\วนตรีโกณมิติ  การนำค่ำอัตราส\วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา ไป

ใช5ในการแก5ป|ญหา วงกลม วงกลม คอรZด และเส5นสัมผัส  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม ความน\าจะเปLน เหตุการณZ

จากการทดลองสุ\ม  ความน\าจะเปLน การนำความรู5เก่ียวกับความน\าจะเปLนไปใช5 ในชีวิตจริง 

  โดยจัดประสบการณZหรือสร5างสถานการณZในชีวิตประจำวันที่ใกล5ตัวให5ผู5เรียนได5ศึกษาค5นคว5า

โดยการใช5สื ่อ อุปกรณZ เทคโนโลยี แหล\งข5อมูล เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณการ

แก5ป|ญหา การให5เหตุผลการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรZและนำประสบการณZด5านความรู5ความคิดทักษะและ 

กระบวนการท่ีได5ไปใช5ในการเรียนรู5ส่ิงต\าง ๆ และใช5ในชีวิตประจำวันอย\างสร5างสรรคZ 

  เพื่อให5นักเรียนเห็นคุณค\าและมีเจตคติที่ดีต\อคณิตศาสตรZสามารถทำงานอย\างเปLนระบบ

ระเบียบมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง การวัดและประเมินผล

ใช5วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเปLนจริงให5สอดคล5องกับเน้ือหา และทักษะท่ีต5องการวัด 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

   ค1.3 ม.3/3 

   ค 2.1 ม.3/1 ม.3/2  

   ค2.2 ม.3/2 ม.3/3  

   ค3.2 ม.3/1 

รวม 6  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ค 21201 คณิตศาสตรRเพ่ิมเติม                                                     กลุ:มสาระการเรียนรู)คณิตศาสตรR 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1    เวลา 20 ช่ัวโมง      จำนวน 0.5 หน:วยกิต 

  ศึกษาและฝ�กทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรZอันได5แก\การแก5ป|ญหาการให5เหตุผล 

การสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรZและการนำเสนอการเชื่อมโยงความรู5ต\าง ๆทางคณิตศาสตรZ และ

เช่ือมโยงคณิตศาสตรZกับศาสตรZอ่ืน ๆ และมีความคิดริเร่ิมสร5างสรรคZในสาระต\อไปน้ี การประยุกตZ รูปเรขาคณิต 

จำนวนนับ ร5อยละในชีวิตประจำวัน ป|ญหาชวนคิด จำนวนและตัวเลข ระบบเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานต\าง ๆ 

การเปล่ียนฐานในระบบตัวเลข การประยุกตZของจำนวนเต็มและเลขยกกำลังการคิดคำนวณ โจทยZป|ญหา 

  โดยจัดประสบการณZหรือสร5างสถานการณZในชีวิตประจำวันท่ีใกล5ตัวให5ผู5เรียนได5ศึกษาค5นคว5า 

โดยการใช5สื ่อ อุปกรณZ เทคโนโลยี แหล\งข5อมูล เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณการ

แก5ป|ญหา การให5เหตุผลการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรZและนำประสบการณZด5านความรู5ความคิดทักษะและ 

กระบวนการท่ีได5ไปใช5ในการเรียนรู5ส่ิงต\าง ๆ และใช5ในชีวิตประจำวันอย\างสร5างสรรคZ 

  เพื่อให5นักเรียนเห็นคุณค\าและมีเจตคติที่ดีต\อคณิตศาสตรZสามารถทำงานอย\างเปLนระบบ

ระเบียบมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง การวัดและประเมินผล

ใช5วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเปLนจริงให5สอดคล5องกับเน้ือหา และทักษะท่ีต5องการวัด 

 

ผลการเรียนรู) 

 1.ใช5ความรู5และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรZแก5ป|ญหาได5 

 2. อ\านและเขียนตัวเลขโรมันได5 

  3. บอกค\าของเลขโดดในตัวเลขของฐานต\างท่ีกำหนดให5ได5 

  4. เขียนตัวเลขฐานท่ีกำหนดให5เปLนตัวเลขฐานได5 

   5. ใช5ความรู5เก่ียวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลังในการแก5โจทยZป|ญหาได5 

รวม 5 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ค 21202 คณิตศาสตรRเพ่ิมเติม                                                   กลุ:มสาระการเรียนรู)คณิตศาสตรR 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 20 ช่ัวโมง      จำนวน 0.5 หน:วยกิต 

  ศึกษาและฝ�กทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรZอันได5แก\การแก5ป|ญหาการให5เหตุผล 

การสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรZและการนำเสนอการเชื่อมโยงความรู5ต\าง ๆทางคณิตศาสตรZ และ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรZกับศาสตรZอื่น ๆและมีความคิดริเริ่มสร5างสรรคZในสาระต\อไปนี้ การเตรียมความพร5อมใน

การให5เหตุผล ข5อความคาดการณZ ประโยคเงื ่อนไข บทกลับของประโยคเงื ่อนไข การให5เหตุผล พหุนาม 

ประกอบไปด5วย เอกนาม พหุนาม การบวกและการลบเอกนาม การบวกและ การลบพหุนาม การคูณและการ

หารพหุนาม 

  โดยจัดประสบการณZหรือสร5างสถานการณZในชีวิตประจำวันท่ีใกล5ตัวให5ผู5เรียนได5ศึกษาค5นคว5า 

โดยการใช5สื ่อ อุปกรณZ เทคโนโลยี แหล\งข5อมูล เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณการ

แก5ป|ญหา การให5เหตุผลการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรZและนำประสบการณZด5านความรู5ความคิดทักษะและ 

กระบวนการท่ีได5ไปใช5ในการเรียนรู5ส่ิงต\าง ๆ และใช5ในชีวิตประจำวันอย\างสร5างสรรคZ 

  เพื่อให5นักเรียนเห็นคุณค\าและมีเจตคติที่ดีต\อคณิตศาสตรZสามารถทำงานอย\างเปLนระบบ

ระเบียบมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง การวัดและประเมินผล

ใช5วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเปLนจริงให5สอดคล5องกับเน้ือหา และทักษะท่ีต5องการวัด 

 

ผลการเรียนรู) 

1. ใช5ความรู5และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรZแก5ป|ญหาต\าง ๆ ได5 

2. สังเกตให5ข5อความคาดการณZและให5เหตุผลทางคณิตศาสตรZอย\างง\ายได5 

3. หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได5 

4. หาผลคูณและผลการของพหุนามอย\างง\ายได5 

รวม 4 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ค 22201 คณิตศาสตรRเพ่ิมเติม                                                      กลุ:มสาระการเรียนรู)คณิตศาสตรR 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1    เวลา 20 ช่ัวโมง      จำนวน 0.5 หน:วยกิต 

  ศึกษาและฝ�กทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรZอันได5แก\การแก5ป|ญหาการให5เหตุผล 

การสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรZและการนำเสนอการเชื่อมโยงความรู5ต\าง ๆทางคณิตศาสตรZ และ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรZกับศาสตรZอื่น ๆและมีความคิดริเริ่มสร5างสรรคZในสาระต\อไปนี้ สมบัติของเลขยกกำลัง บท

นิยามและสมบัติอ่ืน ๆ ของเลขยกกำลัง การคูณและการหารเลข ยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเปLนจำนวนเต็มและการ

นำไปใช5ในการแก5ป|ญหาหรือสถานการณZต\าง ๆ การใช5เลขยกกำลังในการ เขียนแสดงจำนวนที่มีค\าน5อย ๆ หรือ

มาก ๆ ในรูปสัญกรณZวิทยาศาสตรZ การคำนวณเกี่ยวกับจำนวนที่อยู\ใน รูปสัญกรณZวิทยาศาสตรZ พหุนามและ

เศษส\วนของพหุนาม การบวก การลบ การคูณ และการหารพหุนาม การบวก การลบ การคูณ และการหาร

เศษส\วนของพหุนามที่พหุนามมีดีกรีไม\เกินหนึ่ง การประยุกตZเกี่ยวกับอัตราส\วนและร5อยละ การแก5ป|ญหาหรือ

สถานการณZโดยใช5อัตราส\วนและสัดส\วน การแก5ป|ญหาหรือสถานการณZในชีวิตประจำวันโดยใช5ร5อยละ 

  โดยจัดประสบการณZหรือสร5างสถานการณZในชีวิตประจำวันท่ีใกล5ตัวให5ผู5เรียนได5ศึกษาค5นคว5า 

โดยการใช5สื ่อ อุปกรณZ เทคโนโลยี แหล\งข5อมูล เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณการ

แก5ป|ญหา การให5เหตุผลการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรZและนำประสบการณZด5านความรู5ความคิดทักษะและ 

กระบวนการท่ีได5ไปใช5ในการเรียนรู5ส่ิงต\าง ๆ และใช5ในชีวิตประจำวันอย\างสร5างสรรคZ 

  เพื่อให5นักเรียนเห็นคุณค\าและมีเจตคติที่ดีต\อคณิตศาสตรZสามารถทำงานอย\างเปLนระบบ

ระเบียบมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง การวัดและประเมินผล

ใช5วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเปLนจริงให5สอดคล5องกับเน้ือหา และทักษะท่ีต5องการวัด 

ผลการเรียนรู) 

  1. คูณและหารจำนวนที่เขียนอยู\ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเปLนจำนวนเต็มโดยใช5บท

นิยามแลสมบัติของเลขยกกำลัง และนำไปใช5แก5ป|ญหาได5 

  2. คำนวณและใช5เลขยกกำลังในการเขียนแสดงจำนวนที่มีค\าน5อย ๆ หรือมาก ๆ ในรูปสัญ

กรณZวิทยาศาสตรZได5 

  3. บวก ลบ คูณ และหารพหุนามได5 

  4. บวก ลบ คูณ และหารเศษส\วนพหุนามอย\างง\ายได5 

  5. ใช5ความรู5เกี ่ยวกับอัตราส\วน สัดส\วน และร5อยละแก5ป|ญหาหรือสถานการณZต\าง ๆ ได5 

6. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบท่ีได5 

รวม 6 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ค 22202 คณิตศาสตรRเพ่ิมเติม                                                     กลุ:มสาระการเรียนรู)คณิตศาสตรR 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 20 ช่ัวโมง      จำนวน 0.5 หน:วยกิต 

  ศึกษาและฝ�กทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรZอันได5แก\การแก5ป|ญหาการให5เหตุผล 

การสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรZและการนำเสนอการเชื่อมโยงความรู5ต\าง ๆทางคณิตศาสตรZ และ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรZกับศาสตรZอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร5างสรรคZในสาระต\อไปนี้ การแยกตัวประกอบของ

พหุนามดีกรีสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช5 สมบัติการแจกแจง การแยกตัวประกอบของ

พหุนามดีกรีสองในรูป เมื่อ a, b, c เปLนค\าคงตัว และ a ¹ 0 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู\ใน

รูปกำลังสองสมบูรณZ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู\ในรูปผลต\างกำลังสอง สมการกำลังสองตัว

แปรเดียว การแก5สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5การแยกตัวประกอบ การแก5โจทยZป|ญหาเกี่ยวกับสมการ

กำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5การแยกตัวประกอบโดยจัดประสบการณZหรือสร5างสถานการณZในชีวิตประจำวันท่ี

ใกล5ตัวให5ผู 5เรียนได5ศึกษาค5นคว5าโดยการใช5สื ่อ อุปกรณZ เทคโนโลยี แหล\งข5อมูล เพื ่อพัฒนาทักษะและ

กระบวนการในการคิดคำนวณการแก5ป|ญหา การให5เหตุผลการสื ่อความหมายทางคณิตศาสตรZและนำ

ประสบการณZด5านความรู 5ความคิดทักษะและ กระบวนการที ่ได5ไปใช5ในการเรียนรู 5สิ ่งต\าง ๆ และใช5ใน

ชีวิตประจำวันอย\างสร5างสรรคZ 

  เพื่อให5นักเรียนเห็นคุณค\าและมีเจตคติที่ดีต\อคณิตศาสตรZสามารถทำงานอย\างเปLนระบบ

ระเบียบมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง การวัดและประเมินผล

ใช5วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเปLนจริงให5สอดคล5องกับเน้ือหา และทักษะท่ีต5องการวัด 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ ์ของแต\ละพจนZเปLน

จำนวนเต็มและมีสัมประสิทธ์ิของแต\ละพจนZในพหุนามตัวประกอบเปLนจำนวนเต็ม 

  2. แก5สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5การแยกตัวประกอบได5 

  3. แก5โจทยZป|ญหาเก่ียวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5การแยกตัวประกอบได5 

รวม 3 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ค 23201 คณิตศาสตรRเพ่ิมเติม                                                      กลุ:มสาระการเรียนรู)คณิตศาสตรR 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1    เวลา 20 ช่ัวโมง      จำนวน 0.5 หน:วยกิต 

  ศึกษาและฝ�กทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรZอันได5แก\การแก5ป|ญหาการให5เหตุผล 

การสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรZและการนำเสนอการเชื่อมโยงความรู5ต\าง ๆทางคณิตศาสตรZ และ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรZกับศาสตรZอื่น ๆและมีความคิดริเริ่มสร5างสรรคZในสาระต\อไปนี้ กรณฑZที่สอง สมบัติของ

กรณฑZที่สอง การดำเนินการของจำนวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑZที่สอง การแยกตัวประกอบพหุนาม – การแยกตัว

ประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู\ ในรูปกำลังสอง สมบูรณZ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่มี

สัมประสิทธิ์เปLนจำนวนเต็มโดยอาศัยวิธีทำเปLนกำลังสองสมบูรณZหรือใช5ทฤษฎีบทเศษเหลือสมการกำลังสอง 

การแก5สมการกำลังสองโดยวิธีทำเปLนกำลังสองสมบูรณZ โจทยZป|ญหาเก่ียวกับสมการกำลังสอง 

  โดยจัดประสบการณZหรือสร5างสถานการณZในชีวิตประจำวันท่ีใกล5ตัวให5ผู5เรียนได5ศึกษาค5นคว5า 

โดยการใช5สื ่อ อุปกรณZ เทคโนโลยี แหล\งข5อมูล เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณการ

แก5ป|ญหา การให5เหตุผลการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรZและนำประสบการณZด5านความรู5ความคิดทักษะและ 

กระบวนการท่ีได5ไปใช5ในการเรียนรู5ส่ิงต\าง ๆ และใช5ในชีวิตประจำวันอย\างสร5างสรรคZ 

  เพื่อให5นักเรียนเห็นคุณค\าและมีเจตคติที่ดีต\อคณิตศาสตรZสามารถทำงานอย\างเปLนระบบ

ระเบียบมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง การวัดและประเมินผล

ใช5วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเปLนจริงให5สอดคล5องกับเน้ือหา และทักษะท่ีต5องการวัด 

 

ผลการเรียนรู) 

  1.บวกลบคูณและหารจำนวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑZที่สองที่กำหนดให5และนำไปใช5แก5ป|ญหาได5

สังเกตให5ข5อความคาดการณZและให5เหตุผลทางคณิตศาสตรZอย\างง\ายได5 

   2.แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทำเปLนกำลังสองสมบูรณZได5 

  3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว\าสองที่มีสัมประสิทธิ์ของแต\ละพจนZเปLนจำนวนเต็ม

และได5ตัวประกอบที่มีสัมประสิทธิ์ของแต\ละพจนZเปLนจำนวนเต็มโดยอาศัยวิธีทำเปLนกำลังสองสมบูรณZหรือใช5

ทฤษฎีเศษเหลือได5 

  4.แก5สมการกำลังสองตัวแปรเดียวได5 

  5.แก5โจทยZป|ญหาเก่ียวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวได5 

รวม 5 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ค 23202 คณิตศาสตรRเพ่ิมเติม                                                      กลุ:มสาระการเรียนรู)คณิตศาสตรR 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 20 ช่ัวโมง      จำนวน 0.5 หน:วยกิต 

  ศึกษาและฝ�กทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรZอันได5แก\การแก5ป|ญหาการให5เหตุผล 

การสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรZและการนำเสนอการเชื่อมโยงความรู5ต\าง ๆทางคณิตศาสตรZ และ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรZกับศาสตรZอื่น ๆ และมีความคิดริเริ ่มสร5างสรรคZในสาระต\อไปนี้ ระบบสมการ ระบบ

สมการที่ประกอบ ด5วยสมการเชิงเส5นและสมการดีกรีสองระบบสมการที่ประกอบ ด5วยสมการดีกรีสองทั้งสอง

สมการ วงกลม การใช5สมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการให5เหตุผล เศษส\วนของพหุนาม  การบวกลบคูณและหาร

เศษส\วนของพหุนาม การแก5สมการเศษส\วนของพหุนามการแก5ป|ญหาเก่ียวกับเศษส\วนของพหุนาม  

  โดยจัดประสบการณZหรือสร5างสถานการณZในชีวิตประจำวันท่ีใกล5ตัวให5ผู5เรียนได5ศึกษาค5นคว5า 

โดยการใช5สื ่อ อุปกรณZ เทคโนโลยี แหล\งข5อมูล เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณการ

แก5ป|ญหา การให5เหตุผลการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรZและนำประสบการณZด5านความรู5ความคิดทักษะและ 

กระบวนการท่ีได5ไปใช5ในการเรียนรู5ส่ิงต\าง ๆ และใช5ในชีวิตประจำวันอย\างสร5างสรรคZ 

  เพื่อให5นักเรียนเห็นคุณค\าและมีเจตคติที่ดีต\อคณิตศาสตรZสามารถทำงานอย\างเปLนระบบ

ระเบียบมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง การวัดและประเมินผล

ใช5วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเปLนจริงให5สอดคล5องกับเน้ือหา และทักษะท่ีต5องการวัด 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. แก5ระบบสมการสองตัวแปรท่ีสมการมีดีกรีไม\เกินสองท่ีกำหนดให5ได5 

  2. แก5โจทยZป|ญหาเก่ียวกับระบบสมการสองตัวแปรท่ีสมการมีดีกรีไม\เกินสองท่ีกำหนดให5ได5 

  3. ใช5สมบัติเก่ียวกับวงกลมในการให5เหตุผลและแก5ป|ญหาท่ีกำหนดให5ได5 

  4. บวกลบคูณและหารเศษส\วนของพหุนามท่ีกำหนดให5ได5 

  5.แก5สมการเศษส\วนของพหุนามได5 

  6. แก5โจทยZป|ญหาเกี ่ยวกับเศษส\วนของพหุนามได5และตระหนักถึงควาสมเหตุสมผลของ

คำตอบท่ีได5 

รวม 6 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 11101 วิทยาศาสตรR                       กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 1                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 

   ศึกษาการเรียนรู5แบบนักวิทยาศาสตรZ ลักษณะ หน5าที่และการดูแลรักษาส\วนต\าง ๆ ของ

ร\างกายมนุษยZ ลักษณะและหน5าที่ของส\วนต\าง ๆ ของสัตวZและพืชรอบตัว และสภาพแวดล5อมในบริเวณที่สัตวZ

และพืชอาศัยอยู\ ชนิด และสมบัติของวัสดุที่ใช5ทำวัตถุรอบตัว การเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง 

ลักษณะของหิน และการมองเห็น ดาวบนท5องฟkาในเวลากลางวันและกลางคืน  

  โดยใช5การสืบเสาะหาความรู5 การสังเกต การสำรวจตรวจสอบโดยใช5เครื ่องมืออย\างง\าย 

รวบรวมข5อมูล บันทึก และ อธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให5เกิดความรู5ความเข5าใจ มีทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรZข้ันพ้ืนฐานและมีทักษะการเรียนรู5ในศตวรรษท่ี 21   

  เพื่อให5เกิดความรู5 ความคิด ความเข5าใจ สามารถ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู5 มีความสามารถในการ

ตัดสินใจ การแก5ป|ญหา การนำความรู5ไปใช5ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตรZ จริยธรรม คุณธรรม และค\านิยม

ท่ีเหมาะสม   

  

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

  ว 1.1  ป.1/1, ป.1/2  

  ว 1.2  ป.1/1, ป.1/2 

  ว 2.1  ป.1/1, ป.1/2  

  ว 2.3  ป.1/1  

  ว 3.1  ป.1/1, ป.1/2  

  ว 3.2  ป.1/1 

รวม 10 ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 ว 12101 วิทยาศาสตรR                       กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 2                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 

   ศึกษาการเรียนรู5แบบนักวิทยาศาสตรZ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม\มีชีวิต ความจำเปLนของ

แสงและน้ำต\อการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและการนำไปใช5

ประโยชนZ สมบัติของวัสดุท่ีเกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน การเลือกวัสดุมาใช5ทำวัตถุตามสมบัติของวัสดุ การนำ

วัสดุที่ใช5แล5วกลับมาใช5ใหม\ การเคลื่อนที่ของแสง การมองเห็นวัตถุ การปkองกันอันตรายจากการมอง วัตถุใน

บริเวณท่ีมีแสงสว\างไม\เหมาะสม ส\วนประกอบและการจำแนกชนิดของดิน การใช5ประโยชนZจากดิน  

  โดยใช5การสืบเสาะหาความรู5 การสังเกต การสำรวจตรวจสอบโดยใช5เครื ่องมืออย\างง\าย 

รวบรวมข5อมูล บันทึก และ อธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให5เกิดความรู5ความเข5าใจ มีทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรZข้ันพ้ืนฐานและมีทักษะการเรียนรู5ในศตวรรษท่ี 21   

  เพื่อให5เกิดความรู5 ความคิด ความเข5าใจ สามารถ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู5 มีความสามารถในการ

ตัดสินใจ การแก5ป|ญหา การนำความรู5ไปใช5ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตรZ จริยธรรม คุณธรรม และค\านิยม

ท่ีเหมาะสม   

  

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

  ว 1.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3   

  ว 1.3 ป.2/1  

  ว 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4  

  ว 2.3 ป.2/1, ป.2/2  

  ว 3.2 ป.2/1, ป.2/2   

รวม 12 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 ว 13101 วิทยาศาสตรR                       กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 3                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษาการเรียนรู5แบบนักวิทยาศาสตรZ ป|จจัยในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษยZ

และสัตวZ วัฏจักรชีวิตของสัตวZ วัตถุประกอบข้ึนจากช้ินส\วนย\อยซ่ึงสามารถแยกออกจากกันและประกอบกันเปLน

วัตถุ ชิ้นใหม\ได5การ เปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให5ร5อนขึ้นหรือเย็นลง ผลของแรงท่ีมีต\อการเปลี่ยนแปลง การ

เคลื่อนที่ของวัตถุ แรงสัมผัสและแรงไม\สัมผัส วัสดุที่แม\เหล็กดึงดูดได5 แรงแม\เหล็ก ขั้วแม\เหล็ก การเปลี่ยน

พลังงานหนึ่งไปเปLนอีก พลังงานหนึ่ง การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟkา แหล\งพลังงานในการผลิตไฟฟkา การใช5

ไฟฟkาอย\างประหยัด และปลอดภัย การเกิดกลางวันกลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตยZ การกำหนดทิศ 

ความสำคัญของดวง อาทิตยZ ส\วนประกอบของอากาศ ความสำคัญของอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ 

การเกิดลม ประโยชนZและโทษของลม  

  โดยใช5การสืบเสาะหาความรู5 การสังเกต การสำรวจตรวจสอบโดยใช5เครื ่องมืออย\างง\าย 

รวบรวมข5อมูล บันทึก และ อธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให5เกิดความรู5ความเข5าใจ มีทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรZข้ันพ้ืนฐานและมีทักษะการเรียนรู5ในศตวรรษท่ี 21   

  เพื่อให5เกิดความรู5 ความคิด ความเข5าใจ สามารถ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู5 มีความสามารถในการ

ตัดสินใจ การแก5ป|ญหา การนำความรู5ไปใช5ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตรZ จริยธรรม คุณธรรม และค\านิยม

ท่ีเหมาะสม   

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

  ว 1.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4  

  ว 2.1  ป.3/1, ป.3/2  

  ว 2.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4  

  ว 2.3  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  

  ว 3.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3   

  ว 3.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4  

รวม 20 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 14101 วิทยาศาสตรR                       กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 4                                          เวลา 80 ช่ัวโมง 

  ศึกษาการเรียนรู5แบบนักวิทยาศาสตรZ การจำแนกสิ่งมีชีวิตเปLนกลุ\มพืช กลุ\มสัตวZ และกลุ\มท่ี 

ไม\ใช\พืชและสัตวZ การจำแนก พืชออกเปLนพืชดอกและพืชไม\มีดอก การจำแนกสัตวZออกเปLนสัตวZมีกระดูกสัน

หลังและสัตวZไม\มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะของสัตวZมีกระดูกสันหลังในกลุ\มปลา กลุ\มสัตวZสะเทินน้ำสะเทิน

บก กลุ\มสัตวZเลื้อยคลาน กลุ\ม นก และกลุ\มสัตวZเลี้ยงลูกด5วยน้ำนม หน5าที่ของ ราก ลำต5น ใบและดอกของพืช

ดอก สมบัติทางกายภาพ ด5าน ความแข็ง สภาพยืดหยุ\น การนำความร5อน และการน าไฟฟkาของวัสดุ การนำ

สมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช5 ในชีวิตประจำวัน สมบัติของสสารท้ัง 3 สถานะ ผลของแรงโน5มถ\วงท่ีมีต\อวัตถุ 

การวัดน้ำหนักของวัตถุ มวล ของวัตถุที่มีผลต\อการ เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ และตัวกลางของแสง 

การข้ึนและตกและรูปร\างดวง จันทรZ และ องคZประกอบของระบบสุริยะ  

  โดยใช5การสืบเสาะหาความรู5 การสังเกต การสำรวจตรวจสอบโดยใช5เครื ่องมืออย\างง\าย 

รวบรวมข5อมูล บันทึก และ อธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให5เกิดความรู5ความเข5าใจ มีทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรZข้ันพ้ืนฐานและมีทักษะการเรียนรู5ในศตวรรษท่ี 21   

  เพื่อให5เกิดความรู5 ความคิด ความเข5าใจ สามารถ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู5 มีความสามารถในการ

ตัดสินใจ การแก5ป|ญหา การนำความรู5ไปใช5ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตรZ จริยธรรม คุณธรรม และค\านิยม

ท่ีเหมาะสม   

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

  ว 1.2  ป.4/1   

  ว 1.3  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4  

  ว 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4   

  ว 2.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  

  ว 2.3  ป.4/1   

  ว 3.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  

รวม 16 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 15101 วิทยาศาสตรR                       กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 5                                          เวลา 80 ช่ัวโมง 

  ศึกษาการเรียนรู5แบบนักวิทยาศาสตรZ โครงสร5างและลักษณะของส่ิงมีชีวิตท่ีเหมาะสมในแต\ละ

แหล\งที่อยู\ ความสัมพันธZ ระหว\างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธZระหว\างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม\มีชีวิต การ

ถ\ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรมของพืช สัตวZ และมนุษยZ การเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลายของสาร ใน

น้ำ การเปล่ียนแปลง ทางเคมี การเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได5และผันกลับไม\ได5 แรงลัพธZ แรงเสียดทาน การได5ยิน

เสียงผ\านตัวกลาง ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง และเสียงค\อย ระดับเสียงและมลพิษทางเสียง 

ความแตกต\างของ ดาวเคราะหZและดาวฤกษZ การใช5แผนที่ดาว แบบรูปเส5นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตยZ 

กลุ\มดาวฤกษZบน ท5องฟkาในรอบปa ปริมาณน้ำในแต\ละแหล\ง ปริมาณน้ำที่มนุษยZสามารถนำมาใช5ได5 การใช5น้ำ

อย\างประหยัดและ การอนุรักษZน้ำ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค5าง และน้ำค5างแข็ง กระบวนการ

เกิดฝน หิมะ และ ลูกเห็บ  

  โดยใช5การสืบเสาะหาความรู5 การสังเกต การสำรวจตรวจสอบโดยใช5เครื ่องมืออย\างง\าย 

รวบรวมข5อมูล บันทึก และ อธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให5เกิดความรู5ความเข5าใจ มีทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรZข้ันพ้ืนฐานและมีทักษะการเรียนรู5ในศตวรรษท่ี 21   

  เพื่อให5เกิดความรู5 ความคิด ความเข5าใจ สามารถ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู5 มีความสามารถในการ

ตัดสินใจ การแก5ป|ญหา การนำความรู5ไปใช5ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตรZ จริยธรรม คุณธรรม และค\านิยม

ท่ีเหมาะสม   

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

  ว 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4  

  ว 1.3 ป.5/1, ป.5/2  

  ว 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4   

  ว 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5  

  ว 2.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5   

  ว 3.1 ป.5/1, ป.5/2  

  ว 3.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5  

รวม 27 ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 16101 วิทยาศาสตรR                       กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 6                                          เวลา 80 ช่ัวโมง 

  ศึกษาการเรียนรู 5แบบนักวิทยาศาสตรZ สารอาหาร การเลือกรับประทานอาหารให5ได5

สารอาหารครบถ5วนในสัดส\วนที่ เหมาะสมและปลอดภัยต\อสุขภาพ ระบบย\อยอาหาร การแยกสาร แรงไฟฟkา 

การต\อวงจรไฟฟkาอย\างง\าย การ ต\อเซลลZไฟฟkา การต\อหลอดไฟฟkาและการนำไปใช5ประโยชนZ การเกิดเงามืดเงา

มัว ปรากฏการณZสุริยุปราคา และจันทรุปราคา เทคโนโลยีอวกาศ กระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหิน

แปร และวัฏจักรหิน ลักษณะและสมบัติของหินและแร\ การใช5ประโยชนZของหินและแร\ การเกิดซากดึกดำบรรพZ

และสภาพแวดล5อม ในอดีตของซากดึกดำบรรพZ การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม ผลของมรสุมต\อการเกิดฤดู

ของประเทศไทย ลักษณะและผลกระทบของน้ำท\วม การกัดเซาะชายฝ|�ง ดินถล\ม แผ\นดินไหว สึนามิ การเกิด

และผลกระทบ ของปรากฏการณZเรือนกระจก การใช5เหตุผลเชิงตรรกะและออกแบบวิธีการแก5ป|ญหา การ

ออกแบบ การเขียน โปรแกรมและการตรวจหาข5อผิดพลาด การค5นหาข5อมูลในอินเทอรZเน็ตอย\างมี

ประสิทธิภาพ การใช5เทคโนโลยี สารสนเทศ   

  โดยใช5การสืบเสาะหาความรู5 การสังเกต การสำรวจตรวจสอบโดยใช5เครื ่องมืออย\างง\าย 

รวบรวมข5อมูล บันทึก และ อธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให5เกิดความรู5ความเข5าใจ มีทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรZข้ันพ้ืนฐานและมีทักษะการเรียนรู5ในศตวรรษท่ี 21   

  เพื่อให5เกิดความรู5 ความคิด ความเข5าใจ สามารถ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู5 มีความสามารถในการ

ตัดสินใจ การแก5ป|ญหา การนำความรู5ไปใช5ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตรZ จริยธรรม คุณธรรม และค\านิยม

ท่ีเหมาะสม   

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

  ว 1.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5   

  ว 2.1  ป.6/1  

  ว 2.2  ป.6/1  

  ว 2.3  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8  

  ว 3.1  ป.6/1, ป.6/2 

  ว 3.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9  

รวม 29 ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 21101 วิทยาศาสตรR                      กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1  หน:วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะหZ เปรียบเทียบรูปร\าง ลักษณะ และโครงสร5างของเซลลZพืชและเซลลZสัตวZ       

การใช5กล5องจุลทรรศนZ กระบวนการแพร\และออสโมซิส การสังเคราะหZด5วยแสง หน5าที่ของไซเล็มและโฟลเอ็ม 

การสืบพันธุZแบบอาศัยเพศ และไม\อาศัยเพศของพืชดอก การปฏิสนธิของพืชดอก ความสำคัญของธาตุอาหารท่ี

มีผลต\อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช การใช5ปุ�ยท่ีมีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืช การขยายพันธุZพืชให5

เหมาะสมกับความต5องการของมนุษยZ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สมบัติทางกายภาพของธาตุโลหะ อโลหะ และ

กึ่งโลหะ ผลจากการใช5ธาตุโลหะ อโลหะ ก่ึงโลหะและธาตุกัมมันตรังสี จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธ์ิ

และสารผสม การเขียนกราฟแปลความหมายข5อมูลจากกราฟ ความหนาแน\นของสารบริสุทธิ์และสารผสม 

ความสัมพันธZระหว\างอะตอมธาตุ และสารประกอบ การจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหน่ียวระหว\างอนุภาค และการ

เคล่ือนท่ีของอนุภาคของสสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก�ส  

  โดยใช5กระบวนการทางวิทยาศาสตรZ  การสืบเสาะหาความรู5  การสำรวจตรวจสอบ  การ

สืบค5นข5อมูล  บันทึก  จัดกลุ\มข5อมูล  และการอภิปรายเพื่อให5เกิดความรู5  ความคิด  ความเข5าใจ  สามารถ

นำเสนอสื ่อสารสิ ่งที ่เรียนรู5 มีความสามารถในการตัดสินใจ ในการแก5ป|ญหาที ่พบในชีวิตจริงได5อย\างมี

ประสิทธิภาพ  

  เพื ่อให5เห็นคุณค\าของการนำความรู 5ไปใช5ประโยชนZในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตรZ  

คุณธรรม จริยธรรม และค\านิยมท่ีเหมาะสม 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

  ว 1.2   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10 ,ม.1/11,  

   ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14 , ม.1/15, ม.1/16 , ม.1/17, ม.1/18 

  ว 2.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10 

รวม   28  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 21102 วิทยาศาสตรR                      กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1  หน:วยกิต 

  วิเคราะหZ ความสัมพันธZระหว\างความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก การคำนวณปริมาณ

ความร5อนที่ทำให5สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ การใช5เทอรZมอมิเตอรZในการวัดอุณหภูมิของสสาร 

การขยายตัวหรือหดตัวของสสาร การหดและขยายตัวของสสาร การถ\ายโอนความร5อนและการคำนวณปริมาณ

ความร5อนที่ถ\ายโอนระหว\างสสาร การถ\ายโอนความร5อนโดยการนำความร5อน การพาความร5อน การแผ\รังสี

ความร5อน ป|จจัยท่ีมีผลต\อการเปลี่ยนแปลงองคZประกอบของลมฟkาอากาศ การเกิดพายุ ฝนฟkาคะนองและพายุ

หมุนเขตร5อน การพยากรณZอากาศ การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก      

  โดยใช5กระบวนการทางวิทยาศาสตรZ  การสืบเสาะหาความรู5  การสำรวจตรวจสอบ  การ

สืบค5นข5อมูล  บันทึก  จัดกลุ\มข5อมูล  และการอภิปรายเพื่อให5เกิดความรู5  ความคิด  ความเข5าใจ  สามารถ

นำเสนอสื่อสารสิ ่งที ่เรียนรู 5  มีความสามารถในการตัดสินใจ ในการแก5ป|ญหาที่พบในชีวิตจริงได5อย\างมี

ประสิทธิภาพ  

  เพื ่อเห็นคุณค\าของการนำความรู 5ไปใช5ประโยชนZในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตรZ  

คุณธรรม จริยธรรม และค\านิยมท่ีเหมาะสม 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

  ว 2.2   ม.1/1 

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

  ว 3.2   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,ม.1/6, ม.1/7 

รวม   15  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 22101 วิทยาศาสตรR                      กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1  หน:วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะหZ หน5าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข5องในระบบหายใจ กระบวนการแลกเปลี่ยนแก�ส

ความสำคัญของระบบหายใจ  การกำจัดของเสียทางไต ความสำคัญของระบบขับถ\าย การปฏิบัติตนที่ช\วยให5

ระบบขับถ\ายทำหน5าท่ีได5อย\างปกติ โครงสร5างและหน5าท่ีของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด การทำงานของระบบ

หมุนเวียนเลือด การเปรียบเทียบอัตราการเต5นของหัวใจ หน5าที่ของอวัยวะในระบบประสาทส\วนกลางการ

ควบคุมการทำงานต\าง ๆ ของร\างกาย หน5าท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธุZของเพศชายและเพศหญิงฮอรZโมนเพศ

ชายและเพศหญิง การเปลี่ยนแปลงของร\างกายเมื่อเข5าสู\วัยหนุ\มสาว การตกไข\ การมีประจำเดือน การปฏิสนธิ 

และการพัฒนาของไซโกต วิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณZที่กำหนด การแยกสารผสมโดยการ

ระเหยแห5งการตกผลึก  การกลั่นอย\างง\าย โครมาโทกราฟaแบบกระดาษ การสกัดด5วยตัวทำละลาย การอธิบาย

ผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย อุณหภูมิที่มีต\อสภาพละลายได5ของสาร ผลของความดันที่มีต\อสภาพ

ละลายได5ของสาร โดยใช5สารสนเทศระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย การใช5สารละลายในชีวิตประจำวัน

อย\างถูกต5องและปลอดภัย การคำนวณเกี่ยวกับงานและกำลังที่เกิดจากแรงที่กระทำต\อวัตถุ หลักการทำงาน

ของเครื่องกลอย\างง\าย ป|จจัยที่มีผลต\อพลังงานจลนZ และพลังงานศักยZโน5มถ\วง การเปลี่ยนพลังงานระหว\าง

พลังงานศักยZโน5มถ\วงและพลังงานจลนZของวัตถุ  การเปลี่ยนและการถ\ายโอนพลังงานโดยใช5กฎการอนุรักษZ

พลังงาน  

  โดยใช5กระบวนการทางวิทยาศาสตรZ  การสืบเสาะหาความรู5  การสำรวจตรวจสอบ  การ

สืบค5นข5อมูล  บันทึก  จัดกลุ\มข5อมูล  และการอภิปรายเพื่อให5เกิดความรู5  ความคิด  ความเข5าใจ  สามารถ

นำเสนอสื ่อสารสิ ่งที ่เรียนรู5 มีความสามารถในการตัดสินใจ ในการแก5ป|ญหาที ่พบในชีวิตจริงได5อย\างมี

ประสิทธิภาพ  

  เพื่อให5เห็นคุณค\าของการนำความรู5ไปใช5ประโยชนZในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตรZ  

คุณธรรม  จริยธรรม  และค\านิยมท่ีเหมาะสม 
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มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

  ว 1.2   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5,ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10 ,ม.2/11, 

   ม.2/12, ม.2/13, ม.2/14 , ม.2/15, ม.2/16 , ม.2/17 

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

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

รวม   29  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 22102 วิทยาศาสตรR                      กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1  หน:วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะหZ การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เปLนผลของแรงลัพธZ  การเขียนแผนภาพแสดงแรง

และแรงลัพธZ  ป|จจัยท่ีมีผลต\อความดันของของเหลว  วิเคราะหZแรงพยุงและการจม การลอยของ แรงเสียดทาน

สถิตและแรงเสียดทานจลนZ  ป|จจัยที่มีผลต\อขนาดของแรงเสียดทาน ประโยชนZของความรู5เรื่องแรงเสียดทาน 

การลดหรือเพิ่มแรงเสียดทาน  โมเมนตZของแรง การคำนวณโดยใช5สมการเปรียบเทียบแหล\งของสนามแม\เหล็ก

สนามไฟฟkา และสนามโน5มถ\วง และทิศทางของแรงที่กระทำต\อวัตถุ แรงไฟฟkาและแรงโน5ม การคำนวณ

อัตราเร็วและความเร็วของการเคลื่อนท่ีของวัตถุ  การเขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็วเปรียบเทียบ

กระบวนการเกิด สมบัติ และการใช5ประโยชนZ   ผลกระทบจากการใช5เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพZ ข5อดีและ

ข5อจำกัดของพลังงานทดแทนแต\ละประเภท  กระบวนการผุพังอยู\กับที่ การกร\อนและการสะสมตัวของตะกอน  

ชั ้นหน5าตัดดินและกระบวนการเกิดดิน   ป|จจัยที่ทำให5ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต\างกัน   ป|จจัยและ

กระบวนการเกิดแหล\งน้ำผิวดินและแหล\งน้ำใต5ดิน  การใช5น้ำอย\างยั่งยืนในท5องถิ่นของตนเองกระบวนการเกิด

และผลกระทบของน้ำท\วม การกัดเซาะชายฝ|�ง  ดินถล\ม หลุมยุบ แผ\นดินทรุด   

  โดยใช5กระบวนการทางวิทยาศาสตรZ  การสืบเสาะหาความรู5  การสำรวจตรวจสอบ  การ

สืบค5นข5อมูล  บันทึก  จัดกลุ\มข5อมูล  และการอภิปรายเพื่อให5เกิดความรู5  ความคิด  ความเข5าใจ  สามารถ

นำเสนอสื่อสารสิ ่งที ่เรียนรู 5  มีความสามารถในการตัดสินใจ ในการแก5ป|ญหาที่พบในชีวิตจริงได5อย\างมี

ประสิทธิภาพ  

  เพื่อให5เห็นคุณค\าของการนำความรู5ไปใช5ประโยชนZในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตรZ  

คุณธรรม  จริยธรรม  และค\านิยมท่ีเหมาะสม 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ว 2.2   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5,ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10,,ม.2/11, 

ม.2/12, ม.2/13, ม.2/14 , ม.2/15 

ว 3.2   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5,ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10 

รวม   25  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 23101 วิทยาศาสตรR                      กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1  หน:วยกิต 

  ศึกษา องคZประกอบของระบบนิเวศ รูปแบบความสัมพันธZระหว\างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต  การ

ถ\ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร  ความสัมพันธZของผู5ผลิต ผู5บริโภค และผู5ย\อยสลายสารอินทรียZในระบบนิเวศ  

การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซ\อาหาร   ความสัมพันธZระหว\าง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม  การถ\ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม  การเกิดจีโนไทป�และฟaโนไทป�ของลูกและการคำนวณอัตราส\วนการเกิดจีโนไทป�และฟa

โนไทป�ของรุ\นลูก  การแบ\งเซลลZแบบไมโทซิสและไมโอซิส  โรคทางพันธุกรรม  ภาวะเสี่ยงของลูกที่อาจเกิดโรค

ทางพันธุกรรม การใช5ประโยชนZจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม  ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ

การใช5ประโยชนZวัสดุประเภทพอลิเมอรZ เซรามิกสZ และวัสดุผสม  การจัดเรียงตัวใหม\ของอะตอม  กฎทรงมวล 

การวิเคราะหZปฏิกิริยาดูดความร5อน และปฏิกิริยาคายความร5อน  การเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับ

โลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ ปฏิกิริยาการเผาไหม5 การเกิดฝนกรด การ

สังเคราะหZด5วยแสง  โทษของปฏิกิริยาเคมีท่ีมีต\อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล5อม  

  โดยใช5กระบวนการทางวิทยาศาสตรZ  การสืบเสาะหาความรู5  การสำรวจตรวจสอบ  การ

สืบค5นข5อมูล  บันทึก  จัดกลุ\มข5อมูล  และการอภิปรายเพื่อให5เกิดความรู5  ความคิด  ความเข5าใจ  สามารถ

นำเสนอสื่อสารสิ ่งที ่เรียนรู 5  มีความสามารถในการตัดสินใจ ในการแก5ป|ญหาที่พบในชีวิตจริงได5อย\างมี

ประสิทธิภาพ  

  เพื่อให5เห็นคุณค\าของการนำความรู5ไปใช5ประโยชนZในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตรZ  

คุณธรรม  จริยธรรม  และค\านิยมท่ีเหมาะสม 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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

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

ม.3/11 

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

รวม   25  ตัวช้ีวัด 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 72 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 23102 วิทยาศาสตรR                      กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1  หน:วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะหZความสัมพันธZระหว\างความต\างศักยZกระแสไฟฟkา และความต5านทาน  

คำนวณปริมาณที่เกี่ยวข5อง  การเขียนกราฟความสัมพันธZระหว\างกระแสไฟฟkาและความต\างศักยZไฟฟkา  การใช5

โวลตZมิเตอรZ แอมมิเตอรZในการวัดปริมาณทางไฟฟkา  การต\อตัวต5านทานแบบอนุกรมและขนาน  การทำงาน

ของชิ้นส\วนอิเล็กทรอนิกสZอย\างง\าย  การคำนวณค\าไฟฟkาของเครื่องใช5ไฟฟkาในบ5าน การเลือกใช5เครื่องใช5ไฟฟkา

การเกิดคลื่น  ส\วนประกอบของคลื่น   สเปกตรัม  คลื ่นแม\เหล็กไฟฟkา ประโยชนZและอันตรายจากคล่ืน

แม\เหล็กไฟฟkา  กฎการสะท5อนของแสง  การเคลื่อนที่ของแสง  การเกิดภาพจากกระจกเงา  การหักเหของแสง 

การกระจายแสงของแสงขาว  การเกิดภาพจากเลนสZบาง  ปรากฏการณZที่เกี่ยวกับแสง  การทำงานของทัศน

อุปกรณZ  ความสว\างที่มีต\อดวงตา การใช5อุปกรณZวัดความสว\างของแสง  การโคจรของดาวเคราะหZรอบดวง

อาทิตยZด5วยแรงโน5มถ\วง   การเกิดฤดู    การเกิดข5างขึ้นข5างแรม  การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวง

จันทรZ และการเกิดน้ำขึ้นน้ำ  การใช5ประโยชนZของเทคโนโลยีอวกาศ   ความก5าวหน5าของโครงการสำรวจ

อวกาศ  

  โดยใช5กระบวนการทางวิทยาศาสตรZ  การสืบเสาะหาความรู5  การสำรวจตรวจสอบ  การ

สืบค5นข5อมูล  บันทึก  จัดกลุ\มข5อมูล  และการอภิปรายเพื่อให5เกิดความรู5  ความคิด  ความเข5าใจ  สามารถ

นำเสนอสื่อสารสิ ่งที ่เรียนรู 5  มีความสามารถในการตัดสินใจ ในการแก5ป|ญหาที่พบในชีวิตจริงได5อย\างมี

ประสิทธิภาพ  

  เพื่อให5เห็นคุณค\าของการนำความรู5ไปใช5ประโยชนZในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตรZ  

คุณธรรม  จริยธรรม  และค\านิยมท่ีเหมาะสม 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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

ม.3/12, ม.3/13, ม.3/14 , ม.3/15, ม.3/16 , ม./17, ม.3/18 , ม.3/19, ม.3/20,    

ม.3/21    

ว 3.1    ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

รวม 25  ตัวช้ีวัด 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 73 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 11102 วิทยาการคำนวณ             กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 1                                         เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษาและเรียนรู5การแก5ป|ญหาโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การเขียนโปรแกรม

อย\างง\าย โดยใช5ซอฟตZแวรZหรือส่ือ การใช5งานอุปกรณZเทคโนโลยีเบ้ืองต5น และการใช5งานซอฟตZแวรZเบ้ืองต5น   

  โดยใช5การสืบเสาะหาความรู5 สังเกต โดยใช5เครื่องมืออย\างง\าย รวบรวมข5อมูล บันทึก และ

อธิบายผล การสำรวจตรวจสอบ เพื่อให5เกิดความรู5ความเข5าใจ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน

และมีทักษะการ เรียนรู5ในศตวรรษที่ 21 ในด5านการใช5เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต5น สามารถ

สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู5 มีความคิดสร5างสรรคZ สามารถทำงานร\วมกับผู5อื่น แสดงขั้นตอนการแก5ป|ญหาอย\างง\าย  

เขียนโปรแกรมโดยใช5ส่ือ สร5าง จัดเก็บและเรียกใช5ไฟลZตามวัตถุประสงคZ  

  ตระหนักถึงประโยชนZของการใช5ความรู5และกระบวนการทางเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต ใช5

เทคโนโลยี สารสนเทศอย\างปลอดภัย ปฏิบัติตามข5อตกลงในการใช5งาน ดูแลรักษาอุปกรณZและใช5งานเทคโนโลยี

สารสนเทศอย\าง เหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม และค\านิยมท่ีเหมาะสม 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

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

รวม 5 ตัวช้ีวัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 74 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 12102 วิทยาการคำนวณ             กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 2                                         เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษาและเรียนรู5การแสดงขั้นตอนการแก5ป|ญหา การตรวจหาข5อผิดพลาดของโปรแกรม การ

ใช5งาน ซอฟตZแวรZเบื ้องต5น การจัดการไฟลZและโฟลเดอรZ การใช5งานและดูแลรักษาอุปกรณZคอมพิวเตอรZ 

เทคโนโลยี ในชีวิตประจำวัน การใช5เทคโนโลยีสารสนเทศอย\างปลอดภัย   

  โดยใช5การสืบเสาะหาความรู5 สังเกต จำแนกประเภท รวบรวมข5อมูล บันทึก และอธิบายผล 

การสำรวจตรวจสอบ เพื่อให5เกิดความรู5ความเข5าใจ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานและมีทักษะ

การ เรียนรู5ในศตวรรษที่ 21 ในด5านการใช5เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต5น สามารถสื่อสาร สิ่งท่ี

เรียนรู5 มีความคิดสร5างสรรคZ สามารถทำงานร\วมกับผู5อื่น แสดงขั้นตอนการแก5ป|ญหาอย\างง\าย  เขียนโปรแกรม

แบบมีเงื ่อนไขโดยใช5บัตรคำสั ่ง และตรวจหาข5อผิดพลาด ใช5งานซอฟตZแวรZ สร5าง จัดหมวดหมู\ไฟลZและ 

โฟลเดอรZ  

  ตระหนักถึงประโยชนZของการใช5ความรู5และกระบวนการทางเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต 

ตระหนัก ถึงความสำคัญของการปกปkองข5อมูลส\วนตัว ใช5เทคโนโลยีสารสนเทศอย\างปลอดภัย ดูแลรักษา

อุปกรณZและ ใช5งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย\างเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม และค\านิยมท่ีเหมาะสม 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

  ว 4.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4  

รวม 4 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 75 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 13102 วิทยาการคำนวณ             กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 3                                         เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษาและเรียนรู5การแสดงขั้นตอนการแก5ป|ญหาโดยใช5เหตุผลเชิงตรรกะเบื้องต5น การเขียน

โปรแกรมแบบวน ซ้ำโดยใช5บัตรคำสั่งและการตรวจหาข5อผิดพลาด การใช5อินเทอรZเน็ต และข5อตกลงในการใช5

งาน  การรวบรวมข5อมูล การประมวลผลข5อมูลเบื้องต5น การนำเสนอข5อมูล เทคโนโลยีในงานด5านต\าง ๆ ข5อดี

และข5อเสียใน การใช5เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   

  โดยใช5การสืบเสาะหาความรู5 สังเกต รวบรวมข5อมูล จัดกระทำและสื่อความหมายข5อมูล และ

อธิบายผล การสำรวจตรวจสอบ เพื่อให5เกิดความรู5ความเข5าใจ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน

และมีทักษะการเรียนรู5ในศตวรรษที่ 21 ในด5านการใช5เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต5น สามารถ

สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู5 มีความคิดสร5างสรรคZ สามารถทำงานร\วมกับผู5อื่น แสดงขั้นตอนการแก5ป|ญหาอย\างง\าย  

เขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำโดยใช5บัตรคำสั่ง  ใช5อินเทอรZเน็ตในการค5นหาความรู5 รวบรวม ประมวลผล และ

นำเสนอ ข5อมูลตามวัตถุประสงคZ  

  ตระหนักถึงประโยชนZของการใช5ความรู5และกระบวนการทางเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต 

ตระหนัก ถึงการใช5อินเทอรZเน็ตอย\างปลอดภัย และอยู\ในการดูแลของครูหรือผู5ปกครอง ใช5งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ อย\างเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม และค\านิยมท่ีเหมาะสม 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

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

รวม 5 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 76 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 14102 วิทยาการคำนวณ             กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 4                                         เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษาและเรียนรู5การใช5เหตุผลเชิงตรรกะในการแก5ป|ญหา การออกแบบและเขียนโปรแกรม

อย\างง\าย การ ตรวจหาข5อผิดพลาดในโปรแกรม การค5นหาข5อมูลในอินเทอรZเน็ตและการใช5คำค5น การประเมิน 

ความน\าเช่ือถือของข5อมูล การรวบรวม นำเสนอข5อมูลและสารสนเทศ   

  โดยใช5การสืบเสาะหาความรู5  ตั ้งคำถาม วางแผนและสำรวจตรวจสอบโดยใช5เครื ่องมือ

อุปกรณZและเทคโนโลยี สารสนเทศที่เหมาะสม ประเมินความน\าเชื่อถือของข5อมูล รวมรวมข5อมูล ประมวลผล

อย\างง\าย วิเคราะหZข5อมูล วิเคราะหZผลและสร5างทางเลือก น าเสนอข5อมูล ลงความคิดเห็นและสรุปผลการ

สำรวจตรวจสอบ เพ่ือให5เกิดความรู5 ความเข5าใจ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐานและมีทักษะการ

เรียนรู5ใน ศตวรรษที่ 21 ในด5านการใช5เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต5น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู5 

มีความคิด สร5างสรรคZ สามารถทำงานร\วมกับผู5อื่น ใช5เหตุผลเชิงตรรกะในการแก5ป|ญหา และอธิบายการทำงาน

หรือ คาดการณZผลลัพธZจากป|ญหาอย\างง\าย ออกแบบและเขียนโปรแกรม ตรวจหาข5อผิดพลาดจากโปรแกรม

ของตนเอง และผู5อ่ืน  

  ตระหนักถึงคุณค\าของความรู5ทางเทคโนโลยี ใช5ความรู5และกระบวนการทางเทคโนโลยีในการ

ดำรงชีวิต สามารถสื่อสารอย\างมีมารยาทและรู5กาลเทศะ รู5จักการปกปkองข5อมูลส\วนตัว ใช5งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ อย\างเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม และค\านิยมท่ีเหมาะสม 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

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

รวม 5 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 15102 วิทยาการคำนวณ             กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 5                                         เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษาและเรียนรู5การใช5เหตุผลเชิงตรรกะในการแก5ป|ญหา การเขียนรหัสจำลองเพื่อแสดงวิธี

แก5ป|ญหา การ ออกแบบ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและการทำงานแบบวนซ้ำ การใช5ซอฟตZแวรZ

ประมวลผลข5อมูล การ ติดต\อสื่อสารผ\านอินเทอรZเน็ต การใช5อินเทอรZเน็ตค5นหาข5อมูลและการประเมินความ

น\าเช่ือถือของข5อมูล อันตราย จากการใช5งานและอาชญากรรมทางอินเทอรZเน็ต  

  โดยใช5การสืบเสาะหาความรู5 สังเกต รวบรวมข5อมูล จัดกระทำและสื่อความหมายข5อมูล และ

อธิบายผล การสำรวจตรวจสอบ เพื่อให5เกิดความรู5ความเข5าใจ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน

และมีทักษะการ เรียนรู5ในศตวรรษที่ 21 ในด5านการใช5เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต5น สามารถ

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู5 มี ความคิดสร5างสรรคZ สามารถทำงานร\วมกับผู5อื่น ใช5เหตุผลเชิงตรรกะ ใช5รหัสจำลองแสดง

วิธีการแก5ป|ญหาอย\างเปLน ขั้นตอน ออกแบบ และเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข และการทำงานแบบวนซ้ำ 

ตรวจหาข5อผิดพลาดของโปรแกรม ใช5ซอฟตZแวรZช\วยในการแก5ป|ญหา ใช5อินเทอรZเน็ตติดต\อสื่อสารและค5นหา

ข5อมูล แยกแยะข5อเท็จจริงกับข5อคิดเห็น ประเมินความน\าเช่ือถือของข5อมูล    ตระหน ัก ถึง

คุณค\าของความรู5ทางเทคโนโลยี ใช5ความรู5และกระบวนการทางเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต ใช5 เทคโนโลยี

สารสนเทศอย\างปลอดภัยและมีมารยาท ใช5งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย\างเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม 

และค\านิยมท่ีเหมาะสม  

  

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   

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

รวม 5 ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 16102 วิทยาการคำนวณ             กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 6                                         เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษาและเรียนรู5การใช5เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก5ป|ญหา การ

ออกแบบ  การเขียนโปรแกรมและการตรวจหาข5อผิดพลาด การค5นหาข5อมูลในอินเทอรZเน็ตอย\างมี

ประสิทธิภาพ  การใช5เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานร\วมกัน   

  โดยใช5การสืบเสาะหาความรู5 สังเกต รวบรวมข5อมูล จัดกระทำและสื่อความหมายข5อมูล และ

อธิบายผล การสำรวจตรวจสอบ เพื่อให5เกิดความรู5ความเข5าใจ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน

และมีทักษะการ เรียนรู5ในศตวรรษที่ 21 ในด5านการใช5เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต5น สามารถ

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู5 มี ความคิดสร5างสรรคZ สามารถทำงานร\วมกับผู5อื่น  อธิบายและออกแบบวิธีการแก5ป|ญหา

โดยใช5เหตุผล เชิงตรรกะ เขียนโปรแกรมอย\างง\ายเพื่อแก5ป|ญหาและตรวจหาข5อผิดพลาดของโปรแกรม ค5นหา

ข5อมูลในอินเทอรZเน็ต อย\างมีประสิทธิภาพ ใช5เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร\วมกัน   

 ตระหนักถึงคุณค\าของความรู5ทางเทคโนโลยี ใช5ความรู5และกระบวนการทางเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต 

ใช5 เทคโนโลยีสารสนเทศร\วมกันอย\างปลอดภัย เข5าใจสิทธิและหน5าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู5อื่น ใช5งาน

เทคโนโลยี สารสนเทศอย\างเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม และค\านิยมท่ีเหมาะสม 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

  ว 4.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4  

รวม 4 ตัวช้ีวัด  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 79 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 21103 วิทยาการคำนวณ                       กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน:วยกิต 

  ศึกษาและเรียนรู 5แนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน  ป|จจัยที ่ส \งผลต\อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  การรวบรวม วิเคราะหZข5อมูล และแนวคิดที่เกี่ยวข5องกับป|ญหา ออกแบบวิธีการ

แก5ป|ญหา การแก5ป|ญหา ทดสอบ ประเมินผล และระบุข5อบกพร\องที่เกิดขึ้น แนวทางการปรับปรุงแก5ไขและ

นำเสนอผลการแก5ป|ญหา การใช5ความรู 5และทักษะเกี ่ยวกับวัสดุ อุปกรณZเครื ่องมือ กลไก ไฟฟkา หรือ

อิเล็กทรอนิกสZ 

  โดยใช5ความรู5ด5านวิทยาการคอมพิวเตอรZและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ

แก5ป|ญหาที่พบในชีวิตจริง รวบรวมข5อมูลและสร5างทางเลือก ในการตัดสินใจได5อย\างมีประสิทธิภาพ และ

ตระหนักถึงการใช5งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย\างปลอดภัย เกิดประโยชนZต\อการเรียนรู5 และไม\สร5างความ

เสียหายให5แก\ผู5อ่ืน 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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

รวม   5  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 21104 การออกแบบและเทคโนโลยี                        กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน:วยกิต 

  ศึกษาและเรียนรู5 การออกแบบอัลกอริทึม การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย\างง\าย การ

ประมวลผล ประเมินผล การนำเสนอข5อมูล และสารสนเทศ การใช5เทคโนโลยีสารสนเทศอย\างปลอดภัย การใช5

ส่ือและแหล\งข5อมูลตามข5อกำหนดและข5อตกลง 

  โดยใช5ความรู5ด5านวิทยาการคอมพิวเตอรZและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ

แก5ป|ญหาที่พบในชีวิตจริง รวบรวมข5อมูลและสร5างทางเลือก ในการตัดสินใจได5อย\างมีประสิทธิภาพ และ

ตระหนักถึงการใช5งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย\างปลอดภัย เกิดประโยชนZต\อการเรียนรู5 และไม\สร5างความ

เสียหายให5แก\ผู5อ่ืน  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

  ว 4.2  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

รวม   4  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 22103 วิทยาการคำนวณ                       กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน:วยกิต 

  ศึกษาและเรียนรู5ป|จจัยที่ส\งผลต\อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเลือกใช5เทคโนโลยี โดย

คำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต\อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล5อม การวิเคราะหZข5อมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวข5องกับป|ญหา 

การ วางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก5ป|ญหาอย\างเปLนขั้นตอน การนำเสนอผลการแก5ป|ญหา การ

ใช5ความรู5 และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณZเครื่องมือ กลไก ไฟฟkา และอิเล็กทรอนิกสZเพื่อแก5ป|ญหาหรือพัฒนา

งานได5อย\างถูกต5องเหมาะสม และปลอดภัย 

  โดยใช5ความรู5ด5านวิทยาการคอมพิวเตอรZและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ

แก5ป|ญหาที่พบในชีวิตจริง รวบรวมข5อมูลและสร5างทางเลือก ในการตัดสินใจได5อย\างมีประสิทธิภาพ และ

ตระหนักถึงการใช5งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย\างปลอดภัย เกิดประโยชนZต\อการเรียนรู5 และไม\สร5างความ

เสียหายให5แก\ผู5อ่ืน 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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

รวม   5  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 22104 การออกแบบและเทคโนโลยี                        กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน:วยกิต 

  ศึกษาและเรียนรู 5การออกแบบอัลกอริทึมที ่ใช5แนวคิดเชิงคำนวณในการแก5ป|ญหา การ

ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช5ตรรกะและฟ|งกZชันในการแก5ป|ญหา  การใช5เทคโนโลยีสารสนเทศอย\าง

ปลอดภัย  หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอรZ และเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อประยุกตZใช5งานหรือแก5ป|ญหา

เบ้ืองต5น 

  โดยใช5ความรู5ด5านวิทยาการคอมพิวเตอรZและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ

แก5ป|ญหาที่พบในชีวิตจริง รวบรวมข5อมูลและสร5างทางเลือก ในการตัดสินใจได5อย\างมีประสิทธิภาพ และ

ตระหนักถึงการใช5งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย\างปลอดภัย เกิดประโยชนZต\อการเรียนรู5 และไม\สร5างความ

เสียหายให5แก\ผู5อ่ืน 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

  ว 4.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

รวม   4  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 23103 วิทยาการคำนวณ                       กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน:วยกิต 

  ศึกษาและเรียนรู5ป|จจัยที่ส\งผลต\อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธZของ

เทคโนโลยีกับศาสตรZอื่น การวิเคราะหZข5อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข5องกับป|ญหา การออกแบบวิธีการแก5ป|ญหา 

