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บทน า 
 
 การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 11 ( พ.ศ. 2555 – 2559 ) ครั้งนี้ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) ได๎ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของภาคีการพัฒนา
ทุกภาคสํวน ท้ังในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยํางกว๎างขวางและตํอเนื่อง 
เพื่อรํวมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรํวมจัดรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุํงสํู 
“สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข ด๎วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิค๎ุมกันตํอการเปล่ียนแปลง” การพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงเป็นการน าภูมิค๎ุมกันท่ีมีอยูํ น าไปสํูสังคมบนพื้นฐาน ความรู๎ ได๎อยํางมั่นคง 
โดยเฉพาะแนวทางท่ีจะพัฒนาคนหรือเยาวชน ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งเป็นเมืองทํองเท่ียวระดับสากล  การเตรียมเด็ก
หรือเยาวชนให๎มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีสํูการเปล่ียนแปลงท่ีแวดล๎อมไปด๎วยอารยะธรรมของชาวตํางชาติ เป็นส่ิงท่ี
สถานศึกษาได๎ค านึงเป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎องพัฒนาจัดเป็นหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับบริบทสภาพแวดล๎อมท้ังการเน๎น
ทักษะและความรู๎พื้นฐานจิตใจ  คุณธรรม จริยธรรมและท่ีส าคัญคือ การมีจิตสาธารณะท่ีจะน าสํูความสอดคล๎องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในขณะนี้เพื่อน าเยาวชนของชาติเข๎าสํูโลกยุคศตวรรษที่  21 โดยมุํงสํงเสริมผ๎ูเรียน 
ให๎มีคุณภาพ รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์มีทักษะด๎านเทคโนโลยี สามารถ 
ท างานรํวมกับผ๎ูอื่นและสามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นในสังคมโลกได๎อยํางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542  แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545  พร๎อมกฎกระทรวงท่ี
เกี่ยวข๎อง และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  มุํงเน๎นให๎การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการทาง
การศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยให๎มีเอกภาพทางนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ  มี
การกระจายอ านาจไปสํูเขตพื้นท่ีการศึกษา   สถานศึกษาและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    ซึ่งโดยหลักการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ได๎ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู๎ 
ตลอดจนสํงเสริมให๎สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง จากสภาพปัญหาของชุมชน ความต๎องการของ
สังคม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
   โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จึงได๎ปรับปรุง พัฒนากลักสูตรสถานศึกษาและประกาศใช๎ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  พุทธศักราช  2557  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  2551  โดยค านึง ถึงตัวผ๎ูเรียน บริบทของท๎องถิ่นและชุมชน  ได๎ศึกษาสภาพความ
ต๎องการของ ท๎องถิ่นชุมชน ผ๎ูเรียน คณะครู ผ๎ูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีจะน ามาเป็นส่ิง
ประกอบ ในการวิเคราะห์มาตรฐาน การเรียนรู๎ตัวช้ีวัด พร๎อมจัดท าสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นสํูประชาคมอาเซียน เพื่อมุํง
การพัฒนาผ๎ูเรียน ชุมชนตามความต๎องการ ของท๎องถิ่น น าไปสํู “สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข ด๎วยความเสมอภาค 
เป็นธรรม และมีภูมิค๎ุมกันตํอการเปล่ียนแปลง”  เพื่อให๎ได๎มาตรฐานการศึกษาท้ังมาตรฐานของชาติ และองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยโรงเรียนเมือง 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ได๎วิเคราะห์ วิสัยทัศน์ จุดมุํงหมาย  หลักการ  
สมรรถนะส าคัญของผ๎ูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดท่ีชัดเจนพร๎อม จัดท ารายวิชา
เพิ่มเติม ในกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ภาษาตํางประเทศ อาเซียน เป็นการปูพื้นฐานและสร๎างความเข๎มข๎นในทุก
ระดับการศึกษา ให๎กับผ๎ูเรียนตามปรัชญาและจุดเน๎นของโรงเรียน คือ คุณธรรมคํูปัญญา พัฒนาชีวิต มีจิตส านึก เพื่อ
ใช๎เป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตร การเรียนการสอนในแตํละระดับ การก าหนดโครงสร๎างเวลาเรียนกระบวนการ
วัดผล และประเมินผลผ๎ูเรียน เกณฑ์การจบการศึกษาแตํละระดับและเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให๎
สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  2551  ในทุก
รายละเอียดดังท่ีกลําวมา  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผ๎ูบริหารสถานศึกษา คณะครู และผ๎ูเกี่ยวข๎อง
ทุกฝุายได๎รํวมกันรับผิดชอบในการท างานอยํางเป็นระบบโดยเฉพาะ วิทยากรท่ีให๎ ความรู๎ ความเข๎าใจ แกํคณะครู ท้ัง
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ในด๎านการวางแผน การด าเนินงาน การตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุง แก๎ไข เพื่อการพัฒนาเยาวชนของชาติไปสํู
คุณภาพมาตรฐานการเรียนรู๎ที่ก าหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ  หลักสูตรจึงต๎องได๎รับการพัฒนาอยูํเสมอ เพื่อตอบสนอง
ตํอสังคมท่ีเปล่ียนแปลงด๎วย และประกอบกับท่ีผ๎ูเรียนมิได๎มีคุณลักษณะและคุณภาพในระดับเดียวกันทุกปี จึงเป็น
หน๎าท่ีส าคัญท่ีโรงเรียนจะต๎องตรวจสอบ ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนสาระการเรียนรู๎ทั้ง 8 กลํุม  สาระ
เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคํานิยม ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูเรียนท่ีจะน าไปสํูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ให๎เป็นพลเมืองดีของสังคมไทยท่ีมีการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให๎เหมาะสม
กับผ๎ูเรียนอยูํเสมอ อันสํงผลให๎การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ดังนั้น โรงเรียนเมือง
พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จึงได๎ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนของตนเอง เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการจัดท า
เอกสารหลักสูตรโรงเรียน  เพื่อให๎ทราบจุดเดํน จุดท่ีควรพัฒนาปรับปรุงแก๎ไข และให๎มีความสอดคล๎องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามบริบทของโรงเรียน 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ผ๎ูเรียนมีคุณภาพ รักษ์ท๎องถิ่น 

 
ปรัชญา (Philosophy) 

คุณธรรมคํูปัญญา พัฒนาชีวิต  มีจิตส านึก 
 

พันธกิจ (Mission) 
 เพื่อให๎บรรลุวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา จึงก าหนดพันธกิจท่ีจะต๎องด าเนินการดังนี้ 

 1. พัฒนาผ๎ูเรียนเต็มศักยภาพบรรลุมาตรฐานการศึกษา 
 2. พัฒนาให๎ผ๎ูเรียนมีความสามารถด๎านการคิด  
 3. สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนรักษ์ความเป็นไทย และท๎องถิ่น 
 4. สํงเสริมให๎ผ๎ูบริหารมีการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ และสํงเสริมให๎ครูมีการจัดการเรียนรู๎ โดยยึด
ผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
 5. สํงเสริมและพัฒนาสภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษา ให๎เกิดบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎  
 6. สํงเสริม และประสานสัมพันธ์ระหวํางสถานศึกษากับผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Steak holder) ให๎มีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพ 

 
เป้าหมาย(GOAL) 

 1. ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. ผ๎ูเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ มีวิสัยทัศน์ และมีนิสัยรักการอําน 
 3. ผ๎ูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม ศิลปวัฒนธรรมไทย 

และรักท๎องถิ่น 
 4. ผ๎ูบริหารมีระบบบริหารจัดการท่ีดีและครูมีการจัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย มีการน าเอาเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยมาชํวยสอน และมีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
 5. สํงเสริมสภาพแวดล๎อมให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ 
 6. คณะกรรมการสถานศึกษา และผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎อง เข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให๎ได๎คุณภาพ  
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กลยุทธ์(Strategy) 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

 สํงเสริมพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ให๎ได๎มาตรฐานชาติ  มีพัฒนาการความพร๎อมทาง
รํางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มีความสามารถตามหลักสูตรแกน
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญ
ราษฎร์อุทิศ) ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2556 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดเป็น ท าเป็น 
 สํงเสริมและพัฒนาให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู๎ท่ีหลากหลาย มีทักษะการคิด คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ข๎อมูล น าไปสํูการสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ คิดสร๎างสรรค์อยํางมีจินตนาการ คิดอยํางมีเหตุผล คิดแก๎ปั ญหาใน
แนวทางท่ีถูกต๎อง สามารถใช๎ภาษาเพื่อการส่ือสารในการฟัง พูด อําน เขียน และรับขําวสารข๎อมูล ด๎วยการวิเคราะห์ 
สรุปความ ขยายความและจัดระบบข๎อมูล ประยุกต์ใช๎ขําวสารโดยการเลือกวิธีและเครื่องมือในการส่ือสารได๎อยําง
เหมาะสมสามารถสังเกต ระบุปัญหา ต้ังสมมติฐาน ทดลอง รวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูล เพื่อสามารถตรวจสอบข๎อมูล
และสรุปผลการทดลอง เป็นผ๎ูน าและผ๎ูตามในการท างานกลํุม มีสํวนรํวมในการก าหนดเปูาหมายในการท างานได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ สามารถชํวยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามรักษ์ความเป็นไทย  
และท้องถ่ิน 
 สํงเสริมพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 
ประการ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี  อีกท้ังมีความรู๎ รักษ์ความเป็นไทย รักษ์ส่ิงแวดล๎อม ชุมชน ท๎องถิ่น สามารถอยูํ
รํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข  

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหารและครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 เรํงพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความพร๎อมและมีศักยภาพในการปฏิบัติหน๎าท่ี มีระบบบริหารจัดการ
ท่ีดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยเน๎นหลักธรรมาภิบาล  เรํงพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ โดยเน๎นการน าความคิด หลักการ  เทคนิควิธีการจัด กิจกรรม 
การวัด และประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยในช้ันเรียน 

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสภาพแวดลอ้มเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 เรํงพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล๎อม ส่ือเทคโนโลยี และจัดท าข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
บันทึกการใช๎แหลํงเรียนรู๎ ประเมินผลการจัดการเรียนรู๎ และน าเทคโนโลยีสารสนเทศใหมํมาใช๎พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการจัดการเรียนรู๎    

 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  
  สํงเสริมการมีสํวนรํวมจัดการศึกษาโดยรํวมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผ๎ูปกครอง องค์กรศาสนา 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจนหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อรํวมพัฒนาสถานศึกษา 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎  ซึ่งการพัฒนาผ๎ูเรียน
ให๎บรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎ที่ก าหนดนั้น  จะชํวยให๎ผ๎ูเรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  5  ประการ  ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช๎ 
ภาษาถํายถอดความคิด  ความรู๎ความเข๎าใจ  ความรู๎สึก  และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข๎อมูลขําวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมท้ังการเจรจาตํอรองเพื่อขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย๎งตํางๆ  การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลด๎วยหลักเหตุผลและความถูกต๎อง  ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการส่ือสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีตํอตนเองและสังคม 
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2. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอยําง  
สร๎างสรรค์  การคิดอยํางมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพื่อน าไปสํูองค์ความรู๎หรือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตํางๆท่ีเผชิญได๎ 
อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ  เข๎าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ตํางๆ ในสังคมแสวงหาความรู๎  ประยุกต์ความรู๎มาใช๎ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหา  และมี
การตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  ตํอตนเอง  สังคมและส่ิงแวดล๎อม  

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการตํางๆ ไปใช๎ในการ 
ด าเนินชีวิตประจ าวัน  การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง  การท างาน และการอยูํรํวมในสังคมด๎วยการ
สํงเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล  การจัดการปัญหาและความขัดแย๎งตํางๆอยํางเหมาะสม  การปรับตัวให๎ทัน
กับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อม  และการรู๎จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ท่ีสํงผลกระทบตํอ
ตนเองและผ๎ูอื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช๎เทคโนโลยีด๎านตํางๆ  
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม  ในด๎านกานเรียนรู๎  การส่ือสาร  การท างาน 
การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์  ถูกต๎องเหมาะสมและมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อให๎สามารถอยูํ
รํวมกับผ๎ูอื่นในสังคมได๎อยํางมีความสุข  ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝุเรียนรู๎ 
5. อยูํอยํางพอเพียง 
6. มุํงมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับประถมศึกษา 
โรงเรียน เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)       สังกัด เมืองพัทยา 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
oประวัติศาสตร์ 
oศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
oหน๎าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ
การด าเนินชีวิตในสังคม 
oเศรษฐศาสตร์ 
oภูมิศาสตร์ 

120  120 120 120 120 120 
40  40 40 40  40 40 

80 80 80 80 80 80 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80  80  80  80  80  80  
ศิลปะ 80  80  80  80  80  80  
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40  40  40  80  80  80  
ภาษาต่างประเทศ 40  40  40  80  80  80  
รายวิชาเพิ่มเติม 160  160 160 160  160 160 
ภาษาไทย 40  40  40  40  40  40  
อาเซียนศึกษา 40  40  40  40  40  40  
ภาษาตํางประเทศ 40  40  40  40  40  40  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
oกิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
oกิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

oกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 
 
หมายเหตุ ก าหนดให้กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์รวมกับชุมนุม 
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โครงสร้างหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท11101  ภาษาไทย  200 
ค11101  คณิตศาสตร์  200 
ว11101  วิทยาศาสตร์  80 
ส11101  สังคมศึกษา  80 
ส11102  ประวัติศาสตร์ 40 
พ11101  สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ11101  ศิลปะ  80 
ง11101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  40 
อ11101  ภาษาอังกฤษ  40 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 160 
ท11201  อํานออกเขียนได๎ 1 40 
ส11201  อาเซียนศึกษา 1 40 
ส11202  หน๎าท่ีพลเมือง 40 
อ11201  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 40 
  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
o กิจกรรมแนะแนว 40 
o กิจกรรมนักเรียน 
     ลูกเสือ/เนตรนารี 
     ชุมนุม 

 
40 
30 

o กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
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โครงสร้างหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท12101  ภาษาไทย  200 
ค12101  คณิตศาสตร์  200 
ว12101  วิทยาศาสตร์  80 
ส12101  สังคมศึกษา  80 
ส12102  ประวัติศาสตร์ 40 
พ12101  สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ12101  ศิลปะ  80 
ง12101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  40 
อ12101  ภาษาอังกฤษ  40 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 160 
ท12201  อํานออกเขียนได๎ 2 40 
ส12201  อาเซียนศึกษา 1 40 
ส12202  หน๎าท่ีพลเมือง 40 
อ12201  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 40 
  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
o กิจกรรมแนะแนว 40 
o กิจกรรมนักเรียน 
     ลูกเสือ/เนตรนารี 
     ชุมนุม 

 
40 
30 

o กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
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โครงสร้างหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท13101  ภาษาไทย  200 
ค13101  คณิตศาสตร์  200 
ว13101  วิทยาศาสตร์  80 
ส13101  สังคมศึกษา  80 
ส13102  ประวัติศาสตร์ 40 
พ13101  สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ13101  ศิลปะ  80 
ง13101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  40 
อ13101  ภาษาอังกฤษ  40 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 160 
ท13201  อํานออกเขียนได๎ 3 40 
ส13201  อาเซียนศึกษา 1 40 
ส13202  หน๎าท่ีพลเมือง 40 
อ13201  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 40 
  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
o กิจกรรมแนะแนว 40 
o กิจกรรมนักเรียน 
     ลูกเสือ/เนตรนารี 
     ชุมนุม 

 
40 
30 

o กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
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โครงสร้างหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท14101  ภาษาไทย  160 
ค14101  คณิตศาสตร์  160 
ว14101  วิทยาศาสตร์  80 
ส14101  สังคมศึกษา  80 
ส14102  ประวัติศาสตร์ 40 
พ14101  สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ14101  ศิลปะ  80 
ง14101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  80 
อ14101  ภาษาอังกฤษ  80 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 160 
ท14201  อํานออกเขียนได๎ 4 40 
ส14201  อาเซียนศึกษา 1 40 
ส14202  หน๎าท่ีพลเมือง 40 
อ14201  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 40 
  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
o กิจกรรมแนะแนว 40 
o กิจกรรมนักเรียน 
     ลูกเสือ/เนตรนารี 
     ชุมนุม 

 
40 
30 

o กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
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โครงสร้างหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท15101  ภาษาไทย  160 
ค15101  คณิตศาสตร์  160 
ว15101  วิทยาศาสตร์  80 
ส15101  สังคมศึกษา  80 
ส15102  ประวัติศาสตร์ 40 
พ15101  สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ15101  ศิลปะ  80 
ง15101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  80 
อ15101  ภาษาอังกฤษ  80 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 160 
ท15201  อํานออกเขียนได๎ 5 40 
ส15201  อาเซียนศึกษา 1 40 
ส15202  หน๎าท่ีพลเมือง 40 
อ15201  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 40 
  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
o กิจกรรมแนะแนว 40 
o กิจกรรมนักเรียน 
     ลูกเสือ/เนตรนารี 
     ชุมนุม 

 
40 
30 

o กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
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โครงสร้างหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท16101  ภาษาไทย  160 
ค16101  คณิตศาสตร์  160 
ว16101  วิทยาศาสตร์  80 
ส16101  สังคมศึกษา  80 
ส16102  ประวัติศาสตร์ 40 
พ16101  สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ16101  ศิลปะ  80 
ง16101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  80 
อ16101  ภาษาอังกฤษ  80 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 160 
ท16201  อํานออกเขียนได๎ 6 40 
ส16201  อาเซียนศึกษา 1 40 
ส16202  หน๎าท่ีพลเมือง 40 
อ16201  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 40 
  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
o กิจกรรมแนะแนว 40 
o กิจกรรมนักเรียน 
     ลูกเสือ/เนตรนารี 
     ชุมนุม 

 
40 
30 

o กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับประถมศึกษา( ป. 1 – 6 ) 

จุดประสงค์ 
 

    1.  อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองเป็นท านองเสนาะได๎ถูกต๎อง 
    2.  อธิบายความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย  จับใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอําน  
    3. น าความรู๎ความคิดจากเรื่องท่ีอํานไปตัดสินแก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิตได๎ 
    4. มีมารยาทและนิสัยรักการอํานเห็นคุณคําในส่ิงท่ีอําน 
    5. มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 
    6.  เขียนสะกดค า  แตํงประโยคและเขียนข๎อความตลอดจนเขียนส่ือสารเชิงสร๎ างสรรค์โดยใช๎ 
         ถ๎อยค าชัดเจนเหมาะสม  และมีมารยาทในการเขียน  
    7. พูดแสดงความรู๎  ความคิดเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดูได๎อยํางมีเหตุผล  มีมารยาทในการฟัง  การดู  
         และการพูด  
    8. สะกดค าและเข๎าใจความหมายของค า  ส านวน  ค าพังเพยและสุภาษิต  
    9. รู๎และเข๎าใจชนิดและหน๎าท่ีของค าในประโยค  ชนิดของประโยคและค าภาษาตํางประเทศใน  
         ภาษาไทย 
   10. ใช๎ค าราชาศัพท์และค าสุภาพได๎อยํางเหมาะสม  
   11.  แตํงประโยค  บทร๎อยกรองประเภทกลอนส่ี  กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 
   12.  เข๎าใจและเห็นคุณคําวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอําน  เลํานิทานพื้นบ๎าน  ร๎องเพลงพื้นบ๎านของ  
         ท๎องถิ่น  น าข๎อคิดจากเรื่องท่ีอํานไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง  และทํองจ าบทอาขยานตามท่ี  
         ก าหนดได๎ 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับประถมศึกษา (ป.1 – 6) 

 
 รายวิชาพื้นฐาน 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
 ท11101   ภาษาไทย  จ านวน  200 ช่ัวโมง  เวลา  5  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  จ านวน    5  หนํวยกิต 
 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
 ท12101  ภาษาไทย จ านวน  200 ช่ัวโมง  เวลา  5  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  จ านวน    5  หนํวยกิต 
 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3    
 ท13101  ภาษาไทย จ านวน  200 ช่ัวโมง  เวลา  5  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  จ านวน    5  หนํวยกิต 
 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4    
 ท14101  ภาษาไทย จ านวน  160 ช่ัวโมง  เวลา  4  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  จ านวน    4  หนํวยกิต 
 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5    
 ท15101  ภาษาไทย จ านวน  160 ช่ัวโมง  เวลา  4  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  จ านวน    4  หนํวยกิต 
 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6     
 ท16101  ภาษาไทย จ านวน  160 ช่ัวโมง  เวลา  4  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  จ านวน    4  หนํวยกิต 
 
 รายวิชาเพิ่มเติม 
  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 ท11201  อํานออกเขียนได๎ 1    จ านวน  1 ช่ัวโมง       เวลา 40 ช่ัวโมง  จ านวน 1.0 หนํวยกิต 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 ท12201  อํานออกเขียนได๎ 2   จ านวน  1 ช่ัวโมง       เวลา 40 ช่ัวโมง  จ านวน 1.0 หนํวยกิต 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 ท13201  อํานออกเขียนได๎ 3   จ านวน  1 ช่ัวโมง       เวลา 40 ช่ัวโมง  จ านวน 1.0 หนํวยกิต 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 ท14201  อํานออกเขียนได๎ 4   จ านวน  1 ช่ัวโมง       เวลา 40 ช่ัวโมง  จ านวน 1.0 หนํวยกิต 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 ท15201  อํานออกเขียนได๎ 5   จ านวน  1 ช่ัวโมง       เวลา 40 ช่ัวโมง  จ านวน 1.0 หนํวยกิต 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 ท16201  อํานออกเขียนได๎ 6   จ านวน  1 ช่ัวโมง       เวลา 40 ช่ัวโมง  จ านวน 1.0 หนํวยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ท11101  ภาษาไทย       กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1       เวลา  200  ช่ัวโมง 

............................................................................................................................................. 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกอํานออกเสียงในชีวิตประจ าวัน บอกความหมายของค า  อํานจับใจความจากส่ือตํางๆ คาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องท่ีอําน  เลือกอํานหนังสือตามความสนใจท่ีเป็นประโยชน์ บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  
วรรณยุกต์  ตัวเลขไทย   คัดลายมือตัวบรรจง  เขียนส่ือสารด๎วยค าและประโยคงํ ายๆ  
ฟังค าแนะน าและค าส่ังงํายๆ  จับใจความจากส่ือท่ีฟัง  และดู  ทํองจ าบทร๎อยกรอง  มีมารยาทในการอําน  เขียน  ฟัง  
ดู  และพูด 
 โดยใช๎กิจกรรมการเรียนรู๎เน๎นให๎ผ๎ูเรียนฝึกทักษะการฟัง  การดู  และการพูดด๎วยการฟังนิทาน  สังเกตภาพ  
ส ารวจส่ิงรอบตัว  สนทนาจากประสบการณ์  ทายปริศนา  เลํนเกม   และร๎องเพลงโดยสอดแทรกกิจกรรมให๎  ฝึกฝน
การอํานและการเขียน 
 เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจหลักภาษา  เกิดทักษะในการใช๎ภาษาส่ือสาร  มีนิสัยรักการอําน  การเขียน  การ
แสวงหาความรู๎  และใช๎ภาษาในการพัฒนาตน  และสร๎างสรรค์งานอาชีพตระหนักในวัฒนธรรมการใช๎ภาษาและความ
เป็นไทย  เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย  และภูมิใจในภาษาประจ าชาติ  
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท1.1ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7, ป.1/8 
 ท2.1ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
 ท3.1ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 

ท4.1ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
 ท5.1ป.1/1, ป.1/2 
 
รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ท12101  ภาษาไทย       กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2       เวลา  200  ช่ัวโมง 

............................................................................................................................................. 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกอํานออกเสียงค า  ประโยค  การอํานบทร๎อยแก๎ว  ค าประพันธ์ชนิดตํางๆ  การอํานในใจเพื่อ
สร๎างความเข๎าใจ  และการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ความรู๎จากส่ิงท่ีอําน  เพื่อน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันศึกษาการเขียน
สะกดค าตามอักขระวิธี  การเขียนส่ือสารรูปแบบตํางๆ  การเขียนเรียงความ  ยํอความ  การเขียนรายงานจากการ
ค๎นคว๎า  เขียนตามจินตนาการ  เขียนวิเคราะห์วิจารณ์  และเขียนเชิงสร๎างสรรค์  ศึกษาการฟัง  การดู  อยํางมี
วิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู๎สึก  พูดล าดับเรื่องราวตํางๆ  อยํางเป็นเหตุเป็นผล  การพูดในโอกาส
ตํางๆ  ท้ังเป็นทางการไมํเป็นทางการ  ตลอดจนการพูดเพื่อโน๎มน๎าวใจ  ศึกษาหลักการใช๎ภาษาไทย  ศึกษาธรรมชาติ
กฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช๎ภาษาไทยให๎ถูกต๎องเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  การแตํงบทประพันธ์ประเภทตํางๆ  
รวมถึงอิทธิพลของภาษาตํางประเทศในภาษาไทย  ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อทราบถึงข๎อมูลและ
แนวความคิด  คุณคําของงานประพันธ์  เพื่อความเพลิดเพลิน  เรียนรู๎และเข๎าใจบทเหํ   บทร๎องเลํนของเด็ก  เพลง
พื้นบ๎านท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณคําของไทย  ซึ่งได๎ถํายทอดคุณคํา 
 โดยใช๎กิจกรรมการเรียนรู๎เน๎นให๎ผ๎ูเรียนฝึกทักษะการอํานและการเขียนเรื่องส้ันๆ  ท้ังสอดแทรกทักษะอื่นๆ  
ควบคํูกันไป  มีการเลํนบทบาทสมมุติ  เกม  ร๎องเพลง  ทายปริศนา  การอภิปราย  การระดมสมอง  และการวาดภาพ
ส่ือจินตนาการ 
 เพื่อให๎เกิดทักษะในการใช๎ภาษาเพื่อการส่ือสาร  แสวงหาความรู๎  ความมีเหตุผล  ความมีระเบียบ  ต้ังใจเรียน  
มีความรับผิดชอบมีความช่ืนชม  เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย  และภูมิใจในภาษาประจ าชาติ  สามารถน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท1.1ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8 
 ท2.1ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
 ท3.1ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 
 ท4.1ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
 ท5.1ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
 
รวมทั้งหมด  27  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 ท13101  ภาษาไทย       กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3       เวลา  200  ช่ัวโมง  

............................................................................................................................................. 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาอํานออกเสียงค า  ข๎อความ  บทร๎อยกรอง อธิบายความหมายของค า  ข๎อความ  ต้ังค าถามตอบค าถาม  
ล าดับเหตุการณ์  สรุปความรู๎ข๎อคิดจากเรื่อง  อํานหนังสือตามความสนใจ  อํานข๎อเขียนเชิงอธิบายปฏิบัติตามค าส่ัง  
ค าแนะน า  อํานข๎อมูลจากแผนภาพ  แผนท่ี  แผนภูมิ  อํานบทร๎อยกรองค าขวัญ  ค าคล๎องจอง  บทอาขยาน ภาษาถิ่น  
เพลงพื้นบ๎าน  เพลงกลํอมเด็ก  มารยาทในการอําน  เขียนบรรยาย  เขียนบันทึกประจ าวัน  เขียนจดหมายลาครู  
เขียนเรื่องตามจินตนาการ  เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ีเป็นความรู๎ความบันเทิงเขียนบอก
สาระส าคัญจากการฟัง  ดู  ท้ังค าถามและตอบค าถาม  คัดลายมือตัวเต็มบรรทัด    เขียนสะกดค า  เขียนบอก
ความหมายของค าโดยใช๎พจนานุกรม  เขียนแตํงประโยค  เขียนค าคล๎องจอง  ค าขวัญ  เขียนข๎อคิดจากวรรณกรรม  
เพลงพื้นบ๎าน  เพลงกลํอมเด็ก  บทอาขยาน  บทร๎อยกรอง  พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟัง  ดู  พูดส่ือสารได๎
ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  พูดภาษาถิ่น  ทํองบทร๎อยกรองร๎องเพลงพื้นบ๎าน  เพลงกลํอมเด็กทํองบทอาขยาน   
 โดยกระบวนการฟัง  ดู  พูด  อําน  เขียน  คิดวิเคราะห์เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  โดยใช๎กระบวนการกลํุมและ
การระดมสมองเป็นหลัก 
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีวินัย  ใฝุเรียนรู๎เข๎าใจหลักภาษาไทยเกิดความมุํงมั่นในการท างานอยํางมีประสิทธิภาพและรัก
ความเป็นไทย 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท1.1ป.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 
 ท2.1ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
 ท3.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
 ท4.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 

ท5.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
 

รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ท14101  ภาษาไทย       กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4       เวลา  160  ช่ัวโมง 

............................................................................................................................................. 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกอํานออกเสียงและอธิบายความหมายของบทร๎อยแก๎ว  และบทร๎อยกรอง  อํานจับใจความจาก
ส่ือตํางๆ ตามเวลาท่ีก าหนด  แล๎วสามารถตอบค าถามจากเรื่องท่ีอําน  แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น  คาดคะเน
เหตุการณ์โดยระบุเหตุผลประกอบ  สรุปความรู๎และข๎อคิดเพื่อน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  อํานหนังสือท่ีมีคุณคําตาม
ความสนใจอยํางสม่ าเสมอ  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอําน  และมีมารยาทในการอําน  คัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  เขียนค าขวัญ  ค าแนะน า  โดยใช๎ค าได๎ถูกต๎อง  ชัดเจน  
เขียนภาพโครงเรื่อง   แผนภาพความคิดเพื่อใช๎พัฒนางานเขียน  เขียนยํอความจากเรื่องส้ันๆ   เขียนจดหมายถึงเพื่อน
และบิดา  มารดา  เขียนบันทึก  เขียนรายงานจากการศึกษาค๎นคว๎า  เรื่องประเพณีวันไหลเมืองพัทยา  เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ  และมีมารยาทในการเขียน  จ าแนกข๎อเท็จจริง  ข๎อคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและดูในชีวิตประจ าวัน  จับ
ใจความของเรื่องท่ีฟังและดูจากส่ือตํางๆ แล๎วพูดสรุปความ  พูดแสดงความรู๎  ความคิดเห็น  และความรู๎สึก  ต้ัง
ค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องท่ีฟังและดูรายงานเรื่องประเพณีวันไหลเมืองพัทยา  มีมารยาทในการฟัง  
การดู  และการพูด  สะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบทตํางๆ ใช๎พจนานุกรมค๎นหาความหมายของค า  ระบุ
ชนิดและหน๎าท่ีของค านาม  ค าสรรพนาม  ค ากริยา  และค าวิเศษณ์ในประโยค  แตํงประโยคได๎ถูกต๎องตามหลักภาษา  
แตํงกลอนส่ีและค าขวัญ  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมในเมืองพัทยา  บอกความหมายของค าพังเพย  และสุภาษิต  และ
เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได๎  ระบุข๎อคิดจากนิทานพื้นบ๎านหรือนิทานคติธรรม  อธิบายข๎อคิดจาก
การอํานวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อน าไปใช๎ในชีวิตจริง  ร๎องเพลงพื้นบ๎าน  ทํองจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบท
ร๎อยกรองท่ีมีคุณคําตามความสนใจ 
 กิจกรรมการเรียนรู๎เน๎นให๎ผ๎ูเรียนประมวลค า  แตํงประโยค  เขียนข๎อความ  และสร๎างสรรค์ผลงาน
หลากหลายรูปแบบ  ฝึกให๎สังเกตค า  ประโยคและข๎อความเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง  มีการแสดงบทบาทสมมุติ  
เพื่อฝึกทักษะการใช๎ภาษา  และการเรียนรู๎ด๎วยเกม  เพื่อฝึกการท างานกลํุม  การวางแผนและพัฒนากระบวนการคิด 
 เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจหลักภาษา  เกิดทักษะในการใช๎ภาษาเพื่อการส่ือสาร   สามารถน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎  มีความช่ืนชม  เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย  และภูมิใจในภาษาประจ าชาติ  
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8  
 ท2.1  ป.4/1,ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 
 ท3.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6 
 ท4.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7 
 ท5.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
 
รวม  33  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ท15101 ภาษาไทย       กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5       เวลา  160  ช่ัวโมง 