วิเคราะหZเปรียบเทียบการทำงานและดำเนินการแก5ป|ญหาอย\างเปLนข้ันตอน ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะหZ และ

ให5เหตุผลของป|ญหาหรือข5อบกพร\องที่เกิดขึ้น แนวทางการปรับปรุงแก5ไข การนำเสนอผลการแก5ป|ญหา การใช5

ความรู5 และทักษะเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณZเคร่ืองมือ กลไก ไฟฟkาและอิเล็กทรอนิกสZ 

  โดยใช5ความรู5ด5านวิทยาการคอมพิวเตอรZและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ

แก5ป|ญหาที่พบในชีวิตจริง รวบรวมข5อมูลและสร5างทางเลือก ในการตัดสินใจได5อย\างมีประสิทธิภาพ และ

ตระหนักถึงการใช5งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย\างปลอดภัย เกิดประโยชนZต\อการเรียนรู5 และไม\สร5างความ

เสียหายให5แก\ผู5อ่ืน 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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

รวม   5  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 23104 การออกแบบและเทคโนโลยี                        กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน:วยกิต 

  ศึกษาและเรียนรู5การพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น การใช5ซอฟตZแวรZหรือ

บริการบนอินเทอรZเน็ตท่ีหลากหลาย การวิเคราะหZสื่อและผลกระทบจากการให5ข\าวสารที่  การปฏิบัติตาม

กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอรZ  

  โดยใช5ความรู5ด5านวิทยาการคอมพิวเตอรZและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ

แก5ป|ญหาที่พบในชีวิตจริง รวบรวมข5อมูลและสร5างทางเลือก ในการตัดสินใจได5อย\างมีประสิทธิภาพ และ

ตระหนักถึงการใช5งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย\างปลอดภัย เกิดประโยชนZต\อการเรียนรู5 และไม\สร5างความ

เสียหายให5แก\ผู5อ่ืน 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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

รวม   4  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 14201 คอมพิวเตอรR             กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 4                 เวลา 40 ช่ัวโมง  

   ศึกษาการค5นหาข5อมูลอย\างมีขั้นตอนและนำเสนอข5อมูลในรูปแบบต\าง ๆ ความหมายของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ข5อมูลกับเทคโนโลยีสมัยใหม\  องคZประกอบของคอมพิวเตอรZ การทำงานของ

คอมพิวเตอรZ อุปกรณZรับข5อมูล อุปกรณZแสดงผลข5อมูล วิธีดูแลรักษาอุปกรณZเทคโนโลยีสารสนเทศ การบันทึก

ข5อมูล การเป�ดแฟkมข5อมูล การพิมพZเอกสาร การใช5โปรแกรม Microsoft Word ในการจัดทำเอกสาร สร5าง

ช้ินงาน และประยุกตZใช5โปรแกรมให5สอดคล5องกับกลุ\มสาระต\าง ๆ  

  โดยการสืบค5น รวบรวมข5อมูลจากแหล\งข5อมูลต\าง ๆ  และการอภิปรายเพื่อให5เกิดความรู5 

ความเข5าใจ ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู5 สร5างสรรคZผลงานจากสิ่งที่ได5เรียน สามารถนำไปใช5ให5เกิด

ประโยชนZในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค\า ความสำคัญของช้ินงานท่ีสร5างข้ึน  

 

ผลการเรียนรู) 

  1. ค5นหาข5อมูลอย\างมีข้ันตอนและนำเสนอข5อมูลในรูปแบบต\าง ๆ 

  2. บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  องคZประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข5อมูล

กับเทคโนโลยีสมัยใหม\ 

  3. อธิบายถึงองคZประกอบของคอมพิวเตอรZได5 

  4. อธิบายถึงการทำงานของคอมพิวเตอรZได5 

  5. บอกถึงอุปกรณZรับข5อมูล อุปกรณZแสดงผลข5อมูล 

  6. บอกวิธีดูแลรักษาอุปกรณZเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  7. สามารถบันทึกข5อมูล  เป�ดแฟkมข5อมูล และพิมพZเอกสารได5 

  8. ใช5งานโปรแกรม Microsoft Word ในการจัดทำเอกสาร สร5างชิ้นงาน และประยุกตZใช5 

โปรแกรมให5สอดคล5องกับกลุ\มสาระต\าง ๆ  

  9. เห็นคุณค\าความสำคัญของช้ินงาน 

รวม 9 ผลการเรียนรู)  
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 15201 คอมพิวเตอรR             กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 5                 เวลา 40 ช่ัวโมง  

  ศึกษาความหมายของข5อมูลแหล\งข5อมูล ประเภทของข5อมูล ประโยชนZของข5อมูล รวบรวม

ข5อมูล   ชื่อและหน5าที่ของอุปกรณZ  องคZประกอบของคอมพิวเตอรZ การใช5งานคอมพิวเตอรZอย\างถูกวิธี  การใช5

อินเทอรZเน็ต การใช5งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint  ในการนำเสนอ จัดรูปแบบ ภาพนิ่ง  แทรกตาราง

และแผนภูมิในงานนำเสนอ  นำเสนองานภาพน่ิง   

  โดยการสืบค5น  รวบรวมข5อมูลจากแหล\งข5อมูลใกล5ตัว  และการอภิปรายเพื่อให5เกิดความรู5

ความเข5าใจ  ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู5 สร5างสรรคZผลงานจากสิ่งที่ได5เรียน  สามารถนำไปใช5ให5เกิด

ประโยชนZในชีวิตประจำวัน  เห็นคุณค\าความสำคัญของช้ินงานท่ีสร5างข้ึน 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. บอกความหมายของข5อมูล แหล\งข5อมูล ประเภทของข5อมูล ประโยชนZของข5อมูลและ

รวบรวมข5อมูลได5 

  2. บอกชื่อและหน5าที่ของอุปกรณZ องคZประกอบของคอมพิวเตอรZและใช5งานคอมพิวเตอรZได5

อย\างถูกวิธี 

  3. สืบค5นข5อมูลโดยใช5อินเทอรZเน็ต และอ5างอิงได5ถูกต5อง 

  4. ใช5งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint  ในการนำเสนอ จัดรูปแบบ ภาพน่ิงได5 

  5. แทรกตารางและแผนภูมิในงานนำเสนอได5 

  6. นำเสนองานภาพน่ิงได5 

  7. ประยุกตZเพ่ือใช5งานได5และเห็นความสำคัญของช้ินงาน 

รวม 7 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 16201 คอมพิวเตอรR             กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 6                 เวลา 40 ช่ัวโมง  

  ศึกษาความหมายบทบาทและประโยชนZของเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อและหน5าที่ของอุปกรณZ

และองคZประกอบของคอมพิวเตอรZ ความหมาย ประโยชนZและโทษของอินเทอรZเน็ตและสืบค5นข5อมูลจาก

อินเทอรZเน็ต  ใช5งานโปรแกรม Microsoft Excel เบ้ืองต5น  จัดรูปแบบของข5อมูลบนเวิรZกชีต (worksheets) ใช5

สูตรและฟ|งกZชันในการคำนวณ   

  โดยการสืบค5น  รวบรวมข5อมูลจากแหล\งข5อมูลใกล5ตัว  และการอภิปรายเพื่อให5เกิดความรู5

ความเข5าใจ  ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู5  สร5างสรรคZผลงานจากสิ่งที่ได5เรียน  สามารถนำไปใช5ให5เกิด

ประโยชนZในชีวิตประจำวัน  เห็นคุณค\า ความสำคัญของช้ินงานท่ีสร5างข้ึน  

 

ผลการเรียนรู) 

  1. บอกความหมาย บทบาทและประโยชนZของเทคโนโลยีสารสนเทศได5 

  2. บอกช่ือและหน5าท่ีของอุปกรณZและองคZประกอบของคอมพิวเตอรZได5 

  3. บอกความหมาย ประโยชนZและโทษของอินเทอรZเน็ตและสืบค5นข5อมูลจากอินเทอรZเน็ตได5 

  4. ใช5งานโปรแกรม Microsoft Excel เบ้ืองต5นได5  

  5. จัดรูปแบบของข5อมูลบนเวิรZกชีตได5 

  6. ใช5สูตรและฟ|งกZช่ันในการคำนวณเบ้ืองต5นได5 

  7. ประยุกตZเพ่ือใช5งานได5และเห็นความสำคัญของช้ินงาน 

รวม 7 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 21201 คอมพิวเตอรR                                          กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี1  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน:วยกิต 

  อธิบายการทำงานของคอมพิวเตอรZ ประกอบด5วย หน\วยสำคัญ 5 หน\วย ได5แก\ หน\วยรับเข5า 

หน\วยประมวลผลกลาง หน\วยความจำหลัก หน\วยความจำรอง และหน\วยส\งออก คอมพิวเตอรZมีบทบาทช\วย

อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต\าง ๆ และตอบสนองความต5องการเฉพาะบุคคลและสังคมมากข้ึน 

และคอมพิวเตอรZมีประโยชนZโดยใช5เปLนเครื่องมือในการทำงาน ศึกษาบทบาท ความสำคัญของโปรแกรม

สำเร็จรูป Microsoft Office Word 2019 รู5จักส\วนประกอบ เมนูและคำสั่งต\าง ๆ ของโปรแกรม การฝ�กทักษะ

การพิมพZเบื้องต5น ฝ�กการใช5แปkนพิมพZ การทำงานกับหน5าเอกสาร การพิมพZ การแก5ไขและ การจัดรูปแบบ

เอกสาร 

  โดยใช5กระบวนการสร5างความรู5ความเข5าใจ การคิดวิเคราะหZ และการฝ�กปฏิบัติ การสร5างเจต

คติท่ีดี  

  เพื ่อให5ผู 5เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค\าในการใช5โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft 

Office Word 2019 เพ่ือการเรียนรู5 การศึกษาต\อ และการประกอบอาชีพ 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. บอกส\วนประกอบของคอมพิวเตอรZได5 

  2. อธิบายการทำงานของคอมพิวเตอรZได5 

  3. อธิบายบทบาทของคอมพิวเตอรZท่ีมีต\อการดำเนินกิจกรรมต\าง ๆ ในชีวิตประจำวันได5 

  4. บอกลักษณะของโปรแกรมไมโครซอฟตZเวิรZดได5 

  5. อธิบายส\วนประกอบของหน5าต\างโปรแกรมไมโครซอฟตZเวิรZดได5 

  6. สามารถใช5คำส่ังต\าง ๆ พิมพZเอกสารตามใบงานได5 

  7. สามารถแก5ไขและจัดรูปแบบเอกสารได5 

รวม 7 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 21202 คอมพิวเตอรR                                          กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน:วยกิต 

  อภิปรายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบใน

ด5านต\าง ๆ ประมวลผลข5อมูลและสารสนเทศ ประเภทของข5อมูล วิธีการประมวลผลข5อมูล และการจัดการ

สารสนเทศ สามารถเรียกใช5งานโปรแกรมไมโครซอฟตZเวิรZด รวมทั้งคำสั่ง ต\าง ๆ ได5อย\างถูกต5องและเหมาะสม 

สามารถจัดรูปแบบตัวอักษรและตกแต\งเอกสารด5วยเครื่องมือกราฟฟ�กได5 สามารถผลิตเอกสาร วารสาร ตาราง 

กราฟและจดหมายเวียน จากโปรแกรมไมโครซอฟตZเวิรZด 

  โดยใช5กระบวนการสร5างความรู5ความเข5าใจ การคิดวิเคราะหZ และการฝ�กปฏิบัติ การสร5างเจต

คติท่ีดี  

  เพื่อให5ผู5เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค\าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู5 

การศึกษาต\อ และการประกอบอาชีพ 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. บอกความหมายของข5อมูลสารสนเทศได5 

  2. บอกวิธีการประมวลผลข5อมูลให5เปLนสารสนเทศได5 

  3. สามารถประมวลผลข5อมูลให5เปLนสารสนเทศได5 

  4. สามารถจัดรูปแบบย\อหน5าและหน5ากระดาษได5 

  5. สามารถออกแบบโดยใช5โปรแกรมกราฟฟ�กได5 

  6. สามารถพิมพZเอกสารออกทางเคร่ืองพิมพZได5 

  7. สามารถใช5โปรแกรมไมโครซอฟตZเวิรZดช\วยในการทำงานในชีวิตประจำวันได5 

รวม 7 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 22201 คอมพิวเตอรR                                          กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน:วยกิต 

  อธิบายหลักการเบื้องต5นของการสื่อสารข5อมูล พัฒนาการของการสื่อสารข5อมูล อุปกรณZ

สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข\ายคอมพิวเตอรZ ชนิดของเครือข\ายคอมพิวเตอรZ เทคโนโลยีการรับ - ส\งข5อมูล

ภายในเครือข\ายคอมพิวเตอรZ ประโยชนZของเครือข\ายคอมพิวเตอรZ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช\น การ

รวบรวมข5อมูล การตรวจสอบความถูกต5องของข5อมูล การประมวลผลเพื่อให5ได5สารสนเทศท่ีนามาใช5 การ

แก5ป|ญหาด5วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเปLนการแก5ป|ญหาอย\างเปLนขั้นตอน โดยใช5กระบวนการทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศมาช\วย การใช5คอมพิวเตอรZในการแก5ป|ญหา ได5โดยการใช5ซอฟตZแวรZประยุกตZหรือการ

เขียนโปรแกรม และวิธีการแก5ป|ญหา ค5นหาข5อมูลและติดต\อสื่อสารผ\านเครือข\ายคอมพิวเตอรZ ความหมายและ

พัฒนาการอินเตอรZเน็ต การใช5งานอินเตอรZเน็ต คุณธรรมและจริยธรรมในการใช5อินเตอรZเน็ต 

  โดยใช5กระบวนการสร5างความรู5ความเข5าใจ การคิดวิเคราะหZ และการฝ�กปฏิบัติ การสร5างเจต

คติท่ีดี  

  เพื ่อให5ผู 5เร ียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค\าของการสื ่อสารข5อมูล และเครือข\าย

คอมพิวเตอรZ เพ่ือการเรียนรู5 การศึกษาต\อ และการประกอบอาชีพ 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. อธิบายหลักการเบ้ืองต5นของการส่ือสารข5อมูลได5 

  2. อธิบายพัฒนาการของการส่ือสารข5อมูลได5 

  3. บอกอุปกรณZและชนิดของเครือข\ายสำหรับการเช่ือมโยงเครือข\ายคอมพิวเตอรZ 

  4. เทคโนโลยีการรับ - ส\งข5อมูลและประโยชนZของเครือข\ายคอมพิวเตอรZ 

  5. บอกความหมายและพัฒนาการอินเตอรZเน็ตได5 

  6. ค5นหาข5อมูลและการติดต\อส่ือสารผ\านเครือข\ายคอมพิวเตอรZ ได5 

  7. สามารถใช5งานอินเตอรZเน็ตให5เกิดประโยชนZในชีวิตประจำวันได5 

รวม 7 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 22202 คอมพิวเตอรR                                          กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน:วยกิต 

  ศึกษาการใช5ซอฟตZแวรZระบบ ประกอบด5วย ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมแปลภาษา และ

โปรแกรมอรรถประโยชนZ ซอฟตZแวรZประยุกตZ ประกอบด5วย ซอฟตZแวรZประยุกตZทั่วไป และซอฟตZแวรZประยุกตZ

เฉพาะงาน ใช5ซอฟตZแวรZระบบช\วยในการทำงาน เช\น บีบอัด ขยาย โอนย5ายข5อมูล ตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอรZ 

และใช5ซอฟตZแวรZประยุกตZช\วยในการทำงาน เช\น ใช5โปรแกรมในการคำนวณและจัดเรียงข5อมูล ใช5โปรแกรม

ช\วยค5นหาคำศัพทZ หรือความหมาย ใช5โปรแกรมเพื่อความบันเทิง  ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญ

ของโปรแกรมนำเสนอข5อมูล การพิมพZและการจัดการข5อความในเอกสาร ตลอดจนการบันทึกข5อมูล การพิมพZ

เอกสารทางเครื่องพิมพZเพื่อให5นักเรียนสามารถอธิบายคุณสมบัติและประโยชนZของโปรแกรมนำเสนองานได5 

นักเรียนสามารถเรียกใช5โปรแกรมนำเสนองานและตกแต\งงานนำเสนอด5วยภาพกราฟฟ�กได5 สามารถสร5าง

ภาพเคลื่อนไหวและกำหนดการฉายงานนำเสนอได5 สามารถสร5างงานนำเสนอเกี่ยวกับตารางและกราฟได5 และ

สามารถพิมพZงานนำเสนอออกทางเคร่ืองพิมพZได5 

  โดยใช5กระบวนการสร5างความรู 5 ความเข5าใจ การคิดวิเคราะหZ และการฝ�กปฏิบัติ การ

ประยุกตZใช5ความรู5   

  เพื่อให5ผู5เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค\าของซอฟตZแวรZระบบ ซอฟตZแวรZประยุกตZ และ

ซอฟตZแวรZประยุกตZเฉพาะงาน เพ่ือการเรียนรู5 การศึกษาต\อ และการประกอบอาชีพ 

ผลการเรียนรู) 

  1. บอกลักษณะของซอฟตZแวรZได5  

  2. จำแนกประเภทของซอฟตZแวรZได5  

  3. บอกวิธีการรวบรวมข5อมูลได5  

  4. เลือกใช5ซอฟตZแวรZประยุกตZช\วยในการประมวลผลข5อมูลได5  

  5. อธิบายความหมายและความสำคัญของโปรแกรมนำเสนองานได5  

  6. เรียกใช5โปรแกรมนำเสนองานได5  

  7. สามารถตกแต\งสไลดZได5เหมาะสมกับเน้ือหาและสไลดZมีความสวยงามน\าสนใจ  

  8. ใช5คำส่ังต\าง ๆ ในโปรแกรมนำเสนอ สร5างงานนำเสนอและนำเสนอหน5าช้ันเรียนได5  

  9. สามารถพิมพZงานนำเสนอออกทางเคร่ืองพิมพZได5 

รวม 9 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 23201 คอมพิวเตอรR                                          กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน:วยกิต 

  อธิบายหลักการทำโครงงาน เปLนการพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษาค5นคว5า ดำเนินการ

พัฒนาตามความสนใจและความถนัด โดยใช5เทคโนโลยีสารสนเทศ และเขียนโปรแกรมโดยหลักการพื้นฐานใน

การเขียนโปรแกรม ศึกษาความหมาย ความสำคัญ การเรียกใช5โปรแกรมและเครื่องมือต\าง ๆ ของโปรแกรม 

Photoshop CS การตกแต\งภาพและข5อความในรูปแบบต\าง ๆ ตลอดจนการบันทึกและการพิมพZเอกสารทาง

เคร่ืองพิมพZ รวมท้ังอธิบายคุณสมบัติและประโยชนZของโปรแกรม Photoshop CS ได5 

  โดยใช5กระบวนการสร5างความรู5ความเข5าใจ การคิดวิเคราะหZ และการฝ�กปฏิบัติ การสร5างเจต

คติท่ีดี  

  เพื่อให5ผู5เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค\าของซอฟตZแวรZ สำหรับการเรียนรู5 การศึกษา

ต\อ และการประกอบอาชีพ 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. บอกลักษณะของซอฟตZแวรZได5  

  2. จำแนกประเภทของซอฟตZแวรZได5  

  3. บอกวิธีการรวบรวมข5อมูลได5  

  4. เลือกใช5ซอฟตZแวรZประยุกตZช\วยในการประมวลผลข5อมูลได5  

  5. อธิบายความหมายและความสำคัญของโปรแกรมนำเสนองานได5  

  6. เรียกใช5โปรแกรมนำเสนองานได5  

  7. สามารถตกแต\งสไลดZได5เหมาะสมกับเน้ือหาและสไลดZมีความสวยงามน\าสนใจ  

  8. ใช5คำส่ังต\าง ๆ ในโปรแกรมนำเสนอ สร5างงานนำเสนอและนำเสนอหน5าช้ันเรียนได5  

  9. สามารถพิมพZงานนำเสนอออกทางเคร่ืองพิมพZได5 

รวม 9 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 23202 คอมพิวเตอรR                                          กลุ:มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน:วยกิต 

  ใช5เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน โดยการเลือกซอฟตZแวรZที่เหมาะสมกับลักษณะ

ของงาน การใช5ซอฟตZแวรZและอุปกรณZดิจิตัลมาช\วยในการนำเสนองาน และการใช5คอมพิวเตอรZช\วยสร5างงาน

ตามหลักการทำงานโครงงาน โดยมีการอ5างอิงแหล\งข5อมูล ใช5ทรัพยากรอย\างคุ5มค\า ไม\คัดลอกผลงานผู5อ่ืน ใช5คำ

สุภาพและไม\สร5างความเสียหายต\อผู5อื่น ศึกษาความหมาย ความสำคัญและประโยชนZของการเขียนโฮมเพจโดย

ใช5โปรแกรม Dreamweaver การเรียกใช5โปรแกรมและคำสั่งต\าง ๆ การพิมพZข5อความ การจัดการเอกสาร การ

ตกแต\งเอกสารในรูปแบบต\าง ๆ การบันทึกข5อมูล การแสดงผลและการนำเสนอผลงาน 

  โดยใช5กระบวนการสร5างความรู5ความเข5าใจ การคิดวิเคราะหZ และการฝ�กปฏิบัติ การสร5างเจต

คติท่ีดี  

  เพื่อให5ผู5เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค\าของซอฟตZแวรZ สำหรับการนำเสนองาน เพ่ือ

การเรียนรู5 การศึกษาต\อ และการประกอบอาชีพ 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. บอกความหมายและความสำคัญของโปรแกรม Dreamweaver ได5  

  2. บอกประโยชนZของการเขียนโฮมเพจโดยใช5โปรแกรม Dreamweaver ได5  

  3. พิมพZข5อความลงในหน5าโฮมเพจได5  

  4. แทรกรูปภาพลงในหน5าโฮมเพจได5  

  5. จัดการเอกสารในหน5าโฮมเพจได5  

  6. ตกแต\งหน5าโฮมเพจและบันทึกข5อมูลได5  

  7. แสดงผลและนำเสนอผลงานได5  

  8. นำผลงานไปเผยแพร\บนเครือข\ายคอมพิวเตอรZได5 

รวม 8 ผลการเรียนรู) 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 94 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 ส 11101 สังคมศึกษา              กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 1                                          เวลา 80 ช่ัวโมง 

  ทำความเข5าใจ วิเคราะหZในเรื่องพุทธประวัติประวัติสาวกชาดกเรื่องเล\าศาสนิกชนตัวอย\าง

พระรัตนตรัย หลักธรรมทางศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต ฝ�กสวดมนตZ แผ\เมตตา บำเพ็ญประโยชนZต\อวัดหรือ 

ศาสนสถาน แสดงตนเปLนพุทธมามกะ ศึกษาประวัติโดยสังเขปของวันสำคัญทางพุทธศาสนา การบูชา พระ

รัตนตรัย ศึกษาการเปLนสมาชิกและประโยชนZของการเปLนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน ลักษณะความ

ดีและผลของการทำความดี ศึกษาโครงสร5างของครอบครัวและโรงเรียน ความหมาย ความแตกต\างของอำนาจ

ตามบทบาท สิทธิหน5าที่ในครอบครัวและโรงเรียนมีส\วนร\วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมในครอบครัวและ

โรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย ศึกษาสินค5าและบริการท่ีใช5ในชีวิตประจำวัน ท้ังได5มาโดยใช5เงินหรือไม\

ใช5เงินซ้ือ รวมทั้งวิธีการใช5ประโยชนZจากสินค5าและบริการให5คุ5มค\า การใช5จ\ายเงินในชีวิตประจำวัน ประโยชนZ

ของการออมเงิน โทษของการใช5เงินเกินตัวรวมทั้งการวางแผนการใช5จ\าย การใช5ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน

อย\างประหยัดและคุ5มค\า ความจำเปLนที่ต5องทำงานอย\างสุจริต ศึกษาสิ่งแวดล5อมรอบตัวที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติและท่ีมนุษยZสร5างข้ึนความสัมพันธZของตำแหน\ง ระยะ ทิศและท่ีต้ังของส่ิงต\าง ๆ รอบตัว แผนผังแสดง

ตำแหน\งสิ่งต\าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน สิ่งแวดล5อมทางกายภาพที่มีผลต\อความเปLนอยู\

ของมนุษยZการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล5อมที่อยู\รอบตัว อิทธิพลของสิ่งแวดล5อมที่ส\งผลต\อการปฏิบัติตนและ 

การปฏิบัติตนในการรักษาส่ิงแวดล5อมในบ5านและช้ันเรียน 

  โดยใช5ทักษะ ระบุจำแนกสังเกต เปรียบเทียบ กระบวนการกลุ\ม การแปลความข5อมูลทาง

ภูมิศาสตรZ การใช5เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตรZ และการอธิบายการสื่อสารเชื่อมโยงเข5ากับความรู5เดิม

สามารถนำความรู5ไปใช5ในชีวิตประจำวัน อยู\บนพ้ืนฐานความพอเพียง 

  เพื่อให5เกิดคุณธรรมจริยธรรม รักชาติ ศาสนZ กษัตริยZ ใฝ�เรียนรู5 มีจิตสาธารณะ มีค\านิยมท่ี

เหมาะสม สามารถนำความรู5ไปใช5ในชีวิตประจำวันบนพื้นฐานความพอเพียง เกิดความรู5ความเข5าใจตระหนัก

เห็นคุณค\ามีจิตสำนึกและมีส\วนร\วมในการจัดการสิ่งแวดล5อมที่บ5านและห5องเรียนและนำไปประยุกตZใช5ใน

ชีวิตประจำวันได5อย\างเหมาะสม 
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มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ส 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4   

  ส 1.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  

  ส 2.1 ป.1/1, ป.1/2   

  ส 2.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3   

  ส 3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  

  ส 3.2 ป.1/1  

  ส 5.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5   

  ส 5.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 

รวม 24 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 ส 12101 สังคมศึกษา              กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 2                                          เวลา 80 ช่ัวโมง 

  ศึกษาความสำคัญของพรุพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ สรุปพุทธประวัติ ประวัติสาวก 

ชาดกศาสนิกชนตัวอย\าง พระรัตนตรัยความสำคัญ การเคารพพระรัตนตรัย หลักธรรมในพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือ พุทธศาสนสุภาษิต ชื่นชมในการทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว และโรงเรียน ฝ�ก

สวดมนตZ ไหว5พระ แผ\เมตตา มีความรู5เร่ืองช่ือศาสนา ศาสดา และคัมภีรZของศาสนาต\าง ๆ ฝ�กมารยาทชาวพุทธ 

เข5าร\วมกิจกรรมและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพรพุทธศาสนา ศึกษาข5อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ 

หน5าที่ที่ต5องปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียนและสถานที่สาธารณะ กริยามารยาทไทย ยอมรับความแตกต\างของ

บุคคล เคารพในสิทธิเสรีภาพของคนเองและผู5อื่น เข5าใจความสัมพันธZของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ผู5นำใน

ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ศึกษาทรัพยากรที่นำมาใช5ในการผลิตสินค5าที่ใช5ในครอบครัว และโรงเรียน ที่มา

ของรายได5 รายจ\าย ของตนเองและครอบครัว การทำบัญชีรายรับรายจ\ายของตนอย\างง\าย การออม ผลดีของ

การออม รวมทั้งการนำเงินออมไปใช5ให5เกิดประโยชนZ การแลกเปลี่ยนสินค5าและบริการ ทั้งโดยใช5เงินและไม\ใช5

เงินซ้ือ ความสัมพันธZระหว\างผู5ซ้ือและผู5ขาย ศึกษาส่ิงแวดล5อมทางธรรมชาติ ลักษณะทางกายภาพของส่ิงต\าง ๆ 

ที่ปรากฏในแผนผัง แผนที่ รูปถ\าย และลูกโลกความสัมพันธZระหว\างโลกดวงอาทิตยZและดวงจันทรZ ที่ทำให5เกิด

ปรากฏการณZ ความสำคัญของสิ่งแวดล5อมทางธรรมชาติและที่มนุษยZสร5างขึ ้นการใช5ทรัพยากรธรรมชาติ 

ความสัมพันธZระหว\างของฤดูการกับการดำเนินชีวิตของมนุษยZและการมีส\วนร\วมในการจัดการสิ่งแวดล5อมใน

โรงเรียน 

  โดยใช5ทักษะการบอกระบุสังเกตอธิบายจำแนกกระบวนการกลุ\ม การอธิบาย การสื่อสาร

เชื่อมโยงเข5ากับความรู5เดิมสามารถนำความรู5ไปใช5ในชีวิตประจำวันอยู\บนพื้นฐานความพอเพียง การแปลความ

ข5อมูลทางภูมิศาสตรZและการใช5เทคนิคและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรZ 

  เพื่อให5เกิดคุณธรรมจริยธรรม รักชาติ ศาสนZ กษัตริยZ ใฝ�เรียนรู5 มีจิตสาธารณะ มีค\านิยมท่ี

เหมาะสม สามารถนำความรู5ไปใช5ในชีวิตประจำวันบนพ้ืนฐานความพอเพียง ตระหนักเห็นคุณค\ามีจิตสำนึกและ

มีส\วนร\วมในการจัดส่ิงแวดล5อมในโรงเรียนและนำไปประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวันได5อย\างเหมาะสม 
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มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

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

  ส 1.2 ป.2/1, ป.2/2   

  ส 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4  

  ส 2.2 ป.2/1, ป.2/2  

  ส 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4  

  ส 3.2 ป.2/1, ป.2/2 

   ส 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3  

  ส 5.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 

รวม 28 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 ส 13101 สังคมศึกษา              กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 3                                          เวลา 80 ช่ัวโมง 

   ศึกษาความสัมพันธZของพระพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิตประจำวัน พุทธประวัติ ประวัติ

สาวก ชาดก ศาสนิกชนตัวอย\าง ความสำคัญของพระไตรป�ฎก หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ศาสนสุภาษิต ฝ�ก

สวดมนไหว5พระแพร\เมตตา ฝ�กสมาธิ ปฏิบัติมารยาทชาวพุทธ ปฏิบัติตนในศาสนพิธี แสดงตนเปLนพุทธมามกะ 

ศึกษาประเพณีวัฒนะธรรมในครอบครัวและท5องถิ ่นพฤติกรรมและสาเหตุที ่ทำให5พฤติกรรมแตกต\างกัน

วันหยุดราชการท่ีสำคัญบุคคลท่ีมีผลงาน และลักษณะของผลงานท่ีเปLนปะโยชนZแก\ชุมชนบทบาทหน5าท่ีและการ

มีส\วนร\วม ของสมาชิกในชุมชนการออกเสียงเลือก และวิธีการเลือกตัวแทนท่ีเหมาะสม การเปล่ียนแปลงเปLนผล

มาจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ\ม ศึกษาสินค5าที่จำเปLนในการดำรงชีวิตประโยชนZ คุณค\าและหลักในการ

เลือกสินค5า วางแผนการจ\ายเงิน การแสวงหารายได5และวางแผนนำเงินที่เหลือจ\ายมาใช5อย\างเหมาะสม 

ความหมายของผู5ผลิต ผู5บริโภค สินค5า บริการ ป|ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการหายากของทรัพยากร

สินค5าละบริการที่รัฐจัดหา และให5บริการแก\ประชาชน ความหมายและความสำคัญของภาษี ที่รัฐนำมาสร5าง

ความเจริญและให5บริการแก\ประชาชน บทบาทและหน5าที่ของประชาชนในการเสียภาษี ศึกษาข5อมูลทาง

ภูมิศาสตรZแผนผังแผนที่ และรูปถ\าย ระยะ ทิศทางที่ตั้งของสถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียน และชุมชนการ

เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล5อมของชุมชนในอดีตกับป|จจุบันประโยชนZจากสิ่งแวดล5อม และทรัพยากรธรรมชาติความ

ต5องการพื้นฐานของมนุษยZ และการประกอบอาชีพสาเหตุที่ทำให5เกิดมลพิษโดยมนุษยZความแตกต\างของ

ลักษณะเมืองและชนบท ความสัมพันธZระหว\างลักษณะทางกายภาพกับการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนและการ

จัดการส่ิงแวดล5อม ในชุมชน 

  โดยใช5ทักษะการสำรวจวาดแผนผัง เปรียบเทียบ อธิบายจำแนกสังเกต กระบวนการกลุ\ม การ

อธิบาย การสื่อสารเชื่อมโยงเข5ากับความรู5เดิมสามารถนำความรู5ไปใช5ในชีวิตประจำวัน อยู\บนพื้นฐานความพอเพียง

การแปลความข5อมูลทางภูมิศาสตรZ การใช5เทคนิคและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรZ และการใช5กระบวนการทางภูมิศาสตรZ 

  เพื่อให5เกิดคุณธรรมจริยธรรม รักชาติ ศาสนZ กษัตริยZ ใฝ�เรียนรู5 มีจิตสาธารณะ มีค\านิยมท่ี

เหมาะสม สามารถนำความรู5ไปใช5ในชีวิตประจำวันบนพ้ืนฐานความพอเพียง ตระหนักเห็นคุณค\ามีจิตสำนึกและ

มีส\วนร\วมในการจัดส่ิงแวดล5อมในชุมชนและนำไปประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวันได5อย\างเหมาะสม 
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มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

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

  ส 1.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  

  ส 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4  

  ส 2.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 

  ส 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  

  ส 3.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  

  ส 5.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  

  ส 5.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 

รวม 31 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 ส 14101 สังคมศึกษา              กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 4                                          เวลา 80 ช่ัวโมง 

  ศึกษาพุทธศาสนา และศาสนาที่ตนนับถือ เกี่ยวกับประวัติ ความสำคัญของศาสดาและสาวก 

หลักธรรม พระไตรป�ฏก การบริหารจิต เจริญป|ญญา ศาสนพิธี พิธีกรรมวันสำคัญ บุคคลตัวอย\างในระดับชุมชน

และท5องถิ ่น ลักษณะของคนดี บทบาท สมาธิ หน5าที ่ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การคุ 5มครองบรรทัดฐาน 

วัฒนธรรม สัญลักษณZ ความเชื่อ ค\านิยม กติกากฎระเบียบ การอยู\ร\วมกันกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายท่ี

เกี่ยวกับตนเอง การใช5ทรัพยากรอย\างประหยัดและคุ5มค\า ระบบสินเชื่อและผลกระทบหลักการเบื้องต5นในการ

เลือกบริโภคสินค5า และบริการด5านเทคโนโลยี การเงิน สถาบันการเงิน ภาษีอากร ความสัมพันธZทางเศรษฐกิจ 

ศึกษาลักษณะสำคัญทางกายภาพแหล\งทรัพยากรและสถานที่สำคัญ ในจังหวัดของตนเอง แผนที่และรูปถ\าย 

สิ่งแวดล5อมทางกายภาพที่ส\งผลต\อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล5อมในจังหวัด และ

ผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงตลอดจน การจัดการส่ิงแวดล5อมในจังหวัด 

  โดยใช5ทักษะกระบวนการกลุ\ม การสังเกตการณZระบุการยกตัวอย\าง การเปรียบเทียบ การ

แยกแยะประเภท การคิดวิเคราะหZ การอธิบายความสำคัญ แนวปฏิบัติ เสนอวิธีการ การสืบค5นข5อมูล การ

นำเสนอข5อมูลการใช5เทคนิคและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรZ และการใช5กระบวนการทางภูมิศาสตรZ 

  เพื่อให5เกิดความรู5ความเข5าใจความศรัทธา ตระหนัก เห็นความสำคัญ เห็นคุณค\า และความ

ภาคภูมิใจ มีจิตสำนึกและมีส\วนร\วมในการจัดสิ่งแวดล5อมในจังหวัด นำไปประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวันได5อย\าง

เหมาะสมประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตในสังคมอย\างสันติสุขและเกิดประโยชนZสูงสุด คุ5มค\าและอนุรักษZ บนพ้ืน

ฐานเศรษฐกิจพอเพียงให5ย่ังยืนตลอดไป  
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มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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

  ส 1.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 

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

  ส 2.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 

  ส 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 

  ส 3.2 ป.4/1, ป.4/2  

  ส 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  

  ส 5.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 

รวม 30 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 ส 15101 สังคมศึกษา              กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 5                                          เวลา 80 ช่ัวโมง 

  ศึกษาพุทธศาสนาที่ตนนับถือ เกี ่ยวกับประวัติความสำคัญ ประโยชนZ ศาสดาและสาวก 

หลักธรรม หลักจริยธรรม พระไตรป�ฎก บริหารจิตเจริญป|ญญา ศาสนพิธี พิธีกรรมวันสำคัญ บุคคลตัวอย\าง 

ข5อมูลข\าวสาร สารสนเทศ ลักษณะของพลเมืองดี สถานภาพ บทบาท หน5าท่ี สิทธิ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน 

ความเชื่อ ค\านิยม กติกา อำนาจประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี ่ยวข5องกับตนเองและ

ครอบครัว การใช5ทรัพยากรอย\างประหยัด ระบบสินเชื่อ และผลกระทบทางการผลิต การบริโภคและการ

บริหารแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง การเงินและการแลกเปลี่ยน สถาบันการเงิน ภาษีอากร ความสัมพันธZทาง

เศรษฐกิจ ศึกษาลักษณะทางกายภาพที ่ส\งผลต\อแหล\งทรัพยากรและสถานที ่สำคัญในภูมิภาคของตน 

สิ่งแวดล5อมทางกายภาพ ที่มีอิทธิพลต\อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย5ายถิ่นของประชากรในภูมิภาคของตน 

อิทธิพลที่ก\อให5เกิดวิถีการดำเนินชีวิตในภูมิภาคของตนและการนำเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล5อมใน

ภูมิภาคของตน 

  โดยใช5ทักษะการสืบค5น อธิบาย จำแนกคิดวิเคราะหZ สรุป อธิบายองคZประกอบและ

ความสำคัญ ฝ�กปฏิบัติ สังเกตการจัดระบบข5อมูล อภิปราย สนทนา นำเสนอตัวอย\าง แปลความข5อมูลทาง

ภูมิศาสตรZ การใช5เทคนิคและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรZและการใช5กระบวนการทางภูมิศาสตรZ  

  เพื่อให5เกิดความตระหนักศรัทธา เห็นความสำคัญ เห็นคุณค\าและความภูมิใจ สามารถบริหาร

จัดการ ประยุกตZใช5ในการดำเนินชีวิตในสังคมอย\างสงบสุขและเกิดประโยชนZอย\างสูงสุดและคุ5มค\า ปฏิบัติสืบ

ทอดและนำมาเปLนแบบอย\างในการอนุรักษZ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงให5ยั่งยืนตลอดไป มีจิตสำนึกและมี

ส\วนร\วมในการจัดส่ิงแวดล5อมในภูมิภาคของตนและนำไปประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวันได5อย\างเหมาะสม 
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มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

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

  ส 1.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 

  ส 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4  

  ส 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 

  ส 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3  

  ส 3.2 ป.5/1, ป.5/2 

  ส 5.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 

  ส 5.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 

รวม 28 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 ส 16101 สังคมศึกษา              กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 6                                          เวลา 80 ช่ัวโมง 

  ศึกษา พุทธศาสนาและศาสนาที่นับถือเกี่ยวกับประวัติความสำคัญ ประโยชนZของศาสดาและ

สาวก หลักธรรม หลักจริยธรรม พระไตรป�ฎก การบริหารจิต เจริญป|ญญา ศาสนพิธี พิธีกรรม วันสำคัญ บุคคล

ที ่ทำความดี ข5อมูลข\าวสาร สารสนเทศ ลักษณะคนดี สถานภาพบทบาทหน5าท่ี สิทธิเสรีภาพ อำนาจ

ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข5องกับตนเอง การใช5ทรัพยากรอย\างประหยัด ระบบสินเชื่อและ

ผลกระทบการผลิต การบริโภคและการบริหาร เศรษฐกิจแบบพอเพียง การเงินและการแลกเปลี่ยน สถาบัน

การเงิน ภาษีอากร ความสัมพันธZทางเศรษฐกิจ ศึกษาลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตรZความสัมพันธZระหว\างลักษณะทางกายภาพ กับภัยพิบัติใน การเตรียมความพร5อมรับมือภัยพิบัติ

ปฏิสัมพันธZระหว\างสิ่งแวดล5อมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมการเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพและผลจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่มีต\อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมและการนำเสนอ

แนวทางในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล5อมท่ีย่ังยืน 

  โดยใช5ทักษะการคิดวิเคราะหZ สรุป อธิบายองคZประกอบและความสำคัญ ฝ�กปฏิบัติ สืบค5น 

สังเกต จำแนก อธิบาย อภิปราย สนทนา นำเสนอตัวอย\างแปลความข5อมูลทางภูมิศาสตรZการใช5เทคนิคและ

เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรZและการใช5กระบวนการทางภูมิศาสตรZ 

  เพื่อให5เกิดจิตสำนึก ความศรัทธา เห็นความสำคัญ เห็นคุณค\าและความภาคภูมิใจ สามารถ

บริหารจัดการ ประยุกตZใช5ในการดำเนินชีวิตในสังคมอย\างสงบสุข และเกิดประโยชนZสูงสุดและคุ5มค\า ปฏิบัติสืบ

ทอดและนำมาเปLนแบบอย\างที่ดี ในการอนุรักษZ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงให5ยั่งยืนตลอดไป และมีส\วนร\วม

ในการจัดส่ิงแวดล5อมในประเทศของตนและประยุกตZใช5กับชีวิตประจำวันได5อย\างถูกต5องเหมาะสม 
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มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

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

 ส 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 

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

 ส 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 

 ส 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3  

 ส 3.2 ป.6/1, ป.6/2 

 ส 5.1 ป.6/1, ป.6/2  

 ส 5.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 

รวม 31 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ส 21101 สังคมศึกษา                                     กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 60 ช่ัวโมง     จำนวน 1.5 หน:วยกิต 

  อธิบายการเผยแผ\พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู5ประเทศไทยการสังคายนาการเผย

แผ\ศาสนาเข5าสู 5ประเทศไทยวิเคราะหZความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที ่ตนนับถือที ่ม ีต\อ

สภาพแวดล5อมในสังคมรวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต\อสังคมไทยใน

ฐานะเปLนศาสนาประจำชาติสถาบันหลักของสังคมไทยสภาพแวดล5อมที่กว5างขวางและครอบคลุมสังคมไทยการ

พัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติตั้งแต\ประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกกิริยา หรือศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

วิเคราะหZและประพฤติตนตามแบบอย\างการดำเนินชีวิตและข5อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล\าและศาสนิก

ชนตัวอย\างตามที่กำหนด พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก พุทธคุณและข5อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือ

หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด เห็นคุณค\าและนำไปพัฒนาแก5ไขป|ญหาของตนเองและ

ครอบครัว วิธีคิดแบบคุณค\าแท5คุณค\าเทียมและวิธีคิดแบบคุณโทษ และทางออกหรือทางพัฒนาจิตตามแนวทาง

ของศาสนาที่ตนนับถือ บำเพ็ญประโยชนZต\อศาสนาสถานของศาสนาที่ตนนับถือ จริยวัตรของสาวกเพื่อเปLน

แบบอย\างในการประพฤติปฏิบัติและปฏิบัติอย\างเหมาะสมต\อสาวกศาสนาที่ตนนับถือ วิถีชีวิตของพระภิกษุ 

บทบาทของ ปฏิบัติอย\างเหมาะสมต\อบุคคลต\าง ๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด ปฏิบัติอย\าง

เหมาะสมต\อเพื ่อนตามหลักพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือความเหมาะสมและศึกษา วิเคราะหZ 

บทบาทหน5าที่ของเยาวชนที่มีต\อสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู5อื่น หลักการ 

เจตนารมณZโครงสร5างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห\งราชอาณาจักรไทยฉบับป|จจุบันโดยสังเขป บทบาท

การถ\วงดุลของอำนาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับป|จจุบัน ความคล5ายคลึงและความแตกต\างระหว\าง

วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต5 และวัฒนธรรมที่เปLนป|จจัยในการ

สร5างความสัมพันธZที่ดี หรืออาจนำไปสู\ความเข5าใจผิดต\อกัน ปฏิบัติตนเปLนประโยชนZต\อสังคมและประเทศชาติ 

ปฏิบัติตามกฎหมายคุ5มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุ5มครองผู5บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมาย

รัฐธรรมนูญฉบับป|จจุบันท่ีเก่ียวข5องกับตนเอง  

  โดยใช5ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการสำรวจค5นหา ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการ

รวบรวมข5อมูล ทักษะการตีความ ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการสรุปย\อ ทักษะการนำความรู5ไปใช5 ทักษะการ

วิเคราะหZ ทักษะการสังเคราะหZ ทักษะการประยุกตZใช5ความรู5 ทักษะการจัดโครงสร5าง ทักษะกระบวนการ

ตัดสินใจ 

  เพื่อให5ตระหนักและเห็นคุณค\าในหลักคำสอน หลักธรรมของศาสนาพุทธ และศาสนาที่ตนนับ
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ถือ เคารพถึงความแตกต\างของความเชื่อทางศาสนา ประยุกตZใช5คำสอนและหลักธรรมของทุกศาสนาในการ

ดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคZในด5านรักชาติ ศาสนZ กษัตริยZ ซื่อสัตยZสุจริต         

มีวินัย ใฝ�เรียนรู5 รักความเปLนไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย\างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

ศรัทธาและเปLนส\วนหน่ึงในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความเปLนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

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

   ม.1/11  

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

  ส 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4  

  ส 3.2 ม.1/1, ม.1/2 

รวม 22 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ส 21102 สังคมศึกษา                                     กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 60 ช่ัวโมง     จำนวน 1.5 หน:วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะหZ ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตรZ ค\านิยมและพฤติกรรมการ

บริโภคของคนใน สังคม ซึ่งส\งผลต\อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความเปLนมา หลักการและความสำคัญ

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต\อสังคมไทย บทบาทหน5าที่และความแตกต\างของสถาบันการเงินแต\ละประเภท

และธนาคารกลาง การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข\งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ป|จจัยที่มีอิทธิพลต\อการ

กำหนดอุปสงคZและอุปทาน และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยZสินทางป|ญญา โดยใช5กระบวนการคิด กระบวนการ

สืบค5นข5อมูล กระบวนการเผชิญสถานการณZและแก5ป|ญหา เพื่อให5เกิดความรู5 ความเข5าใจ สถาบันทางเศรษฐกิจ

ต\าง ๆ ความสัมพันธZทางเศรษฐกิจ การร\วมมือทางเศรษฐกิจในสังคมโลก สามารถบริหารจัดการทรัพยากรใน

การผลิตและการบริโภค การใช5ทรัพยากรที่มีอยู\จำกัดได5อย\างมีประสิทธิภาพและคุ5มค\าและนำหลักการของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตZใช5 และศึกษาการใช5เครื่องมือทางภูมิศาสตรZสำรวจ สืบค5น พิกัดภูมิศาสตรZ 

(ละติจูด และลองจิจูด) เส5นแบ\งเวลา และเปรียบเทียบวันเวลาของโลก ลักษณะทางกายภาพ ทำเลที่ตั้งของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม  รวมถึงป|จจัยทางกายภาพ ป|จจัยทางสังคมที่มีผลต\อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และ   โอเชียเนีย สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ประเด็นป|ญหา

จากปฏิสัมพันธZระหว\างสภาพแวดล5อมทางกายภาพกับมนุษยZ  รวมถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติ  การจัดการ

ทางทรัพยากรและส่ิงแวดล5อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

 โดยใช5ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการสำรวจค5นหา ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการรวบรวม

ข5อมูล ทักษะการตีความ ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการสรุปย\อ ทักษะการนำความรู5ไปใช5 ทักษะการวิเคราะหZ 

ทักษะการสังเคราะหZ ทักษะการประยุกตZใช5ความรู5 ทักษะการจัดโครงสร5าง ทักษะกระบวนการตัดสินใจ และใช5

เครื่องมือทางภูมิศาสตรZในการสืบค5น วิเคราะหZ และสรุปข5อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตรZ กระบวนการ

สืบเสาะหาความรู 5 การสังเกต (observation) การแปลความข5อมูลทางภูมิศาสตรZ (interpretation of 

geographic data) การใช 5 เทคน ิคและเคร ื ่องม ือทางภ ูม ิศาสตร Z  (using geographic technique and 

equipment) การคิดเชิงพื้นที่ (spatial thinking) การคิดแบบองคZรวม (holistic thinking) การใช5เทคโนโลยี 

(using technology) การใช5สถิติพื ้นฐาน (using basic statistics) การใช5เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให5เกิด

ความรู5ความเข5าใจ  มีความสามารถทางภูมิศาสตรZ  กระบวนการทางภูมิศาสตรZ และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

  เพื่อให5ตระหนักเห็นคุณค\าของทรัพยากร มีส\วนร\วมในการอนุรักษZ มีความภาคภูมิใจในภูมิ

ป|ญญาท5องถิ่น นำความรู5ที่ได5รับมาประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน ประพฤติตนเปLนแบบอย\างที่ดีมีจิตสำนึกและมี
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ส\วนร\วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล5อมในทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ท่ีย่ังยืนและนำไป

ประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวันได5อย\างเหมาะสม 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ส 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3  

  ส 3.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

  ส 5.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3  

  ส 5.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

รวม 14 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ส 22101 สังคมศึกษา                                     กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 60 ช่ัวโมง     จำนวน 1.5 หน:วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะหZ การเผยแผ\พระพุทธศาสนาสู \ประเทศเพื ่อนบ5าน ความสำคัญของ

พระพุทธศาสนาที่ช\วยเสริมสร5างความเข5าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ5าน เปLนรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณZ

ของชาติ และมรดกของชาติ การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม พุทธประวัติ ตอนผจญมาร การตรัสรู5 

การสั่งสอน ประวัติพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ นางขุชชุตตรา พระเจ5าพิมพิสาร มิตตวินทุกชาดก ราโชวาท

ชาดก พระมหาธรรม-ราชาลิไทย สมเด็จพระมหาสมณเจ5ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส โครงสร5างและ

สาระสังเขปของพระวินัยป�ฎกพระสุตตันตป�ฎก และพระอภิธรรมป�ฎก อธิบายและปฏิบัติตนตามธรรมคุณ และ

ปฏิบัติตนตามข5อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 ในเร่ือง ธรรมคุณ 6 อริยสัจ 4 ทุกขZ (ธรรมท่ีควรรู5) ในเร่ือง ขันธZ 

5 (อายตนะ) สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) ในเรื่องหลักกรรม (สมบัติ 4 วิบัติ 4) อกุศลกรรมบถ 10 อบายมุข 6 นิโรธ 

(ธรรมที ่ควรบรรลุ) ในเรื ่อง สุข 2 (สามิส นิรามิส) มรรค (ธรรมที ่ควรเจริญ) ในเรื ่อง บุพพนิมิตของ

มัชฌิมาปฏิปทา ดรุณธรรรม 6 กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 กุศลกรรมบถ 10 สติป|ฏฐาน 4 มงคล 38 ในเรื่อง ประพฤติ

ธรรม เว5นจากความชั่ว เว5นจากการดื่มน้ำเมา พุทธศาสนสุภาษิต กมฺมุนา วตฺตติ โลโก  กลฺยาณการี กลฺยาณํ 

ปาปการี จ ปาปกํ  สุโข ปุ©ฺญสฺส อุจฺจโย ปูชโก ลภเต ปูชํ วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ  การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู5และ

ดำเนินชีวิตด5วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร5าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธZ สวดมนตZแปล แผ\เมตตา 

บริหารจิตและเจริญป|ญญาด5วยอานาปานสติ มีมรรยาทของความเปLนศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนในศาสนพิธี 

พิธีกรรม และหลักคำสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศึกษาสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพ

หน5าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยการปฏิบัติตนเปLนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยบทบาท

ความสำคัญและความสัมพันธZของสถาบันทางสังคม ความคล5ายคลึงและความแตกต\างของวัฒนธรรมท5องถ่ิน 

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียเพื่อนำไปสู\ความเข5าใจอันดีระหว\างกัน กฎหมายท่ี

เกี่ยวข5องกับตนเองครอบครัวกฎหมายเกี่ยวกับชุมชนและประเทศโดยสังเขปกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษZ

ธรรมชาติกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรและเน5นการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได5บุคคลธรรมดากฎหมาย

แรงงานกฎหมายปกครองแนวทางการคุ5มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู5บริโภคการรักษาและคุ5มครองสิทธิ

ประโยชนZของผู5บริโภคกฎหมายคุ5มครองสิทธิผู 5บริโภคและหน\วยงานที่เกี ่ยวข5องกิจกรรมพิทักษZสิทธิและ

ผลประโยชนZตามกฎหมายในฐานะผู5บริโภคแนวทางการปกปkองสิทธิของผู5บริโภคกระบวนการในการตรา

กฎหมายผู5มีสิทธิเสนอร\างกฎหมายขั้นตอนการตรากฎหมายการมีส\วนร\วมของประชาชนในกระบวนการตรา

กฎหมายข5อมูลข\าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต\อสังคมไทยสมัยป|จจุบัน เหตุการณZและการ
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เปล่ียนแปลงสำคัญของระบบการปกครองของไทยหลักการเลือกข5อมูลข\าวสารเพ่ือนำมาวิเคราะหZ 

  โดยใช5ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการสำรวจค5นหา ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการ

รวบรวมข5อมูล ทักษะการตีความ ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการสรุปย\อ ทักษะการนำความรู5ไปใช5 ทักษะการ

วิเคราะหZ ทักษะการสังเคราะหZ ทักษะการประยุกตZใช5ความรู5 ทักษะการจัดโครงสร5าง ทักษะกระบวนการ

ตัดสินใจ 

  เพื่อให5ตระหนักและเห็นคุณค\าในหลักคำสอน หลักธรรมของศาสนาพุทธ และศาสนาที่ตนนับ

ถือ เคารพถึงความแตกต\างของความเชื่อทางศาสนา ประยุกตZใช5คำสอนและหลักธรรมของทุกศาสนาในการ

ดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคZในด5านรักชาติ ศาสนZ กษัตริยZ ซื่อสัตยZสุจริต มี

วินัย ใฝ�เรียนรู5 รักความเปLนไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย\างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

ศรัทธาและเปLนส\วนหน่ึงในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความเปLนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

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

 ม.2/11  

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

  ส 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

  ส 2.2 ม.2/1, ม.2/2 

รวม 22 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ส 22103 สังคมศึกษา                                     กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 60 ช่ัวโมง     จำนวน 1.5 หน:วยกิต 

  ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และป|จจัยที่มีผลต\อการลงทุนและการออมการบริหารจัด

การเงินออมและการลงทุนภาคครัวเรือนป|ญหาของการลงทุนและการออมในสังคมไทยระบบเศรษฐกิจแบบต\าง 

ๆ การพึ่งพาอาศัยกันและการแข\งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียหลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัยและ

การแข\งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ความสำคัญและหลักการผลิตสินค5าและบริการอย\างประสิทธิภาพ

ป|จจัยการผลิตสินค5าและบริการ และป|จจัยที่มีอิทธิพลต\อการผลิตสินค5าและบริการ สำรวจการผลิตสินค5าใน

ท5องถิ่นตามคำถามพื้นฐานทางเศรษฐกิจ What, How และ for Whom การนำเทคโนโลยีมาใช5ในการผลิต

สินค5าและบริการนำหลักการผลิตมาวิเคราะหZการผลิตสินค5าและบริการในท5องถิ่นทั้งด5านเศรษฐกิจสังคมและ

สิ่งแวดล5อม เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท5องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักการและ

เปkาหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงป|ญหาการผลิตสินค5าและบริการในท5องถิ่นประยุกตZใช5ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค5าและบริการในท5องถิ ่นศึกษาระบบมาตราส\วน ทิศ และ สัญลักษณZ 

องคZประกอบของแผนที ่ พิกัดตำแหน\งต\าง ๆบนผิวโลก ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และ

ทรัพยากรธรรมชาติของท5องถิ่น วิกฤติการณZทางธรรมชาติและส่ิงแวดล5อมในท5องถิ่น ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

สังคม ป|จจัยทางกายภาพและป|จจัยทางสังคมที่มีผลต\อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ประเด็น

ป|ญหาจากปฏิสัมพันธZระหว\างสภาพแวดล5อมทางกายภาพกับมนุษยZที่เกิดขึ้น แนวทางการจัดการภัยพิบัติและ

การจัดการทรัพยากรและ ส่ิงแวดล5อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาอย\างย่ังยืน 

  โดยใช5ทักษะการศึกษา ค5นคว5า สังเกต ระบุ อธิบาย อภิปราย และทักษะทางภูมิศาสตรZ การ

สังเกต (observation การแปลความข5อมูลทางภูมิศาสตรZ (interpretation of geographic data) การใช5

เทคนิคและเครื ่องมือทางภูมิศาสตรZ (using geographic technique and equipment) การคิดเชิงพื ้นท่ี 

(spatial thinking) การคิดแบบองคZรวม (holistic thinking) การใช5เทคโนโลยี (using technology) การใช5

สถิติพ้ืนฐาน (using basic statistics) 

  เพื่อให5เพื่อให5เกิดความรู5ความเข5าใจตระหนักเห็นคุณค\าของการออม ป|จจัยการผลิต รู5จัก

อนุรักษZ มีความภาคภูมิใจในภูมิป|ญญาท5องถิ่น นำความรู5ที่ได5รับมาประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวันประพฤติตน

เปLนแบบอย\างที่ดี มีจิตสำนึกและมีส\วนร\วมในการจัดทรัพยากรและสิ่งแวดล5อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา

ท่ีย่ังยืนและนำไปประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวันได5อย\างเหมาะสม 
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มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด  

  ส 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4  

  ส 3.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

  ส 5.1 ม.2/1- ม.2/2   

  ส 5.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

รวม 14 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ส 23101 สังคมศึกษา                                     กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 60 ช่ัวโมง     จำนวน 1.5 หน:วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะหZ การเผยแผ\พระพุทธศาสนาสู \ประเทศต\าง ๆ ทั ่วโลก ความสำคัญของ

พระพุทธศาสนาในฐานะที่ช\วยสร5างสรรคZอารยธรรมและความสงบสุขแก\โลก ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย\างยั่งยืน พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต\าง ๆ การ

ประพฤติตนตามแบบอย\างการดำเนินชีวิตและข5อคิดจากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอัญญาโกณ

ฑัญญะ พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระเขมาเถรี พระเจ5าปเสนทิโกศล) ชาดก (นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหัง

สชาดก) ศาสนิกชนตัวอย\าง (หม\อมเจ5าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ศาสตราจารยZสัญญา ธรรมศักดิ์) อธิบายสังฆคุณ

และข5อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 ในเรื่องทุกขZ (ธรรมที่ควรรู5) ประกอบด5วยขันธZ 5 (ไตรลักษณZ) สมุทัย 

(ธรรมที่ควรละ) ประกอบด5วย หลักกรรม (วัฏฏะ 3) ปป|ญจธรรม 3 (ตัณหา, มานะ, ทิฏฐิ) นิโรธ (ธรรมที่ควรรู5) 

ประกอบด5วย อัตถะ 3 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) ประกอบด5วย มรรคมีองคZ 8 ป|ญญา 3 สัปปุริสธรรม 7 บุญ

กิริยาวัตถุ 3 อุบาสกธรรม 1 มงคล 38 (มีศิลปวิทยา พบสมณะ ฟ|งธรรมตามกาล สนทนาธรรมตามกาล) พุทธ

ศาสนสุภาษิตในเร่ือง อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย, ธมฺมจารี สุขํ เสติ, ปมาโท มจฺจุโน ปทํ, สุสฺสูสํ ลภเต ปญญํ เร่ืองน\า

รู5จากพระไตรป�ฎก : พุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตน เพ่ือ

เตรียมความพร5อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว การพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู5และดำเนินชีวิตด5วยวิธี

คิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบอริยสัจ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุป|จจัย สวดมนตZแปล แผ\เมตตา บริหารจิต

และเจริญป|ญญาด5วยอานาปานสติ) หน5าที่และบทบาทของสาวกและการปฏิบัติตนต\อสาวกได5ถูกต5อง ปฏิบัติ

ตนอย\างเหมาะสมต\อบุคคลต\าง ๆ ตามหลักศาสนา ตามหน5าที่ของศาสนิกชนที่ดี ศาสนพิธี พิธีกรรม ประวัติวัน

สำคัญทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเปLนพุทธมามกะ การเสนอแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาท่ีตนนับถือ 

การยอมรับความแตกต\างและวิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่น ศึกษาวิเคราะหZความแตกต\างของ

การกระทำความผิดระหว\างคดีอาญาและคดีแพ\ง การมีส\วนร\วมในการปกปkองคุ5มครองผู5อื ่นตามหลักสิทธิ

มนุษยชน การอนุรักษZวัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม ป|จจัยที่ก\อให5เกิดป|ญหาความ

ขัดแย5งภายในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย5ง การดำรงชีวิตอย\างมีความสุขในประเทศและ

สังคมโลก ระบอบการปกครองต\าง ๆ ที่ใช5ในป|จจุบัน เปรียบเทียบการปกครองของไทยกับประเทศอื่น ๆ ท่ีมี

การปกครองระบอบประชาธิปตย รัฐธรรมนูญฉบับป|จจุบันในมาตราต\าง ๆ ที่เกี่ยวข5องกับการเลือกตั้ง การมี

ส\วนร\วมและการตรวจสอบการใช5อำนาจรัฐ ป|ญหาที่เปLนอุปสรรคต\อการพัฒนาประชาธิปไตยและแนว

ทางแก5ไข โดยใช5กระบวนการคิด กระบวนการสืบค5นข5อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
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กระบวนการกลุ\ม กระบวนการเผชิญสถานการณZและแก5ป|ญหา เพื่อให5เกิดความรู5 ความเข5าใจ สามารถนำไป

ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคZในด5านการรักชาติ ศาสนZ กษัตริยZ 

ซื่อสัตยื สุจริต มีวินัย ใฝ�เรียนรู5 รักความเปLนไทย มีจิตสาธารณะ เปLนสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถดำเนินชีวิต

อย\างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

  โดยใช5ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการสำรวจค5นหา ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการ

รวบรวมข5อมูล ทักษะการตีความ ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการสรุปย\อ ทักษะการนำความรู5ไปใช5 ทักษะการ

วิเคราะหZ ทักษะการสังเคราะหZ ทักษะการประยุกตZใช5ความรู5 ทักษะการจัดโครงสร5าง ทักษะกระบวนการ

ตัดสินใจ 

  เพื่อให5ตระหนักและเห็นคุณค\าในหลักคำสอน หลักธรรมของศาสนาพุทธ และศาสนาที่ตนนับ

ถือ เคารพถึงความแตกต\างของความเชื่อทางศาสนา ประยุกตZใช5คำสอนและหลักธรรมของทุกศาสนาในการ

ดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคZในด5านรักชาติ ศาสนZ กษัตริยZ ซื่อสัตยZสุจริต มี

วินัย ใฝ�เรียนรู5 รักความเปLนไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย\างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

ศรัทธาและเปLนส\วนหน่ึงในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความเปLนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

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

  ส 1.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8 

  ส 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

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

รวม 27 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ส 23103 สังคมศึกษา                                     กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 60 ช่ัวโมง     จำนวน 1.5 หน:วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะหZกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ บทบาทหน5าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 

นโยบบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที ่มีต\อบุคคล กลุ\มคนและประเทศชาติ ความสำคัญของการ

รวมกลุ\มทางเศรษฐกิจระหว\างประเทศ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟkอ เงินฝ¬ด ผลเสียจากการว\างงานและ

แนวทางการแก5ป|ญหา สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค5าในการค5าระหว\างประเทศ การมีส\วนร\วมในการแก5ไข

ป|ญหาและการพัฒนาท5องถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธZระหว\างแยวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

กับระบบสหกรณZ โดยใช5กระบวนการคิด กระบวนการสืบค5นข5อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ

สถานการณZและแก5ป|ญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ\ม เพ่ือให5เกิดความรู5ความเข5าใจ เห็นความสำคัญ

และสามารถนำไปประยุกตZใช5ในการดำเนินชีวิต มีส\วนร\วมในการแก5ไขป|ญหาและพัฒนาท5องถิ่นตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคZในด5านวินัยใฝ�เรียนรู5 ซื่อสัตยZ

สุจริต มุ\งม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ อยู\อย\างพอเพียง ศึกษาการใช5เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรZ สำรวจ สืบค5น 

ลักษณะทางกายภาพ ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงป|จจัยทางกายภาพ ป|จจัยทางสังคมท่ี

มีผลต\อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต5 สาเหตุการเกิด

ภัยพิบัติ ประเด็นป|ญหาจากปฏิสัมพันธZระหว\างสภาพแวดล5อมทางกายภาพกับมนุษยZ รวมถึงแนวทางการ

จัดการภัยพิบัติ การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล5อมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต5  

  โดยใช5เคร่ืองมืองทางภูมิศาสตรZในการสืบค5น วิเคราะหZ และสรุปข5อมูลตามกระบวนการทาง

ภูมิศาสตรZ กระบวนการสืบเสาะหาความรู5 ใช5ทักษะทางภูมิศาสตรZด5านการสังเกต การแปลความข5อมูลทาง

ภูมิศาสตรZ การคิดเชิงพื้นที่ การคิดแบบองคZรวม การใช5เทคโนโลยี การใช5เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตรZ 

การคิดเชิงภูมิสัมพันธZ การใช5สถิติพ้ืนฐาน รวมถึงทักษะด5านการส่ือสาร และการใช5เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  เพื่อให5เพื่อให5เกิดความรู5ความเข5าใจตระหนักเห็นคุณค\าของการออม ป|จจัยการผลิต รู5จัก

อนุรักษZ มีความภาคภูมิใจในภูมิป|ญญาท5องถิ่น นำความรู5ที่ได5รับมาประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวันประพฤติตน

เปLนแบบอย\างที่ดี มีจิตสำนึกและมีส\วนร\วมในการจัดทรัพยากรและสิ่งแวดล5อมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีป

อเมริกาใต5ท่ีย่ังยืนและนำไปประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวันได5อย\างเหมาะสม 
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มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ส 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 

  ส 2.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

  ส 5.1 ม.3/1, ม.3/2 

  ส 5.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 

รวม 16 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 ส 11102 ประวัติศาสตรR              กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 1                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษา  ชื่อวัน  เดือน  ปa  และการนับช\วงเวลาตามปฏิทินที่ใช5ในชีวิตประจำวัน เรียงลำดับ

เหตุการณZในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น ประวัติความเปLนมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถาม

ผู5เกี่ยวข5องความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล5อม  สิ่งของ  เครื่องใช5  หรือการดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัย

ของพ\อแม\  ปู�ย\า ตายาย  เหตุการณZที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต\อตนเองในป|จจุบัน ความหมายและ

ความสำคัญของสัญลักษณZสำคัญของชาติไทย สถานที่สำคัญซึ่งเปLนแหล\งวัฒนธรรมในชุมชน สิ่งที่ตนรักและ

ภาคภูมิใจในท5องถ่ิน 

  โดยใช5วิธีการทางประวัติศาสตรZ ทักษะการคิดขั้นสูง กระบวนการสืบค5นข5อมูล กระบวนการ

ปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม  กระบวนการกลุ\ม  กระบวนการเผชิญสถานการณZและแก5ป|ญหา 

  เพื ่อให5เกิดความรู 5  ความเข5าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคZในด5านรักชาติ ศาสนZ กษัตริยZ  ซ่ือสัตยZสุจริต มีวินัย  ใฝ�เรียนรู5 รักความ

เปLนไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณลักษณะความเปLนพลเมืองไทย และพลเมืองโลกที่ดี สามารถดำเนินชีวิตอย\าง

สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

  ส 4.1 ป.1/1, ป.1/2,  ป.1/3  

  ส 4.2 ป.1/1, ป.1/2  

  ส 4.3 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  

รวม  8  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 ส 12102 ประวัติศาสตรR              กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 2                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษา วิเคราะหZ อธิบาย การใช5คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณZในอดีต ป|จจุบัน และอนาคต 

การลำดับเหตุการณZ  ที ่เกิดขึ ้นในครอบครัวหรือในช\วงชีวิตของตนเอง โดยใช5หลักฐานที่เกี ่ยวข5อง การ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงป|จจุบัน และผลกระทบที่เกิดขึ้นต\อวิถีชีวิต

ของคนในชุมชน บุคคลที่ทำประโยชนZต\อท5องถิ่นหรือประเทศชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิป|ญญาไทยท่ี

ภาคภูมิใจ และควรอนุรักษZไว5 

  โดยใช5วิธีการทางประวัติศาสตรZ ทักษะการคิดขั้นสูง กระบวนการสืบค5นข5อมูล กระบวนการ

ปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม  กระบวนการกลุ\ม  กระบวนการเผชิญสถานการณZและแก5ป|ญหา 

  เพื ่อให5เกิดความรู 5  ความเข5าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคZในด5านรักชาติ ศาสนZ กษัตริยZ  ซ่ือสัตยZสุจริต มีวินัย  ใฝ�เรียนรู5  รักความ

เปLนไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณลักษณะความเปLนพลเมืองไทย และพลเมืองโลกที่ดี สามารถดำเนินชีวิตอย\าง

สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

  ส 4.1 ป.2/1, ป.2/2  

  ส 4.2 ป.2/1, ป.2/2  

  ส 4.3 ป.2/1, ป.2/2  

รวม  6  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 ส 13102 ประวัติศาสตรR              กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 3                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษา วิเคราะหZ อธิบาย ลำดับเหตุการณZสำคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยระบุหลักฐานและ

แหล\งข5อมูลท่ีเก่ียวข5อง การเทียบศักราชท่ีสำคัญตามปฏิทินท่ีใช5ในชีวิตประจำวัน ป|จจัยท่ีมีอิทธิพลต\อการต้ังถ่ิน

ฐานและพัฒนาการของชุมชน ลักษณะที่สำคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ความ

เหมือนและความต\างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอ่ืน ๆ ระบุพระนามและอธิบายพระราชกรณียกิจ

โดยสังเขปของพระมหากษัตริยZไทยที่เปLนผู5สถาปนาอาณาจักรไทย พระมหากษัตริยZในรัชกาลป|จจุบัน และ

วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีปกปkองประเทศชาติ 

  โดยใช5วิธีการทางประวัติศาสตรZ ทักษะการคิดขั้นสูง กระบวนการสืบค5นข5อมูล กระบวนการ

ปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม  กระบวนการกลุ\ม  กระบวนการเผชิญสถานการณZและแก5ป|ญหา 

  เพื ่อให5เกิดความรู 5  ความเข5าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคZในด5านรักชาติ ศาสนZ กษัตริยZ  ซื่อสัตยZสุจริต มีวินัย  ใฝ�เรียนรู5 รักความ

เปLนไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณลักษณะความเปLนพลเมืองไทย และพลเมืองโลกที่ดี สามารถดำเนินชีวิตอย\าง

สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

  ส 4.1 ป.3/1, ป.3/2  

  ส 4.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  

  ส 4.3 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  

รวม  8  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 ส 14102 ประวัติศาสตรR              กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 4                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษา วิเคราะหZ การนับช\วงเวลาเปLนทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ ยุคสมัยในการศึกษา

ประวัติของมนุษยชาติโดยสังเขป ประเภทหลักฐานที่ใช5ในการศึกษาความเปLนมาของท5องถิ่น การตั้งหลักแหล\ง

และพัฒนาการของมนุษยZยุคก\อนประวัติศาสตรZและยุคประวัติศาสตรZโดยสังเขป ยกตัวอย\างหลักฐานที่พบใน

ท5องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ด5านการเมืองการ

ปกครอง และเศรษฐกิจโดยสังเขป ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย  ภูมิป|ญญาไทยที่สำคัญสมัย

สุโขทัยท่ีน\าภาคภูมิใจและควรค\าแก\การอนุรักษZ  

  โดยใช5วิธีการทางประวัติศาสตรZ ทักษะการคิดขั้นสูง กระบวนการสืบค5นข5อมูล กระบวนการ

ปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม  กระบวนการกลุ\ม  กระบวนการเผชิญสถานการณZและแก5ป|ญหา 

  เพื ่อให5เกิดความรู 5  ความเข5าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคZในด5านรักชาติ ศาสนZ กษัตริยZ  ซื่อสัตยZสุจริต มีวินัย  ใฝ�เรียนรู5 รักความ

เปLนไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณลักษณะความเปLนพลเมืองไทย และพลเมืองโลกที่ดี สามารถดำเนินชีวิตอย\าง

สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

  ส 4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3       

  ส 4.2 ป.4/1, ป.4/2       

  ส 4.3 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3   

รวม  8  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 ส 15102 ประวัติศาสตรR              กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 5                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษา วิเคราะหZ อธิบาย ความเปLนมาของท5องถิ่นโดยใช5หลักฐานและข5อมูลจากแหล\งต\าง ๆ 

เพื่อใช5ตอบคำถามทางประวัติศาสตรZ ความแตกต\างระหว\างความจริงกับข5อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท5องถ่ิน 

อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต\อไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต5 อิทธิพลของวัฒนธรรมต\างชาติที่มี

ต\อสังคมไทยป|จจุบัน พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรี ป|จจัยที่ส\งเสริมความเจริญรุ\งเรืองทาง

เศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น\า

ภาคภูมิใจ ภูมิป|ญญาไทยท่ีสำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี ท่ีน\าภาคภูมิใจ และควรค\าแก\การอนุรักษZ 

  โดยใช5วิธีการทางประวัติศาสตรZ ทักษะการคิดขั้นสูง กระบวนการสืบค5นข5อมูล กระบวนการ

ปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม  กระบวนการกลุ\ม  กระบวนการเผชิญสถานการณZและแก5ป|ญหา 

  เพื่อให5เกิดความรู5 ความเข5าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคZในด5านรักชาติ ศาสนZ กษัตริยZ ซื่อสัตยZสุจริต มีวินัย  ใฝ�เรียนรู5 รักความเปLนไทย       

มีจิตสาธารณะ มีคุณลักษณะความเปLนพลเมืองไทย และพลเมืองโลกที่ดี สามารถดำเนินชีวิตอย\างสันติสุขใน

สังคมไทยและสังคมโลก 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

  ส 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3  

  ส 4.2 ป.5/1, ป.5/2  

  ส 4.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4    

รวม  9  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 ส 16102 ประวัติศาสตรR              กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 6                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษา วิเคราะหZ อธิบาย นำเสนอ ความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตรZในการศึกษา

เรื่องราวทางประวัติศาสตรZอย\างง\ายๆ ข5อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข5าใจเรื่องราวสำคัญใน

อดีต สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประเทศเพ่ือนบ5านในป|จจุบัน ความสัมพันธZของกลุ\ม

อาเซียน พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทรZ ป|จจัยท่ีส\งเสริมความเจริญรุ\งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง

ของไทยสมัยรัตนโกสินทรZ ผลงานของบุคคลสำคัญด5านต\าง ๆ สมัยรัตนโกสินทรZ ภูมิป|ญญาไทยที่สำคัญสมัย

รัตนโกสินทรZท่ีน\าภาคภูมิใจและควรค\าแก\การอนุรักษZ 

  โดยใช5วิธีการทางประวัติศาสตรZ ทักษะการคิดขั้นสูง กระบวนการสืบค5นข5อมูล กระบวนการ

ปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม  กระบวนการกลุ\ม  กระบวนการเผชิญสถานการณZและแก5ป|ญหา  

  เพื ่อให5เกิดความรู 5  ความเข5าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคZในด5านรักชาติ ศาสนZ กษัตริยZ  ซื่อสัตยZสุจริต มีวินัย  ใฝ�เรียนรู5 รักความ

เปLนไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณลักษณะความเปLนพลเมืองไทย และพลเมืองโลกที่ดี สามารถดำเนินชีวิตอย\าง

สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

  ส 4.1 ป.6/1, ป.6/2 

  ส 4.2 ป.6/1, ป.6/2 

  ส 4.3 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4  

รวม  8  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ส 21102 ประวัติศาสตรR                                  กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 20 ช่ัวโมง     จำนวน 0.5 หน:วยกิต 

  ศึกษาและลงมือปฏิบัติในเรื่อง วิเคราะหZความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตรZ 

เทียบศักราชตามระบบต\าง ๆ ที่ใช5ศึกษาประวัติศาสตรZ นำวิธีการทางประวัติศาสตรZมาใช5ศึกษาเหตุการณZ ทาง

ประวัติศาสตรZ อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต\าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต5 ระบุความสำคัญของแหล\งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต5  

  โดยใช5วิธีการทางประวัติศาสตรZมาวิเคราะหZเหตุการณZต\าง ๆ อย\างเปLนระบบ เพื่อให5ผู5เรียน

เข5าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงป|จจุบัน และเข5าใจความเปLนมาของวัฒนธรรม ภูมิป|ญญาไทย  

  เพื่อให5ผู5เรียนตระหนักและเห็นคุณค\าของเวลา วิถีชีวิตของชุมชนจากอดีตถึงป|จจุบัน และมี

ความรักความภูมิใจในความเปLนไทย ภูมิป|ญญาไทย และธำรงรักษาความเปLนไทย 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

 ส 4.1  ม.1/1, ม.1/2,  ม.1/3 

 ส 4.2  ม.1/1, ม.1/2    

รวม 5 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ส 21104 ประวัติศาสตรR                                  กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 20 ช่ัวโมง     จำนวน 0.5 หน:วยกิต 

  ศึกษาและ วิเคราะหZพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด5านต\าง ๆ วิเคราะหZป|จจัย

ที่ส\งผลต\อความมั่นคง และความเจริญรุ\งเรืองของอาณาจักรอยุธยา ระบุภูมิป|ญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย

อยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิป|ญญาดังกล\าวต\อการพัฒนาชาติไทยในยุคต\อมา 

  โดยใช5วิธีการทางประวัติศาสตรZ กระบวนการคิดวิเคราะหZ กระบวนการสืบค5นข5อมูล 

กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ\ม กระบวน การเรียนรู5แบบบูรณาการ กระบวนการแก5ป|ญหา  

  เพื่อให5เกิดความรู5 ความเข5าใจถึงความสำคัญของเหตุการณZทางประวัติศาสตรZ สามารถใช5

วิธีการทางประวัติศาสตรZมาวิเคราะหZเหตุการณZต\าง ๆ อย\างเปLนระบบ เข5าใจความเปLนมาของชาติไทย 

พัฒนาการด5านต\าง ๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิป|ญญาไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงคZด5านรักชาติ ศาสนZ กษัตริยZ 

ซ่ือสัตยZสุจริต มีวินัยใฝ�เรียนรู5 มุ\งม่ันในการทำงาน รักความเปLนไทย และมีจิตสาธารณะ 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

 ส 4.3 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3   

รวม 3 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 126 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ส 22102 ประวัติศาสตรR                                  กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 20 ช่ัวโมง     จำนวน 0.5 หน:วยกิต 

  ศึกษาเรื ่อง ประเมินความน\าเชื ่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตรZในลักษณะต\าง ๆ 

วิเคราะหZความแตกต\างระหว\างความจริงกับข5อเท็จจริงของเหตุการณZทางประวัติศาสตรZ เห็นความสำคัญของ

การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตรZที่น\าเชื่อถือ อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ

ภูมิภาคเอเชีย ระบุความสำคัญของแหล\งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย  

  โดยใช5วิธ ีการทางประวัติศาสตรZ กระบวนการคิดวิเคราะหZ กระบวนการสืบค5นข5อมูล 

กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ\ม กระบวน การเรียนรู5แบบบูรณาการ กระบวนการแก5ป|ญหา  

  เพื่อให5เกิดความรู5 ความเข5าใจถึงความสำคัญของเหตุการณZทางประวัติศาสตรZ สามารถใช5

วิธีการทางประวัติศาสตรZมาวิเคราะหZเหตุการณZต\าง ๆ อย\างเปLนระบบ เข5าใจความเปLนมาของชาติไทย 

พัฒนาการด5านต\าง ๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิป|ญญาไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงคZด5านรักชาติ ศาสนZ กษัตริยZ 

ซ่ือสัตยZสุจริต มีวินัยใฝ�เรียนรู5 มุ\งม่ันในการทำงาน รักความเปLนไทย และมีจิตสาธารณะ 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

 ส 4.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

 ส 4.2 ม.2/1, ม.2/2   

รวม 5 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ส 22104 ประวัติศาสตรR                                  กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 20 ช่ัวโมง     จำนวน 0.5 หน:วยกิต 

  ศึกษาและ วิเคราะหZพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด5านต\าง ๆ วิเคราะหZป|จจัย

ที่ส\งผลต\อความมั่นคง และความเจริญรุ\งเรืองของอาณาจักรอยุธยา ระบุภูมิป|ญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย

อยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิป|ญญาดังกล\าวต\อการพัฒนาชาติไทยในยุคต\อมาโดยการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู 5เน5นการให5ประสบการณZที ่ใกล5ตัวผู 5เรียน เพื ่อให5เกิดการเชื ่อมโยงประสบการณZเดิมสู \การสร5าง

ประสบการณZใหม\ โดยการใช5ภาพ ข\าว หรือสถานการณZต\าง ๆ ให5ผู5เรียนฝ�ก 

  โดยใช5วิธ ีการทางประวัติศาสตรZ กระบวนการคิดวิเคราะหZ กระบวนการสืบค5นข5อมูล 

กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ\ม กระบวน การเรียนรู5แบบบูรณาการ กระบวนการแก5ป|ญหา  

  เพื่อให5เกิดความรู5 ความเข5าใจถึงความสำคัญของเหตุการณZทางประวัติศาสตรZ สามารถใช5

วิธีการทางประวัติศาสตรZมาวิเคราะหZเหตุการณZต\าง ๆ อย\างเปLนระบบ เข5าใจความเปLนมาของชาติไทย 

พัฒนาการด5านต\าง ๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิป|ญญาไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงคZด5านรักชาติ ศาสนZ กษัตริยZ 

ซ่ือสัตยZสุจริต มีวินัยใฝ�เรียนรู5 มุ\งม่ันในการทำงาน รักความเปLนไทย และมีจิตสาธารณะ 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

 ส 4.3 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

รวม 3 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ส 23102 ประวัติศาสตรR                                  กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 20 ช่ัวโมง     จำนวน 0.5 หน:วยกิต 

  ศึกษาเรื ่อง เรื ่องราวเหตุการณZสำคัญทางประวัติศาสตรZได5อย\างมีเหตุผลตามวิธีการทาง

ประวัติศาสตรZใช5วิธีการทางประวัติศาสตรZในการศึกษาเรื่องราวต\าง ๆ ที่ตนสนใจ อธิบายพัฒนาการทางสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต\าง ๆ ในโลกโดยสังเขป วิเคราะหZผลของการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู\ความ

ร\วมมือและความขัดแย5งในคริสตZศตวรรษท่ี 20 ตลอดจนความพยายามในการขจัดป|ญหาความขัดแย5ง  

  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5เน5นการให5ประสบการณZที ่ใกล5ตัวผู 5เรียน เพื ่อให5เกิดการ

เชื่อมโยงประสบการณZเดิมสู\การสร5างประสบการณZใหม\ โดยการใช5ภาพ ข\าว หรือสถานการณZต\าง ๆ ให5ผู5เรียน

ฝ�กการสังเกต ตอบคำถามหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต5อง เหมาะสม ส\งเสริมการทำงานกลุ\มเพื่อพัฒนาทักษะทาง

สังคม นำไปสู\การยอมรับและเห็นคุณค\าของตนเองและผู5อ่ืน 

  เพื่อให5ผู5เรียนตระหนักและเข5าใจความเปLนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิป|ญญาไทย มีความ

รักความภาคภูมิใจ และธำรงความเปLนไทย 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

 ส 4.1 ม.3/1, ม.3/2 

 ส 4.2 ม.3/1, ม.3/2   

รวม 4 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ส 23104 ประวัติศาสตรR                                  กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 20 ช่ัวโมง     จำนวน 0.5 หน:วยกิต 

  ศึกษาและวิเคราะหZพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทรZในด5านต\าง ๆ วิเคราะหZป|จจัยที่ส\งผล

ต\อความมั่นคงและความเจริญรุ\งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทรZ วิเคราะหZภูมิป|ญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย

รัตนโกสินทรZและอิทธิพลต\อการพัฒนาชาติไทย วิเคราะหZบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย 

  โดยใช5วิธ ีการทางประวัติศาสตรZ กระบวนการคิดวิเคราะหZ กระบวนการสืบค5นข5อมูล 

กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ\ม กระบวน การเรียนรู5แบบบูรณาการ กระบวนการแก5ป|ญหา  

  เพื่อให5เกิดความรู5 ความเข5าใจถึงความสำคัญของเหตุการณZทางประวัติศาสตรZ สามารถใช5

วิธีการทางประวัติศาสตรZมาวิเคราะหZเหตุการณZต\าง ๆ อย\างเปLนระบบ เข5าใจความเปLนมาของชาติไทย 

พัฒนาการด5านต\าง ๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิป|ญญาไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงคZด5านรักชาติ ศาสนZ กษัตริยZ 

ซ่ือสัตยZสุจริต มีวินัยใฝ�เรียนรู5 มุ\งม่ันในการทำงาน รักความเปLนไทย และมีจิตสาธารณะ 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

 ส 4.3 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

รวม 4 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

 ส 11201 ต)านทุจริตศึกษา                   กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 1                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของของใช5ส\วนตนและของใช5ส\วนรวม การจำแนกของใช5ส\วนตน

และของใช5ส\วนรวม การใช5ของใช5ส\วนตน และของใช5ส\วนรวมอย\างถูกต5องทั้งภายในบ5านและภายในห5องเรียน 

ศึกษาความหมายของสถานที่ส\วนตนและส\วนรวม การจำแนกสถานที่ส\วนตนและส\วนรวมได5 การปฏิบัติตนได5

ดีเมื่ออยู\ในสถานที่ส\วนตน และส\วนรวม ศึกษาความหมายของผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZส\วนรวม 

การจำแนกผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZส\วนรวม ศึกษาความหมายระบบคิดฐานสองและฐานสิบ 

พฤติกรรมที่แสดงออกแบบระบบคิดฐานสองและฐานสิบจากสถานการณZใกล5ตัว การนำระบบคิดฐานสองและ

ฐานสิบไปประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน) ความหมายของคำว\า ทุจริต ความหมายของคำว\า ละอาย ความหมาย

ของความไม\ทนต\อการทุจริต แนวทางการปฏิบัติตนเปLนผู5ละอายและไม\ทนต\อการทุจริตในการทำการบ5าน การ

ปฏิบัติตนไม\ทุจริตในการทำการบ5าน การปฏิบัติตนในการไม\ทนต\อการทุจริตเมื่อเห็นเพื่อนทุจริตในการทำ

การบ5าน ความหมายของการทำเวร เหตุผลของการที่ต5องทำเวร แนวทางในการปฏิบัติตนให5เปLนผู5ละอายและ

ไม\ทนต\อการทุจริตในการทำเวร การปฏิบัติตนเปLนผู5มีความละอายเมื่อไม\ช\วยเพื่อนทำเวร การปฏิบัติตนเปLนผู5

ไม\ทนต\อการทุจริตเมื่อเห็นเพื่อนทุจริตในการทำเวร ความหมายของข5อสอบ แนวทางการเปLนผู5ละอายและไม\

ทนต\อการทุจริตในการสอบ การปฏิบัติตนเปLนผู5ไม\ทุจริตในการสอบ การปฏิบัติตนเปLนผู5ไม\ทนต\อการทุจริตเม่ือ

เห็นเพ่ือนทุจริต ในการสอบ ความหมายของ STRONG : จิตพอเพียงต5านทุจริต การปฏิบัติตนเปLนผู5ท่ี STRONG 

จิตพอเพียงต5านทุจริตในกิจกรรมการเลือกตั้งหัวหน5าห5อง กิจกรรมการทำความสะอาดห5องเรียน มีวินัยในการ

วางรองเท5า กิจกรรมการวางรองเท5า กิจกรรมงานประดิษฐZ ความหมายของความรับผิดชอบ ตัวอย\างความ

รับผิดชอบต\อตนเองและผู5อื่น การปฏิบัติตนเปLนผู5มีความรับผิดซอบในการทำความสะอาดบ5าน การล5างจาน 

การพับผ5า การวางรองเท5าการทำความสะอาดห5องเรียน หลักการใช5ห5องน้ำที่ถูกวิธี การปฏิบัติตนเปLนผู5มีความ

รับผิดชอบในการใช5ห5องน้ำ ข5อตกลงในการอยู\ร\วมกันในห5องเรียนของตนเอง การปฏิบัติตนเปLนผู5อยู\ภายใต5

ข5อตกลงของห5องเรียนอย\างมีความสุข 

  โดยใช5กระบวนการคิด วิเคราะหZ จำแนก แยกแยะ การฝ�กปฏิบัติจริง การทำโครงงาน

กระบวนการเรียนรู5 5 ขั้นตอน ( 5 STEPs) การอภิปราย การสืบสวน การแก5ป|ญหา ทักษะการอ\าน และการ

เขียน  
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  เพื่อให5นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร5างวัฒนธรรมต\อต5านการทุจริต 

การยึดถือประโยชนZส\วนรวมมากกว\าประโยชนZส\วนตน มีจิตพอเพียงต5านทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะไม\

ทุจริตและไม\ทนต\อการทุจริตทุกรูปแบบ 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. มีความรู5 ความเข5าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตน กับผลประโยชนZ

ส\วนรวม 

  2. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับความละอายและความไม\ทนต\อการทุจริต 

  3. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  4. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต\อสังคม 

  5. สามารถคิดแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตน กับผลประโยชนZส\วนรวมได5 

  6. ปฏิบัติตนเปLนผู5ละอายและไม\ทนต\อการทุจริตทุกรูปแบบ 

  7. ปฏิบัติตนเปLนผู5ท่ี STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  8. ปฏิบัติตนตามหน5าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต\อสังคม 

  9. ตระหนักและเห็นความสำคัญในการแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZ

ส\วนรวม 

  10. ตระหนักและมีความละอาย ไม\ทนต\อการทุจริต 

  11. ตระหนักและเห็นความสำคัญของ STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  12.  ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเปLนพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบต\อสังคมใน

การปkองกันการทุจริต 

รวม 12 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

 ส 12201 ต)านทุจริตศึกษา                   กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 2                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของของใช5ส\วนตนและของใช5ส\วนรวม การจำแนกของใช5ส\วนตน

และของใช5ส\วนรวม การใช5ของใช5ส\วนตน และของใช5ส\วนรวมอย\างถูกต5องทั้งภายในบ5านและภายในห5องเรียน 

ศึกษาความหมายของสถานที่ส\วนตนและส\วนรวม การจำแนกสถานที่ส\วนตนและส\วนรวมได5 การปฏิบัติตนได5

ดีเมื่ออยู\ในสถานที่ส\วนตน และส\วนรวม ศึกษาความหมายของผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZส\วนรวม 

การจำแนกผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZส\วนรวม ศึกษาความหมายระบบคิดฐานสองและฐานสิบ 

พฤติกรรมที่แสดงออกแบบระบบคิดฐานสองและฐานสิบจากสถานการณZใกล5ตัว การนำระบบคิดฐานสองและ

ฐานสิบไปประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความละอายและไม\ทนต\อการทุจริต วิธีปฏิบัติ

กิจกรรมในโรงเรียน ที่ได5รับมอบหมาย ผลดีของการปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียน ผลดีในการปฏิบัติตนตามหน5าท่ี 

ที่ได5รับมอบหมาย แนวทางการปฏิบัติตนเปLน ผู5มีความละอายและไม\ทน ต\อการทุจริต ประโยชนZของการใช5น้ำ

และ ไฟฟkาอย\างประหยัดในระดับ โรงเรียนวิธีการใช5น้ำและไฟฟkาในระดับ โรงเรียนอย\างประหยัดและคุ5มค\า 

คุณค\าการใช5น้ำและไฟฟkา อย\างประหยัดในระดับโรงเรียน คุณสมบัติที่ต5องการในการเลือกเปLนผู5นำในระดับ

โรงเรียน วิธีการคัดเลือกผู5นำในระดับ โรงเรียนอย\างถูกต5องและเหมาะสม การเลือกผู5นำในระดับโรงเรียน อย\าง

เหมาะสมวิธีการคัดแยกขยะในโรงเรียน วิธีการลดปริมาณขยะในโรงเรียน คุณค\าและประโยชนZของการคัดแยก

ขยะในโรงเรียน วิธีการปฏิบัติตนในการ รับประทานอาหารกลางวันอย\างถูกต5อง การปฏิบัติตนเปLนแบบอย\างท่ี

ดีในการรับประทานอาหาร ความหมายของสิทธิและหน5าที่ของพลเมือง สิทธิของพลเมือง สิทธิ์ในการศึกษา 

สิทธิและหน5าท่ีของพลเมืองท่ีดี ตัวอย\างพฤติกรรมท่ีปฏิบัติตามหน5าท่ีของพลเมืองท่ีตี ประโยชนZท่ีได5รับจากการ

ปฏิบัติ ตนตามหน5าที่ของพลเมืองที่ตี ความหมายของสิทธิและหน5าที่ของพลเมืองที่ดีในโรงเรียน การปฏิบัติตน

ตามสิทธิและหน5าที่ของตนเองและผู5อื่น การจำแนกสิทธิและหน5าที่ในโรงเรียน สิทธิและหน5าที่ของตนเอง ใน

โรงเรียนสิทธิที ่ได5รับในโรงเรียนความรับผิดชอบของตนที่มีในโรงเรียน การปฏิบัติตนให5เปLนผู 5ที ่มีความ

รับผิดชอบในโรงเรียน ความหมายของกฎ ระเบียบกติกาของโรงเรียน การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ กติกา 

ของโรงเรียนการปฏิบัติตนในการต\อต5านทุจริต ตัวอย\างพฤติกรรมการทุจริตภายในโรงเรียน 

  โดยใช5กระบวนการคิด วิเคราะหZ จำแนก แยกแยะ การฝ�กปฏิบัติจริง การทำโครงงาน

กระบวนการเรียนรู5 5 ขั้นตอน ( 5 STEPs) การอภิปราย การสืบสวน การแก5ป|ญหา ทักษะการอ\าน และการ

เขียน  
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  เพื่อให5นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร5างวัฒนธรรมต\อต5านการทุจริต 

การยึดถือประโยชนZส\วนรวมมากกว\าประโยชนZส\วนตน มีจิตพอเพียงต5านทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะไม\

ทุจริตและไม\ทนต\อการทุจริตทุกรูปแบบ 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. มีความรู5 ความเข5าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตน กับผลประโยชนZ

ส\วนรวม 

  2. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับความละอายและความไม\ทนต\อการทุจริต 

  3. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  4. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต\อสังคม 

  5. สามารถคิดแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตน กับผลประโยชนZส\วนรวมได5 

  6. ปฏิบัติตนเปLนผู5ละอายและไม\ทนต\อการทุจริตทุกรูปแบบ 

  7. ปฏิบัติตนเปLนผู5ท่ี STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  8. ปฏิบัติตนตามหน5าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต\อสังคม 

  9. ตระหนักและเห็นความสำคัญในการแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZ

ส\วนรวม 

  10. ตระหนักและมีความละอาย ไม\ทนต\อการทุจริต 

  11. ตระหนักและเห็นความสำคัญของ STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  12.  ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเปLนพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบต\อสังคมใน

การปkองกันการทุจริต 

รวม 12 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

 ส 13201 ต)านทุจริตศึกษา                   กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 3                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อประโยชนZส\วนตนและส\วนรวมในหมู\บ5าน ตัวอย\างสถานท่ี

ส\วนรวม ความสำคัญของสถานที่ส\วนรวม วิธีดูแลรักษาสถานที่ส\วนรวม การเปรียบเทียบผลประโยชนZ ส\วนตน

และผลประโยชนZส\วนรวมในหมู\บ5านการแยกแยะผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZส\วนรวม ข5อดี ของการ

ปฏิบัติในการใช5ของส\วนรวมในหมู\บ5าน ข5อเสียของการไม\ปฏิบัติตนในการใช5ของส\วนรวมในหมู\บ5านพฤติกรรม

ระบบคิดฐานสอง การนำระบบคิดฐานสองไปประยุกตZใช5ในหมู\บ5าน การปฏิบัติตนเพื่อประโยชนZส\วนตนใน

หมู\บ5าน การปฏิบัติตนเพื่อประโยซนZส\วนรวมในหมู\บ5าน ตัวอย\างสถานที่ส\วนรวม ความสำคัญของสถานท่ี

ส\วนรวม วิธีดูแลรักษาสถานที่ส\วนรวมการเปรียบเทียบผลประโยชนZส\วนตน และผลประโยชนZส\วนรวมใน

หมู\บ5าน การแยกแยะผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZส\วนรวมข5อดี ของการปฏิบัติในการใช5ของส\วนรวม

ในหมู\บ5านข5อเสีย ของการไม\ปฏิบัติตนในการใช5ของส\วนรวมในหมู\บ5านพฤติกรรมระบบคิดฐานสองการนำ

ระบบคิดฐานสองไปประยุกตZใช5ในหมู\บ5าน การปฏิบัติตนเปLนผู5มีความละอายต\อการทั้งขยะไม\ถูกที่ในหมู\บ5าน

การปฏิบัติตนเปLนผู5มีความละอายเมื่อไม\ปฏิบัติตนตามข5อตกลงของหมู\บ5าน กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในหมู\บ5าน 

ผลดีที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมในหมู\บ5าน แนวทางการปฏิบัติตนเปLนผู5มีความละอายและไม\ทนต\อการทุจริต

ระดับหมู\บ5าน การปฏิบัติตนเปLนผู5ละอายและไม\ทนต\อการทุจริต  ก า รค ั ด แ ยกขยะ ไ ด 5 ถ ู ก ป ร ะ เ ภท 

ผลกระทบจากการทิ้งขยะไม\เลือกที่ การนำขยะไปประดิษฐZของเล\น ความหมายของคำว\าเลือกตั้ง ขั้นตอนการ

เลือกตั้งผู5ใหญ\บ5าน บทบาทหน5าที่ของผู5ใหญ\บ5าน ความสำคัญในการทำความสะอาดในหมู\บ5าน อุปกรณZที่ใช5ใน

การทำความสะอาดในหมู\บ5าน ประโยชนZของการทำความสะอาดในหมู\บ5าน แนวทางในการใช5ถนนอย\าง

ปลอดภัยในหมู\บ5าน วิธีดูแลรักษาถนนในหมู\บ5าน สิทธิท่ีมีต\อตนเองและผู5อ่ืนความหมายของทางสาธารณะ และ

พื้นที่สาธารณะ สิทธิที่จะได5รับในการใช5ทางสาธารณะและพื้นที่สาธารณะสิทธิที่ไต5รับจากประชาสัมพันธZ

หมู\บ5าน สิทธิท่ีได5รับจากการใช5ไฟสาธารณะ สิทธิหน5าท่ีท่ีต5องปฏิบัติต\อหมู\บ5านในการร\วมกิจกรรมหมู\บ5าน สิทธิ

หน5าที่ที่ต5องปฏิบัติต\อหมู\บ5านในการให5ความช\วยเหลือสิทธิหน5าที่ที่ต5องปฏิบัติต\อหมู\บ5านในด5านจิตสาธารณะ 

สิทธิหน5าที่ที่ต5องปฏิบัติต\อหมู\บ5านในการดูแลรักษาสาธารณะสมบัติความหมายของ กฎ กติกา และระเบียบใน

สถานที่สาธารณะการปฏิบัติตนตาม กฎ กติกาและระเบียบในสถานที่สาธารณะวิธีการต\อต5านการทุจริตใน

หมู\บ5าน และศึกษาความหมายของการทุจริต 
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  โดยใช5กระบวนการคิด วิเคราะหZ จำแนก แยกแยะ การฝ�กปฏิบัติจริง การทำโครงงาน

กระบวนการเรียนรู5 5 ขั้นตอน ( 5 STEPs) การอภิปราย การสืบสวน การแก5ป|ญหา ทักษะการอ\าน และการ

เขียน  

  เพื่อให5นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร5างวัฒนธรรมต\อต5านการทุจริต 

การยึดถือประโยชนZส\วนรวมมากกว\าประโยชนZส\วนตน มีจิตพอเพียงต5านทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะไม\

ทุจริตและไม\ทนต\อการทุจริตทุกรูปแบบ 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. มีความรู5 ความเข5าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตน กับผลประโยชนZ

ส\วนรวม 

  2. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับความละอายและความไม\ทนต\อการทุจริต 

  3. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  4. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต\อสังคม 

  5. สามารถคิดแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตน กับผลประโยชนZส\วนรวมได5 

  6. ปฏิบัติตนเปLนผู5ละอายและไม\ทนต\อการทุจริตทุกรูปแบบ 

  7. ปฏิบัติตนเปLนผู5ท่ี STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  8. ปฏิบัติตนตามหน5าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต\อสังคม 

  9. ตระหนักและเห็นความสำคัญในการแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZ

ส\วนรวม 

  10. ตระหนักและมีความละอาย ไม\ทนต\อการทุจริต 

  11. ตระหนักและเห็นความสำคัญของ STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  12.  ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเปLนพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบต\อสังคมใน

การปkองกันการทุจริต 

รวม 12 ผลการเรียนรู) 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 136 

 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

 ส 14201 ต)านทุจริตศึกษา                   กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 4                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษาการคิดแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZส\วนรวมในชุมชน การ

เปรียบเทียบผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZส\วนรวมในชุมชน ศึกษาข5อดีข5อเสียของผลประโยชนZส\วนตน

และผลประโยชนZส\วนรวม การแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZส\วนรวม การแยกแยะ

ระหว\างผลประโยชนZส\วนตนออกจากผลประโยชนZส\วนรวม โดยใช5ระบบคิดฐานสองในระดับชุมซนพฤติกรรม

ระบบคิดฐานสิบในนระดับชุมชนการนำความรู5เกี่ยวกับระบบคิดฐานสิบ ที่ได5รับไปประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน 

พฤติกรรมระบบคิดฐานสิบที่ส\งผลในระดับชุมชน การนำความรู5เกี่ยวกับระบบคิดฐานสิบ ที่ได5รับไปประยุกตZใช5

ในชีวิตประจำวัน ความหมายของจริยธรรม ความหมายของการทุจริต ตัวอย\างจริยธรรมและการทุจริต การ

ขัดกันระหว\างประโยชนZส\วนตนและประโยชนZส\วนรวมในหมู \บ5าน ผลกระทบจากการขัดกันระหว\าง

ผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZส\วนรวมในหมู\บ5านวิธีการแก5ไขการขัดกันระหว\างผลประโยชนZส\วนตน

และผลประโยชนZส\วนรวมในหมู\บ5าน ความหมายของผลประโยชนZทับซ5อน ตัวอย\างของผลประโยชนZทับซ5อน 

ผลกระทบของการทิ้งขยะไม\เปLนที่ในชุมชน การทิ้งขยะให5เปLนที่และคัดแยกขยะก\อนทิ้งลงถังขยะ การโน5มนัว

ใจให5คนในชุมซนทิ้งขยะให5ถูกที่และคัดแยกขยะข5อตกลงในการใช5สถานที่ในชุมชนการปฏิบัติตนเปLนผู5ละอาย

และ ไม\ทนต\อการทุจริตเกี่ยวกับการใช5สถานท่ีในชุมชน การวิเคราะหZถึงความละอายและความไม\ทนต\อการ

ทุจริตในชุมชนเกี่ยวกับการละเมิดข5อตกลงในการใช5สถานที่ในชุมชน พฤติกรรมที่ส\งผลให5เกิดความละอายและ

ความไม\ทนต\อการทุจริตในชุมชน การปฏิบัติตนเปLนผู5ละอายและไม\ทนต\อการทุจริตในทุกรูปแบบ -สถานการณZ

การเลือกตั ้งท5องถิ ่นที ่สอดคล5องกับ STRONG การนำความรู 5เกี ่ยวกับสถานการณZการเลือกตั ้งท5องถิ ่นท่ี

สอดคล5องกับ STRONG ไปปรับใช5ในชีวิตประจำวัน สถานการณZการทิ้งขยะในชุมซนที่สอดคล5องกับ STRONG 

การนำความรู5เกี่ยวกับสถานการณZ การทิ้งขยะในชุมชนที่สอดคล5องกับ STRONG ไปปรับใช5ในชีวิตประจำวัน 

อาชีพของคนในชุมชน การประกอบอาชีพในชุมชนที่สอดคล5องกับ STRONG ความรู5เกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพในชุมชนที่สอดคล5องกับ STRONG ที่นำไปปรับใช5ในชีวิตประจำวัน สถานการณZการใช5พื้นที่สาธารณะ ใน

ชุมชนที่สอดคล5องกับ STRONG ความรู5เกี่ยวกับสถานการณZการใช5พื้นที่สาธารณะในชุมชนที่สอดคล5อง กับ 

STRONG ที่นำไปปรับใช5ในชีวิตประจำวัน  บทบาทหน5าที่ของสมาชิกในชุมชน แนวทางการปฏิบัติตนในการ

เคารพสิทธิหน5าที่ของสมาซิกในชุมชน ผลที่ได5รับจากการปฏิบัติตน ในการเคารพสิทธิหน5าที่ของสมาชิกในชุม

ซน สิทธิของตนเองในการใช5ทางสาธารณะหน5าที่ของตนเองในการใช5ทางสาธารณะ วิธีการปฏิบัติตนในการใช5

ทางสาธารณะที่คำนึงถึงสิทธิและหน5าที่ความหมายของพื้นที่สาธารณะ สิทธิของตนเองในการใช5พื้นที่สาธารณะ
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ในชุมชน หน5าที่ของตนเองในการใช5พื้นที่สาธารณะในชุมชน การใช5พื้นที่สาธารณะในชุมชนที่คำนึงถึงสิทธิและ

หน5าท่ี ความหมายของการประชาสัมพันธZในชุมชน สิทธิของตนเองท่ีได5รับในการประชาสัมพันธZในชุมชน หน5าท่ี

ของตนเองต\อการประชาสัมพันธZในชุมชน การปฏิบัติตนตามสิทธิและหน5าที่ต\องานประชาสัมพันธZในชุมชน 

ความหมายของการใช5ไฟฟkาสาธารณะในชุมชนสิทธิ์ของตนเองที่ได5รับในการใช5ไฟฟkาสาธารณะในชุมชน หน5าท่ี

ของตนเองในการใช5ไฟฟkาสาธารณะในชุมชน การปฏิบัติตนตามสิทธิและหน5าที่ในการใช5ไฟฟkาสาธารณะใน

ชุมชน การให5ความช\วยเหลือในกิจกรรมของชุมชน การปฏิบัติตนเปLนผู5มีจิตสาธารณะในกิจกรรมของชุมชน 

การปฏิบัติตนในการดูแลสาธารณะสมบัติของชุมชน ข5อดีของการเข5าร\วมกิจกรรมในชุมชน กฎ กติกา ระเบียบ 

ข5อตกลงและวัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง และการปฏิบัติตนตามกฎ กติการะเบียบ ข5อตกลง และวัฒนธรรม

ในชุมชนของตนเอง 

  โดยใช5กระบวนการคิด วิเคราะหZ จำแนก แยกแยะ การฝ�กปฏิบัติจริง การทำโครงงาน

กระบวนการเรียนรู5 5 ขั้นตอน ( 5 STEPs) การอภิปราย การสืบสวน การแก5ป|ญหา ทักษะการอ\าน และการ

เขียน  

  เพื่อให5นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร5างวัฒนธรรมต\อต5านการทุจริต 

การยึดถือประโยชนZส\วนรวมมากกว\าประโยชนZส\วนตน มีจิตพอเพียงต5านทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะไม\

ทุจริตและไม\ทนต\อการทุจริตทุกรูปแบบ 
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ผลการเรียนรู) 

  1. มีความรู5 ความเข5าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตน กับผลประโยชนZ

ส\วนรวม 

  2. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับความละอายและความไม\ทนต\อการทุจริต 

  3. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  4. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต\อสังคม 

  5. สามารถคิดแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตน กับผลประโยชนZส\วนรวมได5 

  6. ปฏิบัติตนเปLนผู5ละอายและไม\ทนต\อการทุจริตทุกรูปแบบ 

  7. ปฏิบัติตนเปLนผู5ท่ี STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  8. ปฏิบัติตนตามหน5าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต\อสังคม 

  9. ตระหนักและเห็นความสำคัญในการแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZ

ส\วนรวม 

  10. ตระหนักและมีความละอาย ไม\ทนต\อการทุจริต 

  11. ตระหนักและเห็นความสำคัญของ STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  12.  ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเปLนพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบต\อสังคมใน

การปkองกันการทุจริต 

รวม 12 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

 ส 15201 ต)านทุจริตศึกษา                   กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 5                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษาและวิเคราะหZระหว\างผลประโยชนZส\วนตนกับผลประโยชนZส\วนรวมในสังคม การ

แยกแยะผลประโยชนZส\วนตนออกจากผลประโยชนZส\วนรวมในสังคม โดยใช5ระบบคิดฐานสอง พฤติกรรมระบบ

คิดฐานสิบในสังคม พฤติกรรมระบบคิดฐานสิบที่ส\งผลในสังคม การเปรียบเทียบผลประโยชนZส\วนตนและ

ผลประโยชนZส\วนรวมในสังคม ข5อดี ข5อเสีย ของผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZส\วนรวมในสังคม 

ความหมายของจริยธรรม และการทุจริต รูปแบบของการทุจริต ความแตกต\างระหว\างจริยธรรมและการทุจริต 

ความหมายของคำว\า "ขัดกัน” ผลกระทบการขัดกันระหว\างผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZส\วนรวมใน

สังคม วิธีการแก5ไขการขัดกันระหว\างผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZส\วนรวมในสังคมความหมายของ

ผลประโยชนZทับซ5อน สาเหตุการเกิดผลประโยชนZทับซ5อนในโรงเรียน แนวทางการปkองกันผลประโยชนZทับซ5อน

ในโรงเรียน ความละอายและความไม\ทนต\อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม การปฏิบัติตนเปLนผู5ละอายและไม\ทน

ต\อการทุจริต กิจกรรมที่ปฏิบัติและส\งผลให5เกิดความละอายและความไม\ทนต\อการทุจริตในสังคม แนวทางการ

ปฏิบัติตนเปLนผู5มีความละอายและความไม\ทนต\อการทุจริตในสังคมการปฏิบัติตนเปLนผู5ที ่ STRONG : จิต

พอเพียงต5านทุจริต การใช5ศาลาประชาคมที่สอดคล5องกับ STRONG : จิตพอเพียงต5านทุจริต การใช5ห5องสมุด

ประชาชนที ่สอดคล5องกับ STRONG : จิตพอเพียงต5านทุจริต การจอดรถในที ่สาธารณะที ่สอดคล5องกับ 

STRONG ความสำคัญของการต\อต5านและ ปkองกันการทุจริตในเรื ่องการจอดรถในที ่สาธารณะ การใช5

สาธารณูปโภค (ไฟฟkา,ประปา) ที่สอดคล5องกับ STRONG ความสำคัญของการต\อต5านและปkองกันการทุจริตใน

เรื่องการใช5สาธารณูปโภค (ไฟฟkา, ประปา) การใช5รถใช5ถนนในที่สาธารณะที่สอดคล5องกับ STRONG : จิต

พอเพียง ต5านทุจริต ความสำคัญของการต\อต5านและปkองกันการทุจริตในเรื่องการใช5รถใช5ถนนในที่สาธารณะ 

แนวปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิหน5าที่ต\อตนเองและผู5อื่นในสังคม ผลที่ได5รับจากการเคารพสิทธิหน5าที่ต\อ

ตนเองและผู5อื ่นในสังคม ความหมายของคำว\า สิทธิ สิทธิที่ได5รับในสังคมหน5าที่ที่ต5องปฏิบัติต\อสังคมและ

ประเทศชาติ การปฏิบัติหน5าที่ต\อสังคมและ ประเทศชาติ ความหมาย และการปฏิบัติตนเปLนพลเมืองดี การ

ปฏิบัติตนตามกฎ กติการะเบียบ ข5อตกลงวัฒนธรรมในสังคมและประเทศชาติ ความตระหนักและความสำคัญ

ของการต\อต5านการทุจริตในสังคมและประเทศชาติ ความหมายของคำว\า เสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

  โดยใช5กระบวนการคิด วิเคราะหZ จำแนก แยกแยะ การฝ�กปฏิบัติจริง การทำโครงงาน

กระบวนการเรียนรู5 5 ขั้นตอน ( 5 STEPs) การอภิปราย การสืบสวน การแก5ป|ญหา ทักษะการอ\าน และการ

เขียน  
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  เพื่อให5นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร5างวัฒนธรรมต\อต5านการทุจริต 

การยึดถือประโยชนZส\วนรวมมากกว\าประโยชนZส\วนตน มีจิตพอเพียงต5านทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะไม\

ทุจริตและไม\ทนต\อการทุจริตทุกรูปแบบ 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. มีความรู5 ความเข5าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตน กับผลประโยชนZ

ส\วนรวม 

  2. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับความละอายและความไม\ทนต\อการทุจริต 

  3. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  4. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต\อสังคม 

  5. สามารถคิดแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตน กับผลประโยชนZส\วนรวมได5 

  6. ปฏิบัติตนเปLนผู5ละอายและไม\ทนต\อการทุจริตทุกรูปแบบ 

  7. ปฏิบัติตนเปLนผู5ท่ี STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  8. ปฏิบัติตนตามหน5าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต\อสังคม 

  9. ตระหนักและเห็นความสำคัญในการแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZ

ส\วนรวม 

  10. ตระหนักและมีความละอาย ไม\ทนต\อการทุจริต 

  11. ตระหนักและเห็นความสำคัญของ STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  12.  ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเปLนพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบต\อสังคมใน

การปkองกันการทุจริต 

รวม 12 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

 ส 16201 ต)านทุจริตศึกษา                   กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 6                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษาความหมายของประโยชนZส\วนตน ความหมายของประโยชนZส\วนรวม การแยกแยะ

ระหว\างผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZส\วนรวม การแยกผลประโยชนZส\วนตนออกจากผลประโยชนZ

ส\วนรวมการตระหนักถึงผลประโยชนZส\วนรวมมากกว\าผลประโยชนZส\วนตน การตระหนักถึงผลประโยชนZ

สาธารณะก\อนผลประโยชนZส\วนตน ความหมายของจริยธรรม ความหมายของการทุจริต ความแตกต\างระหว\าง

จริยธรรมและการทุจริต การกระทำที่เปLนผลประโยชนZส\วนตนและการกระทำที่เปLนผลประโยชนZส\วนรวม 

ความหมายของคำว\า "ขัดแย5งกัน" ผลกระทบจากการขัดแย5งกันระหว\างผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZ

ส\วนรวม วิธีการแก5ไขความขัดแย5งกันระหว\างผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZส\วนรวม ความหมายของ

ผลประโยชนZทับซ5อน ตัวอย\างผลประโยชนZทับซ5อน วิธีการปฏิบัติตนเพื่อปkองกันผลประโยชนZทับซ5อน รูปแบบ

ของผลประโยชนZทับซ5อนตัวอย\างรูปแบบของผลประโยชนZทับซ5อน ความละอายและความไม\ทนต\อการทุจริต

วิธีการปฏิบัติตนเปLนผู5มีความละอายและไม\ทนต\อการทุจริตทุกรูปแบบ การแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วน

ตนและผลประโยชนZส\วนรวม พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต\อสังคม การคิดแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วน

ตน และผลประโยชนZส\วนรวม การปฏิบัติตนตามหน5าที่พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต\อสังคม กฎ ระเบียบ ใน

การสอบ การกระทำที่ไม\เหมาะสมในขณะทำการสอบ ผลเสียของการทุจริตในการสอบ ลักษณะของการแต\ง

กายที ่เหมาะสมถูกต5องตามกาลเทศะ ลักษณะของการแต\งกายที ่ถูกต5องตามระเบียบของสถานศึกษา 

ความสำคัญของกิจกรรมนักเรียน ความหมายของกิจกรรมนักเรียน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและไม\ทุจริตต\อ

กิจกรรมที่ทำ ประโยชนZของกิจกรรมนักเรียน ความหมายคำว\ามารยาทในสังคมการปฏิบัติตนอย\างมีมารยาท

ในสังคม การแสดงบทบาทสมมติการสร5างจิตสำนึกความพอเพียงต5านทุจริตการปฏิบัติตนเปLนผู5ที่ STRONG: 

จิตพอเพียงต5านทุจริต ความหมายของการทุจริต ลักษณะของบุคคลท่ีมีความต่ืนรู5ในเร่ืองการทุจริต ความสำคัญ

ของการต\อต5านและปkองกันการทุจริตผลเสียของการทุจริต การกระทำที่เปLนการต\อต5านการทุจริต ความสำคัญ

ของการต\อต5านและปkองกันการทุจริตบุคคลที่ดำรงชีวิตอยู\อย\างพอเพียงการปฏิบัติตนโดยดำรงชีวิตอยู\อย\าง

พอเพียง การปฏิบัติตนเปLนผู5ที่ STRONG: จิตพอเพียงต5านทุจริต การเขียนเรื่องจากภาพที่เกี่ยวกับความเอ้ือ

อาทร แนวปฏิบัติในการเคารพสิทธิหน5าที่ต\อตนเองและผู5อื่นที่มีต\อประเทศชาติ ผลที่ได5รับจากการเคารพสิทธิ 

หน5าที่ต\อตนเองและผู5อื่นที่มีต\อ ประเทศชาติความหมายของ ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ขององคZกรหรือ

หน\วยงานต\าง ๆ การแสวงหาข5อมูลเก่ียวกับระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ขององคZกรหรือหน\วยงานต\าง ๆ ผลดี 
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ของการมีความรับผิดชอบและผลเสีย จากการขาดความรับผิดชอบ ความหมายของการเปLนพลเมืองดี ตัวอย\าง

การปฏิบัติตนให5เปLนพลเมืองท่ีดีผลเสีย ท่ีเกิดจากการไม\ปฏิบัติตนตามหน5าท่ีของพลเมืองท่ีดี 

  โดยใช5กระบวนการคิด วิเคราะหZ จำแนก แยกแยะ การฝ�กปฏิบัติจริง การทำโครงงาน

กระบวนการเรียนรู5 5 ขั้นตอน ( 5 STEPs) การอภิปราย การสืบสวน การแก5ป|ญหา ทักษะการอ\าน และการ

เขียน  

  เพื่อให5นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร5างวัฒนธรรมต\อต5านการทุจริต 

การยึดถือประโยชนZส\วนรวมมากกว\าประโยชนZส\วนตน มีจิตพอเพียงต5านทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะไม\

ทุจริตและไม\ทนต\อการทุจริตทุกรูปแบบ 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. มีความรู5 ความเข5าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตน กับผลประโยชนZ

ส\วนรวม 

  2. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับความละอายและความไม\ทนต\อการทุจริต 

  3. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  4. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต\อสังคม 

  5. สามารถคิดแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตน กับผลประโยชนZส\วนรวมได5 

  6. ปฏิบัติตนเปLนผู5ละอายและไม\ทนต\อการทุจริตทุกรูปแบบ 

  7. ปฏิบัติตนเปLนผู5ท่ี STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  8. ปฏิบัติตนตามหน5าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต\อสังคม 

  9. ตระหนักและเห็นความสำคัญในการแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZ

ส\วนรวม 

  10. ตระหนักและมีความละอาย ไม\ทนต\อการทุจริต 

  11. ตระหนักและเห็นความสำคัญของ STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  12.  ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเปLนพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบต\อสังคมใน

การปkองกันการทุจริต 

รวม 12 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ส 21201 ต)านทุจริตศึกษา1                              กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 20 ช่ัวโมง     จำนวน 0.5 หน:วยกิต 

  ศึกษาทฤษฎี ความหมายของการขัดกันระหว\างประโยชนZส\วนตนและประโยชนZส\วนรวม

ศึกษาสาเหตุของการทุจริตในชุมชน สาเหตุและแนวทางการแก5ป|ญหา การทุจริตจากกรณีศึกษา แนวทางการ

แก5ไขป|ญหาการทุจริตในชุมชน การวิเคราะหZผลประโยชนZส\วนตนออกจากประโยชนZส\วนรวมที่ส\งผลกระทบต\อ

ประเทศ โดยใช5ระบบคิดฐานสอง การวิเคราะหZความแตกต\างระหว\างระบบคิดฐานสองและ 

ระบบคิดฐานสิบความสำคัญของการต\อต5านและปkองกันการทุจริต การแยกแยะความแตกต\างระหว\าง

จริยธรรมกับการทุจริต ป|ญหาการทุจริตในชุมชนของตน แนวทางการปkองกันการทุจริตในชุมชนโดยยึดหลัก

จริยธรรม การวิเคราะหZการขัดกันของประโยชนZส\วนตนกับประโยชนZส\วนรวมกับการทุจริต แนวทางการ

แก5ป|ญหาการทุจริตที่เกิดจากการไม\แยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZส\วนรวมความหมาย

ของคำว\า การขัดกัน รูปแบบของการขัดกัน สาเหตุของการเกิดผลประโยชนZทับซ5อนในสังคมรูปแบบของ

ผลประโยชนZทับซ5อนในสังคม แนวทางการปkองกันผลประโยชนZทับซ5อนในสังคม รูปแบบ/ลักษณะความละอาย

และความไม\ทนต\อการทุจริต ความสำคัญของการต\อต5านและปkองกันการทุจริตกฎหมาย ระเบียบ บทลงโทษ

ทางสังคมในระดับชุมชน บทบาทและหน5าที่ของเยาวชน ที่ดีต\อชุมชน แนวทางการปฏิบัติตนเปLนผู5ละอายและ

ไม\ทนต\อการทุจริตในชุมชน ความหมายของความพอเพียงความซ่ือสัตยZและความดี พฤติกรรมในชีวิตประจำวัน

กับ หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติตนตามหลักความพอเพียง การปฏิบัติตนเปLนผู5สร5างจิตสำนึก

ในการไม\คดโกงผู5อื่น ความหมายคำว\า ความโปร\งใส การแยกแยะผลกระทบจาก พฤติกรรมความไม\โปร\งใส 

การปฏิบัติตนเปLนผู5มีจิตสำนึกในการไม\คดโกงผู5อื ่น การปฏิบัติตนเปLนผู5มีความโปร\งใสในการปฏิบัติงาน 

ความหมาย ตื ่นรู5 การคิดวิเคราะหZ แยกแยะ การกระทำที ่มีการตื ่นรู5 ความหมายของความมุ \งมั ่นตั ้งใจ 

ความหมายของความซื่อสัตยZ การปฏิบัติตนให5เปLนผู5มีพฤติกรรม ของบุคคลที่มีความมุ\งมั ่นตั ้งใจ ในการ

ปฏิบัติงาน การสร5างฐานความคิดจิตพอเพียง ต\อต5านการทุจริตให5เกิดขึ้นเปLน พื้นฐานความคิดของป|จเจก

บุคคล การประยุกตZหลักบูรณาการ "STRONG" เปLนแนวทางในการ 

พัฒนาวัฒนธรรมชั้นเรียน ความหมายของความเอื้ออาทร ตัวอย\างของความเอื้ออาทร ความหมายของพลเมือง

ศึกษา ความแตกต\างระหว\างความเปLนราษฎรและความเปLนพลเมือง คุณลักษณะของพลเมือง แนวทางการ

สร5างสำนึกความเปLนเมืองต\อสังคม 
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  โดยใช5กระบวนการคิด วิเคราะหZ จำแนก แยกแยะ การฝ�กปฏิบัติจริง การทำโครงงาน

กระบวนการเรียนรู5 5 ขั้นตอน ( 5 STEPs) การอภิปราย การสืบสวน การแก5ป|ญหา ทักษะการอ\าน และการ

เขียน  

  เพื่อให5นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร5างวัฒนธรรมต\อต5านการทุจริต 

การยึดถือประโยชนZส\วนรวมมากกว\าประโยชนZส\วนตน มีจิตพอเพียงต5านทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะไม\

ทุจริตและไม\ทนต\อการทุจริตทุกรูปแบบ 

ผลการเรียนรู) 

  1. มีความรู5 ความเข5าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตน กับผลประโยชนZ

ส\วนรวม 

  2. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับความละอายและความไม\ทนต\อการทุจริต 