............................................................................................................................................. 
ค าอธิบายรายวิชา 
 อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎อง  พร๎อมท้ังอธิบายความหมายของค า  ประโยคและ
ข๎อความท่ีเป็นการบรรยายและการพรรณนา  อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องท่ีอํานอยํางหลากหลาย  อํานออก
เสียง  อํานจับใจความจากส่ือตํางๆ แล๎วสามารถแยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น  วิเ คราะห์  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอํานเพื่อน าไปใช๎ในการด าเนินชีวิต  อํานงานเขียนเชิงอธิบาย  ค าส่ัง  ข๎อแนะน าและปฏิบัติตาม  อํานหนังสือท่ี
มีคุณคําตามความสนใจอยํางสม่ าเสมอ  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอําน  มีมารยาทในการอําน  คัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัด  และครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียน  อักษรไทย  เขียนค าขวัญ  ค าอวยพร  ค าแนะน าและ
ค าอธิบายแสดงขั้นตอนโดยใช๎ค าได๎ถูกต๎องชัดเจน  และเหมาะสม  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด  
เพื่อใช๎พัฒนางานเขียน  เขียนยํอความจากเรื่องท่ีอําน  เขียนจดหมายถึงผ๎ูปกครองและญาติ  เขียนแสดงความรู๎สึก
และความคิดเห็นได๎ตรงตามเจตนา  เขียนเรื่องท่ีนักเรียนสนใจ  เรื่องประเพณีกองข๎าวเมืองพัทยาในรูปแบบของการ
เขียนรายงาน  กรอกแบบรายการ  ได๎แกํ  ใบฝากเงิน  ใบถอนเงิน  ธนาณัติ  แบบฝากสํงพัสดุไปรษณียภัณฑ์  เขียน
เรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียนจับใจความของเรื่องท่ีฟังและดูจากส่ือตํางๆ แล๎วสามารถพูดแสดงความรู๎  
ความคิดเห็น  ความรู๎สึก  ต้ังค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล  วิเคราะห์ความนําเช่ือถือจากเรื่องท่ีฟังและดูอยํางมี
เหตุผล  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง  การดู  การสนทนา  มีมารยาทในการฟัง  การดู  
การพูด  ระบุชนิดและหน๎าท่ีของค าบุพบท  ค าสันธาน  ค าอุทานในประโยค  จ าแนกสํวนประกอบของประโยค  
เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น  ใช๎ค าราชาศัพท์  บอกค าภาษาตํางประเทศในภาษาไทย  แตํงกาพย์ยานี  
11  ใช๎ส านวนไทยได๎ถูกต๎อง  สรุปเรื่อง  อธิบายคุณคํา  ระบุความรู๎และข๎อคิดจากการอํานวรรณคดี  วรรณกรรมท่ี
สามารถน าไปใช๎ในชีวิตจริง  ทํองจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร๎อยกรองท่ีมีคุณคําตามความสนใจ  
 โดยใช๎กิจกรรมการเรียนรู๎เน๎นให๎ผ๎ูเรียนสังเกตและตอบค าถามท่ีกระต๎ุนความคิด  เพื่อน าข๎อมูลท่ีได๎มาสร๎าง
องค์ความรู๎ด๎วยตนเอง  ฝึกประมวลค า  และน าค าไปใช๎อยํางถูกต๎อง  สํงเสริมการเรียนรู๎ภาษาไทยจากส่ือตํางๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน  และมุํงพัฒนาการท างานด๎วยกระบวนการกลํุม  และการระดมความคิด 
 เพื่อให๎เกิดการใฝุเรียนรู๎  มีความมุํงมั่นในการใช๎ภาษาไทยอยํางมีวินัยน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันอยําง 
ช่ืนชม  เห็นคุณคําของภาษาไทยและรักความเป็นไทย 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8 
 ท2.1  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 
 ท3.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
 ท4.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7 
 ท5.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
 
รวม  33  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

ท16101  ภาษาไทย       กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6       เวลา  160  ช่ัวโมง 

............................................................................................................................................. 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎ว  ร๎อยกรอง อํานจับใจความเรื่องอยํางหลากหลายจากส่ือ งานเขียน
เชิงอธิบาย  ค าส่ัง  ข๎อแนะน าและปฏิบัติตาม   ข๎อมูลจากแผนผัง  แผนท่ีอธิบายความหมายของค า  ประโยคข๎อความ
ท่ีเป็นโวหาร  ถามตอบจากเรื่องท่ีอํานแยกข๎อเท็จจริง  ข๎อคิดเห็น  อธิบายการน าความรู๎ความคิดจากเรื่องท่ีอําน
ตัดสินใจแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต  อธิบายคุณคําท่ีได๎รับ  ผ๎ูแสดงความรู๎ความเข๎าใจ   ต้ังค าถาม  ตอบค าถามเชิง
เหตุผล   พูดรายงาน  พูดโน๎มน๎าวอยํางมีเหตุผล  มีมารยาทในการฟัง  ดู  และการพูด  วิเคราะห์ชนิด  หน๎าท่ีของค า
ในประโยค  เลํานิทานพื้นบ๎านท๎องถิ่นของตนเองและของท๎องถิ่นอื่น    ประวัติพระเจ๎าตากกับเมืองพัทยาแสดงความ
คิดเห็น  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมในเมืองพัทยา  อธิบายคุณคําของวรรณคดี  วรรณกรรมทํองจ าบทอาขยาน    และบท
ร๎อยกรองท่ีมีคุณคําตามความสนใจฝึกคัดรายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย  เขียนค าขวัญ  
ค าอวยพร  ประกาศโดยใช๎ค าท่ีถูกต๎อง  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  แผนภาพความคิดเพื่อใช๎พัฒนางานเขียน เขียน
เรียงความ  ยํอความ  จดหมายสํวนตัว  กรอกแบบรายการ  เขียนเรื่องตามจินตนาการอยํางสร๎างสรรค์  มีมารยาทใน
การเขียน 
 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับความสนใจ  ความสามารถของผ๎ูเรียนของแตํละคน  โดยใช๎
กระบวนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  และเทคนิคท่ีหลากหลายผํานกระบวนการทักษะทางภาษา  ได๎แกํ  การฟัง   
การดู และการเขียน  ทักษะการคิด  การเรียนแบบกลํุม  การเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม  การเรียนรู๎ตามสภาพจริงใช๎แหลํง
การเรียนรู๎และวัดผลอยํางหลากหลายวิธี  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพของแตํละบุคคล 
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเป็นผ๎ูมีวินัยในตนเอง ใฝุเรียนรู๎  ศึกษาค๎นคว๎าเพิ่มเติม  แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  มีความ
มุํงมั่นในการท างาน  และรักษ์ความเป็นไทย  
  
รหัสตัวชี้วัด 
 ท1.1  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 
 ท2.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8 
 ท3.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
 ท4.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
 ท5.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
 
รวม  33  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ท11201 อํานออกเขียนได๎          กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย                 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1                         เวลา 40 ช่ัวโมง      จ านวน 1.0 หนํวยกิต 
 
 ศึกษาการอํานและเขียนพยัญชนะ สระ อํานออกเสียง ค าแมํ ก กา ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไมํมีรูปวรรณยุกต์ 
ค าท่ีมีตัวสะกด 
 โดยใช๎กระบวนการอํานและเขียนแบบบันไดทักษะ 4 ขั้น กระบวนการอํานออกเสียง กระบวนการปฏิบัติ 
 เพื่อมีเจตคติท่ีดีตํอการอํานและการเขียน รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนรู๎และมุํงมั่นในการ
ท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
     1. อํานและเขียน พยัญชนะ สระในภาษาไทย 
     2. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าแมํ ก กา 
     3. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าท่ีมี รูปวรรณยุกต์และไมํมีรูปวรรณยุกต์ 
     4. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าท่ีมีตัวสะกด 
     5. มีเจตคติท่ีดีตํอการอํานและการเขียน รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนรู๎และมุํงมั่นในการท างาน 
 
 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท12201 อํานออกเขียนได๎          กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย                 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2                         เวลา 40 ช่ัวโมง      จ านวน 1.0 หนํวยกิต 
 
 ศึกษาการอํานและเขียนพยัญชนะ สระ อํานออกเสียง ค าแมํ ก กา ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไมํมีรูปวรรณยุกต์ 
ค าท่ีมีตัวสะกด ค าท่ีมีสระเปล่ียนรูป สระลดรูป ค าควบกล้ าและอักษรน า  
 โดยใช๎กระบวนการอํานและเขียนแบบบันไดทักษะ 4 ขั้น กระบวนการอํานออกเสียง กระบวนการปฏิบัติ 
 เพื่อมีเจตคติท่ีดีตํอการอํานและการเขียน รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนรู๎และมุํงมั่นในการ
ท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
     1. อํานและเขียน พยัญชนะ สระในภาษาไทย 
     2. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าแมํ ก กา 
     3. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าท่ีมี รูปวรรณยุกต์และไมํมีรูปวรรณยุกต์ 
     4. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าท่ีมีตัวสะกด 
     5. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูป สระลดรูป  
     6. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าควบกล้ าและอักษรน า 
     7. มีเจตคติท่ีดีตํอการอํานและการเขียน รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนรู๎และมุํงมั่นใน  
         การท างาน 
 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท13201 อํานออกเขียนได๎          กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย                 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3                         เวลา 40 ช่ัวโมง      จ านวน 1.0 หนํวยกิต 
 
 ศึกษาการอํานและเขียนพยัญชนะ สระ อํานออกเสียง ค าแมํ ก กา ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไมํมีรูปวรรณยุกต์ 
ค าท่ีมีตัวสะกด ค าท่ีมีสระเปล่ียนรูป สระลดรูป ค าควบกล้ าและอักษรน า ค าท่ีมีตัวการันต์  
ค าท่ีมี รร และค าลักษณะพิเศษอื่นๆ เชํน ค าท่ีใช๎  ฑ ฤ ฤๅ 
 โดยใช๎กระบวนการอํานและเขียนแบบบันไดทักษะ 4 ขั้น กระบวนการอํานออกเสียง กระบวนการปฏิบัติ 
 เพื่อมีเจตคติท่ีดีตํอการอํานและการเขียน รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนรู๎และมุํงมั่นในการ
ท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
     1. อํานและเขียน พยัญชนะ สระในภาษาไทย 
     2. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าแมํ ก กา 
     3. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไมํมีรูปวรรณยุกต์ 
     4. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าท่ีมีตัวสะกด 
     5. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูป สระลดรูป  
     6. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าควบกล้ าและอักษรน า 
     7. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าท่ีมีตัวการันต์ และค าท่ีมี รร 
     8. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าลักษณะพิเศษ 
     9. มีเจตคติท่ีดีตํอการอํานและการเขียน รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนรู๎และมุํงมั่นใน  
        การท างาน 
 
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท14201 อํานออกเขียนได๎          กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย                 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4                         เวลา 40 ช่ัวโมง      จ านวน 1.0 หนํวยกิต 
 
 ศึกษาการอํานและเขียน ค าแมํ ก กา ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไมํมีรูปวรรณยุกต์ ค าท่ีมีตัวสะกด ค าท่ีมีสระ
เปล่ียนรูป สระลดรูป ค าควบกล้ าและอักษรน า ค าท่ีมีตัวการันต์  
ค าท่ีมี รร ค าพ๎อง และค าลักษณะพิเศษอื่นๆ เชํน ค าท่ีใช๎  ฑ ฤ ฤๅ  
 โดยใช๎กระบวนการอํานและเขียนแบบบันไดทักษะ 4 ขั้น กระบวนการอํานออกเสียง กระบวนการปฏิบัติ 
 เพื่อเห็นความส าคัญของการอํานและการเขียน รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนรู๎และมุํงมั่นใน
การท างาน 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
      1. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าแมํ ก กา 
     2. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไมํมีรูปวรรณยุกต์ 
     3. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าท่ีมีตัวสะกด 
     4. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูป สระลดรูป  
     5. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าควบกล้ าและอักษรน า 
     6. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าท่ีมีตัวการันต์ และค าท่ีมี รร 
     7. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าพ๎อง 
     8. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าลักษณะพิเศษ 
     9. เห็นความส าคัญของการอํานและการเขียน รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนรู๎และมุํงมั่นใน  
         การท างาน 
 
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท15201 อํานออกเขียนได๎          กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย                 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5                         เวลา 40 ช่ัวโมง      จ านวน 1.0 หนํวยกิต 
 
 ศึกษาการอํานและเขียน ค าแมํ ก กา ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไมํมีรูปวรรณยุกต์ ค าท่ีมีตัวสะกดค าเป็น 
ตัวสะกดค าตาย ค าท่ีมีสระเปล่ียนรูป สระลดรูป ค าควบกล้ าและอักษรน า ค าท่ีมี ร ล เป็นพยัญชนะต๎น ค าท่ีมีตัว
การันต์ ค าท่ีมี รร และค าพิเศษลักษณะอื่นๆ เชํน ค าท่ีใช๎  ฑ ฤ ฤๅ  
 โดยใช๎กระบวนการอํานและเขียนแบบบันไดทักษะ 4 ขั้น กระบวนการอํานออกเสียง กระบวนการปฏิบัติ 
 เพื่อเห็นความส าคัญของการอํานและการเขียน รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนรู๎และมุํงมั่นใน
การท างาน 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
     1. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าแมํ ก กา 
     2. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไมํมีรูปวรรณยุกต์ 
     3. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าท่ีมีตัวสะกดค าเป็น ตัวสะกดค าตาย  
     4. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูป สระลดรูป  
     5. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าควบกล้ าและอักษรน า 
     6. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าท่ีมี ร ล เป็นพยัญชนะต๎น 
     7. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าท่ีมีตัวการันต์ และค าท่ีมี รร 
     8. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าลักษณะพิเศษ 
     9. เห็นความส าคัญของการอํานและการเขียน รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนรู๎และ  
         มุํงมั่นในการท างาน 
 
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท16201 อํานออกเขียนได๎          กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย                 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6                         เวลา 40 ช่ัวโมง      จ านวน 1.0 หนํวยกิต 
   
 ศึกษาการอํานและเขียน ค าแมํ ก กา ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไมํมีรูปวรรณยุกต์ ค าท่ีมีตัวสะกดค าเป็น 
ตัวสะกดค าตาย ค าท่ีมีสระเปล่ียนรูป สระลดรูป ค าควบกล้ าและอักษรน า ค าท่ีมี ร ล เป็นพยัญชนะต๎น ค าท่ีมีตัว
การันต์ ค าท่ีมี รร และค าลักษณะพิเศษอื่นๆ เชํน ค าท่ีใช๎  ฑ ฤ ฤๅ  
 โดยใช๎กระบวนการอํานและเขียนแบบบันไดทักษะ 4 ขั้น กระบวนการอํานออกเสียง กระบวนการปฏิบัติ 
 เพื่อเห็นความส าคัญของการอํานและการเขียน รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนรู๎และมุํงมั่นใน
การท างาน 
 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
     1. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าแมํ ก กา 
     2. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไมํมีรูปวรรณยุกต์ 
     3. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าท่ีมีตัวสะกดค าเป็น ตัวสะกดค าตาย 
     4. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูป สระลดรูป  
     5. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าควบกล้ าและอักษรน า 
     6. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าท่ีมี ร ล เป็นพยัญชนะต๎น 
     7. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าท่ีมีตัวการันต์ และค าท่ีมี รร 
     8. อํานแจกลูก อํานออกเสียงและเขียนค าลักษณะพิเศษ 
     9. เห็นความส าคัญของการอํานและการเขียน รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนรู๎และมุํงมั่นใน  
         การท างาน 
 
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา( ป. 1 – 6 ) 

จุดประสงค์ 
 
 

1. เพื่อให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ  และความรู๎สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับจ านวนนับและศูนย์  เศษสํวน  ทศนิยมไมํ
เกินสามต าแหนํง  ร๎อยละ  การด าเนินการของจ านวน  สมบัติเกี่ยวกับจ านวน  สามารถแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการ
บวก  การลบ  การคูณ  และการหาร  จ านวนนับ  เศษสํวน  ทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํง  และร๎อยละ  
พร๎อมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได๎  สามารถหาคําประมาณของจ านวนนับและทศนิยม
ไมํเกิน  สามต าแหนํงได๎ 

2. เพื่อให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจเกี่ยวกับความยาว  ระยะทาง  น้ าหนัก  พื้นท่ี  ปริมาตร  ความจุ  เวลา  เงิน  
ทิศ  แผนผัง  และขนาดของมุม  สามารถวัดได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม  และน าความรู๎เกี่ยวกับการวัดไป
ใช๎แก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎ 

3. เพื่อให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของรูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม  รูปวงกลม              
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก   ทรงกระบอก กรวย  ปริซึม  พีระมิด  รวมท้ัง  จุด  สํวนของเส๎นตรง  รังสี  เส๎นตรง  
มุม  และเส๎นขนาน 

4. เพื่อให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจเกี่ยวกับแบบรูป  และอธิบายความสัมพันธ์ได๎  แก๎ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป     
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาพร๎อมท้ังเขียนให๎อยูํในรูปของสมการเชิงเส๎นท่ีมีตัวไมํทราบคําหนึ่ง
ตัวและแก๎สมการนั้นได๎ 

5. เพื่อให๎รวบรวมข๎อมูล  อภิปรายประเด็นตําง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแทํง  แผนภูมิแทํงเปรียบเทียบ  
แผนภูมิรูปวงกลม  กราฟเส๎น  และตาราง  และน าเสนอข๎อมูลในรูปของแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแทํง 
แผนภูมิแทํงเปรียบเทียบ  และกราฟเส๎น  ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับความนําจะเป็นเบ้ืองต๎นในการคาดคะเน       
การเกิดขึ้นของเหตุการณ์ตําง ๆ ได๎ 

6. เพื่อให๎ใช๎วิธีการท่ีหลากหลายแก๎ปัญหา  ใช๎ความรู๎  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี      
ในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม  ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได๎อยําง
เหมาะสม  ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย และการน าเสนอได๎
อยํางถูกต๎องและเหมาะสม  เช่ือมโยงความรู๎ตําง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  
และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา  ( ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6 ) 

 
รายวิชาพื้นฐาน  
  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1   
ค11101คณิตศาสตร์ จ านวน 200 ช่ัวโมง  เวลา 5ช่ัวโมง/สัปดาหจ์ านวน  5  หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2   
ค12101คณิตศาสตร์ จ านวน 200 ช่ัวโมง  เวลา 5ช่ัวโมง/สัปดาหจ์ านวน  5  หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3   
ค13101คณิตศาสตร์ จ านวน 200 ช่ัวโมง  เวลา5ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  5  หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4   
ค14101คณิตศาสตร์ จ านวน 160 ช่ัวโมง  เวลา 4ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  4  หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5   
ค15101คณิตศาสตร์ จ านวน 160 ช่ัวโมง  เวลา 4ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  4  หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6   
ค16101คณิตศาสตร์ จ านวน 160 ช่ัวโมง  เวลา 4ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  4  หนํวยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม   
– 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
ค11101  คณิตศาสตร์      กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1       เวลา 200 ช่ัวโมง   
 
 ศึกษา การเขียนการอํานตัวเลขฮินดูอารบิค  ตัวเลขไทย การเปรียบเทียบ  เรียงล าดับจ านวน   การ
บวก การลบ  การบวกลบระคน การแก๎โจทย์ปัญหาจ านวนนับไมํเกินหนึ่งร๎อยและศูนย์ การวัดความยาว การ
ช่ังน้ าหนัก ปริมาตรและความจุโดยใช๎หนํวยที่ไมํใชํหนํวยมาตรฐาน    การบอกเวลา  จ านวนวันและช่ือวันใน
หนึ่งสัปดาห์ การจ าแนกรูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม  รูปวงกลม  รูปวงรี  การบอกจ านวนและความสัมพัน ธ์ใน
แบบรูปของจ านวน  การบอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปท่ีมีรูปรําง  ขนาดหรือสีท่ีสัมพันธ์กันอยําง
ใดอยํางหนึ่ง 
 โดยใช๎ทักษะการคิดค านวณ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตํางๆ 
ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผล ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์การส่ือความหมาย และ
การน าเสนอ  การ เช่ือมโยงความรู๎ตํางๆในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ มีความคิด
ริเริ่มสร๎างสรรค์และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 เพื่อให๎ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 
รหัสตัวชีวั้ด 
 ค 1.1 ป.1/1, ป.1/2 
 ค 1.2 ป.1/1, ป.1/2 

ค 2.1 ป.1/1, ป.1/2 
ค 3.1 ป.1/1 
ค 4.1 ป.1/1, ป.1/2 
ค 6.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6 
 

รวมทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

ค12101 คณิตศาสตร์                                                กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2                                                           เวลา 200 ช่ัวโมง   
 
 ศึกษาการเขียน การอํานตัวเลข ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือ เปรียบเทียบและเรียงล าดับ 
การบวก การลบ  การคูณ  การหารระคน การบวกลบคูณหารระคน  การแก๎โจทย์ปัญหา   และโจทย์ปัญหา
ระคน  ของจ านวนนับไมํเกินหนึ่งพันและศูนย์   การบอกความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร การใช๎ไม๎เมตร   
การวัดความยาวรอบโบสถ์วัดโพธิสัมพันธ์เป็นเมตร  การบอกน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและขีด   การช่ัง  การตวง 
และเงิน การเขียนรูปเรขาคณิต  การบอกจ านวนและความสัมพันธ์ ในแบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึน และลดลง 
ทีละ 2 ทีละ 5  ทีละ 1o ทีละ 1oo การบอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปท่ีมีรูปรําง ขนาด และท่ีมีสัมพันธ์ 
กันอยํางใดอยํางหนึ่ง 
 โดยใช๎ทักษะการคิดค านวณและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตํางๆ 
การให๎เหตุผล ประกอบการตัดสินใจ และสรุปผล  การใช๎ภาษา และสัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร 
การส่ือความหมาย และน าเสนอ    การเช่ือมโยงความรู๎ตํางๆในคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ การมีความคิด
ริเริ่มสร๎างสรรค์  
 เพื่อให๎มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีความซื่อสัตย์สุจริต  
 
รหัสตัวชี้วัด 
             ค 1.1    ป.2/1, 2/2 
             ค 1.2    ป.2/1, 2/2 
             ค 2.1    ป.2/1, 2/2, ป.2/3, 2/4,ป.2/5, 2/6 
             ค 2.2   ป.2/1 
             ค 3.1    ป.2/1 , 2/2, 2/3 
             ค 3.2   ป.2/1 
             ค 4.1    ป.2/1, 2/2 
             ค 6.1    ป.2/1, 2/2, ป.2/3, 2/4,ป.2/5, 2/6 
 
รวมทั้งหมด  23  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

ค13101 คณิตศาสตร์       กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3                                                         เวลา 200 ช่ัวโมง   
 
 ศึกษาจ านวนนับไมํเกินหนึ่งแสนและศูนย์ การบวก ลบ คูณ หาร การบวกลบคูณหารระคน การแก๎
โจทย์ปัญหา การสร๎างโจทย์ การวัดความยาว การชั่งน้ าหนัก การตวง เวลา เงิน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ  รูปเรขขาคณิตสองมิติ สามมิติ จุด สํวนของเส๎นตรง มุม แบบรูป และความสัมพันธ์ของก ารวัด
ความยาว น้ าหนัก เวลา แผนภูมิ 
 โดยใช๎ทักษะการคิดค านวณ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตํางๆ 
ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลได๎ ใช๎ภาษา และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอ  การ เช่ือมโยงความรู๎ตํางๆใ นคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อื่นๆ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 เพื่อให๎มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน  
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ป.3/1, ป.3/2 
 ค 1.2 ป.3/1, ป.3/2 

ค 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
ค 2.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ค 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ค 3.2 ป.3/1, ป.3/2 
ค 4.1 ป.3/1, ป.3/2 
ค 5.1 ป.3/1, ป.3/2 
ค 6.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
 

รวม 28 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

ค14101  คณิตศาสตร์        กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4        เวลา 160 ช่ัวโมง   

 
   ศึกษาการเขียน  การอําน การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับและศูนย์ เศษสํวน และ

ทศนิยมหนึ่งต าแหนํง การบวก ลบ คูณ หารและบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับ การวิเคราะห์  การ
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา โจทย์ปัญหาระคน และการสร๎างโจทย์ปัญหาการบวกและลบเศษสํวนการ
บอกความสัมพันธ์ของหนํวยการวัดความยาว น้ าหนัก ปริมาตรหรือความจุ และเวลา การหาพื้นท่ีของรูป
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก การอํานการเขียนบอกเวลา  การคาดคะเน การแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง 
การตวง เงิน และเวลา  การอํานการเขียนบันทึกรายรับ รายจําย บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุเวลาการ
บอกชนิดของมุม สํวนประกอบของมุม การบอกวําเส๎นตรงหรือสํวนของเส๎นตรงคํูใดขนานกัน  การบอก
สํวนประกอบของรูปวงกลม การบอกลักษณะท่ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก การจ าแนกรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสและรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ๎า การบอกรูปท่ีมีแกนสมมาตรและบอกจ านวนแกนสมมาตร การประดิษฐ์เป็นลวดลายโดยใช๎รูป
เรขาคณิต การบอกจ านวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงทีละเทํากันและในแบบ
รูปของรูปท่ีก าหนดให๎   การรวบรวมและจ าแนกข๎อมูล  การอํานและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทํง 
และตาราง  การอ่านข้อมูลจากตารางรถโดยสารและเรือโดยสารในเมืองพัทยา 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตํางๆ ให๎
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และ
น าเสนอ    การ เช่ือมโยงความรู๎ตําง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 
 เพื่อให๎มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ และมุํงมั่นในการท างาน 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.1   ป.4/1 ,ป.4/2     
ค 1.2 ป.4/1, ป.4/2,ป.4/3    
ค 2.1 ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4    
ค 2.2 ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3 
ค 3.1 ป.4/1, ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4,ป.4/5     
ค 3.2 ป.4/1 
ค 4.1 ป.4/1,ป.4/2   
ค 5.1 ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3     
ค 6.1 ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4,ป.4/5,ป.4/6 
 

รวมทั้งหมด  29  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

ค15101 คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5       เวลา 160 ชั่วโมง   
 
              ศึกษาการหาคําประมาณใกล๎เคียงเป็นจ านวนเต็มสิบ เต็มร๎อย เต็มพันของจ านวนนับ การหา
ค่าประมาณใกล้เคียงจากข้อมูลสถิติข้อมูลของเมืองพัทยา  การเขียน  การอําน การเปรียบเทียบ เรียงล าดับ 
การบวก ลบ คูณ หาร และ การบวกลบ คูณ หารระคน การแก๎โจทย์ปัญหา   โจทย์ปัญหาระคน   การสร๎าง
โจทย์ปัญหาของจ านวนนับ เศษสํวน ทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํง    ร๎อยละ  การหาก าไร    ขาดทุน การลด
ราคาและการหาราคาขาย   การหาความ สัมพันธ์ของหนํวยการวัด ปริมาตรหรือความจุ  ชนิด  ลักษณะ  
สํวนประกอบ มุมภายในของรูปส่ีเหล่ียม รูปสามเหล่ียม  รูปวงกลม   การหาความยาวรอบรูป  การหาพื้นท่ี
ของรูปส่ีเหล่ียม รูปสามเหล่ียม   การสร๎างเส๎นขนาน  รูปส่ีเหล่ียม รูปสามเหล่ียม  รูปวงกลม   ลักษณะรูป
เรขาคณิตสามมิติ การวัดขนาดมุม  การสร๎างมุม    การหาความสัมพันธ์ของแบบรูป   การอําน  การเขียน
แผนภูมิแทํงแบบยํนระยะทาง   การคาดคะเนเหตุการณ์และความนําจะเป็น   

โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสรุปผล การใช๎
เทคโนโลยีในการแก๎ปัญหา การใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมายและ
การน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู๎ตําง ๆ ทางคณิตศาสตร์  การมีความคิดสร๎างสรรค์ และการน าความรู๎ไป
เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ  

เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ และมุํงมั่นในการท างาน 
 

ตัวชี้วัด 
          ค 1.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3          
ค 1.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3          
ค 1.3 ป.5/1 
ค 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 , ป.5/4, ป.5/5           
ค 2.2 ป.5/1 
ค 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3         
ค 3.2 ป.5/1, ป.5/2 , ป.5/3  
ค 4.1 ป.5/1 
ค 5.1 ป.5/1, ป.5/2 
ค 5.2 ป.5/1 
ค 6.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6 
 
รวมทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
ค16101 คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      เวลา 160 ชั่วโมง   
 
         ศึกษาการแก๎โจทย์ปัญหาในเรื่องคําประมาณใกล๎เคียงจ านวนเต็มหมื่น   เต็มแสน   เต็มล๎าน   
คําประมาณใกล๎เคียงทศนิยมหนึ่งต าแหนํงและสองต าแหนํง  การเขียนทศนิยมในรูปเศษสํวนและเขียน
เศษสํวนในรูปทศนิยม   การบวก  ลบ  คูณ หาร และการบวกลบคูณหารระคน  การแก๎โจทย์ปัญหาระคนของ
จ านวนนับ  เศษสํวน และทศนิยม และร๎อยละ  การหา  ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  การอธิบายเส๎นทางหรือบอก
ต าแหนํงของส่ิงของตํางๆโดยระบุทิศทางและระยะทางจริงจากรูปภาพ  แผนท่ีและแผนผัง   แผนผังของเมือง
พัทยา  รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  การคาดคะเนพื้นท่ีรูปส่ีเหล่ียม   การหาพื้นท่ีและการหาความยาว
รอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม  รูปวงกลม   การหาปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  สมบัติของเส๎นทแยง
มุมของรูปส่ีเหล่ียมชนิดตํางๆ  การบอกวําเส๎นตรงคํูใดขนานกัน  การสร๎างรูปส่ีเหล่ียม   การแก๎ปัญหาเกี่ยวกับ
แบบรูป  การเขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหา  การแก๎สมการ การอํานข๎อมูลจากกราฟเส๎น   แผนภูมิ
แทํงและแผนภูมิรูปวงกลม   การเขียนแผนภูมิแทํงเปรียบเทียบและกราฟเส๎นโดยใช๎ข๎อมูลจากท๎องถิ่นเมือง
พัทยา   การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ตํางๆ 
         โดยใช๎ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหา  การใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผล  การใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสารส่ือความหมาย การ มีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์  และการน าเสนอ   การเช่ือมโยงความรู๎ตํางๆในทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  
       เพื่อให๎มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝุรู๎  มุํงมั่นในการท างาน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ค 1.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3                    ค 1.2 ป.6/1, ป.6/2   
 ค 1.3  ป.6/1, ป.6/2ค1.4 ป.6/1, ป.6/2 
 ค 2.1 ป.6/1, ป.6/2 , ป.6/3                    ค 2.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3   
 ค 3.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3                    ค 3.2 ป.6/1, ป.6/2                               
 ค 4.1 ป.6/1 , ค 4.2 , ป.6/1                   ค 5.1  ป.6/1, ป.6/2 , ค 5.2 , ป.6/1        
 ค 6.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
 
รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา( ป. 1 – 6 ) 

จุดประสงค์ 
 
 

1. เพื่อให๎เข๎าใจลักษณะท่ัวไป โครงสร๎าง การท างานของ ระบบตําง ๆ ของส่ิงมีชีวิตและความสัมพันธ์
ของส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลาย ในส่ิงแวดล๎อมท่ีแตกตํางกัน   

2. เพื่อให๎เข๎าใจ สมบัติ  การจ าแนก  การเปล่ียนแปลงของวัสดุรอบตัว  สถานะของสาร สมบัติของสาร 
และการท าให๎สารเกิดการเปล่ียนแปลง  สารในชีวิตประจ าวัน การแยกสารอยํางงําย  

3. เพื่อให๎เข๎าใจแรงธรรมชาติ รูปของพลังงาน ผลท่ีเกิดจากการออกแรงกระท ากับวัตถุ ความดัน 
หลักการเบ้ืองต๎นของแรงลอยตัว สมบัติและปรากฏการณ์เบื้องต๎นของแสง เสียง และวงจรไฟฟูา 

4. เพื่อให๎เข๎าใจสมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ า อากาศ  ดวงอาทิตย์และดวงดาวองค์ประกอบ สมบัติ
ของผิวโลก และบรรยากาศ ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์  โลก  และดวงจันทร์ ท่ีมีผลตํอการเกิด
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ   

5. ใช๎ความรู๎และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ในการด ารงชีวิต การศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติม ท า
โครงงานหรือช้ินงานตามท่ีก าหนดให๎หรือตามความสนใจ 

6. ตระหนักในคุณคําของความรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความช่ืนชม ยกยํอง และเคารพสิทธิ
ในผลงานของผ๎ูคิดค๎น 

7. แสดงถึงความสนใจ มุํงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ในการสืบเสาะหาความรู๎  
8. แสดงถึงความซาบซึ้ง หํวงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช๎การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
9. ส่ิงแวดล๎อม อยํางค๎ุมคํา 
10. ท างานรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางสร๎างสรรค์ แสดงถึงความคิดเห็นของตนเองและยอมรั บฟังความคิดเห็นของ

ผ๎ูอื่น  
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) 
 
รายวิชาพื้นฐาน 
 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
ว11101 วิทยาศาสตร์   จ านวน  80  ช่ัวโมง  เวลา  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์จ านวน  2  หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
ว12101 วิทยาศาสตร์  จ านวน  80  ช่ัวโมง  เวลา  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  2  หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
ว13101 วิทยาศาสตร์  จ านวน  80  ช่ัวโมง  เวลา  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์จ านวน  2  หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
ว14101 วิทยาศาสตร์   จ านวน  80  ช่ัวโมง  เวลา  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์จ านวน  2  หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
ว15101 วิทยาศาสตร์   จ านวน  80  ช่ัวโมง  เวลา  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  2  หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
ว16101 วิทยาศาสตร์   จ านวน  80  ช่ัวโมง  เวลา  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  2  หนํวยกิต 
 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 -    
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ค าอธิบายรายวิชา 

 ว11101 วิทยาศาสตร์      กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์                   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1      เวลา 80 ช่ัวโมง 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์ความแตกตํางระหวํางส่ิงมีชีวิตและส่ิงไมํมีชีวิต  ลักษณะ หน๎าท่ี โครงสร๎างภายนอก
ของพืชและสัตว์  โครงสร้างภายนอกของปลาทู  ลักษณะและหน๎าท่ีของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ การดูแล
รักษาสุขภาพและการท างานท่ีสัมพันธ์กัน องค์ประกอบ สมบัติทางกายภาพของดินในท๎องถิ่นและเมืองพัทยา  
ลักษณะท่ีปรากฏหรือสมบัติของวัสดุท่ีใช๎ท าของเลํนของใช๎ในชีวิตประจ าวัน การจัดกลํุมของวัสดุท่ีใช๎ท าของ
เลํน  ของใช๎ในชีวิตประจ าวัน การดึง  การผลักท าให๎วัตถุเคล่ือนท่ี  ส่ิงท่ีปรากฏในท๎องฟูามีดวงอาทิตย์  ดวง
จันทร์และดวงดาว 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจ  สืบค๎นข๎อมูล  ทดลอง   
อธิบาย  อภิปราย  เปรียบเทียบ  จ าแนก  จัดกลํุมข๎อมูล   