  3. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  4. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต\อสังคม 

  5. สามารถคิดแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตน กับผลประโยชนZส\วนรวมได5 

  6. ปฏิบัติตนเปLนผู5ละอายและไม\ทนต\อการทุจริตทุกรูปแบบ 

  7. ปฏิบัติตนเปLนผู5ท่ี STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  8. ปฏิบัติตนตามหน5าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต\อสังคม 

  9. ตระหนักและเห็นความสำคัญในการแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZ

ส\วนรวม 

  10. ตระหนักและมีความละอาย ไม\ทนต\อการทุจริต 

  11. ตระหนักและเห็นความสำคัญของ STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  12.  ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเปLนพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบต\อสังคมใน

การปkองกันการทุจริต 

รวม 12 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ส 21202 ต)านทุจริตศึกษา2                              กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 20 ช่ัวโมง     จำนวน 0.5 หน:วยกิต 

  ศ ึกษา การต5านทุจร ิตในสถานการณZ Digital Disruption (Anti-Corruption in Digital 

Disruption Situation) ความหมาย รูปแบบและลักษณะของ Digital Disruption ตัวอย\าง Digital Disruption 

กฎหมายที่เกี่ยวข5อง ได5แก\ พระราชบัญญัติข5อมูลข\าวสารฯ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอรZ พระราชบัญญัติข5อมูล

ส\วนบุคคล ศึกษาความหมายของข5อมูล ประเภทของข5อมูล (private/public) ลักษณะเฉพาะของข5อมูล 

ตัวอย\างการใช5ประโยชนZของข5อมูล บทบาทขององคZกร ที ่เกี ่ยวข5อง (ผู 5เล\น/ผู 5ใช5/ผู 5 คุม) Digital asset 

(Cryptocurrency/Telecom) โอกาสเชิงบวกของการใช5 เทคโนโลยีในการต\อต5าน ทุจริต ศึกษากรณีศึกษา

โอกาสเชิงบวกของการใช5เทคโนโลยีในการต\อต5านการทุจริต โอกาสทางลบของการใช5เทคโนโลยีในการทุจริต 

กรณีศึกษาภัยของเทคโนโลยีในการทุจริต หลักธรรมาภิบาลกับการใช5เทคโนโลยี General Governance , IT 

Governance เคร ื ่องม ือต \อต 5านท ุจร ิต Feedback system and Whistle blowing Transparency and 

Open data และเครื ่องมืออื ่น ๆ เช\น design thinking in public service นวัตกรรมส\งเสริมการปkองกัน

ทุจริตและต\อต5านทุจริต ของภาครัฐ และภาคเอกขน แนวคิดในการสร5างนวัตกรรมการต\อต5านทุจริต 

  โดยใช5กระบวนการคิด วิเคราะหZ จำแนก แยกแยะ การฝ�กปฏิบัติจริง การทำโครงงาน

กระบวนการเรียนรู5 5 ขั้นตอน ( 5 STEPs) การอภิปราย การสืบสวน การแก5ป|ญหา ทักษะการอ\าน และการ

เขียน  

  เพื่อให5นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร5างวัฒนธรรมต\อต5านการทุจริต 

การยึดถือประโยชนZส\วนรวมมากกว\าประโยชนZส\วนตน มีจิตพอเพียงต5านทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะไม\

ทุจริตและไม\ทนต\อการทุจริตทุกรูปแบบ และตระหนักและเห็นความสำคัญของ Digital Disruption 
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ผลการเรียนรู) 

  1. มีความรู5ความเข5าใจเก่ียวกับ Digital Disruption  

  2. วิเคราะหZถึงโอกาสและภัยท่ีเกิด จาก Digital Disruption 

  3. รู 5วิธีการ และเครื่องมือต\าง ๆ ในการสร5างความโปร\งใส และการต\อต5านการทุจริตใน

สถานการณZ Digital Disruption  

  4. มีความตื่นรู5ในการมีส\วนร\วมในการต\อต5านการทุจริตในสถานการณZ Digital Disruption 

ผ\านเคร่ืองมือต\าง ๆ  

  5. มีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการปkองกันและต\อต5านการทุจริตในสถานการณZ Digital 

Disruption 

  6. ตระหนักและเห็นความสำคัญของ Digital Disruption 

รวม 6 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ส 22201 ต)านทุจริตศึกษา3                              กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 20 ช่ัวโมง     จำนวน 0.5 หน:วยกิต 

  ศึกษาสาเหตุของการทุจริตและทิศทางการปkองกันการทุจริตในสังคมความสำคัญของการ

ต\อต5านและปkองกันการทุจริต การวิเคราะหZ วิจารณZ สังเคราะหZผลประโยชนZส\วนตนออกจากผลประโยชนZ

ส\วนรวมโดยใช5ระบบคิดฐานสองที่ส\งผลกระทบต\อประเทศในระดับอาเซียน การวิเคราะหZการทุจริตที่เกิดจาก

ระบบการคิดฐานสิบในอาชีพต\าง ๆ ที่ส\งผลต\อประเทศและอาเซียน รูปแบบการขัดกันระหว\างผลประโยชนZ

ส\วนตนและผลประโยชนZส\วนรวม การคิดแยกแยะการขัดกันระหว\างผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZ

ส\วนรวมในชุมชนและสังคม การวิเคราะหZ ความสัมพันธZของการขัดกันระหว\างผลประโยชนZส\วนตนและ

ผลประโยชนZส\วนรวมต\อประเทศและอาเซียน การทุจริตที่เกิดขึ้นระดับประเทศและจริยธรรมที่ใช5ในการ

ปkองกัน ความสำคัญของการต\อต5านและปkองกันการทุจริต การวิเคราะหZสาเหตุการเกิดผลประโยชนZทับซ5อน

ระดับประเทศ รูปแบบผลประโยชนZทับซ5อน ระดับประเทศ แนวทางการปkองกันผลประโยชนZทับซ5อนใน

ระดับประเทศ ลักษณะความละอายและความไม\ทนต\อการทุจริต การสร5างตระหนักและเห็นความสำคัญของ

การต\อต5านและปkองกันการทุจริต การลงโทษทางสังคม การคิดวิเคราะหZผลท่ีได5รับ 

จากการลงโทษทางสังคมในระดับประเทศ การสร5างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการลงโทษทาง

สังคม ความไม\ทนและความละอายต\อการทุจริตจากการศึกษากรณีตัวอย\าง การทุจริตในกลุ\มประเทศอาเซียน

การวิเคราะหZผลเสียจากการทุจริตจากกรณีตัวอย\างเกี่ยวกับความละอายและความไม\ทนต\อการทุจริตของกลุ\ม

ประเทศอาเซียน การสร5างตระหนักและเห็นความสำคัญของการต\อต5านและปkองกันการทุจริตในระดับกลุ\ม

ประเทศอาเซียน การประกอบอาชีพตามหลัก STRONG : จิตพอเพียงต5านทุจริต เกี่ยวกับ 1) การทำการเกษตร 

2) งานหัตถกรรม 3) การทำปุ�ยชีวภาพ 4) การนวดแผนโบราณ ความสำคัญของการประกอบอาชีพโดยใช5วัสดุ

ท5องถิ่นตามหลัก STRONG : จิตพอเพียงต5านทุจริต องคZประกอบของการศึกษาความเปLนพลเมือง เกี่ยวกับ 1) 

ความรับผิดชอบทางสังคม 2) ความเกี่ยวพันชุมซน 3) ความสามารถในการอ\าน การเขียน ความหมายของคำ

ว\า การเปLนพลเมืองดี หน5าที่ของการเปLนพลเมืองตี ได5แก\ 1) มุ\งเน5นความรับผิดชอบระดับบุคคล 2) การมีส\วน

ร\วม 3) ความยุติธรรม ความหมายของคำว\าสร5างสำนึกพลเมืองต\อประเทศ พฤติกรรมที่มีต\อการสร5างสำนึก

พลเมืองต\อประเทศ ความสำคัญของการสร5างสำนึกพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบต\อประเทศ 

  โดยใช5กระบวนการคิด วิเคราะหZ จำแนก แยกแยะ การฝ�กปฏิบัติจริง การทำโครงงาน

กระบวนการเรียนรู5 5 ขั้นตอน ( 5 STEPs) การอภิปราย การสืบสวน การแก5ป|ญหา ทักษะการอ\าน และการ

เขียน  
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  เพื่อให5นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร5างวัฒนธรรมต\อต5านการทุจริต 

การยึดถือประโยชนZส\วนรวมมากกว\าประโยชนZส\วนตน มีจิตพอเพียงต5านทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะไม\

ทุจริตและไม\ทนต\อการทุจริตทุกรูปแบบ 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. มีความรู5 ความเข5าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตน กับผลประโยชนZ

ส\วนรวม 

  2. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับความละอายและความไม\ทนต\อการทุจริต 

  3. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  4. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต\อสังคม 

  5. สามารถคิดแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตน กับผลประโยชนZส\วนรวมได5 

  6. ปฏิบัติตนเปLนผู5ละอายและไม\ทนต\อการทุจริตทุกรูปแบบ 

  7. ปฏิบัติตนเปLนผู5ท่ี STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  8. ปฏิบัติตนตามหน5าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต\อสังคม 

  9. ตระหนักและเห็นความสำคัญในการแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZ

ส\วนรวม 

  10. ตระหนักและมีความละอาย ไม\ทนต\อการทุจริต 

  11. ตระหนักและเห็นความสำคัญของ STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  12.  ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเปLนพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบต\อสังคมใน

การปkองกันการทุจริต 

รวม 12 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ส 22202 ต)านทุจริตศึกษา4                              กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 20 ช่ัวโมง     จำนวน 0.5 หน:วยกิต 

  ศึกษาธรณีวิทยาและการกำเนิดแหล\งทรัพยากรธรณีในประเทศไทย ประเภททรัพยากรธรณี 

(หิน /ดิน/แร\) และการใช5ประโยชนZ การสำรวจและการพัฒนาทรัพยากรธรณี ผลกระทบจากการใช5 ทรัพยากร

ธรณี (ทางตรงและ ทางอ5อม) วิเคราะหZแยกแยะเกี่ยวกับประโยชนZ ส\วนตนและประโยชนZ ส\วนรวม เพื่อให5รู5เท\า

ทันการทุจริตทางทรัพยากรธรณี ผลกระทบด5านลบต\อสังคมในการใช5ทรัพยากรธรณี ด5านสุขภาพ สังคม 

สิ่งแวดล5อม ศึกษากรณีศึกษาด5านผลกระทบต\อสิ่งแวดล5อมในการใช5ทรัพยากรธรณีที่ไม\รับผิดชอบ ต\อสังคม 

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข5อง (เบื้องต5น) การมีส\วนร\วมในการปkองกัน และปราบปรามการทุจริต และการฟ¬´นฟู

ทรัพยากรธรณี การอนุรักษZและหวงแหน ทรัพยากรธรณี  

  โดยใช5กระบวนการคิด วิเคราะหZ จำแนก แยกแยะ การฝ�กปฏิบัติจริง การทำโครงงาน

กระบวนการเรียนรู5 5 ขั้นตอน ( 5 STEPs) การอภิปราย การสืบสวน การแก5ป|ญหา ทักษะการอ\าน และการ

เขียน  

  เพ่ือให5นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร5างวัฒนธรรมต\อต5านการทุจริต 

การยึดถือประโยชนZส\วนรวมมากกว\าประโยชนZส\วนตน มีจิตพอเพียงต5านทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะไม\

ทุจริตและไม\ทนต\อการทุจริตทุกรูปแบบ และตระหนักถึงคุณค\าของทรัพยากรธรณี 

ผลการเรียนรู)ท่ีคาดหวัง   

  1. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับธรณีวิทยาเบ้ืองต5นกับการกำเนิดแหล\งทรัพยากรธรณี 

  2. ตระหนักถึงคุณค\าของทรัพยากรธรณี โดยนำเสนอแนวทางการใช5อย\างประหยัดและการ

อนุรักษZทรัพยากรธรณี 

  3. วิเคราะหZแยกแยะเก่ียวกับประโยชนZส\วนตนและประโยชนZส\วนรวมในการใช5ทรัพยากรธรณี 

  4. มีความรู5เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการทางสังคมที่เกี่ยวกับการทุจริต สามารถ 

บอกแหล\งแจ5งเบาะแสการทุจริตได5 

  5. มีความรู5 ความเข5าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต\อสังคม หวงแหน และรักษา 

ทรัพยากรธรณีวิทยา 

  6. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต\อต5านและปkองกันการทุจริตเก่ียวกับทรัพยากรธรณี 

 

รวม 6 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ส 23201 ต)านทุจริตศึกษา5                              กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 20 ช่ัวโมง     จำนวน 0.5 หน:วยกิต 

  ศึกษาการวิเคราะหZสถานการณZการขัดกันระหว\างผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZ

ส\วนรวม ตัวอย\างการขัดกันระหว\างผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZส\วนรวม การวิเคราะหZผลประโยชนZ

ส\วนตนออกจากผลประโยชนZส\วนรวมโดยใช5ระบบคิดฐานสองที่ส\งผลกระทบต\อประเทศในสังคมโลก ศึกษา

ความสำคัญของการต\อต5านและปkองกันการทุจริตการแยกแยะการทุจริตที่เกิดจากการคิดระบบคิดฐานสิบใน

สถานการณZต\าง ๆ ที่ส\งผลกระทบต\อประเทศและสังคมโลก ศึกษาการทุจริตที่เกิดขึ้นในโลกและจริยธรรมที่ใช5

ในการแก5ป|ญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในโลก วิเคราะหZผลกระทบที่เกิดจากการขัดกันระหว\างผลประโยชนZส\วนตน

และประโยชนZส\วนรวมที่เกิดขึ ้นในประเทศ ศึกษารูปแบบของผลประโยชนZทับซ5อนและแนวทางปkองกัน

ผลประโยชนZทับซ5อนในกลุ\มประเทศอาเซียน ศึกษาลักษณะความละอายและความไม\ทนต\อการทุจริต การ

ลงโทษทางสังคมในระดับโลก ความสำคัญของการต\อต5านและปkองกันการทุจริต วิเคราะหZผลเสียจากการศึกษา

กรณีตัวอย\างของความละอายและความไม\ทนต\อการทุจริตของประเทศต\าง ๆ ในระดับโลก ความสำคัญของ

การต\อต5านและปkองกันการทุจริตจากกรณีศึกษากรณีตัวอย\างของความละอายและความไม\ทนต\อการทุจริต

ของประเทศต\าง ๆ ในระดับโลก ศึกษาความหมายและหลักการของ STRONG : จิตพอเพียงต5านทุจริต ศึกษา

หลักการของ STRONG :จิตพอเพียงต5านทุจริตเชื่อมโยงการดำเนินการกับบริษัทสร5างการดี ความหมายและ

หลักการของบริษัทสร5างการดี การจัดตั้งบริษัทสร5างการดีการดำเนินการบริษัทสร5างการดีโดยประยุกตZใช5

หลักการของ STRONG : จิตพอเพียงต5านทุจริต ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตนเปLนพลเมืองดีด5านสังคม ด5าน

เศรษฐกิจและด5านการเมือง การปกครอง การวิเคราะหZความเปLนพลเมืองด5านคุณค\า ค\านิยม ความรู5 ความ

เข5าใจและทักษะและพฤติกรรม การสร5างสำนึกพลเมืองต\อสังคมโลก  

 โดยใช5กระบวนการคิด วิเคราะหZ จำแนก แยกแยะ การฝ�กปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ

เรียนรู5 5 ข้ันตอน ( 5 STEPs) การอภิปราย การสืบสวน การแก5ป|ญหา ทักษะการอ\าน และการเขียน  

  เพื่อให5นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร5างวัฒนธรรมต\อต5านการทุจริต 

การยึดถือประโยชนZส\วนรวมมากกว\าประโยชนZส\วนตน มีจิตพอเพียงต5านทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะไม\

ทุจริตและไม\ทนต\อการทุจริตทุกรูปแบบ 
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ผลการเรียนรู) 

  1. มีความรู5 ความเข5าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตน กับผลประโยชนZ

ส\วนรวม 

  2. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับความละอายและความไม\ทนต\อการทุจริต 

  3. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  4. มีความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต\อสังคม 

  5. สามารถคิดแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตน กับผลประโยชนZส\วนรวมได5 

  6. ปฏิบัติตนเปLนผู5ละอายและไม\ทนต\อการทุจริตทุกรูปแบบ 

  7. ปฏิบัติตนเปLนผู5ท่ี STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  8. ปฏิบัติตนตามหน5าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต\อสังคม 

  9. ตระหนักและเห็นความสำคัญในการแยกแยะระหว\างผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZ

ส\วนรวม 

  10. ตระหนักและมีความละอาย ไม\ทนต\อการทุจริต 

  11. ตระหนักและเห็นความสำคัญของ STRONG : จิตพอเพียงต\อต5านการทุจริต 

  12.  ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเปLนพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบต\อสังคมใน

การปkองกันการทุจริต 

รวม 12 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ส 23202 ต)านทุจริตศึกษา6                              กลุ:มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 20 ช่ัวโมง     จำนวน 0.5 หน:วยกิต 

  ศึกษาการเดินทางของสายน้ำ น้ำผิวดิน วัฏจักรของน้ำประเภทของแหล\งน้ำ คุณค\าและการ

ใช5ประโยชนZ เช\น การอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม การเกษตร การชลประทาน การคมนาคม และการ

ท\องเที่ยว องคZประกอบปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล กำเนิดน้ำบาดาล ประเภทแหล\งน้ำบาดาล (ช้ันทราย 

หินแข็ง หินปูน) องคZประกอบปริมาณและคุณภาพการพัฒนาและการใช5ประโยชนZ น้ำผิวดิน การขุดลอกแหล\ง

น้ำ การขุดบ\อ การขุดสระ การสูบน้ำจากแหล\งน้ำสาธารณะะเพื่อทำการเกษตร การคมนาคมทางน้ำ (คลอง 

แม\น้ำ และ ทะเล) การประมง (คลอง แม\น้ำ และทะเล) การพัฒนาและการใช5ประโยชนZน้ำบาดาล รู5จักบ\อ

บาดาล เช\น บ\อตอก บ\อวง และ บ\อมาตรฐาน คุณภาพและการใช5ประโยชนZน้ำและ น้ำบาดาลในชุมชน ผลของ

การพัฒนาทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ การสื่อสารเพื่อสร5างความตระหนักรู5และปรับพฤติกรรม การวิเคราะหZ

คุณภาพน้ำอย\างง\าย เคร่ืองมือในการวิเคราะหZ ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช5และพัฒนาท่ีไม\ถูกต5อง 

  โดยใช5กระบวนการคิด วิเคราะหZ จำแนก แยกแยะ การฝ�กปฏิบัติจริง การทำโครงงาน

กระบวนการเรียนรู5 5 ขั้นตอน ( 5 STEPs) การอภิปราย การสืบสวน การแก5ป|ญหา ทักษะการอ\าน และการ

เขียน การแสดงออกถึงการมี ส\วนร\วมในการเฝkาระวัง แจ5งเบาะแส การใช5 ทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาลเพื่อให5

สามารถแสดงออก อย\างเหมาะสมเม่ือพบการ ละเมิดทรัพยากรน้ำและน้ำ บาดาล 

  เพื่อให5นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร5างวัฒนธรรมต\อต5านการทุจริต 

การยึดถือประโยชนZส\วนรวมมากกว\าประโยชนZส\วนตน มีจิตพอเพียงต5านทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะไม\

ทุจริตและไม\ทนต\อการทุจริตทุกรูปแบบ มีเจตคติหวงแหน ทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล  
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ผลการเรียนรู)ท่ีคาดหวัง   

  1. มีความรู5ความเข5าใจเก่ียวกับทรัพยากรน้ำ และน้ำบาดาล 

  2. วิเคราะหZสภาพทรัพยากรน้ำ และน้ำบาดาลในชุมชนได5 

  3. วิเคราะหZผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน้ำ และน้ำบาดาล 

  4. มีความรู5ความเข5าใจการขัดกันของผลประโยชนZส\วนตนและผลประโยชนZส\วนรวมเกี่ยวกับ 

การใช5ทรัพยากรน้ำ และน้ำบาดาลในชีวิตประจำวัน 

  5. รู5เท\าทันการละเมิด หรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช5ทรัพยากรน้ำ และน้ำบาดาลใน 

ชีวิตประจำวัน 

  6. มีความรู5ความเข5าใจ และทักษะในการวิเคราะหZคุณภาพน้ำอย\างง\าย (สี กล่ิน รส) 

  7. แสดงออกอย\างเหมาะสมเม่ือพบการละเมิดทรัพยากรน้ำ และน้ำบาดาล 

  8. แสดงออกถึงการมีส\วนร\วมในการเฝkาระวัง แจ5งเบาะแส การใช5ทรัพยากรน้ำ และน้ำ

บาดาล 

  9. ตระหนักถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการพัฒนาทรัพยากรน้ำ และน้ำบาดาล 

  10. มีเจตคติหวงแหนทรัพยากรน้ำ และน้ำบาดาล     

  11. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต\อต5านและปkองกันการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากร

ธรณี 

 

รวม 11 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

พ 11101 สุขศึกษาและพลศึกษา           กลุ:มสาระการเรียนรู)สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 1                    เวลา 40 ช่ัวโมง/ปX 

  ศึกษา วิเคราะหZ ลักษณะและหน5าที่ของอวัยวะภายนอกที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไป

ตามวัย สมาชิกในครอบครัว ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว สิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจใน

ตนเอง ลักษณะและความแตกต\างระหว\างเพศชายและเพศหญิง อาการเจ็บป�วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง สิ่งที่ทำให5

เกิดอันตรายภายในบ5านและโรงเรียน สาเหตุของการเกิดอันตรายจากการเล\น ปฏิบัติตนในการดูแลรักษา

อวัยวะภายนอก การดูแลตนเองตามหลักสุขบัญญัติแห\งชาติ เมื ่อมีอาการเจ็บป�วยเบื้องต5น การขอความ

ช\วยเหลือจากผู5อื่นเมื่อเกิดเหตุร5ายที่บ5านและโรงเรียน การปkองกันอันตรายภายในบ5านและโรงเรียนที่เกิดจาก

การเล\น มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร\างกายแบบอยู\กับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบใช5อุปกรณZ

ประกอบ การเล\นเกมเบ็ดเตล็ด ตามกฎ กติกา ข5อตกลงในการเล\นเกมตามคำแนะนำ 

  โดยใช5ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร\างกาย กระบวนการคิด การสืบค5น

ข5อมูล การแก5ป|ญหาและการอภิปราย 

  เพื่อให5เกิดความรู5 ความคิด ความเข5าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู5 มีความสามารถตัดสินใจ 

และนำความรู5ไปประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด5านร\างกาย จิตใจ อารมณZ สังคม และมี

จริยธรรม คุณธรรม และค\านิยมท่ีเหมาะสม 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  พ 1.1 ป.1/1, ป.1/2  

  พ 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 

  พ 3.1 ป.1/1, ป.1/2 

  พ 3.2 ป.1/1, ป.1/2 

  พ 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 

  พ 5.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 

รวม 15 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

พ 12101 สุขศึกษาและพลศึกษา           กลุ:มสาระการเรียนรู)สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 2                    เวลา 40 ช่ัวโมง/ปX 

  ศึกษา วิเคราะหZ ลักษณะ หน5าที่ และวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายในที่มีการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการไปตามวัย รู5จัก เข5าใจ และดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว รู5และปฏิบัติตามบทบาทหน5าที่ของ

สมาชิกในครอบครัว บทบาทของเพื่อน และความภาคภูมิใจในตนเองพร5อมปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ 

ปฏิบัติตนให5เปLนผู5มีสุขภาพที่ดี เลือกกินอาหารที่มีประโยชนZ รู5จักการเลือกของใช5และของเล\นที่เหมาะสมและ

ไม\เกิดอันตราย เมื่อมีอาการเจ็บป�วยสามารถบอกลักษณะอาการ สาเหตุ และการรักษาเบื้องต5นที่เหมาะสม 

ปฏิบัติตนในการปkองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางน้ำ ทางบก และอัคคีภัย การปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช5ยา

อย\างเหมาะสม และระบุโทษของสารเสพติด สารอันตรายใกล5ตัวและวิธีปkองกันที่เหมาะสม มีทักษะในการ

ปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร\างกายแบบอยู\กับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบใช5อุปกรณZประกอบ การเล\นเกม

เบ็ดเตล็ด ตามกฎ กติกา ข5อตกลงในการเล\นเกมตามคำแนะนำ เพ่ือให5เกิดความสนุกสนานและปลอดภัย 

  โดยใช5ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหZ กระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร\างกาย การ

สืบค5นข5อมูล การแก5ป|ญหา การระดมสมอง และการอภิปราย 

  เพื่อให5เกิดความรู5 ความคิด ความเข5าใจ มีทักษะสื่อสารสิ่งที่เรียนรู5 สามารถตัดสินใจ และนำ

ความรู5ไปประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด5านร\างกาย จิตใจ อารมณZ สังคม และมีจริยธรรม 

คุณธรรม และค\านิยมท่ีเหมาะสม 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  พ 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 

  พ 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 , ป.2/4 

  พ 3.1 ป.2/1, ป.2/2 

  พ 3.2 ป.2/1, ป.2/2 

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

  พ 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 

รวม  21 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

พ 13101 สุขศึกษาและพลศึกษา           กลุ:มสาระการเรียนรู)สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 3                    เวลา 40 ช่ัวโมง/ปX 

  อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโต โดยเปรียบเทียบกับเกณฑZมาตรฐาน ระบุป|จจัยที่มีผลต\อ

การเจริญเติบโตของร\างกาย อธิบายความสำคัญและความแตกต\างของแต\ละครอบครัว สร5างสัมพันธภาพใน

ครอบครัวและกลุ\มเพื่อน ใช5ทักษะการปฏิเสธเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู\การถูกล\วงละเมิดทางเพศ 

ปฏิบัติตนให5เปLนผู5มีสุขภาพที่ดี เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนZ แปรงฟ|นอย\างถูกวิธี และเสริมสร5าง

สมรรถภาพทางกายได5เหมาะสม และปkองกันตนเองจากการแพร\กระจายของโรค ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย

จากอุบัติเหตุภายในบ5าน โรงเรียน และการเดินทาง เลือกขอความช\วยเหลือจากบุคคลและแหล\งต\าง ๆ เม่ือเกิด

เหตุร5าย และสามารถปฐมพยาบาลเมื ่อเกิดการบาดเจ็บจากการเล\น มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมการ

เคลื่อนไหวร\างกายแบบอยู\กับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบใช5อุปกรณZประกอบ การเล\นเกมเบ็ดเตล็ด การละเล\น

พื้นเมือง ตามกฎ กติกา ข5อตกลง เพื่อให5เกิดความมีวินัย รักการออกกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬา เกิดความ

สนุกสนานและปลอดภัย 

  โดยใช5ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหZ กระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร\างกาย การ

สืบค5นข5อมูล การแก5ป|ญหา การระดมสมอง และการอภิปราย 

  เพื่อให5เกิดความรู5 ความคิด ความเข5าใจ มีทักษะสื่อสาร สามารถตัดสินใจ และนำความรู5ไป

ประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด5านร\างกาย จิตใจ อารมณZ สังคม และจริยธรรม คุณธรรม และ

ค\านิยมท่ีเหมาะสม 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  พ 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 

  พ 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 

  พ 3.1 ป.3/1, ป.3/2 

  พ 3.2 ป.3/1, ป.3/2 

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

  พ 5.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 

รวม  18 ตัวช้ีวัด 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 157 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

พ 14101 สุขศึกษาและพลศึกษา           กลุ:มสาระการเรียนรู)สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 4                    เวลา 80 ช่ัวโมง/ปX 

  ศึกษา วิเคราะหZ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร\างกายและจิตใจตามวัย (ในช\วงอายุ 9-

12 ปa) ความสำคัญของกล5ามเนื้อ กระดูก และข5อที่มีผลต\อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ การดูแลรักษา

กล5ามเนื้อกระดูก และข5อให5ทำงานอย\างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของความเปLนเพื่อนและสมาชิกที่ดีของ

ครอบครัว พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เปLนอันตรายและ

ไม\เหมาะสมในเรื่องเพศ ผลพัฒนาการของตนเองในการออกกำลังกาย เล\นเกม และเล\นกีฬา ความสัมพันธZ

ระหว\างสิ่งแวดล5อมกับสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล5อมที่ถูกสุขลักษณะและเอื้อต\อสุขภาพ สภาวะอารมณZและ

ความรู5สึก ผลที่มีต\อสุขภาพ ข5อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑZสุขภาพ ความสำคัญของการใช5ยาและ

หลักการใช5ยาอย\างถูกวิธี วิธีปฐมพยาบาล ผลเสียของการสูบบุหรี่และดื่มสุรา ปฏิบัติ แสดงคำพูดหรือท\าทาง 

พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการปฐมพยาบาลเมื่อได5รับอันตรายจากการใช5ยาผิด 

สารเคมี แมลงสัตวZกัดต\อยและการบาดเจ็บจากการเล\นกีฬา ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบ ควบคุมการเคลื่อนไหวใน

ลักษณะผสมผสานได5ทั้งแบบอยู\กับที่ แบบเคลื่อนที่และแบบใช5อุปกรณZประกอบ กายบริหารมือเปล\าประกอบ

จังหวะ เล\นเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัดการเล\นกีฬาพื้นฐานตามกฎ กติกาการเล\น สมรรถภาพทาง

กาย 

  โดยใช5ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร\างกาย กระบวนการคิด การสืบค5น

ข5อมูลการแก5ป|ญหาและการอภิปราย 

  เพื่อให5เกิดความรู5 ความคิด ความเข5าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู5 มีความสามารถตัดสินใจ 

และนำความรู5ไปประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด5านร\างกาย จิตใจ อารมณZ สังคม และมี

จริยธรรม คุณธรรม และค\านิยมท่ีเหมาะสม 
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มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

 พ 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  

 พ 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 

 พ 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 

 พ 3.2 ป.4/1, ป.4/2 

 พ 4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 

 พ 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 

รวม  19 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

พ 15101 สุขศึกษาและพลศึกษา           กลุ:มสาระการเรียนรู)สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 5                    เวลา 80 ช่ัวโมง/ปX 

  ศึกษา วิเคราะหZ อธิบายความสำคัญและการดูแลระบบย\อยอาหารและระบบขับถ\ายท่ีมีผลต\อ

สุขภาพการเจริญเติบโต และพัฒนาการ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ การดูแลตนเอง และการวางตัวท่ี

เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย อธิบายความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ\นตามวัฒนธรรมไทย และ

ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงคZและไม\พึงประสงคZในการแก5ไขป|ญหาความขัดแย5งในครอบครัวและกลุ\มเพื่อน 

วิเคราะหZป|จจัยที่มีอิทธิพลต\อการใช5สารเสพติด และผลกระทบของการใช5ยาและสารเสพติดที่มีต\อร\างกาย 

จิตใจ อารมณZ สังคม และสติป|ญญา ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช5ยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด และ

วิเคราะหZอิทธิพลของสื่อที่มีต\อพฤติกรรมสุขภาพ ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห\งชาติ และค5นหาข5อมูล

ข\าวสารเพ่ือใช5สร5างเสริมสุขภาพ วิเคราะหZส่ือโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารและผลิตภัณฑZสุขภาพอย\าง

มีเหตุผล วิธีปฏิบัติตนเพื ่อปkองกันโรคที่พบบ\อยในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบ ควบคุมการ

เคลื่อนไหวแบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อใช5ทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบที่กำหนด การรับแรง การใช5

แรง และความสมดุล ออกกำลังกายอย\างมีรูปแบบและปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล\นเกมกีฬาไทยและกีฬา

สากล ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองและไม\ละเมิดสิทธิของผู5อื่น ยอมรับความแตกต\างระหว\างบุคคลในการเล\น

เกมกีฬา และมีน้ำใจนักกีฬา 

  โดยใช5ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร\างกาย กระบวนการคิดวิเคราะหZ 

กระบวนการกลุ\ม การสืบค5นข5อมูล การแก5ป|ญหา และการอภิปราย 

  เพื่อให5เกิดความรู5 ความคิด ความเข5าใจ มีทักษะสื่อสารสิ่งที่เรียนรู5 สามารถตัดสินใจและนำ

ความรู5ไปประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด5านร\างกาย จิตใจ อารมณZ สังคม และมีจริยธรรม 

คุณธรรมและค\านิยมท่ีเหมาะสม 
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มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

 พ 1.1 ป.5/1, ป.5/2  

 พ 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 

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

 พ 3.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 

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

 พ 5.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 

รวม  25 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

พ 16101 สุขศึกษาและพลศึกษา           กลุ:มสาระการเรียนรู)สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 6                    เวลา 80 ช่ัวโมง/ปX 

  ศึกษา วิเคราะหZ และอธิบายความสำคัญและวิธีการดูแลระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต 

และระบบสืบพันธุZที่มีผลต\อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ เห็นความสำคัญของการสร5างและการ

รักษาสัมพันธภาพกับผู5อื่น วิเคราะหZพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู\การมีเพศสัมพันธZ การติดเชื้อเอดสZ และการ

ตั้งครรภZก\อนวัยอันควร ปkองกันและแก5ป|ญหาสิ่งแวดล5อมที่มีผลต\อสุขภาพ วิเคราะหZผลกระทบที่เกิดจากการ

ระบาดของโรค และเสนอแนวทางการปkองกันโรคติดต\อ และมีความรับผิดชอบต\อสุขภาพของส\วนรวม 

วิเคราะหZผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต\อร\างกาย จิตใจ และสังคม ปฏิบัติตนเพื่อความ

ปลอดภัยจากธรรมชาติ วิเคราะหZสาเหตุของการติดสารเสพติด และชักชวนให5ผู5อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด แสดง

ทักษะการเคลื่อนไหวร\วมกับผู5อื่นในลักษณะแบบผลัด และแบบผสมผสานได5ทั้งแบบอยู\กับที่ เคลื่อนที่ และใช5

อุปกรณZประกอบ และการเคล่ือนไหวประกอบเพลง จำแนกหลักการเคล่ือนไหวร\างกายในการเล\นเกม เล\นกีฬา 

และนำผลมาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติของตนและผู5อ่ืน เล\นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคลและประเภททีม ใช5

ทักษะกลไกเพื่อปรับปรุงความสามารถของตนและผู5อื่นในการเล\นกีฬา ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ ออกกำลัง

กายเพื่อสร5างเสริม สมรรถภาพทางกาย ตามผลการประเมินจากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ฝ�กเล\นเกมท่ี

ใช5ทักษะการวางแผนและสามารถเพิ่มพูนทักษะการออกกำลังกายและการเคลื่อนไหว  อย\างเปLนระบบ เล\น

กีฬาที่ตนเองชื่นชอบและสามารถประเมินทักษะการเล\นของตนเองได5 และปฏิบัติตามกฎ กติกาตามชนิดกีฬาท่ี

เล\น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู5อ่ืน 

  โดยใช5ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร\างกาย กระบวนการคิดวิเคราะหZ 

กระบวนการกลุ\ม กระบวนการสืบค5นข5อมูล และกระบวนการแก5ป|ญหา  

  เพื่อให5เกิดความรู5 ความคิด ความเข5าใจ มีทักษะสื่อสารสิ่งที่เรียนรู5 สามารถตัดสินใจและนำ

ความรู5ไปประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด5านร\างกาย จิตใจ อารมณZ สังคม และมีจริยธรรม 

คุณธรรม และค\านิยมท่ีเหมาะสม 
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มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  พ 1.1 ป.6/1, ป.6/2 

  พ 2.1 ป.6/1, ป.6/2 

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

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

  พ 4.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 

  พ 5.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 

รวม  22 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

พ 21101 สุขศึกษาและพลศึกษา                  กลุ:มสาระการเรียนรู)สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1     เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน:วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะหZ และอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของระบบประสาทและระบบต\อมไร5ท\อที่มี

ผลต\อสุขภาพ  การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ\น วิธีการดูแลรักษาระบบประสาทและต\อมไร5ท\อให5

ทำงานตามปกติ  ภาวะการเจริญเติบโตทางร\างกายของตนเองกับเกณฑZมาตรฐาน วิธีปรับตัวต\อการ

เปลี่ยนแปลงทางร\างกาย  อารมณZ จิตใจ และพัฒนาการทางเพศอย\างเหมาะสม แสดงทักษะการปฏิเสธเพ่ือ

ปkองกันตนเองจากการถูกล\วงละเมิดทางเพศ 

  โดยใช5กระบวนการเรียนรู5แบบร\วมมือ  สืบค5นข5อมูล วิเคราะหZ และอภิปรายเพ่ือให5เกิดความรู5 

ความเข5าใจ สำนึกในคุณค\าและศักยภาพของตนเอง  

  เพื่อให5สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู5และนำประสบการณZไปปรับใช5ให5เกิดประโยชนZสูงสุดในการ

ดำเนินชีวิต 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  พ 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

  พ 2.1 ม.1/1, ม.1/2 

รวม  6 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

พ 21102 สุขศึกษาและพลศึกษา                  กลุ:มสาระการเรียนรู)สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2     เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน:วยกิต 

  เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย วิเคราะหZป|ญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต\อ

สุขภาพ  ควบคุมน้ำหนักของตนเองให5อยู\ในเกณฑZมาตรฐาน สร5างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตาม

ผลการทดสอบ ทำการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย5ายผู5ป�วยอย\างปลอดภัย และบอกความสัมพันธZของการใช5สาร

เสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ และวิธีการชักชวนผู5อ่ืนให5ลด ละ เลิกสารเสพติดโดยใช5ทักษะต\าง ๆ 

  โดยใช5กระบวนการเรียนรู5แบบร\วมมือ  สืบค5นข5อมูล วิเคราะหZ และอภิปรายเพ่ือให5เกิดความรู5 

ความเข5าใจ สำนึกในคุณค\าและศักยภาพของตนเอง  

  เพื่อให5สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู5และนำประสบการณZไปปรับใช5ให5เกิดประโยชนZสูงสุดในการ

ดำเนินชีวิต 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  พ 4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

  พ 5.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

รวม  8 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

พ 22101 สุขศึกษาและพลศึกษา                  กลุ:มสาระการเรียนรู)สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1     เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน:วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะหZ และอธิบายเกี่ยวกับการเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ\น ป|จจัยที่มี

อิทธิพลต\อเจตคติในเรื่อง เพศ ป|ญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธZ การวางตัวที่เหมาะสม และ

เห็นความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ แสดงทักษะการปฏิเสธ เพื่อปkองกันตนเองจากการถูกล\วงละเมิด

ทางเพศ 

  โดยใช5กระบวนการจัดการเร ียนรู 5แบบกระบวนการกลุ \ม กระบวนการสืบค5นข5อมูล 

กระบวนการวิเคราะหZ และอภิปราย 

  เพื่อให5เกิดความรู5 ความเข5าใจ สำนึกในคุณค\าและศักยภาพของตนเอง เพื่อให5สามารถสื่อสาร

ส่ิงท่ีเรียนรู5 และนำประสบการณZไปปรับใช5ให5เกิดประโยชนZสูงสุดในการดำเนินชีวิต 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  พ 1.1 ม.2/1, ม.2/2   

  พ 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4   

รวม 6 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 166 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

พ 22102 สุขศึกษาและพลศึกษา                  กลุ:มสาระการเรียนรู)สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2     เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน:วยกิต 

  วิเคราะหZความสัมพันธZของภาวะสมดุลระหว\างสุขภาพกายและสุขภาพจิต ปฏิบัติตนเพ่ือ

จัดการกับอารมณZ และความเครียดได5อย\างเหมาะสม เลือกใช5บริการทางสุขภาพได5อย\างมีเหตุผล และสามารถ

เลือกใช5เทคโนโลยีทางสุขภาพมาใช5ให5เกิดประโยชนZ ปฏิบัติตน เพื่อสร5างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย

ตามผลการทดสอบ และสามารถให5คำแนะนำ ให5ความช\วยเหลือแก\ผู5ติดสารเสพติด และเรียนรู5ทักษะการ

ปkองกันตนเองจากพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณZเส่ียงท่ีเกิดข้ึนรอบตัว เพ่ือนำไปสู\การมีชีวิตท่ีปกติสุขในสังคม 

  โดยใช5กระบวนการจัดการเร ียนรู 5แบบกระบวนการกลุ \ม กระบวนการสืบค5นข5อมูล 

กระบวนการวิเคราะหZ และอภิปราย 

  เพื่อให5เกิดความรู5 ความเข5าใจ สำนึกในคุณค\าและศักยภาพของตนเอง เพื่อให5สามารถสื่อสาร

ส่ิงท่ีเรียนรู5 และนำประสบการณZไปปรับใช5ให5เกิดประโยชนZสูงสุดในการดำเนินชีวิต 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  พ 4.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7   

  พ 5.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3   

รวม  10 ตัวช้ีวัด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 167 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

พ 23101 สุขศึกษาและพลศึกษา                  กลุ:มสาระการเรียนรู)สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1     เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน:วยกิต 

  ศึกษา เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด5านร\างกาย จิตใจ อารมณZ สังคม และสติป|ญญาใน

แต\ละช\วงวัย วิเคราะหZอิทธิพลและความคาดหวังของสังคม สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต\อการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาการของวัยรุ\น อนามัยแม\และเด็ก การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ป|จจัยที่มี

ผลกระทบต\อการต้ังครรภZ สาเหตุ และแนวทางปkองกันและการแก5ไขป|ญหาความขัดแย5งในครอบครัว  

  โดยใช5กระบวนการจัดการเร ียนรู 5แบบกระบวนการกลุ \ม กระบวนการสืบค5นข5อมูล 

กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการวิเคราะหZ และอภิปราย 

  เพื่อให5เกิดความรู5 ความเข5าใจ สำนึกในคุณค\าและศักยภาพของตนเอง เพื่อให5สามารถสื่อสาร

ส่ิงท่ีเรียนรู5 และนำประสบการณZไปปรับใช5ให5เกิดประโยชนZสูงสุดในการดำเนินชีวิต 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  พ 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3  

  พ 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

รวม 6  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

พ 23102 สุขศึกษาและพลศึกษา                  กลุ:มสาระการเรียนรู)สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2     เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน:วยกิต 

  กำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต\าง ๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค\าทาง

โภชนาการ ปkองกันตนเองจากโรคที่เปLนสาเหตุสำคัญของ  การเจ็บป�วยและเสียชีวิตของคนไทย ทั้งโรคติดต\อ 

และโรคไม\ติดต\อ มีส\วนร\วมในการแก5ไขป|ญหาสุขภาพในชุมชน โดยการเก็บรวบรวมและวิเคราะหZข5อมูลด5าน

สุขภาพที่แตกต\างของแต\ละชุมชน ปฏิบัติการช\วยฟ¬´นคืนชีพได5อย\างถูกวิธี จัดการเวลาในการออกกำลังกายการ

พักผ\อน และการสร5างเสริมสมรรถภาพตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของแต\ละบุคคลอย\างเหมาะสม 

  โดยใช5กระบวนการจัดการเร ียนรู 5แบบกระบวนการกลุ \ม กระบวนการสืบค5นข5อมูล 

กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการวิเคราะหZ และอภิปราย 

  เพื่อให5เกิดความรู5 ความเข5าใจ สำนึกในคุณค\าและศักยภาพของตนเอง เพื่อให5สามารถสื่อสาร

ส่ิงท่ีเรียนรู5 และนำประสบการณZไปปรับใช5ให5เกิดประโยชนZสูงสุดในการดำเนินชีวิต 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

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

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

รวม  10 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 169 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ 11101 ศิลปะ                             กลุ :มสาระการเรียนรู )ศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 1                    เวลา 40 ช่ัวโมง/ปX 

  ศึกษา วิเคราะหZ รูปร\าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต\าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยZ

สร5างขึ้น ความรู5สึกที่มีต\อธรรมชาติและสิ่งแวดล5อมรอบตัว การใช5วัสดุ อุปกรณZต\าง ๆ สร5างงานทัศนศิลป� การ

ทดลองใช5สีด5วยเทคนิคง\ายๆ การวาดภาพระบายสีตามความรู 5สึกของตนเอง ศึกษา อธิบายสิ่งต\าง ๆ ท่ี

ก\อกำเนิดเสียงที่แตกต\างกัน ลักษณะของเสียงดัง-เบา อัตราความเร็วของจังหวะ Tempo การอ\านบทกลอน

และร5องเพลงประกอบจังหวะ การมีส\วนร\วมในกิจกรรมดนตรีอย\างสนุกสนาน ความเกี่ยวข5องของเพลงที่ใช5ใน

ชีวิตประจำวัน ที่มาของบทเพลงในท5องถิ่น ความน\าสนใจของบทเพลงในท5องถิ่น การเคลื่อนไหวลักษณะต\าง ๆ 

การใช5ภาษาท\าและการประดิษฐZท\าประกอบเพลง การแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติสัตวZ การเปLน

ผู5ชมท่ีดี การละเล\นของเด็กไทย การแสดงนาฏศิลป� 

  โดยใช5กระบวนการทางทัศนศิลป� ในการสร5างและนำเสนอผลงานทัศนศิลป� การเลือกใช5วัสดุ 

อุปกรณZที่เหมาะสม การวิเคราะหZ การวิพากษZวิจารณZคุณค\างานทัศนศิลป� ทักษะกระบวนการทางดนตรีและ

นาฏศิลป� ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป�อย\างสร5างสรรคZ การวิเคราะหZ วิพากษZวิจารณZคุณค\างาน

ดนตรีและนาฏศิลป� 

  เพื่อให5เห็นคุณค\างานทัศนศิลป� เข5าใจความสัมพันธZระหว\างทัศนศิลป� ประวัติศาสตรZ และ

วัฒนธรรม นำความรู5ไปประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวันให5เกิดประโยชนZ มีจริยธรรม คุณธรรม และค\านิยมท่ี

เหมาะสม และเพื่อให5เห็นคุณค\างานดนตรีและนาฏศิลป�ที่เปLนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป|ญญาท5องถิ่น ภูมิ

ป|ญญาไทยและสากล และเข5าใจความสัมพันธZระหว\างดนตรี-นาฏศิลป� กับประวัติศาสตรZและวัฒนธรรม และ

การนำความรู5ไปประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และค\านิยมท่ีเหมาะสม 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

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

  ศ 1.2 ป.1/1 

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

  ศ 2.2 ป.1/1, ป.1/2 

  ศ 3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 

  ศ 3.2 ป.1/1, ป.1/2 

รวม 18 ตัวช้ีวัด 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 170 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ 12101 ศิลปะ                             กลุ :มสาระการเรียนรู )ศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 2                    เวลา 40 ช่ัวโมง/ปX 

  ศึกษา  วิเคราะหZ  อภิปราย  บรรยาย  รูปร\าง  รูปทรงท่ีพบในธรรมชาติและส่ิงแวดล5อม ทัศน

ธาตุที่อยู\ในสิ่งแวดล5อมโดยเน5นเรื่อง  เส5น  สี  รูปร\าง  และรูปทรง  การสร5างงานทัศนศิลป�โดยใช5ทัศนธาตุท่ี

เน5นเส5น  รูปร\าง  การวาดภาพเพื่อถ\ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ5าน  การบรรยาย

ถึงสิ่งที่มองเห็น เนื้อหาเรื่องราวจากงานทัศนศิลป�ที่เลือก  การใช5วัสดุ  อุปกรณZสร5างงานทัศนศิลป� 3 มิติ  การ

สร5างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ  การสร5างสรรคZงานโครงสร5างเคลื่อนไหว  ความสำคัญของงาน

ทัศนศิลป�ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน  วิธีการสร5างงานและวัสดุอุปกรณZที่ใช5ในงานทัศนศิลป�ท5องถิ่น  ศึกษา 

วิเคราะหZ  ฝ�กปฏิบัติ อธิบาย แหล\งกำเนิดของเสียงที่ได5ยิน คุณสมบัติของเสียงสูง-ต่ำ ดัง-เบา  ยาว-สั้น ของ

ดนตรี  การเคาะจังหวะหรือเคล่ือนไหวร\างกายให5สอดคล5องกับเน้ือหาของเพลง การร5องเพลงง\ายๆ ท่ีเหมาะสม

กับวัย ความหมายและความสำคัญของเพลงปลุกใจและเพลงสอนใจ  ความสัมพันธZของเสียงร5อง เสียงเครื่อง

ดนตรีในเพลงท5องถิ่น การแสดงและเข5าร\วมกิจกรรมทางดนตรีท5องถิ่น การเคลื่อนไหวขณะอยู\กับที่และ

เคลื่อนที่  การเคลื่อนไหวที่สะท5อนอารมณZของตนเองอย\างอิสระ  การแสดงท\าทางเพื่อสื่อความหมายแทน

คำพูด  การแสดงท\าทางประกอบจังหวะอย\างสร5างสรรคZ  มารยาทในการชมการแสดง  การละเล\นพ้ืนบ5าน  ส่ิง

ท่ีพบเห็นในการละเล\นพ้ืนบ5านในการดำรงชีวิตของคนไทย  ส่ิงท่ีช่ืนชอบและภาคภูมิใจ ในการละเล\นพ้ืนบ5าน   

  โดยใช5ทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป�  ในการสร5างและนำเสนอผลงานทัศนศิลป�  การ

เลือกใช5วัสดุ  อุปกรณZที่เหมาะสม  การวิเคราะหZ การวิพากษZ วิจารณZคุณค\างานทัศนศิลป� ทักษะกระบวนการ

ทางดนตรีและนาฏศิลป� ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป�อย\างสร5างสรรคZ  การวิเคราะหZ วิพากษZ 

วิจารณZคุณค\างานดนตรี และนาฏศิลป�    

  เพื่อให5เห็นคุณค\างานทัศนศิลป�  เข5าใจความสัมพันธZระหว\างทัศนศิลป�  ประวัติศาสตรZ  และ

วัฒนธรรม เห็นคุณค\างานดนตรีและนาฏศิลป�ที่เปLนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิป|ญญาท5องถิ่น ภูมิป|ญญาไทยและ

สากล  และเข5าใจความสัมพันธZระหว\างดนตรี-นาฏศิลป� กับประวัติศาสตรZและวัฒนธรรม และการนำความรู5ไป

ประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และค\านิยมท่ีเหมาะสม 
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มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

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

  ศ 1.2  ป.2/1, ป.2/2 

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

  ศ 2.2  ป.2/1, ป.2/2 

  ศ 3.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5   

  ศ 3.2  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 

รวม  25 ตัวช้ีวัด 
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 คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ 13101 ศิลปะ                             กลุ :มสาระการเรียนรู )ศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 3                    เวลา 40 ช่ัวโมง/ปX 

  ศึกษา ระบุ และบรรยายเกี ่ยวกับลักษณะรูปร\าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ ่งแวดล5อม งาน

ทัศนศิลป� และการออกแบบสิ่งต\าง ๆ ที่มีในบ5านและในโรงเรียน การใช5วัสดุ อุปกรณZในงานวาดภาพ งานป|´น 

และงานพิมพZภาพ การจำแนกทัศนธาตุ การวาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว การวาดภาพถ\ายทอดความคิด 

ความรู5สึกจากเหตุการณZในชีวิตจริง การให5เหตุผลเกี่ยวกับวิธีการ และเทคนิคในการสร5างงานทัศนศิลป� การ

ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป�ของตนเอง การจัดกลุ\มของภาพตามทัศนธาตุ การเล\าถึง

ที่มาของงานทัศนศิลป�ในท5องถิ่น การใช5วัสดุ อุปกรณZ และวิธีการสร5างงานทัศนศิลป�ในท5องถิ่น ศึกษาและฝ�ก

ทักษะทางดนตรี-นาฏศิลป�ผ\านกระบวนการพูด การขับร5อง การบรรเลงดนตรี การเคลื่อนไหวท\าทาง ระบุ

รูปร\างลักษณะของเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล ใช5รูปภาพหรือสัญลักษณZแทนเสียงและจังหวะเคาะ

ของดนตรีไทยและดนตรีสากล บอกบทบาทหน5าที่ของเพลงสำคัญ ได5แก\ เพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระ

บารมี และเพลงประจำโรงเรียน บอกบทบาทและความสำคัญของดนตรีในงานรื่นเริงและวันสำคัญของชาติ ขับ

ร5องเพลงเดี่ยว ขับร5องเพลงหมู\ บรรเลงเครื่องดนตรีประกอบเพลงเดี่ยว โดยวิธีการดีด สี ตี เป�า แสดงความ

คิดเห็นต\อเสียงร5องและเสียงดนตรี เคลื่อนไหวประกอบเพลงอย\างอิสระ เคลื่อนไหวประกอบเพลงอย\างมี

รูปแบบ ระบุลักษณะเด\นและเอกลักษณZของดนตรีในท5องถิ่น ระบุความสำคัญและประโยชนZของดนตรีต\อการ

ดำเนินชีวิตของคนในท5องถิ่น แสดงท\าประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป� ได5แก\ รำวงมาตรฐาน ภาษาท\าส่ือ

อารมณZ นาฏยศัพทZน\ารู5 การใช5ภาษาท\าประกอบเพลง สร5างสรรคZการเคลื่อนไหวท\าประกอบเพลงในรูปแบบ

ต\าง ๆ การเคลื่อนไหวในสถานการณZสั้นๆ และในสถานการณZที่กำหนด เปรียบเทียบบทบาทหน5าที่ของผู5แสดง

และผู5ชม บอกประโยชนZของการแสดงนาฏศิลป�ในชีวิตประจำวัน บอกที่มานาฏศิลป�ไทย ระบุสิ่งที่เปLนลักษณะ

เด\นและเอกลักษณZของนาฏศิลป� และการแสดงนาฏศิลป�ในท5องถ่ิน 

  โดยใช5ทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป�ในการสร5างและนำเสนอผลงานทัศนศิลป� การเลือกใช5

วัสดุ อุปกรณZที่เหมาะสม การวิเคราะหZ การวิพากษZวิจารณZคุณค\างานทัศนศิลป� ทักษะกระบวนการทางดนตรี

และนาฏศิลป� ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป�อย\างสร5างสรรคZ   วิเคราะหZ วิพากษZวิจารณZคุณค\างาน

ดนตรีและนาฏศิลป�    

  เพื่อให5เห็นคุณค\างานทัศนศิลป� เข5าใจความสัมพันธZระหว\างทัศนศิลป� ประวัติศาสตรZ และ

วัฒนธรรม  เห็นคุณค\างานดนตรีและนาฏศิลป�ที่เปLนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป|ญญาท5องถิ่น ภูมิป|ญญาไทยและ
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สากล เข5าใจความสัมพันธZระหว\างดนตรี-นาฏศิลป�  ประวัติศาสตรZ และวัฒนธรรม และการนำความรู5                               

ไปประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และค\านิยมท่ีเหมาะสม 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ศ 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10 

  ศ 1.2 ป.3/1, ป.3/2 

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

  ศ 2.2 ป.3/1, ป.3/2 

  ศ 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 

  ศ 3.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 

รวม  29 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ 14101 ศิลปะ                             กลุ :มสาระการเรียนรู )ศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 4                    เวลา 80 ช่ัวโมง/ปX 

  ศึกษา วิเคราะหZ เปรียบเทียบ อภิปราย จำแนก บรรยาย รูปลักษณะของรูปร\าง รูปทรงใน

ธรรมชาติ สิ่งแวดล5อมและงานทัศนศิลป� ทัศนธาตุของสิ่งต\าง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล5อม และงานทัศนศิลป� 

โดยเน5นเรื่องเส5น สี รูปร\าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นที่ว\าง อิทธิพลของสีวรรณะอุ\น และสีวรรณะเย็นที่มีต\อ

อารมณZมนุษยZ การวาดภาพระบายสีโดยใช5สีวรรณะอุ\น และสีวรรณะเย็น ถ\ายทอดความรู5สึกและจินตนาการ 

การใช5วัสดุอุปกรณZสร5างสรรคZงานพิมพZภาพและงานวาดภาพระบายสี ลักษณะภาพที่เน5นการจัดระยะ ความลึก 

น้ำหนักและแสงเงา การถ\ายทอดความคิด ความรู5สึกผ\านงานทัศนศิลป�ของตนเองและผู5อื่น งานทัศนศิลป�ใน

เหตุการณZและงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมท5องถิ่น งานทัศนศิลป�ที่มาจากวัฒนธรรมต\าง ๆ ศึกษา วิเคราะหZ 

อธิบายโครงสร5างของบทเพลง ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง การเคลื่อนที่ขึ ้น-ลงของทำนอง รูปแบบ

จังหวะ และความเร็วของจังหวะ เครื่องหมายและสัญลักษณZทางดนตรี ประเภทของเครื่องดนตรี เสียงของ

เครื่องดนตรีแต\ละประเภท การใช5และดูแลรักษาเครื่องดนตรี ความสัมพันธZของวิถีชีวิตกับผลงานดนตรี การ

อนุรักษZวัฒนธรรมทางดนตรี ศึกษา อธิบาย วิพากษZวิจารณZความเปLนมาของนาฏศิลป� หลักและวิธีการปฏิบัติ

นาฏศิลป� การใช5ภาษาท\าและนาฏยศัพทZประกอบเพลงปลุกใจและเพลงพระราชนิพนธZ การใช5ศัพทZทางการ

ละครในการถ\ายทอดเรื่องราว การประดิษฐZท\าทางหรือท\ารำประกอบจังหวะพื้นเมือง การแสดงนาฏศิลป�

ประเภทคู\และหมู\ การเล\าเร่ือง การชมการแสดง 

  โดยใช5ทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป� ในการสร5างและนำเสนอผลงานทัศนศิลป� การ

เลือกใช5วัสดุ อุปกรณZที่เหมาะสม การวิเคราะหZ การวิพากษZวิจารณZคุณค\างานทัศนศิลป� ใช5ทักษะกระบวนการ

ทางดนตรีและนาฏศิลป� ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป�อย\างสร5างสรรคZ การวิเคราะหZ วิพากษZวิจารณZ

คุณค\างานดนตรีและนาฏศิลป� 

  เพื่อให5เห็นคุณค\างานทัศนศิลป� เข5าใจความสัมพันธZระหว\างทัศนศิลป� ประวัติศาสตรZ และ

วัฒนธรรม เห็นคุณค\างานดนตรีและนาฏศิลป�ที่เปLนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป|ญญาท5องถิ่น ภูมิป|ญญาไทยและ

สากล และเข5าใจความสัมพันธZระหว\างดนตรี-นาฏศิลป� กับประวัติศาสตรZและวัฒนธรรม และการนำความรู5ไป

ประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และค\านิยมท่ีเหมาะสม 
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มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

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

  ศ 1.2 ป.4/1, ป.4/2  

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

  ศ 2.2 ป.4/1, ป.4/2  

  ศ 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5  

  ศ 3.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 

รวม  29 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ 15101 ศิลปะ                             กลุ :มสาระการเรียนรู )ศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 5                    เวลา 80 ช่ัวโมง/ปX 

  ศึกษา วิเคราะหZ เกี่ยวกับจังหวะ ตำแหน\งของสิ่งต\าง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล5อมและงาน

ทัศนศิลป�เปรียบเทียบความแตกต\างระหว\างงานทัศนศิลป�ที่สร5างสรรคZด5วยวัสดุ อุปกรณZ และวิธีการที่แตกต\าง

กันและบอกประโยชนZและคุณค\าของงานทัศนศิลป�ที่มีผลต\อชีวิตของคนในสังคม จากนั้นระบุป|ญหาในการจัด

องคZประกอบศิลป� และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป�ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให5ดีขึ้น วาด

ภาพโดยใช5เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี สร5างสรรคZงานป|´นจากดินน้ำมันหรือดินเหนียว โดยเน5น

การถ\ายทอดจินตนาการ สร5างสรรคZงานพิมพZภาพ โดยเน5นการจัดวางตำแหน\งของสิ่งต\าง ๆ ในภาพ ระบุ 

บรรยาย อภิปราย เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป�ในแหล\งเรียนรู5หรือนิทรรศการศิลปะ และงาน

ทัศนศิลป�ที่สะท5อนวัฒนธรรมและภูมิป|ญญาในท5องถิ่น ศึกษาระบุองคZประกอบดนตรีในเพลงที่ใช5ในการส่ือ

อารมณZ จำแนกลักษณะของเสียงขับร5องและเครื่องดนตรีที่อยู\ในวงดนตรีประเภทต\าง ๆ อ\าน เขียน โน5ตดนตรี

ไทยและสากล 5 ระดับเสียง สามารถใช5เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนอง ร5องเพลงไทยหรือเพลงสากลท่ี

เหมาะสมกับวัย ด5นสดง\ายๆ โดยใช5ประโยคเพลงแบบถาม-ตอบ นำดนตรีมาร\วมกับกิจกรรมในการแสดงออก

ตามจินตนาการ สามารถอธิบายความสัมพันธZระหว\างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต\าง ๆ บอกคุณค\าของ

ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต\างกัน เข5าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป�อย\างสร5างสรรคZ โดยเน5นการใช5ภาษาท\า

และนาฏยศัพทZในการสื่อความหมายและการแสดงออก บรรยายองคZประกอบของนาฏศิลป� พร5อมแสดงท\าทาง

ประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน มีส\วนร\วมในกลุ\มกับการเขียนเค5าโครงเรื่องบทละครสั้นๆ 

เปรียบเทียบที่มาของการแสดงนาฏศิลป�ชุดต\าง ๆ และบอกประโยชนZที่ได5รับจากการชมการแสดง เปรียบเทียบ

การแสดงประเภทต\าง ๆ ของไทยในแต\ละท5องถิ่น ระบุหรือแสดงนาฏศิลป� นาฏศิลป�พื้นบ5านที่สะท5อนถึง

วัฒนธรรมและประเพณี 

  โดยใช5ทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป� ในการสร5างและนำเสนอผลงานทัศนศิลป� การ

เลือกใช5วัสดุ อุปกรณZที่เหมาะสม การวิเคราะหZ การวิพากษZวิจารณZคุณค\างานทัศนศิลป� ใช5ทักษะกระบวนการ

ทางดนตรีและนาฏศิลป� ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป�อย\างสร5างสรรคZ วิเคราะหZ วิพากษZวิจารณZ

คุณค\างานดนตรีและนาฏศิลป� 

  เพื่อให5เห็นคุณค\างานทัศนศิลป� เข5าใจความสัมพันธZระหว\างทัศนศิลป� ประวัติศาสตรZ และ