เพื่อเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีวินัย ความสนใจใฝุรู๎ ความมุํงมั่น
ในการท างาน อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ประ หยัดอยูํอยํางพอเพียง การรํวมแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผ๎ูอื่น มีเหตุผล การท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางสร๎างสรรค์ 

 
รหัสตัวชี้วัด 
 ว 1.1   ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/1 
 ว 1.2   ป.1/1 
 ว 3.1   ป.1/1, ป.1/2 
 ว 4.1   ป.1/1 

ว 6.1   ป.1/1 
ว 7.1   ป.1/1 

 ว 8.1   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7 
 
รวมทั้งหมด   16ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ว12101 วิทยาศาสตร์                        กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์                
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2      เวลา 80 ช่ัวโมง 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 
 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับน้ า แสง เป็นปัจจัยท่ีจ าเป็นตํอการด ารงชีวิตของพืช อาหาร น้ า อากาศ เป็น
ปัจจัยท่ีจ าเป็นตํอการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ พืชและสัตว์สามารถตอบสนองตํอ แสง 
อุณหภูมิ และการสัมผัส รํางกายของมนุษย์สามารถตอบสนองตํอแสง อุณหภูมิ และการสัมผัส ปัจจั ยท่ีจ าเป็น
ตํอการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ ประโยชน์ของพืชและสัตว์ในท๎องถิ่นและชายฝ่ังทะเลพัทยา 
ประโยชน์ของต้นโกงกาง , ต้นแสม  ชนิด สมบัติ ของวัสดุท่ีน ามาท าของเลํน ของใช๎ เลือกใช๎วัสดุและส่ิงของ
ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสมและปลอดภัย  แรงท่ีเกิดจากแมํเหล็กและการน าแมํเหล็กมาใช๎ประโยชน์  แรงทาง
ไฟฟูาท่ีเกิดจากการถูวัตถุบางชนิด ไฟฟูาเป็นพลังงาน ยกตัวอยํางเครื่องใช๎ไฟฟูาในบ๎านท่ีเปล่ียนพลังงานไฟฟูา
เป็นพลังงานอื่น   ประเภทของดินโดยใช๎สมบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์ และความส าคัญของดวงอาทิตย์ 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจ  สืบค๎นข๎อมูล  ทดลอง   
อธิบาย  อภิปราย  เปรียบเทียบ  จ าแนก  จัดกลํุมข๎อมูล   

เพื่อเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีวินัย ความสนใจใฝุรู๎ ความมุํงมั่น
ในการท างาน อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ประ หยัดอยูํอยํางพอเพียง การรํวมแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผ๎ูอื่น มีเหตุผล การท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางสร๎างสรรค์  
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ว 1.1ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
 ว 1.2ป.2/1 
 ว 3.1ป.2/1, ป.2/2 

ว 4.1ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
 ว 5.1ป.2/1, ป.2/2 

ว 6.1ป.2/1 
ว 7.1ป.2/1 
ว 8.1ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6,ป.2/7, ป.2/8 
 

รวมทั้งหมด   23ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ว13101 วิทยาศาสตร์                                              กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์                
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3         เวลา  80  ช่ัวโมง 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะตํางๆของส่ิงมีชีวิตใกล๎ตัว  ลักษณะท่ีคล๎ายคลึงกันของพํอแมํกับลูกวําเป็นการ
ถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ส่ิงมีชีวิตบางชนิดท่ีสูญพันธุ์ไปแล๎วและท่ีด ารงพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน 
ส่ิงแวดล๎อมในท๎องถิ่นของตน  ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล๎อมระบบนิเวศน์ของสิ่งมีชีวิต
ทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่น     การใช๎ทรัพยากร ธรรมชาติท่ีกํอให๎เกิดปัญหาส่ิงแวดล๎อมในท๎องถิ่นและเมือง
พัทยา  น าเสนอการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางประหยัดและค๎ุมคํา  ชนิดและสมบัติของวัสดุท่ีเป็น
สํวนประกอบของของเลํนของใช๎  การใช๎ประโยชน์ของวัสดุแตํละชนิด  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับวัสดุเมื่อ
ถูกแรงมากระท า  หรือท าให๎ร๎อนขึ้นหรือท าให๎เย็นลง  ประโยชน์และอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
เปล่ียนแปลงของวัสดุ  ผลของการออกแรงท่ีกระท าตํอวัตถุ การตกของวัตถุสํูพื้นโลก แรงท่ีโลกดึงดูดวัตถุ  
แหลํงพลังงานธรรมชาติท่ีใช๎ผลิตไฟฟูา  ความส าคัญของพลังงานไฟฟูา  และเสนอวิธีการใช๎ไฟฟูาอยําง
ประหยัดและปลอดภัย     สมบัติทางกายภาพของน้ าจากแหลํงน้ าในท๎องถิ่น  สํวนประกอบและความส าคัญ
ของอากาศ   การเคล่ือนท่ีของอากาศท่ีมีผลจากความแตกตํางของอุณหภูมิ การขึ้นตกของดวงอาทิตย์  ดวง
จันทร์ การเกิดกลางวัน  กลางคืน และการก าหนดทิศ 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจ  สืบค๎นข๎อมูล   ทดลอง   
อธิบาย  อภิปราย  เปรียบเทียบ  จ าแนก  จัดกลํุมข๎อมูล   

เพื่อเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีวินัย ความสนใจใฝุรู๎ ความมุํงมั่น
ในการท างาน อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ประ หยัดอยูํอยํางพอเพียง การรํวมแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผ๎ูอื่น มีเหตุผล การท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางสร๎างสรรค์  
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ว 1.2ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.2/5 
 ว 2.1ป.3/1 
 ว 2.2ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3 
 ว 3.1ป.3/1, ป.3/2 
 ว 3.2ป.3/1,ป.3/2 

ว 4.1ป.3/1, ป.3/2, ป.2/3 
 ว 5.1ป.3/1, ป.3/2 

ว 6.1ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3 
ว 7.1ป.3/1 
ว 8.1ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6,ป.3/7, ป.3/8 
 

รวมทั้งหมด   28ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ว14101 วิทยาศาสตร์                                 กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์                
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4      เวลา  80 ช่ัวโมง 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิเคราะห์หน๎าท่ีของทํอล าเลียงและปากใบของพืช  น้ า แก๏ส คาร์บอนไดออกไซด์ แสงและ
คลอโรฟิลล์เป็น ปัจจัยท่ีจ าเป็นบางประการตํอการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช  การ
ตอบสนองของพืชตํอแสง เสียงและการสัมผัส  พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองตํอแสง อุณหภูมิ การสัม ผัส  
การเกิดดิน  ชนิด  สมบัติของดินท่ีใช๎ปลูกพืชในท๎องถิ่น สภาพดินในเมืองพัทยา การเคล่ือนท่ีของแสงจาก
แหลํงก าเนิด  การสะท๎อนของแสงท่ีตกกระทบวัตถุ  จ าแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหลํงก าเนิดแสง  
การหักเหของแสงเมื่อผํานตัวกลางโปรํงใสสองชนิด  การเปล่ียนแสงเป็นพลังงานไฟฟูา  แสงขาวประกอบด๎วย
แสงสีตํางๆ   สร๎างแบบจ าลองลักษณะของระบบสุริยะ   
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจ  สืบค๎นข๎อมูล  ทดลอง   
อธิบาย  อภิปราย  เปรียบเทียบ  จ าแนก  จัดกลํุมข๎อมูล   

เพื่อเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีวินัย ความสนใจใฝุรู๎ ความมุํงมั่น
ในการท างาน อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ประ หยัดอยูํอยํางพอเพียง การรํวมแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผ๎ูอื่น มีเหตุผล การท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางสร๎างสรรค์  
 
รหัสตัวชี้วัด 

ว 1.1   ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4 
 ว 5.1   ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4,ป.4/5,ป.4/6 
 ว 6.1   ป.4/1 
 ว 6.1   ป.4/2 

ว 7.1   ป.4/1 
ว 8.1   ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4,ป.4/5,ป.4/6 
ว 8.1   ป.4/7,ป.4/8 

 
รวมทั้งหมด   21ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ว15101 วิทยาศาสตร์                                   กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์                
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5       เวลา  80  ช่ัวโมง 

………………………………………………………………………….………………………………………. 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์สํวนประกอบของดอก  โครงสร๎างท่ีเกี่ยวข๎องกับการสืบพันธุ์ของพืชดอก  การสืบพันธุ์ของพืช
ดอก     การขยายพันธุ์พืช  วัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด  พืชดอกและพืชไมํมีดอก  ลักษณะของพืชดอกท่ีเป็นพืช
ใบเล้ียงเด่ียว และพืชใบเล้ียงคํู การสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ของสัตว์วัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด   จ าแนกสัตว์เป็นกลํุม
โดยใช๎ลักษณะภายในและลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์  ลักษณะของตนเองกับคนในครอบครัว  การถํายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิตในแตํละรุํน สมบัติของวัสดุชนิดตํางๆ  เกี่ยวกับความยืดหยุํน  ความแข็ง  ความเหนียว  การ
น าความร๎อน  การน าไฟฟูา  และความหนาแนํน  การหาของแรงลัพธ์ของแรงสองแรงซึ่งอยูํในแนวเดียวกันท่ีกระท าตํอ
วัตถุ   ความดันอากาศ  ความดันของของเหลว  แรงพยุงของของเหลว  การลอยตัวและการจมของวัตถุ  แรงเสียดทาน  
การเกิดเสียงและการเคล่ือนท่ีของเสียง  การเกิดเสียงสูง  เสียงต่ า  เสียงดัง เสียงคํอย  และอันตรายท่ีเกิดขึ้นเมื่อฟัง
เสียงดังมาก ๆ  การเกิดเมฆ  หมอก  น้ าค๎าง  ฝน ลูกเห็บ วัฏจักรน้ า  ลม  และลมพัทธยา   ออกแบบและสร๎าง
เครื่องมืออยํางงํายในการวัดอุณหภูมิ  ความช้ืน  ความกดอากาศ  การเกิดทิศและปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาว
โดยใช๎แผนท่ีดาว 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจ  สืบค๎นข๎อมูล  ทดลอง   
อธิบาย  อภิปราย  เปรียบเทียบ  จ าแนก  จัดกลํุมข๎อมูล   

เพื่อเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีวินัย ความสนใจใฝุรู๎ ความมุํงมั่นในการ
ท างาน อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ประ หยัดอยูํอยํางพอเพียง การรํวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผ๎ูอื่น มีเหตุผล การท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางสร๎างสรรค์  
 
รหัสตัวชี้วัด 

ว 1.1ป5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
ว 1.2ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 

 ว 3.1ป.5/1, ป.5/2 
 ว 4.1ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
 ว 4.2ป5/1 

ว 5.1ป.5/1, ป.5/2,ป.5/3, ป.5/4 
ว 6.1ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3, ป.5/4 
ว 7.1ป.5/1 
ว 8.1ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6,ป.5/7, ป.5/8 

 
รวมทั้งหมด   34ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ว16101 วิทยาศาสตร์                                 กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์                
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6        เวลา 80ช่ัวโมง 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์การเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผ๎ูใหญํ   การท างานท่ีสัมพันธ์กันของระบบ
ยํอยอาหาร  ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์  สารอาหารที่จ าเป็นตํอรํางกาย  และสัดสํวนท่ีเหมาะสม
กับเพศและวัย  ความสัมพันธ์ของกลํุมส่ิงมีชีวิตในแหลํงท่ีอยูํตําง ๆ ความสัมพันธ์ระหวํางการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตกับ
สภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น  แหลํงทรัพยากรธรรม ชาติ ในแตํละท๎องถิ่นที่เป็นประโยชน์ตํอการด ารงชีวิต    การดูแล
รักษาส่ิงแวดล๎อมในท๎องถิ่นที่เป็นประโยชน์ตํอการด ารงชีวิต  ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ ผลตํอส่ิงมีชีวิต
จากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล๎อมท้ังโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์  แนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม  ปัญหาน้ าเสียในเขตเมืองพัทยา  สมบัติของของแข็ง  ของเหลวและแก๏ส  การจ าแนกประเภทของสารที่
ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  วิธีการแยกสารบางชนิดท่ีผสมกันโดยการกรํอน  การตกตะกอน  การกรอง  การระเหิด  การ
ระเหยแห๎ง  สมบัติของสารเมื่อสารเกิดการละลายและเปล่ียนสถานะ การเปล่ียนแปลงท่ีท าให๎เกิดสารใหมํและมีสมบัติ
เปล่ียนแปลงไป  การเลือกใช๎สารแตํละประเภทได๎อยํางถูกต๎องและปลอดภัย   การเปล่ียนแปลงของสารที่กํอให๎เกิดผล
ตํอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล๎อม  การตํอวงจรไฟฟูาอยํางงําย  ตัวน าและฉนวนไฟฟูา  การตํอเซลล์ไฟฟูาและหลอดไฟฟูา
แบบอนุกรม  แบบขนาน  การเกิดสนามแมํเหล็กไฟฟูารอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟูาผําน   ประเภทของหินโดยใช๎
ลักษณะของหิน สมบัติของหินเป็นเกณฑ์   การเปล่ียนแปลงของหิน  ธรณีพิบัติภัย ท่ีมีผลตํอมนุษย์และสภาพแวดล๎อม
ในท๎องถิ่นและเมืองพัทยา  สร๎างแบบจ าลองการเกิดฤดู  ข๎างขึ้นข๎างแรม  สุริยุปราคา และจันทรุปราคา ความก๎าวหน๎า
และประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจ  สืบค๎นข๎อมูล  ทดลอง  อธิบาย  
อภิปราย  เปรียบเทียบ  จ าแนก  จัดกลํุมข๎อมูล   

เพื่อเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีวินัย ความสนใจใฝุรู๎ ความมุํงมั่นในการ
ท างาน อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ประ หยัดอยูํอยํางพอเพียง การรํวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผ๎ูอื่น มีเหตุผล การท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางสร๎างสรรค์  
รหัสตัวชี้วัด  

ว 1.1ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3    
ว 2.1ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ว 2.2ป.6/1,ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 
ว 3.1ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 
ว 3.2ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ว 5.1ป.6/1,ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 
ว 6.1ป.6/1,ป.6/2, ป.6/3 
ว 7.1ป.6/1   
ว 7.2ป.6/1 
ว 8.1ป.6/1,ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 , ป.6/7, ป.6/8 
รวมทั้งหมด  37ตัวชี้วั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับประถมศึกษา( ป.1 – 6 ) 

จุดประสงค์ 
 

1. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผ๎ูท่ีอยูํรอบข๎าง  ตลอดจนสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น ท่ีอยูํอาศัย
และเช่ือมโยงประสบการณ์ไปสํูโลกกว๎าง   

2. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีทักษะกระบวนการ  และมีข๎อมูลท่ีจ าเป็นตํอการพัฒนาให๎เป็นผ๎ูมีคุณธรรม  
จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ  มีความเป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  
การอยูํรํวมกันและการท างานกับผ๎ูอื่น  มีสํวนรํวมในกิจกรรมของห๎องเรียน  และได๎ฝึกหัดในการตัดสินใจ 

3. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  และชุมชนในลักษณะการบรูณาการ
ผ๎ูเรียนได๎เข๎าใจแนวคิดเกี่ยวกับปัจจุบันและอดีต  มีความรู๎พื้นฐานทางเศรษฐกิจได๎ข๎อคิดเกี่ยวกับรายรับ -
รายจํายของครอบครัว  เข๎าใจถึงการเป็นผ๎ูผลิต  ผ๎ูบริโภค  รู๎จักการออมขั้นต๎นและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  หน๎าท่ีพลเมือง  
เศรษฐศาสตร์    และภูมิปัญญา  เพื่อเป็นพื้นฐานในการท าความเข๎าใจในขั้นที่สูงตํอไป  

5. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎ของจังหวัด  ภาค  และประเทศของตนเอง  ลักษณะทางการภาพ  สังคม  ประเพณี  
และวัฒนธรรม  รวมท้ังการเมืองการปกครอง  สภาพเศรษฐกิจโดยเน๎นความเป็นประเทศไทย 

6. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาความรู๎และความเข๎าใจ  ในเรื่องศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตนตามหลัก
ค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ  รวมท้ังมีสํวนรํวมศาสนาพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น 

7. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎ศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิหน๎าท่ีในฐานะพลเมืองดีของท๎องถิ่นจังหวัด  
ภาค  และประเทศ  รวมท้ังได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม  ของท๎องถิ่น
ตนเองมากยิ่งขึ้น 

8. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคตํางๆของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ๎าน
ได๎รับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร์  เกี่ยวกับศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  หน๎าท่ีพลเมือง  
เศรษฐศาสตร์    และภูมิศาสตร์เพื่อขยายประสบการณ์ไปสํูการท าความเข๎าใจ  ในภูมิภาค  ซีกโลกตะวันออก
และตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา  คุณธรรม  จริยธรรม  คํานิยมความเช่ือ ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  
การด าเนินชีวิต  การจัดระเบียบทางสังคม  และการเปล่ียนแปลงทางสังคมจากอดีตสํูปัจจุบัน  
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) 

 
วิชาพื้นฐาน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ส11101 สังคมศึกษา   จ านวน 80 ช่ัวโมง  เวลา 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน  2  หนํวยกิต 
ส11102 ประวัติศาสตร์   จ านวน 40 ช่ัวโมง  เวลา 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน  1  หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
ส12101 สังคมศึกษา  จ านวน 80 ช่ัวโมง  เวลา 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน  2  หนํวยกิต 
ส12102 ประวัติศาสตร์   จ านวน 40 ช่ัวโมง  เวลา 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน  1  หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ส13101 สังคมศึกษา   จ านวน 80 ช่ัวโมง  เวลา 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน  2  หนํวยกิต 
ส13102 ประวัติศาสตร์   จ านวน 40 ช่ัวโมง  เวลา 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน  1  หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
ส14101 สังคมศึกษา   จ านวน 80 ช่ัวโมง  เวลา 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน  2  หนํวยกิต 
ส14102 ประวัติศาสตร์   จ านวน 40 ช่ัวโมง  เวลา 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน  1  หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ส15101 สังคมศึกษา   จ านวน 80 ช่ัวโมง  เวลา 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน  2  หนํวยกิต 
ส15102 ประวัติศาสตร์   จ านวน 40 ช่ัวโมง  เวลา 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน  1  หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ส16101 สังคมศึกษา   จ านวน 80 ช่ัวโมง  เวลา 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน  2  หนํวยกิต 
ส16102 ประวัติศาสตร์   จ านวน 40 ช่ัวโมง  เวลา 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน  1  หนํวยกิต 
 
วิชาเพิ่มเติม 
    
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ส11201 อาเซียนศึกษา 1  จ านวน  40  ช่ัวโมง  เวลา  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1  หนํวยกิต 
ส11202 หน๎าท่ีพลเมือง 1  จ านวน  40  ช่ัวโมง  เวลา  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1  หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
ส12201 อาเซียนศึกษา 2  จ านวน  40  ช่ัวโมง  เวลา  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1  หนํวยกิต 
ส12202 หน๎าท่ีพลเมือง 2  จ านวน  40  ช่ัวโมง  เวลา  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1  หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ส13201 อาเซียนศึกษา 3  จ านวน  40  ช่ัวโมง  เวลา  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1  หนํวยกิต 
ส13202 หน๎าท่ีพลเมือง 3  จ านวน  40  ช่ัวโมง  เวลา  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1  หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
ส14201 อาเซียนศึกษา 4  จ านวน  40  ช่ัวโมง  เวลา  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1  หนํวยกิต 
ส14202 หน๎าท่ีพลเมือง 4  จ านวน  40  ช่ัวโมง  เวลา  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1  หนํวยกิต 
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ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ส15201 อาเซียนศึกษา 5  จ านวน  40  ช่ัวโมง  เวลา  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน  1  หนํวยกิต 
ส15202 หน๎าท่ีพลเมือง 5  จ านวน  40  ช่ัวโมง  เวลา  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน  1  หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ส16201 อาเซียนศึกษา 6  จ านวน  40  ช่ัวโมง  เวลา  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน  1  หนํวยกิต 
ส16202 หน๎าท่ีพลเมือง 6  จ านวน  40  ช่ัวโมง  เวลา  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน  1  หนํวยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส11101  สังคมศึกษา    กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1    เวลา 80 ช่ัวโมง     จ านวน  2  หนํวยกิต  

………………………………………………………………………………………………………………. 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาพุทธประวัติ  การด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  และศาสนิกชนตัวอยําง  ปฏิบัติตาม
หลัก โอวาท 3  บ าเพ็ญประโยชน์ตํอวัดหรือศาสนสถาน  การแสดงตนเป็น 
ศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือและปฏิบัติตนในศาสนพิธีในวันส าคัญทางศาสนา  บอกช่ือวัดและศาสนสถานท่ีตนเอง
นับถือในชุมชนการปฏิบัติตนตามบทบาท  สิทธิ  เสรีภาพ  หน๎าท่ีของตนเอง  การปฏิบัติตนเป็นคนดีตํอครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชนสังคม  รวมท้ังการอยูํรํวมกับผ๎ูอื่น  การยอมรับความแตกตํางของคนในสังคม  รู๎บทบาทหน๎าท่ีของ
ตนเองและมีสํวนรํวมตามกระบวนการประชาธิปไตย  รู๎ขนบธรรมเนียมประเพณี  สัญลักษณ์  ค าขวัญ  โครงสร๎าง  
บทบาทนายกเมืองพัทยา  ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์  การผลิต  การบริโภค  ผ๎ูผลิต  ผ๎ูบริโภค  การแลกเปล่ียนสินค๎า  
รายรับ  รายจํายของตนเอง  การออม การท างานท่ีกํอให๎เกิดรายได๎ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  แยกแยะส่ิงตํางๆ
รอบตัวที่เกิดข้ึน  ระบุความสัมพันธ์ของต าแหนํงระยะทิศทางตํางๆ   การใช๎แผนผังการสังเกต  การเปล่ียนแปลงของ
สภาพอากาศในรอบวัน  และเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล๎อมท่ีอยูํรอบๆ ตัวเรา  รู๎คุณคําส่ิงแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ  การมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม  และระบบพึ่งพาอาศัยกัน 
 โดยใช๎กระบวนการการสืบค๎น  การสรุปความรู๎  การปฏิบัติ  การสาธิต  และการอภิปราย เพื่อให๎เกิดความรู๎  
ความคิด  ความเข๎าใจ  รู๎จักตนเอง ชุมชน  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในฐานะสมาชิกของครอบครัว  โรงเรียนตามวิถี
ประชาธิปไตย  การอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข 
 เพื่อให๎เห็นคุณคําของการน าความรู๎เกี่ยวกับการสืบค๎น  น าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรม 
จริยธรรม  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  ใช๎ชีวิตอยูํอยํางพอเพียง  
มีจิตสาธารณะ  และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
  
รหัสตัวชี้วัด 

ส 1.1  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4   
ส 1.2ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3   
ส 2.1  ป.1/1 , ป.1/2 
ส 2.2ป.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 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส12101  สังคมศึกษา     กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2    เวลา 80 ช่ัวโมง     จ านวน  2  หนํวยกิต 

………………………………………………………………………………………………………………. 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติของพระพุทธศาสนาท่ีตนนับถือ  การด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลํา
และศาสนิกชนตัวอยําง  ความศรัทธาพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามหลัก โอวาท 3  การบริหารจิตและการเจริญปัญญา  
ศาสนพิธี แนวทางปฏิบัติของศาสนิกชน  ศึกษาค๎นคว๎าวัดในชุมชน การปฏิบั ติกิจของสงฆ์ วันส าคัญทางศาสนา  การ
สวดมนต์แผํเมตตา  มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิหรือการพัฒนาตนตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ  การเป็น
พลเมืองท่ีดีในสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในเรื่องวิถีประชาธิปไตย  สิทธิ  เสรีภาพ  สิทธิ
มนุษยชน  การปฏิบัติตนตามข๎อตกลง กติกา กฎระเบียบของชุมชน   และขนบธรรมเนียมประเพณี แสดงพฤติกรรมใน
การยอมรับความคิด  ความเช่ือและการปฏิบัติของบุคคลอื่นท่ีแตกตํางกันโดยปราศจากอคติ  ศรัทธายึดมั่นในการ
ปกครองในระบอบ  รวมท้ังโครงสร๎างเมืองพัทยา  ศึกษาทรัพยากรท่ีน ามาผลิตสินค๎าและบริการ รายรับ-รายจําย  
หน๎าท่ีในฐานะผ๎ูผลิต ผ๎ูบริโภคในระดับตนเองและครอบครัว  ทรัพยากรในการผลิต เศรษฐกิจพอเพียง  อาชีพ  การซื้อ
ขาย แลกเปล่ียน  การบริหาร การออม  ความส าคัญของธนาคารและการแลกเปล่ียนสินค๎าและบริการโดยวิธีตํางๆ  
และการประกอบอาชีพของประชากรเมืองพัทยา  ลักษณะทางกายภาพกับวัฒนธรรมทางภูมิศาสตร์ของชุมชน  
ต าแหนํง  ท่ีต้ัง  ระยะทิศทาง  ลักษณะทางกายภาพของส่ิงตํางๆ  ท่ีปรากฏในลูกโลก  แผนท่ี  แผนผัง  และภาพถําย  
ปรากฏการณ์ระหวํางโลกกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์  ส่ิงแวดล๎อมทางธรรมชาติ  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติท่ีใช๎แล๎วหมดส้ินและไมํหมดส้ิน  การมีสํวนรํวมในการฟื้นฟูปรับปรุงส่ิงแวดล๎อมในโรงเรียนและชุมชน 
ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
 โดยใช๎กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  การให๎เหตุผลการจ าแนก  การประยุกต์ การปรับปรุง การสรุปความรู๎  การ
จัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ  การปฏิบัติ  การสาธิต  และการอภิปรายเพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  

เพื่อให๎สามารถน าเสนอ  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณคําของการน าความรู๎
เกี่ยวกับการสืบค๎นข๎อมูล  น าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
ซื่อสัตย์สุจริต  ใช๎ชีวิตอยูํอยํางพอเพียง มีจิตสาธารณะ  และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
  
รหัสตัวชี้วัด 

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  
ส3.2ป.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 ตัวชี้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส13101  สังคมศึกษา     กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3    เวลา 80 ช่ัวโมง      จ านวน  2  หนํวยกิต 

………………………………………………………………………………………………………………. 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติความเป็นมา  รู๎และเข๎าใจหลักธรรมของศาสนาพุทธ หรือศาสนาท่ีตนนับถือ เห็นคุณคําและ
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  ศึกษาค๎นคว๎าการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  หลักค าสอนท่ีตนนับถือ  ปฏิบัติตนเพื่อ
การเป็นพลเมืองดีของสังคม  การบริหารงานของเมืองพัทยา  และ โครงสร๎างเมืองพัทยารู๎จักสิทธิหน๎าท่ีและด าเนินชีวิต
ตามวิถีไทย  ประเพณีและวัฒนธรรมตํางๆ  รวมท้ังประเพณีวันไหล วันกองข๎าว  วันลอยกระทงท่ีจัดขึ้นในเมืองพัทยา
อธิบายหลักการและกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์  การผลิต  การบริโภค  การตัดสินใจเลือกใช๎ทรัพยากรท่ีมีอยูํอยําง
จ ากัด  ค๎ุมคําและเกิดประโยชน์สูงสุด  ตลาด  ศูนย์การค๎า สวนสาธารณะ  การบริการขนสํงทางบกท่ีมีอยูํในเมืองพัทยา  
บอกความส าคัญของภาษี บทบาทหน๎าท่ีของประชาชนในการเสียภาษี  ใช๎  
แผนท่ี  แผนผัง  และภาพถํายในการหาข๎อมูลเพื่อแสดงต าแหนํงท่ีต้ังของสถานท่ีส าคัญ  และแผนผังเขตเมืองพัทยา 
ความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน  ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงเปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดล๎อมในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 โดยใช๎กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  การให๎เหตุผล  การจ าแนก  การประยุกต์  การปรับปรุง  
การสรุปความรู๎  การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ  การปฏิบัติ  การสาธิต  และการอภิปราย เพื่อให๎เกิดความรู๎  
ความคิด  ความเข๎าใจ  และการน าเสนอส่ิงท่ีเรียนรู๎ 
 เพื่อให๎เห็นคุณคําของการน าความรู๎เกี่ยวกับการสืบค๎นข๎อมูล  น าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มี
คุณธรรม จริยธรรม  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  ใช๎ชีวิตอยูํอยํางพอเพียง  
มีจิตสาธารณะ  และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
  
 
รหัสตัวชี้วัด 

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   
ส2.2 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 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส14101  สังคมศึกษา     กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4    เวลา 80 ช่ัวโมง      จ านวน  2  หนํวยกิต 

………………………………………………………………………………………………………………. 
ค าอธิบายรายวิชา 
              ศึกษาความส าคัญพุทธประวัติต้ังแตํบรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม  ข๎อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลํา  
ศาสนิกชนตัวอยําง  ไตรสิกขา  หลักธรรมโอวาท 3  การท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  
สวดมนต์แผํเมตตา  สติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ
เพื่อการอยูํรํวมกัน  การมีสํวนรํวมในการบ ารุงรักษาศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนับถือ  มารยาทของความเป็นศาสนิก
ชนท่ีดีปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม  วันส าคัญทางศาสนา  การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สิทธิพื้นฐานท่ี
เด็กทุกคนพึงได๎รับตามกฎหมาย  ความแตกตํางทางวัฒนธรรมของกลํุมคนในท๎องถิ่น  วิธีการท่ีจะอยูํรํวมกันอยํางสันติ
สุข  อ านาจอธิปไตย  ความส าคัญของระบบประชาธิปไตย บทบาทหน๎าท่ีของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ ง  
ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ศึกษา 
อธิบาย  การเลือกตั้งสภานักเรียน  บทบาทผ๎ูใหญํบ๎าน  ก านัน และภูมิปัญญาไทยในเมืองพัทยา  ปัจจัยท่ีมีผลตํอการ
เลือกซื้อสินค๎า บริการ  สิทธิพื้นฐาน  การรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผ๎ูบริโภค หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง  สภาพแวดล๎อมทางกายภาพของชุมชนท่ีสํงผลตํอการด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด  การเปล่ียนแปลง
สภาพแวดล๎อมในจังหวัดและผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงนั้น  ศึกษาลักษณะชายหาดพัทยาการมีสํวนรํวมในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมในชุมชน  และจังหวัด 
                โดยใช๎กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการกลํุม  การใช๎เหตุผล  กระบวนการคิดวิเคราะห์  
กระบวนการฝึกปฏิบัติ  กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ  การปฏิบัติ  การ
สาธิต  และการอภิปรายเพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  
                 เพื่อให๎เห็นคุณคําของการน าความรู๎เกี่ยวกับการสืบค๎นข๎อมูล  น าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
มีคุณธรรม จริยธรรม  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  ใช๎ชีวิตอยูํอยํางพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  และมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 
รหัสตัวชี้วัด 

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   
ส2.2ป.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 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส15101  สังคมศึกษา    กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5    เวลา 80 ช่ัวโมง     จ านวน  2  หนํวยกิต 

………………………………………………………………………………………………………………. 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนา ศาสนาอื่นๆ  รวมท้ังประวัติของพระพุทธเจ๎าและประวัติของศาสดา
ศาสนาอื่นๆ  เรื่องราวพระรัตนตรัย  ไตรสิกขา  โอวาท 3  อริยสัจ 4  คัมภีร์ทางศาสนาท่ีตนนับถือ  การสวดมนต์นั่ง
สมาธิ  พิธีกรรมทางศาสนาด๎านตํางๆ  การปฏิบัติตนตามบทบาท  สิทธิ  เสรีภาพ  หน๎าท่ี  รู๎จักปกปูองตนเองจากการ
ถูกละเมิดสิทธิ  ศึกษาค๎นคว๎าวัฒนธรรมของไทย  อารยธรรมตํางชาติในเมืองพัทยาท่ีเป็นเอกลักษณ์โดดเดํน มีสํวนรํวม
ในการอนุรักษ์  ให๎ความส าคัญของการปกครองสํวนท๎องถิ่น  ขั้นตอนการเลือกตั้ง  ท้ังในระดับท๎องถิ่นและระดับชาติ  
รวมทั้งการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยารู๎ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการผลิตสินค๎าและบริการ  
หลักการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  สหกรณ์  และบทบาทหน๎าท่ีของสถาบันการเงินตํางๆ รวมทั้งระบบ
เศรษฐกิจและสถาบันการเงินในเมืองพัทยา มีความรู๎เกี่ยวกับแผนท่ี  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  มี
สํวนรํวมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล๎อมท้ังในประเทศและของเมืองพัทยา 
 โดยใช๎กระบวนการส ารวจตรวจสอบ  การสืบค๎น  การจดบันทึก  การอภิปราย  เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  
สามารถน าเสนอส่ิงท่ีเรียนรู๎ให๎ผ๎ูอื่นเข๎าใจได๎ 
 เพื่อให๎เห็นคุณคําของการน าความรู๎เกี่ยวกับการสืบค๎นข๎อมูล  น าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มี
คุณธรรม จริยธรรม  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  ใช๎ชีวิตอยูํอยํางพอเพียง  
มีจิตสาธารณะ  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  และเห็นแกํประโยชน์สํวนรวมมากกวําประโยชน์สํวนตน 
  
รหัสตัวชี้วัด 

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    
ส2.2ป.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 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส16101  สังคมศึกษา                        กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6      เวลา 80 ช่ัวโมง     จ านวน  2  หนํวยกิต 