วัฒนธรรม เห็นคุณค\างานดนตรีและนาฏศิลป�ที่เปLนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป|ญญาท5องถิ่น ภูมิป|ญญาไทยและ
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สากล เข5าใจความสัมพันธZระหว\างดนตรี-นาฏศิลป� ประวัติศาสตรZ และวัฒนธรรม และการนำความรู5ไป

ประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และค\านิยมท่ีเหมาะสม 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

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

  ศ 1.2 ป.5/1, ป.5/2 

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

  ศ 2.2 ป.5/1, ป.5/2  

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

  ศ 3.2 ป.5/1, ป.5/2 

รวม  26 ตัวช้ีวัด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 178 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ 16101 ศิลปะ                             กลุ :มสาระการเรียนรู )ศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 6                    เวลา 80 ช่ัวโมง/ปX 

  ศึกษาสีคู \ตรงข5าม และอภิปรายเกี ่ยวกับการใช5สีคู \ตรงข5ามในการถ\ายทอดความคิดและ

อารมณZ หลักการจัดขนาด สัดส\วน ความสมดุลในการสร5างงานทัศนศิลป� สร5างงานทัศนศิลป�จากรูปแบบ 2 มิติ 

เปLน 3 มิติ โดยใช5หลักการของแสงเงาและน้ำหนัก สร5างสรรคZงานป|´นโดยใช5หลักการเพ่ิมและลด สร5างสรรคZงาน

ทัศนศิลป�โดยใช5หลักการของรูปและพื้นที่ว\าง โดยใช5สีคู\ตรงข5าม หลักการจัดขนาด สัดส\วน และความสมดุล 

สร5างงานทัศนศิลป�เปLนแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพื่อถ\ายทอดความคิดหรือเรื ่องราวเกี ่ยวกับ

เหตุการณZต\าง ๆ บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป�ท่ีสะท5อนชีวิตและสังคม อภิปรายเก่ียวกับอิทธิพลของความ

เชื่อ ความศรัทธาในศาสนาที่มีต\องานทัศนศิลป�ในท5องถิ่น อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท5องถิ่นที่มีผลต\อการสร5าง

งานทัศนศิลป�ของบุคคล ศึกษาและฝ�กทักษะทางดนตรี-นาฏศิลป�ผ\านกระบวนการพูด การขับร5อง การบรรเลง

ดนตรี การเคลื่อนไหวท\าทาง บรรยายเพลงที่ฟ|งโดยการวิเคราะหZองคZประกอบทางดนตรีและศัพทZสังคีต 

จำแนกประเภทและบทบาทของเครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต\าง ๆ  อ\าน เขียนโน5ต

ดนตรีไทยและโน5ตดนตรีสากลทำนองง\ายๆ ใช5เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร5องเพลงด5นสด ที่มีจังหวะและ

ทำนองง\ายๆ บรรยายความรู5สึกที่มีต\อดนตรี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทำนอง จังหวะ การประสานเสียงและ

คุณภาพเสียงของเพลงที่ฟ|ง อธิบายเรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตรZ จำแนกเครื่องดนตรีที่มาจากยุค

สมัยที่ต\างกัน อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต\อดนตรีในท5องถิ่น สร5างสรรคZการเคลื่อนไหวและการแสดงโดย

เน5นการถ\ายทอดลีลาหรืออารมณZ ออกแบบเครื่องแต\งกาย หรืออุปกรณZประกอบการแสดงอย\างง\ายๆ แสดง

นาฏศิลป� และละครง\ายๆ บรรยายความรู5สึกของตนเองที่มีต\องานนาฏศิลป�และการละครอย\างสร5างสรรคZ 

อธิบายความสัมพันธZระหว\างนาฏศิลป� และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจำวัน อธิบายสิ่งที่มีความสำคัญ

ต\อการแสดงนาฏศิลป�และละคร ระบุประโยชนZท่ีได5รับจากการแสดงหรือชมการแสดงนาฏศิลป�และละคร 

  โดยใช5ทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป�ในการสร5างและนำเสนอผลงานทัศนศิลป� การเลือกใช5

วัสดุ อุปกรณZท่ีเหมาะสม การวิเคราะหZ การวิพากษZวิจารณZคุณค\างานทัศนศิลป� ใช5ทักษะกระบวนการทางดนตรี

และนาฏศิลป� ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป�อย\างสร5างสรรคZ   วิเคราะหZ  วิพากษZวิจารณZคุณค\างาน

ดนตรีและนาฏศิลป�    

  เพื่อให5เห็นคุณค\างานทัศนศิลป� เข5าใจความสัมพันธZระหว\างทัศนศิลป� ประวัติศาสตรZ และ

วัฒนธรรม เห็นคุณค\างานดนตรีและนาฏศิลป�ที่เปLนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป|ญญาท5องถิ่น ภูมิป|ญญาไทยและ
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สากล เข5าใจความสัมพันธZระหว\างดนตรี-นาฏศิลป�  ประวัติศาสตรZ และวัฒนธรรม และการนำความรู5ไป

ประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

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

  ศ 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 

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

  ศ 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 

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

  ศ 3.2 ป.6/1, ป.6/2 

รวม  27 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ 21101 ศิลปะ                                  กลุ:มสาระการเรียนรู)ศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน:วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะหZ ความหมายและความสำคัญขององคZประกอบศิลป� ทัศนธาตุ สร5างและ

นำเสนอผลงานทางทัศนศิลป�จากจินตนาการ โดยสามารถใช5อุปกรณZที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช5เทคนิค 

วิธีการของศิลป�นในการสร5างงานได5อย\างมีประสิทธิภาพ วิเคราะหZ วิพากษZ วิจารณZคุณค\างานทัศนศิลป� เข5าใจ

ความสัมพันธZระหว\างทัศนศิลป� ประวัติศาสตรZ และวัฒนธรรม เห็นคุณค\างานศิลปะที่เปLนมรดกทางวัฒนธรรม 

ภูมิป|ญญาท5องถิ่น ภูมิป|ญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน ใช5นาฏยศัพทZทางการละครใน

การแสดง แสดงนาฏศิลป�และละครในรูปแบบง\ายๆ ใช5ทักษะการทำงานเปLนกลุ\มในกระบวนการผลิตการแสดง 

ใช5เกณฑZง\ายๆ ที่กำหนดให5ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม โดยเน5นเรื่องการใช5เสียง การแสดงท\าและ

การเคลื่อนไหว ระบุป|จจัยที่มีผลต\อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป� นาฏศิลป�พื้นบ5าน ละครไทย และละคร

พ้ืนบ5าน บรรยายประเภทของละครไทยในแต\ละยุคสมัย 

  โดยใช5กระบวนการคิด กระบวนการสืบค5นข5อมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการพิจารณา

คุณค\า เพื่อให5เกิดความรู5 ความเข5าใจ ใช5ทักษะกระบวนการทางนาฏศิลป� ในการแสดงออกทางนาฏศิลป�อย\าง

สร5างสรรคZ การวิเคราะหZ วิพากษZวิจารณZคุณค\านาฏศิลป�สามารถนำไปปฏิบัติและประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน

ได5อย\างเหมาะสม 

  เพื่อให5เห็นคุณค\างานศิลปะและนาฏศิลป�ที่เปLนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป|ญญาท5องถิ่น และ

เข5าใจความสัมพันธZระหว\างงานศิลปะ นาฏศิลป� กับประวัติศาสตรZและวัฒนธรรม และการนำความรู5ไป

ประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

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

  ศ 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

  ศ 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

  ศ 3.2 ม.1/1, ม.1/2 

รวม  16  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ 21102 ศิลปะ                                  กลุ:มสาระการเรียนรู)ศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน:วยกิต 

  ศึกษาและฝ�กทักษะทางดนตรีผ\านกระบวนการอธิบาย อ\าน เขียน โน5ตไทยและโน5ตสากล 

เปรียบเทียบเสียงร5องและเสียงของเครื่องดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมที่ต\างกัน ร5องเพลงและใช5เครื่องดนตรี

บรรเลงประกอบการร5องเพลงด5วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มา

จากวัฒนธรรมต\าง ๆ แสดงความคิดเห็นที่มีต\ออารมณZของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะและความดัง-เบา

แตกต\างกัน เปรียบเทียบอารมณZ ความรู5สึก ในการฟ|งดนตรีแต\ละประเภท นำเสนอตัวอย\างเพลงที่ตนเองช่ืน

ชอบ และอภิปรายลักษณะเด\นที่ทำให5งานนั้นน\าชื่นชม ใช5เกณฑZสำหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงท่ี

ฟ|ง ใช5และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย\างระมัดระวังและรับผิดชอบ อธิบายบทบาทความสัมพันธZและอธิพลของ

ดนตรีที่มีต\อสังคมไทย ระบุความหลากหลายขององคZประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต\างกัน อธิบายอิทธิพลของ

นักแสดงช่ือดังท่ีมีผลต\อการโน5มน5าวอารมณZหรือความคิดของผู5ชม  

  โดยใช5ทักษะกระบวนการทางดนตรีในการแสดงออกทางดนตรีอย\างสร5างสรรคZ การวิเคราะหZ 

วิพากษZวิจารณZคุณค\างานดนตรี 

  เพื ่อให5เห็นคุณค\างานดนตรีที ่เปLนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป|ญญาท5องถิ ่น และเข5าใจ

ความสัมพันธZระหว\างดนตรี กับประวัติศาสตรZและวัฒนธรรม และการนำความรู5ไปประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ศ 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9 

  ศ 2.2 ม.1/1, ม.1/2 

รวม  11 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ 22101 ศิลปะ                                  กลุ:มสาระการเรียนรู)ศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน:วยกิต 

  ศึกษา อภิปราย เกี่ยวกับรูปแบบและแนวคิดของผลงานทัศนศิลป� ฝ�กปฏิบัติวาดภาพด5วย

เทคนิคที่หลากหลาย เพื่อแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละครในการสื่อความหมายและเรื่องราวต\าง ๆ ได5อย\างมี

ประสิทธิภาพ บรรยายความแตกต\างของการใช5วัสดุ อุปกรณZของศิลป�น วิธีการใช5งานทัศนZศิลป�ในการโฆษณา 

การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและเนื้อหาของงานทัศนศิลป�ของไทยในแต\ละยุคสมัย เห็นคุณค\า เปรียบเทียบแนวคิด

ในการออกแบบงานทัศนศิลป�ที ่มาจากวัฒนธรรมไทยและสากลเพื ่อนำไปประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน 

สร5างสรรคZการแสดงโดยใช5องคZประกอบนาฏศิลป�และการละคร พร5อมเสนอข5อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง 

โดยใช5วิธีการวิเคราะหZ วิจารณZการแสดง และเชื่อมโยงการเรียนรู5ระหว\างนาฏศิลป�และการละครกับสาระการ

เรียนรู5อื่น ๆ สามารถเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป�พื้นเมืองจากวัฒนธรรมต\าง ๆ ระบุหรือ

แสดงนาฏศิลป�พื้นบ5าน ละครไทย ละครพื้นบ5าน อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต\อเนื้อหาของละครสมัย

ต\าง ๆ 

  โดยใช5กระบวนการคิด กระบวนการสืบค5นข5อมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการพิจารณา

คุณค\า เพื่อให5เกิดความรู5 ความเข5าใจ ใช5ทักษะกระบวนการทางนาฏศิลป� ในการแสดงออกทางนาฏศิลป�อย\าง

สร5างสรรคZ การวิเคราะหZ วิพากษZวิจารณZคุณค\านาฏศิลป�สามารถนำไปปฏิบัติและประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน

ได5อย\างเหมาะสม 

  เพื่อให5เห็นคุณค\างานศิลปะและนาฏศิลป�ที่เปLนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป|ญญาท5องถิ่น และ

เข5าใจความสัมพันธZระหว\างงานศิลปะ นาฏศิลป� กับประวัติศาสตรZและวัฒนธรรม และการนำความรู5ไป

ประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ศ 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7  

  ศ 1.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

  ศ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 

  ศ 3.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

รวม  18  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ 22102 ศิลปะ                                  กลุ:มสาระการเรียนรู)ศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน:วยกิต 

  ศึกษาเปรียบเทียบการใช5องคZประกอบดนตรี บทบาท อิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของ

ประเทศต\าง ๆ พร5อมบรรยายวัฒนธรรมและเหตุการณZในประวัติศาสตรZกับการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีใน

ประเทศไทย สามารถอ\าน เขียน ร5องโน5ตไทยและโน5ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง สามารถระบุป|จจัย

สำคัญที่มีอิทธิพลต\อการสร5างสรรคZงานดนตรี และร5องเพลง เล\นดนตรีเดี่ยวและรวมวงได5 พร5อมบรรยาย

อารมณZ 

  สามารถระบุงานอาชีพต\าง ๆ ที่เกี่ยวข5องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง โดย

ใช5ทักษะกระบวนการทางดนตรีในการแสดงออกทางดนตรีอย\างสร5างสรรคZ การวิเคราะหZ วิพากษZวิจารณZคุณค\า

งานดนตรี 

  เพื ่อให5เห็นคุณค\างานดนตรีที ่เปLนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป|ญญาท5องถิ ่น และเข5าใจ

ความสัมพันธZระหว\างดนตรี กับประวัติศาสตรZและวัฒนธรรม และการนำความรู5ไปประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ศ 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 

  ศ 2.2 ม.2/1, ม.2/2 

รวม  9 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ 23101 ศิลปะ                                  กลุ:มสาระการเรียนรู)ศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน:วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะหZ บรรยายส่ิงแวดล5อมและงานทัศนศิลป�ท่ีเลือกมา โดยใช5ความรู5เร่ือง ทัศนธาตุ

และหลักการออกแบบ เทคนิค วิธีการ ของศิลป�นในการสร5างงานทัศนศิลป� วิธีการใช5ทัศนธาตุ และหลักการ

ออกแบบในการสร5างงานทัศนศิลป�ของตนเองให5มีคุณภาพ มีทักษะในการสร5างงานทัศนศิลป�อย\างน5อย 3 

ประเภท มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต\าง ๆ ในการสร5างงานทัศนศิลป�โดยใช5หลักการออกแบบ สร5างงาน

ทัศนศิลป� ทั ้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื ่อถ\ายทอดประสบการณZและจินตนาการ สร5างสรรคZงานทัศนศิลป�ส่ือ

ความหมายเปLนเรื่องราว โดยประยุกตZใช5ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ รูปแบบเนื้อหา และคุณค\าในงาน

ทัศนศิลป�ของตนเองและผู5อื่น หรือของศิลป�น สร5างสรรคZงานทัศนศิลป�เพื่อบรรยายเหตุการณZต\าง ๆ โดยใช5

เทคนิคที่หลากหลาย ระบุอาชีพที่เกี่ยวข5องกับงานทัศนศิลป�และทักษะที่จำเปLนในการประกอบอาชีพนั้น ๆ

เลือกงานทัศนศิลป�โดยใช5เกณฑZที่กำหนดขึ้นอย\างเหมาะสมและนำไปจัดนิทรรศการ ศึกษาและเปรียบเทียบ

เกี่ยวกับงานทัศนศิลป�ที่สะท5อนคุณค\าของวัฒนธรรม ความแตกต\างของงานทัศนศิลป�ในแต\ละยุคสมัยของ

วัฒนธรรมไทยและสากล อธิบายความสำคัญนาฏศิลป�และการละครในชีวิตประจำวัน แสดงความคิดเห็นในการ

อนุรักษZนาฏศิลป�และการละคร  มีทักษะในการใช5ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง วิจารณZเปรียบเทียบ

งานนาฏศิลป�ที่มีความแตกต\างกัน โดยใช5ความรู5เรื่ององคZประกอบนาฏศิลป� ใช5นาฏยศัพทZหรือศัพทZทางละครท่ี

เหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผู5คนในชีวิตประจำวันและการแสดงโดยใช5นาฏยศัพทZ 

มีทักษะในการแปลความและสื่อสารผ\านการแสดง ระบุโครงสร5างของบทละครโดยใช5ศัพทZทางการละคร 

ออกแบบและสร5างสรรคZอุปกรณZและเคร่ืองแต\งกายเพ่ือแสดงนาฏศิลป�และละครท่ีมาจากวัฒนธรรมต\าง ๆ 

  โดยใช5กระบวนการคิด กระบวนการสืบค5นข5อมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการพิจารณา

คุณค\า เพื่อให5เกิดความรู5 ความเข5าใจ ใช5ทักษะกระบวนการทางนาฏศิลป� ในการแสดงออกทางนาฏศิลป�อย\าง

สร5างสรรคZ การวิเคราะหZ วิพากษZวิจารณZคุณค\านาฏศิลป�สามารถนำไปปฏิบัติและประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน

ได5อย\างเหมาะสม 

  เพื่อให5เห็นคุณค\างานศิลปะและนาฏศิลป�ที่เปLนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป|ญญาท5องถิ่น และ

เข5าใจความสัมพันธZระหว\างงานศิลปะ นาฏศิลป� กับประวัติศาสตรZและวัฒนธรรม และการนำความรู5ไป

ประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน 
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มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ศ 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10, ม. 

3/11   

  ศ 1.2 ม.3/1, ม.3/2 

  ศ 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7   

  ศ 2.2 ม.3/1, ม.3/2 

รวม  22  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ 23102 ศิลปะ                                  กลุ:มสาระการเรียนรู)ศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน:วยกิต 

  ศึกษาและฝ�กทักษะทางดนตรี-นาฏศิลป�ผ\านกระบวนการอธิบาย การร5องเพลง การเล\นดนตรี 

การแต\งเพลง การจัดแสดงดนตรี การวิจารณZเปรียบเทียบ การฝ�กทักษะการปฏิบัติ อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของ

ดนตรีที่มีต\อบุคคลและสังคม อธิบายเหตุผลในการเลือกใช5องคZประกอบดนตรีในการสร5างสรรคZงานดนตรีของ

ตนเอง ร5องเพลงเล\นดนตรีเดี่ยวและรวมวง อธิบายเหตุผลในการเลือกใช5องคZประกอบดนตรีในการสร5างสรรคZ

งานดนตรีของตนเอง เปรียบเทียบความแตกต\างระหว\างงานดนตรีของตนเองและผู5อื ่นจัดการแสดงดนตรี 

บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต\ละยุคสมัย เปรียบเทียบองคZประกอบที่ใช5ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น แต\ง

เพลงสั้นๆ นำเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงที่สามารถนำไปปรับใช5ในชีวิตประจำวัน สามารถระบุงาน

อาชีพต\าง ๆ ท่ีเก่ียวข5องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง  

  โดยใช5ทักษะกระบวนการทางดนตรีในการแสดงออกทางดนตรีอย\างสร5างสรรคZ การวิเคราะหZ 

วิพากษZวิจารณZคุณค\างานดนตรี 

  เพื ่อให5เห็นคุณค\างานดนตรีที ่เปLนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป|ญญาท5องถิ ่น และเข5าใจ

ความสัมพันธZระหว\างดนตรี กับประวัติศาสตรZและวัฒนธรรม และการนำความรู5ไปประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวัน 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ศ 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7  

  ศ 2.2 ม.3/1, ม.3/2 

รวม  9 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 11101 การงานอาชีพ                          กลุ:มสาระการเรียนรู)การงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 1                    เวลา 40 ช่ัวโมง/ปX 

  บอกวิธีการทำงานเพื่อตนเอง เช\น การแต\งกาย การเก็บของใช5 การหยิบจับและใช5ของใช5ส\วย

ตัว การจัดโต�ะ ตู5 ชั้น ใช5วัสดุอุปกรณZและเครื่องมือง\ายๆ ในการทำงานอย\างปลอดภัย เช\น การทำความคุ5นเคย

กับการใช5เคร่ืองมือ การรดน้ำต5นไม5 การถอนและเก็บวัชพืช การพับกระดาษเปLนของเล\น 

   โดยใช5ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก5ป|ญหา ทักษะการทำงานร\วมกัน และทักษะ

การแสวงหาความรู5  

  เพื ่อให5ผุ 5เรียนมีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน กระตือรือร5น ตรงเวลา ประหยัด 

สะอาดและปลอดภัย 

    

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

      ง 1.1  ป.1/1 , ป.1/2, ป.1/3  

รวม 3  ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 12101 การงานอาชีพ                     กลุ:มสาระการเรียนรู)การงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 2                    เวลา 40 ช่ัวโมง/ปX 

  บอกวิธีการและประโยชนZการทำงานเพื่อตนเองและครอบครัว เช\นบทบาทและหน5าที่สมาชิก

ในบ5าน การจัดวาง เก็บเสื้อผ5า รองเท5า การช\วยเหลือครอบครัว เตรียมประกอบอาหาร การกวาดบ5าน การล5าง

จาน ใช5วัสดุอุปกรณZและเครื่องมือให5เหมาะสมกับงาน ช\วยให5ประหยัดและปลอดภัย เช\น การเพาะเมล็ด การดู

แปลงเพาะกล5า การทำของเล\น การประดิษฐZของใช5ส\วนตัว 

  โดยใช5ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก5ป|ญหา ทักษะการทำงานร\วมกัน และทักษะ

การแสวงหาความรู5 เพ่ือให5มีความรู5 ความเข5าใจในการทำงาน มีความคิดสร5างสรรคZ 

  เพื ่อให5ผุ 5เรียนมีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน กระตือรือร5น ตรงเวลา ประหยัด 

สะอาดและปลอดภัย 

   

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ง 1.1  ป.2/1 , ป.2/2, ป.2/3      

รวม  3  ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 13101 การงานอาชีพ                     กลุ:มสาระการเรียนรู)การงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 3                    เวลา 40 ช่ัวโมง/ปX 

  อธิบายวิธีการและประโยชนZการทำงานเพื่อตนเอง ครอบครัว และส\วนรวม เช\น การเลือกใช5

เสื้อผ5า การจัดเตรียมอุปกรณZการเรียน การทำความสะอาดรองเท5า กระเป�านักเรียน การกวาด ถู ป|ดกวาด เช็ด

ถูบ5านเรือน การทำความสะอาดห5องเรียน ใช5วัสดุ อุปกรณZและเครื่องมืออย\างเหมาะสม ประหยัดและปลอดภัย 

เช\น การปลูกผักสวนครัว การบำรุงรักษาของเล\น การซ\อนแซมของใช5ส\วนตัว การประดิษฐZของใช5ในโอกาสต\าง 

ๆ โดยใช5วัสดุในท5องถ่ิน  

  โดยใช5ทักษะการจัดการ มีความคิดสร5างสรรคZ ทักษะการแก5ป|ญหา ทักษะการทำงานร\วมกัน 

และทักษะการแสวงหาความรู5 เพ่ือให5มีความรู5 ความเข5าใจในการทำงาน  

  เพื่อให5นักเรียนมีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช5พลังงานและ

อนุรักษZส่ิงแวดล5อม 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

     ง 1.1  ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3 

รวม 3  ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 14101 การงานอาชีพ                     กลุ:มสาระการเรียนรู)การงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 4                    เวลา 40 ช่ัวโมง/ปX 

  อธิบายเหตุผลในการทำงาน ให5บรรลุเปkาหมายในการทำงานตามลำดับอย\างเปLนขั้นตอนตาม

กระบวนการทำงาน เช\น การดูแลรักษาของใช5ส\วนตัว การจัดตู5เสื้อผ5า โต�ะเขียนหนังสือและกระเป�านักเรียน  

การปลูกไม5ดอก หรือไม5ประดับ  การซ\อมแซมอุปกรณZ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช5 ของตกแต\งจากใบตอง และกระดาษ  

ฝ�กปฏิบัติมารยาทในการปฏิบัติตน เช\น การต5อนรับบิดามารดา หรือผู 5ปกครอง ในโอกาสต\าง ๆ  การ

รับประทานอาหาร  การใช5ห5องเรียน ห5องน้ำและห5องส5วม  อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพ ใช5

พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย\างประหยัดและคุ5มค\า 

  โดยใช5ทักษะการจัดการ มีความคิดสร5างสรรคZ ทักษะการแก5ป|ญหา ทักษะการทำงานร\วมกัน 

และทักษะการแสวงหาความรู5 เพ่ือให5มีความรู5 ความเข5าใจในการทำงาน 

  เพื่อให5ผู5เรียนมีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน เช\น ความขยัน อดทน ความรับผิดชอบ 

ความซื่อสัตยZ มีจิตสำนึกในการใช5พลังงาน และทรัพยากรในการทำงานอย\างประหยัดและคุ5มค\า เน5นคุณธรรม

ในการทำงาน มีเจตคติท่ีดีต\ออาชีพ 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

   ง 1.1  ป.4/1 , ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 

   ง 2.1  ป.4/1  

รวม 5  ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 15101 การงานอาชีพ                     กลุ:มสาระการเรียนรู)การงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 5                    เวลา 40 ช่ัวโมง/ปX 

  อธิบายเหตุผลขั้นตอนการทำงานแต\ละขั้นตอนถูกต5องตามกระบวนการทำงาน เช\น การ

ซ\อมแซม ซัก ตาก เก็บรีด การพับเส้ือผ5า การปลูกพืช การทำบัญชีครัวเรือน ฝ�กปฏิบัติทักษะ การจัดการในการ

ทำงานอย\างเปLนระบบประณีตและมีความคิดสร5างสรรคZ เช\น การจัดโต�ะอาหาร ตู5อาหาร ตู5เย็นและห5องครัว 

การทำความสะอาดห5องน้ำและห5องส5วม การซ\อมแซมอุปกรณZของใช5ในบ5าน การประดิษฐZของใช5 ของตกแต\ง

จากวัสดุเหลือใช5ที่มีอยู\ในท5องถิ่น การจัดเก็บเอกสารสำคัญ การดูแลรักษาและใช5สมบัติส\วนตัว  สำรวจข5อมูลท่ี

เก่ียวกับอาชีพต\าง ๆ ในชุมชน เพ่ือระบุความแตกต\างและข5อควรคำนึงเก่ียวกับอาชีพ 

  โดยใช5ทักษะการจัดการ มีความคิดสร5างสรรคZ ทักษะการแก5ป|ญหา ทักษะการทำงานร\วมกัน 

และทักษะการแสวงหาความรู5 เพ่ือให5มีความรู5 ความเข5าใจในการทำงาน 

  เพื่อให5ผู5เรียนมีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน เช\น ความขยัน อดทน ความรับผิดชอบ 

ความซื่อสัตยZ มีจิตสำนึกในการใช5พลังงาน และทรัพยากรในการทำงานอย\างประหยัดและคุ5มค\า เน5นคุณธรรม

ในการทำงาน มีเจตคติท่ีดีต\ออาชีพ 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ง 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 

   ง 2.1  ป.5/1, ป.5/2      

รวม  6  ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 16101 การงานอาชีพ                     กลุ:มสาระการเรียนรู)การงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 6                    เวลา 40 ช่ัวโมง/ปX 

  อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต\ละขั้นตอน มีการแก5ไขปรับปรุง

ผลงาน    เช\น การดูแลรักษาสมบัติภายในบ5าน การปลูกไม5ดอก หรือไม5ประดับ  หรือปลูกผัก หรือเลี้ยงปลา

สวยงาม  การบันทึกรายรับ  รายจ\ายของห5องเรียน  การจัดเก็บเอกสารการเงิน  ฝ�กทักษะการจัดการในการ

ทำงาน และมีทักษะการทำงานร\วมกัน  เช\น การเตรียม ประกอบ จัดอาหารให5สมาชิกในครอบครัว การติดต้ัง 

ประกอบ ของใช5ในบ5าน  การประดิษฐZของใช5  ของตกแต\งให5สมาชิกในครอบครัว  หรือเพื่อนในโอกาสต\าง ๆ 

ฝ�กปฏิบัติมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู5อื่น สำรวจตนเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพตาม

ความสนใจ ความสามารถ และทักษะ  มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ เช\น ความซื่อสัตยZ ความขยัน  อดทน 

และความความรับผิดชอบ  

  โดยใช5ทักษะการจัดการ มีความคิดสร5างสรรคZ ทักษะการแก5ป|ญหา ทักษะการทำงานร\วมกัน 

และทักษะการแสวงหาความรู5 เพ่ือให5มีความรู5 ความเข5าใจในการทำงาน 

  เพื่อให5ผู5เรียนมีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน เช\น ความขยัน อดทน ความรับผิดชอบ 

ความซื่อสัตยZ มีจิตสำนึกในการใช5พลังงาน และทรัพยากรในการทำงานอย\างประหยัดและคุ5มค\า เน5นคุณธรรม

ในการทำงาน มีเจตคติท่ีดีต\ออาชีพ 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ง 1.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 

  ง 2.1  ป.6/1, ป.6/2      

รวม 5  ตัวช้ีวัด    
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 คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 21101 การงานอาชีพ                         กลุ:มสาระการเรียนรู)การงานอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1      เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน:วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะหZและอธิบายขั้นตอนการทำงานที่จำเปLนเกี่ยวกับความเปLนอยู\ในชีวิตประจำวัน

เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวในด5านงานอาชีพ  ธุรกิจทั่วไป องคZกรธุรกิจ  การมาตรฐาน การคุ5มครอง

ผู5บริโภค  การขายสินค5า การเลือกซื้อสินค5าและบริการ  การจัดทำงบประมาณ  การจัดทำบัญชี   การจัดการ

งานประจำวัน การจัดการงานอาชีพ  การติดต\อสื่อสาร การจัดเก็บเอกสาร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ

ประหยัด และการออมทรัพยZ  

  โดยใช5ทักษะ กระบวนการเปLนรายบุคคลและกลุ\มการทำงานร\วมกัน กำหนดวางแผน การ

จัดการ    การแก5ป|ญหาอย\างมีเหตุผล การสืบค5นข5อมูล การบันทึกจัดกลุ\มข5อมูล  การอภิปราย  การรายงาน 

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  การฝ�กประสบการณZ  การเลือกใช5เทคโนโลยีอย\างสร5างสรรคZต\อชีวิต สังคม 

ส่ิงแวดล5อม   การประยุกตZใช5พลังงานและทรัพยากรอย\างประหยัดคุ5มค\า  

 เพื่อให5เห็นแนวทางในการเลือกอาชีพธุรกิจ ใช5เทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ  มีลักษณะนิสัยที่ดีใน

การทำงาน รักชาติ ศาสนZ กษัตริยZ เสียสละ ซื่อสัตยZ สุจริต มีวินัย ใฝ�เรียนรู5 อยู\อย\างพอเพียง มุ\งมั่นในการ

ทำงาน รักความเปLนไทย มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติที่ดีต\อการประกอบอาชีพและเห็นความสำคัญของการสร5าง

อาชีพสุจริต 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

   ง 1.1 ม.1/1,  ม.1/2, ม.1/3 

   ง 2.1 ม.1/1,  ม.1/2, ม.1/3   

รวม 6 ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 21102 การงานอาชีพ                         กลุ:มสาระการเรียนรู)การงานอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2      เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน:วยกิต 

  ศึกษา ว ิเคราะหZ และอธิบายขั ้นตอนการทำงานที ่จำเปLนเก ี ่ยวกับความเปLนอยู \ ใน

ชีวิตประจำวันเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว  ในด5านความรู5ทั่วไปเกี่ยวกับงานประดิษฐZวัสดุเหลือใช5  วัสดุ

ท5องถิ่น การออกแบบงานประดิษฐZ คุณสมบัติของผู5ประกอบงานประดิษฐZ  วัสดุอุปกรณZของงานประดิษฐZ  การ

ใช5และการดูแลรักษาอุปกรณZ  ความปลอดภัยในการทำงาน  การแปรรูปอาหาร 

  โดยใช5ทักษะ กระบวนการเปLนรายบุคคลและกลุ\มการทำงานร\วมกัน กำหนดวางแผน การ

จัดการ  การแก5ป|ญหาอย\างมีเหตุผล  การสืบค5นข5อมูล การบันทึกจัดกลุ\มข5อมูล การอภิปราย การรายงาน การ

ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การฝ�กประสบการณZ การเลือกใช5เทคโนโลยีอย\างสร5างสรรคZต\อชีวิต สังคม ส่ิงแวดล5อม   

การประยุกตZใช5พลังงานและทรัพยากร อย\างประหยัดคุ5มค\า  ในการประดิษฐZของเล\น ของใช5 ของประดับ

ตกแต\ง  และของใช5ในพิธี  มีทักษะในการประกอบอาชีพสุจริต 

  เพื่อให5เห็นแนวทางในการเลือกอาชีพงานประดิษฐZ ใช5เทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ  มีลักษณะนิสัย

ที่ดีในการทำงาน  รักชาติ ศาสนZ กษัตริยZ เสียสละ ซื่อสัตยZ สุจริต มีวินัย ใฝ�เรียนรู5 อยู\อย\างพอเพียง มุ\งมั่นใน

การทำงาน  รักความเปLนไทย  มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติที่ดีต\อการประกอบอาชีพ และเห็นความสำคัญของ 

การสร5างอาชีพสุจริต 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ง 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

   ง 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3   

รวม 6 ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 22101 การงานอาชีพ                         กลุ:มสาระการเรียนรู)การงานอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1      เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน:วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะหZ สำรวจ และแสวงหาความรู5 เพื ่อพัฒนาการทำงาน โดยใช5กระบวนการ

แก5ป|ญหา มีความคิดสร5างสรรคZ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก5ป|ญหา 

ทักษะการทำงานร\วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู5 

  โดยใช5ทักษะ กระบวนการเปLนรายบุคคลและกลุ\มการทำงานร\วมกัน กำหนดวางแผน การ

จัดการ  การแก5ป|ญหาอย\างมีเหตุผล  การสืบค5นข5อมูล การบันทึกจัดกลุ\มข5อมูล การอภิปราย การรายงาน การ

ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การฝ�กประสบการณZ การเลือกใช5เทคโนโลยีอย\างสร5างสรรคZต\อชีวิต สังคม ส่ิงแวดล5อม   

การประยุกตZใช5พลังงานและทรัพยากร อย\างประหยัดคุ5มค\า  ในการประดิษฐZของเล\น ของใช5 ของประดับ

ตกแต\ง  และของใช5ในพิธี  มีทักษะในการประกอบอาชีพสุจริต 

  เพื่อให5เห็นแนวทางในการเลือกอาชีพงานประดิษฐZ ใช5เทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ  มีลักษณะนิสัย

ที่ดีในการทำงาน  รักชาติ ศาสนZ กษัตริยZ เสียสละ ซื่อสัตยZ สุจริต มีวินัย ใฝ�เรียนรู5 อยู\อย\างพอเพียง มุ\งมั่นใน

การทำงาน  รักความเปLนไทย  มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติที่ดีต\อการประกอบอาชีพ และเห็นความสำคัญของ 

การสร5างอาชีพสุจริต 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ง 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

   ง 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3   

รวม 6 ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 23101 การงานอาชีพ                         กลุ:มสาระการเรียนรู)การงานอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1      เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน:วยกิต 

  วิเคราะหZและอธิบายความสำคัญของการดูแลเสื้อผ5า วัสดุ อุปกรณZ และเครื่องมือ วิธีการดูแล

เสื้อผ5า ประเภทต\าง ๆ อาหารประเภทสำรับ ประเภทของอาหารสำรับ หลักการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต\ง

อาหาร ประเภทสำรับ อาหารสำรับภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต5 ความรู5เกี่ยวกับ

บรรจุภัณฑZ บรรจุภัณฑZจากวัสดุธรรมชาติ ความสำคัญและประโยชนZของธุรกิจ คุณลักษณะสำคัญของผู5

ประกอบธุรกิจจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ศึกษาความสำคัญ วัสดุ อุปกรณZ และเครื่องมือที่ใช5ในการ

ขยายพันธุZพืช วิธีการขยายพันธุZพืช การประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑZ องคZประกอบสำคัญในการประกอบและ

ติดต้ังผลิตภัณฑZ ประโยชนZของการประกอบและติดต้ังผลิตภัณฑZด5วยตนเอง ความปลอดภัยในการประกอบและ

ติดต้ังผลิตภัณฑZ การวางแผนการประกอบและติดต้ังผลิตภัณฑZ 

  โดยเลือกใช5อุปกรณZให5เหมาะสมกับลักษณะงาน เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานในรูปแบบ

แผนภาพ ฝ�กการวางแผนและปฏิบัติงานต\าง ๆ อย\างมีหลักการและใช5กระบวนการกลุ\มในการทำงานตามท่ี

วางแผนไว5 และประเมินผลการปฏิบัติงานร\วมกัน 

  เพ่ือให5มีเจตคติท่ีดีต\อการทำงาน ปลูกจิตสำนึกในการใช5พลังงานและทรัพยากรอย\างประหยัด

และคุ5มค\า และนำความรู5ไปใช5ในชีวิตประจำวัน 

  

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

  ง 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

รวม 3  ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชา 

ง 23101 การงานอาชีพ                         กลุ:มสาระการเรียนรู)การงานอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1      เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน:วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะหZ สำรวจ และแสวงหาความรู 5 เพื ่อพัฒนาการทำงาน และศึกษา สำรวจ 

วิเคราะหZ การจัดประสบการณZอาชีพ การเตรียมตัวเข5าสู\อาชีพ และมีทักษะที่จำเปLนต\องานอาชีพ  วิเคราะหZ

แนวทางเข5าสู\อาชีพได5อย\างเหมาะสมและมีความมั่นคง สามารถประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพได5

ถูกต5องและมีความสอดคล5องกับความรู5 ความถนัด และความสนใจของตนเอง 

  โดยการฝ�กปฏิบัติทักษะที่จำเปLนต\อการประกอบอาชีพ ด5วยทักษะกระบวนการทำงาน การ

แก5ป|ญหา การทำงานร\วมกัน ตลอดจนการแสวงหาความรู5จากแหล\งเรียนรู5ต\าง ๆ 

  เพ่ือให5มีเจตคติท่ีดีต\อการทำงาน ปลูกจิตสำนึกในการใช5พลังงานและทรัพยากรอย\างประหยัด

และคุ5มค\า และสร5างเจตคติท่ีดีต\อการประกอบอาชีพสุจริต และนำความรู5ไปใช5ในชีวิตประจำวัน 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

  ง 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

รวม 3 ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชา 

ง 23102 การงานอาชีพ                         กลุ:มสาระการเรียนรู)การงานอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2      เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน:วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะหZ อภิปราย และสรุปข้ันตอนการทำงาน การซัก ตาก พับ เก็บ เส้ือผ5าท่ีต5องการ 

การดูแลอย\างประณีต การสร5างชิ้นงานหรือผลงาน การทำงานร\วมกันในการเตรียม ประกอบ อาหารประเภท

สำรับ การประดิษฐZบรรจุภัณฑZจากวัสดุธรรมชาติ การจัดการในด5านธุรกิจประเภทต\าง ๆ การขยายพันธุZพืช 

การติดตั้งหรือประกอบผลิตภัณฑZที่ใช5ในบ5าน โดยใช5วิธีการทางงานเย็บ ป|ก ถัก จักสาน และงานปลูกพืชใน

ท5องถ่ิน 

  ศึกษา วิเคราะหZ และอธิบายระดับของเทคโนโลยี แบ\งตามระดับความรู5ที่ใช5เปLน 3 ระดับ คือ 

ระดับพื้นบ5านหรือพื้นฐานระดับกลาง และระดับสูง การสร5างสิ่งของเครื่องใช5หรือวิธีการตามกระบวนการ

เทคโนโลยี จะทำให5ผู5เรียนทำงานอย\างเปLนระบบ สามารถย5อนกลับมาแก5ไขได5ง\าย ภาพฉาย เปLนภาพแสดง

รายละเอียดของชิ้นงาน ประกอบด5วยภาพด5านหน5า ด5านข5าง ด5านบน แลดงขนาดและหน\วยวัด เพื่อนำไปสร5าง

ช้ินงาน 

  ใช5กระบวนการสืบค5น กระบวนการคิดวิเคราะหZ กระบวนการพัฒนาค\านิยม กระบวนการ

ทำงานเกลุ\ม และกระบวนการแก5ป|ญหา เพื่อให5เกิด ความรู5 ความเข5าใจ ความคิด การใช5ทรัพยากรสิ่งแวดล5อม

อย\างประหยัด ใช5ทักษะในการทำงานร\วมกันอย\างมีคุณธรรม และทำงานอย\างมีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง นำภูมิป|ญญาท5องถ่ินเข5ามาประยุกตZใช5ในการดำรงชีวิตอยู\ในสังคมร\วมกันอย\างมีความสุข 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

 ง 1.1     ม 3/1  ,  ม 3/2  ,  ม 3/3 

  ง 2.1     ม 3/1  ,  ม 3/2  ,  ม 3/3   

รวมท้ังส้ิน  6  ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

อ 11101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                        กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาต:างประเทศ  

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 1             เวลา 120 ช่ัวโมง 

   เข5าใจคำสั่งที ่ใช5ในห5องเรียน  ระบุตัวอักษรและเสียง  อ\านออกเสียงและสะกดคำง\ายๆ 

ถูกต5องตามหลักการอ\าน  เข5าใจคำ  กลุ\มคำ  และความหมายเก่ียวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  ส่ิงแวดล5อม

ใกล5ตัว  อาหาร  เครื่องดื่มและนันทนาการ  บทอ\านเกี่ยวกับเรื่องใกล5ตัว  หรือนิทานที่มีภาพประกอบ คำศัพทZ

เก่ียวกับสาระการเรียนรู5อ่ืน เข5าใจบทสนทนาท่ีใช5ในการทักทาย  กล\าวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ ประโยค/ข5อความ

ที่ใช5แนะนำตนเอง  คำศัพทZ  สำนวนและประโยคท่ีใช5บอกความต5องการ ที่ใช5ขอและให5ข5อมูลเกี่ยวกับตนเอง  

บุคคลและเร่ืองใกล5ตัว  เข5าใจภาษาท\าทางในการส่ือสารของเจ5าของภาษา ความแตกต\างของตัวอักษรและเสียง

ตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  

  โดยใช5กระบวนการสอนภาษา และกระบวนการกลุ\มในการฝ�กออกเสียง  ฟ|ง/พูด  ถามตอบ 

และสนทนาโต5ตอบ เพื่อให5นักเรียนเกิดความรู5  ความเข5าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู5  สนใจเข5าร\วมกิจกรรม

ทางภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงการรวบรวมความรู5และแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ 

   

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ต 1.1 ป. 1/1, ป. 1/2, ป. 1/3, ป. 1/4      

  ต 1.2 ป. 1/1, ป. 1/2, ป. 1/3, ป. 1/4     

  ต 1.3 ป. 1/1     

  ต 2.1 ป. 1/1, ป. 1/2, ป. 1/3        

  ต 2.2 ป. 1/1    

  ต 3.1 ป. 1/1     

  ต 4.1 ป. 1/1    

  ต 4.2 ป. 1/1  

รวม 16 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

อ 12101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                        กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาต:างประเทศ  

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 2             เวลา 120 ช่ัวโมง 

  เข5าใจคำสั่งและคำขอร5องง\ายๆ  ระบุตัวอักษรและเสียง  อ\านออกเสียงคำ สะกดคำ และอ\าน

ประโยคง\ายๆ  ถูกต5องตามหลักการอ\าน  เข5าใจคำ  กลุ \มคำ ประโยคเดี ่ยว (simple sentence)  และ

ความหมายเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่งแวดล5อมใกล5ตัว  อาหาร  เครื่องดื่มและนันทนาการ  บท

อ\านเกี่ยวกับเรื่องใกล5ตัว หรือนิทานที่มีภาพประกอบ  คำศัพทZเกี่ยวกับสาระการเรียนรู5อื่น  เข5าใจประโยค  บท

สนทนาท่ีใช5ในการทักทาย  กล\าวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ  ประโยค/ข5อความท่ีใช5แนะนำตนเอง  คำศัพทZ  สำนวน

และประโยคที่ใช5บอกความต5องการ  ขอและให5ข5อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลและเรื่องใกล5ตัว  เข5าใจภาษา

ท\าทางในการสื่อสารของเจ5าของภาษา ความแตกต\างของตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทย  

  โดยใช5กระบวนการสอนภาษา และกระบวนการกลุ\มในการฝ�กออกเสียง  ฟ|ง/พูด  ถามตอบ  

และสนทนาโต5ตอบ  เพื่อให5นักเรียนเกิดความรู5 ความเข5าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู5  สนใจเข5าร\วมกิจกรรม

ทางภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงการรวบรวมความรู5และแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ต 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4  

  ต 1.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4  

  ต 1.3 ป.2/1  

  ต 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3  

  ต 2.2 ป.2/1  

  ต 3.1 ป.2/1  

  ต 4.1 ป.2/1  

  ต 4.2 ป.2/1 

 

รวม 16 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

อ 13101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                        กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาต:างประเทศ  

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 1             เวลา 120 ช่ัวโมง 

   เข5าใจคำสั่งและคำขอร5องที่ฟ|งหรืออ\าน อ\านออกเสียงคำ สะกดคำ อ\านกลุ\มคำ ประโยคและ

บทพูดเข5าจังหวะง\ายๆ ถูกต5องตามหลักการอ\าน  เข5าใจคำ  กลุ\มคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณZ และความหมาย

เกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่งแวดล5อมใกล5ตัว  อาหาร  เครื่องดื่ม เวลาว\าง และนันทนาการ เข5าใจ

ประโยค บทสนทนา บทอ\านเกี่ยวกับเรื่องใกล5ตัว หรือนิทานง\ายๆ  ศึกษาคำศัพทZเกี่ยวกับกลุ\มสาระการเรียนรู5

อื่น เข5าใจประโยค บทสนทนาที่ใช5ในการทักทาย กล\าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ประโยค/ข5อความที่ใช5แนะนำ

ตนเอง  ศึกษาและเข5าใจคำศัพทZ  สำนวนและประโยคที่ใช5บอกความรู5สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต\าง ๆ ใกล5ตัว 

หรือเก่ียวกับกิจกรรมต\าง ๆ ตามแบบท่ีฟ|ง เพ่ือใช5ขอและให5ข5อมูลง\ายๆ เก่ียวกับตนเอง และเร่ืองใกล5ตัว  เข5าใจ

ภาษาท\าทางในการสื่อสารของเจ5าของภาษา บอกความแตกต\างของเสียง ตัวอักษร คำ กลุ\มคำ ประโยค และ

ข5อความของภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

  โดยใช5กระบวนการสอนภาษา  และกระบวนการกลุ\มในการฝ�กออกเสียง  ฟ|ง/พูด  ถาม-ตอบ 

และสนทนาโต5ตอบ เพื่อให5นักเรียนเกิดความรู5  ความเข5าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู5  สนใจเข5าร\วมกิจกรรม

ทางภาษาและวัฒนธรรม  รวมถึงการรวบรวมความรู5และแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ต 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4       

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

  ต 1.3  ป.3/1, ป.3/2 

  ต 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3      

  ต 2.2  ป.3/1       

  ต 3.1  ป.3/1      

  ต 4.1  ป.3/1     

  ต 4.2  ป.3/1 

รวม 18 ตัวช้ีวัด 
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 คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

อ 14101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                        กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาต:างประเทศ  

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 4               เวลา 80 ช่ัวโมง 

  ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร5อง  และคำแนะนำง\ายๆ   อ\านออกเสียง  สะกดคำ อ\านกลุ\มคำ 

ประโยค  ข5อความ ง\ายๆ  และบทพูดเข5าจังหวะถูกต5องตามหลักการอ\าน เลือก / ระบุภาพ หรือสัญลักษณZ 

หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข5อความสั้นๆที่ฟ|ง หรืออ\าน ตอบคำถามจากการฟ|งหรือ

อ\านประโยค บทสนทนา และนิทานง\ายๆ  พูด / เขียนโต5ตอบ ในการสื่อสารระหว\างบุคคล ใช5คำสั่ง คำขอร5อง

และคำขออนุญาตง\ายๆ พูด / เขียนแสดงความต5องการของตนเองและขอความช\วยเหลือในสถานกาณZง\ายๆ 

ขอและให5ข5อมูล เกี่ยวของตนเองเพื่อนและครอบครัว แสดงความรู5สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล5ตัว พูดและ

ทำท\าประกอบอย\างสุภาพตามมารยาททางสังคม  และวัฒนธรรมของเจ5าของภาษา ตอบคำถามเกี่ยวกับ

เทศกาล  วันสำคัญ  งานฉลอง และชีวิตความเปLนอยู\ง\ายๆของเจ5าของภาษา เข5าร\วมกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย บอกความแตกต\างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ\มคำ ประโยค และข5อความของ

ภาษาต\างประเทศและภาษาไทย บอกความเหมือน ความแตกต\างระหว\างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม

ของเจ5าของภาษากับของไทย  ค5นคว5ารวบรวมคำศัพทZที่เกี่ยวข5องกับกลุ\มสาระการเรียนรู5อื่น และนำเสนอด5วย

การพูด เขียน ใช5ภาษาต\างประเทศในการสืบค5นและรวบรวมข5อมูลต\าง ๆ 

  โดยใช5กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน5นการเรียนเพื่อการสื่อสาร ให5ผู5เรียนได5ฝ�กการใช5

ภาษาทั้งในสถานการณZจำลองและสถานการณZจริง ผู5เรียนได5เข5าร\วมกิจกรรมทางภาษาที่จัดขึ้นในโรงเรียน 

เพื่อให5เกิดความพร5อมในการเรียนรู5ภาษาอังกฤษและความสนุกสนานเพลิดเพลิน การจัดและประเมินผล ใช5

วิธีการประเมินตามสภาพจริงของเน้ือหาและทักษะท่ีต5องการวัด 
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มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ต. 1.1 ป. 4/1, ป. 4/2, ป. 4/3, ป. 4/4    

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

  ต. 1.3 ป. 4/1, ป. 4/2, ป. 4/3       

  ต. 2.1 ป. 4/1, ป. 4/2, ป. 4/3 

  ต. 2.2 ป. 4/1, ป. 4/2       

  ต. 3.1 ป. 4/1   

  ต. 4.1 ป. 4/1   

  ต. 4.2 ป. 4/1 

รวม 20 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

อ 15101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                        กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาต:างประเทศ  

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 5               เวลา 80 ช่ัวโมง 

  ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร5อง  และคำแนะนำง\ายๆ ที่ฟ|งและอ\านออกเสียง ประโยคข5อความ 

และบทกลอนสั้นๆถูกต5องตามหลักการอ\าน ระบุ / วาดภาพสัญลักษณZ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมาย

ของประโยคและข5อความสั้นๆที่ฟ|ง หรืออ\าน บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟ|ง อ\านบทสนทนา 

และนิทานง\ายๆ หรือเรื่องสั้นๆ พูด / เขียนโต5ตอบในการสื่อสาร  ใช5คำสั่ง คำขอร5อง คำขออนุญาตและให5

คำแนะนำง\ายๆ   พูด  /  เขียนแสดงความต5องการช\วยเหลือ ตอบรับและตอบปฏิเสธการ  ให5ความช\วยเหลือ 

พูด / เขียนเพื่อขอและให5ข5อมูล เกี ่ยวของตนเอง  เพื่อน  ครอบครัว และเรื ่องใกล5ตัว พูด / เขียนแสดง

ความรู5สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต\าง ๆ พร5อมทั้งให5เหตุผลสั้นๆ เขียนภาพ  แผนผัง และแผนภูมิ แสดงข5อมูล

ต\าง ๆตามที่ฟ|งหรืออ\าน ใช5ถ5อยคำ  น้ำเสียง และกริยาท\าทางอย\างสุภาพ  ตามมารยาททางสังคม  และ

วัฒนธรรมของเจ5าของภาษา ตอบคำถาม / บอกความสำคัญของเทศกาล  วันสำคัญ  งานฉลอง และชีวิตความ

เปLนอยู\ง\ายๆของเจ5าของภาษา เข5าร\วมกิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมืน / 

ความแตกต\างระหว\างการออกเสียงประโยคชนิดต\าง ๆ การใช5เครื่องหมายวรรคตอนและการอ\านลำดับคำ 

(order)  ตามโครงสร5างประโยคของภาษาต\างประเทศและภาษาไทย  บอกความเหมือน ความแตกต\างระหว\าง

เทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ5าของภาษากับของไทย  ค5นคว5ารวบรวมคำศัพทZที่เกี่ยวข5องกับกลุ\ม

สาระการเรียนรู5อ่ืน และนำเสนอด5วยการพูด เขียน ใช5ภาษาต\างประเทศในการสืบค5นและรวบรวมข5อมูลต\าง ๆ 

  โดยใช5กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน5นการเรียนเพื่อการสื่อสารให5ผู5เรียนได5ฝ�กการใช5

ภาษาทั้งในสถานการณZจำลองและสถานการณZจริง ผู5เรียนได5เข5าร\วมกิจกรรมทางภาษาที่จัดขึ้นในโรงเรียน

เพื่อให5เกิดความพร5อมในการเรียนรู5ภาษาอังกฤษและความสนุกสนานเพลิดเพลิน การจัดและประเมินผล ใช5

วิธีการประเมินตามสภาพจริงของเน้ือหาและทักษะท่ีต5องการวัด 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 205 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ต. 1.1 ป. 5/1, ป. 5/2, ป. 5/3, ป. 5/4    

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

  ต. 1.3 ป. 5/1, ป. 5/2, ป. 5/3       

  ต. 2.1 ป. 5/1, ป. 5/2, ป. 5/3 

  ต. 2.2 ป. 5/1, ป. 5/2       

  ต. 3.1 ป. 5/1   

  ต. 4.1 ป. 5/1   

  ต. 4.2 ป. 5/1 

รวม 20 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

อ 16101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                        กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาต:างประเทศ  

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 6               เวลา 80 ช่ัวโมง 

  เข5าใจคำสั่ง  คำขอร5อง ภาษาท\าทาง  คำแนะนำในการเล\นเกม  การวาดภาพ การทำอาหาร

และเคร่ืองด่ืม และการประดิษฐZ   การอ\านข5อความ  นิทาน  บทกลอน ตามหลักการอ\านออกเสียง  และการใช5

พจนานุกรม  การเลือก / ระบุประโยคหรือข5อความสั้นๆ สัญลักษณZ เครื่องหมายที่อ\านให5ตรงกับความหมาย     

ที่ เกี่ยวข5องกับ ตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่งแวดล5อม  อาหาร  เครื่องดื่ม  เวลาว\าง  นันทนาการ  สุขภาพ  

สวัสดิการ  การซื้อ – ขาย  ลมฟkาอากาศ  และเปLนวงคำศัพทZสะสมประมาณ 1,050 – 1,200 คำ การหา

ใจความสำคัญในประโยค   บทสนทนา  นิทาน  เรื่องเล\าและการตอบคำถามจากเรื่องที่ฟ|ง และอ\าน  การพูด

และเขียนบทสนทนาที่ใช5ในการสื่อสารระหว\างตนเอง  เพื่อน  และบุคคลใกล5ตัวและสำนวนการตอบรับ  การ

ใช5คำสั่ง     คำขอร5อง  คำขออนุญาต  คำแนะนำที่มี 2-3 ขั้นตอน  การใช5คำศัพทZสำนวนภาษาประโยคที่แสดง

ความต5องการและขอความช\วยเหลือ  การตอบรับและปฏิเสธ การให5ความช\วยเหลือในสถานการณZต\าง ๆ  การ

ใช5คำศัพทZ  สำนวนภาษา และประโยคเพื่อ และให5ข5อมูล เกี่ยวของตนเอง  ครอบครัว และเรื่องใกล5ตัว การใช5

คำและประโยคในการแสดงความรู5สึกและการให5เหตุผลประกอบ การใช5ประโยคและข5อความในการให5ข5อมูล

ตนเอง  กิจวัตรประจำวัน เพื่อน สิ่งแวดล5อมใกล5ตัว และการใช5เครื่องหมายวรรคตอน  การนำเสนอความคิด

รวบยอดในรูปของการเขียนภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  ตาราง จากเรื่องที่ฟ|งและอ\าน  การใช5ประโยคในการพูด

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต\าง ๆ ใกล5ตัว  การใช5ถ5อยคำ น้ำเสียงและกริยาท\าทาง  สำนวนในการติดต\อ

ปฏิสัมพันธZตาม วัฒนธรรมของเจ5าของภาษา  การใช5ชีวิตความเปLนอยู\  งานเทศกาล  วันสำคัญ  งานฉลองของ

เจ5าของภาษา และการ เข5าร\วมกิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรม การเปรียบเทียบความเหมือน และ ความ

แตกต\างระหว\างการออกเสียงประโยคชนิดต\าง ๆ การใช5เครื่องหมายวรรคตอนการลำดับคำ (order)  ตาม

โครงสร5างประโยคของภาษาต\างประเทศและภาษาไทย   การ ค5นคว5า  รวบรวม และการนำเสนอคำศัพทZท่ี

เกี ่ยวข5องกับกลุ \มสาระการเรียนรู 5อื ่น การ ใช5ภาษาสื ่อสารในสถานการณZต\าง ๆ ที ่เกิดขึ ้นในห5องเรียน  

สถานศึกษาและในท5องถ่ิน  

  โดยใช5ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟ|ง การพูด การอ\าน การเขียน เพ่ือให5เกิดความรู5ความ

เข5าใจ สามารถอ\านออก เขียนได5 และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู5โดยใช5ภาษาอังกฤษได5อย\างเหมาะสมกับวัย

และสถานการณZต\าง ๆ  
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มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ต. 1.1 ป. 6/1, ป. 6/2, ป. 6/3, ป. 6/4    

  ต. 1.2 ป. 6/1, ป. 6/2, ป. 6/3, ป. 6/4, ป. 6/5 

  ต. 1.3 ป. 6/1, ป. 6/2, ป. 6/3       

  ต. 2.1 ป. 6/1, ป. 6/2, ป. 6/3 

  ต. 2.2 ป. 6/1, ป. 6/2       

  ต. 3.1 ป. 6/1   

  ต. 4.1 ป. 6/1   

  ต. 4.2 ป. 6/1 

รวม 20 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

อ 21101 ภาษาอังกฤษ                    กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาต:างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1     เวลา 60 ช่ัวโมง                 1.5 หน:วยกิต 

 ใช5และปฏิบัติตามคำส่ัง คำข5อร5อง คำแนะนำ และคำช้ีแจงตามสถานการณZง\ายๆท่ีฟ|งและอ\าน 

ในการทำอาหารและเครื่องดื่ม การประดิษฐZ การใช5ยา/สลากยา การบอกทิศทาง ปkายประกาศต\าง ๆหรือ การ

ใช5อุปกรณZ อ\านออกเสียงข5อความ นิทานและบทร5อยกรองสั ้นๆ ถูกต5องตามหลักการอ\าน และการใช5 

พจนานุกรม ระบุหัวข5อเรื่อง ใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟ|งและการอ\าน บทสนทนา นิทาน เรื่อง

สั้น และเรื่องจากสื่อประเภทต\าง ๆหรือเรื่องราวในท5องถิ่น พูดและเขียนบรรยาย สนทนาแลกเปลี่ยนข5อมูล 

เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณZ กิจกรรม สถานการณZต\าง ๆในชีวิตประจำวัน และสิ่งแวดล5อม 

ใกล5ตัว ใช5ภาษาและน้ำเสียง และกิริยาท\าทางสุภาพ เหมาะสมในสถานการณZจริงและสถานการณZจำลองท่ี 

เกิดขึ้นในห5องเรียนและสถานศึกษา ตามมารยาทและวัฒนธรรมของเจ5าของภาษา บอกความเหมือนและความ 

แตกต\างระหว\างการออกเสียงประโยคชนิดต\าง ๆ การใช5เคร่ืองหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร5าง 

ประโยคของภาษาต\างประเทศและภาษาไทย ใช5ภาษาต\างประเทศในการสืบค5น/ค5นคว5าความรู5/ข5อมูลจากส่ือ 

และการเรียนรู5ต\าง ๆในการศึกษาต\อและประกอบอาชีพ รวบรวม และสรุปข5อมูล/ข5อเท็จจริงที่เกี่ยวข5องกับ 

กลุ\มสาระการเรียนรู5อ่ืนจากแหล\งการเรียนรู5 และนำเสนอด5วยการพูดและการเขียน  

 โดยใช5ทักษะกระบวนการทางด5านภาษาด5านการฟ|ง พูด อ\าน และเขียนในการสื่อสารระหว\าง

บุคคลการอภิปราย การถามตอบ การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละครสั้น และทักษะกระบวนการทำงาน

กลุ\ม  

 เพื่อให5เกิดความรู5 ความเข5าใจ มีสมรรถนะในการสื่อสาร มีความคิดสร5างสรรคZ การแก5ป|ญหา 

สามารถ นำมาประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวันได5อย\างเหมาะสมกับวัยเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ 

และมี คุณลักษณะอันพึงประสงคZในด5านมีวินัย ใฝ�เรียนรู5 มุ\งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ โดยนำหลัก

ของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
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มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ต 1.1 ม.1/1, ม. 1/2, ม.1/4 

  ต 1.2 ม.1/1 

  ต 1.3 ม.1/1  

  ต 2.1 ม.1/1  

  ต 2.2 ม.1/1  

  ต 3.1 ม.1/1  

  ต 4.1 ม.1/1 

รวม 9 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

อ 21102 ภาษาอังกฤษ                    กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาต:างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 60 ช่ัวโมง                  1.5 หน:วยกิต 

  เลือก ระบุประโยค หรือข5อความ และความหมายให5สัมพันธZกับสื่อที่ไม\ใช\ความเรียงที่อ\าน 

เกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล5อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว\าง และนันทนาการ สุขภาพและ

สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟkาอากาศ การปรึกษาและอาชีพ การเดินทางและท\องเที่ยว การบริการ สถานท่ี 

ภาษา วิทยาศาสตรZและเทคโนโลยี เปLนวงคำศัพทZที่เปLนรูปธรรมและนามประธรรม สะสมประมาณ 1,400 – 

1,550 คำ พูดและเขียนแสดงความต5องการ ขอความช\วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให5ความช\วยเหลือ ใน

สถานการณZต\าง ๆ ขอและให5ข5อมูล แสดงความคิดเห็น แสดงความรู5สึกเกี่ยวกับเรื่องต\าง ๆ ใกล5ตัว กิจกรรม 

หรือเรื่องราวในท5องถิ่น พร5อมทั้งให5เหตุผลสั้นๆ ประกอบจากเรื่องที่ฟ|งหรืออ\าน สรุปใจความสำคัญ/แก\นสาระ 

ที่ได5จากการวิเคราะหZเรื่อง เหตุการณZที่อยู\ในความสนใจของสังคม บรรยาย เปรียบเทียบความเหมือนและ 

ความแตกต\างระหว\างเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ ชีวิตความเปLนอยู\ และประเพณีของเจ5าของภาษากับ ของ

ไทย เข5าร\วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  

 โดยใช5ทักษะกระบวนการทางภาษาด5านการฟ|ง พูด อ\าน และเขียนในการสื่อสารระหว\าง

บุคคล การอภิปราย การถามตอบ การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละครสั้นและทักษะกระบวนการการ

ทำงานกลุ\ม 

  เพื่อให5เกิดความรู5 ความเข5าใจ มีสมรรถนะในการสื่อสาร มีความคิดสร5างสรรคZการแก5ป|ญหา 

สามารถนำมาประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวันได5อย\างเหมาะสมกับวัย เห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ 

และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคZในด5านมีวินัย ใฝ�เรียนรู5 มุ\งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ โดยนำ หลัก

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ต 1.1 ม.1/3  

  ต 1.2 ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5  

  ต 1.3 ม.1/2, ม.1/3  

  ต 2.1 ม.1/2, ม.1/3  

  ต 2.2 ม.1/2  

  ต 4.2 ม.1/1 

รวม 11 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

อ 22101 ภาษาอังกฤษ                    กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาต:างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1     เวลา 60 ช่ัวโมง                 1.5 หน:วยกิต 

 ใช5และปฏิบัติตามคำขอร5อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณZง\ายๆ ที่ฟ|ง 

และอ\าน อ\านออกเสียงข5อความ ข\าว ประกาศ และบทร5อยกรองสั้นๆ ถูกต5องตามหลักการอ\าน และ การใช5

พจนานุกรม เลือกหัวข5อเรื่อง ใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องท่ี

ฟ|งและอ\าน บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจากสื่อประเภทต\าง ๆ พร5อมทั้งเหตุผล และยกตัวอย\างง\ายๆ 

ประกอบ พูดและเขียนบรรยาย สนทนาแลกเปลี่ยนข5อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร ประจำวัน ประสบการณZ 

เรื่องราวต\าง ๆ ใกล5ตัว สถานการณZต\าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ข\าว/เหตุการณZที่อยู\ ในความสนใจของสังคม หรือ

เรื่องราวในท5องถิ่น ใช5ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท\าทางเหมาะสมกับบุคคล และโอกาสในสถานการณZจริงและ

สถานการณZจำลองที่เกิดขึ้นในห5องเรียน สถานศึกษา และชุมชน ตาม มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ5าของ

ภาษา เปรียบเทียบและอธิบาย ความเหมือนและความแตกต\าง ระหว\างการออกเสียงประโยคชนิดต\าง ๆ และ

การลำ ดับคำตามโครงสร5างประโยคของภาษาต\างประเทศและ ภาษาไทย ใช5ภาษาต\างประเทศใน การสืบค5น/ 

ค5นคว5า รวบรวม และสรุปความรู5 ข5อมูลจากส่ือและแหล\ง การเรียนรู5ต\าง ๆ ในการศึกษาต\อและประกอบอาชีพ 

ข5อเท็จจริงท่ีเก่ียวข5องกับกลุ\มสาระการเรียนรู5อ่ืนจาก แหล\งการเรียนรู5 และนำเสนอด5วยการพูด/ การเขียน  

 โดยใช5ทักษะกระบวนการทางภาษาด5านการฟ|ง พูด อ\าน และเขียนใน การสื่อสารระหว\าง 

บุคคล การอภิปราย การถามตอบ การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละครสั้น และทักษะกระบวนการ ทำงาน

กลุ\ม  

 เพ่ือให5เกิดความรู5 ความเข5าใจ มีสมรรถนะในการสื่อสาร มีความคิดสร5างสรรคZ การ แก5ป|ญหา 

สามารถนำมาประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวันได5อย\างเหมาะสมกับวัย เห็นความสำคัญของการ เรียนภาษาอังกฤษ 

และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคZในด5านมีวินัย ใฝ�เรียนรู5 มุ\งมั่นในการทำงาน และมี จิตสาธารณะ โดยนำหลัก

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนำหลักของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 
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มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ต 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/4 

  ต 1.2 ม.2/1, ม.2/2 

  ต 1.3 ม.2/1 

  ต 2.1 ม.2/1 

  ต 2.2 ม.2/1  

  ต 3.1 ม.2/1  

  ต 4.1 ม.2/1  

  ต 4.2 ม.2/1   

รวม 11 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

อ 22102 ภาษาอังกฤษ                    กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาต:างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2     เวลา 60 ช่ัวโมง                 1.5 หน:วยกิต 

  ระบุ เขียนประโยค หรือข5อความ และความหมายให5สัมพันธZกับสื่อที่ไม\ใช\ ความเรียงที่อ\าน 

เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล5อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว\างและนันทนาการ สุขภาพและ 

สวัสดิการ การซื้อ-ขาย  ลมฟkาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท\องเที่ยว การบริการ สถานท่ี ภาษา 

และวิทยาศาสตรZและเทคโนโลยี เปLนวงคำศัพทZท่ีเปLนรูปธรรมและนามธรรมสะสมประมาณ 1,750-1,900 คำ  

 พูดและเขียนแสดงความต5องการ เสนอและให5ความช\วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให5ความ 

ช\วยเหลือในสถานการณZต\าง ๆ ขอและให5ข5อมูล บรรยาย แสดงความคิดเห็น แสดงความรู5สึกเกี่ยวกับเรื่องต\าง 

ๆ ใกล5ตัว กิจกรรม และประสบการณZ พร5อมทั้งให5เหตุผลประกอบจากเรื่องที่ฟ|งหรืออ\าน สรุปใจความ สำคัญ/ 

แก\นสาระ หัวข5อเรื่อง ที่ได5จาก การวิเคราะหZเรื่อง/ ข\าว/ เหตุการณZที่อยู\ในความสนใจของสังคม เปรียบเทียบ

และอธิบายความเหมือนและความแตกต\างเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปLนอยู\ และ ประเพณีของ

เจ5าของภาษากับของไทย เข5าร \วม/ จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เผยแพร\/ 

ประชาสัมพันธZข5อมูลข\าวสารของโรงเรียนเปLนภาษาต\างประเทศโดยใช5ทักษะกระบวนการทางภาษา ด5านการ

ฟ|ง พูด อ\าน และเขียนในการสื่อสารระหว\างบุคคล การอภิปราย การถามตอบ การแสดงบทบาท สมมติ การ

แสดงละครส้ัน และทักษะกระบวนการทำงานกลุ\ม 

 เพื่อให5เกิดความรู5 ความเข5าใจ มีสมรรถนะในการสื่อสาร มีความคิดสร5างสรรคZ การแก5ป|ญหา 

สามารถนำมาประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวันได5อย\างเหมาะสมกับวัย เห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ 

และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคZในด5านมีวินัย ใฝ�เรียนรู5 มุ\งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ โดยนำหลัก 

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ต 1.1 ม.2/3  

  ต 1.2 ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5  

  ต 1.3 ม.2/2, ม.2/3  

  ต 2.1 ม.2/2, ม.2/3  

  ต 2.2 ม.2/2  

  ต 4.2 ม.2/2 

รวม 10 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

อ 23101 ภาษาอังกฤษ                    กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาต:างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1    เวลา 60 ช่ัวโมง                  1.5 หน:วยกิต 

  ใช5และปฏิบัติตามคำขอร5อง คำแนะนำ คำชี้แจง และอธิบายที่ฟ|งและอ\านใน การประดิษฐZ 

การบอกทิศทาง ปkายประกาศต\าง ๆ การใช5อุปกรณZ อ\านออกเสียงข5อความ ข\าว โฆษณา และบทร5อยกรอง 

สั้นๆ ถูกต5องตามหลักการอ\าน และการใช5พจนานุกรม เลือก/ ระบุหัวข5อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียด 

สนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟ|งและอ\าน พร5อมทั้งให5เหตุผลและยกตัวอย\างประกอบ พูด 

และเขียนบรรยาย สนทนาและเขียนโต5ตอบข5อมูลเก่ียวกับตนเอง ประสบการณZ เร่ืองต\าง ๆ ใกล5ตัว สถานการณZ 

ข\าว/เหตุการณZ/เรื่อง/ประเด็นต\าง ๆ ที่อยู\ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย\างต\อเนื่อง เลือกใช5ภาษา 

น้ำเสียง และกิริยาท\าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ในสถานการณZจริง/ สถานการณZ จำลองที่เกิดขึ้นใน

ห5องเรียนสถานศึกษา ชุมชนและสังคม ตามมารยาทและวัฒนธรรมของเจ5าของภาษา เปรียบเทียบความเหมือน

และความแตกต\างระหว\างการออกเสียงประโยคชนิดต\าง ๆ และการลำดับคำตาม โครงสร5างประโยคของ

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ใช5ภาษาต\างประเทศในการสืบค5น/ ค5นคว5า รวบรวม และ สรุปความรู5 ข5อมูล 

ข5อเท็จจริงท่ีเก่ียวข5องกับกลุ\มสาระการเรียนรู5อ่ืนจากแหล\งการเรียนรู5 และนำเสนอด5วย การพูดและเขียน  

 โดยใช5ทักษะกระบวนการทางภาษาด5านการฟ|ง พูด อ\าน และเขียนในการสื่อสารระหว\าง

บุคคล การอภิปรายการถามตอบ การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละครสั้น และทักษะกระบวนการทำงาน

กลุ\ม  

 เพื่อให5เกิดความรู5 ความเข5าใจ มีสมรรถนะในการสื่อสาร มีความคิดสร5างสรรคZ การแก5ป|ญหา 

สามารถนำมาประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวันได5อย\างเหมาะสมกับวัย เห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ 

และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคZในด5านมีวินัย ใฝ�เรียนรู5 มุ\งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ โดยนำหลัก 

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ต 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/4  

  ต 1.2 ม.3/1, ม.3/2  

  ต 1.3 ม.3/1 

  ต 2.1 ม.3/1  

  ต  2.2 ม.3/1  

  ต3.1 ม.3/1  

  ต 4.1 ม.3/1  

  ต 4.2 ม.3/1 

รวม 11 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 217 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

อ 23102 ภาษาอังกฤษ                   กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาต:างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 60 ช่ัวโมง                  1.5 หน:วยกิต 

 ระบุประโยค ข5อความ ให5สัมพันธZกับสื่อที่ไม\ใช\ความเรียงรูปแบบต\าง ๆ และความหมายที่ฟ|ง

หรือ อ\าน เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล5อม อาหาร/ เคร่ืองด่ืม เวลาว\างและนันทนาการ สุขภาพ

และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟkาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท\องเที่ยว การบริการ สถานท่ี 

ภาษา และวิทยาศาสตรZและเทคโนโลยี เปLนวงคำศัพทZที่เปLนรูปธรรมและนามธรรมสะสมประมาณ 1,400-

1,550 คำ พูดและเขียนแสดงความต5องการ เสนอและให5ความช\วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให5 ความ

ช\วยเหลือในสถานการณZต\าง ๆ ขอและ ให5ข5อมูล อธิบายเปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นแสดงความรู5สึก 

เกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องต\าง ๆ กิจกรรม ประสบการณZ และข\าว/ เหตุการณZประเด็นต\าง ๆ ที่อยู\ในความสนใจ 

ของสังคม หรือเร่ืองราวในท5องถ่ิน พร5อมท้ังให5เหตุผลประกอบจากเร่ืองท่ีฟ|งหรืออ\าน สรุปใจความสำคัญ/ แก\น

สาระ หัวข5อเร่ืองที่ได5จากการวิเคราะหZเรื ่อง/ ข\าว/ เหตุการณZ สถานการณZที่อยู \ในความสนใจของสังคม 

เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต\างระหว\างชีวิตความเปLนอยู\ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

และประเพณีของเจ5าของภาษากับของไทย และนำไปใช5ได5อย\างเหมาะสม เข5าร\วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา 

และวัฒนธรรมตามความสนใจ เผยแพร\/ ประชาสัมพันธZข5อมูลข\าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท5องถิ่นเปLน 

ภาษาต\างประเทศ 

  โดยใช5ทักษะกระบวนการทางภาษาด5านการฟ|ง พูด อ\าน และเขียนใน การสื่อสารระหว\าง

บุคคล การอภิปราย การถามตอบ การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละครสั้น และทักษะกระบวนการทำงาน

กลุ\ม  

 เพื่อให5เกิดความรู5 ความเข5าใจ มีสมรรถนะในการสื่อสาร มีความคิดสร5างสรรคZ การแก5ป|ญหา 

สามารถนำมาประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวันได5อย\างเหมาะสมกับวัย เห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ 

และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคZในด5านมีวินัย ใฝ�เรียนรู5 มุ\งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ โดยนำหลัก 

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

  ต 1.1 ม.3/3  

  ต 1.2 ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5  

  ต 1.3 ม.3/2, ม.3/3  

  ต 2.1 ม.3/2, ม.3/3  

  ต 2.2 ม.3/2  

  ต 4.2 ม.3/2 

รวม 10 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

 อ 11201 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม                             กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาต:างประเทศ 

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 1                                          เวลา 80 ช่ัวโมง 

  อ\านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ เข5าใจและใช5ประโยคคำสั่งที่ใช5ในห5องเรียน การอ\าน

ออกเสียงคำ กลุ\มคำ ประโยค ข5อความบทอ\าน บทสนทนา การพูดให5ข5อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล5ตัว 

การขอบคุณ ขอโทษ และการใช5ภาษาท\าทาง การใช5ภาษาในการฟ|ง พูด ในสถานการณZท่ีเกิดข้ึนในห5องเรียน 

  โดยใช5กระบวนการเรียนรู5เพื่อการสื่อสาร ฝ�กการใช5ภาษา เพื่อให5มีความรู5 เข5าใจวัฒนธรรม

ของเจ5าของภาษา มีทักษะทางภาษา เห็นประโยชนZในการเรียนรู5ภาษาอังกฤษ และนำไปใช5ในชีวิตประจำวันได5

อย\างเหมาะสม  

 

ผลการเรียนรู) 

  1. อ\านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษออกเสียงคำศัพทZได5ถูกต5อง  

  2. ใช5คำทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ รวมถึงคำส่ังง\ายๆเปLนภาษาอังกฤษได5ถูกต5อง  

  3. ใช5ภาษาอังกฤษส่ือสารและให5ข5อมูลเก่ียวกับเร่ืองใกล5ตัวได5อย\างเหมาะสม  

  4. ใช5ภาษาส่ือสารได5ตามวัยอย\างม่ันใจ และกล5าแสดงออก  

  5. ใช5ภาษาได5ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ5าของภาษา  

รวม 5 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

 อ 12201 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม                             กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาต:างประเทศ 

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 2                                          เวลา 80 ช่ัวโมง 

  เข5าใจและใช5ประโยคคำสั่งง\ายๆในห5องเรียน คำขอร5อง อ\านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

คำศัพทZสั้นๆง\ายๆ เข5าใจความหมายคำ กลุ\มคำ และประโยคสั้นๆที่มีความหมายสัมพันธZกับสิ่งต\าง ๆ ใกล5ตัว 

เข5าใจบทอ\านบทสนทนาง\ายๆ และนิทานท่ีมีภาพประกอบ ให5ข5อมูลและความต5องการเกี่ยวกับตนเองสั้นๆ เซ\น 

การพูดแนะนำตนเอง ขอบคุณ ขอโทษ เรียนรู5คำศัพทZเกี่ยวกับเทศกาล ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งาน 

ฉลอง  

   โดยใช5กระบวนการเรียนรู 5เพื ่อการสื ่อสาร ฝ�กการใช5ภาษา เพื ่อให5มีความรู 5ความเข5าใจ

วัฒนธรรมของเจ5าของภาษา เห็นประโยชนZในการเรียนรู5ภาษาอังกฤษและนำไปใช5ในชีวิตประจำวันได5อย\าง

เหมาะสม  

 

ผลการเรียนรู) 

  1. อ\านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ และคำศัพทZง\ายๆได5ถูกต5อง  

  2. ใช5ภาษาอังกฤษในการแนะนาตนเอง ขอบคุณ ขอโทษ ขอและให5ข5อมูลเก่ียวกับตนเอง และ

เร่ืองใกล5ตัวได5อย\างเหมาะสม  

  3. บอกความหมายของคำ กลุ\มคำ และประโยคส้ันๆได5ถูกต5อง  

  4. ตอบคำถามจากการฟ|งหรืออ\านเร่ืองง\ายๆหรือนิทานท่ีมีภาพประกอบได5ถูกต5อง  

  5. ใช5ภาษาอังกฤษได5ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ5าของภาษา  

รวม 5 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

 อ 13201 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม                             กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาต:างประเทศ 

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 3                                          เวลา 80 ช่ัวโมง 

  อ\านออกเสียงคำและประโยคง\ายๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องใกล5ตัวบอกความหมายของคำ ตอบคำถาม

จากการฟ|งหรืออ\านได5 สามารถใช5ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว\างบุคคลได5เหมาะสมตามวัยใช5ภาษาในการ

พูดและทำท\าประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจ5าของภาษา ใช5บทสนทนาการทักทายได5ถูกต5องตาม

เวลาและถูกกาลเทศะ แนะนำตนเองได5 ให5ข5อมูลเกี่ยวกับตนเอง บอกลักษณะของบุคคลรอบตัว พูดประโยค

บอกความชอบ ไม\ชอบ บอกความต5องการของตนเองเกี่ยวกับเรื่องกีฬา งานอดิเรก บอกสถานที่ต\าง ๆ รอบตัว

และตำแหน\งของสถานท่ีต\าง ๆ 

   โดยใช5กระบวนการเรียนรู5 เพื่อการสื่อสาร ฝ�กการใช5ภาษา เพื่อให5มีความรู5 เข5าใจวัฒนธรรม

ของเจ5าของภาษา มีทักษะทางภาษา เห็นประโยชนZในการเรียนรู5ภาษาอังกฤษและนำไปใช5ในชีวิตประจำวันได5

อย\างเหมาะสม  

 

ผลการเรียนรู) 

  1. อ\านออกเสียงคำและประโยคง\าย ๆ ท่ีเก่ียวกับเร่ืองใกล5ตัว  

  2. บอกความหมายของคำและตอบคำถามจากการฟ|งหรืออ\านได5  

  3. ใช5ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สนทนา ทักทาย และแนะนำตนเอง และใช5ภาษาท\าทาง 

ประกอบการพูดได5เหมาะสม  

  4. ให5ข5อมูลเก่ียวกับตนเองและอธิบายเก่ียวกับส่ิงต\าง ๆใกล5ตัวโดยใช5ภาษาอังกฤษอย\างง\ายได5  

  5. ใช5ภาษาอังกฤษได5ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ5าของภาษา  

        

รวม 5 ผลการเรียนรู) 

 

  



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 222 

 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

 อ 14201 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม                             กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาต:างประเทศ 

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 4                                         เวลา 40 ช่ัวโมง 

 เข5าใจคำสั่ง คำขอร5อง คำแนะน าเรื่องราว บทสนทนา นิทาน สามารถถ\ายโอนเปLนภาพหรือ

สัญลักษณZอ\านออกเสียงคำ กลุ\มคำประโยค ข5อความ บทอ\านได5ถูกต5องตามหลักการออกเสียงและใช5ถ5อยคำ

น้ำเสียงได5เหมาะสม  ใช5ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว\างบุคคลใช5คำสั่ง คำขอร5อง และให5คำแนะนำแสดง

ความต5องการ แสดงความรู5สึก แสดงความช\วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณZง\ายๆ พูดและเขียนเพ่ือ

ขอและให5ข5อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเร่ืองใกล5ตัวซ่ึงอยู\ในท5องถ่ินของตน  

 โดยใช5กระบวนการเรียนรู 5เพื ่อการสื ่อสาร ฝ�กการใช5ภาษาเพื ่อให5มีความรู 5ความเข5าใจ

วัฒนธรรมของเจ5าของภาษา เห็นประโยชนZในการเรียนรู5ภาษาอังกฤษและนำไปใช5ในชีวิตประจำวันได5อย\าง

เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร5อง และคำแนะนำง\ายๆ ตามท่ีฟ|งและอ\านได5ถูกต5อง 

  2. เข5าใจเร่ืองราว บทสนทนา นิทาน สามารถถ\ายโอนเปLนภาพหรือสัญลักษณZได5 

  3. พูด/อ\านออกเสียงคำ วลี ประโยค ข5อความสั้นๆ บทสนทนาไต5ถูกต5องตามหลักการออก

เสียง 

  4. ใช5ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว\างบุคคลให5คำแนะนำแสดงความรู5สึก ตอบรับและ

ปฏิเสธในสถานการณZง\ายๆ ขอและให5ข5อมูลเก่ียวกับตนเอง และเร่ืองใกล5ตัว 

  5. ใช5ภาษาอังกฤษได5ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ5าของภาษา 

รวม 5 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

 อ 15201 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม                             กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาต:างประเทศ 

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 5                                         เวลา 40 ช่ัวโมง 

 เข5าใจคำสั่ง คำขอร5อง คำแนะนำเข5าใจความหมายของคำ กลุ\มคำ และประโยค รูปประโยค

และโครงสร5างประโยค โดยสามารถตอบคำถามจากการฟ|งหรืออ\านข5อความ บทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเล\า 

นิทานบทกลอนส้ันๆ อ\านออกเสียงคำ กลุ\มคำ ประโยค ข5อความ บทอ\านได5ถูกต5องตามหลักการออกเสียง และ

การใช5ถ5อยคำ น้ำเสียง การพูดและเขียนโต5ตอบในการสื่อสารระหว\างบุคคล ใช5คำสั่ง คำขอร5อง และให5

คำแนะนำแสดงความต5องการ แสดงความรู5สึก ขอความช\วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ ในสถานการณZง\ายๆ พูด

และเขียน เพ่ือขอและให5ข5อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเร่ืองใกล5ตัวซ่ึงอยู\ในท5องถ่ินของตน  

 โดยใช5กระบวนการเรียนรู5 เพื่อการสื่อสาร ฝ�กการใช5ภาษา เพื่อให5มีความรู5 เข5าใจวัฒนธรรม

ของเจ5าของภาษา มีทักษะทางภาษา เห็นประโยชนZในการเรียนรู5ภาษาอังกฤษและนำไปใช5ในชีวิตประจำวันได5

อย\างเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร5อง และคำแนะนำง\าย ๆ ตามท่ีฟ|งและอ\านได5ถูกต5อง 

  2. พูด/อ\านออกเสียงคำ วลี ประโยค ข5อความสั้น ๆ บทสนทนา บทอ\าน ได5ถูกต5องตาม

หลักการอ\านอ\านออกเสียง 

  3. ใช5ประโยคภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว\างบุคคล และแลกเปลี่ยนข5อมูลต\าง ๆ ได5

ถูกต5อง 

  4. ตอบคำถามจากการฟ|งหรืออ\านข5อความ บทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเล\า นิทาน บทกลอน

ส้ันๆได5ถูกต5อง 

  5. ใช5ภาษาอังกฤษได5ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ5าของภาษา 

รวม 5 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

 อ 16201 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม                             กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาต:างประเทศ 

 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 6                                         เวลา 40 ช่ัวโมง 

 เข5าใจคำสั่ง คำขอร5อง รูปประโยคและโครงสร5างประโยค คำ กลุ\มค า และประโยค วิเคราะหZ

และสรุปเรื่องราว บทอ\าน บทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเล\า นิทาน บทกลอนสั้นๆ สำนวนที่ใช5ในเทศกาล การพูด

และเขียนโต5ตอบในการสื่อสารระหว\างบุคคล ใช5คำสั่ง คำขอร5อง และให5คำแนะนำ แสดงความต5องการ แสดง

ความรู5สึกขอความช\วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ ในสถานการณZต\าง ๆ ขอและให5ข5อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 

ครอบครัว และเร่ืองใกล5ตัวซ่ึงอยู\ในท5องถ่ินของตน  

 โดยใช5กระบวนการเรียนรู5เพื่อการสื่อสาร ฝ�กการใช5ภาษา เพื่อให5มีความรู5 เข5าใจวัฒนธรรม

ของเจ5าของภาษา มีทักษะทางภาษา เห็นประโยชนZในการเรียนรู5ภาษาอังกฤษและนำไปใช5ในชีวิตประจำวันได5

อย\างเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. วิเคราะหZเร่ืองและสรุปความเร่ืองท่ีฟ|ง และอ\านได5 

  2. ใช5ประโยคคำสั่ง คำขอร5อง การขออนุญาต ประโยคบอกเล\า ประโยคคำถามประโยค

ปฏิเสธตามโครงสร5างของประโยคได5 

  3. ใช5ภาษาอังกฤษในการขอและให5ข5อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล5 ตัว

ซ่ึงอยู\ในท5องถ่ินของตนได5 

  4. ใช5ภาษาอังกฤษในการพูดและเขียนโต5ตอบและสื่อสารตามสถานการณZต\าง ๆได5อย\าง 

เหมาะสม 

  5. ใช5ภาษาได5ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ5าของภาษา 

รวม 5 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

อ 21201 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม                    กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาต:างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1      เวลา 20 ช่ัวโมง                0.5 หน:วยกิต 

 ผู5เรียนจะได5รับการพัฒนาการเรียนรู5เรื่องภาษาที่ใช5ในการสื่อสารระหว\างบุคคลตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมของเจ5าของภาษา การทักทาย การกล\าวลา การขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย กล\าวอวยพร 

การสนทนาแลกเปลี่ยนข5อมูลเกี่ยวกับตนเอง แนะนำตนเอง เพื่อน บุคคลใกล5ตัว การแสดงความรู5สึก การแสดง

ความคิดเห็น การให5เหตุผล การปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร5อง คำแนะนำ การบอกทิศทาง การอ\านปkายประกาศ 

การบรรยายส่ิงแวดล5อมใกล5ตัว การท\องเท่ียว การส่ือสารท้ังในสถานการณZจริงหรือสถานการณZจำลอง  

 โดยใช5กระบวนการสนทนา พูดโต5ตอบ แลกเปลี่ยนข5อมูล บรรยาย เล\นเกม การแสดงบทบาท

สมมุติ การร5องเพลง  

 เพื่อให5มีความมุ\งมั่นในการฝ�กฝน มีวินัยในการทำงาน รู5จักการทำงานเปLนทีม กล5าแสดงออก 

ใฝ�เรียนรู5 ขยันอดทน มีความพยายาม รักการค5นคว5า มีความคิดสร5างสรรคZ รักความเปLนไทย ช\างสังเกต มี

มนุษยสัมพันธZท่ีดี มีมารยาทท่ีดีในสังคม มีเจตคติท่ีดี เห็นคุณค\าและประโยชนZของการใช5ภาษาต\างประเทศ  

 

ผลการเรียนรู)  

1. ใช5ภาษาเพ่ือการส่ือสารระหว\างบุคคลในสถานการณZต\าง ๆ ได5อย\างถูกต5องเหมาะสม  

2. เข5าใจมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ5าของภาษาได5อย\างถูกต5อง  

3. สนทนาแลกเปล่ียนข5อมูลเก่ียวกับตนเองและบุคคลอ่ืนได5  

4. ใช5ภาษาเพ่ือแสดงความรู5สึก ความคิดเห็นและการให5เหตุผลได5อย\างถูกต5องเหมาะสม  

5. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร5อง คำแนะนำได5อย\างถูกต5อง  

6. อ\านและตีความปkายประกาศต\าง ๆ ได5ถูกต5อง  

7. พูดหรือบรรยายถึงส่ิงแวดล5อมใกล5ตัว การท\องเท่ียว ทิศทาง ได5อย\างถูกต5อง 

รวม 7  ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

อ 21202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม                    กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาต:างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 20 ช่ัวโมง                  0.5 หน:วยกิต 

 ผู5เรียนจะได5รับการพัฒนาการเรียนรู5เรื่องการสรุปใจความสำคัญจากหนังสือพิมพZ เพลง การ

แสดงความคิดเห็น การให5เหตุผล การเข5าร\วมกิจกรรมทางภาษา เกม ร5องเพลง การเล\านิทาน เทศกาล วัน

สำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเปLนอยู\ ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ5าของภาษา การใช5ภาษาเพื่อการสื่อสารใน

สถานการณZจริงหรือสถานการณZจำลอง  

 โดยใช5กระบวนการฟ|ง อ\าน สรุป จับใจความ สนทนา พูดโต5ตอบ ให5เหตุผล เล\นเกม ร5องเพลง 

เล\านิทาน การแสดงบทบาทสมมุติ  

 เพื่อให5มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน รักการเรียนรู5 อดทน มีวินัยในการทำงาน กล5าแสดงออก 

มีความริเร่ิมสร5างสรรคZ มีเจตคติท่ีดี เห็นคุณค\าและประโยชนZของการใช5ภาษา  

 

ผลการเรียนรู)  

1. สรุปใจความสำคัญจากการอ\านหนังสือพิมพZได5  

2. สนทนาแลกเปล่ียน แสดงความคิดเห็นและให5เหตุผลในเร่ืองง\ายๆ ได5  

3. เข5าร\วมกิจกรรมทางภาษา เล\นเกม ร5องเพลง หรือเล\านิทาน  

4. อธิบายเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเปLนอยู\ ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ5าของภาษา  

5. ใช5ภาษาส่ือสารในสถานการณZต\าง ๆ ได5 

รวม 5  ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

อ 22201 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม                    กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาต:างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1    เวลา 20 ช่ัวโมง                  0.5 หน:วยกิต 

 ผู5เรียนจะได5รับการพัฒนาการเรียนรู5เรื่องการปฏิบัติตามคำขอร5อง คำแนะนำคำชี้แจง และ

คำอธิบายง\ายๆ ที่ฟ|งและอ\าน การอ\านออกเสียงข5อความ ข\าว ประกาศ และบทร5อยกรองสั้นๆ ถูกต5องตาม

หลักการอ\าน การสนทนา แลกเปลี่ยนข5อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต\าง ๆ ใกล5ตัว และสถานการณZต\าง ๆใน

ชีวิตประจำวันอย\างเหมาะสม การใช5คำขอร5อง ให5คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณZ การใช5

ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท\าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ5าของ 

ภาษา  

 โดยใช5กระบวนการเข5าร\วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ อธิบาย

เก่ียวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปLนอยู\ และประเพณีของเจ5าของภาษา  

 เพื่อให5นักเรียนภาษาสื่อสารในสถานการณZจริง/สถานการณZจำลองที่เกิดขึ้นในห5องเรียน 

สถานศึกษา และชุมชน การเผยแพร\/ประชาสัมพันธZข5อมูลข\าวสาร ของโรงเรียนเปLนภาษาต\างประเทศ  

 

ผลการเรียนรู)  

  1. ปฏิบัติตามคำขอร5อง คำแนะนำคำช้ีแจง และคำอธิบายง\ายๆ ท่ีฟ|งและอ\าน  

  2. อ\านออกเสียงข5อความ ข\าว ประกาศ และบทร5อยกรองส้ันๆถูกต5องตามหลักการอ\าน  

  3. สนทนา แลกเปลี่ยนข5อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต\าง ๆ ใกล5ตัว และสถานการณZต\าง ๆใน

ชีวิตประจำวันอย\าง เหมาะสม  

  4. ใช5คำขอร5อง ให5คำแนะนำ คำช้ีแจง และคำอธิบายตามสถานการณZ 

  5. ใช5ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท\าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และ

วัฒนธรรม ของเจ5าของภาษา  

  6. อธิบายเก่ียวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปLนอยู\ และประเพณีของเจ5าของภาษา 

รวม  6  ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

อ 22202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม                    กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาต:างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 20 ช่ัวโมง                  0.5 หน:วยกิต 

  ผู5เรียนจะได5รับการพัฒนาการเรียนรู5เรื่องการใช5ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท\าทางเหมาะกับ

บุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ5าของภาษา การอธิบายเกี่ยวกับ เทศกาลวันสำคัญ 

ชีวิตความเปLนอยู\ และประเพณี ของเจ5าของภาษา การเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต\าง

ระหว\างการออกเสียงประโยคชนิดต\าง ๆ และการลำดับคำตามโครงสร5างประโยคของภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทย  

  โดยใช5กระบวนการเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต\างระหว\างชีวิตความ

เปLนอยู\และวัฒนธรรมของเจ5าของภาษากับของไทย  

  เพื่อให5นักเรียนใช5ภาษาสื่อสารในสถานการณZจริง/สถานการณZจำลองที่เกิดขึ้นในห5องเรียน 

สถานศึกษา และชุมชน การเผยแพร\/ประชาสัมพันธZข5อมูลข\าวสาร ของโรงเรียนเปLนภาษาต\างประเทศ  

 

ผลการเรียนรู)  

  1. ใช5ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท\าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และ 

วัฒนธรรมของเจ5าของภาษา  

  2. อธิบายเก่ียวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปLนอยู\และประเพณีของเจ5าของภาษา  

  3. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต\างระหว\างการออกเสียงประโยคชนิด

ต\าง ๆ  

  4. และการลำดับคำตามโครงสร5างประโยค ของภาษาต\างประเทศและ ภาษาไทย 

  5. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต\างระหว\างชีวิตความเปLนอยู\และ 

วัฒนธรรมของเจ5าของภาษากับคนไทย  

  6. ใช5ภาษาสื่อสารในสถานการณZจริง/สถานการณZจำลองที่เกิดขึ้นในห5องเรียนสถานศึกษา 

และ ชุมชน  

  7. เผยแพร\/ประชาสัมพันธZข5อมูลข\าวสาร ของโรงเรียนเปLนภาษาอังกฤษ 

รวม  6  ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

อ 23201 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม                    กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาต:างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 20 ช่ัวโมง                  0.5 หน:วยกิต 

  ผู5เรียนจะได5รับการพัฒนาการเรียนรู 5เรื ่องการฟ|งและการปฏิบัติตามประโยคคำขอร5อง 

คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย การฟ|งและการแสดงความต5องการ การเสนอและให5ความช\วยเหลือ ตอบรับ

และปฏิเสธ การฟ|งและโต5ตอบข5อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต\าง ๆ ใกล5ตัว การฟ|งและการขอ ให5ข5อมูล การ

อธิบาย เปรียบเทียบ การฟ|งและพูดบรรยายความรู5สึกจากประสบการณZ การฟ|งและการบรรยายเก่ียวกับข5อมูล

ท้ังหมดของตนเอง แนะนำตนเอง  

  โดยใช5กระบวนการ ฟ|ง ปฏิบัติ พูด สนทนาโต5ตอบ แลกเปลี่ยนข5อมูล เปรียบเทียบข5อมูล พูด

แนะนำตนเอง  

  เพื่อให5มีใฝ�เรียนใฝ�รู5มีความสามารถในการคิดความสามารถในการสื่อสาร มีมารยาทการฟ|ง มี

กิริยา มารยาททางสังคมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู)  

            1. สามารถฟ|งและปฏิบัติตามประโยคคำขอร5อง คำแนะนำ คำช้ีแจง คำอธิบาย  

  2. พูดเกี่ยวกับการแนะนำตนเอง แสดงความต5องการ การเสนอ ให5ความช\วยเหลือ ตอบรับ

และปฏิเสธ  

  3. สามารถฟ|งและโต5ตอบข5อมูลเก่ียวกับตนเอง เร่ืองต\าง ๆใกล5ตัว ข5อมูลท้ังหมดของตนเอง  

  4. สามารถฟ|งและพูดบรรยายความรู5สึกจากประสบการณZ 

รวม   4  ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

อ 23202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม                    กลุ:มสาระการเรียนรู)ภาษาต:างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 20 ช่ัวโมง                  0.5 หน:วยกิต 

  ผู5เรียนจะได5รับการพัฒนาการเรียนรู5เรื่องการฟ|งและการพูดสรุปใจความสำคัญ ประโยคแสดง

ความคิดเห็น การใช5ภาษา น้ำเสียง และกิริยา ท\าทาง มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ5าของภาษา กติกา

ของเกมทางภาษา เพลงจากวัฒนธรรมของเจ5าของภาษา คำศัพทZ ประโยค ขั้นตอนการทำอาหาร Sandwich 

การนำเสนอด5วยการพูดและสาธิตขั้นตอนการทำ การใช5ภาษาสื่อสารในสถานการณZจริง สถานการณZจำลอง 

การพูดเผยแพร\ ประชาสัมพันธZข5อมูล ข\าวสารเปLนภาษาต\างประเทศ  

 โดยใช5กระบวนการ ฟ|ง พูด สนทนาโต5ตอบ วิเคราะหZ พูดสรุปใจความสำคัญ แสดงบทบาท

สมมติ ร\วมกิจกรรม ร5องเพลง เล\นเกม ค5นคว5า รวบรวม สรุปข5อมูล นำเสนอ สาธิต 

 เพื่อให5มีมุ \งมั่นในการทำงาน ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก5ป|ญหา 

มุ\งมั่นในการทำงาน ความสามารถในการใช5เทคโนโลยี ใฝ�เรียนใฝ�รู5 มีมารยาทการฟ|ง มีกิริยามารยาททางสังคม 

ความสามารถในการคิด  

 

ผลการเรียนรู)  

            1. สามารถฟ|งและการพูดสรุปใจความสำคัญ ประโยคแสดงความคิดเห็น 

  2. สามารถใช5ภาษาสื่อสาร ใช5น้ำเสียง และกิริยา ท\าทาง มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ

เจ5าของภาษาได5อย\างเหมาะสม  

  3. ร\วมกิจกรรมทางภาษา เกม เพลงจากวัฒนธรรมของเจ5าของภาษา  

  4. ใช5คำศัพทZ ประโยค ขั้นตอนการทำอาหาร Sandwich การนำเสนอด5วยการพูดและสาธิต

ข้ันตอนการทำ การใช5ภาษาส่ือสารในสถานการณZจริง สถานการณZจำลอง  

  5. พูดเผยแพร\ ประชาสัมพันธZข5อมูล ข\าวสารเปLนภาษาต\างประเทศได5 

รวม 5  ผลการเรียนรู) 
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ส-วนที่ 4 

กิจกรรมพัฒนาผู8เรียน 

  โรงเรียนบ5านโคกแปะ ได5จัดกิจกรรมพัฒนาผู 5เรียนโดยมุ \งให5ผู 5เรียนเกิดการเรียนรู 5จาก

ประสบการณZตรง ฝ�กปฏิบัติจริงและค5นพบความถนัดของตนเอง  สามารถค5นคว5าหาความรู5เพิ่มเติมตามความ

สนใจจากแหล\งเรียนรู5ที่หลากหลาย บำเพ็ญประโยชนZเพื่อสังคม มีทักษะในการดำเนินงาน ส\งเสริมให5มีวุฒิ

ภาวะทางอารมณZ สังคม ศีลธรรม จริยธรรม ให5ผู5เรียนรู5จักและเข5าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพได5

อย\างเหมาะสม 

  กิจกรรมพัฒนาผู5เรียนเปLนกิจกรรมท่ีมุ\งให5ผู5เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาการเรียนรู5

อย\างรอบด5านเพื่อความเปLนมนุษยZที่สมบูรณZทั้งร\างกาย สติป|ญญา อารมณZ และสังคม เสริมสร5างให5เปLนผู5มี

ศีลธรรม  จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝ|งให5สร5างจิตสำนึกของการทำประโยชนZเพื่อสังคม สามรถจักการ

ตนเองได5และอยู\ร\วมกับผู5อ่ืนอย\างมีความสุข โรงเรียนบ5านฝาผนัง ได5จัดกิจกรรมพัฒนาผู5เรียน โดยแบ\งออกเปLน 

3  ลักษณะ ดังน้ี 

  1. กิจกรรมแนะแนว เปLนกิจกรรมที่ส\งเสริมและพัฒนาผู5เรียนให5รู5จักตนเอง รู5รักษZสิ่งแวดล5อม  

สามารถตัดสินใจ คิดแก5ป|ญหา กำหนดเปkาหมาย วางแผนชีวิตทั้งด5านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได5

อย\างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช\วยให5ครูรู5จักและเข5าใจผู5เรียน ทั้งยังเปLนกิจกรรมที่ช\วยเหลือและให5คำปรึกษาแก\

ผู5ปกครองในการมีส\วนร\วมพัฒนาผู5เรียน  

  2. กิจกรรมนักเรียน เปLนกิจกรรมที่มุ\งพัฒนาระเบียบวินัย ความเปLนผู5นำ ผู5ตามที่ดี  ความ

รับผิดชอบ  การทำงานร\วมกัน  รู5จักแก5ป|ญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม  ความมีเหตุผล  การช\วยเหลือแบ\งป|น

เอื้ออาทรและสมานฉันทZ  โดยจัดให5สอดคล5องกับความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผู5เรียน  ให5ได5

ปฏิบัติด5วยตนเองในทุกขั้นตอน  ได5แก\  การศึกษาวิเคราะหZ วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมินและปรับปรุงการ

ทำงานเน5นการทำงานรวมกันเปLนกลุ\มตามความเหมาะสมและสอดคล5องกับวุฒิภาวะของผู5เรียนและบริบทของ

สถานศึกษาและท5องถ่ิน  กิจกรรมนักเรียน ประกอบด5วย  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  และกิจกรรมชุมนุม   

  3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนZ เปLนกิจกรรมที่ส\งเสริมให5ผู5เรียนบำเพ็ญตนให5

เปLนประโยชนZต\อสังคม ชุมชนและท5องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ  

ความดีงาม ความเสียสละการมีจิตสาธารณะ  เช\น  กิจกรรมอาสาพัฒนาต\าง ๆ  กิจกรรมสร5างสรรคZสังคม   
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1. กิจกรรมแนะแนว 

วัตถุประสงคR 

  1. เพื่อผู5เรียนค5นพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง รักละเห็นคุณค\าใน

ตนเองและผู5อ่ืน 

  2. เพื่อให5ผู5เรียนแสวงหาความรู5จากข5อมูล ข\าวสาร แหล\งเรียนรู5 ทั้งด5านการศึกษา อาชีพ

ส\วนตัว สังคม  เพื่อนำไปใช5ในการวางแผน เลือกแนวทางการศึกษาอาชีพได5อย\างเหมาะสมสอดคล5องกับ

ศักยภาพของตนเอง 

  3. เพ่ือให5ผู5เรียนได5พัฒนาบุคลิกภาพ และรับตัวอยู\ในสังคมได5อย\างมีความสุข 

  4. เพื่อให5ผู5เรียนมีความรู5 มีทักษะ มีความคิดสร5างสรรคZ ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีต\อ

อาชีพสุจริต 

  5. เพื่อให5ผู5เรียนมีค\านิยมที่ดีงามในการดำเนินชีวิต สร5างเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแก\

นักเรียน 

  6. เพ่ือให5ผู5เรียนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต\อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 

แนวการจัดกิจกรรม   

  โรงเรียนบ5านโคกแปะ ได5จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือช\วยเหลือและพัฒนาผู5เรียน  ดังน้ี 

  1. จัดกิจกรรมเพื่อให5ครูได5รู5จักและช\วยเหลือผู5เรียนมากขึ้น  โดยใช5กระบวนการทางจิตวิทยา 

การจัดบริการสารสนเทศ โดยให5มีเอกสารเพื ่อใช5ในการสำรวจข5อมูลเกี ่ยวกับตัวผู 5เรียน ด5วยการสังเกต 

สัมภาษณZ  การใช5แบบสอบถาม การเขียนประวัติ การพบผู5ปกครองก\อนและระหว\างเรียน การเยี่ยมบ5าน

นักเรียน การให5ความช\วยเหลือผู5เรียนเรื่องสุขภาพจิต  เศรษฐกิจ  การจัดทำระเบียนสะสม สมุดรายงาน

ประจำตัวนักเรียน และบัตรสุขภาพ 

  2. การจัดกิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณZ  โดยทำแบบทดสอบเพื่อรู5จักและเข5าใจตนเอง  

มีทักษะในการตัดสินใจ การปรับตัว การวางแผนเพ่ือเลือกศึกษาต\อ  เลือกอาชีพ 

  3. การจัดบริการให5คำปรึกษาแก\ผู5เรียนรายบุคคล  และรายกลุ\ม  ในด5านการศึกษา  อาชีพ  

และส\วนตัว  โดยมีผู5ให5คำปรึกษาที่มีคุณวุฒิ  และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการให5คำปรึกษา  ตลอดจนมีห5องให5

คำปรึกษาท่ีเหมาะสม 

  4. ช\วยเหลือผู5เรียนท่ีประสบป|ญหาด5านการเงิน โดยการจัดหา และแนะแนวทางทุนการศึกษา

แก\ผู5เรียน 

  5. ติดตามเก็บข5อมูลของนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 
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2. กิจกรรมนักเรียน 

 2.1 กิจกรรมลูกเสือ   

  ผู5เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปaที่  1-6 และมัธยมศึกษาปaที่ 1-3 ได5ฝ�กอบรมวิชาลูกเสือ  -  

เนตรนารี เพื่อส\งเสริมหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยZเปLนประมุข  ส\งเสริมความ

สามัคคี  มีวินัย  และบำเพ็ญประโยชนZต\อสังคม  โดยดำเนินการจัดกิจกรรมตามข5อกำหนดของคณะกรรมการ

ลูกเสือแห\งชาติ 

  วัตถุประสงคR 

  พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.2551  มาตรา  8  ได5กำหนดวัตถุประสงคZของการฝ�กอบรม  เพ่ือ

พัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย  สติป|ญญา  จิตใจ  และศีลธรรมให5เปLนพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  และช\วย

สร5างสรรคZสังคม  เพื่อให5เกิดความสามัคคี  และความเจริญก5าวหน5า  ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข  และความมั่งคง

ของประเทศชาติตามแนวทางดังต\อไปน้ี 

  1. ให5มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟ|ง  และพ่ึงตนเอง 

  2. ให5มีความซ่ือสัตยZสุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู5อ่ืน 

  3. ให5รู5จักบำเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชนZ 

  4. ให5รู5จักทำการฝaมือและฝ�กฝนการทำกิจกรรมต\าง ๆตามความเหมาะสม 

  5. ให5รู5จักรักษาและส\งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และความม่ังคงชองชาติ 

 แนวการจัดกิจกรรม 

 1) กิจกรรมลูกเสือสำรอง  ช้ันประถมศึกษาปXท่ี  1-3 

  เป�ดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบานการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให5ศึกษาวิเคราะหZ  

วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน5นระบบหมู\  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ป�ดประชุมกอง  โดยให5

ผู5เรียนศึกษาและฝ�กปฏิบัติดังน้ี 

  1. เตรียมลูกเสือสำรอง  นิยายเร่ือเมาคลี  ประวัติการเร่ิมกิจกรรมลูกเสือสำรอง  การทำความ

เคารพเปLนหมู\ (แกรนดZฮาวลZ) การทำความเคารพเปLนรายบุคคล  การจับมือซ5าย  ระเบียบแถวเบื้องต5น  คำ

ปฏิญาณ  กฎ  และคติพจนZของลูกเสือสำรอง   

  2. ลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี  1 , 2  และ 3  อนามัย  ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การ

ค5นหาธรรมชาติ  ความปลอดภัย  บริการ  ธง  และประเทศต\าง ๆ  การฝaมือ  กิจกรรมกลางแจ5ง  การบันเทิง  

การผูกเงื ่อน  คำปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือสำรองโดยใช5กระบานการทำงาน  กระบวนการแก5ป|ญหา  



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 234 

 

กระบวนการกลุ\ม  กระบวนการจัดการ  กระบวนการคิดริเริ่ม  สร5างสรรคZ  กระบวนการฝ�กปฏิบัติ  ทางลูกเสือ  

กระบวนการทางเทคโนโลยี  และภูมิป|ญญาท5องถ่ินได5อย\างเหมาะสม  

  เพื่อให5มีความรู5  ความเข5าใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  กฎ  และคติ

พจนZของลูกเสือสำรอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟ|ง  และพึ่งตนเอง  ซื่อสัตยZ  สุจริต  มีระเบียบวินัย  

และเห็นอกเห็นใจผู5อื่น  บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชนZ  รู5จักทำการฝaมือ พัฒนากาย  จิตใจ  และศีลธรรม  

ทั้งนี้โดยไม\เกี ่ยวข5องกับลัทธิทางการเมืองใด ๆ  สนใจและอนุรักษZธรรมชาติและสิ่งแวดล5อม  นำไปใช5ใน

ชีวิตประจำวันได5อย\างมีประสิทธิภาพ 

 2) กิจกรรมลูกเสือ  -  เนตรนารี  ช้ันประถมศึกษาปXท่ี  4-6 

  เป�ดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให5ศึกษา  วิเคราะหZ  

วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน5นระบบหมู\  สรุปการปฏิบัติกิจกรรม  ป�ดประชุมกอง  โดยให5

ผู5เรียนศึกษาและปฏิบัติในเร่ือง 

  1. ลูกเสือตรี  ความรู 5เกี ่ยวกับขบวนการลูกเสือ  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ  

กิจกรรมกลางแจ5ง  ระเบียบแถว 

  2. ลูกเสือโท  การรู5จักดูแลตนเอง  การช\วยเหลือผู5อื ่น  การเดินทางไปยังสถานที่ต\าง ๆ  

ทักษะทางวิชาลูกเสือ  งานอดิเรกและเร่ือท่ีน\าสนใจ  คำปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือ  ระเบียบแถว 

  3. ลูกเสือเอก  การพ่ึงพาตนเอง  การบริการ  การผจญภัย  วิชาการของลูกเสือ  ระเบียบแถว 

โดยใช5กระบวนการทำงาน กระบวนการแก5ป|ญหา  ระบวนการกลุ\ม  กระบวนการจัดการ  กระบวนการคิดริเร่ิม  

สร5างสรรคZ  กระบวนการฝ�กปฏิบัติทางลูกเสือ  กระบวนการทางเทคโนโลยี  และภูมิป|ญญาท5องถิ่นได5อย\าง

เหมาะสม 

  เพื่อให5มีความรู5ความเข5าใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  กฎ  และคติ

พจนZของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟ|ง  และพึ่งตนเอง  ซื่อสัตยZ  สุจริต  มีระเบียบวินัย  

และเห็นอกเห็นใจผู5อื่น  บำเพ็ญตนเพื่อสารธารณประโยชนZ  รู5จักทำการฝaมือ  พัฒนากาย  จิตใจ  และศีลธรรม  

ทั้งนี้โดยไม\เกี่ยวข5องกับลัทธิทางการเมืองใด ๆ  สนใจและอนุรักษZธรรมชาติและสิ่งแวดล5อม  และนำไปใช5ใน

ชีวิตประจำวันได5อย\างมีประสิทธิภาพ 

 3) กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1-3 

  เพื่อให5ผู5เรียนมีพัฒนาทางกายสติป|ญญาจิตใจและศีลธรรมให5เปLนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ

ช\วย สร5างสรรคZสังคมให5มีความเจริญก5าวหน5าความสงบสุขและความม่ันคงของประเทศชาติโดยให5ผู5เรียนศึกษา

และ ปฏิบัติในเร่ือง 
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  1. ลูกเสือโลก ความรู5เกี่ยวกับความรู5เกี่ยวกับกิจการลูกเสือโลก ขบวนการลูกเสือ คาปฏิญาณ

และ กฎของลูกเสือสามัญ กิจกรรมกลางแจ5ง ระเบียบแถวการอยู\ค\ายพักแรม เข็มทิศ เง่ือน การปฐม พยาบาล 

  2. ลูกเสือชั้นพิเศษการฝ�กอบรมวิชาความคิดริเริ่มการู5จักดูแลตนเอง การช\วยเหลือผู5อื่น การ 

เดินทางไปยังสถานที่ต\าง ๆ ทักษะทางวิชาลูกเสือ คาปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ ระเบียบแถว การเดินทาง

สำรวจวิชาการบริการ การเดินทางไกล การอยู\ค\ายพักแรมการช\วยเหลือผู5อ่ืน  

  3. ลูกเสือหลวง ฝ�กการบริการและวิชาพ้ืนฐานอีก 3 วิชาในระดับลูกเสือหลวงการพึ่งพา

ตนเอง การ บริการ การผจญภัย วิชาการของลูกเสือ ระเบียบแถว โดยใช5กระบวนการทางาน การมีภาวะ ความ

มีภาวะการเปLนผู 5นา กระบวนการแก5ป|ญหา ระบวนการกลุ \ม กระบวนการจัดการ กระบวนการคิดริเร่ิม 

สร5างสรรคZ กระบวนการฝ�กปฏิบัติทางลูกเสือ กระบวนการทางเทคโนโลยี และภูมป|ญญาท5องถิ่นได5อย\าง

เหมาะสม เพื่อให5มีความรู5ความเข5าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคาปฏิญาณ กฎ และคติพจนZของ

ลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟ|ง และพึ่งตนเอง ซื่อสัตยZ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอก เห็น

ใจผู5อื ่น บาเพ็ญตนเพ่ือสารธารณประโยชนZ รู5จักทำการฝaมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งน้ีโดยไม\

เกี่ยวข5องกับลัทธิทางการเมืองใด ๆ สนใจและอนุรักษZธรรมชาติและสิ่งแวดล5อม และนำไปใช5ในชีวิตประจำวัน

ได5 อย\างมีประสิทธิภาพ 

  หมายเหตุ ผู5เรียนได5ปฏิบัติกิจกรรม และผ\านการทดสอบแล5ว จะได5รับเครื่องหมายลูกเสือตรี 

ลูกเสือโท ลูกเสือเอก ลูกเสือโลก ลูกเสือช้ันพิเศษ และลูกเสือหลวง 

 2.2 กิจกรรมชุมนุม 

   ชุมนุม หมายถึง การรวมกลุ\มของผู5เรียนที่มีความสนใจ ความถนัดในเรื่องเดียวกันและ ร\วม

ปฏิบัติกิจกรรมให5บรรลุวัตถุประสงคZ เพื่อพัฒนาความรู5 ทักษะ ประสบการณZของตนเองให5เต็มตามศักยภาพ 

ตลอดจนปลูกฝ|งจิตสำนึกในการทำประโยชนZต\อตนเองและสังคม 

  วัตถุประสงคR 

  1. เพ่ือให5ผู5เรียนได5ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต5องการของตน   

  2. เพ่ือให5ผู 5เรียนได5พัฒนาความรู5 ความสามารถด5านการคิดวิเคราะหZ สังเคราะหZ ให5เกิด

ประสบการณZท้ังทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 

  3. เพ่ือส\งเสริมให5ผู5เรียนใช5เวลาให5เกิดประโยชนZต\อตนเองและส\วนรวม 

  4. เพ่ือให5ผู5เรียนทำงานร\วมกับผู5อ่ืนได5ตามวิถีประชาธิปไตย 

  แนวการจัดกิจกรรม 
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  การจัดกิจกรรมตามความสนใจ (ชุมนุม) ผู 5เรียนสามารถเลือกเข5าเปLนสมาชิกชมรม วาง

แผนการดำเนินกิจกรรมร\วมกัน โดยมีชมรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับเพศ วัย และความสนใจของผู5เรียน 

ประกอบด5วยกิจกรรมด5านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม อนุรักษZสิ่งแวดล5อม ส\งเสริมประชาธิปไตย ส\งเสริม

การเรียนรู5 และค\ายวิชาการ การศึกษาดูงาน การฝ�กปฏิบัติ การบรรยายพิเศษดังตัวอย\างพอสังเขปต\อไปน้ี 

  1. กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณZ ศีลธรรมและจริยธรรม จัดสอนจริยธรรมในห5องเรียน 

จัดให5มีการปฏิบัติกิจกรรมเน่ืองในวันสำคัญท้ังทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยZ โดยผู5เรียนมีส\วนร\วมในการจัด

กิจกรรมท้ังในด5านวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และศิลปะ 

  2. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมแข\งขันกีฬาสีทุกช\วงชั้น โดยผู5เรียนได5ฝ�กทักษะการ

ทำงาน  และการแก5ป|ญหาทุกข้ันตอน   

  3. กิจกรรมส\งเสริมนิสัยรักการทำงาน จัดกิจกรรมวันวิชาการโดยผู5เรียนมีโอกาสปฏิบัติจริง 

และฝ�กทักษะการจัดการ 

  4. กิจกรรมเพื่ออนุรักษZสิ่งแวดล5อมและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เช\น  

ประเพณีไหว5ครู  ประเพณีลอยกระทง 

  5. กิจกรรมส\งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จัดให5มีการเลือกคณะกรรมการ

นักเรียน  โดยให5นำกระบวนการประชาธิปไตยไปใช5ในการร\วมวางแผนดำเนินงานพัฒนาโรงเรียน 

  6. กิจกรรมคนดีของสังคม  จัดให5มีการบรรยายให5ความรู5  เพื่อปkองกันป|ญหาโรคติดต\อ

ร5ายแรง  ป|ญหายาเสพติด  ป|ญหาวัยรุ\น  ให5ความรู5เพ่ือปลูกฝ|งให5เปLนสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี 

  7. กิจกรรมส\งเสริมการเรียนรู5 โดยจัดแหล\งเรียนรู5 ได5แก\ ห5องสมุด ห5องปฏิบัติการทางภาษา  

ห5องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรZ ห5องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  8. กิจกรรมส\งเสริมสุขภาพและอนามัย ให5บริการห5องพยาบาล มีบริการให5ความรู5แก\ผู5เรียน 

เพ่ือปkองกันโรคระบาดอย\างทันเหตุการณZ 
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3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนR 

 วัตถุประสงคR 

  1. เพ่ือให5ผู5เรียนบำเพ็ญตนให5เปLนประโยชนZต\อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  และประเทศชาติ 

  2. เพื่อให5ผู5เรียนออกแบบกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารประโยชนZอย\างสร5างสรรคZตามความ

ถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

  3. เพื่อให5ผู5เรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนZได5อย\างมี

ประสิทธิภาพ 

  4. เพื่อให5ผู5เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนZจนเกิดคุณธรรม  จริยธรรม

ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคZ 

  5. เพ่ือให5ผู5เรียนมีจิตสาธารณะและใช5เวลาว\างให5เกิดประโยชนZ 

 

 แนวการจัดกิจกรรม 

  การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนZ  เปLนกิจกรรมที่ส\งเสริมให5ผู 5เรียนได5ทำ

ประโยชนZตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ 

ความดีงาม  ความเสียสละต\อสังคม มีจิตใจมุ\งทำประโยชนZต\อครอบครัว ชุมชนและสังคมกิจกรรมสำคัญ ได5แก\ 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนZ  กิจกรรมสร5างสรรคZสังคม กิจกรรมดำรงรักษา สืบสาน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

  เวลาเรียนสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนZในส\วนกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชนZ จัดสรรเวลาให5ผู5เรียนระดับประถมศึกษาปaที่ 1-6 รวม 6 ปa จำนวน 60 ชั่วโมง (เฉลี่ยปaละ 

10 ช่ัวโมง) และระดับช้ันมัธยมศึกษาปaท่ี 1-3 รวม 3 ปa จำนวน 45 ช่ัวโมง (เฉล่ียปaละ 15 ช่ัวโมง) 

  การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนZเปLนการจัดกิจกรรมภายในเวลาเรียน โดยให5

ผู5เรียนรายงานแสดงการเข5าร\วมกิจกรรมลงในสมุดบันทึก และมีผู5รับรองผลการเข5าร\วมกิจกรรมทุกคร้ัง 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน                                                  กิจกรรมแนะแนว 

ช้ันประถมศึกษาปXที  1 - 6                 เวลา  40 ช่ัวโมง/ปX 

  รู5จักและเข5าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค\าในตนเองและผู5อื่น  มีวุฒิภาวะทางอารมณZ  มีเจตคติ

ที่ดีต\อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  มีทักษะในการดำเนินชีวิต  สามารถปรับตัวให5ดำรงชีวิตอยู\ในสังคมได5อย\างมี

ความสุข  รู5จักตนเองในทุกด5าน  รู5ความถนัด  ความสนใจ  และบุคลิกภาพของตนเอง  รู5และเข5าใจโลกของงาน

อาชีพอย\างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีต\ออาชีพสุจรติ  รู5ข5อมูลอาชีพ  สามารถเลือกตนแนวทางในการประกอบ

อาชีพได5อย\างเหมาะสม  มีการเตรียมตัวสู\อาชีพ  สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัด

และสนใจ  มีคุณลักษณะพื้นฐานที่จำเปLนในการประกอบอาชีพและพัฒนางานให5ประสบความสำเร็จเพื่อสร5าง

ฐานะทางเศรษฐกิจให5กับตนเอง ครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาติ 

  พัฒนาตนเองในด5านการเรียนอย\างเต็มศักยภาพ  รู5จักแสวงหาความรู5ใฝ�รู5ใฝ�เรียนให5เปLนคนดี

มีความรู5และทักษะทางวิชาการ  รู5จักแสวงหาและใช5ข5อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต\อได5

อย\างมีประสิทธิภาพ มีวิธีการเรียนรู5  มีทักษะการคิด  แก5ป|ญหาอย\างสร5างสรรคZ  คิดเปLน  ทำเปLน  มีคุณธรรม  

จริยธรรม  เอ้ืออาทรและสมานฉันทZ  เพ่ือดำรงชีวิตอยู\รวมกันอย\างสงบสุขตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

           เพื่อให5ผู5เรียนเกิดการเรียนรู5  รู5จัก เข5าใจ  รักและเห็นคุณค\าในตนเองและผู5อื่น เกิดการเรียนรู5

สามารถวางแผนการเรียนรู5 อาชีพ  รวมทั้งการดำเนินชีวิตและมีทักษะทางสังคม  เกิดการเรียนรู5สามารถ

ปรับตัวได5อย\างเหมาะสม  อยู\ร\วมกับผู5อื ่นได5อย\างมีความสุข  พึ่งตนเองได5มีทักษะในการเลือกแนวทาง

การศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม มีสุขภาพจิตที่ดีและจิตสำนึกในการทำประโยชนZต\อครอบครัว  

สังคมและประเทศชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. เพ่ือให5ผู5เรียนเกิดการเรียนรู5 รู5จัก เข5าใจ รัก และเห็นคุณค\าในตนเองและผู5อ่ืน 

  2. เพ่ือให5ผู5เรียนเกิดการเรียนรู5 สามารถวางแผนการเรียน การศึกษาต\อ อาชีพ รวมท้ังการ

ดำเนินชีวิต และมีทักษะทางสังคม 

  3. เพ่ือให5ผู5เรียนเกิดการเรียนรู5  สามารถปรับตัวได5อย\างเหมาะสม  และอยู\ร\วมกับผู5อ่ืนได5