………………………………………………………………………………………………………………. 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนา  ศาสนาส าคัญๆ ของโลก  ประวัติของพระพุทธเจ๎า  และศาสดาของ
ศาสนาอื่นๆ  หลักธรรม  โอวาท 3เญจศีล  เบญจธรรม  อบายมุข 6  พุทธศาสนสุภาษิต  การด าเนินชีวิตตามแบบศา
สนิกชนตัวอยําง  การสวดมนต์แผํเมตตา  การบริหารจิตเจริญปัญญา  การปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนา  ศึกษา
บทบาทของผ๎ูน าศาสนา  พิธีกรรมทางศาสนาและศาสนาท่ีตนนับถือในเขตเมืองพัทยาการปฏิบัติตนตามกฎหมาย ท้ัง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  และกฎหมายในชีวิตประจ าวัน  การเลือกรับข๎อมูลขําวสารที่ถูกต๎องเหมาะสม  ศึกษาโครงสร๎าง
การบริหารงานของเมืองพัทยารู๎บทบาทของผ๎ูผลิตและผ๎ูบริโภคท่ีดี  เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางผ๎ูผลิตและผ๎ูบริโภค  
รู๎จักการใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  ความส าคัญของกลํุมการค๎าอาเซียน  การแลกเปล่ียนสกุลเงินตํางๆ  และ
การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบเศรษฐกิจ  สถาบันการเงินท่ีมีในเขตเมืองพัทยา  ใช๎เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ได๎   ศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมืองพัทยา  ลักษณะของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นทั้งของไทย
และของโลก 
 โดยใช๎กระบวนการส ารวจ  สืบค๎นข๎อมูล  การบันทึก  การจัดกลํุม  การอภิปราย  การอธิบาย  เพื่อให๎เกิด
ความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถน าเสนอส่ิงท่ีเรียนรู๎ให๎ผ๎ูอื่นเข๎าใจได๎  
 เพื่อให๎เห็นคุณคําของการน าความรู๎เกี่ยวกับการสืบค๎นข๎อมูล  น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  ใช๎ชีวิตอยูํอยํางพอเพียง มีจิตสาธารณะ  มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย  และเห็นแกํประโยชน์สํวนรวมมากกวําประโยชน์สํวนตน  รวมท้ังแสวงหาส่ิงใหมํให๎กับตนเองอยูํเสมอ 
  
รหัสตัวชี้วัด 

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 
ส2.2 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 , ป.6/3 
ส 5.2  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 

 
รวม  32  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 ส11102  ประวัติศาสตร์                กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1                 เวลา 40 ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หนํวยกิต 

............................................................................................................................................ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการหาข๎อมูลทางประวัติศาสตร์  การนับชํวงเวลา  บอกวัน  เดือน  ปี  ตามปฏิทินท่ีใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน  เรียงล าดับเหตุการณ์  ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว  การเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล๎อม ส่ิงของ เครื่องใช๎ หรือการด าเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพํอแมํ ปูุ ยํา ตา ยาย  เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ในอดีตท่ีมีผลกระทบตํอตนเองในปัจจุบัน  สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย   สภาพที่ส าคัญของชาติ  รักและภาคภูมิใจใน
ท๎องถิ่นรวมทั้งศึกษาค๎นคว๎าขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม  ประเพณีในชุมชน  สัญลักษณ์ประจ าเมืองพัทยา  ค าขวัญเมือง
พัทยา 
 โดยใช๎วิธีการสืบค๎นทางประวัติศาสตร์  วิเคราะห์หาความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ตํางๆ ใช๎
แผนภาพเส๎นเวลาในการเรียงล าดับเหตุการณ์  เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ  
 เพื่อให๎เห็นคุณคําของการน าความรู๎เกี่ยวกับวิธีการสืบค๎นทางประวัติศาสตร์ไปใช๎ในการค๎นหาข๎อมูลใน
ชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรม จริยธรรม  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  ใช๎ชีวิตอยูํอยํ างพอเพียง มีจิตสาธารณะ  
และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
  
 
รหัสตัวชี้วัด 

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  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส12102  ประวัติศาสตร์         กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2       เวลา  40  ช่ัวโมง     จ านวน  1.0  หนํวยกิต 

............................................................................................................................................ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการหาข๎อมูลทางประวัติศาสตร์  เรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน  ตามวันเวลาท่ีเกิดขึ้น  การ
เปล่ียนแปลงในชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนของตน  แสดงเหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบันและอนาคต  ล าดับเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเอง  โดยใช๎หลักฐานท่ีเกี่ยวข๎อง  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีตํอวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน  ระบุบุคคลท่ีท าประโยชน์ตํอท๎องถิ่นหรือประเทศชาติ  การยกตัวอยํางวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิ
ปัญญาไทยท่ีภาคภูมิใจ  และควรอนุรักษ์ไว๎และศึกษาค๎นคว๎าประวัติโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) 
 โดยใช๎วิธีการสืบค๎นข๎อมูลทางประวัติศาสตร์  วิเคราะห์หาความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
ตํางๆ  ใช๎แผนภาพเส๎นเวลาในการเรียงล าดับเหตุการณ์  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  
 เพื่อให๎เห็นคุณคําของการน าความรู๎เกี่ยวกับวิธีการสืบค๎นทางประวัติศาสตร์ไปใช๎ในการค๎นหาข๎อมูลใน
ชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรม จริยธรรม  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  ใช๎ชีวิตอยูํอยํางพอเพียง มีจิตสาธารณะ  
และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
  
 
รหัสตัวชี้วัด 

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  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส13102  ประวัติศาสตร์    กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3    เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หนํวยกิต 

............................................................................................................................................ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับศักราชท่ีปรากฏในปฏิทิน  เหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียน ชุมชน โดยระบุหลักฐาน  ข๎อมูลท่ี
เกีย่วข๎อง  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการตั้งถิ่นฐาน  และพัฒนาการของชุมชน  เปรียบเทียบความเหมือน  และความ
แตกตํางทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ  ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ  ของ
พระมหากษัตริย์ในอดีตถึงรัชกาลปัจจุบัน  ประวัติสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช  เลําวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมี
สํวนปกปูองประเทศชาติ 
 โดยใช๎กระบวนการสืบค๎นข๎อมูลทางประวัติศาสตร์  วิเคราะห์ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
ตํางๆ  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ   

เพื่อให๎เห็นคุณคําของการน าความรู๎เกี่ยวกับวิธีการสืบค๎นทางประวัติศาสตร์ไปใช๎ในการค๎นหาข๎อมูลใน
ชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรม จริยธรรม  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  ใช๎ชีวิตอยูํอยํางพอเพียง มีจิตสาธารณะ  
และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
  
 
รหัสตัวชี้วัด 

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  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส14102  ประวัติศาสตร์    กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4    เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หนํวยกิต 

............................................................................................................................................ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเรื่องการนับชํวงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ  อธิบายสมัยในการศึกษาประวัติของ
มนุษยชาติโดยสังเขป  แยกแยะประเภทหลักฐานท่ีใช๎ในการศึกษาความเป็นมาของท๎องถิ่น  และการตั้งหลักแหลํงและ
พัฒนาการของมนุษย์  ยุคกํอนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์โดยสังเขป  ยกตัวอยํางหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่
พบในท๎องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติและศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย  บอกประวัติและผลงานของ
บุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย  และศึกษาค๎นคว๎าประวัตินายกเมืองพัทยาอดีต-ปัจจุบัน 
 โดยใช๎วิธีการสืบค๎นทางประวัติศาสตร์  วิเคราะห์หาความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ตํางๆ ใช๎
แผนภาพเส๎นเวลาในการเรียงล าดับเหตุการณ์  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  

เพื่อให๎เห็นคุณคําของการน าความรู๎เกี่ยวกับวิธีการสืบค๎นทางประวัติศาสตร์ไปใช๎ในการค๎นหาข๎อมูลในชีวิตจริง  
มีคุณธรรม จริยธรรม  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  ใช๎ชีวิตอยูํอยํางพอเพียง มีจิตสาธารณะ  และมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
  
รหัสตัวชี้วัด 

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  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส15102  ประวัติศาสตร์               กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5      เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หนํวยกิต 

............................................................................................................................................ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติความเป็นมา  หลักฐานทางประวัติศาสตร์  แหลํงข๎อมูลทางประวัติศาสตร์  การเข๎ามาของอารย
ธรรมอินเดีย  และจีน  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน  การเข๎ามาของวัฒนธรรมตํางชาติ  การสถาปนา
อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา  พัฒนาการด๎านการเมือง  การปกครอง  และเศรษฐกิจ  บุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา  การกอบ
กู๎เอกราชและการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี  และพระราชประวัติและผลงานของสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช  และ
ศึกษาค๎นคว๎าประวัติหมูํบ๎านนาเกลือ  บ๎านหนองใหญํ  บ๎านหนองปรือ  และภูมิปัญญาท๎องถิ่นเมืองพัทยา 
 โดยกระบวนการน าเสนอโดยการจัดการอภิปราย  รายงานกลํุม  จัดท ารายงาน  ชีวประวัติของสมเด็จพระเจ๎า
ตากสินมหาราช  สืบค๎นข๎อมูลจากเอกสาร  และจัดท าหนังสือเลํมเล็ก  

เพื่อให๎เห็นคุณคําของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น  สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
มีคุณธรรม จริยธรรม  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  ใช๎ชีวิตอยูํอยําง พอเพียง มีจิตสาธารณะ  และมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
  
 
รหัสตัวชี้วัด 

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  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส16102  ประวัติศาสตร์    กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6    เวลา  40  ช่ัวโมง     จ านวน  1.0  หนํวยกิต 

............................................................................................................................................ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาประวัติศาสตร์ที่เป็นเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในอดีต  ความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์  
ความสัมพันธ์ของกลํุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  สภาพสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  ความสัมพันธ์ของไทยและ
อาเซียน  ประวัติอาเซียน  การตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีของไทย  พระมหากษัตริย์ต้ังแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน  
บุคคลส าคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และศึกษาค๎นคว๎าประวัติและความเป็นมาของเมืองพัทยา 
 โดยใช๎การสืบค๎นข๎อมูล  การบันทึก  การจัดกลํุมอภิปราย  น าเสนอเป็นรูปการเขียนรายงาน  และสามารถ
น าเสนอได๎ในส่ิงท่ีเรียนรู๎ 

เพื่อให๎เห็นคุณคําการสืบค๎นเรื่องราว  ข๎อมูลทางประวัติศาสตร์  น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรม 
จริยธรรม  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  ใช๎ชีวิตอยูํอยํางพอเพียง มีจิตสาธารณะ  และมีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 

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  ตวัช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส11201 อาเซียนศึกษา 1                    กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1                                     เวลา  40  ช่ัวโมง  

 
 ศึกษา วิเคราะห์ความรู๎เกี่ยวกับประเทศท่ีเป็นสมาชิกอาเซียน ลักษณะธงชาติอาเซียน ค ากลําวทักทาย การ
แตํงกาย ดอกไม๎ประจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนและเพลงอาเซียนรํวมใจ 

โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ การสังเกต การเปรียบเทียบ การคิดวิเคราะห์ การจ าแนก การปฏิบัติ และ
กระบวนการกลํุม  

เพื่อ สํงเสริมพัฒนาความเป็นพลเมืองท่ีดีในประชาคมอาเซียน  เกิดความรู๎ความเข๎าใจ และตระหนักถึง
ความส าคัญของอาเซียน สร๎างเจตคติเพื่อเตรียมพร๎อมสํูประชาคมอาเซียน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกช่ือประเทศสมาชิกอาเซียนได๎ 
2. อธิบายลักษณะธงชาติอาเซียนได๎ 
3. กลําวค าทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียนได๎ 
4. จ าแนกการแตํงกายของประเทศสมาชิกอาเซียนได๎ 
5. จ าแนกช่ือดอกไม๎ประจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนได๎ 
6. ร๎องเพลงอาเซียนรํวมใจได๎ 
7. รํวมกิจกรรมอาเซียนด๎วยความกระตือรือร๎น 
8. ภูมิใจในความเป็นไทยและอาเซียน 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส11202 หน๎าท่ีพลเมือง 1                     กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1                                        เวลา  40  ช่ัวโมง  
 
 ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การทักทายด๎วยวาจาและ
ยิ้ม แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตํอพํอแมํและญาติผ๎ูใหญํ เห็นความส าคัญของภาษาไทย ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัย ใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู๎ ต้ังใจปฏิบัติหน๎าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระท าของตนเอง เข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท 
ในเรื่องการออมและการประหยัด หลักการทรงงาน ในเรื่องการประหยัด ความเรียบงําย ได๎ประโยชน์สูงสุด ความ
ซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจตํอกัน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนตามข๎อตกลง กติกา และหน๎าท่ีท่ีต๎อง
ปฏิบัติในห๎องเรียน ในเรื่องการรักษาความสะอาด การรักษาของใช๎รํวมกัน และการสํงงาน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าท่ี
ในฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและห๎องเรียน ในเรื่องการเช่ือฟังค าส่ังสอนของพํอแมํ ญาติผ๎ูใหญํและครู ยอมรับความ
เหมือนและความแตกตํางของตนเองและผ๎ูอื่น ในเรื่องเช้ือชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่น
ก าเนิด ฯลฯ ยกตัวอยํางความขัดแย๎งในห๎องเรียน ในกรณีความคิดเห็นไมํตรงกัน การละเมิดสิทธิของผ๎ูอื่น และเสนอ
วิธีการแก๎ปัญหาโดยสันติวิธี 
 โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการกลํุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการ
แก๎ปัญหา  
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว๎ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางสันติ สามารถ
จัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง  
 
ผลการเรียนรู้  
 1. ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีมารยาทไทย  
 2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตํอบุคคลในครอบครัว  
 3. เห็นความส าคัญของภาษาไทย  
 4. เข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  
 5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. ปฏิบัติตนตามข๎อตกลง กติกา และหน๎าท่ีท่ีต๎องปฏิบัติในห๎องเรียน  
 7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและห๎องเรียน   
 8. ยอมรับความเหมือนและความแตกตํางของตนเองและผ๎ูอื่น  
 9. ยกตัวอยํางความขัดแย๎งในห๎องเรียนและเสนอวิธีการแก๎ปัญหาโดยสันติวิธี  
 10. ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยในตนเอง  
รวมท้ังหมด 10 ผลการเรียนรู๎ 
 
 
 
 
 



59 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส12201 อาเซียนศึกษา 2                    กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2                                     เวลา  40  ช่ัวโมง  

 
 ศึกษา วิเคราะห์ความรู๎เกี่ยวกับก าเนิดอาเซียนวัตถุประสงค์ในการกํอตั้งอาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน ธงอาเซียน 
ภาษาทางการและเพลงประจ าอาเซียน 

โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ การสังเกต การเปรียบเทียบ การคิดวิเคราะห์ การจ าแนก การหาความสัมพันธ์
เปรียบเทียบ การแก๎ปัญหา การปฏิบัติ และกระบวนการกลํุม  

เพื่อ สํงเสริมพัฒนาความเป็นพลเมืองท่ีดีในประชาคมอาเซียน  เกิดความรู๎ความเข๎าใจ และตระหนักถึง
ความส าคัญของอาเซียน สร๎างเจตคติเพื่อเตรียมพร๎อมสํูประชาคมอาเซียน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความรู๎เกี่ยวกับก าเนิดอาเซียนได๎ 
2. บอกวัตถุประสงค์ในการกํอต้ังอาเซียน 
3. อธิบายสัญลักษณ์อาเซียนได๎ 
4. ระบุเพลงประจ าอาเซียนได๎ 
5. ร๎องเพลงอาเซียนรํวมใจได๎ 
6. ระบุได๎วําภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการอาเซียน 
7. บอกช่ือประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
8. เรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการกลํุมในการศึกษา 
9. สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดีในประชาคมอาเซียน 

รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส12202 หน๎าท่ีพลเมือง 2                      กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2                                        เวลา  40  ช่ัวโมง  
 
 ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีมารยาทไทย ในเรื่องการพูดด๎วยถ๎อยค าไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอํอนน๎อม แสดงออกถึง
ความกตัญญูกตเวทีตํอบุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชน์ของการแตํงกายด๎วยผ๎าไทย ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัย ในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู๎ ต้ังใจปฏิบัติหน๎าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของ
ตนเอง เข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่อง
ความขยันและความอดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องการพึ่งตนเองและรู ๎รัก สามัคคี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน๎าท่ีท่ีต๎องปฏิบัติในโรงเรียน ในเรื่องการแตํงกาย การเข๎าแถว การดูแลพื้นท่ี
ท่ีได๎รับมอบหมาย ปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของห๎องเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการเป็นผ๎ูน าและ
การเป็นสมาชิกท่ีดี หน๎าท่ีและความรับผิดชอบ ยอมรับความเหมือนและความแตกตํางของตนเองและผ๎ูอื่น ในเรื่องเช้ือ
ชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นก าเนิด ฯลฯ ยกตัวอยํางความขัดแย๎งในโรงเรียน ในกรณีหน๎าท่ี
และความรับผิดชอบ และการใช๎ของสํวนรวม และเสนอวิธีการแก๎ปัญหาโดยสันติวิธี 
 โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการกลํุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการ
แก๎ปัญหา  
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว๎ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางสันติ สามารถ
จัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง  
 
ผลการเรียนรู้  
 1. ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีมารยาทไทย  
 2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตํอบุคคลในโรงเรียน  
 3. เห็นประโยชน์ของการแตํงกายด๎วยผ๎าไทย  
 4. เข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  
 5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน๎าท่ีท่ีต๎องปฏิบัติในโรงเรียน  
 7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของห๎องเรียนและโรงเรียน   
 8. ยอมรับความเหมือนและความแตกตํางของตนเองและผ๎ูอื่น  
 9. ยกตัวอยํางความขัดแย๎งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก๎ปัญหาโดยสันติวิธี  
 10. ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยในตนเอง  
รวมท้ังหมด 10 ผลการเรียนรู๎  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส13201 อาเซียนศึกษา 3                    กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3                                     เวลา  40  ช่ัวโมง  
 
 ศึกษาวิเคราะห์ สรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการด าเนินงานของอาเซียน ความหมายของธง 
สัญลักษณ์ ค าขวัญ และ เพลงอาเซียน ศึกษาระบอบการปกครอง ลักษณะส าคัญทางเศรษฐกิจ สินค๎าน าเข๎าและสินค๎า
สํงออกของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 โดยใช๎กระบวนการกลํุม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
การรวบรวมข๎อมูล การอธิบายเหตุผล การสรุปลงความเห็น การใช๎ข๎ อมูล การใช๎เทคโนโลยี กระบวนการปฏิบัติอยํางมี
สํวนรํวม และการส่ือสาร 
 เพื่อให๎นักเรียนมีความสามารถในการคิด และสามารถน ามาปรับใช๎เพื่อเป็นพื้นฐานท่ีจะอยูํรํวมกันในประชาคม
อาเซียนได๎อยํางสันติสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกวัตถุประสงค์และการด าเนินงานของอาเซียน 
2. อธิบายความหมายของธง สัญลักษณ์ ค าขวัญ และเพลงอาเซียน 
3. อธิบายระบอบการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 
4. อธิบายลักษณะส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน  
5. ระบุสินค๎าน าเข๎าและสินค๎าสํงออกของประเทศสมาชิกอาเซียน 
6. ใช๎เทคโนโลยีสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับอาเซียนได๎ 
7. เห็นคุณคําของการปรับตัวเพื่อเป็นพื้นฐานท่ีจะอยูํรํวมกันในประชาคมอาเซียนได๎อยํางสันติสุข

รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู๎ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส13202 หน๎าท่ีพลเมือง 3                        กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3                                         เวลา  40  ช่ัวโมง  
 
 ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีมารยาทไทย ในเรื่องการต๎อนรับผ๎ูมาเยือน และการปฏิบัติตนตามกาลเทศะ แสดงออกถึง 
ความกตัญญูกตเวทีตํอบุคคลในชุมชน เห็นคุณคําของภูมิปัญญาท๎องถิ่นในเรื่องตําง ๆ ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัย ในตนเอง 
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
เข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์และความเสียสละ หลักการทรงงาน ในเรื่องการมีสํวนรํวมและความเพียร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ปฏิบัติตนตามข๎อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหน๎าท่ีท่ีต๎องปฏิบัติในห๎องเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการใช๎
และการดูแลรักษาส่ิงของ เครื่องใช๎และสถานท่ีของสํวนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดี ของ
ห๎องเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการใช๎สิทธิและหน๎าท่ี และการใช๎เสรีภาพอยํางรับผิดชอบ มีสํวนรํวมในกิจกรรม ตําง ๆ 
ของห๎องเรียนและโรงเรียน ยอมรับความเหมือนและความแตกตํางระหวํางบุคคล ในเรื่องเช้ือชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ 
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นก าเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ด๎วย
การไมํรังแก ไมํท าร๎าย ไมํล๎อเลียน ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน และแบํงปัน ยกตัวอยํางความขัดแย๎งในชุมชน ในกรณีการใช๎ 
สาธารณสมบัติและการรักษาส่ิงแวดล๎อม และเสนอวิธีการปัญหาโดยสันติวิธี 
 โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการกลํุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการ
แก๎ปัญหา  
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว๎ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางสันติ สามารถ
จัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง  
ผลการเรียนรู้  
 1. ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีมารยาทไทย  
 2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตํอบุคคลในชุมชน  
 3. เห็นคุณคําของภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
 4. เข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  
 5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. ปฏิบัติตนตามข๎อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหน๎าท่ีท่ีต๎องปฏิบัติในห๎องเรียนและโรงเรียน  
 7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าท่ีและมีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ ของห๎องเรียนและโรงเรียน  
 8. ยอมรับและอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางสันติ  
 9. ยกตัวอยํางความขัดแย๎งในชุมชนและเสนอวิธีการแก๎ปัญหาโดยสันติวิธี  
 10. ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยในตนเอง  
รวมท้ังหมด 10  ผลการเรียนรู๎   
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 ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส14201 อาเซียนศึกษา 4                               กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4                                            เวลา  40  ช่ัวโมง  

 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ สัญลักษณ์ การด าเนินงาน หนํวยงานและวิวัฒนาการของอาเซียนต้ังแตํการ

กํอตั้งจนถึงปัจจุบัน ศึกษาภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับความเจริญรุํงเรืองทางด๎านวัฒนธรรม การเป็นแหลํงต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์ท่ีเกําแกํท่ีสุดแหํงหนึ่งของโลก การเป็นแหลํงสะสมภูมิปั ญญาด๎านการเพาะปลูก การเป็นแหลํงศิลปกรรมทาง
ศาสนา แหลํงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแตํละประเทศสมาชิกผํานมรดกโลกทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
อาเซียน รวมท้ังความรํวมมือทางด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรอาเซียน และอัตลักษณ์ของอาเซียนท่ีเกิดจาก
สภาพทางภูมิศาสตร์และลักษณะทางสังคมท่ีคล๎ายคลึงกัน กํอให๎เกิดวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์  

โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ การรวบรวมข๎อมูล การคิดวิเคราะห์ การอธิบาย การจ าแนก การเปรียบเทียบ การ
แก๎ปัญหา และกระบวนการกลํุม  

เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน เห็นคว ามส าคัญของการรํวมมือกันใน
อาเซียนและสามารถเข๎ารํวมเป็นประชากรอาเซียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของอาเซียน  
2. ระบุกลไกการด าเนินงานและหนํวยงานส าคัญของอาเซียน 
3. ระบุแหลํงวัฒนธรรมยุคกํอนประวัติศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน 
4. ยกตัวอยํางและระบุความส าคัญของแหลํงมรดกโลกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน 
5. บอกบทบาทหน๎าท่ีของเยาวชนในการมีสํวนรํวมทางด๎านการศึกษาและด๎านสํงเสริมคุณภาพชีวิต

ประชากรอาเซียน 
6. บอกอัตลักษณ์ของอาเซียนท่ีเกิดจากสภาพภูมิศาสตร์ 
7. ยกตัวอยํางความคล๎ายคลึงทางวัฒนธรรมของประชากรอาเซียน 
8. ยกตัวอยํางอิทธิพลทางวัฒนธรรมของอินเดีย จีน ชาวตะวันตกในอาเซียน 
9. บอกและยกตัวอยํางลักษณะการผสมผสานทางวัฒนธรรมของประชากรอาเซียน 
10. ใช๎กระบวนการกลํุมในการท างานเกี่ยวกับความรู๎อาเซียนได๎ 
11. เห็นความส าคัญของการรํวมมือกันในอาเซียนและสามารถเข๎ารํวมเป็นประชากรอาเซียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
รวมท้ังหมด 11 ผลการเรียนรู๎ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส14202 หน๎าท่ีพลเมือง 4                        กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4                                         เวลา  40  ช่ัวโมง  
  
 เห็นคุณคําและปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีมารยาทไทยในพิธีการตําง ๆ ในเรื่องการกลําวค าต๎อนรับ การแนะน าตัวเอง
และแนะน าสถานท่ี แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตํอผ๎ูท าประโยชน์ในสังคม มีสํวนรํวมในขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยในท๎องถิ่น ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท า
ของตนเอง เห็นความส าคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในเรื่อง
การใช๎สินค๎าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี ปฏิบติัตนตาม
พระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีวินัยและการขํมใจ หลักการทรงงาน 
ในเรื่องประโยชน์สํวนรวมและพออยูํพอกิน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสํวนรํวมในการสร๎างและปฏิบัติ
ตามข๎อตกลง กติกาของห๎องเรียน ในเรื่องการรักษาความสะอาด การรักษา ของใช๎รํวมกันและการสํงงาน โดยใช๎
กระบวนการมีสํวนรํวมในการสร๎างข๎อตกลง กติกาด๎วยหลักเหตุผลและยึดถือประโยชน์สํวนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาท
หน๎าท่ีของการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและห๎องเรียน ในเรื่องการเป็นผ๎ูน า และการเป็นสมาชิกท่ีดี การมีเหตุผล 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผ๎ูอื่น และการปฏิบัติตามเสียงข๎างมากและยอมรับ เสียงข๎างน๎อย มีสํวนรํวมและรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห๎องเรียน ยอมรับความเหมือนและความแตกตํางระหวํางบุคคล ในเรื่อง
เช้ือชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นก าเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางสันติ
และพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่อง การไมํรังแก ไมํท าร๎าย ไมํล๎อเลียน ชํวยเหลือซึ่งกันและกันและแบํงปัน วิเคราะห์ปัญหา
ความขัดแย๎งในท๎องถิ่น ในกรณีการใช๎สาธารณสมบัติและการรักษาส่ิงแวดล๎อม และเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาโดย
สันติวิธี 
 โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการกลํุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการ
แก๎ปัญหา  
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว๎ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางสันติ สามารถ
จัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง  
ผลการเรียนรู้  
 1. เห็นคุณคําและปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีมารยาทไทย  
 2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตํอผ๎ูท าประโยชน์ในสังคม  
 3. มีสํวนรํวมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
 4. เห็นความส าคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. มีสํวนรํวมในการสร๎างและปฏิบัติตามข๎อตกลง กติกาของหอ๎งเรียน  
 7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าท่ี มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัว และ
ห๎องเรียน  
 8. ยอมรับและอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน  
 9. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย๎งในท๎องถิ่นและเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาโดยสันติวิธี  
 10. ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยในตนเอง  
รวมท้ังหมด 10  ผลการเรียนรู๎   
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส15201 อาเซียนศึกษา 5                         กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5                                     เวลา  40  ช่ัวโมง  
 

 ศึกษาความเป็นมาของการกํอตั้งอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน กลไกการด าเนินงาน หนํวยงานของอาเซียน 
ประเทศและกลํุมประเทศคํูเจรจาของอาเซียน หลักการพื้นฐานในการด าเนินความสัมพันธ์ระหวํางกัน สัญลักษณ์
อาเซียน วิสัยทัศน์อาเซียน กฎบัตรอาเซียน และประชาคมอาเซี ยน  วิเคราะห์ความรํวมมือทางด๎านการเมืองและความ
มั่นคง ความรํวมมือทางด๎านเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน และอัตลักษณ์อาเซียนท่ีกํอให๎เกิดภูมิปัญญาทางด๎านตํางๆ 
รวมท้ังสัญลักษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน ท้ังนี้ 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลํุม  ทักษะการส่ือสาร  ทักษะการใช๎เทคโนโลยี  ทักษะ
การแก๎ปัญหา  ทักษะการแก๎ปัญหาอยํางสันติวิธี  ทักษะการเรียนรู๎และการพัฒนาตน  ทักษะพลเมืองในประชาคม
อาเซียน   

เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับอาเซียน มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ส าหรับการรํวมเป็นสมาชิกคนหนึ่งใน
ประชาคมอาเซียน เห็นความส าคัญของการรํวมมือกันทางด๎านการเมืองและความมั่นคงและเศรษฐกิจในอาเซียน 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการกํอต้ังและความส าคัญของปฏิญญาอาเซียนอยํางงํายๆ 
2. บอกความสัมพันธ์ระหวํางอาเซียนกับประเทศและกลํุมประเทศภายนอกภูมิภาค 
3. อธิบายลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 
4. บอกปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลตํอการสร๎างสรรค์ภูมิปัญญาในอาเซียน 
5. ระบุข๎อมูลเฉพาะของประเทศสมาชิกอาเซียน 
6. บอกความหมายและความส าคัญของธงชาติและตราแผํนดินของประเทศสมาชิกอาเซียน 
7. อธิบายลักษณะการปกครองและสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
8. อธิบายความตกลงทางด๎านการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
9. อธิบายความตกลงทางด๎านเศรษฐกิจและความเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจของอาเซียน  
10. เข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน และสร๎างผลงานความรู๎เกี่ยวกับอาเซียน 
11. สามารถปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส าหรับการรํวมเป็นสมาชิกคนหนึ่งในประชาคม

อาเซียน 

รวมท้ังหมด 12 ผลการเรียนรู๎ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส15202 หน๎าท่ีพลเมือง 5                        กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5                                         เวลา  40  ช่ัวโมง  
 
 เห็นคุณคําและปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีมารยาทไทยในการสนทนา การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ และการต๎อนรับผ๎ูมา
เยือน รู๎คุณคํา ใช๎อยํางประหยัด ค๎ุมคําและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม มีสํวนรํวมในศิลปวัฒนธรรม
ไทยปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ต้ังใจปฏิบัติหน๎าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท า 
ของตนเอง เห็นคุณคําและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด๎วยการใช๎
สินค๎าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี ปฏิบัติตนตาม พระ
ราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํและความสามัคคี หลักการ
ทรงงาน ในเรื่องการท าตามล าดับข้ันและท างานอยํางมีความสุข และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสํวนรํวมใน
การสร๎างและปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ในการรักษาความสะอาด การรักษา ของใช๎รํวมกันและการดูแล
พื้นท่ีท่ีได๎รับมอบหมาย โดยใช๎กระบวนการมีสํวนรํวมในการสร๎างกฎ ระเบียบ ด๎วยหลักเหตุผลและยึดถือประโยชน์
สํวนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าท่ีของการเป็นสมาชิกท่ีดีของห๎องเรียน  และโรงเรียน ในเรื่องการยึดถือหลักความ
จริง ความดีงาม ความถูกต๎องและหลักเหตุผล การยึดถือประโยชน์ ของสํวนรวมเป็นส าคัญ การยึดหลักความเสมอภาค
และความยุติธรรม มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ในกิจกรรมของห๎องเรียนและโรงเรียน ยอมรับความ
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในท๎องถิ่น ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาและส่ิงแวดล๎อม อยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางสันติ
และพึ่งพากัน ด๎วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไมํแสดงกิริยา วาจาดูหมิ่นผ๎ูอื่น ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน และแบํงปัน 
วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย๎งในภูมิภาคของตนเอง ในเรื่องการจัดการทรัพยากร และ การขัดแย๎งทางความคิด และ
เสนอแนวทางการแก๎ปัญหาโดยสันติวิธี 
 โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการกลํุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการ
แก๎ปัญหา  
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว๎ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางสันติ สามารถ
จัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง  
ผลการเรียนรู้  
 1. เห็นคุณคําและปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีมารยาทไทย  
 2. รู๎คุณคําและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  
 3. มีสํวนรํวมในศิลปวัฒนธรรมไทย  
 4. เห็นคุณคําและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. มีสํวนรํวมในการสร๎างและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน  
 7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าท่ี มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห๎องเรียนและโรงเรียน  
 8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในท๎องถิ่น และอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางสันติ และพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน  
 9. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย๎งในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาโดยสันติวิธี  
 10. ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยในตนเอง  
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้  
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 ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส16201 อาเซียนศึกษา 6                     กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6                                     เวลา  40  ช่ัวโมง  
 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ในเรื่องเกี่ยวกับก าเนิดอาเซียน การขยายสมาชิก กลไกและโครงสร๎าง การ
ด าเนินงาน บุคลากรส าคัญ หลักการพื้นฐานในการด าเนินความสัมพันธ์ระหวํางกัน วิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
และความตกลงอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน ความรํวมมือทางด๎านตํางๆ ในภูมิภาคอาเซียนและข๎อมูล
ของประเทศสมาชิกอาเซียนในแตํละประเทศท้ังสภาพภูมิศาสตร์ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ การปกครองในปัจจุบัน 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมท้ังบทบาทของไทยกับอาเซียน  

โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลํุม  ทักษะการส่ือสาร  ทักษะการใช๎เทคโนโลยี  ทักษะ
การแก๎ปัญหา  ทักษะการแก๎ปัญหาอยํางสันติวิธี  ทักษะการเรียนรู๎และการพัฒนาตน  ทักษะพลเมืองในประชาคม
อาเซียน   

เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอยํางงํายๆเห็นความส าคัญของการรํวมมือกัน
ในอาเซียน 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมาย ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของอาเซียน 
2. อธิบายความหมายของสัญลักษณ์และค าขวัญของการประชุมสุดยอดอาเซียน 
3. บอกหลักการพื้นฐานในการด าเนินความสัมพันธ์ระหวํางกันของอาเซียน 
4. ระบุแหลํงมรดกโลกทางธรรมชาติและมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
5. บอกข๎อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับขนาดของพื้นท่ี จ านวนประชากร ภาษา ศาสนาและ

การปกครอง 
6. บอกวิวัฒนาการของอาเซียนตามชํวงเวลาอยํางงํายๆ 
7. บอกความหมาย องค์ประกอบ และความส าคัญของประชาคมอาเซียน 
8. ระบุบทบาทของประเทศไทยในการเป็นประชนอาเซียน 
9. ระบุบทบาทของประเทศไทยในความรํวมมือทางด๎านการเมืองและความมั่นคง ความรํวมมือทางด๎าน

เศรษฐกิจ และความรํวมมือทางด๎านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
10. บอกประโยชน์ท่ีไทยได๎รับจากความรํวมมือในอาเซียน 
11. เห็นความส าคัญของการรํวมมือกันในอาเซียน 

รวมท้ังหมด 11 ผลการเรียนรู๎ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส16202 หน๎าท่ีพลเมือง 6                        กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6                                         เวลา  40  ช่ัวโมง  
 ปฏิบัติตนและชักชวนผ๎ูอื่นให๎มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา การปฏิบัติตน ตาม
กาลเทศะ และการต๎อนรับผ๎ูมาเยือน มีสํวนรํวมและชักชวนผ๎ูอื่นให๎อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม มีสํวน
รํวมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ต้ังใจปฏิบัติหน๎าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง เห็นคุณคําและแนะน าผ๎ูอื่นให๎
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด๎วยการใช๎สินค๎าไทย ดูแลรักษา
โบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริย
วัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องความใฝุรู๎ ความกตัญญู หลักการทรงงาน ในเรื่ององค์รวมและท าให๎งําย 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนและแนะน าผ๎ูอื่นให๎ปฏิบัติตามข๎อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของ
ห๎องเรียนและโรงเรียน ในการใช๎และดูแลรักษาส่ิงของ เครื่องใช๎ วัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ีของสํวนรวม เห็นคุณคําและ
ปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าท่ีของการเป็นสมาชิกท่ีดีของห๎องเรียนและโรงเรียน ด๎วยการเป็นผ๎ูน าและการเป็นสมาชิกท่ีดี 
การยึดถือประโยชน์ของสํวนรวมเป็นส าคัญ การใช๎สิทธิและหน๎าท่ี การใช๎เสรีภาพอยํางรับผิดชอบ มีสํวนรํวมและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห๎องเรียนและโรงเรียน ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมใน
ประเทศไทย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาและส่ิงแวดล๎อม อยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางสันติและพึ่งพากัน ในเรื่องการ
เคารพซึ่งกันและกัน ไมํแสดงกิริยา วาจาดูหมิ่นผ๎ูอื่น ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน และแบํงปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย๎ง
ในประเทศไทย ในเรื่องการการละเมิดสิทธิ การรักษาส่ิงแวดล๎อม และเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาโดยสันติวิธี  
 โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการกลํุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการ
แก๎ปัญหา  
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว๎ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางสันติ สามารถ
จัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง  
ผลการเรียนรู้  
 1. ปฏิบัติตนและชักชวนผ๎ูอื่นให๎มีมารยาทไทย  
 2. มีสํวนรํวมและชักชวนผ๎ูอื่นให๎อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  
 3. มีสํวนรํวมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย  
 4. เห็นคุณคําและแนะน าผ๎ูอื่นให๎แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์ 
 5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. ปฏิบัติตนและแนะน าผ๎ูอื่นให๎ปฏิบัติตามข๎อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห๎องเรียนและโรงเรียน  
 7. เห็นคุณคําและปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าท่ี  มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรม ของ
ห๎องเรียนและโรงเรียน  
 8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย และอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางสันติ และพึ่งพา ซึ่ง
กันและกัน  
 9. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย๎งในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาโดยสันติวิธี  
 10. ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยในตนเอง  
รวมผลการเรียนรู๎  10 ข๎อ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับประถมศึกษา( ป. 1 – 6 ) 
จุดประสงค์ 

 
 

1. มีความรู๎  ความเข๎าใจธรรมชาติการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
2. มีความรู๎  ความเข๎าใจและเห็นคุณคําตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการด าเนินชีวิต  
3. มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเลํนเกม  และกีฬา 
4. เข๎าใจหลักการและเห็นคุณคําในการออกก าลังกาย การเลํนเกม  และการเลํนกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอยําง

สม่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขํงขันและช่ืนชมในสุนทรียภาพ
ของการกีฬา 

5. มีทักษะในการสร๎างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การปูองกันโรคและการสร๎างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
6. มีความรู๎ในการปูองกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง  พฤติกรรมเส่ียงตํอสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช๎ยา  สารเสพติด 

และความรุนแรง 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับประถมศึกษา  (ป. 1 - 6) 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   1   
พ11101  สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน  80  ชั่วโมง  เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน  2  หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   2   
พ12101  สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน  80  ชั่วโมง  เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน  2  หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   3   
พ13101  สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน  80  ชั่วโมง  เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน  2  หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   4   
พ14101  สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน  80  ชั่วโมง  เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน  2  หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   5   
พ15101  สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน  80  ชั่วโมง  เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน  2  หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   6 
พ16101  สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน  80  ชั่วโมง  เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน  2  หนํวยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชา 
พ11101    สุขศึกษาและพลศึกษา                   กลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   1                                                  เวลา  80  ช่ัวโมง  

……………………………………………………………………………..……………………………….. 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาลักษณะ หน๎าท่ี  และการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก   สมาชิกในครอบครัว  ความรักและความผูกพันใน
ครอบครัว ความภาคภูมิใจในตนเอง  ความแตกตํางทางเพศ   การเคล่ือนไหวรํางกาย  แบบอยูํกับท่ี  แบบเคล่ือนท่ี  
และใช๎อุปกรณ์   การเลํนเกมเบ็ดเตล็ด  และการออกก าลังกาย การเดินกะลา  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ
แหํงชาติ  ลักษณะและวิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บปุวย  การปูองกันอันตรายท่ีบ๎าน โรงเรียน  สาเหตุและอันตรายจาก
การเลํน  การขอความชํวยเหลือเมื่อเกิดเหตุร๎าย  

โดยใช๎กระบวนการฝึกปฏิบัติ ให๎มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเลํนเกมและกีฬา  การสร๎าง
เสริมสุขภาพและการด าเนินชีวิต   การสาธิต และการแสดงบทบาทสมมติ  
 เพื่อให๎เห็นคุณคําของการดูแล และสร๎างเสริมสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย   รักการออกก าลังกาย  การเลํนเกม และ
กีฬามีความสนุกสนาน  มีน้ าใจนักกีฬา   มีระเบียบวินัย  ใฝุเรียนรู๎ มีสํวนรํวมและมุํงมั่นในการท างานจนประสบ
ความส าเร็จ มีจิตวิญญาณในการแขํงขัน และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 
รหัสตัวชี้วัด 

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

พ  5.1  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 
 

รวมทั้งหมด     15   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
พ12101  สุขศึกษาและพลศึกษา                    กลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   2                                                 เวลา  80  ช่ัวโมง  

………………………………………………………………………………..…………………………….. 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาลักษณะหน๎าท่ี  และการดูแลรักษาอวัยวะภายใน  ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ บทบาทหน๎าท่ีของสมาชิกใน
ครอบครัว  ความส าคัญของเพื่อน พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศ   ความภาคภูมิใจในความเป็นเพศชาย – เพศหญิง  
การเคล่ือนไหวแบบอยูํกับท่ี  เคล่ือนท่ีและใช๎อุปกรณ์ประกอบ  การเลํนเกมเบ็ดเตล็ด  
การปฏิบัติกิจกรรมทางกาย การออกก าลังกาย  และการเล่นชักเย่อ ลักษณะของการมีสุขภาพดี  การเลือกกินอาหารที่
มีประโยชน์  การหลีกเล่ียงของใช๎และของเลํนท่ีเป็นผลเสียตํอสุขภาพ  การดูแลตนเองเมื่อเจ็บปุวย และบาดเจ็บ  การ
ปูองกันการเกิดอุบัติเหตุและอัคคีภัย  สัญลักษณ์และปูายเตือนอันตราย   ยาสามัญประจ าบ๎าน  สารเสพติดและสาร
อันตรายใกล๎ตัว    

โดยใช๎กระบวนการฝึกปฏิบัติ ให๎มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเลํนเกมและกีฬา  การสร๎าง
เสริมสุขภาพและการด าเนินชีวิต   การสาธิต และการแสดงบทบาทสมมติ  

เพื่อให๎เห็นคุณคําของการดูแล และสร๎างเสริมสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย   รักการออกก าลังกาย  การเลํนเกม และ
กีฬามีความสนุกสนาน  มีน้ าใจนักกีฬา   มีระเบียบวินัย  ใฝุเรียนรู๎ มีสํวนรํวมและมุํงมั่นในการท างานจนประสบ
ความส าเร็จ มีจิตวิญญาณในการแขํงขัน และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 
รหัสตัวชี้วัด 

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

รวมทั้งหมด    21  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
พ13101  สุขศึกษาและพลศึกษา                    กลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3                                                  เวลา  80  ช่ัวโมง  

……………………………………………………………………………..……………………………….. 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการเจริญเติบโตของรํางกายมนุษย์  การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตกับเกณฑ์มาตรฐาน และปัจจัยท่ีมี
ผลตํอการเจริญเติบโต  ส าคัญและความแตกตํางของครอบครัว  การสร๎างความสัมพันธ์ในครอบครัวและกลํุมเพื่อน  
การหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีจะน าไปสํูการลํวงละเมิดทางเพศ  การควบคุมการเคล่ือนไหวรํางกาย  แบบอยูํกับท่ี  และใช๎
อุปกรณ์ประกอบอยํางมีทิศทาง  การเลํนเกมเบ็ดเตล็ดการออกก าลังกาย  การละเลํนพื้นเมือง และการเดินขาโถกเถก  
การปูองกันการแพรํกระจายของโรคติดตํอ  อาหารหลัก  5หมูํ และธงโภชนาการ การแปรงฟันให๎สะอาด  การ
เสริมสร๎างและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย    
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ๎าน โรงเรียนและการเดินทาง  การขอความชํวยเหลือเมื่อเกิดเหตุร๎ายจากแหลํ งตํางๆ  
ในเมืองพัทยา  การปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเลํนและผักบุ้งทะเลสมุนไพรในท้องถ่ิน 

โดยใช๎กระบวนการฝึกปฏิบัติ ให๎มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเลํนเกมและกีฬา  การสร๎าง
เสริมสุขภาพและการด าเนินชีวิต   การสาธิต และการแสดงบทบาทสมมติ  

เพื่อให๎เห็นคุณคําของการดูแลรักษาสุขภาพ  สร๎างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย   รักการออก
ก าลังกาย  การเลํนเกม และกีฬามีความสนุกสนาน  มีน้ าใจนักกีฬา   มีระเบียบวินัย  ใฝุเรียนรู๎ มีสํวนรํวมและมุํงมั่นใน
การท างานจนประสบความส าเร็จ มีจิตวิญญาณในการแขํงขัน และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 
รหัสตัวชี้วัด 

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

รวมทั้งหมด     18   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
พ14101    สุขศึกษาและพลศึกษา                   กลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4                                                  เวลา  80  ช่ัวโมง  

……………………………………………………………………………………………………………….. 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการเจริญเติบโต  พัฒนาการของรํางกายและจิตใจ  ความส าคัญและการดูแลรักษาระบบกล๎ามเนื้อ  
กระดูกและข๎อ  คุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศตาม
วัฒนธรรมไทย   การควบคุมการเคล่ือนไหวรํางกายแบบผสมผสานท้ังแบบอยูํกับท่ี  แบบเคล่ือนท่ี  และใช๎อุ ปกรณ์
ประกอบ  การกายบริหาร  การเลํนเกมเลียนแบบและแบบผลัด  การออกก าลังกาย การเลํนเกม กีฬาแชร์บอล กีฬา
แฮนด์บอลและมวยตับจาก    ส่ิงแวดล๎อมกับสุขภาพ   
สภาวะอารมณ์และความรู๎สึกท่ีมีตํอสุขภาพ   ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  มะพร้าวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  
การทดสอบและการปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย   ยาและสารเสพติดให๎โทษ   และการปฐมพยาบาล   

โดยใช๎กระบวนการฝึกปฏิบัติ ให๎มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเลํนเกมและกีฬา  การสร๎าง
เสริมสุขภาพและการด าเนินชีวิต   การสาธิต และการแสดงบทบาทสมมติ  

เพื่อให๎เห็นคุณคําของการดูแลรักษาสุขภาพ  สร๎างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย   รักการออก
ก าลังกาย  การเลํนเกม และกีฬามีความสนุกสนาน  มีน้ าใจนักกีฬา   มีระเบียบวินัย  ใฝุเรียนรู๎ มีสํวนรํวมและมุํงมั่นใน
การท างานจนประสบความส าเร็จ มีจิตวิญญาณในการแขํงขัน และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 
รหัสตัวชี้วัด 

พ  1.1ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3 
พ  2.1ป.4/1, ป.4/2 , ป.4/3 
พ  3.1ป.4/1,ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 
พ  3.2ป.4/1,ป.4/2 
พ  4.1ป.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  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
พ15101  สุขศึกษาและพลศึกษา                    กลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   5            เวลา  80  ช่ัวโมง  

………………………………………………………………………….…………………………………….. 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความส าคัญของการท างานและการดูแลรักษาระบบยํอยอาหารและ ระบบขับถําย  การเปล่ียนแปลงทาง
เพศ  ความส าคัญของการมีครอบครัวท่ีอบอุํนตามวัฒนธรรมไทย  การแก๎ปัญหาความขัดแย๎งในครอบครัวและกลํุม
เพื่อน การพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหวรํางกายตามรูปแบบท่ีก าหนด การฝึกกายบริหาร ยืดหยุํนพื้นฐาน เกมน าไปสํู
กีฬา กีฬาตะกร๎อ กรีฑา ฟุตบอล มวยกระพรวนและกิจกรรมนันทนาการ  การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหํงชาติ  
ข๎อมูลขําวสารการสร๎างเสริมสุขภาพ   การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  การปฏิบัติตนในการปูองกันโรค   
การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย   ยาและสารเสพติดให๎โทษ  อิทธิพลของส่ือท่ีมีตํอพฤติกรรมสุขภาพ  
และการปูองกันอันตรายจากการเลํนกีฬา 
 โดยใช๎กระบวนการฝึกปฏิบัติ ให๎มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเลํนเกมและกีฬา  การสร๎าง
เสริมสุขภาพและการด าเนินชีวิต   การสาธิต และการแสดงบทบาทสมมติ  
 เพื่อให๎เห็นคุณคําของการดูแลรักษาสุขภาพ  สร๎างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย   รักการออก
ก าลังกาย  การเลํนเกม และกีฬา  มีความสนุกสนาน  มีน้ าใจนักกีฬา   มีระเบียบวินัย  ใฝุเรียนรู๎ มีสํวนรํวมและมุํงมั่น
ในการท างานจนประสบความส าเร็จ มีจิตวิญญาณในการแขํงขัน และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 
รหัสตัวชี้วัด 

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

รวมทั้งหมด  25  ตัวชี้วัด  
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ค าอธิบายรายวิชา 
พ16101  สุขศึกษาและพลศึกษา                    กลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   6            เวลา  80  ช่ัวโมง  

………………………………………………………………………………….…………………………….. 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความส าคัญของการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ  ความส าคัญของ
การสร๎างและรักษาสัมพันธภาพกับผ๎ูอื่น  พฤติกรรมเส่ียงท่ีน าไปสํูการมีเพศสัมพันธ์  การติดเช้ือเอดส์และการตั้งครรภ์
กํอนวัยอันควร การเคล่ือนไหวรํางกายแบบผลัดและแบบผสมผสาน กิจกรรมแบบผลัด กายบริหารประกอบเพลง 
ยืดหยุํนขั้นพื้นฐาน การเลํนเกม กีฬาวอลเลย์บอล  ตะกร๎อข๎ามตาขําย  
เทเบ้ิลเทนนิส มวยทะเล การออกก าลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ  การปูองกันและแก๎ไขปัญหาส่ิงแวดล๎อม    
โรคติดตํอท่ีส าคัญในประเทศไทย  การสร๎างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย  
ภัยธรรมชาติ   และสารเสพติดให๎โทษ 
 โดยใช๎กระบวนการฝึกปฏิบัติ ให๎มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเลํนเกมและกีฬา  การสร๎าง
เสริมสุขภาพและการด าเนินชีวิต   การสาธิต และการแสดงบทบาทสมมติ  
 เพื่อให๎เห็นคุณคําของการดูแลรักษาสุขภาพ  สร๎างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย   รักการออก
ก าลังกาย  การเลํนเกม และกีฬา  มีความสนุกสนาน  มีน้ าใจนักกีฬา   มีระเบียบวินัย  ใฝุเรียนรู๎ มีสํวนรํวมและมุํงมั่น
ในการท างานจนประสบความส าเร็จ มีจิตวิญญาณในการแขํงขัน และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 พ  1.1ป.6/1,ป.6/2 
 พ  2.1ป.6/1,ป.6/2 
 พ  3.1ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5 
 พ  3.2ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6 
 พ  4.1ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4 
 พ  5.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3 
  
รวมทั้งหมด      22        ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับประถมศึกษา( ป. 1 – 6 ) 

จุดประสงค์ 
 

 
ทัศนศิลป์ 
 1. เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในองค์ประกอบศิลป์และทัศนธาตุ 
 2. เพื่อให๎มีความคิดสร๎างสรรค์ สร๎างงาน และน าเสนอผลงานทัศนศิลป์ จินตนาการ  
 3. เพื่อให๎มีทักษะพื้นฐานสามารถใช๎อุปกรณ์รํวมท้ังใช๎เทคนิค วิธีการสร๎างงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อให๎เห็นคุณคํางานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ช่ืนชม 
และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
ดนตรี 
 1. เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจองค์ประกอบดนตรี 
 2. เพื่อให๎แสดงออกทางดนตรีอยํางสร๎างสรรค์ วิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์ คุณคําดนตรี ถํายทอด 
ความรู๎สึกทางดนตรีอยํางอิสระ  
 3. เพื่อให๎คุณคํา ช่ืนชมดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 4. เพื่อฝึกปฏิบัติการร๎องเพลงและเลํนดนตรีในรูปแบบอยํางงํายและมีสํวนรํวมในกิจกรรมของชุมชน 
 
นาฏศิลป ์
 1. เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ องค์ประกอบนาฏศิลป์ 
 2. เพื่อให๎แสดงออกทางนาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ ใช๎ศัพท์เบื้องต๎นทางนาฏศิลป์  
 3. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณคํานาฏศิลป์ ถํายทอดความรู๎ ความคิด 
อยํางอิสระ 
 4. ฝึกปฏิบัติการเคล่ือนไหวในรูปแบบตํางๆประยุกต์ใช๎นาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  
 5. เพื่อเข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางนากศิลป์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเห็นคุณคําของนาฏศิลป์ ท่ี 
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับประถมศึกษา ( ป.1 –  6 ) 

 
 
รายวิชาพื้นฐาน 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
ศ11101 ศิลปะ    จ านวน 80 ช่ัวโมง   เวลา  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์    จ านวน 2  หนํวยกิต 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
ศ12101  ศิลปะ   จ านวน 80 ช่ัวโมง   เวลา  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์    จ านวน 2  หนํวยกิต 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
ศ13101  ศิลปะ    จ านวน 80 ช่ัวโมง   เวลา  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน 2  หนํวยกิต 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
ศ14101  ศิลปะ    จ านวน 80 ช่ัวโมง   เวลา  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน 2  หนํวยกิต 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   
ศ15101  ศิลปะ   จ านวน 80 ช่ัวโมง   เวลา  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน 2  หนํวยกิต 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ศ16101  ศิลปะ    จ านวน 80 ช่ัวโมง   เวลา  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน 2  หนํวยกิต 
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 ค าอธิบายรายวิชา  
ศ11101 ศิลปะ                                                                   กลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1                                                                        เวลา  80  ช่ัวโมง     

………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาส่ิงท่ีเกี่ยวกับลักษณะขนาดของส่ิงตํางๆรอบตัวในธรรมชาติ  และ ส่ิงท่ีมนุษย์สร๎างขึ้น 
ความรู๎สึกท่ีมีตํอธรรมชาติ และ ส่ิงแวดล๎อมรอบตัวในชุมชนท๎องถิ่นเมืองพัทยาการน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีพื้นฐาน
ในการใช๎วัสดุอุปกรณ์สร๎างงานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
  โดยใช๎กระบวนการวาดภาพระบายสีธรรมชาติในพัทยาท๎องถิ่นเมืองพัทยา ตามจินตนาการ  อภิปราย  บอก
ความรู๎สึกสร๎างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองสีแบบงํายๆ 
         เพื่อให๎เกิดความช่ืนชม มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย  ตํองานทัศนศิลป์  
        ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับ  การก าหนดเสียง  คุณลักษณะของเสียง  จังหวะและการร๎องเพลง  
เพลงในชีวิตประจ าวัน  บทเพลงพื้นบ๎าน  การเคล่ือนไหวพื้นฐาน  ภาษาทําทางนาฏศิลป์ไทยและ   นาฏยศัพท์  ชมการ
แสดงนาฏศิลป์ไทยและการละเลํนของเด็กไทย  
  โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์จ าแนกปฏิบัติ สรุปเป็นความรู๎และอธิบายความรู๎จากประสบการณ์เดินขับร๎อง
เพลงได๎ไพเราะและสามารถแสดงออกได๎อยํางมีอิสระ  ถามความรู๎สึกและความคิดสร๎างสรรค์ของตนเอง 
        เพื่อให๎เห็นคุณคําทางศิลปวัฒนธรรมไทยในด๎านดนตรี และ ด๎านนาฏศิลป์  น าความรู๎ท่ีได๎มาปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ศ1.1   ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5  
 ศ 1.2   ป.1/1 
 ศ2.1   ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5 
 ศ2.2   ป.1/1 , ป.1/2 
          ศ3.1   ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 
 ศ3.2   ป.1/1 , ป.1/2 
 
รวมทั้งหมด  18 ตัวชี่วัด 
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 ค าอธิบายรายวิชา  
ศ12101 ศิลปะ                                                                   กลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2                                                                       เวลา  80  ช่ัวโมง     

………………………………………………………………………………………………………….……… 
ค าอธิบายรายวิชา 
           ศึกษาเรื่องราวของรูปรํางเปลือกหอยทะเลของเมืองพัทยา ทัศนธาตุในธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม งาน
ทัศนศิลป์ในเมืองพัทยา  เน๎นการสร๎างงานปั้น หัวข๎อ สัตว์ทะเลและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎เน๎นงานระบายสี  ก๎อนหิน  และ
เปลือกหอยสีรูปรําง 
 โดยกระบวนการบรรยาย สร๎างงาน กระบวนการกลํุมติดปะกระดาษ บอกกลํุมเรื่องราวการวาดภาพและ
บรรยาย หัวข๎อ พัทยาบ๎านเรา  ความส าคัญของงานทัศนศิลป์ในเมืองพัทยา  
          เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ ช่ืนชม ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางมีความสุข มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการ
ท างาน 
         ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีนานาชาติและของไทย  เสียงของมนุษย์เสียงดนตรีคุณลักษณะของ
เสียงดนตรีคุณลักษณะ การขับร๎องเพลงประจ าโรงเรียน ความหมาย และความส าคัญของบทเพลงบทเพลงและดนตรีใน
ท๎องถิ่นกิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ การเคล่ือนไหวอยํางมีรูปแบบ การใช๎นาฎศิลป์ไทยและภาษาทําร าระบ าฮาวาย  
การมีมารยาท ในการชมการแสดงนาฏศิลป์ท่ีมีอยูํในท๎องถิ่น การแสดงนาฎศิลป์ไทยและการละเลํนพื้นบ๎านของไทย 
 โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์การสรุปความรู๎ การให๎เหตุผล และถํายทอดความคิดของตนเองอยํางอิสระ  
        เพื่อให๎เห็นคุณคําและความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมทางดนตรี ศิลปวัฒนธรรมนาฎศิลป์ น าความรู๎มา
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม และมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ศิลป์วัฒนธรรมไทย 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ศ1.1   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 
 ศ2.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5 
 ศ2.2 ป.2/1 , ป.2/2 

ศ3.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5 
 ศ3.2  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 
 
รวมทั้งหมด  25 ตัวชี่วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ศ13101ศิลปะ              กลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3                      เวลา 80 ช่ัวโมง   

…………………………………………………………………………………………………..……………… 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาทัศนธาตุของส่ิงตํางๆ ในธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ เรื่องเส๎นสี รูปรําง รูปทรงและ
พื้นผิว ทักษะพื้นฐาน งานพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์การใช๎วัสดุท่ีมีในท๎องถิ่น เชํน ทราย เปลือกหอย สร๎างงานทัศนศิลป์ท่ีใช๎
สร๎างผลงาน ท่ีมาของงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น โดยใช๎การฝึกวาดภาพระบายสีส่ิงรอบตัว  ใช๎ทัศนธาตุการใช๎เส๎น รูปรําง 
รูปทรง สีและพื้นผิววาดภาพสภาพแวดล๎อมเมืองพัทยา  ถํายทอดความคิดจินตนาการจากความรู๎สึก  จากเหตุการณ์ใน
ชีวิตจริงผํานความรู๎ทางทัศนธาตุ  เหตุผลและวิธีการสร๎างงานช่ืนชมผลงานและความเป็นมาของงานทัศนศิลป์  
 เพื่อให๎เห็นคุณคําการสร๎างงานทางจินตนาการของงานทัศนศิลป์ มีความภูมิใจในความงามของธรรมชาติ ศิลปะ
ของไทย ศิลปะท๎องถิ่นประวัติสถานท่ีส าคัญเมืองพัทยา ถํายทอดความรุ๎สึกตํองานศิลปะอยํางอิสระและน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 ศึกษาอธิบายความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์ในท๎องถิ่นและปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องลักษณะเครื่องดนตรี 4  
ภาคและเสียงดนตรี  การขับร๎องและบรรเลงดนตรี  รูปแบบวงดนตรีไทย วงดนตรีสากลในเมืองพัทยา  ความหมายและ
ความส าคัญของบทเพลง  บทเพลงและดนตรีท๎องถิ่น  กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ  การเค ล่ือนไหวอยํางมีรูปแบบ  
การใช๎นาฎยศัพท์และภาษาทําร าทางนาฎศิลป์ไทย  มรรยาทในการชมการแสดงนาฎศิลป์ไทยและการละเลํนพื้นบ๎าน
ของไทย  โดยใช๎การสังเกตการณ์ก าเนิดเสียงเครื่องดนตรี  การวิเคราะห์และเขียนอธิบายเกี่ยวกับลักษณะเครื่องและ
เสียงดนตรี  การฝึกร๎องเพลงให๎ถูกต๎องตามจังหวะ การเคล่ือนไหวอยํางมีรูปแบบ นาฎศัพท์ ภาษาทําร าทางนาฎศิลป์
ไทย ทําทางการรํายร าประกอบเพลงตํางๆการเป็นผ๎ูชมท่ีดี ปฎิบัติทําร าวงเมืองพัทยา ขับร๎องและเข๎าใจจังหวะได๎ด๎วย
ตนเองเพื่อให๎เห็นคุณคําและความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีและนาฎศิลป์ น าความรู๎มาประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสมและมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ1.1   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 
ศ1.2  ป.3/1,ป.3/2 
ศ2.1  ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3, ป.3/4,ป.3/5,ป.3/6,ป.3/7 
ศ2.2 ป.3/1,ป.3/2 

 ศ3.1  ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5 
 ศ3.2 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3 
 
รวมทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ศ14101  ศิลปะ                                                         กลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4                                                      เวลา  80  ช่ัวโมง                     

…………………………………………………………………………………………………………………….….. 
ค าอธิบายรายวิชา     
          ศึกษาเกี่ยวกับเส๎น สี รูปรําง รูปทรง พื้นผิว พื้นท่ีวํางการแบํงวรรณะสี การเลือกในงาน ทัศนศิลป์  งานพิมพ์
จากแมํพิมพ์ ธรรมชาติ โดยใช๎เปลือกหอยท่ีมีในท๎องถิ่นมาเป็นแบบพิมพ์การพิมพ์จากการแกะสลัก แมํพิมพ์จากแผํน
พลาสติก การจัดระยะความลึก น้ าหนักและแสงเงาในการวาดภาพระบายสี พัทยาบ๎านเราและงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมท๎องถิ่น 
           โดยใช๎กระบวนการ สร๎างงาน เพื่อถํายทอดความคิดความรู๎ออกมาเป็นสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์และจิตนา
การการรํวมกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น 
             เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์มีจิตนาการงดงามสนใจในศิลปะและท างานรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางมี
ความสุขท่ีมาและความสัมพันธ์ ของวีถีชีวิตไทยท่ีสะท๎อนในดนตรี และวิเคราะห์บทเพลงนานาชาติ เพลงท๎องถิ่นเขียน
ระบุความส าคัญในการอนุรักษ์สํงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี 
              ศึกษาทักษะพื้นฐานทาง นาฎศิลป์ และการละครที่ใช๎ส่ือความหมายและอารมณ์ภาษาทําและนาฎยศัพท์
หรือผลศัพท์ทางการละครงํายๆในการถํายทอดเรื่องราว การเคล่ือนไหวในจังหวะตํางๆตามความคิดของตน การแสดง
ทําทางประกอบเพลงพื้นบ๎านในท๎องถิ่น เชํน เพลง พัทยา นาฎศิลป์เป็นคํูและหมูํ เลําส่ิงท่ีช่ืนชอบในการแสดงโดยเน๎น
จุดส าคัญของเรื่องและลักษณะเดํนของตัวละคร ประวัติความเป็นมาของนาฎศิลป์ หรือชุดของการแสดงอยํางงํายๆการ
แสดงนาฎศิลป์จากวัฒนธรรมอื่น ความส าคัญของการแสดงความเครพในการเรียนและการแสดงนาฎศิลป์ เหตุผลท่ีควร
รักษาและสืบทอดการแสดงนาฎศิลป์ ประวัติวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด๎านนาฎศิลป์ในชุมชนท๎องถิ่น 
             โดยใช๎กระบวนการ ทักษะพื้นฐานในการใช๎ภาษาทําและนาฎยศัพท์ แสดงการเคล่ือนไหว เลําส่ิงท่ีช่ืนชอบ 
อภิปรายประวัติและเปรียบเทียบการแสดง 
             เพื่อปลูกฝังให๎ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ อยูํอยํางพอเพียงและซื่อสัตย์สุจริต 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ศ1.1   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 
 ศ2.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 , ป.4/6 , ป.4/7 
 ศ2.2 ป.4/1 , ป.4/2 

ศ3.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 
 ศ3.2  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 
 
รวมทั้งหมด  29 ตัวชี่วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ศ15101  ศิลปะ                                              กลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5                                                            เวลา  80  ช่ัวโมง                     

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
ค าอธิบายรายวิชา     
          ศึกษาเปรียบเทียบและบรรยายจังหวะและต าแหนํงของส่ิงตํางๆ การวาดภาพพัทยากลางวัน/กลางคืน
ท่ีปรากฏในส่ิงแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์  มีปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ และส่ือความหมายในงานทัศนศิลป์กลํุม
สีท่ีมีน้ าหนัก น้ าหนักท่ีมีแสงเงาและวรรณะสีการปั้นสัตว์ทะเลของเมืองพัทยาด๎วยดินน้ ามัน หรือดินเหนียวและกระดาษ 
งานทัศนศิลป์ท่ีสะท๎อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
โดยใช๎กระบวนการเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางงานทัศนศิลป์บอกประโยชน์รวมปัญญา ใช๎กระบวนการเฉพาะ
กลํุมสาระ 
          เพื่อให๎เห็นคุณคําความงามทางศิลปะ ช่ืนชมท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา และประโยชน์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันให๎มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะอยูํอยํางพอเพียง 
           ดนตรีผํานจินตนาการการรวมไปถึงลักษณะของเสียงและเครื่องดนตรีที่อยูํในวงดนตรีประเภทตํางๆและ แสงด
ออกถึงการรับรู๎ความไพเราะในรูปแบบของการขับร๎องและบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีในท๎องถิ่นโดยใช๎พื้นฐานทาง
ดนตรีฝึกการ เขียนโน๎ตดนตรีและสากล 5 ระดับเสียงและน าไปประยุกต์ใช๎กับเครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะ และท านอง
เชํน เครื่อง ดีด สี ตี เปุา ท้ังในเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลง ไทยสากลท่ีเหมาะสมกับ วัย และสามารถ ด๎นสดงําย 
โดยใช๎ประโยคเพลงแบบถามตอบรํวนกับ การแสดงออกดนตรีสัมพันธ์กิจกรรมชุมชนในการแสดงออกถึงการรับรู๎ดนตรี
และความสัมพันธ์ระหวํางดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมตํางๆและเห็น คุณคําของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมท่ีตํางๆ 
          โดยใช๎กระบวนการกลํุม คิดวิเคราะห์ สรุปความรู๎ เปรียบเทียบและจ าแนก อําน โน๎ตเพื่อใช๎ร๎อง ด๎นและ
สามารถ อภิปรายเพื่อปลูกฝ่ังให๎ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  
          ศึกษาองค์ประกอบนาฎศิลป์ ทําทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตนแสดงทําทางประกอบเพลง
พื้นฐานบ๎าน  โดยเน๎นการใช๎ภาษาทําและนาฎยศัพท์ในการส่ือความหมาย 
และการแสดงออกร าวงย๎อนยุค   การเขียนเค๎าโครงหรือบทละครส้ันๆ ท่ีเกี่ยวกับการแสดงประเภทตํางๆ 
         เพื่อปลูกฝังให๎ผ๎ู เรียนมีคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ อยูํอยํางเพียงพอ และซื่อสัตย์สุจริต 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ศ1.1   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 
 ศ2.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 , ป.5/6 , ป.5/7 
 ศ2.2 ป.5/1 , ป.5/2 