อย\างเหมาะสม 

  4. สามารถประยุกตZใช5หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได5 

รวม  4  ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน                                                  กิจกรรมแนะแนว 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1-3                           เวลา  40 ช่ัวโมง/ปX 

  รู5จักและเข5าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค\าในตนเองและผู5อื่น  มีวุฒิภาวะทางอารมณZ  มีเจตคติ

ที่ดีต\อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  มีทักษะในการดำเนินชีวิต  สามารถปรับตัวให5ดำรงชีวิตอยู\ในสังคมได5อย\างมี

ความสุข  รู5จักตนเองในทุกด5าน  รู5ความถนัด  ความสนใจ  และบุคลิกภาพของตนเอง  รู5และเข5าใจโลกของงาน

อาชีพอย\างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีต\ออาชีพสุจรติ  รู5ข5อมูลอาชีพ  สามารถเลือกตนแนวทางในการประกอบ

อาชีพได5อย\างเหมาะสม  มีการเตรียมตัวสู\อาชีพ  สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัด

และสนใจ  มีคุณลักษณะพื้นฐานที่จำเปLนในการประกอบอาชีพและพัฒนางานให5ประสบความสำเร็จเพื่อสร5าง

ฐานะทางเศรษฐกิจให5กับตนเอง ครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาติ 

  พัฒนาตนเองในด5านการเรียนอย\างเต็มศักยภาพ  รู5จักแสวงหาความรู5ใฝ�รู5ใฝ�เรียนให5เปLนคนดี

มีความรู5และทักษะทางวิชาการ  รู5จักแสวงหาและใช5ข5อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต\อได5

อย\างมีประสิทธิภาพ มีวิธีการเรียนรู5  มีทักษะการคิด  แก5ป|ญหาอย\างสร5างสรรคZ  คิดเปLน  ทำเปLน  มีคุณธรรม  

จริยธรรม  เอ้ืออาทรและสมานฉันทZ  เพ่ือดำรงชีวิตอยู\รวมกันอย\างสงบสุขตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

           เพื่อให5ผู5เรียนเกิดการเรียนรู5  รู5จัก เข5าใจ  รักและเห็นคุณค\าในตนเองและผู5อื่น เกิดการเรียนรู5

สามารถวางแผนการเรียนรู5 อาชีพ  รวมทั้งการดำเนินชีวิตและมีทักษะทางสังคม  เกิดการเรียนรู5สามารถ

ปรับตัวได5อย\างเหมาะสม  อยู\ร\วมกับผู5อื ่นได5อย\างมีความสุข  พึ่งตนเองได5มีทักษะในการเลือกแนวทาง

การศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม มีสุขภาพจิตท่ีดีและจิตสำนึกในการทำประโยชนZต\อครอบครัว  

สังคมและประเทศชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. เพ่ือให5ผู5เรียนเกิดการเรียนรู5 รู5จัก เข5าใจ รัก และเห็นคุณค\าในตนเองและผู5อ่ืน 

  2. เพ่ือให5ผู5เรียนเกิดการเรียนรู5 สามารถวางแผนการเรียน การศึกษาต\อ อาชีพ รวมท้ังการ

ดำเนินชีวิต และมีทักษะทางสังคม 

  3. เพ่ือให5ผู5เรียนเกิดการเรียนรู5  สามารถปรับตัวได5อย\างเหมาะสม  และอยู\ร\วมกับผู5อ่ืนได5

อย\างเหมาะสม 

  4. สามารถประยุกตZใช5หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได5 

รวม  4  ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน               กิจกรรมนักเรียน (เตรียมลูกเสือสำรองและลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี 1) 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 1                                         เวลา  40 ช่ัวโมง/ปX 

  เป�ดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให5ศึกษา  

วิเคราะหZ  วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู5  โดยเน5นระบบหมู\และปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณ

และกฎของลูกเสือสำรอง  เรียนรู5จากการคิดและปฏิบัติจริงใช5สัญลักษณZสมาชิกลูกเสือสำรองที่มีความเปLน

เอกลักษณZร\วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด5วยความสนใจ  ใฝ�รู 5ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ป�ดประชุมกอง  ในเร่ืองต\อไปน้ี 

  1. เตรียมลูกเสือสำรอง  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพหมู\ 

(แกรนดZฮาวลZ) การทำความเคารพเปLนรายบุคคล  การจับมือซ5าย ระเบียบแถว  เบ้ืองต5น  คำปฏิญาณ  กฎและ

คติพจนZของลูกเสือสำรอง 

  2. ลูกเสือสำรองดาวดวงที ่  1  อนามัยความสามารถเชิงทักษะ การสำรวจ การค5นหา

ธรรมชาติ  ความปลอดภัย  บริการ  ธงและประเทศต\าง ๆ  การฝaมือ  กิจกรรมกลางแจ5ง การบันเทิง การผูก

เงื่อน คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง เพื่อให5มีความรู5 ความเข5าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงที่ 1 

สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  กฎ และคติพจนZของลูกเสือสำรอง   มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟ|งและ

พึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตยZ  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู5อื่น  รู5จักบำเพ็ญตนเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชนZ  รู5จักทำการฝaมือและฝ�กฝนทำกิจกรรมต\าง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและส\งเสริมจารีต

ประเพณี  วัฒนธรรมและความม่ันคงของชาติ  และสามารถประยุกตZใช5หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เช่ือฟ|งและพ่ึงพาตนเองได5 

  2. มีความซ่ือสัตยZ สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู5อ่ืน 

  3. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชนZ 

  4. ทำการฝaมือและฝ�กฝนการทำกิจกรรมต\าง ๆ  ตามความเหมาะสม 

  5. รักษาและส\งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิป|ญญาท5องถ่ินและ ความม่ันคง 

  6. อนุรักษZทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล5อมและลดภาวะโลกร5อน 

  7. สามารถประยุกตZใช5หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได5 

รวม  7  ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน                                            กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี 2) 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 2                                         เวลา  40 ช่ัวโมง/ปX 

  เป�ดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให5ศึกษา  วิเคราะหZ  

วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู5  โดยเน5นระบบหมู\  และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  คติพจนZและกฎ

ของลูกเสือสำรอง  ศึกษาเรียนรู5จากการคิดและปฏิบัติจริงใช5สัญลักษณZสมาชิกลูกเสือสำรองที่มีความเปLน

เอกลักษณZร\วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด5วยความสนใจใฝ�รู5ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติ

กิจกรรม  ป�ดประชุมกองในเร่ืองต\อไปน้ี 

  ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  2  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพ

หมู\ (แกรนฮาวลZ)  การทำความเคารพเปLนรายบุคคล  การจับมือซ5าย  ระเบียบแถว คำปฏิญาณ  กฎ และคติ

พจนZของลูกเสือสำรอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การค5นหาธรรมชาติการอนุรักษZทรัพยากร

ในชุมชนท5องถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศต\าง ๆ  การฝaมือที่ใช5วัสดุเหลือใช5ใน

ท5องถิ่น  กิจกรรมกลางแจ5ง  การบันเทิงที่ส\งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษZภูมิป|ญญาท5องถิ่น อนุรักษZ

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล5อมลดภาวะโลกร5อน 

  เพื่อให5มีความรู5 ความเข5าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงที่  2  สามารถปฏิบัติตามคำ

ปฏิญาณ  กฎและคติพจนZของลูกเสือสำรอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟ|งและพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตยZ

สุจริต มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจ  รู5จักบำเพ็ญเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนZ  รู5จักทำการฝaมือและ

ฝ�กฝนทำกิจกรรมต\าง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและส\งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิป|ญญาท5องถ่ิน   

อนุรักษZทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล5อม  ความมั่นคงของชาติ  และสามารถประยุกตZใช5หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 242 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. มีนิสัยในการสังเกต   จดจำ  เช่ือฟ|งและพ่ึงตนเองได5 

  2. มีความซ่ือสัตยZ  สุจริต   มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู5อ่ืน 

  3. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZ 

  4. ทำการฝaมือและฝ�กฝนทำกิจกรรมต\าง ๆ ตามความเหมาะสม 

  5. รักษาและส\งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิป|ญญาท5องถ่ินและความม่ันคงของชาติ 

  6. อนุรักษZทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล5อม  ลดภาวะโลกร5อน  สามารถประยุกตZใช5หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได5 

รวม  6  ผลการเรียนรู) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 243 

 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน                                            กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี 3) 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 3                                         เวลา  40 ช่ัวโมง/ปX 

  เป�ดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให5ศึกษา  วิเคราะหZ  

วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู5  โดยเน5นระบบหมู\  และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  คติพจนZและกฎ

ของลูกเสือสำรอง  ศึกษาเรียนรู5จากการคิดและปฏิบัติจริงใช5สัญลักษณZสมาชิกลูกเสือสำรองที่มีความเปLน

เอกลักษณZร\วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด5วยความสนใจใฝ�รู5ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติ

กิจกรรม  ป�ดประชุมกองในเร่ืองต\อไปน้ี 

  ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  3  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพ

หมู\ (แกรนฮาวลZ) การทำความเคารพเปLนรายบุคคล  การจับมือซ5าย  ระเบียบแถว คำปฏิญาณ  กฎ และคติ

พจนZของลูกเสือสำรอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การค5นหาธรรมชาติการอนุรักษZทรัพยากร

ในชุมชนท5องถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศต\าง ๆ  การฝaมือที่ใช5วัสดุเหลือใช5ใน

ท5องถิ่น  กิจกรรมกลางแจ5ง  การบันเทิงที่ส\งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษZภูมิป|ญญาท5องถิ่น อนุรักษZ

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล5อมลดภาวะโลกร5อน 

  เพื่อให5มีความรู5 ความเข5าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงที่ 3 สามารถปฏิบัติตามคำ

ปฏิญาณ กฎและคติพจนZของลูกเสือสำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟ|งและพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตยZ

สุจริต มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจ รู5จักบำเพ็ญเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนZ รู5จักทำการฝaมือและ

ฝ�กฝนทำกิจกรรมต\าง ๆ  ตามความเหมาะสม รักษาและส\งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิป|ญญาท5องถ่ิน 

อนุรักษZทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล5อม ความม่ันคงของชาติ และสามารถประยุกตZใช5หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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ผลการเรียนรู) 

  1. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เช่ือฟ|งและพ่ึงตนเองได5 

  2. มีความซ่ือสัตยZ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู5อ่ืน 

  3. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZ 

  4. ทำการฝaมือและฝ�กฝนทำกิจกรรมต\าง ๆ ตามความเหมาะสม 

  5. รักษาและส\งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิป|ญญาท5องถ่ินและความม่ันคงของชาติ 

  6. อนุรักษZทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล5อม ลดภาวะโลกร5อน สามารถประยุกตZใช5หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได5 

รวม  6  ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน                                        กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสามัญ-ลูกเสือตรี)     

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 4                                            เวลา 40 ช่ัวโมง/ปX 

  เป�ดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยให5ศึกษา

วิเคราะหZ วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู5 โดยเน5นระบบหมู\  และปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณ 

คติพจนZ  และกฎของลูกเสือสามัญ  เรียนรู5จากการคิดและปฏิบัติจริง  ใช5สัญลักษณZสมาชิกลูกเสือสามัญที่มี

ความเปLนเอกลักษณZร\วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด5วยความสนใจ  ใฝ�รู 5และมีจิตสำนึกในการอนุรักษZ

ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิป|ญญาท5องถิ่น  ลดภาวะโลกร5อนและประยุกตZใช5ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ความรู5เกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ  ประวัติของ Load  Baden  Powell  พระราชประวัติ

สังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล5าเจ5าอยู\หัว  วิวัฒนาการของกระบวนการ  ลูกเสือไทยและลูกเสือโลก  

การทำความเคารพ การแสดงรหัส  การจับมือซ5าย  กิจกรรมกลางแจ5ง  ระเบียบแถวท\ามือเปล\า  ท\ามือไม5พลวง  

การใช5สัญญามือและนกหวีด การต้ังแถวและการเรียนแถว 

  เพื่อให5มีความรู5  ความเข5าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  

และคติพจนZของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟ|ง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตยZ  สุจริต  มี

ระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู5อื่น บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนZ  ทำการฝaมือและฝ�กฝนการ

ทำกิจกรรมต\าง ๆ ตามความเหมาะสม ความถนัด และความสนใจ รักษาและส\งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม

และความม่ันคง  ประโยชนZและสามารถประยุกตZใช5หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟ|งและพ่ึงตนเองได5 

  2. มีความซ่ือสัตยZสุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู5อ่ืน 

  3. บำเพ็ญตนเพ่ือส\งเสริมและสาธารณะประโยชนZ 

  4. ทำการฝaมือและฝ�กฝนทำกิจกรรมต\าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 

  5. รักษาและส\งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิป|ญญาท5องถ่ินและความม่ันคงของชาติ 

  6. อนุรักษZทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล5อม  ลดภาวะโลกร5อน 

  7. สามารถประยุกตZใช5หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  7  ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน                                              กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสามัญ-ลูกเสือโท) 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 5                                            เวลา 40 ช่ัวโมง/ปX 

  เป�ดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยให5ศึกษา

วิเคราะหZ วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู5 โดยเน5นระบบหมู\  และปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณ 

คติพจนZ  และกฎของลูกเสือสามัญ  เรียนรู5จากการคิดและปฏิบัติจริง  ใช5สัญลักษณZสมาชิกลูกเสือสามัญที่มี

ความเปLนเอกลักษณZร\วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด5วยความสนใจ  ใฝ�รู 5และมีจิตสำนึกในการอนุรักษZ

ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิป|ญญาท5องถิ่น  ลดภาวะโลกร5อนและประยุกตZใช5ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ความรู5เกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ  ประวัติของ Load  Baden  Powell  พระราชประวัติ

สังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล5าเจ5าอยู\หัว  วิวัฒนาการของกระบวนการ  ลูกเสือไทยและลูกเสือโลก  

การทำความเคารพ การแสดงรหัส  การจับมือซ5าย  กิจกรรมกลางแจ5ง  ระเบียบแถวท\ามือเปล\า  ท\ามือไม5พลวง  

การใช5สัญญามือและนกหวีด การต้ังแถวและการเรียนแถว 

  เพื่อให5มีความรู5  ความเข5าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  

และคติพจนZของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟ|ง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตยZ  สุจริต  มี

ระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู5อื่น บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนZ  ทำการฝaมือและฝ�กฝนการ

ทำกิจกรรมต\าง ๆ ตามความเหมาะสม ความถนัด และความสนใจ รักษาและส\งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม

และความม่ันคง  ประโยชนZและสามารถประยุกตZใช5หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟ|งและพ่ึงตนเองได5 

  2. มีความซ่ือสัตยZสุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู5อ่ืน 

  3. บำเพ็ญตนเพ่ือส\งเสริมและสาธารณะประโยชนZ 

  4. ทำการฝaมือและฝ�กฝนทำกิจกรรมต\าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 

  5. รักษาและส\งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิป|ญญาท5องถ่ินและความม่ันคงของชาติ 

  6. อนุรักษZทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล5อม  ลดภาวะโลกร5อน 

  7. สามารถประยุกตZใช5หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  7  ผลการเรียนรู) 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 247 

 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน                                             กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสามัญ-ลูกเสือเอก) 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 6                                            เวลา 40 ช่ัวโมง/ปX 

  เป�ดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยให5ศึกษา

วิเคราะหZ วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู5 โดยเน5นระบบหมู\  และปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณ 

คติพจนZ  และกฎของลูกเสือสามัญ  เรียนรู5จากการคิดและปฏิบัติจริง  ใช5สัญลักษณZสมาชิกลูกเสือสามัญที่มี

ความเปLนเอกลักษณZร\วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด5วยความสนใจ  ใฝ�รู 5และมีจิตสำนึกในการอนุรักษZ

ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิป|ญญาท5องถิ่น  ลดภาวะโลกร5อนและประยุกตZใช5ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ความรู5เกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ  ประวัติของ Load  Baden  Powell  พระราชประวัติ

สังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล5าเจ5าอยู\หัว  วิวัฒนาการของกระบวนการ  ลูกเสือไทยและลูกเสือโลก  

การทำความเคารพ การแสดงรหัส  การจับมือซ5าย  กิจกรรมกลางแจ5ง  ระเบียบแถวท\ามือเปล\า  ท\ามือไม5พลวง  

การใช5สัญญามือและนกหวีด การต้ังแถวและการเรียนแถว 

  เพื่อให5มีความรู5  ความเข5าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  

และคติพจนZของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟ|ง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตยZ  สุจริต  มี

ระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู5อื่น บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนZ  ทำการฝaมือและฝ�กฝนการ

ทำกิจกรรมต\าง ๆ ตามความเหมาะสม ความถนัด และความสนใจ รักษาและส\งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม

และความม่ันคง  ประโยชนZและสามารถประยุกตZใช5หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟ|งและพ่ึงตนเองได5 

  2. มีความซ่ือสัตยZสุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู5อ่ืน 

  3. บำเพ็ญตนเพ่ือส\งเสริมและสาธารณะประโยชนZ 

  4. ทำการฝaมือและฝ�กฝนทำกิจกรรมต\าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 

  5. รักษาและส\งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิป|ญญาท5องถ่ินและความม่ันคงของชาติ 

  6. อนุรักษZทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล5อม  ลดภาวะโลกร5อน 

  7. สามารถประยุกตZใช5หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  7  ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน                                    กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสามัญรุ:นใหญ:-ลูกเสือโลก)

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1   ภาคเรียนท่ี 1            เวลา 20 ช่ัวโมง/ปX 

  ศึกษาจุดมุ\งหมายและหลักการกิจกรรมการเดินทางสำรวจ การบริการ ผจญภัย นักบุกเบิก

ธรรมชาติวิทยา กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนZ เสริมสร5างทักษะและความสามารถความถนัดและความสนใจ

สามารถนำความรู5 ประสบการณZจริงไปประยุกตZใช5ในชีวิตประจาวันและแก5ป|ญหาสังคม 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. ลูกเสือบอกความหมายของการเดินทางสำรวจได5 

  2. ลูกเสือบอกข้ันตอนการเตรียมการเดินทางสำรวจได5 

  3. ลูกเสือจัดเตรียมอาหารในการเดินทางสำรวจได5 

  4. ลูกเสือทำรายงานการเดินทางสำรวจได5 

  5. ลูกเสืออธิบายความหมายของการบริการชุมชน และความต5องการในการพัฒนาชุมชนได5 

  6. ลูกเสือบอกข้ันตอนการให5บริการในชุมชนตามกฎของลูกเสือได5 

  7. ลูกเสือบอกความหมายการผจญภัย 

  8. ลูกเสือสามารถร\วมกันคิดแก5ป|ญหา ตัดสินใจ ให5สามารถผ\านเหตุการณZที่เผชิญได5ด5วย

ความสำเร็จ และปลอดภัยด5วยกันทุกคน 

  9. ลูกเสือสามารถร\วมกันคิดแก5ป|ญหา ตัดสินใจ ให5สามารถทากิจกรรมบุกเบิกได5ด5วย 

ความสำเร็จ และ ปลอดภัยด5วยกันทุกคน 

  10. ลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชนZได5 

 

รวม 10 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน                                    กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสามัญรุ:นใหญ:-ลูกเสือโลก)

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1   ภาคเรียนท่ี 2            เวลา 20 ช่ัวโมง/ปX 

  ศึกษาจุดมุ\งหมาย ประวัติและกิจการขององคZการลูกเสือโลก ลูกเสือไทย บทบาทลูกเสือ

สามัญรุ\นใหญ\ กฎ ของลูกเสือและคำปฏิญาณ ระเบียบแถว การบรรจุเครื่องหลังการกางและการเก็บรักษา

เต็นทZก\อจุดไฟกลางแจ5งและ การประกอบอาหารแบบชาวค\ายแผนที่เข็มทิศเงื่อนและวิธีการใช5เงื่อนการปฐม

พยาบาลความปลอดภัยในการร\วม กิจกรรมของลูกเสือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนZผู 5เรียนนำความรู5

ประสบการณZจริงไปประยุกตZใช5ในชีวิตประจำวันและแก5ป|ญหาสังคม 

ผลการเรียนรู) 

  1. ลูกเสืออธิบายความหมายจุดมุ\งหมายขอบข\ายกิจการวิธีการตลอดจนสาระสำคัญของ

กิจการ ลูกเสือโลก 

  2. ลูกเสืออธิบายความหมายจุดมุ\งหมายขอบข\ายกิจการวิธีการตลอดจนสาระสำคัญของ

กิจการคณะ ลูกเสือแห\งชาติ 

  3. ลูกเสือบอกโครงสร5างของการบริหารงานของกองลูกเสือในโรงเรียนได5 

  4. ลูกเสือบอกบทบาทลูกเสือสามัญรุ\นใหญ\ 

  5. ลูกเสือมีความรู5ความเข5าใจและสามารถปฏิบัติตามคาปฏิญาณกฎและคติพจนZของลูกเสือ

สามัญรุ\นใหญ\ 

   6. ลูกเสือมีความรู5ความเข5าใจระเบียบแถวลูกเสือและได5รับการฝ�ก 

  7. ลูกเสือบอกส\วนประกอบท่ีสำคัญของเต็นทZได5และวิธีการกางเต็นทZท่ีถูกต5องได5 

  8. ลูกเสือบอกถึงอุปกรณZส\วนตัวท่ีใช5ในการเดินทางไกลและพักแรมได5 

  9. ลูกเสือบอกถึงอุปกรณZส\วนรวมท่ีใช5ในการเดินทางไกลและพักแรมได5  

  10.ลูกเสือสามารถบรรจุส่ิงของลงถุงหรือเคร่ืองหลังได5อย\างถูกต5องและเหมาะสม 

  11. ลูกเสือบอกและสาธิตวิธีใช5แผนท่ีและเข็มทิศได5 

  12. ลูกเสือบอกและสาธิตการผูกเง่ือนและวิธีใช5ได5 

  13. ลูกเสือบอกและสาธิตการปฐมพยาบาลได5 

  14. ลูกเสือบอกหลักการและปฏิบัติตามเพ่ือความปลอดภัยในการร\วมกิจกรรมของลูกเส้ือ 

  15. ลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชนZได5 

รวม 15 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน                              กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสามัญรุ:นใหญ:-ลูกเสือช้ันพิเศษ)

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2   ภาคเรียนท่ี 1            เวลา 20 ช่ัวโมง/ปX 

  ศึกษาและปฏิบัติตนเกี่ยวกับกฎระเบียบ การปฏิบัติตัวในการเรียนวิชาลูกเสือเนตรนารีหน5าท่ี

พลเมือง ศึกษาส่ิงแวดล5อม การเดินทางสำรวจ การต้ังค\ายพักแรม การแสดงออกทางศิลปะและกิจกรรมท่ีสนใจ

เปLนพิเศษศิลปะทาง อักษรและศิลปะวิจารณZศิลปะ การแสดงสมรรถภาพทางกายกีฬาไทยและกีฬาสากล 

ศึกษายาเสพติดให5โทษ คำปฏิญาณตนและกฎของลูกเสือ หลักสำคำญในพระพุทธศาสนาการบริการ การปฐม

พยาบาลเพ่ือให5เกิดความรู5 ความเข5าใจในการเปLนลูกเสือสามัญรุ\นใหญ\ มีความรักความผูกพันร\วมมือกันอนุรักษZ

ส่ิงแวดล5อมมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. บอกกฎระเบียบในการปฏิบัติตัวในการเรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี 

  2. อธิบายถึงการเปLนพลเมืองดีได5 

  3. เล\าประวัติของลูกเสือไทยได5 

  4. อธิบายวิธีดำเนินการของขบวนการลูกเสือได5 

  5. เขียนรายงานการตรวจเย่ียมหน\วยงานได5 

  6. อธิบายความหมายและความสำคัญของส่ิงแวดล5อมได5 

  7. บอกวิธีการอนุรักษZพืชและสัตวZได5 

  8. บอกวิธีการอนุรักษZธรรมชาติได5 

  9. อธิบายข้ันตอนการวางแผนการเดินทางสำรวจได5 

  10. อธิบายวิธีการเตรียมการเดินทางสำรวจได5 

  11. อธิบายหลักในการเดินทางสำรวจด5วยเท5าได5 

  12. ทำแบบรายงายการสำรวจได5 

  13. อธิบายหลักการเลือกสถานท่ีสาหรับการต้ังค\ายพักแรมได5 

  14. กำหนดรายการอาหารได5 

  15. เตรียมอุปกรณZเคร่ืองใช5ท่ีจำเปLนได5 

  16. เขียนรายงานการต้ังค\ายพักแรมได5 

รวม 16 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน                              กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสามัญรุ:นใหญ:-ลูกเสือช้ันพิเศษ)

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 2   ภาคเรียนท่ี 2            เวลา 20 ช่ัวโมง/ปX 

  ศึกษาและปฏิบัติตนเกี่ยวกับกฎระเบียบ การปฏิบัติตัวในการเรียนวิชาลูกเสือเนตรนารีหน5าท่ี

พลเมือง ศึกษาส่ิงแวดล5อม การเดินทางสำรวจ การต้ังค\ายพักแรม การแสดงออกทางศิลปะและกิจกรรมท่ีสนใจ

เปLนพิเศษศิลปะทาง อักษรและศิลปะวิจารณZศิลปะ การแสดงสมรรถภาพทางกายกีฬาไทยและกีฬาสากล 

ศึกษายาเสพติดให5โทษ คำปฏิญาณตนและกฎของลูกเสือ หลักสำคำญในพระพุทธศาสนาการบริการ การปฐม

พยาบาลเพ่ือให5เกิดความรู5 ความเข5าใจในการเปLนลูกเสือสามัญรุ\นใหญ\ มีความรักความผูกพันร\วมมือกันอนุรักษZ

ส่ิงแวดล5อมมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ 

ผลการเรียนรู) 

  1. อธิบายความหมายของศิลปะการแสดงได5 

  2. บอกประเภทของศิลปะการแสดงได5 

  3. รู5และเข5าใจกิจกรรมท่ีตนเองสนใจ 

  4. เปLนคนกล5าแสดงออกทางศิลปะการแสดง 

  5. อธิบายความหมายและความสำคัญของสมรรถภาพทางกายได5 

  6. บอกลักษณะของผู5ท่ีมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีได5 

  7. บอกเกณฑZมาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกายได5 

  8. อธิบายความหมายและประเภทของยาเสพติดได5 

  9. บอกชนิดของยาเสพติดอาการเม่ือเสพและโทษของยาเสพติดชนิดต\าง ๆได5  

  10. อธิบายและปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณตนและกฎของลูกเสือได5 

  12. อธิบายความหมายและความสำคัญของการบริการชุมชนและพัฒนาชุมชนได5 

  13. บอกหลักในการให5บริการได5 

  14. ระบุกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนได5 

  15. อธิบายการบริการชุมชนตามกฎของลูกเสือได5 

  16. บอกความหมายและความสำคัญของการปฐมพยาบาลได5 

  17. อธิบายหลักการปฐมพยาบาลได5 

  18. ปฏิบัติวิธีการปฐมพยาบาลผู5ป�วยประเภทต\าง ๆได5 

รวม 19 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน                          กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสามัญรุ:นใหญ:-ลูกเสือชั้นพิเศษ)ช้ัน

มัธยมศึกษาปXท่ี 3   ภาคเรียนท่ี 1        เวลา 20 ช่ัวโมง/ปX 

  ศึกษาบทบาทหน5าที่พลเมือง สิ่งแวดล5อม นักธรรมชาติวิทยา การเดินทางสำรวจ การจัดงาน

แสดงศิลปะในที่สาธารณะ สมรรถภาพทางกาย อุดมคติ กิจกรรมที่สนใจเปLนพิเศษ การบริการ การฝ�กเปLนผู5นำ 

ระเบียบแถวการสวนสนามเพื่อให5ผู5เรียนพัฒนาทางกายสติป|ญญาจิตใจและศีลธรรมให5เปLนพลเมืองดี มีความ

รับผิดชอบช\วยสร5างสรรคZ สังคมให5มีความเจริญก5าวหน5าความสงบสุข และความม่ันคงของประเทศชาติ 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. อธิบายบทบาทหน5าท่ีพลเมืองได5 

  2. อธิบายถึงความสำคัญของส่ิงแวดล5อมท่ีมีต\อส่ิงมีชีวิตได5 

  3. บอกถึงความจำเปLนในการอนุรักษZธรรมชาติได5 

  4. อธิบายหลักการเดินทางสำรวจได5 

  5. สามารถจัดงานแสดงศิลปะในท่ีสาธารณะได5 

  6. ทดสอบสมรรถภาพทางกายได5 

  7. มีอุดมคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

  8. ปฏิบัติกิจกรรมท่ีสนใจเปLนพิเศษได5 

  9. บอกความหมายของคาว\าการบริการและการบริการแบบลูกเสือได5 

  10. อธิบายความหมายความจำเปLนท่ีตองมีผู5นำและบอกคุณสมบัติของผู5นำได5 

  11. ปฏิบัติกิจกรรมระเบียบแถวท\ามือเปล\าได5 

  12. ปฏิบัติกิจกรรมสวนสนามได5 

รวม 12 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน                              กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสามัญรุ:นใหญ:-ลูกเสือช้ันพิเศษ) 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3   ภาคเรียนท่ี 2            เวลา 20 ช่ัวโมง/ปX 

  ศึกษาบทบาท หน5าที่พลเมือง นักอุตุนิยมวิทยา นักบุกเบิก การฝ�กเปLนผู5นาพลาธิการ เรื่องท่ี

สนใจ การอนุรักษZธรรมชาติและการจัดค\ายพักแรม เพื่อให5ผู5เรียนพัฒนาทางกายสติป|ญญาจิตใจ และศีลธรรม

ให5เปLน พลเมืองดีมีความรับผิดชอบสร5างสรรคZสังคมให5มีความเจริญก5าวหน5า ความสงบสุขและความมั่นคงของ

ประเทศชาติ 

 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. อธิบายและปฏิบัติหน5าท่ีพลเมืองท่ีดีได5 

  2. อธิบายและบอกประโยชนZของการเปLนนักอุตุนิยมวิทยาได5 

  3. อธิบายหลักการเปLนนักบุกเบิกได5 

  4. บอกลักษณะของผู5นำและอธิบายถึงผู5นำทางลูกเสือได5 

  5. บอกความหมายและบทบาทหน5าท่ีของพลาธิการได5 

  6. ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดได5 

  7. อธิบายความสำคัญของการอนุรักษZธรรมชาติและตระหนักถึงความจาเปLนในการอนุรักษZ

ธรรมชาติได5 

  8. อธิบายหลักการเลือกสถานท่ีสาหรับการต้ังค\ายพักแรมได5 

รวม 8 ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน                     กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนR 

ช้ันประถมศึกษาปXที  1 - 6                                  เวลา  10  ช่ัวโมง/ปX 

    ฝ�กปฏิบัติกิจกรรมด5วยความสมัครใจผ\านกิจกรรมที่หลากหลาย  ฝ�กการทำงานที่สอดคล5อง

กับชีวิตจริง  ตลอดจนสะท5อนความรู5  ทักษะ และประสบการณZ  สำรวจและใช5ข5อมูลประกอบการวางแผน

อย\างเปLนระบบ  เน5นทักษะการคิดวิเคราะหZ  และใช5ความคิดสร5างสรรคZ  การบริการด5านต\าง ๆ  ท่ีเปLน

ประโยชนZต\อตนเองและส\วนรวม  เสริมสร5างความมีน้ำใจ  เอื้ออาทร  ความเปLนพลเมืองดีและความรับผิดชอบ

ต\อตนเอง  ครอบครัวและสังคม  คิดออกแบบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนZในลักษณะอาสาสมัคร  จิตอาสา  เพ่ือ

แสดงความรับผิดชอบต\อสังคมตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

  เพื ่อให5ผู 5เรียนบำเพ็ญตนให5เปLนประโยชนZต\อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและ

ประเทศชาติ  สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZอย\างสร5างสรรคZตามความถนัด

และความสนใจในล ักษณะอาสาสมัคร  พ ัฒนาศักยภาพตนเองในการจ ัดก ิจกรรมเพ ื ่อส ังคมและ

สาธารณประโยชนZได5อย\างมีประสิทธิภาพเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนZจนเกิดคุณธรรม  จริยธรรม  ตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงคZมีจิตสาธารณะและใช5เวลาว\างให5เกิดประโยชนZ  และสามารถประยุกตZใช5หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงได5 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. บำเพ็ญตนให5เปLนประโยชนZต\อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 

  2. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZอย\างสร5างสรรคZ ตามความถนัด

และความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

  3. สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZได5อย\างมี

ประสิทธิภาพ 

  4. ปฏิบัติกิจการเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZจนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตามคุณลักษณะ

อันพึงประสงคZ 

  5. สามารถประยุกตZใช5หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได5 

รวม  5  ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู)เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน                     กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนR 

ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1-3                                             เวลา  15  ช่ัวโมง/ปX 

    ฝ�กปฏิบัติกิจกรรมด5วยความสมัครใจผ\านกิจกรรมที่หลากหลาย  ฝ�กการทำงานที่สอดคล5อง

กับชีวิตจริง  ตลอดจนสะท5อนความรู5  ทักษะ และประสบการณZ  สำรวจและใช5ข5อมูลประกอบการวางแผน

อย\างเปLนระบบ  เน5นทักษะการคิดวิเคราะหZ  และใช5ความคิดสร5างสรรคZ  การบริการด5านต\าง ๆ  ท่ีเปLน

ประโยชนZต\อตนเองและส\วนรวม  เสริมสร5างความมีน้ำใจ  เอื้ออาทร  ความเปLนพลเมืองดีและความรับผิดชอบ

ต\อตนเอง  ครอบครัวและสังคม  คิดออกแบบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนZในลักษณะอาสาสมัคร  จิตอาสา  เพ่ือ

แสดงความรับผิดชอบต\อสังคมตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

  เพื ่อให5ผู 5เรียนบำเพ็ญตนให5เปLนประโยชนZต\อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและ

ประเทศชาติ  สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZอย\างสร5างสรรคZตามความถนัด

และความสนใจในล ักษณะอาสาสมัคร  พ ัฒนาศักยภาพตนเองในการจ ัดก ิจกรรมเพ ื ่อส ังคมและ

สาธารณประโยชนZได5อย\างมีประสิทธิภาพเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนZจนเกิดคุณธรรม  จริยธรรม  ตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงคZมีจิตสาธารณะและใช5เวลาว\างให5เกิดประโยชนZ  และสามารถประยุกตZใช5หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงได5 

 

ผลการเรียนรู) 

  1. บำเพ็ญตนให5เปLนประโยชนZต\อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 

  2. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZอย\างสร5างสรรคZ ตามความถนัด

และความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

  3. สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZได5อย\างมี

ประสิทธิภาพ 

  4. ปฏิบัติกิจการเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZจนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตามคุณลักษณะ

อันพึงประสงคZ 

  5. สามารถประยุกตZใช5หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได5 

รวม  5  ผลการเรียนรู) 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมพัฒนาผู)เรียน                                กิจกรรมชุมนุม 

ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 1-มัธยมศึกษาปXท่ี 3                             เวลา  30/25  ช่ัวโมง/ปX 

    กิจกรรมชุมนุม เปLนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความถนัด ความสนใจ ตามความต5องการของ

ผู5เรียน เปLนกิจกรรมที่มุ\งเน5นการเติมเต็มความรู5 ความชำนาญและประสบการณZของผู5เรียนให5กว5างขวางยิ่งข้ึน 

เพื่อการค5นพบความถนัดความสนใจของตนเอง และพัฒนาตนเองให5เต็มศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะ

ของสังคม และปลูกฝ|งจิตสำนึกของการทำประโยชนZเพื ่อสังคม โดยให5เปLนไปตามวิสัยทัศนZ เอกลักษณZ          

อัตลักษณZ และจุดเน5นของโรงเรียนบ5านโคกแปะ โดยมีกิจกรรมชุมนุมดังต\อไปน้ี 

  1. ชุมนุมงานฝaมือ งานประดิษฐZ 

  2. ชุมนุมนาฏศิลป� 

  3. ชุมนุมดนตรี 

  4. ชุมนุมกีฬาและนันทนาการ 

  5. ชุมนุมรักษZสุขภาพ 

  6. ชุมนุมเกษตรและอาชีพ 
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ส-วนที่ 5 

แนวทางการจัดการเรียนรู8 

การจัดการเรียนรู) 

  การจัดการเรียนรู5เปLนกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู\การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปLนหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู5 สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคZ

ของผู5เรียน เปLนเปkาหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 

  ในการพัฒนาผู 5 เร ียนให5ม ีค ุณสมบัติตามเปkาหมายหลักสูตร  ผู 5สอนพยายามคัดสรร 

กระบวนการเรียนรู5 จัดการเรียนรู5โดยช\วยให5ผู5เรียนเรียนรู5ผ\านสาระที่กำหนดไว5ในหลักสูตร 8 กลุ\มสาระการ

เรียนรู5  รวมทั้งปลูกฝ|งเสริมสร5างคุณลักษณะอันพึงประสงคZ พัฒนาทักษะต\าง ๆ อันเปLนสมรรถนะสำคัญให5

ผู5เรียนบรรลุตามเปkาหมาย  

 1. หลักการจัดการเรียนรู) 

  การจัดการเรียนรู5เพื่อให5ผู5เรียนมีความรู5ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู5 สมรรถนะ

สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคZตามที่กำหนดไว5ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลัก

ว\า ผู5เรียนมีความสำคัญที่สุด เชื่อว\าทุกคนมีความสามารถเรียนรู5และพัฒนาตนเองได5  ยึดประโยชนZที่เกิดกับ

ผู5เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู5ต5องส\งเสริมให5ผู5เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

คำนึงถึงความแตกต\างระหว\างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน5นให5ความสำคัญทั้งความรู5 และคุณธรรม และ

การจัดการเรียนรู5เชิงรุก (Active Learning) เพื่อกระบวนการเรียนการสอนที่ส\งเสริมให5ผู5เรียนมีส\วนร\วมในช้ัน

เรียน สร5างปฏิสัมพันธZระหว\างครู ผู5สอนกับผู5เรียน มุ\งให5ผู5เรียนลงมือปฏิบัติ โดยมีครูเปLนผู5อำนวยความสะดวก 

(Facilitator) สร5างแรงบันตาลใจ ให5คำปรึกษา ดูแล แนะนำ ทำหน5าที่เปLนโค5ชและพี่เลี้ยง (Coach & Mentor) 

แสวงหาเทคนิควิธีกรจัดการเรียนรู5 และแหล\งเรียนรู5ที่หลากหลาย ให5ผู5เรียน ได5เรียนรู5อย\างมีความหมาย 

(Meaningful learning) ผู5เรียนสร5างองคZความรู5ได5 มีความข5าใจในตนเองใช5สติป|ญญา คิด วิเคราะหZ สร5างสรรคZ

ผลงานนวัตกรรมที่บ\งบอกถึงการมีสมรรถนะสำคัญในศตวรรษที่ 21 มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะ

วิชาชีพ บรรลุเปkาหมายการเรียนรู5ตามระดับช\วงวัย 
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 2. กระบวนการเรียนรู) 

  การจัดการเรียนรู 5ที ่เน5นผู 5เรียนเปLนสำคัญ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู 5เชิงรุก (Active 

Learning)  ผู5เรียนจะต5องอาศัยกระบวนการเรียนรู5ที่หลากหลาย เปLนเครื่องมือที่จะนำพาตนเองไปสู\เปkาหมาย

ของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู5ที่จำเปLนสำหรับผู5เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู5แบบบูรณาการ กระบวนการ

สร5างความรู 5 กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณZและแก5ป|ญหา 

กระบวนการเร ียนรู 5จากประสบการณZจร ิง กระบวนการปฏิบ ัต ิ ลงมือทำจริง  กระบวนการจัดการ 

กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู5การเรียนรู5ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย กระบวนการ

เหล\าน้ีเปLนแนวทางในการจัดการเรียนรู5ท่ีผู5เรียนควรได5รับการฝ�กฝน พัฒนา เพราะจะสามารถช\วยให5ผู5เรียนเกิด

การเรียนรู5ได5ดี  บรรลุเปkาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู5สอน จึงจำเปLนต5องศึกษาทำความเข5าใจในกระบวนการ

เรียนรู5ต\าง ๆ เพ่ือให5สามารถเลือกใช5ในการจัดกระบวนการเรียนรู5ได5อย\างมีประสิทธิภาพ 

 

 3.  การออกแบบการจัดการเรียนรู) 

  ผู5สอนต5องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให5เข5าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู5 ตัวชี้วัด  สมรรถนะ

สำคัญของผู5เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคZ  และสาระการเรียนรู5ที่เหมาะสมกับผู5เรียน  แล5วจึงพิจารณา

ออกแบบการจัดการเรียนรู5ตามแนวการจัดการเรียนรู5เชิงรุก (Active Learning) โดยเลือกใช5วิธีสอนและเทคนิค

การสอน  สื่อ/แหล\งเรียนรู5 การวัดและประเมินผล เพื่อให5ผู5เรียนได5พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตาม

เปkาหมายท่ีกำหนด   

    

 4. บทบาทของผู)สอนและผู)เรียน 

  การจัดการเรียนรู5เพื่อให5ผู5เรียนมีคุณภาพตามเปkาหมายของหลักสูตร ทั้งผู5สอนและผู5เรียนควร

มีบทบาท ดังน้ี 

  4.1 บทบาทของผู)สอน 

   1)  ศึกษาวิเคราะหZผู5เรียนเปLนรายบุคคล  แล5วนำข5อมูลมาใช5ในการวางแผนการ

จัดการเรียนรู5 ท่ีท5าทความสามารถของผู5เรียน 

   2)  กำหนดเปkาหมายที ่ต 5องการให5เกิดขึ ้นกับผู 5เร ียน ด5านความรู 5และทักษะ

กระบวนการ ท่ีเปLนความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธZ รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงคZ  

   3)  ออกแบบการเรียนรู5และจัดการเรียนรู5ที่ตอบสนองความแตกต\างระหว\างบุคคล

และพัฒนาการทางสมอง เพ่ือนำผู5เรียนไปสู\เปkาหมาย  
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   4)  จัดบรรยากาศที่เอื้อต\อการเรียนรู5 และดูแลช\วยเหลือผู5เรียนให5เกิดการเรียนรู5 

ปฏิบัติหน5าท่ีเปLนผู5อำนวยความสะดวก (Facilitator) และโค5ชและพ่ีเล้ียง (Coach & Mentor) 

   5)  จัดเตรียมและเลือกใช5สื ่อให5เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิป|ญญาท5องถ่ิน 

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกตZใช5ในการจัดการเรียนการสอน 

   6) ประเมินความก5าวหน5าของผู 5เร ียนด5วยวิธีการที ่หลากหลาย  เหมาะสมกับ

ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู5เรียน  

   7) วิเคราะหZผลการประเมินมาใช5ในการซ\อมเสริมและพัฒนาผู5เรียน รวมทั้งปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

  4.2  บทบาทของผู)เรียน 

   1) กำหนดเปkาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู5ของตนเอง 

   2) เสาะแสวงหาความรู5 เข5าถึงแหล\งการเรียนรู5  วิเคราะหZ สังเคราะหZข5อความรู5 ตั้งคำถาม 

คิดหาคำตอบหรือหาแนวทางแก5ป|ญหาด5วยวิธีการต\าง ๆ   

   3) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ ่งที ่ได5เรียนรู 5ด5วยตนเอง สร5างองคZความรู5 เรียนรู 5อย\างมี

ความหมาย (Meaningful learning)  และนำความรู5ไปประยุกตZใช5ในสถานการณZต\าง ๆ  

   4) มีปฏิสัมพันธZ ทำงาน ทำกิจกรรมร\วมกับกลุ\มและครู  

   5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู5ของตนเองอย\างต\อเน่ือง 
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 5. ส่ือการเรียนรู) 

  สื่อการเรียนรู5เปLนเครื่องมือส\งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู5  ให5ผู5เรียนเข5าถึง

ความรู5 ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได5อย\างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู5มี

หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพZ สื่อเทคโนโลยี และเครือข\าย การเรียนรู5ต\าง ๆ ที่มีในท5องถ่ิน

การเลือกใช5สื่อควรเลือกให5มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู5ที่หลากหลายของผู5เรียน   

การจัดหาสื่อการเรียนรู5 ผู5เรียนและผู5สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช5อย\างมีคุณภาพ

จากสื่อต\าง ๆ ที่มีอยู\รอบตัวเพื่อนำมาใช5ประกอบในการจัดการเรียนรู5ที่สามารถส\งเสริมและสื่อสารให5ผู5เรียน

เกิดการเรียนรู5 โดยสถานศึกษาควรจัดให5มีอย\างพอเพียง เพื่อพัฒนาให5ผู5เรียน เกิดการเรียนรู5อย\างแท5จริง  

โรงเรียนบ5านโคกแปะ ได5ดำเนินการจัดหา ส\งเสริม สนับสนุนแหล\งเรียนรู5ภายใน และภายนอกสถานศึกษา 

รวมท้ังส่ือการเรียนรู5 ดังน้ี   

  1. จัดให5มีแหล\งการเรียนรู5 ศูนยZสื่อการเรียนรู5 ระบบสารสนเทศการเรียนรู5 และเครือข\าย 

การเรียนรู 5ที ่มีประสิทธิภาพทั ้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื ่อการศึกษาค5นคว5าและการแลกเปลี ่ยน

ประสบการณZการเรียนรู5 ระหว\างสถานศึกษา ท5องถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 

  2. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรู5สำหรับการศึกษาค5นคว5าของผู5เรียน เสริมความรู5ให5ผู5สอน 

รวมท้ังจัดหาส่ิงท่ีมีอยู\ในท5องถ่ินมาประยุกตZใช5เปLนส่ือการเรียนรู5 

  3. เลือกและใช5สื่อการเรียนรู5ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล5อง กับ

วิธีการเรียนรู5 ธรรมชาติของสาระการเรียนรู5 และความแตกต\างระหว\างบุคคลของผู5เรียน 

  4. ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู5ท่ีเลือกใช5อย\างเปLนระบบ   

  5. ศึกษาค5นคว5า วิจัย เพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนรู5ให5สอดคล5องกับกระบวนการเรียนรู5ของผู5เรียน 

  6. จัดให5มีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช5ส่ือ 

การเรียนรู5เปLนระยะ ๆ และสม่ำเสมอในการจัดทำ การเลือกใช5 และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู5ที่ใช5ใน

สถานศึกษา ควรคำนึงถึงหลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู5 เช\น ความสอดคล5องกับหลักสูตร วัตถุประสงคZการ

เรียนรู5 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู5  การจัดประสบการณZให5ผู5เรียน เนื้อหามีความถูกต5องและทันสมัย ไม\

กระทบความมั่นคงของชาติ ไม\ขัดต\อศีลธรรม มีการใช5ภาษาที่ถูกต5อง รูปแบบการนำเสนอที่เข5าใจง\าย และ

น\าสนใจ   

 ตัวอย:างแหล:งเรียนรู)ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

  1. ห5องสมุด ห5องปฏิบัติการคอมพิวเตอรZ ห5องดนตรี แปลงเกษตร โรงเรียนบ5านโคกแปะ 

  2. ชุมชนบ5านโคกแปะ 
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  3. วัดโพธ์ิศรีธาราม และวัดป�าเทพพิทักษZวราราม 

  4. พิพิธภัณฑZธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก\น 

  5. พิพิธภัณฑสถานแห\งชาติ ขอนแก\น 

  6. พิพิธภัณฑZไดโนเสารZภูเวียง 

  7. สวนสัตวZขอนแก\น 
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ส-วนที่ 6 

การวัดและประเมินผล และเกณฑUการจบการศึกษา 

  หลักสูตรโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช  2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) กำหนดแนวทางการวัดและประเมินผล และเกณฑZสำหรับ

การจบการศึกษา ดังน้ี 

  1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู5 

  2. เกณฑZการวัดและประเมินผลการเรียน 

  3. เอกสารหลักฐานการศึกษา 

  4. การเทียบโอนผลการเรียน 

  5. เกณฑZการจบการศึกษา 

 

1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู) 

  การวัดและประเมินผลการเรียนรู5ของผู5เรียนต5องอยู\บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การ

ประเมินเพื่อพัฒนาผู5เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู5ของผู5เรียน ให5ประสบ

ผลสำเร็จนั้น  ผู5เรียนจะต5องได5รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให5บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู5 

สะท5อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคZของผู 5เรียนซึ ่งเปLนเปkาหมายหลักในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู5ในทุกระดับไม\ว\าจะเปLนระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ

ระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู5 เปLนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู5เรียนโดยใช5ผลการประเมินเปLน

ข5อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก5าวหน5า และความสำเร็จทางการเรียนของผู5เรียน  ตลอดจน

ข5อมูลท่ีเปLนประโยชนZต\อการส\งเสริมให5ผู5เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู5อย\างเต็มตามศักยภาพ 

  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 5 แบ\งออกเปLน 4 ระดับ ได5แก\ ระดับชั ้นเรียน ระดับ

สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังน้ี 

  1.1  การประเมินระดับชั้นเรียน  เปLนการวัดและประเมินผลที่อยู\ในกระบวนการจัดการ

เรียนรู5  ผู5สอนดำเนินการเปLนปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช5เทคนิคการประเมินอย\าง

หลากหลาย เช\น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ5าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระ

งาน  แฟkมสะสมงาน การใช5แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู5สอนเปLนผู5ประเมินเองหรือเป�ดโอกาสให5ผู5เรียนประเมิน

ตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู5ปกครองร\วมประเมิน ในกรณีท่ีไม\ผ\านตัวช้ีวัดให5มีการสอนซ\อมเสริม 
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  การประเมินระดับชั้นเรียนเปLนการตรวจสอบว\า ผู5เรียนมีพัฒนาการความก5าวหน5าในการ

เรียนรู5 อันเปLนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม\ และมากน5อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต5องได5รับการ

พัฒนาปรับปรุงและส\งเสริมในด5านใด นอกจากนี้ยังเปLนข5อมูลให5ผู5สอนใช5ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด5วย 

ท้ังน้ีโดยสอดคล5องกับมาตรฐานการเรียนรู5และตัวช้ีวัด 

  1.2  การประเมินระดับสถานศึกษา  เปLนการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผล 

การเรียนของผู5เรียนเปLนรายปa/รายภาค ผลการประเมินการอ\าน  คิดวิเคราะหZและเขียน คุณลักษณะ อันพึง

ประสงคZ และกิจกรรมพัฒนาผู5เรียน  นอกจากนี้เพื่อให5ได5ข5อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ว\า

ส\งผลต\อการเรียนรู5ของผู5เรียนตามเปkาหมายหรือไม\ ผู5เรียนมีจุดพัฒนาในด5านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียน

ของผู5เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑZระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเปLนข5อมูลและ

สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการ

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการ

รายงานผลการจัดการศึกษาต\อคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู5ปกครองและชุมชน   

  1.3  การประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปLนการประเมินคุณภาพผู5เรียนในระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู5ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช5เปLนข5อมูลพื้นฐานในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดยประเมิน

คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู5เรียนด5วยข5อสอบมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือด5วย

ความร\วมมือกับหน\วยงานต5นสังกัด ในการดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได5จากการตรวจสอบทบทวนข5อมูล

จากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  1.4  การประเมินระดับชาติ เปLนการประเมินคุณภาพผู5เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการ

เรียนรู 5ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สถานศึกษาต5องจัดให5ผู 5เรียนทุกคนที ่เรียน ในช้ัน

ประถมศึกษาปaที ่ 3 ชั ้นประถมศึกษาปaที ่ 6 เข5ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช5เปLนข5อมูลในการ

เทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต\าง ๆ เพื่อนำไปใช5ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ตลอดจนเปLนข5อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 

  ข5อมูลการประเมินในระดับต\าง ๆ ข5างต5น เปLนประโยชนZต\อสถานศึกษาในการตรวจสอบ

ทบทวนพัฒนาคุณภาพผู5เรียน ถือเปLนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต5องจัดระบบดูแลช\วยเหลือ 

ปรับปรุงแก5ไข ส\งเสริมสนับสนุนเพื่อให5ผู5เรียนได5พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต\างระหว\าง

บุคคลที่จำแนกตามสภาพป|ญหาและความต5องการ ได5แก\ กลุ\มผู5เรียนทั่วไป กลุ\มผู5เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
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กลุ\มผู5เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ\มผู5เรียนที่มีป|ญหาด5านวินัยและพฤติกรรม กลุ\มผู5เรียนที่ปฏิเสธ

โรงเรียน กลุ\มผู5เรียนท่ีมีป|ญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ\มพิการทางร\างกายและสติป|ญญา เปLนต5น ข5อมูลจาก

การประเมินจึงเปLนหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการช\วยเหลือผู5เรียนได5ทันท\วงที ป�ดโอกาสให5ผู5เรียน

ได5รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน 

  สถานศึกษาในฐานะผู 5รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต5องจัดทำระเบียบว\าด5วยการวัดและ

ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให5สอดคล5องและเปLนไปตามหลักเกณฑZและแนวปฏิบัติที่เปLนข5อกำหนด

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให5บุคลากรท่ีเก่ียวข5องทุกฝ�ายถือปฏิบัติร\วมกัน  
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2. เกณฑRการวัดและประเมินผลการเรียน 

 2.1 การตัดสินผลการเรียน 

       ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ \มสาระการเรียนรู 5 การอ\าน คิดวิเคราะหZและเขียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงคZ และกิจกรรมพัฒนาผู5เรียนนั้น ผู5สอนต5องคำนึงถึงการพัฒนานักเรียนแต\ละคนเปLน

หลัก และต5องเก็บข5อมูลของนักเรียนทุกด5านอย\างสม่ำเสมอและต\อเน่ืองในแต\ละภาคเรียน  มีเกณฑZดังน้ี 

            (1) ผู5เรียนต5องมีเวลาเรียนไม\น5อยกว\าร5อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 

  (2) ผู5เรียนต5องได5รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ\านเกณฑZไม\น5อยกว\าร5อยละ 80  

ของจำนวนตัวช้ีวัด 

  (3) ผู5เรียนต5องได5รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา    

  (4) ผู5เรียนต5องได5รับการประเมินและมีผลการประเมินผ\านตามเกณฑZที่สถานศึกษากำหนดใน

การอ\าน  คิดวิเคราะหZและเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงคZ  และกิจกรรมพัฒนาผู5เรียน 

 

 2.2 การให)ระดับผลการเรียน 

   1) การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ:มสาระการเรียนรู)  ให5ใช5ระบบตัวเลข แสดงระดับ

การเรียนในแต\ละกลุ\มสาระ ดังน้ี 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช:วงคะแนนร)อยละ 

4 ผลการเรียนดีเย่ียม 80 - 100 

3.5 ผลการเรียนดีมาก 75 - 79 

3 ผลการเรียนดี 70 - 74 

2.5 ผลการเรียนค\อนข5างดี 65 - 69 

2 ผลการเรียนน\าพอใจ 60 - 64 

1.5 ผลการเรียนพอใช5 55 - 59 

1 ผลการเรียนผ\านเกณฑZข้ันต่ำ 50 - 54 

0 ผลการเรียนต่ำกว\าเกณฑZ 0 - 49 
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   2)  การประเมินการอ:าน คิดวิเคราะหR และเขียน  เปLนผ\านและไม\ผ\าน  ถ5ากรณีท่ี

ผ\าน  กำหนดเกณฑZการตัดสินเปLนดีเย่ียม  ดี  และผ\าน 

   ดีเยี่ยม  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ\าน  คิดวิเคราะหZ  และ

เขียนท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยู\เสมอ 

   ดี  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ\าน  คิดวิเคราะหZ  และเขียนท่ี

มีคุณภาพเปLนท่ียอมรับ 

   ผ:าน  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ\าน  คิดวิเคราะหZ  และ

เขียน  ท่ีมีคุณภาพเปLนท่ียอมรับ  แต\ยังมีข5อบกพร\องบางประการ 

   ไม:ผ:าน  หมายถึง  ไม\มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ\าน  คิดวิเคราะหZ  

และเขียน  หรือถ5ามีผลงาน  ผลงานน้ันยังมีข5อบกพร\องท่ีต5องได5รับการปรับปรุงแก5ไขหลายประการ 

    

   3) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคR  รวมทุกคุณลักษณะเพื่อการเลื่อนช้ัน  

และจบการศึกษา  เปLนผ\านและไม\ผ\าน  ในการผ\าน  กำหนดเกณฑZการตัดสินเปLนดีเยี่ยม  ดี  และผ\าน  และ

ความหมายของแต\ละระดับ  ดังน้ี  

    ดีเยี่ยม  หมายถึง  ผู5เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปLนนิสัย  และนำไปใช5ใน

ชีวิตประจำวันเพื่อประโยชนZสุขของตนเองและสังคม  โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 5-

8 คุณลักษณะ และไม\มีคุณลักษณะใดได5ผลการประเมินต่ำกว\าระดับดี 

   ดี  หมายถึง  ผู5เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑZ  เพ่ือให5เปLนการยอมรับ

ของสังคมโดยพิจารณาจาก 

    1)  ได5ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน  1-4  คุณลักษณะ  และไม\มีคุณลักษณะ

ใดได5ผลการประเมินต่ำกว\าระดับดี  หรือ 

    2)  ได5ผลการประเมินระดับดี เยี่ยมจำนวน  4  คุณลักษณะ  และไม\มีคุณลักษณะใด

ได5ผลการประเมินต่ำกว\าระดับผ\านหรือ 

     3)  ได5ผลการประเมินระดับดี  จำนวน 5-8  คุณลักษณะ  และไม\มีคุณลักษณะใด

ได5ผลการประเมินต่ำกว\าระดับผ\าน 
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   ผ:าน  หมายถึง  ผู 5เรียนรับรู 5และปฏิบัติตามกฎเกณฑZและเงื ่อนไขที่สถานศึกษา

กำหนด  โดยพิจารณาจาก 

    1) ได5ผลการประเมินระดับผ\าน จำนวน  5-8  คุณลักษณะ  และไม\มีคุณลักษณะใด

ได5ผลการประเมินต่ำกว\าระดับผ\าน  หรือ 

    2)  ได5ผลการประเมินระดับดี  จำนวน  4 คุณลักษณะ  และไม\มีคุณลักษณะใดได5ผล

การประเมินต่ำกว\าระดับผ\าน 

    ไม:ผ:าน  หมายถึง  ผู 5เรียนรับรู 5และปฏิบัติได5ไม\ครบตามกฎเกณฑZและเงื ่อนไขท่ี

สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม\ผ\านต้ังแต\ 1  คุณลักษณะ 

    

   4) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู)เรียน  จะต5องพิจารณาท้ังเวลาการเข5าร\วมกิจกรรม

การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู5เรียนตามเกณฑZที่โรงเรียนกำหนดและให5ผลการประเมินเปLนผ\าน  และไม\

ผ\านให5ใช5ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน  ดังน้ี 

     “ผ”  หมายถึง  ผู5เรียนมีเวลาเข5าร\วมกิจกรรมพัฒนาผู5เรียน  ไม\น5อยกว\าร5อยละ  80  

ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานเปLนท่ีประจักษZ 

     “มผ”  หมายถึง  ผู5เรียนมีเวลาเข5าร\วมกิจกรรมพัฒนาผู5เรียน  ปฏิบัติกิจกรรมและมี

ผลงานไม\เปLนไปตามเกณฑZท่ีสถานศึกษากำหนด   

    ในกรณีท่ีผู5เรียนได5 “มผ”  ครูผู5ดูแลกิจกรรมต5องจัดซ\อมเสริมให5ผู5เรียนทำกิจกรรมใน

ส\วนที่ผู5เรียนไม\ได5เข5าร\วมหรือไม\ได5ทำจนครบถ5วน  แล5วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เปLน “ผ” ได5  ทั้งน้ี  

ต5องดำเนินการให5เสร็จสิ้นภายในปaการศึกษานั้น  ยกเว5นมีเหตุสุดวิสัยห5อยู\ในดุลยพินิจของผู5บริหารสถานศึกษา

หรือผู5ท่ีได5รับมอบหมาย 

 

 2.3 การเล่ือนช้ัน 

  เม่ือส้ินปaการศึกษา  ผู5เรียนจะได5รับการเล่ือนช้ัน  เม่ือมีคุณสมบัติตามเกณฑZดังต\อไปน้ี 

             (1) ผู5เรียนต5องมีเวลาเรียนไม\น5อยกว\าร5อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 

            (2) ผู5เรียนต5องได5รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ\านเกณฑZไม\น5อยกว\าร5อยละ 80 ของจำนวน

ตัวช้ีวัด 

  (3) ผู5เรียนต5องได5รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชาไม\น5อยกว\าระดับ “ 1 ” จึงจะถือว\า

ผ\านเกณฑZตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
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              (4) นักเรียนต5องได5รับการประเมิน และมีผลการประเมิน  การอ\าน  คิดวิเคราะหZและเขียน ใน

ระดับ “ ผ\าน ” ขึ้นไป   มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคZในระดับ“ ผ\าน ” ขึ้นไป  และมีผลการ

ประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน  ในระดับ “ ผ\าน ”         

   ทั้งน้ี ถ5าผู5เรียนมีข5อบกพร\องเพียงเล็กน5อยและพิจารณาเห็นว\าสามารถพัฒนาและสอนซ\อม

เสริมได5ให5อยู\ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ\อนผันให5เล่ือนช้ันได5   

   อนึ่ง  ในกรณีที่ผู5เรียนมีหลักฐานการเรียนรู5ที่แสดงว\ามีความสามารถดีเลิศ สถานศึกษาอาจให5

โอกาสผู5เรียนเลื่อนชั้นกลางปaการศึกษา โดยสถานศึกษาแต\งตั้งคณะกรรมการประกอบด5วยฝ�ายวิชาการของ

สถานศึกษาและผู5แทนของเขตพื้นที่การศึกษาหรือต5นสังกัดประเมินผู5เรียนและตรวจสอบคุณสมบัติให5ครบถ5วน

ตามเง่ือนไขท้ัง  3  ประการต\อไปน้ี 

    1.   มีผลการเรียนในปaการศึกษาที่ผ\านมาและมีผลการเรียนระหว\างปaที่กำลังศึกษา

อยู\ในเกณฑZดีเย่ียม  

    2.  มีวุฒิภาวะเหมาะสมท่ีจะเรียนในช้ันท่ีสูงข้ึน 

   3.  ผ\านการประเมินผลความรู5ความสามารถทุกรายวิชาของชั้นปaที่เรียนป|จจุบัน  

และความรู5ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของช้ันปaท่ีจะเล่ือนข้ึน    

  การอนุมัติให5เลื่อนชั้นกลางปaการศึกษาไปเรียนชั้นสูงขึ้นได5  1  ระดับชั้นนี้  ต5องได5รับการ

ยินยอมจากผู5เรียนและผู5ปกครองและต5องดำเนินการให5เสร็จสิ้นก\อนเป�ดภาคเรียนที่  2  ของปaการศึกษาน้ัน  

สำหรับในกรณีที่พบว\ามีผู5เรียนกลุ\มพิเศษประเภทต\าง ๆ  มีป|ญหาในการเรียนรู5ให5สถานศึกษาดำเนินงาน

ร\วมกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเฉพาะความพิการหาแนวทางการแก5ไขและพัฒนา 

 

 2.4 การสอนซ:อมเสริม 

   การสอนซ\อมเสริม  เปLนการสอนเพ่ือแก5ไขข5อบกพร\อง  กรณีท่ีผู5เรียนมีความรู5 ทักษะ  

กระบวนการ  หรือคุณลักษณะไม\เปLนไปตามเกณฑZที่กำหนด  จะต5องจัดสอนซ\อมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู5

ของผู5เรียนเต็มตามศักยภาพ   การสอนซ\อมเสริมเปLนการสอนเพื่อแก5ไขข5อบกพร\องกรณีที่ผู5เรียนมีความรู5  

ทักษะ  กระบวนการ  หรือเจตคติ/คุณลักษณะไม\เปLนไปตามเกณฑZที่สถานศึกษากำหนด  สถานศึกษาต5องจัด

สอนซ\อมเสริมเปLนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติเพื ่อพัฒนาให5ผู 5เรียนสามารถบรรลุตาม

มาตรฐานการเรียนรู5/ตัวชี้วัดที่กำหนดไว5เปLนการให5โอกาสแก\ผู5เรียนได5เรียนรู5และพัฒนา  โดยจัดกิจกรรมการ

เรียนรู5ท่ีหลากหลายและตอบสนองความแตกต\างระหว\างบุคคล 
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 2.5 การเปล่ียนผลการเรียน  

  การเปล่ียนผลการเรียน“0” 

   สถานศึกษาจัดให5มีการสอนซ\อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู5/ตัวชี้วัดที่ผู5เรียนสอบไม\

ผ\านก\อนแล5วจึงสอบแก5ตัวได5ไม\เกิน  2  ครั้ง  ถ5าผู5เรียนไม\ดำเนินการสอบแก5ตัวตามระยะเวลาที่สถานศึกษา

กำหนดให5อยู\ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก  1  ภาคเรียน  สำหรับภาคเรียนท่ี  

2  ต5องดำเนินการให5เสร็จสิ้นภายในปaการศึกษานั้น ถ5าสอบแก5ตัว  2  ครั้งแล5ว  ยังได5ระดับผลการเรียน “0” 

อีก ให5สถานศึกษาแต\งต้ังคณะกรรมการดำเนินการเก่ียวกับการเปล่ียนผลการเรียนของผู5เรียนโดยปฏิบัติดังน้ี 

    1)  ถ5าเปLนรายวิชาพ้ืนฐานให5เรียนซ้ำรายวิชาน้ัน 

    2)  ถ5าเปLนรายวิชาเพิ่มเติมให5เรียนซ้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม\  ทั้งนี้ให5อยู\ใน

ดุลยพินิจของสถานศึกษา  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม\  ให5หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว\า

เรียนแทนรายวิชาใด 

  การเปล่ียนผลการเรียน “ร” 

   การเปล่ียนผลการเรียน“ร”  ให5ดำเนินการดังน้ี  ให5ผู5เรียนดำเนินการแก5ไข “ร” ตาม

สาเหตุ  เมื่อผู5เรียนแก5ไขป|ญหาเสร็จแล5วให5ได5ระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต\  0-4)  ถ5าผู5เรียนไม\ดำเนินการ

แก5ไข “ร”  กรณีที่ส\งงานไม\ครบแต\มีผลการประเมินระหว\างภาคเรียนและปลายภาคให5ผู5สอนนำข5อมูลที่มีอยู\

ตัดสินผลการเรียนยกเว5นมีเหตุสุดวิสัยให5อยู\ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก5  “ร”  ออกไป

อีกไม\เกิน 1   ภาคเรียนสำหรับภาคเรียนท่ี  2 ต5องดำเนินการให5เสร็จส้ินภายในปaการศึกษาน้ัน  เม่ือพ5นกำหนด

น้ีแล5วให5เรียนซ้ำ  หากผลการเรียนเปLน “0” ให5ดำเนินการแก5ไขตามหลักเกณฑZ 

  การเปล่ียนผลการเรียน  “มส”   

   การเปล่ียนผลการเรียน“มส”  มี  2  กรณี  ดังน้ี 

   1)  กรณีผู5เรียนได5ผลการเรียน  “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม\ถึงร5อยละ  80  แต\มีเวลา

เรียนไม\น5อยกว\าร5อยละ  60  ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น   ให5จัดให5เรียนเพิ่มเติมโดยใช5ชั่วโมงสอนซ\อมเสริม

หรือใช5เวลาว\าง  หรือใช5วันหยุดหรือมอบหมายงานให5ทำจนมีเวลาเรียนครบตามที่กำหนดไว5สำหรับรายวิชาน้ัน

แล5วจึงให5วัดผลปลายภาคเปLนกรณีพิเศษ 

    ผลการแก5 “มส”  ให5ได5ระดับผลการเรียนไม\เกิน “1”  การแก5 “มส”  กรณีนี้ให5กระทำให5

เสร็จสิ้นภายในปaการศึกษานั้น  ถ5าผู5เรียน ไม\มาดำเนินการแก5 “มส” ตามระยะเวลาที่กำหนดไว5นี้ให5เรียนซ้ำ   

ยกเว5นมีเหตุสุดวิสัย ให5อยู\ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก5 “มส” ออกไปอีกไม\เกิน  1  ภาค

เรียนแต\เม่ือพ5นกำหนดน้ีแล5วให5ปฏิบัติดังน้ี 
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   (1)  ถ5าเปLนรายวิชาพ้ืนฐานให5เรียนซ้ำรายวิชาน้ัน 

   (2)  ถ5าเปLนรายวิชาเพิ่มเติมให5อยู\ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให5เรียนซ้ำหรือเปลี่ยน

รายวิชาเรียนใหม\ 

     2)  กรณีผู5เรียนได5ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน5อยกว\าร5อยละ 60 ของเวลาเรียน

ท้ังหมดให5สถานศึกษาดำเนินการดังน้ี 

     (1)   ถ5าเปLนรายวิชาพ้ืนฐานให5เรียนซ้ำรายวิชาน้ัน 

   (2)   ถ5าเปLนรายวิชาเพิ่มเติมให5อยู\ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  ให5เรียนซ้ำหรือ

เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม\  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม\ให5หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว\าเรียน

แทนรายวิชาใด 

    การเรียนซ้ำรายวิชา  ผู5เรียนที่ได5รับการสอนซ\อมเสริมและสอบแก5ตัว  2  ครั้งแล5วไม\

ผ\านเกณฑZการประเมินให5เรียนซ้ำรายวิชานั้น  ทั้งนี้ให5อยู\ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให5เรียนซ้ำ

ในช\วงใดช\วงหนึ ่งที ่สถานศึกษาเห็นว\าเหมาะสม  เช\น  พักกลางวัน วันหยุด  ชั ่วโมงว\างหลังเลิกเรียน             

ภาคฤดูร5อนเปLนต5น 

      ในกรณีภาคเรียนท่ี  2  หากผู 5เร ียนยังมีผลการเรียน “0”   “ร”   “มส”   ให5

ดำเนินการให5เสร็จสิ้นก\อนเป�ดเรียนปaการศึกษาถัดไป   สถานศึกษาอาจเป�ดการเรียนการสอนในภาคฤดูร5อน

เพ่ือแก5ไขผลการเรียนของผู5เรียนได5   

การเปล่ียนผล“มผ” 

      กรณีที่ผู5เรียนได5ผล “มผ”  สถานศึกษาต5องจัดซ\อมเสริมให5ผู5เรียนทำกิจกรรมในส\วน

ที่ผู5เรียนไม\ได5เข5าร\วมหรือไม\ได5ทำจนครบถ5วน แล5วจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ”เปLน “ผ” ได5   ทั้งนี้ดำเนินการให5

เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้น ๆ  ยกเว5นมีเหตุสุดวิสัยให5อยู\ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลา

ออกไปอีกไม\เกิน  1  ภาคเรียน  สำหรับภาคเรียนท่ี  2  ต5องดำเนินการให5เสร็จส้ินภายในปaการศึกษาน้ัน  
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 2.6 การเรียนซ้ำช้ัน 

  ผู5เรียนที่ไม\ผ\านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน5มว\าจะเปLนป|ญหาต\อการเรียนในระดับชั้นท่ี

สูงขึ ้นสถานศึกษา ต5องตั้งคณะกรรมการพิจารณาให5เรียนซ้ำชั้นได5  ทั้งนี ้ให5คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู5

ความสามารถของผู5เรียนเปLนสำคัญ  ผู5เรียนที่ไม\มีคุณสมบัติตามเกณฑZการเล่ือนชั้น  สถานศึกษาควรให5เรียนซ้ำ

ชั ้น ทั ้งนี ้  สถานศึกษาอาจใช5ดุลยพินิจให5เลื ่อนชั ้นได5  หากพิจารณาว\าผู 5เรียนมีคุณสมบัติข5อใดข5อหน่ึง  

ดังต\อไปน้ี 

   1)   มีเวลาเรียนไม\ถึงร5อยละ  80   อันเน่ืองจากสาเหตุจำเปLนหรือเหตุสุดวิสัย  แต\มีคุณสมบัติ

ตามเกณฑZการเล่ือนช้ันในข5ออ่ืน ๆ  ครบถ5วน 

    2)  ผู5เรียนมีผลการประเมินผ\านมาตรฐานการเรียนรู5และตัวชี้วัดไม\ถึงเกณฑZตามที่สถานศึกษา

กำหนดในแต\ละรายวิชา  แต\เห็นว\าสามารถสอนซ\อมเสริมได5ในปaการศึกษานั้น  และมีคุณสมบัติตามเกณฑZการ

เล่ือนช้ันในข5ออ่ืน ๆ  ครบถ5วน 

   3)  ผู5เรียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุ\มสาระภาษาไทย  คณิตศาสตรZ  วิทยาศาสตรZ  

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอยู\ในระดับผ\าน   

   ก\อนท่ีจะให5ผู5เรียนเรียนซ้ำช้ัน สถานศึกษาต5องแจ5งให5ผู5ปกครองและผู5เรียนทราบเหตุผลของ

การเรียนซ้ำช้ัน 
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3. เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา เปLนเอกสารสำคัญที่บันทึกผลการเรียน ข5อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข5อง

กับพัฒนาการของผู5เรียนในด5านต\าง ๆ แบ\งออกเปLน 2 ประเภท ดังน้ี  

 1. เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

  1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน เปLนเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ

ผู5เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ\าน คิดวิเคราะหZและเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคZ

ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู5เรียน สถานศึกษาจะต5องบันทึกข5อมูลและออกเอกสารน้ี

ให5ผู5เรียนเปLนรายบุคคล เม่ือผู5เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

  1.3 แบบรายงานผู)สำเร็จการศึกษา เปLนเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายช่ือและ

ข5อมูลของผู5จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  

 2.  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากำหนด  

เปLนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู5 และข5อมูลสำคัญ เกี่ยวกับผู5เรียน เช\น  

แบบรายงานประจำตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน 

และ เอกสารอ่ืน ๆ  ตามวัตถุประสงคZของการนำเอกสารไปใช5 

 

4. การเทียบโอนผลการเรียน 

  สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู5เรียนในกรณีต\าง ๆได5แก\ การย5ายสถานศึกษา 

การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย5ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข5ารับการศึกษาต\อ การศึกษา

จากต\างประเทศและขอเข5าศึกษาต\อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู5 ทักษะ ประสบการณZ

จากแหล\งการเรียนรู5อื่น ๆ เช\น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝ�กอบรมอาชีพ การจัดการ

ศึกษาโดยครอบครัว 

  การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในช\วงก\อนเป�ดภาคเรียนแรก หรือต5นภาคเรียนแรก 

ท่ีสถานศึกษารับผู5ขอเทียบโอนเปLนผู5เรียน ท้ังน้ี ผู5เรียนท่ีได5รับการเทียบโอนผลการเรียนต5องศึกษาต\อเน่ืองใน

สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย\างน5อย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาท่ีรับผู5เรียนจาก 

การเทียบโอนควรกำหนดรายวิชา/จำนวนหน\วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

  การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได5  ดังน้ี 

  1.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่ให5ข5อมูลแสดงความรู5 ความสามารถ

ของผู5เรียน 
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  2.  พิจารณาจากความรู5 ความสามารถของผู5เรียนโดยการทดสอบด5วยวิธีการต\าง ๆ ท้ังภาค

ความรู5และภาคปฏิบัติ   

  3.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง การเทียบโอนผลการเรียนให5

เปLนไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

5. เกณฑRการจบการศึกษา 

 5.1 ระดับประถมศึกษา 

  (1) ผู5เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน จำนวน 5,040 ช่ัวโมงและรายวิชาเพ่ิมเติม 720 ช่ัวโมง 

  (2) ผู5เรียนต5องมีเวลาเรียนไม\น5อยกว\าร5อยละ 80 ของเวลาท้ังหมด  

  (3) ผู5เรียนต5องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมระดับ 1 ข้ึนไปทุกรายวิชา 

  (4) ผู5เรียนมีผลการประเมินการอ\าน คิดวิเคราะหZ และเขียนผ\านเกณฑZการประเมินในระดับ 

“ผ\าน” ข้ึนไป 

  (5) ผู5เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคZในระดับ ผ\านเกณฑZการประเมินใน

ระดับ “ผ\าน” ข้ึนไป 

  (6) ผู5เรียนเข5าร\วมกิจกรรมพัฒนาผู5เรียนและมีผลการประเมิน “ผ\าน”  ทุกกิจกรรม 

 

 5.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต)น 

  (1) ผู5เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม จำนวน 81 หน\วยกิต จำแนกเปLนรายวิชา

พ้ืนฐาน จำนวน 66 หน\วยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติม จำนวน 15 หน\วยกิต  

  (2) ผู5เรียนต5องได5หน\วยกิต ตลอดหลักสูตรไม\น5อยกว\า 77 หน\วยกิต โดยเปLนรายวิชาพื้นฐาน 

จำนวน 66 หน\วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม\น5อยกว\า 11 หน\วยกิต 

  (3) ผู5เรียนต5องมีเวลาเรียนไม\น5อยกว\าร5อยละ 80 ของเวลาท้ังหมด 

  (4) ผู5เรียนต5องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมระดับ 1 ข้ึนไปทุกรายวิชา 

  (5) ผู5เรียนมีผลการประเมินการอ\าน คิดวิเคราะหZ และเขียนผ\านเกณฑZการประเมินในระดับ 

“ผ\าน” ข้ึนไป 

  6) ผู5เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคZในระดับ ผ\านเกณฑZการประเมินใน

ระดับ “ผ\าน” ข้ึนไป 

 (7) ผู5เรียนเข5าร\วมกิจกรรมพัฒนาผู5เรียนและมีผลการประเมิน “ผ\าน”  ทุกกิจกรรม
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คู:มือการประเมินการอ:าน คิดวิเคราะหR และเขียน 

  การประเมินการอ\าน คิดวิเคราะหZ และเขียนเปLนการประเมินศักยภาพของผู5เรียนในการอ\าน

การฟ|งการดูและการรับรู5 จากหนังสือ เอกสารและส่ือต\าง ๆ ได5อย\างถูกต5อง แล5วนำมาคิดวิเคราะหZเน้ือหาสาระ

ท่ีนำไปสู\การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะหZสร5างสรรคZในเรื่องต\าง ( และถ\ายทอดความคิดนั้นด5วยการเขียน

ซึ ่งสะท5อนถึงสติป|ญญา ความรู 5 ความเข5าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะหZแก5ป|ญหาและสร5างสรรคZ

จินตนาการอย\างเหมาะสมและมีคุณค\าแก\ตนเอง สังคมและประเทศชาติ พร5อมด5วยประสบการณZ และทักษะ

ในการเขียนที่มีสำนวนภาษาถูกต5อง มีเหตุผลและลำดับชั้นตอนในการนำเสนอ สามารถสร5างความเข5าใจแก\

ผู5อ\านได5อย\างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต\ละระดับชั้น การประเมินการอ\าน คิดวิเคราะหZและเขียน

สรุปผลเปLนรายปa/รายภาค เพื่อวินิจฉัยและใช5เปLนข5อมูลเพื่อประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษา

ระดับต\าง ๆ 

  การประเมินการอ\าน คิดวิเคราะหZ และเขียนสื่อความ เปLนเงื ่อนไขสำคัญที่สถานศึกษา

กำหนดให5ผู5เรียนทุกคนต5องได5รับการประเมินให5ผ\านตามเกณฑZที่สถานศึกษากำหนด จึงจะได5รับการตัดสิน

การศึกษาแต\ละช\วงชั้น ทั้งนี้เพราะการอ\าน คิดวิเคราะหZ และเขียน จะช\วยให5ผู5เรียนได5รับการฝ�กฝนให5มี

ความสามารถพื้นฐานของการเรียนรู5ในทุก ๆ ด5านอย\างจริงจังอันเปLนสิ่งสำคัญอย\างหนึ่งในการพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในส\วนของประเมินการอ\าน คิดวิเคราะหZและเขียน ตามหลักสูตร

สถานศึกษา โรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 ได5 กำหนดข้ันตอนในดำเนินการประเมินดังน้ี 

 

การประเมินการอ:าน คิดวิเคราะหR เขียน  

การอ\าน 

(รับสาร) 
 

หนังสือ เอกสาร วิทยุ โทรทัศนZ ส่ือต\าง 

ๆ ฯลฯ แล5วสรุปเปLนความรู5และความ

เข5าใจ ของตนเอง 

คิดวิเคราะหZ  
วิเคราะหZ สังเคราะหZ หาเหตุผล 

แก5ป|ญหาและสร5างสรรคZ 

เขียน 

(ส่ือสาร) 
 

ถ\ายทอดความรู5 ความคิด ส่ือสารให5

ผู5อ่ืนเข5าใจ 
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2. ขอบเขตการประเมินและตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ:าน คิดวิเคราะหR และเขียน 

 2.1 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 1-3 

 ขอบเขตการประเมิน 

  การอ\านจากสื่อสิ่งพิมพZ แบบเรียน หรือสื่อประเภทต\าง ๆ ที่ให5ความเพลิดเพลิน ความรู5 

ประสบการณZและการบูณาการตัวชี้วัดจากการเรียนรู5ในวิชาเรียน และมีประเด็นให5คิดและเขียนบรรยาย

ถ\ายทอดประเด็นท่ีคิดด5วยภาษาท่ีถูกต5องเหมาะสม เช\น อ\านนิยาย เร่ืองส้ัน นิทาน นิยายปรัมปรา 

ตัวช้ีวัด ความสามารถในการอ:าน คิดวิเคราะหR และเขียน 

  1. สามารถอ\านและหาประสบการณZจากส่ือท่ีหลากหลาย 

  2. สามารถจับประเด็นสำคัญ ข5อเท็จจริง ความคิดเห็นเร่ืองท่ีอ\าน 

  3. สามารถเปรียบเทียบแง\มุมต\าง ๆ เช\น ข5อดี ข5อเสีย ประโยชนZ โทษ ความเหมาะสมไม\

เหมาะสม 

  4. สามารถแสดงความคิดเห็นต\อเร่ืองท่ีอ\าน โดยมีเหตุผลประกอบ 

  5. สามารถถ\ายทอดความคิดเห็นความรู5สึกจากเร่ืองท่ีอ\านโดยการเขียน 

 2.2 ช้ันประถมศึกษาปXท่ี 4-6 

 ขอบเขตการประเมิน 

  การอ\านจากส่ือส่ิงพิมพZ หนังสือแบบเรียน ส่ือประเภทต\าง ๆ ท่ีให5ข5อมูลสารสนเทศ ความรู5

ประสบการณZ และการบูรณาการตัวช้ีวัดจากการเรียนรู5ในวิชาเรียน เพ่ือเอ้ือให5ผู5อ\านนำไปคิดวิเคราะหZ แสดง

ความคิดเห็น ตัดสินใจ แก5ป|ญหา และถ\ายทอดโดยการเขียนเปLนความเรียงเชิงสร5างสรรคZด5วยถ5อยคำภาษาท่ี

ถูกต5องชัดเจน เช\น อ\านหนังสือพิมพZ วารสารหนังสือเรียน บทความ สุนทรพจนZ คำแนะนำ คำเตือน 

ตัวช้ีวัดความสามารถในการอ:าน คิดวิเคราะหR และเขียน 

  1. สามารถอ\านเพ่ือหาข5อมูลสารสนเทศเสริมประสบการณZจากส่ือประเภทต\าง ๆ 

  2. สามารถจับประเด็นสำคัญ เปรียบเทียบ เช่ือมโยงความเปLนเหตุเปLนผลจากเร่ืองท่ีอ\าน 

  3. สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธZของเร่ืองราว เหตุการณZของเร่ืองท่ีอ\าน 

  4. สามารถแสดงความคิดเห็นต\อเร่ืองท่ีอ\านโดยมีเหตุผลสนับสนุน 

  5. สามารถถ\ายทอดความเข5าใจ ความคิดเห็น คุณค\าจากเร่ืองท่ีอ\านโดยการเขียน 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 3 

 

 2.3 ช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1-3 

 ขอบเขตการประเมิน 

  การอ\านจากสื่อสิ่งพิมพZและสื่ออิเล็กทรอนิกสZที่ให5ข5อมูลสารสนเทศ ข5อคิด ความรู5เกี่ยวกับ

สังคมและสิ่งแวดล5อม และการบูรณาการตัวชี้วัดจากการเรียนรู5ในวิชาเรียน เพื่อเอื้อให5ผู5อ\านนำไปคิดวิเคราะหZ 

วิจารณZสรุปแนวคิดคุณค\าที่ได5 นำไปประยุกตZใช5ด5วยวิจารณญาณ และถ\ายทอดเปLนข5อเขียนเชิงสร5างสรรคZหรือ

รายงานด5วยภาษาที่ถูกต5องเหมาะสม เช\น อ\านหนังสือพิมพZ วารสาร หนังสือเรียน บทความ สุนทรพจนZ 

คำแนะนำ คำเตือน แผนภูมิ ตาราง แผนท่ี ปฏิทิน 

ตัวข้ีวัดความสามารถในการอ:าน คิดวิเคราะหR และเขียน 

  1. สามารถคัดสรรส่ือ ท่ีต5องการอ\านเพ่ือหาข5อมูลสารสนเทศได5ตามวัตถุประสงคZสามารถ

สร5างความเข5าใจและประยุกตZใช5ความรู5จากการอ\าน 

  2. สามารถจับประเด็นสำคัญและประเด็นสนับสนุน โต5แย5ง 

  3. สามารถวิเคราะหZ วิจารณZ ความสมเหตุสมผล ความน\าเช่ือถือ ลำดับความและความ

เปLนไปได5ของเร่ืองท่ีอ\าน 

  4. สามารถสรุปคุณค\า แนวคิด แง\คิดท่ีได5จากการอ\าน 

  5. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โต5แย5ง สนับสนุน โน5มน5าวโดยการ

เขียนส่ือสารในรูปแบบต\าง ๆ เช\น ผังความคิด เปLนต5น 

 

3. แนวทางการประเมิน การอ:าน คิดวิเคราะหRและเขียน 

  การประเมินความสามารถในการอ\าน คิดวิเคราะหZ และเขียน โรงเรียนบ5านโคกแปะ จะใช5

แนวทางการวัดและประเมินจาการปฏิบัติจริง (Authentic Performance Measurement) จำกำหนดเปLน

แนวทางและวิธีการประเมินให5ครูนำไปใช5ในการประเมินตังน้ี 

 3.1. เคร่ืองมือท่ีใช)ในการประเมิน 

  เคร่ืองมือท่ีใช5ใน กรประเมินการอ\าน คิดวิเคราะหZและเขียน มีลักษณะเปLนแบบประเมินเกณฑZ 

คุณภาพ (Rubric) โดยเกณฑZการประเมินในแต\ละตัวชี้วัดจะมีลักษณะเปLนเกณฑZแบบแยกส\วน (Analytic 

Criteria) ซึ่งแบ\งคุณภาพออกเปLน 4 ระดับ คือ ระตับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับผ\านและระดับปรับปรุงหรือไม\ผ\าน

เกณฑZ โดยเกณฑZการให5คะแนนแต\ละตัวข้ีวัต มีตังน้ี คือ ระดับดีเย่ียมได5 3 คะแนน ระดับดี ได5 2 คะแนน ระดับ

พอใช5หรือผ\านเกณฑZ ได5 1 คะแนน และ ระดับปรับปรุงหรือไม\ผ\านเกณฑZ ได5 0 คะแนน  

  ในการประเมินจะใช5รูปแบบการบูรณาการตัวช้ีวัดจากการเรียนรู5ในกลุ\มสาระการเรียนรู5ทั้ง 8 

กลุ\มสาระ โดยครูประจำวิชา และครูประจำช้ัน 
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 3.2 การวิเคราะหRข)อมูล 

 การวิเคราะหZข5อมูลแบ\งออกเปLน 2 ระตับคือ 

  3.2.1 การวิเคราะหZข5อมูลในแต\ละทักษะของการประเมินความสามารถในการอ\าน คิด

วิเคราะหZ และเขียน จะประเมินตามตัวชี้วัด แต\ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนอยู\ระหว\าง 0-3 นำคะแนนที่ได5จาก 

ตัวช้ีวัดมารวมกันแล5วเทียบกับเกณฑZแต\ละทักษะ ดังน้ี 

ทักษะ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับคะแนนการอ:าน ระดับคะแนนการ 

คิดวิเคราะหR 

ระดับคะแนนการเขียน 

ดีเย่ียม 5-6 5-6 5-6 

ดี 3-4 3-4 3-4 

ผ:าน 1-2 1-2 1-2 

ปรับปรุง 0 0 0 

 

  3.2.2 การวิเคราะหZการประเมิน ความสามารถในการอ\าน คิดวิเคราะหZ และเขียนในภาพรวม

นำคะแนนจากตัวช้ีวัดทุกทักษะรวมกัน แล5วเทียบกับเกณฑZดังน้ี 

ช:วงคะแนน    ระดับคุณภาพ 

15 - 18     ดีเย่ียม 

10 - 14       ดี 

5  -  9      ผ\าน 

0  -  4             ปรับปรุง 

  3.2.3 เกณฑZการตัดสินความสามารถในการอ\าน คิดวิเคราะหZและเขียน 

   1) ระดับรายภาค ผู5เรียนมีความสามารถในการอ\าน คิดวิเคราะหZและเขียน ผ\านทุก

รายภาค 

   2) การเลื่อนชั้น / การจบหลักสูตรผู5เรียนมีความสามารถในการอ\าน คิดเคราะหZและ

เขียนผ\านทุกรายภาค 

 

4. แนวทางการแก)ไขผู)เรียนกรณีไม:ผ:านเกณฑR 

  ในกรณีท่ีผู5เรียนมีผลการประเมินอ\าน คิดวิเคราะหZ และเขียน อยู\ในระดับไม\ผ\านครูผู5สอนและ

คณะกรรมการประเมินควรเร\งดำเนินการจัดกิจกรรมส\งเสริมและพัฒนาให5ผู5เรียนมี ความก5าวหน5าในตัวชี้วัดท่ีมี

จุดบกพร\อง โดยจัดให5ได5รับการแก5ไขในระยะเวลาพอสมควรที่ผู5เรียนจะเกิดการเรียนรู5ในตัวชี้วัดที่ต5องปรับปรุง

แก5ไขได5อย\างแท5จริงด5วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช\น มอบหมายงานให5ผู5เรียนได5อ\านได5คิดวิเคราะหZจากเร่ืองท่ีอ\าน 

และสามารถส่ือสารสาระสำคัญจากเร่ืองท่ีอ\านโดยการเขียนอย\างมีประสิทธิภาพ แล5วนำผลงานไปเทียบกับแนว

การให5คะแนนและเกณฑZ การตัดสินท่ีโรงเรียนกำหนด 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 5 

 

คู:มือการใช)แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคRของนักเรียนสำหรับครูผู)สอน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ)านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได5กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคZของ

ผู5เรียนไว5 9 ประการ ดังต\อไปน้ี   

1.  รักชาติ  ศาสนZ  กษัตริยZ   

2.  ซ่ือสัตยZสุจริต    

3.  มีวินัย                    

4.  ใฝ�เรียนรู5    

5.  อยู\อย\างพอเพียง    

6.  มุ\งม่ันในการทำงาน     

7.  รักความเปLนไทย                                     

8.  มีจิตสาธารณะ    

9. คารวะนอบน5อม เพียบพร5อมวาจา 

   เพ่ือปลูกฝ|งและพัฒนาผู5เรียนให5เปLนผู5ท่ีมีความรู5คู\คุณธรรม  มีคุณลักษณะท่ีดีสำหรับการ

ดำรงชีวิตในสังคม ซ่ึงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคZน้ัน ต5องใช5ข5อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพ

จริงตามบริบทของโรงเรียน   ฉะน้ันครูผู5สอนจะต5องใช5เวลาในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนแต\ละคนเพ่ือนำมา

ประเมินและตัดสินผล  กลุ\มบริหารวิชาการ  จึงได5จัดทำคู\มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคZของนักเรียน

ข้ึน เพ่ือให5ครูท่ีปรึกษาได5ใช5เปLนแนวทางในการประเมินท่ีเปLนรูปแบบและแนวทางอันเดียวกัน  และส\งผลให5การ

ประเมินท่ีได5ตรงตามมาตรฐาน ตามตัวช้ีวัดตามท่ีหลักสูตรฯ กำหนด  

   หมายเหตุ โรงเรียนบ5านโคกแปะ  กำหนดให5ครูท่ีปรึกษาเปLนผู5ประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงคZของนักเรียน เน่ืองจากครูท่ีปรึกษาเปLนผู5ท่ีใกล5ชิดกับนักเรียน และผู5ปกครองของนักเรียน รู5จักนักเรียน

เปLนรายบุคคล ได5เย่ียมบ5านนักเรียนในปกครองของตน 100 % จึงรู5จักนักเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน

มากกว\าครูผู5สอน  

   โดยคุณครูท่ีปรึกษาต5องดำเนินการ  ดังน้ี 

  1.  ศึกษาคู\มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคZของนักเรียน ท้ัง 9 ข5อ  อย\าง

ละเอียดและเข5าใจ 

  2.  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคZของนักเรียน   ท้ัง 9 ข5อ ตามสภาพจริง ตาม

ตัวช้ีวัดของแต\ละข5อในคู\มือฯ 

  3.  ประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงคZของแต\ละข5อตามตัวช้ีวัด  โดยผลการ

ประเมินใช5เปLนตัวเลข ระดับ  0,  1,  2 และ 3  ซ่ึงมีความหมาย ดังน้ี 
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   ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเย่ียม 

   ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 

   ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ\าน 

   ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม\ผ\าน 

4.  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคZ ท้ัง  9  ข5อ เปLนคุณลักษณะอันพึงประสงคZของ

นักเรียนรายบุคคล  โดยใช5ฐานนิยม (Mode)   

 หมายเหตุ   นักเรียนต5องได5รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคZ ในระดับ 1  ข้ึนไปทุกข5อจึงจะ

อนุมัติให5ผ\านเกณฑZการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคZ  

 5.  ครูท่ีปรึกษาบันทึกผลการประเมินในแบบประเมินท่ีกลุ\มบริหารวิชาการกำหนดให5   

 6.  ครูท่ีปรึกษาส\งแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคZของนักเรียน ท่ีประธานคณะกรรมการ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคZของโรงเรียนเพ่ือลงลายมือช่ือ 

 7.  ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคZของโรงเรียน ส\งแบบประเมินฯท่ี  

รองผู5อำนวยการกลุ\มบริหารวิชาการ และผู5อำนวยการโรงเรียนลงลายมือช่ืออนุมัติ  ผลการประเมินเปLนลำดับ

ต\อไป 
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นิยาม  ตัวช้ีวัด  พฤติกรรมบ:งช้ี  และเกณฑRการให)คะแนน   

ข)อท่ี 1  รักชาติ  ศาสนR  กษัตริยR 

นิยาม 

รักชาติ  ศาสนR  กษัตริยR  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเปLนพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว5ซ่ึง

ความเปLนชาติไทย ศรัทธา ยึดม่ันในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยZ 

ผู)ที่รักชาติ  ศาสนR  กษัตริยR  คือ  ผู5ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเปLนพลเมืองดีของชาติ มีความ

สามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเปLนชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความ

จงรักภักดีต\อสถาบันพระมหากษัตริยZ 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ:งช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ:งช้ี 

1.1 เปLนพลเมืองดีของชาติ 1.1.1  ยืนตรงเคารพธงชาติ ร5องเพลงชาติ และอธิบายความหมาย

ของเพลงชาติได5ถูกต5อง 

1.1.2  ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน5าท่ีพลเมืองดีของชาติ 

1.1.3  มีความสามัคคี ปรองดอง 

1.2 ธำรงไว5ซ่ึงความเปLนชาติไทย 1.2.1  เข5าร\วม ส\งเสริม สนับสนุนกิจกรรมท่ีสร5างความสามัคคี 

ปรองดอง ท่ีเปLนประโยชนZต\อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

1.2.2  หวงแหน ปกปkอง ยกย\องความเปLนชาติไทย 

1.3 ศรัทธา ยึดม่ัน และปฏิบัติตน

ตามหลักของศาสนา 

1.3.1  เข5าร\วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ 

1.3.2  ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ 

1.3.3  เปLนแบบอย\างท่ีดีของศาสนิกชน 

1.4 เคารพเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริยZ 

1.4.1  เข5าร\วมและมีส\วนร\วมในการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับสถาบัน

พระมหากษัตริยZ 

1.4.2  แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยZ 

1.4.3  แสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีต\อสถาบันพระมหากษัตริยZ 
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เกณฑRการให)คะแนน  

พฤติกรรมบ:งช้ี ไม:ผ:าน (0) ผ:าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 

1.1 เปLนพลเมืองดีของ

ชาติ 

1.2  ธำรงไว5ซ่ึงความ

เปLนชาติไทย 

1.3 ศรัทธา ยึดม่ัน 

และปฏิบัติตนตาม

หลักของศาสนา 

1.4 เคารพเทิดทูน

สถาบัน

พระมหากษัตริยZ 

ไม\เข5าร\วมกิจกรรม

หน5าเสาธง และ

กิจกรรมวันสำคัญ

ต\าง ๆ หรือ              

เข5าร\วมกิจกรรม             

ต่ำกว\าร5อยละ 50 

เข5าร\วมกิจกรรม             

หน5าเสาธงและ

กิจกรรมวันสำคัญ

ต\าง ๆ ร5อยละ 50 

- 59 

เข5าร\วมกิจกรรม             

หน5าเสาธงและ

กิจกรรมวันสำคัญ

ต\าง ๆ  

ร5อยละ 60 - 79 

เข5าร\วมกิจกรรม             

หน5าเสาธงและ

กิจกรรมวัน

สำคัญต\าง ๆ 

ร5อยละ 80  

ข้ึนไป 
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ข)อท่ี 2  ซ่ือสัตยRสุจริต 

นิยาม 

ซื่อสัตยRสุจริต  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต5อง ประพฤติตรงตามความ

เปLนจริงต\อตนเองและผู5อ่ืน ท้ังทางกาย  วาจา  ใจ 

 ผู)ที่มีความซื่อสัตยRสุจริต  คือ  ผู5ที่ประพฤติตรงตามความเปLนจริงทั้งทางกาย  วาจา  ใจ  และยึดหลัก

ความจริง ความถูกต5องในการดำเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต\อการกระทำผิด 

 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ:งช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ:งช้ี 

2.1  ประพฤติตรงตามความเปLน

จริงต\อตนเองท้ังทางกาย  วาจา  ใจ 

2.1.1  ให5ข5อมูลท่ีถูกต5องและเปLนจริง 

2.1.2  ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความถูกต5อง ละอาย และเกรงกลัวต\อ

การกระทำผิด 

2.1.3  ปฏิบัติตามคำม่ันสัญญา  

2.2  ประพฤติตรงตามความเปLน

จริงต\อผู5อ่ืนท้ังทางกาย  วาจา  ใจ 

2.2.1  ไม\ถือเอาส่ิงของหรือผลงานของผู5อ่ืนมาเปLนของตนเอง 

2.2.2  ปฏิบัติตนต\อผู5อ่ืนด5วยความซ่ือตรง 

2.2.3  ไม\หาประโยชนZในทางท่ีไม\ถูกต5อง 

 

เกณฑRการให)คะแนน   

พฤติกรรมบ:งช้ี ไม:ผ:าน (0) ผ:าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 

2.1  ประพฤติตรง

ตามความเปLนจริง

ต\อตนเองท้ังทาง

กาย  วาจา  ใจ 

2.2  ประพฤติตรง

ตามความเปLนจริง

ต\อผู5อ่ืนท้ังทางกาย  

วาจา  ใจ 

ประพฤติตนโดยไม\

เกรงกลัวต\อการ

กระทำผิดและ                      

มีพฤติกรรมนำ

ส่ิงของและผลงาน

ของผู5อ่ืนมาเปLนของ

ตนเอง 

ประพฤติตนโดย

เกรงกลัวต\อการ

กระทำผิดและไม\มี                      

พฤติกรรมนำ

ส่ิงของและผลงาน

ของผู5อ่ืนมาเปLน

ของตนเอง 

ประพฤติตนโดย

เกรงกลัวต\อการ

กระทำผิดและไม\มี                      

พฤติกรรมนำ

ส่ิงของและผลงาน

ของผู5อ่ืนมาเปLน

ของตนเอง  ปฏิบัติ

ตนต\อผู5อ่ืนด5วย

ความซ่ือตรง 

ประพฤติตนโดย

เกรงกลัวต\อการ

กระทำผิดและไม\มี                      

พฤติกรรมนำ

ส่ิงของและผลงาน

ของผู5อ่ืนมาเปLน

ของตนเอง  ปฏิบัติ

ตนต\อผู5อ่ืนด5วย

ความซ่ือตรง 

เปLนแบบอย\างท่ีดี

ด5านความซ่ือสัตยZ 

 

ข)อท่ี  3  มีวินัย 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 10 

 

นิยาม 

 มีวินัย  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดม่ันในข5อตกลง กฎเกณฑZ และระเบียบ ข5อบังคับ

ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

 ผู)มีวินัย  คือ  ผู5ท่ีปฏิบัติตนตามข5อตกลงกฎเกณฑZ และระเบียบ ข5อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และ

สังคมเปLนปกติวิสัย ไม\ละเมิดสิทธิของผู5อ่ืน 

 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ:งช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ:งช้ี 

3.1  ปฏิบัติตามข5อตกลง กฎเกณฑZ 

ระเบียบ ข5อบังคับของครอบครัว 

โรงเรียน และสังคม 

3.1.1  ปฏิบัติตามข5อตกลง กฎเกณฑZ ระเบียบ ข5อบังคับของครอบครัว 

โรงเรียน และสังคม ไม\ละเมิดสิทธิของผู5อ่ืน 

3.1.2  ตรงต\อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต\างๆ ในชีวิตประจำวัน และ

รับผิดชอบในการทำงาน 

 

เกณฑRการให)คะแนน  

พฤติกรรมบ:งช้ี ไม:ผ:าน (0) ผ:าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 

3.1  ปฏิบัติตาม

ข5อตกลง กฎเกณฑZ 

ระเบียบ ข5อบังคับ

ของครอบครัว 

โรงเรียน และสังคม 

ไม\ปฏิบัติตนตาม

ข5อตกลง กฎเกณฑZ 

ระเบียบ ข5อบังคับ

ของโรงเรียน  

 

ปฏิบัติตนตาม

ข5อตกลง กฎเกณฑZ 

ระเบียบ ข5อบังคับ

ของโรงเรียน ตรง

ต\อเวลาในการ

ปฏิบัติกิจกรรม 

 

ปฏิบัติตนตาม

ข5อตกลง กฎเกณฑZ 

ระเบียบ ข5อบังคับ

ของโรงเรียน ตรง

ต\อเวลาในการ

ปฏิบัติกิจกรรม

และรับผิดชอบใน

การทำงาน 

-ปฏิบัติตนตาม

ข5อตกลง กฎเกณฑZ 

ระเบียบ ข5อบังคับ

ของโรงเรียน และ 

ไม\ละเมิดสิทธิของ

ผู5อ่ืน 

-ตรงต\อเวลาในการ

ปฏิบัติกิจกรรม

และรับผิดชอบใน

การทำงาน 
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ข)อท่ี 4  ใฝmเรียนรู) 

นิยาม 

ใฝmเรียนรู)  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู5

จากแหล\งเรียนรู5ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

ผู)ที ่ใฝmเรียนรู)  คือ  ผู 5ที ่มีลักษณะแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข5าร\วม

กิจกรรมการเรียนรู5 แสวงหาความรู5จากแหล\งเรียนรู5ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย\างสม่ำเสมอ ด5วยการ

เลือกใช5สื่ออย\างเหมาะสม บันทึกความรู5 วิเคราะหZ สรุปเปLนองคZความรู5 แลกเปลี่ยนเรียนรู5 ถ\ายทอด เผยแพร\ 

และนำไปใช5ในชีวิตประจำวันได5 

 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ:งช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ:งช้ี 

4.1  ต ั ้งใจ เพียรพยายามในการ

เร ียน และเข 5าร \วมกิจกรรมการ

เรียนรู5 

4.1.1  ต้ังใจเรียน 

4.1.2  เอาใจใส\และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู5 

4.1.3  สนใจเข5าร\วมกิจกรรมการเรียนรู5ต\าง ๆ 

4.2  แสวงหาความรู5 จากแหล\ ง

เร ี ยนร ู 5 ต \ า ง  ๆ ท ั ้ งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน ด5วยการเลือกใช5

สื ่ออย\างเหมาะสม บันทึกความรู5 

ว ิ เคราะห Z สร ุปเป Lนองค Zความรู5  

แลกเปลี่ยนเรียนรู5 และนำไปใช5ใน

ชีวิตประจำวันได5 

4.2.1  ศึกษาค5นคว5าหาความรู5จากหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพZ ส่ือ

เทคโนโลยีต\าง ๆ แหล\งเรียนรู5ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน และ

เลือกใช5ส่ือได5อย\างเหมาะสม 

4.2.2  บันทึกความรู5 วิเคราะหZ ตรวจสอบจากส่ิงท่ีเรียนรู5 สรุปเปLน 

องคZความรู5 

4.2.3  แลกเปล่ียนเรียนรู5ด5วยวิธีการต\าง ๆ และนำไปใช5ใน

ชีวิตประจำวัน 
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เกณฑRการให)คะแนน 

พฤติกรรมบ:งช้ี ไม:ผ:าน (0) ผ:าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 

4.1  ต ั ้ ง ใ จ  เ พ ี ย ร

พยายามในการเรียน 

และเข5าร\วมกิจกรรม

การเรียนรู5 

4.2  แสวงหาความรู5

จากแหล\งเรียนรู5ต\าง ๆ 

ท ั ้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ

ภายนอกโรงเรียน ด5วย

การเลือกใช5สื ่ออย\าง

เ ห ม า ะ ส ม  บ ั น ทึ ก

ความรู5 วิเคราะหZ สรุป

เ ป L น อ ง ค Z ค ว า ม รู5  

แลกเปล ี ่ ยนเร ียน รู5  

แ ล ะ น ำ ไ ป ใ ช 5 ใ น

ชีวิตประจำวันได5 

ไม\ต้ังใจเรียน 

ไม \ศ ึกษาค 5นคว5า

หาความรู5 

เข5าเรียนตรงเวลา 

ตั ้งใจเรียน เอาใจ

ใส \ ใ นการ เ ร ี ยน 

และมีส\วนร\วมใน

การเร ียนร ู 5  และ

เข5าร \วมกิจกรรม

การเรียนรู 5ต\าง ๆ 

เปLนบางคร้ัง 

เข5าเรียนตรงเวลา 

ตั ้งใจเรียน เอาใจ

ใส \ ใ นการ เ ร ี ยน 

และมีส\วนร\วมใน

การเร ียนร ู 5  และ

เข5าร \วมกิจกรรม

การเรียนรู 5ต\าง ๆ 

บ\อยคร้ัง 

เข5าเรียนตรงเวลา 

ตั ้งใจเรียน เอาใจ

ใส \ ใ นการ เ ร ี ยน 

และมีส\วนร\วมใน

การเร ียนร ู 5  และ

เข5าร \วมกิจกรรม

การเรียนรู 5ต\าง ๆ 

ท ั ้ ง ภ า ย ในและ

ภายนอกโรงเรียน

เปLนประจำ 
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ข)อท่ี 5  อยู:อย:างพอเพียง 

นิยาม 

อยู:อย:างพอเพียง  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอย\างพอประมาณ มีเหตุผล 

รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ5มกันในตัวท่ีดี และปรับตัวเพ่ืออยู\ในสังคมได5อย\างมีความสุข 

 ผู)ท่ีอยู:อย:างพอเพียง  คือ  ผู5ท่ีดำเนินชีวิตอย\างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู\ร\วมกับ

ผู5อื่นด5วยความรับผิดชอบ ไม\เบียดเบียนผู5อื่น เห็นคุณค\าของทรัพยากรต\าง ๆ มีการวางแผนปkองกันความเสี่ยง 

และพร5อมรับการเปล่ียนแปลง 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ:งช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ:งช้ี 

5.1  ดำเนินชีวิตอย\างพอประมาณ 

มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

5.1.1  ใช5ทรัพยZสินของตนเอง เช\น เงิน ส่ิงของ เคร่ืองใช5 ฯลฯ อย\าง

ประหยัดคุ5มค\า และเก็บรักษาดูแลอย\างดี รวมท้ังการใช5เวลาอย\าง

เหมาะสม 

5.1.2  ใช5ทรัพยากรของส\วนรวมอย\างประหยัด คุ5มค\า และเก็บรักษา

ดูแลอย\างดี 

5.1.3  ปฏิบัติตนและตัดสินใจด5วยความรอบคอบ มีเหตุผล 

5.1.4  ไม\เอาเปรียบผู5อ่ืน และไม\ทำให5ผู5อ่ืนเดือดร5อน พร5อมให5อภัย

เม่ือผู5อ่ืนกระทำผิดพลาด 

5.2  มีภูมิคุ5มกันในตัวท่ีดี ปรับตัว

เพ่ืออยู\ในสังคมได5อย\างมีความสุข 

5.2.1  วางแผนการเรียน การทำงาน และการใช5ชีวิตประจำวันบน

พ้ืนฐานของความรู5 ข5อมูล ข\าวสาร 

5.2.2  รู5เท\าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล5อม 

ยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยู\ร\วมกับผู5อ่ืนได5อย\างมีความสุข 
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เกณฑRการให)คะแนน   

พฤติกรรมบ:งช้ี ไม:ผ:าน (0) ผ:าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 

5.1  ด ำ เ น ิ น ช ี วิ ต

อย\างพอประมาณ มี

เหตุผล รอบคอบ มี

คุณธรรม 

5.2  มีภูมิคุ 5มกันใน

ตัวที ่ด ี ปรับตัวเพ่ือ

อยู\ในสังคมได5อย\างมี

ความสุข 

 

 

 

ใช5เงินและของใช5

ส \ ว น ต ั ว แ ล ะ

ส\วนรวมอย\างไม\

ประหยัด ไม\มีการ

วางแผนการเรียน

แ ล ะ ก า ร ใ ช5

ชีวิตประจำวัน 

 

 

 

 

 

ใช 5ทร ัพย Zส ินของ

ต น เ อ ง แ ล ะ

ท ร ั พ ย า ก ร ข อ ง

ส \ ว น ร ว ม อ ย \ า ง

ประหย ัด ค ุ 5มค\า 

เ ก ็ บ ร ั กษ าด ู แ ล

อย\างดี 

 

 

 

 

ใช 5ทร ัพย Zส ินของ

ต น เ อ ง แ ล ะ

ท ร ั พ ย า ก ร ข อ ง

ส \ ว น ร ว ม อ ย \ า ง

ประหย ัด ค ุ 5มค\า 

เ ก ็ บ ร ั กษ าด ู แ ล

อย \ างด ี   ไม \ เอา

เปรียบผู5อ่ืน 

ใช 5ความร ู 5ข 5อมูล

ข\าวสารในการ   

วางแผนการเรียน 

และการทำงาน 

ใช 5ทร ัพย Zส ินของ

ต น เ อ ง แ ล ะ

ท ร ั พ ย า ก ร ข อ ง

ส \ ว น ร ว ม อ ย \ า ง

ประหย ัด ค ุ 5มค\า 

เ ก ็ บ ร ั กษ าด ู แ ล

อย \ างด ี   ไม \ เอา

เปรียบผู 5อ ื ่น และ

ไ ม \ ท ำ ใ ห 5 ผ ู 5 อ่ื น

เ ด ื อ ด ร 5 อน   ใ ช5

ค ว า ม ร ู 5 ข 5 อ มู ล

ข\าวสารในการ วาง

แผนการเรียน การ

ทำงาน และใช5ใน

ชีวิตประจำ วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 15 

 

ข)อท่ี  6  มุ:งม่ันในการทำงาน 

นิยาม 

 มุ:งมั่นในการทำงาน  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบในการทำหน5าท่ี

การงานด5วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให5งานสำเร็จตามเปkาหมาย 

 ผู)ที่มุ:งมั่นในการทำงาน  คือ  ผู5ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน5าที่ที่ได5รับมอบหมาย

ด5วยความเพียรพยายาม ทุ\มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต\าง ๆ ให5สำเร็จลุล\วงตามเปkาหมายท่ี

กำหนดด5วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ:งช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ:งช้ี 

6.1  ต้ังใจและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน5าท่ีการงาน 

 

6.1.1  เอาใจใส\ต\อการปฏิบัติหน5าท่ีท่ีได5รับมอบหมาย 

6.1.2  ต้ังใจและรับผิดชอบในการทำงานให5แล5วเสร็จ 

6.1.3  ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานด5วยตนเอง 

6.2  ทำงานด5วยความเพียรพยายาม 

และอดทนเพ่ือให5งานสำเร็จตาม

เปkาหมาย 

6.2.1 ทุ\มเททำงาน อดทน ไม\ย\อท5อต\อป|ญหาและอุปสรรคในการ

ทำงาน 

6.2.2  พยายามแก5ป|ญหาและอุปสรรคในการทำงานให5แล5วเสร็จ 

6.2.3  ช่ืนชมผลงานด5วยความภาคภูมิใจ 

 

เกณฑRการให)คะแนน  

พฤติกรรมบ:งช้ี ไม:ผ:าน (0) ผ:าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 

6.1  ต้ังใจและรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหน5าที่การ

งาน 

6.2  ทำงานด5วยความ

เพ ี ย รพย าย าม  และ

อดทนเพื่อให5งานสำเร็จ

ตามเปkาหมาย 

ไม \ต ั ้ ง ใจปฏ ิบ ั ติ

หน5าท่ีการงาน 

ต ั ้ ง ใ จ แ ล ะ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบ ัต ิหน 5าท ี ่ ท่ี

ได5ร ับมอบหมาย

ให5สำเร็จ 

ต ั ้ ง ใ จ แ ล ะ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบ ัต ิหน 5าท ี ่ ท่ี

ได5ร ับมอบหมาย

ให5สำเร ็จ ม ีการ

ป ร ั บ ป ร ุ ง แ ล ะ

พัฒนาการทำงาน

ให5ดีข้ึน 

ต ั ้ ง ใ จ แ ล ะ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบ ัต ิหน 5าท ี ่ ท่ี

ได5ร ับมอบหมาย

ให5สำเร ็จ ม ีการ

ป ร ั บ ป ร ุ ง แ ล ะ

พัฒนาการทำงาน

ให 5ด ีข ึ ้ นภายใน

เวลาท่ีกำหนด   
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ข)อท่ี  7  รักความเปnนไทย 

นิยาม 

  รักความเปnนไทย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค\า ร\วม

อนุรักษZสืบทอดภูมิป|ญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช5ภาษาไทยในการสื่อสารได5

อย\างถูกต5องและเหมาะสม 

  ผู)ที่รักความเปnนไทย  คือ  ผู5ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค\า ชื่นชม มีส\วนร\วมในการอนุรักษZ 

สืบทอด เผยแพร\ภูมิป|ญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญ©ูกตเวที ใช5

ภาษาไทยในการส่ือสารอย\างถูกต5องเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ:งช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ:งช้ี 

7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

และมีความกตัญ©ูกตเวที 

 7.1.1  แต\งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญ©ู

กตเวทีต\อผู5มีพระคุณ 

7.1.2  ร\วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข5องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม

ไทย 

7.1.3  ชักชวน แนะนำให5ผู5อ่ืนปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

7.2  เห็นคุณค\าและใช5ภาษาไทยใน

การส่ือสารได5อย\างถูกต5องเหมาะสม 

7.2.1.ใช5ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารได5อย\างถูกต5องเหมาะสม 

7.2.2 ชักชวน แนะนำให5ผู5อ่ืนเห็นคุณค\าของการใช5ภาษาไทยท่ีถูกต5อง 

7.3  อนุรักษZและสืบทอดภูมิป|ญญา

ไทย 

7.3.1 นำภูมิป|ญญาไทยมาใช5ให5เหมาะสมในวิถีชีวิต 

7.3.2 ร\วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข5องกับภูมิป|ญญาไทย 

7.3.3 แนะนำ มีส\วนร\วมในการสืบทอดภูมิป|ญญาไทย 
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เกณฑRการให)คะแนน   

พฤติกรรมบ:งช้ี ไม:ผ:าน (0) ผ:าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 

7.1  ภาคภูมิใจใน

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศิลปะ 

วัฒนธรรมไทย และ

มีความกตัญ©ู

กตเวที 

7.2  เห็นคุณค\าและ

ใช5ภาษาไทยในการ

ส่ือสารได5อย\าง

ถูกต5องเหมาะสม 

7.3  อนุรักษZและสืบ

ทอดภูมิป|ญญาไทย 

ไม\มีสัมมาคารวะ

ต\อครูอาจารยZ 

มีสัมมาคารวะต\อ

ครูอาจารยZ  

ใช5ภาษาไทย เลข

ไทยในการส่ือสาร

ได5ถูกต5อง 

มีสัมมาคารวะต\อ

ครูอาจารยZ  

ปฏิบัติตนเปLนผู5มี

มารยาทแบบไทย 

ใช5ภาษาไทย เลข

ไทยในการส่ือสาร

ได5ถูกต5อง 

เข5าร\วมกิจกรรมท่ี

เก่ียวข5องกับ              

ภูมิป|ญญาไทย 

มีสัมมาคารวะ ต\อ

ครูอาจารยZ ปฏิบัติ

ตนเปLนผู5มีมารยาท

แบบไทย 

ใช5ภาษาไทย เลข

ไทยในการส่ือสาร

ได5ถูกต5องเข5าร\วม

กิจกรรมท่ี

เก่ียวข5องกับ              

ภูมิป|ญญาไทย 

และมีส\วนร\วมใน

การสืบทอดภูมิ

ป|ญญาไทย 
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ข)อท่ี  8  มีจิตสาธารณะ 

นิยาม 

  มีจิตสาธารณะ  หมายถึง  คุณลักษณะที ่แสดงออกถึงการมีส\วนร\วมในกิจกรรมหรือ

สถานการณZที ่ก\อให5เกิดประโยชนZแก\ผู 5อื ่น ชุมชน และสังคม ด5วยความเต็มใจ กระตือรือร5น โดยไม\หวัง

ผลตอบแทน 

  ผู)ที่มีจิตสาธารณะ  คือ ผู5ที่มีลักษณะเปLนผู5ให5และช\วยเหลือผู5อื่น แบ\งป|นความสุขส\วนตนเพ่ือ

ทำประโยชนZแก\ส\วนรวม เข5าใจ เห็นใจผู5ที่มีความเดือดร5อน อาสาช\วยเหลือสังคม อนุรักษZสิ่งแวดล5อมด5วย

แรงกาย สติป|ญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก5ป|ญหาหรือ ร\วมสร5างสรรคZสิ่งที่ดีงามให5เกิดในชุมชนโดยไม\หวังสิ่งตอบ

แทน 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ:งช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ:งช้ี 

8.1  ช\วยเหลือผู5อ่ืนด5วยความเต็มใจ 

และพึงพอใจโดยไม\หวังผลตอบแทน 

8.1.1  ช\วยพ\อแม\ ผู5ปกครอง ครูทำงานด5วยความเต็มใจ 

8.1.2  อาสาทำงานให5ผู5อ่ืนด5วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติป|ญญา

โดยไม\หวังผลตอบแทน 

8.1.3  แบ\งป|นสิ่งของ ทรัพยZสิน และอื่นๆ และช\วยแก5ป|ญหาหรือ

สร5างความสุขให5กับผู5อ่ืน 

8.2  เ ข 5 า ร \ ว มก ิ จ ก ร รมท ี ่ เ ปL น

ประโยชนZต\อโรงเรียน ชุมชน และ

สังคม 

8.2.1  ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและส่ิงแวดล5อมด5วยความเต็มใจ 

8.2.2  เข5าร\วมกิจกรรมท่ีเปLนประโยชนZต\อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

8.2.3  เข5าร\วมกิจกรรมเพื่อแก5ป|ญหาหรือร\วมสร5างสิ่งที่ดีงามของ

ส\วนรวมตามสถานการณZท่ีเกิดข้ึนด5วยความกระตือรือร5น 

 

เกณฑRการให)คะแนน  (ใช5ข5อมูลการเข5าร\วมกิจกรรมการดูแลเขตพ้ืนท่ีของนักเรียนเปLนเกณฑZพิจารณา) 

พฤติกรรมบ:งช้ี ไม:ผ:าน (0) ผ:าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 

8.1  ช\วยเหลือผู5อ่ืน

ด5วยความเต็มใจ 

และพึงพอใจโดยไม\

หวังผลตอบแทน 

8.2  เข5าร\วม

กิจกรรมท่ีเปLน

ประโยชนZต\อ

โรงเรียน ชุมชน 

และสังคม 

เข5าร\วมกิจกรรม           

การดูแลรักษา              

เขตพ้ืนท่ีท่ีตน

รับผิดชอบ ต่ำกว\า 

ร5อยละ  50 

เข5าร\วมกิจกรรม

การดูแลรักษา          

เขตพ้ืนท่ีท่ีตน

รับผิดชอบ ร5อยละ  

50 - 59 

เข5าร\วมกิจกรรม

การดูแลรักษา          

เขตพ้ืนท่ีท่ีตน

รับผิดชอบ ร5อยละ  

60 - 79 

เข5าร\วมกิจกรรม

การดูแลรักษา         

เขตพ้ืนท่ีท่ีตน

รับผิดชอบ ร5อย

ละ  80  ข้ึนไป 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ5านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 19 

 

ข)อท่ี  9  คารวะนอบน)อม เพียบพร)อมวาจา 

นิยาม 

  คารวะนอบน)อม เพียบพร)อมวาจา หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีความอ\อน

น5อมถ\อมตนต\อผู5อื่น เคารพและให5เกียรติผู5อื่นอยู\เสมอ มีมารยาททั้งกาย วาจา ใจ ประพฤติปฏิบัติให5เหมาะกับ

กาลเทศะ ไม\แสดงพฤติกรรมที่ไม\เหมาะสมทั้งต\อหน5าและลับหลังผู5อื่น เคารพศักดิ์ศรีความเปLนมนุษยZ และให5

เกียรติซ่ึงกันและกัน  

  ผู)ท่ีมีความคารวะนอบน)อม เพียบพร)อมวาจา คือ  ผู5ท่ีแสดงออกถึงการมีความอ\อนน5อมถ\อม

ตนต\อผู5อ่ืน เคารพและให5เกียรติผู5อ่ืนอยู\เสมอ มีมารยาทท้ังกาย วาจา ใจ ประพฤติปฏิบัติให5เหมาะกับกาลเทศะ 

ไม\แสดงพฤติกรรมท่ีไม\เหมาะสมท้ังต\อหน5าและลับหลังผู5อื่น เคารพศักดิ์ศรีความเปLนมนุษยZ และให5เกียรติซึ่งกัน

และกัน  

 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ:งช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ:งช้ี 

8.1  มีความอ\อนน5อมถ\อมตนต\อ

ผู5อ่ืน  

8.1.1  อ\อนน5อมถ\อมตนต\อครู  

8.1.2  อ\อนน5อมถ\อมตนต\อเพ่ือนร\วมช้ันเรียน และเพ่ือนร\วมโรงเรียน 

8.2  มีสัมมาคารวะ 8.2.1  การใช5วาจาสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ ต\อครู 

8.2.2  การใช5วาจาสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ ต\อเพ่ือนร\วมช้ัน

เรียน และเพ่ือนร\วมโรงเรียน 

 

เกณฑRการให)คะแนน   

พฤติกรรมบ:งช้ี ไม:ผ:าน (0) ผ:าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 

8.1  มีความอ\อน

น5อมถ\อมตนต\อผู5อ่ืน  

ไม\มีความอ\อนน5อม

ถ\อมตน 

แสดงออกถึงความ

อ\อนน5อมถ\อมตน 

ร5อยละ  50 - 59 

แสดงออกถึงความ

อ\อนน5อมถ\อมตน 

ร5อยละ  60 - 79 

แสดงออกถึงความ

อ\อนน5อมถ\อมตน 

ร5อยละ  80  ข้ึนไป 

8.2  มีสัมมาคารวะ ไม\มีสัมมาคารวะ แสดงออกถึงความ

มีสัมมาคารวะ ร5อย

ละ  50 - 59 

แสดงออกถึงความ

มีสัมมาคารวะ ร5อย

ละ  60 - 79 

แสดงออกถึงความ

มีสัมมาคารวะ ร5อย

ละ  80  ข้ึนไป 

 

 

 

 