ศ3.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 , ป.5/6 
 ศ3.2  ป.5/1 , ป.5/2 
 
รวมทั้งหมด  26 ตัวชี่วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ศ16101  ศิลปะ                                            กลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6                                                         เวลา  80  ช่ัวโมง                     

……………………………………………………………………………………………………………….. 
ค าอธิบายรายวิชา     
ศึกษาสีตรงข๎าม  และอภิปรายเกี่ยวกับการใช๎สีคํูตรงข๎ามในการถํายทอดความคิดและอารมณ์ เอกลักษณ์ทางธรรมชาติ
ในชุมชนท๎องถิ่นพัทยาหลักการจัดขนาดสัดสํวนความสมดุล สร๎างงานทัศนศิลป์จากภาพวิวเป็นรูปแบบ 2มิติ เป็น 3มิติ
โดยใช๎หลักการแสงเงาและน้ าหนักงานปั้นโดยใช๎หลักการเพิ่มและลดขนาดสัดสํวน และความสมดุลงานทัศนศิลป์เป็น
แผนภาพ แผงผัง แลภาพประกอบ เพื่อถํายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ตํางๆสภาพภูมิศาสตร์ พันธุ์พืช
พันธุ์ไม๎ในชุมชนท๎องถิ่นพัทยาบทบาทของงานทัศนศิลป์   ท่ีสะท๎อนชีวิตและสังคมประวัติศาสตร์ในศาสนาท่ีทัศนศิ ลป์
ของบุคคล 
โดยใช๎กระบวนการระบุสีคํูตรงข๎ามและอภิปรายเกี่ยวกับการใช๎สีคํูตรงข๎ามในการถํายทอดความคิดอารมณ์อธิบาย
หลักการจัดขนาดสัดสํวนความสมดุลในการสร๎างงานทัศนศิลป์สร๎างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ2มิติ เป็น3  มิติ โดยใช๎
หลักการของแสงเงาและน้ าหนักสร๎างสรรค์งานปั้นโดยใช๎หลักการเพิ่มและลดสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช๎หลักการ
ของรูปและพื้นท่ีวํางสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช๎สีคํูตรงข๎ามหลักการจัดขนาดสัดสํวนและความสมดุลสร๎างงาน
ทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ เพื่อถํายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ตํางๆ  
          บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์ ท่ีสะท๎อนชีวิตและสังคมอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของความเช่ือความศรัทธา
ในศาสนาท่ีมีผลตํองานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่นระบุและบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมในท๎องถิ่นที่มีผลตํอการสร๎างงาน
ทัศนศิลป์ของบุคคล 
        ปลูกฝ่ังให๎ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียงมุํงมั่นการ
ท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
          ศึกษาเพลงท่ีฟัง  โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีตมาใช๎กับประเภทและบทบาทหน๎าท่ีของเครื่อง 
เครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม ตํางๆเชํน เครื่องตี เครื่องสี เครื่องดีด เครื่องเปุา เขียนโน๎ตดนตรี
ไทยและสากล 5ระดับเสียง เครื่องดนตรีบรรเลงร๎องเพลงด๎นสดและท านองงํายๆความรู๎สึกท่ีมีตํอดนตรีความคิดเห็น
เกี่ยวกับท านองจังหวะการประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงท่ีฟังอธิบายเรื่องราวของดนตรีไทยประวัติศาสน์ 
จ าแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยท่ีตํางกัน อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมตํอดนตรีในท๎องถิ่น 
         โดยใช๎กระบวนการกลํุมคิดวิเคราะห์ สรุปความรู๎อภิปรายบรรยายจ าแนก เรื่องราวตํางๆเพื่อปลูกฝังให๎ผ๎ูเรียนมี
คุณลักษณะใฝุเรียนรู๎รักความเป็นไทย มีวินัย และมีจิตสาธารณะ 
         ศึกษาการเคล่ือนไหวและการแสดงโดยเน๎นประดิษฐ์ทําร าเบิกฟูาพัทยา  (ค าขวัญเมืองพัทยา)      การทอดลีลา
หรืออารมณ์แสดงทําทางประกอบเพลงพื้นบ๎านในท๎องถิ่นเครื่องแตํงกายหรืออุปกรณ์ ประกอบการแสดงอยํางงํายๆ 
ละครงํายๆบรรยายความรู๎สึกของตนเองท่ีมีตํองานนาฎศิลป์และการละครอยํางสร๎างสรรค์ความคิดเห็นในการแสดง
ระหวํางนาฎศิลป์และการละครกับส่ิงท่ีประสบในชีวิตประจ าวันส่ิงท่ีความส าคัญตํอการแสดงนาฎศิลป์และละคร
ประโยชน์ท่ีได๎รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฎศิลป์และละคร 
          โดยใช๎กระบวนการสร๎างสรรค์การแสดงออกแบบเครื่องแตํงกายหรืออุปกรณ์แสดงนาฏศิลป์และละครงํายๆ
อธิบายความส าคัญและประโยชน์ท่ีได๎รับจากการแสดง 
           เพื่อปลูกฝังให๎ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ อยูํอยํางพอเพียงและซื่อสัตย์สุจริต 
 



85 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ศ1.1   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 
 ศ2.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 
 ศ2.2 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 
ศ3.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 
ศ3.2  ป.6/1 , ป.6/2 
 
รวมทั้งหมด  26 ตัวชี่วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับประถมศึกษา( ป. 1 – 6 ) 

จุดประสงค์ 
 

 
 1.  เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีความคิดสร๎างสรรค์มีทักษะ พื้นฐานท่ีจ าเป็นตํอการด ารงชีวิต 
 2. เพื่อให๎มีทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา ทักษะ 
กระบวนการท างานรํวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู๎ 
 3.  เข๎าใจ ความหมาย วิวัฒนาการของเทคโนโลยี และสํวนประกอบของระบบเทคโนโลยี  มีความคิด 

ในการแก๎ปัญหา หรือสนองความต๎องการอยํางหลากหลาย 
 4. น าความรู๎และทักษะการสร๎างช้ินงาน โดยใช๎กระบวนการเทคโนโลยีได๎อยํางเหมาะสม และปลอดภัย 
 5. เข๎าใจหลักการแก๎ปัญหาเบ้ืองต๎น มีทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ในการค๎นคว๎าหาข๎อมูล เก็บ   รักษา 
ข๎อมูล สร๎างภาพกราฟิก สร๎างงานน าเสนอ และสร๎างช้ินงานอยํางมีจิตส านึก และมีความรับผิดชอบ 
 6. เพื่อให๎เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และศึกษาตํอ 
 7.เพื่อให๎มีคุณธรรม และเจตคติท่ีดี ในการท างาน การประกอบอาชีพ  
 8. เพื่อปลูกฝังให๎มีลักษณะนิสัยรักการท างาน  ขยัน  อดทน  รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  
 9. เพื่อปลูกจิตส านึกในการใช๎ทรัพยากรและส่ิงแวดล๎อมอยํางมีคุณคํา 
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โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับประถมศึกษา  (ป. 1- 6) 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 
ง11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 40 ช่ัวโมง  เวลา  2ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1 หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 
ง12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 40 ช่ัวโมง  เวลา  2ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1  หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 
ง13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 40 ช่ัวโมง  เวลา  2ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1 หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 
ง14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน 80 ช่ัวโมง  เวลา  2ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  2 หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 
ง15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน 80 ช่ัวโมง  เวลา  2ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  2 หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน 80 ช่ัวโมง  เวลา  2ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  2 หนํวยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

 ง11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี             กลํุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1                                             เวลา  40  ช่ัวโมง    

…………………………………………………………………………………………………………… 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการท างาน  เพื่อชํวยเหลือตนเองในการแตํงกาย  การจัดเก็บส่ิงของเครื่องใช๎  บนโต๏ะ  ต๎ู  ช้ัน  การ
หยิบจับและใช๎ของใช๎สํวนตัว  การแตํงกายด๎วยตนเอง  การใช๎วัสดุอุปกรณ์  และเครื่องมืองําย ๆ  ในการรดน้ าต๎นไม๎  
การถอน และการเก็บวัชพืช  การพับกระดาษเป็นของเลํน  การสานและการพับใบมะพร๎าวเป็นของเลํน  แหลํงข๎อมูล
ใกล๎ตัว  และประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 โดยใช๎ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการแก๎ปัญหา  ทักษะ
การแสวงหาความรู๎  มีทักษะการท างานเพื่อชํวยเหลือตนเองและสร๎างองค์ความรู๎ 
 เพื่อเกิดเจตคติท่ีดีตํอการท างาน  มีความสามัคคี  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความ
รับผิดชอบ  และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และรักษาส่ิงแวดล๎อม 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ง  1.1  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3   
 ง  3.1  ป.1/1 , ป.1/2   

 
รวมทั้งหมด   5   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

 ง12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี        กลํุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2                                        เวลา  40  ช่ัวโมง    

…………………………………………………………………………………..…………………………… 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการท างาน  บทบาทและหน๎าท่ีของสมาชิกในบ๎านการจัดวาง  การเก็บเส้ือผ๎า  การกวาดบ๎าน  การ
ล๎างจาน  การเพาะเมล็ด  การดูแลแปลงเพาะกล๎า  การท าของเลํนจากก๎านกล๎วย  ประดิษฐ์ของใช๎สํวนตัวตาม
กระบวนการเทคโนโลยี  รวบรวมข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลตําง ๆ  ท่ีเช่ือถือได๎  รักษาแหลํงข๎อมูล  ช่ือและหน๎าท่ีของ
อุปกรณ์ท่ีเป็นสํวนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์      
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  การท างานรํวมกัน  ทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี  ทักษะการแสวงหาความรู๎  มีทักษะในการเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการท างาน
อยํางเหมาะสมและปลอดภัย 
 เพื่อเกิดเจตคติท่ีดีตํอการท างาน  มีความสามัคคี  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  ความรับผิดชอบ   มี
ความประหยัด  มีความเพียรพยายาม  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์  สืบทอดภูมิปัญญาไทยและรักษาส่ิงแวดล๎อม   
 
รหัสตัวชี้วัด 

ง  1.1  ป.2/1, ป.2/2  ,  ป.2/3 
 ง  2.1  ป.2/1, ป.2/2 ,   ป.2/3  ,  ป.2/4  
 ง  3.1  ป.2/1, ป.2/2 ,  ป.2/3   

 
รวมทั้งหมด   10   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 ง13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี        กลํุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3                                        เวลา  40  ช่ัวโมง    

………………………………………………………………………………….…………………………… 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการและประโยชน์ของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน  การท าความสะอาดกระเป๋านักเรียนการท า
ความสะอาดรองเท๎า  การปัด  กวาด  เช็ด  ถู  บ๎านเรือน  การท าความสะอาดห๎องเรียน  การเลือกใช๎เส้ือผ๎า  การปลูก
ผักสวนครัวในภาชนะการบ ารุงรักษาของเลํน  และซํอมแซมของใช๎สํวนตัว  การประดิษฐ์ของใช๎จากใบมะพร๎าว  การ
เลือกใช๎ส่ิงของเครื่องใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์  การจัดการส่ิงของเครื่องใช๎ด๎วยการน ากลับมาใช๎ซ้ า  การ
ค๎นหาข๎อมูลอยํางมีข้ันตอนและน าเสนอข๎อมูลลักษณะตําง ๆ  รวมท้ังบอกวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการท างานอยํางเป็นขั้นตอน  การจัดการ  กระบวนการแก๎ปัญหา  การท างานรํวมกัน  
การแสวงหาความรู๎  การท างานเพื่อชํวยเหลือตนเอง  ครอบครัว  สํวนรวม  และรู๎จักสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง 
 เพื่อเกิดเจตคติท่ีดีตํอการท างาน  มีความสามัคคีในกลํุมซื่อสัตย์สุจริต  มีความรับผิดชอบ  ต้ังใจเรียน    มี
ความเพียรพยายาม  ใช๎เงิน  ของใช๎สํวนตัวและของสํวนรวมอยํางประหยัด  มีจิตส านึกในการรักษาสาธารณสมบัติและ
ส่ิงแวดล๎อม 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ง  1.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3   
 ง  2.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3  
 ง  3.1  ป.3/1 , ป.3/2   

 
รวมทั้งหมด   8   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

 ง14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี        กลํุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4           เวลา  80  ช่ัวโมง    

………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการท างานอยํางเป็นขั้นตอน  การดูแลรักษาของใช๎สํวนตัว  การจัดโต๏ะเขียนหนังสือ  การจัดกระเป๋า
นักเรียน  การจัดต๎ูเส้ือผ๎า  การซํอมแซมอุปกรณ์  เครื่องมือและเครื่องใช๎  การประดิษฐ์ภาชนะและบรรจุภัณฑ์จาก
ใบตองและใบเตย  ความหมายและความส าคัญของอาชีพ  ช่ือและหน๎าท่ีของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักการ
ท างานเบ้ืองต๎นของคอมพิวเตอร์ประโยชน์และโทษจากการใช๎งานคอมพิวเตอร์  ใช๎ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อ
การท างาน  และสร๎างภาพหรือช้ินงานจากจินตนาการ  เพื่อน าเสนอสถานท่ีทํองเท่ียว  โดยใช๎โปรแกรมกราฟฟิก 
 โดยจัดกิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนฝึกปฏิบัติในการท างานอยํางเป็นขั้นตอน  การท างานเป็นกลํุม  มีทักษะการจัดการ  
กระบวนการแก๎ปัญหา  การแสวงหาความรู๎  เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ  มีทักษะในการท างานและรู๎จักสร๎างองค์
ความรู๎ด๎วยตนเอง 
 เกิดเจตคติท่ีดีตํอการท างาน  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  มีความสามัคคี  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  
แสวงหาความรู๎จากแหลํงตําง ๆ  รู๎จักใช๎พลังงานและทรัพยากรในการท างานอยํางประหยัดและค๎ุมคํา  ดูแลและรักษา
สาธารณสมบัติ  และส่ิงแวดล๎อมด๎วยความเต็มใจ  และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎  
 
รหัสตัวชี้วัด 

ง  1.1  ป.4/1 ,  ป.4/2  , ป.4/3  ,  ป.4/4   
 ง  3.1  ป.4/1 ,  ป.4/2  ,  ป.4/3  , ป.4/4 , ป.4/5  
 ง  4.1  ป.4/1   
 
รวมทั้งหมด   10   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 ง15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี        กลํุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5            เวลา  80  ช่ัวโมง 

……………………………………………………………………………………………………………… 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการท างานตามกระบวนการท างาน  การจัดโต๏ะอาหาร  การจัดต๎ูเย็น  ห๎องครัว  การท าความสะอาด
ห๎องน้ า  ห๎องส๎วม  การซักเส้ือผ๎า  การตากเส้ือผ๎า  การพับเส้ือผ๎า  การรีดเส้ือผ๎า  การซํอมแซมเส้ือผ๎า  การปลูกพืชใน
แปลง  การซํอมแซมอุปกรณ์ของใช๎ในบ๎าน  การท าบัญชีครัวเรือน  การจัดเก็บเอกสารส าคัญ  การดูแลรักษาและใช๎
สมบัติสํวนตัว  สมาชิกในครอบครัวและสํวนรวม  การประดิษฐ์ของใช๎  ของตกแตํงจากวัสดุเหลือใช๎โดยใช๎กระบวนการ
เทคโนโลยี   ฝึกทักษะการสร๎างช้ินงานและความคิดสร๎างสรรค์ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี  เลือกใช๎เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์ตํอชีวิต  สังคม  การจัดการส่ิงของ  เครื่องใช๎ด๎วยการแปรรูป  แล๎วน ากลับมาใช๎ใหมํ  
ค๎นหาและรวบรวมข๎อมูลท่ีสนใจและเป็นประโยชน์จากแหลํงข๎อมูลตําง ๆ  ท่ีเช่ือถือได๎ตามวัตถุประสงค์  การสร๎างงาน
เอกสารด๎วยโปรแกรมประมวลค า  อาชีพตําง ๆ  ในชุมชน  และความแตกตํางของอาชีพ 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการท างานอยํางเป็นขั้นตอน  ทักษะการจัดการ  กระบวนการแก๎ปัญหา  การท างาน
รํวมกัน  มีทักษะการแสวงหาความรู๎  เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในการท างาน  มีทักษะกระบวนการเทคโนโลยีและ
รู๎จักสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง 
 เพื่อเกดิเจตคติท่ีดีตํอการท างาน  มีความสามัคคี  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ยุติธรรม  มีความรับผิดชอบ  ขยัน  
อดทน  มีความประหยัด  มีคุณธรรม  มีจิตส านึกในการใช๎พลังงานและทรัพยากรอยํางประหยัดและค๎ุมคํา  
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ง  1.1  ป.5/1 ,  ป.5/2 ,  ป.5/3 , ป.5/4      
 ง  2.1  ป.5/1 ,  ป.5/2 ,  ป.5/3 ,  ป.5/4 ,  ป.5/5  
 ง  3.1  ป.5/1 ,  ป.5/2   
 ง  4.1  ป.5/1 , ป.5/2   
 
รวมทั้งหมด   13   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

 ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   กลํุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6       เวลา  80  ช่ัวโมง    

……………………………………………………………………………………………………………… 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการท างาน  การดูแลรักษาสมบัติภายในบ๎าน  การเตรียม  ประกอบ  จัดอาหารให๎สมาชิกใน
ครอบครัว  การเล้ียงปลาสวยงาม  การปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ  บันทึกรายรับ – รายจําย  การจัดเก็บเอกสารทางการ
เงินการประดิษฐ์ของใช๎  ของตกแตํงจากมะพร๎าว  ให๎สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนในโอกาสตํางๆ  โดยใช๎กระบวนการ
เทคโนโลยี  หลักการเบ้ืองต๎นของการแก๎ปัญหาการใช๎คอมพิวเตอร์ในการค๎นหาข๎อมูล  การเก็บรักษาข๎อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ในรูปแบบตําง ๆ  การน าเสนอข๎อมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสม  การเลือกใช๎ซอฟแวร์ประยุกต์  การใช๎
คอมพิวเตอร์สร๎างช้ินงานจากจินตนาการ  หรืองานท่ีท าในชีวิตประจ าวันการวางแผนในการเลือกอาชีพ   ความรู๎
ความสามารถ  และคุณธรรมท่ีสัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ  การสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง  
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการท างานอยํางเป็นขั้นตอน  มีทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะ
กระบวนการกลํุม  การท างานรํวมกัน  ท างานอยํางเป็นระบบ  มีทักษะการแสวงหาความรู๎  เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ
ในการท างาน  มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นตํอการประกอบอาชีพ  มีทักษะกระบวนการเทคโนโลยีและรู๎จักสร๎างองค์ความรู๎
ด๎วยตนเอง 
 เพื่อเกิดเจตคติท่ีดีตํอการท างาน  มีความสามัคคีในหมูํคณะ  ขยันอดทน  รับผิดชอบในการท างาน  ซื่อสัตย์   
สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึกในการใช๎พลังงาน  ทรัพยากรและส่ิงแวดล๎อมของสํวนรวมอยํางประหยัด  
ค๎ุมคํา   น าภูมิปัญญาไทยมาใช๎ให๎เหมาะสม  รู๎จักแบํงปันส่ิงของ  ทรัพย์สินและอื่นๆ  ชํวยแก๎ปัญหาหรือสร๎างความสุข
ให๎กับผ๎ูอื่น  น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ง  1.1  ป.6/1,  ป.6/2  ,  ป.6/3 
 ง  2.1  ป.6/1 ,  ป.6/2 ,  ป.6/3   
 ง  3.1  ป.6/1 ,  ป.6/2 ,  ป.6/3 , ป.6/4 ,  ป.6/5  
 ง  4.1  ป.6/1 ,  ป.6/2   
 
รวมทั้งหมด   13   ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับประถมศึกษา( ป. 1 – 6 ) 

จุดประสงค์ 
 

 
1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าของร๎อง  และค าแนะน าท่ีฟังและอําน  อํานออกเสียงประโยค  ข๎อความนิทาน  และบท

กลอนส้ันๆ  ถูกต๎องตามหลักการอําน  เลือก/และระบุประโยคและข๎อความตรงตามความหมายของสัญลักษณ์
หรือเครื่องหมายท่ีอําน  บอกใจความส าคัญ  และตอบค าถามจากการฟังและอําน  บทสนทนา  นิทานงํายๆ
และเรื่องเลํา 

2. พูด/เขียนโต๎ตอบในการส่ือสารระหวํางบุคคล  ใช๎ค าส่ัง  ค าขอร๎อง   และให๎ค าแนะน า  พูด/เขียนแสดงความ
ต๎องการ  ขอความชํวยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์งํายๆ  พูดและเขียนเพื่อ
ขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน  ครอบครัว  และเรื่องใกล๎ตัว  พูด/เขียนแสดงความรู๎สึกเกี่ยวกับเรื่อง
ตํางๆ  ใกล๎ตัว  กิจกรรมตํางๆพร๎อมท้ังให๎เหตุผลส้ันๆประกอบ 

3. พูด/เขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน  และส่ิงแวดล๎อมใกล๎ตัว  เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิและตารางแสดง
ข๎อมูลตํางๆ  ท่ีฟังและอําน  พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตํางๆใกล๎ตัว 

4. ใช๎ถ๎อยค า  น้ าเสียง  และกิริยาทําทางอยํางสุภาพ  เหมาะสม  ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา  ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยูํของเจ๎าของภาษาเข๎ารํวม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

5. บอกความเหมือน / ความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน  
และการล าดับค า  ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบความเหมือน /
ความแตกตํางระหวํางเทศกาล  งานฉลองและประเพณีของเจ๎าของภาษากับของไทย 

6. ค๎นคว๎า  รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่นจากแหลํงการเรียนรู๎  และน าเสนอด๎วยการพูด/
การเขียน 

7. ใช๎ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ตํางๆท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา  
8. ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎นและรวบรวมข๎อมูลตํางๆ 
9. มีทักษะการใช๎ภาษาประเทศ   (เน๎นการฟัง  - พูด -  อําน – เขียน )ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง

ครอบครัว  โรงเรียน  ส่ิงแวดล๎อม  อาหาร  เครื่องด่ืม  เวลาวํางและนันทนาการ  สุขภาพและสวัสดิการ การ
ซื้อ – ขาย  และลมฟูาอากาศ  ภายในวงค าศัพท์ประมาณ  1,050 – 1,200  ค า  (ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและ
นามธรรม) 

10. ใช๎ประโยคเด่ียวและประโยคผสม (Compound  Sentences)  ส่ือความหมายตามบริบทตํางๆ 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับชั้นประถมศึกษา  ( ป.1 – 6 ) 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1   
อ11101  ภาษาอังกฤษ  จ านวน 40 ช่ัวโมง  เวลา 1ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1 หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
อ12101 ภาษาอังกฤษ  จ านวน 40 ช่ัวโมง  เวลา 1ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1 หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   
อ13101 ภาษาอังกฤษ  จ านวน 40 ช่ัวโมง  เวลา 1ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1 หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
อ14101 ภาษาอังกฤษ  จ านวน 80 ช่ัวโมง  เวลา  2ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  2 หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
อ15101 ภาษาอังกฤษ   จ านวน 80 ช่ัวโมง  เวลา  2ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  2 หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 อ16101 ภาษาอังกฤษ   จ านวน 80 ช่ัวโมง  เวลา  2ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  2 หนํวยกิต 
 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
อ11201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1  จ านวน 40 ช่ัวโมง  เวลา  1ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1 หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
อ12201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2  จ านวน 40 ช่ัวโมง  เวลา  1ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1 หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
อ13201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3  จ านวน 40 ช่ัวโมง  เวลา  1ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1 หนํวยกิต 
ประถมศึกษาปีท่ี 
อ14201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 4  จ านวน 40 ช่ัวโมง  เวลา  1ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1 หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
อ15201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 5  จ านวน 40 ช่ัวโมง  เวลา  1ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1 หนํวยกิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
อ16201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 6  จ านวน 40 ช่ัวโมง  เวลา  1ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1 หนํวยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ11101  ภาษาอังกฤษ      กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1      เวลา  40 ช่ัวโมง 
…………………………………..…………………………………………………………………………………. 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระการออกเสียงค า หลักการอํานออกเสียง ของภาษาตํางประเทศและ
ภาษาไทย  การออกเสียงเน๎นหนัก – เบา (Stress) ในค าและกลํุมค าการออกเสียงสูง – ต่ า (Intonation) ในประโยคค า 
กลํุมค า และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล๎อมใกล๎ตัว อาหาร เครื่องด่ืมและนันทนาการ
ภายในวงค าศัพท์ 150-200ค า (ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรม)บทอํานเกี่ยวกับเรื่องใกล๎ตัว หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ 
ประโยคค าถามและค าตอบบทสนทนาท่ีใช๎ในการทักทาย กลําวลา ขอบคุณ ขอโทษและประโยค /ข๎อความท่ีใช๎แนะน า
ตนเอง บทสนทนาท่ีใช๎ในการทักทาย กลําวลา ขอบคุณ ขอโทษและประโยค /ข๎อความท่ีใช๎แนะน าตนเอง ค าส่ังท่ีใช๎ใน
ห๎องเรียนค าศัพท์ส านวนและประโยคท่ีใช๎บอกความต๎องการค าศัพท์ส านวนและประโยคท่ีใช๎ขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองค าและประโยคท่ีใช๎ในการพูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล๎ตัว และเรื่องใกล๎ตัววัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
ค าศัพท์เก่ียวกับสัตว์ทะเลในพัทยา เทศกาลส าคัญของเจ๎าของภาษากิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมค าศัพท์ท่ี
เกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่นการใช๎ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์งํายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียนใช๎
ภาษาตํางประเทศเพื่อรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข๎องใกล๎ตัวจากส่ือตํางๆ  
 โดยใช๎ทักษะ ฟัง พูด  อํานและเขียน  การใช๎ภาษาเพื่อการส่ือสาร ระบุตัวอักษรและเสียง อํานออกเสียงและ
สะกดค างํายถูกต๎องตามหลักการอํานเลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลํุมค าท่ีฟังตอบค าถามจากการฟังเรื่อง
ใกล๎ตัวพูดโต๎ตอบด๎วยค าส้ันๆงํายๆในการส่ือสารระหวํางบุคคลตามแบบท่ีฟังใช๎ค าส่ังงํายๆตามแบบท่ีฟัง/ปฏิบัติตาม
ค าส่ังงํายๆท่ีฟังพูดโต๎ตอบด๎วยค าส้ันๆงํายๆในการส่ือสารระหวํางบุคคลตามแบบท่ีฟังบอกความต๎องการงํายๆของ
ตนเองตามแบบท่ีฟังพูดขอและให๎ข๎อมูลงํายเกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟังพูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัวพูด
และท าทําทางประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาบอกช่ือและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ๎าของภาษา
เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัยระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาตํางประเทศและ
ภาษาไทยบอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎ฟัง/พูด ในสถานการณ์งํายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียนใช๎
ภาษาตํางประเทศเพื่อรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข๎องใกล๎ตัว 
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนใช๎ทักษะท้ัง 4ด๎าน การฟัง การพูด การอําน และการเขียน  ผ๎ูเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอภาษาอังกฤษ 
สนใจใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน  และมีวินัย 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ต 1.1ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3, ป.1/4ต1.2ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3, ป.1/4 
ต 1.3ป.1/1ต2.1ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 
ต 3.1ป.1/1ต 4.1ป.1/1 
ต 4.2ป. 1/1 

รวมทั้งหมด   16ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ12101  ภาษาอังกฤษ      กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2      เวลา  40 ช่ัวโมง  

…………………………………………………………………………….………………………………………. 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ ของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย การสะกดค าและประโยค 
หลักการอํานออกเสียง ค า กลํุมค า ประโยคเด่ียว (Simple sentence) และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ส่ิงแวดล๎อมใกล๎ตัว อาหาร เครื่องด่ืม และนันทนาการเป็นวงค าศัพท์สะสม ประมาณ 250 - 300ค า (ค าศัพท์ท่ี
เป็นรูปธรรม)ประโยค บทสนทนา หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ ประโยคค าถามและค าตอบบทสนทนาท่ีใช๎ในการทักทาย 
กลําวลา ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ข๎อความท่ีใช๎แนะน าตนเอง ค าส่ังและค าขอร๎องท่ีใช๎ในห๎องเรียนและค าขอร๎อง
ท่ีใช๎ในห๎องเรียน ค าศัพท์เก่ียวกับผลไม้ในสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองพัทยา  ส านวน และประโยคท่ีใช๎ขอและให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับตนเอง ค าและประโยคท่ีใช๎ในการพูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล๎ ตัว และเรื่องใกล๎ตัว วัฒนธรรม/ 
กิจกรรมของเจ๎าของภาษา ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น การใช๎ภาษาในการฟัง/พูด ในสถานการณ์
งํายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียนการใช๎ภาษาตํางประเทศในการรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข๎องใกล๎ตัวจากส่ือตํางๆ  
 โดยใช๎ทักษะฟัง พูด อํานและเขียน ปฏิบัติตามค าส่ังและค าขอร๎องงํายๆ ท่ีฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อํานออก
เสียงค า สะกดค าและอํานประโยคงํายๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน เลือกภาพตรงตามความหมายของค า กลํุมค า และ
ประโยคท่ีฟัง ตอบค าถามจากการฟังประโยค บทสนทนาหรือนิทานงํายๆ ท่ีมีภาพประกอบ พูดโต๎ตอบด๎วยค าส้ันๆ 
งํายๆ ในการส่ือสารระหวํางบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช๎ค าส่ังและค าขอร๎องงํายๆ ตามแบบท่ีฟัง  บอกความต๎องการงํายๆ 
ของตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดขอและให๎ข๎อมูลงํายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ใกล๎ตัว พูดและท าทําประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา บอกช่ือและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ๎าของ
ภาษาเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาตํางประเทศ
และภาษาไทย บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น ฟัง/พูด ในสถานการณ์งํายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียน  
ใช๎ภาษาตํางประเทศ เพื่อรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข๎องใกล๎ตัว  
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ภาษาอังกฤษท้ัง 4ด๎านอยํางถูกต๎อง มีกระบวนการสืบค๎น ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง มีเจตคติท่ีดี
ตํอภาษาอังกฤษ ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน และมีวินัย 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ต 1.1ป.2/1 , ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
ต1.2ป.2/1 , ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
ต 1.3ป.2/1 
ต 2.2ป.2/1 
ต 3.1ป.2/1 
ต 4.1ป.2/1 
ต 4.2ป.2/1 

รวมท้ังหมด   16 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ13101  ภาษาอังกฤษ     กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3      เวลา  40 ช่ัวโมง  

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ค า กลํุมค า ประโยคเดียว สัญลักษณ์ นิทานท่ีมีภาพประกอบ บทสนทนาท่ีใช๎ในการทักทาย  กลําวลา 

ขอบคุณ ขอโทษ  แนะน าตนเองการขอ/การให๎ขอมูล   การบอกความต๎องการ  การตอบรับ/การปฏิเสธ  การแสดง
ความรู๎สึกเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล๎อม ใกล๎ตัว อาหาร เครื่องด่ืม ค าศัพท์ที่เก่ียว กับสถานที่
ท่องเที่ยวเมืองพัทยาวงค าศัพท์รูปธรรมประมาณ 350 -450 ค า  บอกความแตกตํางของภาษาตํางประเทศและ
ภาษาไทย    การใช๎ภาษาในด๎าน การฟัง พูด อําน เขียน ท่ีเกี่ยวข๎องกับส่ิงใกล๎ตัว จากส่ือตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระ
อื่น ศึกษาวัฒนธรรม เทศกาลตําง ๆของเจ๎าของภาษา 
 โดยใช๎ทักษะในการเรียนภาษาด๎าน ฟัง พูด อําน และเขียน  เลือก/ระบุภาพ สัญลักษณ์ ตอบค าถามจากการฟัง
หรืออํานประโยค บทสนทนาหรือนิทานงําย ๆ ปฏิบัติตามค าส่ัง  ค าขอร๎อง อํานออกเสียง  ค า กลํุมค า ประโยคบท
สนทนาถูกต๎องตามหลักการอําน  พูดโต๎ตอบด๎วยค าส้ัน ๆ ในการส่ือความหมาย  บอกความต๎องการ  บอกความรู๎สึก  พูด
ตอบรับ/พูดปฏิเสธ    พูดขอและให๎ข๎อมูล จัดหมวดหมูํ/ประเภท บุคคล สัตว์ ส่ิงของ ตามท่ีฟังหรืออําน บอกความ
แตกตํางของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระอื่น เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาของ
เจ๎าของภาษา 
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนใช๎ภาษาอังกฤษในการส่ือสารกับบุคคลอื่น  มีเจตคติท่ีดีตํอภาษา  มีวินัย  มุํงมั่นในการท างาน 

สามารถใช๎ภาษาในชีวิตประจ าวันของเมืองพัทยา 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ต 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
ต1.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4,ป.3/5 
ต1.3ป.3/1, ป.3/2 
ต 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ต 2.2  ป.3/1 
ต 3.1  ป.3/1 
ต 4.1  ป.3/1 
ต 4.2  ป.3/1 
 

รวมทั้งหมด   18   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ14101  ภาษาอังกฤษ      กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4      เวลา  80 ช่ัวโมง  

…………………………………………………………………………………………….………………………. 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความแตกตํางของเสียงตัวอักษร ค า กลํุมค า และประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทยความ
เหมือน/ ความแตกตํางระหวํางเทศกาล และงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทยค าส่ังและค าขอร๎อง
ท่ีใช๎ในห๎องเรียน และค าแนะน าในการเลํนเกม การวาดภาพ หรือการท าอาหารและเครื่องด่ืมค า กลํุมค า ประโยค 
ข๎อความ บทพูดเข๎าจังหวะและการสะกดค า  การใช๎พจนานุกรม  หลักการอํานออกเสียงกลํุมค า ประโยคเด่ียว 
สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และความหมาย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล๎อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลาวําง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟูาอากาศ และเป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ   550 -700 
ค า (ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม)ประโยค บทสนทนา นิทานท่ีมีภาพประกอบ ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญ
ของเรื่องบทสนทนาท่ีใช๎ในการทักทาย กลําวลา ขอบคุณ ขอโทษ การพูดแทรกอยํางสุภาพ ประโยค /ข๎อความท่ีใช๎
แนะน าตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล๎ตัว และส านวนการตอบรับค าส่ัง ค าขอร๎อง และค าขออนุญาตท่ีใช๎ในห๎องเรียน
ค าศัพท์ประเภทกีฬาต่าง ๆ ในเมืองพัทยา ส านวน และประโยคท่ีใช๎แสดงความต๎องการและขอความชํวยเหลือใน
สถานการณ์ตํางๆค าศัพท์ ส านวน และประโยคท่ีใช๎ขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง ส่ิงใกล๎ตัว เพื่อน และครอบครัว ค า
และประโยคท่ีใช๎แสดงความรู๎สึก  ประโยคและข๎อความท่ีใช๎ในการพูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สัตว์ และเรื่องใกล๎
ตัว ค า กลํุมค าท่ีมีความหมายสัมพันธ์ของส่ิงตํางๆ ใกล๎ตัว ประโยคท่ีใช๎ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ ใกล๎
ตัว มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา ค าศัพท์และข๎อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง และชีวิต
ความเป็นอยูํของเจ๎าของภาษา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  

โดยใช๎กระบวนการฟัง พูด อํานและเขียน ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัวความสัมพันธ์ของส่ิงตํางๆ ใกล๎
ตัว  การค๎นคว๎า การรวบรวม  การน าเสนอค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่นการใช๎ภาษาในการฟังและพูด/
อํานในสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข๎องใกล๎ตัว จากส่ือและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ  การสืบค๎นตอบค าถามเกี่ยวกับเทศกาล /วัน
ส าคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยูํงํายๆ ของเจ๎าของภาษา เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย  
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎ ค า วลี กลํุมค า และประโยค บทความเรื่องส้ัน นิทานและสามารถใช๎ทักษะให๎ครบท้ัง 4
ด๎าน สามารถใช๎ภาษาเพื่อการส่ือสาร เข๎าใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของเจ๎าของภาษาวํามีความแตกตํางจากวัฒนธรรม
ของคนไทยมีเจตคติท่ีดีตํอภาษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ และมีความมุํงมั่นในการท างาน 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1  ป.4/1, ป.4/2,ป.4/,ป.4/4ต1.2   ป.4/1, ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4,ป.4/5 
ต1.3ป.4/1, ป.4/2,ป.4/3ต 2.1ป.4/1, ป.4/2,ป.4/3 
ต 2.2  ป.4/1, ป.4/2ต 3.1ป.4/1 
ต 4.1ป.4/1ต 4.2ป.4/1 
 
รวมทั้งหมด   20   ตัวชี้วัด 
 
 
 



100 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ15101  ภาษาอังกฤษ      กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5      เวลา  80 ช่ัวโมง  

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาการใช๎ภาษาตํางประเทศในการฟัง พูด อําน เขียน ค า ประโยค ข๎อความ บทกลอนส้ัน ๆ สรุปใจความ
ส าคัญและตอบค าถามจากการฟัง และอํานบทสนทนา  ความเหมือนความแตกตํางของเทศกาลวันส าคัญ งานฉลอง
และชีวิตความเป็นอยูํของเจ๎าของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย การใช๎ภาพสัญลักษณ์ เครื่ องหมาย การเขียนภาพ 
แผนผังหรือแผนภูมิตรงกับความหมายของประโยค ข๎อความส้ัน ท่ีฟังหรืออําน พูด เขียนแสดงความรู๎สึก ความคิดเห็น 
ขอความชํวยเหลือ ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร๎อง ค าแนะน างําย ๆ การโต๎ตอบ ตอบรับหรือปฏิเสธ ขอและให๎ข๎อมูลนั้นใน
การส่ือสารระหวํางบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว เรื่องใกล๎ตัว กิจกรรมตําง ๆ สถานการณ์ตําง ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ห๎องเรียนการให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยา สถานศึกษาใช๎ถ๎อยค าส าเนียงกิริยาทําทางอยํางสุภาพตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา การค๎นคว๎ารวบรวมค าศัพท์ข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎สาระอื่น 
และเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมท่ีโรงเรียนและท๎องถิ่นจัดขึ้นตามความสนใจ 
 โดยใช๎กระบวนการส่ือสาร ทักษะการ ฟัง พูด อําน เขียนเพื่อน ามาใช๎ในการพูดแสดงความคิดเห็น ขอความ
ชํวยเหลือการโต๎ตอบ การขอ และให๎ข๎อมูล กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล บันทึกข๎อมูล เพื่อน ามาใช๎
เพื่อบอกความเหมือนความแตกตํางของประเพณีและวัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตของเจ๎าของภาษาตํางประเทศและ
ภาษาไทย 
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาตํางประเทศกํอให๎เกิดคุณธรรมจริยธรรมในด๎านมีวินัย  ใฝุเรียนรู๎ 
มุํงมั่นในการท างาน  น าความรู๎ท่ีได๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ต 1.1ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3,ป.5/4 
ต 1.2ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4,ป.5/5 
ต 1.3ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
ต 2.1ป.5/1, ป.5/2, ป. 5/3 
ต 2.2ป.5/1, ป.5/2 
ต3.1ป.5/1 
ต 4.1ป.5/1 
 

รวมทั้งหมด   20  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ16101  ภาษาอังกฤษ      กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6      เวลา  80 ช่ัวโมง  

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา การอําน ออกเสียง ข๎อความ นิทาน และบทความส้ัน ๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน เลือก/ระบุประโยค 

หรือข๎อความส้ัน ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายท่ี อําน เขียนภาพ แผนผังแผนภูมิและตารางแสดงข๎อมูล
ตําง ๆ ท่ีฟังหรืออําน ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร๎อง ค าแนะน า พูดและเขียนโต๎ตอบในการส่ือสาร น าเสนอข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยวเมืองพัทยาให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว เรื่องใกล๎ตัว และส่ิงแวดล๎อมในท๎องถิ่น แสดงความ
ต๎องการ ความคิดเห็น ความรู๎สึก ขอความชํวยเหลือ ตอบรับปฏิเสธ  กิจกรรมตําง ๆ สถานการณ์ตําง ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ห๎องเรียน และสถานศึกษาพร๎อมให๎เหตุผลส้ัน ๆประกอบใช๎ถ๎อยค า น้ าเสียง ค าขอร๎อง ค าแนะน า การใช๎กิริยาทําทาง
อยํางสุภาพ ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา สรุปใจความส าคัญการตอบค าถามจากเรื่องท่ีฟัง
และอําน บทสนทนางําย ๆ  นิทานงําย ๆ และเรื่องเลําความส าคัญของเทศกาลวันส าคัญ งานฉลองประเพณีความ
เป็นอยูํของเจ๎าของภาษากับภาษาไทย ความเหมือนความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิด ตําง ๆ การใช๎
เครื่องหมายวรรคตอนและการจัดล าดับค าตามประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย   สืบค๎นค๎นคว๎ารวบรวม
ค าศัพท์และข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น และเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจ 
 โดยใช๎กระบวนการส่ือสารทักษะการฟัง พูด อําน เขียน น ามาใช๎ในการ พูดแสดงความคิด ให๎ข๎อมูล  โต๎ตอบ ขอ
ความชํวยเหลือ การตอบรับปฏิเสธ กระบวนการสืบเสาะความรู๎การสืบค๎นข๎อมูล บันทึกข๎อมูลน ามาใช๎บอกความเหมือน
ความแตกตํางของประเพณีวัฒนธรรม  การด าเนินชีวิต โครงสร๎างทางภาษาของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย 
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาตํางประเทศ และกํอให๎เกิดคุณธรรมจริยธรรม ในด๎านมีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน ตลอดจนน าความรู๎ท่ีได๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสตัวชี้วัด 

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

 
รวมทั้งหมด   20  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
อ11201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1       กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1                  เวลา 40 ช่ัวโมง   จ านวน 1.0 หนํวยกิต 
 
 ศึกษาตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ ของอังกฤษ การสะกดค าและประโยค หลักการอํานออกเสียง ค า 
กลํุมค า ประโยคเด่ียว (Simple sentence)    และความหมายเกี่ยวกับตนเอง     ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล๎อมใกล๎
ตัว การใช๎ภาษาในการฟัง/พูด ในสถานการณ์งํายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียน   
 โดยใช๎ทักษะฟัง พูด ปฏิบัติตามค าส่ังและค าขอร๎องงํายๆ ท่ีฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อํานออกเสียงค า สะกด
ค าและอํานประโยคงํายๆ   ถูกต๎องตามหลักการ พูดโต๎ตอบด๎วยค าส้ันๆ งํายๆ ในการส่ือสารระหวํางบุคคลตามแบบท่ี
ฟัง ใช๎ค าส่ังและค าขอร๎องงํายๆ ตามแบบท่ีฟัง  บอกความต๎องการงํายๆ ของตนเองตามแบบท่ีฟัง  พูดขอและให๎ข๎อมูล
งํายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัว พูดและท าทําประกอบ  
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด๎านอยํางถูกต๎อง มีเจตคติท่ีดีตํอภาษาอังกฤษ ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการ
ท างาน และมีวินัย 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  ฟังเขียนและพูด ตัวอักษร และค าได๎ 
2.  พูด ส่ือความในชีวิตประจ าวันงําย ๆ ได๎ 
3.  พูดบทสนทนาส้ันๆ เพื่อการทักทายถามทุกข์สุขและแนะน าบุคคลอื่น  
4.  ใช๎ค าส่ัง และบอกความต๎องการของตนเองส้ัน ๆ งําย ๆ ได๎ 
 
รวมทั้งหมด  4 ข๎อ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
อ12201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2   กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2                 เวลา 40 ช่ัวโมง   จ านวน 1.0 หนํวยกิต 
 
 ศึกษาตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ ของอังกฤษ การสะกดค าและประโยค หลักการอํานออกเสียง ค า 
กลํุมค า ประโยคเด่ียว (Simple sentence)    และความหมายเกี่ยวกับตนเอง     ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล๎อมใกล๎
ตัว การใช๎ภาษาในการฟัง/พูด ในสถานการณ์งํายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียน   
 โดยใช๎ทักษะฟัง พูด ปฏิบัติตามค าส่ังและค าขอร๎องงํายๆ ท่ีฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อํานออกเสียงค า สะกด
ค าและอํานประโยคงํายๆ   ถูกต๎องตามหลักการ พูดโต๎ตอบด๎วยค าส้ันๆ งํายๆ ในการส่ือสารระหวํางบุคคลตามแบบท่ี
ฟัง ใช๎ค าส่ังและค าขอร๎องงํายๆ ตามแบบท่ีฟัง  บอกความต๎องการงํายๆ ของตนเองตามแบบท่ีฟัง  พูดขอและให๎ข๎อมูล
งํายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัว พูดและท าทําประกอบ  
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด๎านอยํางถูกต๎อง มีเจตคติท่ีดีตํอภาษาอังกฤษ ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการ
ท างาน และมีวินัย 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  ฟังเขียนและพูด ตัวอักษร และค าได๎ 
2.  พูด ส่ือความในชีวิตประจ าวันงําย ๆ ได๎ 
3.  พูดบทสนทนาส้ันๆ เพื่อการทักทายถามทุกข์สุขและแนะน าบุคคลอื่น  
4.  ใช๎ค าส่ัง และบอกความต๎องการของตนเองส้ัน ๆ งําย ๆ ได๎ 
 
รวมทั้งหมด  4 ข๎อ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ13201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3          กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3                        เวลา 40 ช่ัวโมง   จ านวน 1.0 หนํวยกิต 
 
 ศึกษาตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ ของอังกฤษ การสะกดค าและประโยค หลักการอํานออกเสียง ค า 
กลํุมค า ประโยคเด่ียว (Simple sentence)    และความหมายเกี่ยวกับตนเอง     ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล๎อมใกล๎
ตัว การใช๎ภาษาในการฟัง/พูด ในสถานการณ์งํายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียน   
 โดยใช๎ทักษะฟัง พูด ปฏิบัติตามค าส่ังและค าขอร๎องงํายๆ ท่ีฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อํานออกเสียงค า สะกด
ค าและอํานประโยคงํายๆ   ถูกต๎องตามหลักการ พูดโต๎ตอบด๎วยค าส้ันๆ งํายๆ ในการส่ือสารระหวํางบุคคลตามแบบท่ี
ฟัง ใช๎ค าส่ังและค าขอร๎องงํายๆ ตามแบบท่ีฟัง  บอกความต๎องการงํายๆ ของตนเองตามแบบท่ีฟัง  พูดขอและให๎ข๎อมูล
งํายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัว พูดและท าทําประกอบ  
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด๎านอยํางถูกต๎อง มีกระบวนการสืบค๎น ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง มีเจตคติท่ีดี
ตํอภาษาอังกฤษ ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน และมีวินัย 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  ฟังบทสนทนาแล๎วพูดบทสนทนาได๎ 
2.  พูด ส่ือความในชีวิตประจ าวันงําย ๆ ได๎ 
3.  พูดบทสนทนาส้ันๆ เพื่อการทักทายถามทุกข์สุขและแนะน าบุคคลอื่น  
4.  ใช๎ค าส่ัง และบอกความต๎องการของตนเองส้ัน ๆ งําย ๆ ได๎ 
 
รวมทั้งหมด  4 ข๎อ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ14201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 4         กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4                        เวลา 40 ช่ัวโมง   จ านวน 1.0 หนํวยกิต 
 
 ศึกษาค า การสะกดค าและประโยค หลักการอํานออกเสียงค า กลํุมค า ประโยคเด่ียว (Simple sentence)    
และความหมายเกี่ยวกับตนเอง     ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล๎อมใกล๎ตัว การใช๎ภาษาในการฟัง/พูด ในสถานการณ์
งํายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียน   
 โดยใช๎ทักษะฟัง พูด อําน เขียน ปฏิบัติตามค าส่ังและค าขอร๎องท่ีฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อํานออกเสียงค า 
สะกดค าและอํานประโยคงํายๆ   ถูกต๎องตามหลักการ พูดโต๎ตอบด๎วยในการส่ือสารระหวํางบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช๎
ค าส่ังและค าขอร๎องงํายๆ ตามแบบท่ีฟัง  บอกความต๎องการงํายๆ ของตนเองตามแบบท่ีฟัง  พูดขอและให๎ข๎อมูลงํายๆ 
เกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดหรือเขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัว เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎
ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด๎านอยํางถูกต๎อง มีกระบวนการสืบค๎น ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง มีเจตคติท่ีดีตํอภาษาอังกฤษ ใฝุเรียนรู๎ 
มุํงมั่นในการท างาน และมีวินัย 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  ฟังพูด อํานและเขียนบทสนทนาได๎ 
2.  พูดและเขียน ส่ือความในชีวิตประจ าวันงําย ๆ ได๎ 
3.  พูดและเขียนบทสนทนาส้ันๆ เพื่อการทักทายถามทุกข์สุขและแนะน าบุคคลอื่น  
4.  ใช๎ค าส่ัง และบอกความต๎องการของตนเองส้ัน ๆ งําย ๆ ได๎ 
 
รวมทั้งหมด  4 ข๎อ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ15201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 5        กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5                        เวลา 40 ช่ัวโมง   จ านวน 1.0 หนํวยกิต 
 
 ศึกษาค า การสะกดค าและประโยค หลักการอํานออกเสียงค า กลํุมค า ประโยคเด่ียว (Simple sentence)    
และความหมายเกี่ยวกับตนเอง     ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล๎อมใกล๎ตัว การใช๎ภาษาในการฟัง/พูด ในสถานการณ์
งํายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียน   
 โดยใช๎ทักษะฟัง พูด อําน เขียน ปฏิบัติตามค าส่ังและค าขอร๎องท่ีฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อํานออกเสียงค า 
สะกดค าและอํานประโยคงํายๆ   ถูกต๎องตามหลักการ พูดโต๎ตอบด๎วยในการส่ือสารระหวํางบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช๎
ค าส่ังและค าขอร๎องงํายๆ ตามแบบท่ีฟัง  บอกความต๎องการงํายๆ ของตนเองตามแบบท่ีฟัง  พูดขอและให๎ข๎อมูลงํายๆ 
เกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดหรือเขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัว เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎
ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด๎านอยํางถูกต๎อง มีกระบวนการสืบค๎น ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง มีเจตคติท่ีดีตํอภาษาอังกฤษ ใฝุเรียนรู๎ 
มุํงมั่นในการท างาน และมีวินัย 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  ฟังพูด อํานและเขียนบทสนทนาได๎ 
2.  พูดและเขียน ส่ือความในชีวิตประจ าวันงําย ๆ ได๎ 
3.  พูดและเขียนบทสนทนาส้ันๆ เพื่อการทักทายถามทุกข์สุขและแนะน าบุคคลอื่น  
4.  ใช๎ค าส่ัง และบอกความต๎องการของตนเองส้ัน ๆ งําย ๆ ได๎ 
 
รวมทั้งหมด  4 ข๎อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ16201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 6       กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6                        เวลา 40 ช่ัวโมง   จ านวน 1.0 หนํวยกิต 
 
 ศึกษาค า การสะกดค าและประโยค หลักการอํานออกเสียงค า กลํุมค า ประโยคเด่ียว (Simple sentence)    
และความหมายเกี่ยวกับตนเอง     ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล๎อมใกล๎ตัว การใช๎ภาษาในการฟัง/พูด ในสถานการณ์
งํายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียน   
 โดยใช๎ทักษะฟัง พูด อําน เขียน ปฏิบัติตามค าส่ังและค าขอร๎องท่ีฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อํานออกเสียงค า 
สะกดค าและอํานประโยคงํายๆ   ถูกต๎องตามหลักการ พูดโต๎ตอบด๎วยในการส่ือสารระหวํางบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช๎
ค าส่ังและค าขอร๎องงํายๆ ตามแบบท่ีฟัง  บอกความต๎องการงํายๆ ของตนเองตามแบบท่ีฟัง  พูดขอและให๎ข๎อมูลงํายๆ 
เกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดหรือเขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัว เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎
ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด๎านอยํางถูกต๎อง มีกระบวนการสืบค๎น ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง มีเจตคติท่ีดีตํอภาษาอังกฤษ ใฝุเรียนรู๎ 
มุํงมั่นในการท างาน และมีวินัย 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  ฟังพูด อํานและเขียนบทสนทนาได๎ 
2.  พูดและเขียน ส่ือความในชีวิตประจ าวันงําย ๆ ได๎ 
3.  พูดและเขียนบทสนทนาส้ันๆ เพื่อการทักทายถามทุกข์สุขและแนะน าบุคคลอื่น 
4.  ใช๎ค าส่ัง และบอกความต๎องการของตนเองส้ัน ๆ งําย ๆ ได๎ 
 
รวมทั้งหมด  4 ข๎อ 
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การจัดการเรียนรู ้
 การจัดการเรียนรู๎เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสํูการปฏิบัติ  หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู๎  สมรรถนะของผ๎ูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นเปูาหมาย
ส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ผ๎ูสอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู๎  จัดการเรียนรู๎  เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู๎ทั้ง  8  กลํุมสาระการเรียนรู๎  รวมท้ังปลูกฝังเสริมสร๎างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  พัฒนาทักษะตํางๆอัน
สมรรถนะส าคัญท่ีต๎องให๎เกิดแกํผ๎ูเรียน 

1. หลักการจัดการเรียนรู๎ 
การจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู๎  สมรรถนะส าคัญและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยยึดหลักวํา  ผ๎ูเรียนมี
ความส าคัญท่ีสุด  เช่ือวําทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎  ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกับผ๎ูเรียน  กระบวนการ
จัดการเรียนรู๎ต๎องสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียน  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ค านึงถึงความแตกตํางระหวําง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง  เน๎นให๎ความส าคัญท้ังความรู๎  และคุณธรรม  

2. กระบวนการเรียนรู ๎
การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  ผ๎ูเรียนจะต๎องอาศัยกระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลาย  เป็นเครื่องมือ

ท่ีจะน าพาตนเองไปสํูเปูาหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู๎ที่จ าเป็นส าหรับผ๎ูเรียน  อาทิ  กระบวนการเรียนรู๎แบบ
บูรณาการ  กระบวนการสร๎างความรู๎  กระบวนการคิด  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แก๎ปัญหา  กระบวนการเรียนรู๎จากประสบการณ์จริง  กระบวนการปฏิบัติ  ลงมือท าจริง  กระบวนการจัดการ  
กระบวนการการวิจัย  กระบวนการเรียนรู๎การเรียนรู๎ของตนเอง  กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 
กระบวนการเหลํานี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู๎ที่ผ๎ูเรียนควรได๎รับการฝึกฝน  พัฒนา  เพราะจะสามารถชํวยให๎
ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดี  บรรลุเปูาหมายของหลักสูตร  ดังนั้น  ผ๎ูสอนจึงจ าเป็นต๎องศึกษาท าความเข๎าใจใน
กระบวนการเรียนรู๎ตํางๆเพื่อให๎สามารถเลือกใช๎ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3. การออกแบบการจัดการเรียนรู๎ 
ผ๎ูสอนต๎องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให๎เข๎าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู๎  ตัวชี้วัด  สมรรถนะส าคัญของผ๎ูเรียน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผ๎ูเรียน  แล๎วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู๎โดย
เลือกใช๎วิธีสอนแลํเทคนิคการสอน  ส่ือ/แหลํงเรียนรู๎  การวัดและประเมินผล  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และบรรลุตามเปูาหมายท่ีก าหนด    

4. บทบาทของผ๎ูสอนและผ๎ูเรียน 
การจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีคุณภาพตามเปูาหมายของหลักสูตร  ท้ังผ๎ูสอนและผ๎ูเรียน   ดังนี้  

4.1.  บทบาทของผ๎ูสอน 
1)  ศึกษาวิเคราะห์ผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล  แล๎วน าข๎อมูลมาใช๎ในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎ที่

ท๎าทายความสามารถของผ๎ูเรียน 
2)  ก าหนดเปูาหมายท่ีต๎องการให๎เกิดข้ึนกับผ๎ูเรียน  ด๎านความรู๎และทักษะกระบวนการท่ีเป็น

ความคิดรวบยอด  หลักการและความสัมพันธ์  รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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3)  ออกแบบการเรียนรู๎และจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง  เพื่อน าผ๎ูเรียนไปสํูเปูาหมาย 

4)  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎  และดูแลชํวยเหลือให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎  
5)  จัดเตรียมและเลือกใช๎ส่ือให๎เหมาะสมกับกิจกรรม  น าภูมิปัญญาท๎องถิ่น  เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมมาประยุกต์ใช๎ในการเรียนการสอน 
6)  ประเมินความก๎าวหน๎าของผ๎ูเรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา

และระดับพัฒนาการของผ๎ูเรียน 
7)  วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช๎ในการซํอมเสริมและพัฒนาผ๎ูเรียน  รวมท้ังปรับปรุงการ

จัดการเรียนการเรียนการสอนของตนเอง 
4.2.  บทบาทของผู้เรียน 

1)  ก าหนดเปูาหมาย  วางแผน  และรับผิดชอบการเรียนของตนเอง 
2)  เสาะแสวงหาความรู๎  เข๎าถึงการเรียนรู๎  วิเคราะห์  สังเคราะห์ข๎อความรู๎  ต้ังค าถาม  คิดหา

ค าตอบ  หรือหาแนวทางแก๎ปัญหาด๎วยวิธีตางๆ 
3)  ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปส่ิงท่ีได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง  และน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์

ตํางๆ 
4)  มีปฏิสัมพันธ์  ท างาน  ท ากิจกรรมรํวมกับกลํุมและครู 
5)  ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของตนเองอยํางตํอเนื่อง 

สื่อการเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู๎เป็นเครื่องมือสํงเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎ผ๎ูเรียนเข๎าถึงความรู๎  ทักษะ  
กระบวนการ  และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู๎ของหลักสูตรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ส่ือการเรียนรู๎มี
หลากหลายประเภท  ท้ังส่ือธรรมชาติ  ส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ือเทคโนโลยี  และเครือขํายการเรียนรู๎ตํางๆ ท่ีมีในท๎องถิ่น  การ
เลือกใช๎ส่ือควรเลือกให๎มีความเหมาะสมกับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู๎ที่หลากหลายของผ๎ูเรียน  
 การจัดหารส่ือการเรียนรู๎  ผ๎ูเยนและผ๎ูสอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง  หรือปรับปรุงเลือกใช๎อยํางมี
คุณภาพจากส่ือตํางๆ ท่ีมีอยูํรอบตัวเพื่อน ามาใช๎ประกอบการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถสํงเสริมและส่ือสารให๎ผ๎ูเรียนเกิด
การเรียนรู๎  โดยสถานศึกษาควรจัดให๎มีอยํางพอเพียง  เพื่อพัฒนาให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางแท๎จริง  สถานศึกษา  
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ท๎องถิ่น  ชุมชน  สังคมโลก 

๑. จัดให๎มีแหลํงการเรียนรู๎  ศูนย์ส่ือการเรียนรู๎  ระบบสารสนเทศการเรียนรู๎  และเครือขํายการเรียนรู๎ที่มี
ประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน  เพื่อการศึกษาค๎นคว๎าและการแลกเปล่ียนประสบการณ์การ
เรียนรู๎  ระหวํางสถานศึกษา  ท๎องถิ่น  ชุมชน  สังคมโลก 

๒. จัดท าและจัดหาส่ือการเรียนรู๎ส าหรับการศึกษาค๎นคว๎าของผ๎ูเรียน  เสริมความรู๎ให๎ผ๎ูสอน  รวมท้ังจัดหาส่ิง
ท่ีมีอยูํในท๎องถิ่นมาประยุกต์ใช๎เป็นส่ือการเรียนรู๎ 

๓. เลือกและใช๎ส่ือการเรียนท่ีมีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย  สอดคล๎อง  กับวิธีการเรียนรู๎
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู๎  และความแตกตํางระหวํางบุคคลของผ๎ูเรียน 

๔. ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู๎ที่เลือกใช๎อยํางเป็นระบบ 
๕. ศึกษาค๎นคว๎า  วิจัย  เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนให๎สอดคล๎องกับกระบวนการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน 
๖. จัดให๎มีการก ากับ  ติดตาม  ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับส่ือและการใช๎ส่ือการเรียน 

เป็นระยะๆและสม่ าเสมอ ในการจัดท าการเลือกใช๎  และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู๎ที่ใช๎ในสถานศึกษา  ควร
ค านึงถึงหลักการส าคัญของส่ือการเรียนรู๎  เชํน  ความสอดคล๎องกับหลักสูตร  วัตถุประสงค์การเรียนรู๎   การ 
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ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎  การจัดประสบการณ์ให๎ผ๎ูเรียน  เนื้อหามีความถูกต๎องและทันสมัย  ไมํกระทบความมั่นคง
ของชาติ  ไมํขัดตํอศีลธรรม  มีการใช๎ภาษาท่ีถูกต๎อง  รูปแบบการน าเสนอท่ีเข๎าใจงําย  และนําสนใ จ 
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บทน า 
 การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 11 ( พ.ศ. 2555 – 2559 ) ครั้งนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) ได๎ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของภาคีการ
พัฒนาทุกภาคสํวน ท้ังในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยํางกว๎างขวาง
และตํอเนื่อง เพื่อรํวมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรํวมจัดรายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุํงสํู “สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข ด๎วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี
ภูมิค๎ุมกันตํอการเปล่ียนแปลง” การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงเป็นการน าภูมิค๎ุมกันท่ีมี
อยู ํน าไปสู่สังคมบนพื้นฐาน ความรู้ ได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะแนวทางท่ีจะพัฒนาคนหรือเยาวชน ในเขตเมือง
พัทยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเท่ียวระดับสากล  การเตรียมเด็กหรือเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีสู่การเปล่ียนแปลงท่ี
แวดล้อมไปด้วยอารยะธรรมของชาวต่างชาติ เป็นส่ิงท่ีสถานศึกษาได้ค านึงเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาจัดเป็น
หลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมท้ังการเน้นทักษะและความรู้พื้นฐานจิตใจ  คุณธรรม จริยธรรม
และท่ีส าคัญคือ การมีจิตสาธารณะท่ีจะน าสู่ความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในขณะนี้เพื่อ
น าเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่  21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียน ให้มีคุณภาพ รักความเป็นไทย มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถ ท างานร่วมกับผู้อื่นและสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 
พุทธศักราช 2542  แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545  พร๎อมกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข๎อง และพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  มุํงเน๎นให๎การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการทางการศึกษาให๎มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยให๎มีเอกภาพทางนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ  มีการ
กระจายอ านาจไปสํูเขตพื้นท่ีการศึกษา   สถานศึกษาและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    ซึ่งโดยหลักการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ได๎ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู๎ 
ตลอดจนสํงเสริมให๎สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง จากสภาพปัญหาของชุมชน ความ
ต๎องการของสังคม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
   โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จึงได๎ปรับปรุง พัฒนากลักสูตรสถานศึกษาและประกาศใช๎ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  พุทธศักราช  2557  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  2551  โดยค านึง ถึงตัวผ๎ูเรียน บริบทของท๎องถิ่นและชุมชน  ได๎ศึกษาสภาพ
ความต๎องการของ ท๎องถิ่นชุมชน ผ๎ูเรียน คณะครู ผ๎ูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีจะน ามา
เป็นส่ิงประกอบ ในการวิเคราะห์มาตรฐาน การเรียนรู๎ตัวช้ีวัด พร๎อมจัดท าสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นสํูประชาคม
อาเซียน เพื่อมุํงการพัฒนาผ๎ูเรียน ชุมชนตามความต๎องการ ของท๎องถิ่น และ นโยบายของหนํวยงานต๎นสังกัด
เพื่อให๎ได๎มาตรฐานการศึกษาท้ังมาตรฐานของชาติ และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยโรงเรียนเมือง 2 
(เจริญราษฎร์อุทิศ)  ได๎วิเคราะห์ วิสัยทัศน์ จุดมุํงหมาย  หลักการ  สมรรถนะส าคัญของผ๎ูเรียน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดท่ีชัดเจนพร๎อม จัดท ารายวิชาเพิ่มเติม ในกลํุมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย ภาษาตํางประเทศ อาเซียน เป็นการปูพื้นฐานและสร๎างความเข๎มข๎นในทุกระดับการศึกษา ให๎กับ
ผ๎ูเรียนตามปรัชญาและจุดเน๎นของโรงเรียน คือ คุณธรรมคํูปัญญา พัฒนาชีวิต มีจิตส านึก เพื่อใช๎เป็นแนวทาง
ในการจัดท าหลักสูตร การเรียนการสอนในแตํละระดับ การก าหนดโครงสร๎างเวลาเรียนกระบวนการวัดผล 
และประเมินผลผ๎ูเรียน เกณฑ์การจบการศึกษาแตํละระดับและเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให๎
สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  2551  
ในทุกรายละเอียดดังท่ีกลําวมา  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผ๎ูบริหารสถานศึกษา คณะครู และ
ผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุายได๎รํวมกันรับผิดชอบในการท างานอยํางเป็นระบบโดยเฉพาะ วิทยากรท่ีให๎ ความรู๎ ความ
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เข๎าใจ แกํคณะครู ท้ังในด๎านการวางแผน การด าเนินงาน การตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุง แก๎ไข เพื่อการ
พัฒนาเยาวชนของชาติไปสํูคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู๎ที่ก าหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ  หลักสูตรจึงต๎อง
ได๎รับการพัฒนาอยูํเสมอ เพื่อตอบสนองตํอสังคมท่ีเปล่ียนแปลงด๎วย และประกอบกับท่ีผ๎ูเรียนมิได๎มีคุณลักษณะ
และคุณภาพในระดับเดียวกันทุกปี จึงเป็นหน๎าท่ีส าคัญท่ีโรงเรียนจะต๎องตรวจสอบ ทบทวนหลักสูตร
สถานศึกษา ตลอดจนสาระการเรี ยนรู๎ทั้ง 8 กลํุม ให๎เหมาะสมกับผ๎ูเรียนอยูํเสมอ อันสํงผลให๎การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ดังนั้น โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จึงได๎ปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนของตนเอง เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการจัดท าเอกสารหลักสูตรโรงเรียน  เพื่อให๎ทราบ
จุดเดํน จุดท่ีควรพัฒนาปรับปรุงแก๎ไข และให๎มีความสอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ตามบริบทของโรงเรียน 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ผ๎ูเรียนมีคุณภาพ รักษ์ท๎องถิ่น 

ปรัชญา (Philosophy) 
คุณธรรมคํูปัญญา พัฒนาชีวิต  มีจิตส านึก 

พันธกิจ (MISSION) 
 เพื่อให๎บรรลุวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา จึงก าหนดพันธกิจท่ีจะต๎องด าเนินการ  ดังนี ้

 1. พัฒนาผ๎ูเรียนเต็มศักยภาพบรรลุมาตรฐานการศึกษา 
 2. พัฒนาให๎ผ๎ูเรียนมีความสามารถด๎านการคิด  
 3. สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนรักษ์ความเป็นไทย และท๎องถิ่น 
 4. สํงเสริมให๎ผ๎ูบริหารมีการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ และสํงเสริมให๎ครูมีการจัดการเรียนรู๎ โดย
ยึดผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
 5. สํงเสริมและพัฒนาสภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษา ให๎เกิดบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎  
 6. สํงเสริม และประสานสัมพันธ์ระหวํางสถานศึกษากับผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Steak holder) ให๎มี
สํวนรํวมในการจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพ 

 
เป้าหมาย (GOAL) 

 
 1. ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 2. ผ๎ูเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ มีวิสัยทัศน์ และมีนิสัยรักการอําน 
 3. ผ๎ูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม 

ศิลปวัฒนธรรมไทย และรักท๎องถิ่น 
 4. ผ๎ูบริหารมีระบบบริหารจัดการท่ีดีและครูมีการจัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย มีการน าเอาเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยมาชํวยสอน และมีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
 5. สํงเสริมสภาพแวดล๎อมให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ 
 6. คณะกรรมการสถานศึกษา และผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎อง เข๎ามามีสํวนรํวม ในการพัฒนาจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให๎ได๎คุณภาพ  
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กลยุทธ์ (Strategy) 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
             สํงเสริมพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีผลสัมฤ ทธิ์ทางการเรียนรู๎ให๎ได๎มาตรฐานชาติ  มีพัฒนาการความพร๎อม
ทางรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มีความสามารถตาม
หลักสูตรแกนแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน
เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2556 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดเป็น ท าเป็น 
            สํงเสริมและพัฒนาให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู๎ท่ีหลากหลาย มีทักษะการคิด คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ข๎อมูล น าไปสํูการสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ คิดสร๎า งสรรค์อยํางมีจินตนาการ คิดอยํางมีเหตุผล คิด
แก๎ปัญหาในแนวทางท่ีถูกต๎อง สามารถใช๎ภาษาเพื่อการส่ือสารในการฟัง พูด อําน เขียน และรับขําวสารข๎อมูล 
ด๎วยการวิเคราะห์ สรุปความ ขยายความและจัดระบบข๎อมูล ประยุกต์ใช๎ขําวสารโดยการเลือกวิธีและเครื่องมือ
ในการส่ือสารได๎อยํางเหมาะสมสามารถสังเกต ระบุปัญหา ต้ังสมมติฐาน ทดลอง รวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูล 
เพื่อสามารถตรวจสอบข๎อมูลและสรุปผลการทดลอง เป็นผ๎ูน าและผ๎ูตามในการท างานกลํุม มีสํวนรํวมในการ
ก าหนดเปูาหมายในการท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถชํวยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 

 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามรักษ์ความเป็นไทย  
และท้องถ่ิน 
             สํงเสริมพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติตามสุข
บัญญัติ 10 ประการ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี  อีกท้ังมีความรู๎ รักษ์ค วามเป็นไทย รักษ์ส่ิงแวดล๎อม ชุมชน 
ท๎องถิ่น สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข  

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหารและครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 
               เรํงพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความพร๎อมและมีศักยภาพในการปฏิบัติหน๎าท่ี มีระบบ
บริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยเน๎นหลักธรรมาภิบาล  
เรํงพัฒนาระบบบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ โดยเน๎นการน าความคิด 
หลักการ  เทคนิควิธีการจัด กิจกรรม การวัด และประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยในช้ันเรียน 

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 เรํงพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล๎อม ส่ือเทคโนโลยี และจัดท าข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอก
สถานศึกษา บันทึกการใช๎แหลํงเรียนรู๎ ประเมินผลการจัดการเรียนรู๎ และน าเทคโนโลยีสารสนเทศใหมํมาใช๎
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการเรียนรู๎    

 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  
   สํงเสริมการมีสํวนรํวมจัดการศึกษาโดยรํวมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผ๎ูปกครอง องค์กร
ศาสนา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจนหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อรํวมพัฒนาสถานศึกษา 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎  ซึ่งการพัฒนา
ผ๎ูเรียนให๎บรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎ที่ก าหนดนั้น  จะชํวยให๎ผ๎ูเรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  5  ประการ  ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช๎ภาษา
ถํายถอดความคิด  ความรู๎ความเข๎าใจ  ความรู๎สึก  และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข๎อมูลขําวสารและ
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ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมท้ังการเจรจาตํอรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย๎งตํางๆ  การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลด๎วยหลักเหตุผลและความถูกต๎อง  ตลอดจนการ
เลือกใช๎วิธีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีตํอตนเองและสังคม  

2. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอยําง 
สร๎างสรรค์  การคิดอยํางมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพื่อน าไปสํูองค์ความรู๎หรือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตํางๆท่ีเผชิญได๎ 
อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ  เข๎าใจความสัมพันธ์และ
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ตํางๆ ในสังคมแสวงหาความรู๎  ประยุกต์ความรู๎มาใช๎ในการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหา  และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  ตํอตนเอง  สังคมและส่ิงแวดล๎อม
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการตํางๆ ไปใช๎ในการ 
ด าเนินชีวิตประจ าวัน  การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง  การท างาน และการอยูํรํวมในสังคม
ด๎วยการสํงเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล  การจัดการปัญหาและความขัดแย๎งตํางๆอยํางเหมาะสม  
การปรับตัวให๎ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อม  และการรู๎จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไมํพึง
ประสงค์ท่ีสํงผลกระทบตํอตนเองและผ๎ูอื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช๎เทคโนโลยีด๎านตํางๆและ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม  ในด๎านกานเรียนรู๎  การส่ือสาร  การ
ท างาน การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์  ถูกต๎องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อให๎
สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นในสังคมได๎อยํางมีความสุข  ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝุเรียนรู๎ 
5. อยูํอยํางพอเพียง 
6. มุํงมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)      สังกัดเมืองพัทยา     อ าเภอ บางละมุง       จังหวัด ชลบุรี  
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.1 ม.2 ม.3 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 880 880 880 
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
oประวัติศาสตร์ 
oศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
oหน๎าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต
ในสังคม 
oเศรษฐศาสตร์ 
oภูมิศาสตร์ 

160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 
ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
 รายวิชาเพิ่มเติม 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 
ภาษาไทย 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
อาเซียนศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ภาษาตํางประเทศ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
oกิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
oกิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ เนตรนารี 

- ชุมนุม 

 
40 
25 

 
40 
25 

 
40 
25 

oกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 15 15 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,240  1,240 1,240 
 
หมายเหตุ ก าหนดให้กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์รวมกับชุมนุม 
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โครงสร้างหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน (11/440) รายวิชาพื้นฐาน (11/440) 

ท21101  ภาษาไทย 1 (1.5/60) ท21102  ภาษาไทย 2 (1.5/60) 

ค21101  คณิตศาสตร์ 1 (1.5/60) ค21102  คณิตศาสตร์ 2 (1.5/60) 

ว21101  วิทยาศาสตร์ 1 (1.5/60) ว21102  วิทยาศาสตร์ 2 (1.5/60) 

ส21101  สังคมศึกษา 1 (1.5/60) ส21103  สังคมศึกษา 2 (1.5/60) 

ส21102  ประวัติศาสตร์1 (0.5/20) ส21104  ประวัติศาสตร์ 2 (0.5/20) 

พ21101  สุขศึกษาและพลศึกษา 1 (1.0/40) พ21102  สุขศึกษาและพลศึกษา 2 (1.0/40) 

ศ21101  ศิลปะ 1 (1.0/40) ศ21102  ศิลปะ 2 (1.0/40) 

ง21101  การงานอาชีพ 1 (0.5/20) ง21103  การงานอาชีพ 2 (0.5/20) 

ง21102  เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (0.5/20) ง21104  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (0.5/20) 

อ21101  ภาษาอังกฤษ 1 (1.5/60) อ21102  ภาษาอังกฤษ 2 (1.5/60) 

รายวิชาเพิ่มเติม (3.0/120) รายวิชาเพิ่มเติม (3.0/120) 

ท21201 อํานออกเขียนได๎ 1 (0.5/20) ท21202 อํานออกเขียนได๎ 2 (0.5/20) 

ส21201  อาเซียนศึกษา 1 (0.5/20) ส21202 อาเซียนศึกษา 2 (0.5/20) 

ง20206  งานใบตอง (1.0/40) ส21203 หน๎าท่ีพลเมือง (1.0/40) 

ง21201  คอมพิวเตอร์กราฟิก 1 (0.5/20) ง21202  คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 (0.5/20) 

อ21201 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 1 (0.5/20) อ21202 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 2 (0.5/20) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

แนะแนว 20 แนะแนว 20 

ลูกเสือ / เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ 20 ลูกเสือ / เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ 20 

กิจกรรมชุมนุม 10 กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 
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โครงสร้างหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน (11/440) รายวิชาพื้นฐาน (11/440) 

ท22101  ภาษาไทย 3 (1.5/60) ท22102  ภาษาไทย 4 (1.5/60) 

ค22101  คณิตศาสตร์ 3 (1.5/60) ค22102  คณิตศาสตร์ 4 (1.5/60) 

ว22101  วิทยาศาสตร์ 3 (1.5/60) ว22102  วิทยาศาสตร์ 4 (1.5/60) 

ส22101  สังคมศึกษา 3 (1.5/60) ส22103  สังคมศึกษา 4 (1.5/60) 

ส22102  ประวัติศาสตร์3 (0.5/20) ส22104  ประวัติศาสตร์ 4 (0.5/20) 

พ22101  สุขศึกษาและพลศึกษา 3 (1.0/40) พ22102  สุขศึกษาและพลศึกษา 4 (1.0/40) 

ศ22101  ศิลปะ 3 (1.0/40) ศ22102  ศิลปะ 4 (1.0/40) 

ง22101  การงานอาชีพ 3 (0.5/20) ง22103  การงานอาชีพ 4 (0.5/20) 

ง22102  เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (0.5/20) ง22104  เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 (0.5/20) 

อ22101  ภาษาอังกฤษ 3 (1.5/60) อ22102  ภาษาอังกฤษ 4 (1.5/60) 

รายวิชาเพิ่มเติม (3.0/120) รายวิชาเพิ่มเติม (3.0/120) 

ท22201 อํานออกเขียนได๎ 3 (0.5/20) ท22202 อํานออกเขียนได๎ 4 (0.5/20) 

ส22201  อาเซียนศึกษา 3 (0.5/20) ส22202 อาเซียนศึกษา 4 (0.5/20) 

ง20211  การปลูกพืชไร๎ดิน (1.0/40) ส22203 หน๎าท่ีพลเมือง (1.0/40) 

ง22201  คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ (0.5/20) ง22202 การจัดการฐานข๎อมูลเบื้องต๎น (0.5/20) 

อ22201 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 3 (0.5/20) อ22202 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 4 (0.5/20) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

แนะแนว 20 แนะแนว 20 

ลูกเสือ / เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ 20 ลูกเสือ / เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ 20 

กิจกรรมชุมนุม 10 กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 กิจกรรมเพ่ือสังคมแลสาธารณประโยชน์ 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 
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โครงสร้างหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน (11/440) รายวิชาพื้นฐาน (11/440) 

ท23101  ภาษาไทย 5 (1.5/60) ท23102  ภาษาไทย 6 (1.5/60) 

ค23101  คณิตศาสตร์ 5 (1.5/60) ค23102  คณิตศาสตร์ 6 (1.5/60) 

ว23101  วิทยาศาสตร์ 5 (1.5/60) ว23102  วิทยาศาสตร์ 6 (1.5/60) 

ส23101  สังคมศึกษา 5 (1.5/60) ส23103  สังคมศึกษา 6 (1.5/60) 

ส23102  ประวัติศาสตร์ 5 (0.5/20) ส23104  ประวัติศาสตร์ 6 (0.5/20) 

พ23101  สุขศึกษาและพลศึกษา 5 (1.0/40) พ23102  สุขศึกษาและพลศึกษา 6 (1.0/40) 

ศ23101  ศิลปะ 5 (1.0/40) ศ23102  ศิลปะ 6 (1.0/40) 

ง23101  การงานอาชีพ 5 (0.5/20) ง23103  การงานอาชีพ 6 (0.5/20) 

ง23102  เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 (0.5/20) ง23104  เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 (0.5/20) 

อ23101  ภาษาอังกฤษ 5 (1.5/60) อ23102  ภาษาอังกฤษ 6 (1.5/60) 

รายวิชาเพิ่มเติม (3.0/120) รายวิชาเพิ่มเติม (3.0/120) 

ท23201 อํานออกเขียนได๎ 5 (0.5/20) ท23202 อํานออกเขียนได๎ 6 (0.5/20) 

ส23201  อาเซียนศึกษา 5 (0.5/20) ส23202 อาเซียนศึกษา 6 (0.5/20) 

ง20202  อาหารวําง (1.0/40) ส23203 หน๎าท่ีพลเมือง (1.0/40) 

ง23201  คอมพิวเตอร์แอนนิเมช่ัน
เบ้ืองต๎น 

(0.5/20) ง23202  การออกแบบเว็บไซต์ (0.5/20) 

อ23201 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 5 (0.5/20) อ23202 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 6 (0.5/20) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

แนะแนว 20 แนะแนว 20 

ลูกเสือ / เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ 20 ลูกเสือ / เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ 20 

กิจกรรมชุมนุม 10 กิจกรรมชุมนุม 15 
กิจกรรมเพ่ือสังคมแลสาธารณประโยชน์ 10 กิจกรรมเพ่ือสังคมแลสาธารณประโยชน์ 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 
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รายวิชาเพ่ิมเติมในระดับมัธยมศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 
 ท21201 อํานออกเขียนได๎ 1   จ านวน 0.5 หนํวยกิต (20 ช่ัวโมง) 
 ส21201  อาเซียนศึกษา 1   จ านวน 0.5 หนํวยกิต (20 ช่ัวโมง) 

ง20206  งานใบตอง    จ านวน 1.0 หนํวยกิต (40 ช่ัวโมง) 
ง21201  คอมพิวเตอร์กราฟิก 1   จ านวน 0.5 หนํวยกิต (20 ช่ัวโมง) 
อ21201 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 1   จ านวน 0.5 หนํวยกิต (20 ช่ัวโมง) 
 

ภาคเรียนที่ 2 
 ท21202 อํานออกเขียนได๎ 2   จ านวน 0.5 หนํวยกิต (20 ช่ัวโมง) 
 ส21202  อาเซียนศึกษา 2   จ านวน 0.5 หนํวยกิต (20 ช่ัวโมง) 

ส21203 หน๎าท่ีพลเมือง    จ านวน 1.0 หนํวยกิต (40 ช่ัวโมง) 
ง21202  คอมพิวเตอร์กราฟิก 2   จ านวน 0.5 หนํวยกิต (20 ช่ัวโมง) 
อ21202 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 2   จ านวน 0.5 หนํวยกิต (20 ช่ัวโมง) 
 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
ภาคเรียนที่ 1 
 ท22201 อํานออกเขียนได๎ 3   จ านวน 0.5 หนํวยกิต (20 ช่ัวโมง) 
 ส22201  อาเซียนศึกษา 3   จ านวน 0.5 หนํวยกิต (20 ช่ัวโมง) 

ง20211  การปลูกพืชไร๎ดิน   จ านวน 1.0 หนํวยกิต (40 ช่ัวโมง) 
ง22201  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ  จ านวน 0.5 หนํวยกิต (20 ช่ัวโมง) 
อ22201 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 3   จ านวน 0.5 หนํวยกิต (20 ช่ัวโมง) 
 

ภาคเรียนที่ 2 
 ท22202 อํานออกเขียนได๎ 4   จ านวน 0.5 หนํวยกิต (20 ช่ัวโมง) 
 ส22202 อาเซียนศึกษา 4    จ านวน 0.5 หนํวยกิต (20 ช่ัวโมง) 

ส22203 หน๎าท่ีพลเมือง    จ านวน 1.0 หนํวยกิต (40 ช่ัวโมง) 
ง22202 การจัดการฐานข๎อมูลเบ้ืองต๎น  จ านวน 0.5 หนํวยกิต (20 ช่ัวโมง) 
อ22202 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 4   จ านวน 0.5 หนํวยกิต (20 ช่ัวโมง) 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ภาคเรียนที่ 1 
 ท23201 อํานออกเขียนได๎ 5   จ านวน 0.5 หนํวยกิต (20 ช่ัวโมง) 
 ส23201  อาเซียนศึกษา 5   จ านวน 0.5 หนํวยกิต (20 ช่ัวโมง) 

ง20202  อาหารวําง     จ านวน 1.0 หนํวยกิต (40 ช่ัวโมง) 
ง23201  คอมพิวเตอร์แอนนิเมช่ันเบ้ืองต๎น  จ านวน 0.5 หนํวยกิต (20 ช่ัวโมง) 
อ23201 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 5   จ านวน 0.5 หนํวยกิต (20 ช่ัวโมง) 
 

ภาคเรียนที่ 2 
 ท23202 อํานออกเขียนได๎ 6   จ านวน 0.5 หนํวยกิต (20 ช่ัวโมง) 
 ส23202 อาเซียนศึกษา 6    จ านวน 0.5 หนํวยกิต (20 ช่ัวโมง) 

ส23203 หน๎าท่ีพลเมือง    จ านวน 1.0 หนํวยกิต (40 ช่ัวโมง) 
ง23202  การออกแบบเว็บไซต์   จ านวน 0.5 หนํวยกิต (20 ช่ัวโมง) 
อ23202 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 6   จ านวน 0.5 หนํวยกิต (20 ช่ัวโมง) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม. 1 - 3 ) 

จุดประสงค์ 
 

 1. อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองเป็นท านองเสนาะได๎ถูกต๎อง 
   2. เข๎าใจความหมายโดยตรง  ความหมายโดยนัย  และจับใจความส าคัญของเรื่องท่ีอําน  

 3. แสดงความคิดเห็นและข๎อโต๎แย๎ง  เขียนกรอบความคิดเกี่ยวกับเรื่องท่ีอําน 
 4. พูดและเขียน  แสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์   วิจารณ์  โต๎แย๎ง  ประเมินส่ิงท่ีได๎จากการฟัง และดู  
 5. เขียนส่ือสารข๎อความในรูปแบบตํางๆ ตรงตามวัตถุประสงค์ด๎วยลายมือท่ีอํานงํายชัดเจนใช๎ถ๎อยค า   

   ได๎ถูกต๎องเหมาะสมตามระดับภาษา 
   6. พูดในโอกาสตําง ๆ  ได๎ตรงตามวัตถุประสงค์  โดยมีศิลปะการพูด 

 7. เข๎าใจและใช๎ค าราชาศัพท์  ค าบาลี  สันสกฤต   ค าภาษาตํางประเทศอื่นๆ  ค าทับศัพท์และ
ค าศัพท์บัญญัติในภาษาไทย 

 8. วิเคราะห์ความแตกตํางระดับภาษา โครงสร๎างประโยค แตํงบทร๎อยกรองประเภทกลอนสุภาพ   
     กาพย์และโคลงส่ีสุภาพ 

 9.  เพื่อให๎เห็นคุณคําของวรรณคดี  วรรณกรรมท่ีใช๎ภาษาอยํางมีรสนิยมในฐานะท่ีเป็นวัฒนธรรม 
      ของชาติ 

 10. ทํองจ าบทอาขยานและบทร๎อยกรองท่ีมีคุณคํา 
 11. มีนิสัยรักการอําน  การเขียน  และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

       12. เพื่อให๎สามารถใช๎ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู๎เพิ่มเติม 
 13. เพื่อให๎มีความตระหนักในความเป็นไทย  มีจิตส านึกและคํานิยมท่ีดีงามกับภาษาไทย   
 14. เพื่อให๎มีความรู๎  ทักษะ  และวัฒนธรรมการใช๎ภาษาเพื่อการส่ือสาร  ความช่ืนชม  การเห็น

คุณคําภูมิปัญญาไทย  และภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3) 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   
ท 21101  ภาษาไทย 1  ภาคเรียนท่ี  1  จ านวน 60 ช่ัวโมง เวลา 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1.5   หนํวยกิต 
ท 21102 ภาษาไทย   2 ภาคเรียนท่ี  2  จ านวน 60 ช่ัวโมง เวลา 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1.5   หนํวยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  
ท 22101 ภาษาไทย 3  ภาคเรียนท่ี 1  จ านวน 60 ช่ัวโมง เวลา 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1.5   หนํวยกิต 
ท 22102 ภาษาไทย 4 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 60 ช่ัวโมง เวลา 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1.5   หนํวยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ท 23101 ภาษาไทย 5  ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 60 ช่ัวโมง เวลา 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1.5   หนํวยกิต 
ท 23102 ภาษาไทย 6 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 60 ช่ัวโมง เวลา 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1.5   หนํวยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ท21201 อํานออกเขียนได๎ 1  ภาคเรียนที่ 1   จ านวน 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หนํวกิต 
ท21202 อํานออกเขียนได๎ 2   ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หนํวยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ท22201 อํานออกเขียนได๎ 3  ภาคเรียนที่ 1   จ านวน 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หนํวยกิต 
ท22202 อํานออกเขียนได๎ 4   ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หนํวยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ท23201 อํานออกเขียนได๎ 5  ภาคเรียนที่ 1   จ านวน 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หนํวยกิต 
ท23202 อํานออกเขียนได๎ 6   ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หนํวยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3) 

 
มัธยม 
ศึกษา 
ปีที่ 

รายวิชาพื้นฐาน (รายภาค) รายวิชาเพิ่มเติม (รายภาค) 

รหัส สาระการเรียนรู้ หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัส สาระการเรียนรู้ หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

1 ท21101 ภาษาไทย 1.5 3 ท21201 อํานออกเขียนได๎ 1 0.5 1 
 ท21102 ภาษาไทย 1.5 3 ท21202 อํานออกเขียนได๎ 2 0.5 1 
2 ท22101 ภาษาไทย 1.5 3 ท22201 อํานออกเขียนได๎ 3 0.5 1 
 ท22102 ภาษาไทย 1.5 3 ท22202 อํานออกเขียนได๎ 4 0.5 1 
3 ท23101 ภาษาไทย 1.5 3 ท23201 อํานออกเขียนได๎ 5 0.5 1 
 ท23102 ภาษาไทย 1.5 3 ท23202 อํานออกเขียนได๎ 6 0.5 1 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ท21101 ภาษาไทย      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่ 1        เวลา 60  ชั่วโมง   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
               

ศึกษาการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎องเหมาะสมกับเรื่องท่ีอําน  การอํานจับ
ใจความส าคัญ   การระบุเหตุและผลและข๎อเท็จจริงกับข๎อคิดเห็น   การระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบและค า
ท่ีมีหลายความหมายในบริบทตํางๆ   การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  
การเขียนส่ือสารโดยใช๎ถ๎อยค าถูกต๎อง ชัดเจน เหมาะสมและสละสลวย   การเขียนบนส่ืออิเล็กทรอนิกส์  การ
เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระส าคัญและรายละเอียดสนับสนุน  การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา   
การพูดสรุปใจความส าคัญ  การพูดแสดงความรู๎  ความคิดเห็นอยํางสร๎างสรรค์   การเลําเรื่องยํอจากเรื่องท่ีฟัง
และดู   
การอธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย   การสร๎างค าในภาษาไทย   การจ าแนกและใช๎ส านวนท่ีเป็นค า
พังเพยและสุภาษิต  การสรุปเนื้อหา วรรณคดีและวร รณกรรมท่ีอําน  การวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมท่ี
อํานพร๎อมยกเหตุผลประกอบ   การวิเคราะห์คุณคําและข๎อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม   การทํองจ าบท
อาขยานตามท่ีก าหนด  และบทร๎อยกรองท่ีมีคุณคําตามความสนใจ      
 โดยใช๎กระบวนการส่ือสาร  และทักษะทางภาษา  การอําน  การเขียน  การฟัง ดู พูด หลักการใช๎
ภาษา และวรรณคดี 

เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความตระหนักในความเป็นไทย  มีมารยาทในการส่ือสาร  มีจิตส านึก  และคํานิยมท่ีดี
งามกับภาษาไทย  มีความช่ืนชมเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย  และภูมิใจในภาษาประจ าชาติ  
 

รหัสตัวชี้วัด 
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.1/9  
ท 3.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/6 
ท 4.1  ม.1/1 , ม.1/2 ,  ม.1/6 
ท 5.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/5 
 
รวมทั้งหมด  20  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ท21102 ภาษาไทย      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่ 2        เวลา 60  ชั่วโมง   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการตีความค ายากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบท   การพิจารณาความหมาย   การ
ระบุข๎อสังเกต  และความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโน๎มน๎าวใจเชิงสร๎างสรรค์    การปฏิบัติตาม
คํูมือแนะน าวิธีการใช๎งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช๎ในระดับท่ียากขึ้น    การวิเคราะห์คุณคําท่ีได๎รับจากการ
อํานงานเขียนอยํางหลากหลายเพื่อน าไปใช๎แก๎ปัญหาในชีวิต  การอํานหนังสือตามความสนใจ   การเขียนยํอ
ความจากเรื่องท่ีอําน จากส่ือตําง ๆ   การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากส่ือตํางๆ ท่ีได๎รับ   การ
เขียนจดหมายสํวนตัวและจดหมายกิจธุระ  การพูดประเมินความนําเช่ือถือของส่ือท่ีมีเนื้อหาโน๎มน๎าวใจ    การ
พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง  การดูและการสนทนาจากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ  การ
วิเคราะห์ชนิดและหน๎าท่ีของค าในประโยค  การวิเคราะห์ความแตกตํางของภาษาพูดและภาษาเขียน  การแตํง
บทร๎อยกรองประเภท   การอธิบายคุณคําของวรรณคดี และวรรณกรรมท่ีอําน    การสรุปความรู๎และข๎อคิด
จากการอํานวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง 
 โดยใช๎กระบวนการส่ือสาร  และทักษะทางภาษา  การอําน  การเขียน  การฟัง ดู พูด หลักการใช๎
ภาษา และวรรณคดี 

เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความตระหนักในความเป็นไทย  มีมารยาทในการส่ือสาร  มีจิตส านึก  และคํานิยมท่ีดี
งามกับภาษาไทย  มีความช่ืนชมเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย  และภูมิใจในภาษาประจ าชาติ  
 

รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1   ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 , ม.1/8 , ม.1/9  
ท 2.1  ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 , ม.1/8 , ม.1/9  
ท 3.1  ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6      
ท 4.1  ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 
ท 5.1  ม.1/3 , ม.1/4   
    
รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



15 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท22101 ภาษาไทย                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 1        เวลา 60  ชั่วโมง   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วท่ีเป็นบทบรรยายและบทพรรณนา   การอํานบทร๎อยได๎ถูกต๎อง     
การอํานจับใจความส าคัญ   การสรุปความ  และการอธิบายรายละเอียดเขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข๎าใจ  
จากเรื่องท่ีอําน   การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  การเขียนบรรยาย
และพรรณนา  การเขียนเรียงความจากประสบการณ์   การเขียนยํอความจากส่ือตําง ๆ  การพูดสรุปใจความ
ส าคัญของเรื่องท่ีฟังและดู     การวิเคราะห์ข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็น และความนําเช่ือถือของขําวสารจากส่ือตํางๆ   
การวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดูอยํางมีเหตุผล เพื่อน าข๎อคิดมาประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิต   การ
สร๎างค าในภาษาไทย  การสร๎างค าสมาส  การวิเคราะห์โครงสร๎างและลักษณะของ ประโยคสามัญ  ประโยค
รวม  และประโยคซ๎อน   
การสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอํานในระดับท่ียากขึ้น    การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมท๎องถิ่นที่อํานพร๎อมยกเหตุผลประกอบ   การทํองจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร๎อยกรองท่ีมี
คุณคําตามความสนใจ 
 โดยใช๎กระบวนการส่ือสาร  และทักษะทางภาษา  การอําน  การเขียน  การฟัง ดู พูด หลักการใช๎
ภาษา และวรรณคดี 

เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความตระหนักในความเป็นไทย  มีมารยาทในการส่ือสาร  มีจิตส านึก  และคํานิยมท่ีดี
งามกับภาษาไทย  มีความช่ืนชมเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย  และภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1  ม.2/1 , ม.2/2 , ม. 2/3 , ม.2/8 
ท 2.1  ม.2/1 , ม.2/2 , ม. 2/3 , ม.2/4 , ม.2/8 
ท 3.1  ม.2/1 , ม.2/2 , ม. 2/3 , ม.2/6 
ท 4.1  ม.2/1 , ม.2/2 
ท 5.1  ม.2/1 , ม.2/2 , ม. 2/5  
     
รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ท22102 ภาษาไทย                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 2        เวลา 60  ชั่วโมง   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
                 ศึกษาการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข๎อโต๎แย๎งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอําน   การวิเคราะห์และ
จ าแนกข๎อเท็จจริง ข๎อมูลสนับสนุนและข๎อคิดเห็นจากบทความท่ีอําน   การระบุข๎อสังเกตการชวนเช่ือ  การ
โน๎มน๎าว  หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทโน๎มน๎าวใจ  งานเขียนหรือบทความแสดงข๎อเท็จจริง 
เรื่องราวจากบทเรียนในกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยและกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น   การอํานหนังสือบทความ
หรือค าประพันธ์อยํางหลากหลายและประเมินคุณคําหรือแนวคิดท่ีได๎จากการอํานเพื่อน าไปใช๎แก๎ปัญหาในชีวิต  
การอํานตามความสนใจ   การเขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎า  การเขียนรายงานโครงงาน  การเขียนจดหมาย
กิจธุระ   การเขียนวิเคราะห์  วิจารณ์และแสดงความรู๎  ความคิดเห็น  หรือโต๎แย๎งในเรื่องท่ีอํานอยํางมีเหตุผล
จากส่ือตํางๆ    การพูดในโอกาสตําง   ๆ  ได๎ตรงตามวัตถุประสงค์     การแตํงบทร๎อยกรอง  การใช๎ค าราชา
ศัพท์  การรวบรวม   การอธิบายความหมายของค าภาษาตํางประเทศท่ีใช๎ในภาษาไทย  การอธิบายคุณคําของ
วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอําน   การสรุปความรู๎และข๎อคิดจากการอํานไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง   
 โดยใช๎กระบวนการส่ือสาร  และทักษะทางภาษา  การอําน  การเขียน  การฟัง ดู พูด หลักการใช๎
ภาษา และวรรณคดี 

เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความตระหนักในความเป็นไทย  มีมารยาทในการส่ือสาร  มีจิตส านึก  และคํานิยมท่ีดี
งามกับภาษาไทย  มีความช่ืนชมเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย  และภูมิใจในภาษาประจ าชาติ  

 
รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1  ม.2/4 , 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.2/3 , ม.2/4 ,  ม.2/5      
ท 5.1  ม.2/3 , ม.2/4 
 
รวมทั้งหมด  17  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



17 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท23101 ภาษาไทย                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ 1        เวลา 60  ชั่วโมง   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎องเหมาะสมกับเรื่องท่ีอําน   การระบุ
ความแตกตํางของค าท่ีมีความหมายโดยตรง  และความหมายโดยนัย    การระบุใจความส าคัญและ
รายละเอียดของข๎อมูลท่ีสนับสนุนในเรื่องท่ีอําน   การประเมินความถูกต๎องของข๎อมูลท่ีใช๎สนับสนุนในเรื่องท่ี
อําน   การอํานจับใจความส าคัญจากส่ือตํางๆ   การตีความและประเมินคุณคําและแนวคิดท่ีได๎จากงานเขียน
อยํางหลากหลายเพื่อน าไปใช๎แก๎ปัญหาในชีวิต    การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัว
อักษรไทย    การเขียนข๎อความ 
โดยใช๎ถ๎อยค าได๎ถูกต๎องตามระดับภาษา  การเขียนข๎อความตามสถานการณ์และโอกาสตําง ๆ   การ  เขียนยํอ
ความจากส่ือตําง ๆ   การแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและดู   การวิเคราะห์และวิจารณ์
เรื่องท่ีฟังและดูเพื่อน าข๎อคิดมาประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิต    การพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษา
ค๎นคว๎าจากการฟัง การดู และการสนทนา   การจ าแนกและใช๎ค าภาษาตํางประเทศท่ีใช๎ในภาษาไทย    การ
วิเคราะห์ระดับภาษา  การใช๎ค า 
ทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ  การสรุปเนื้อหาวรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณกรรมท๎องถิ่นในระดับท่ียากยิ่งขึ้น    
การทํองจ าและบอกคุณคําบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร๎อยกรองท่ีมีคุณคําตามความสนใจและน าไปใช๎
อ๎างอิง  
 โดยใช๎กระบวนการส่ือสาร  และทักษะทางภาษา  การอําน  การเขียน  การฟัง ดู พูด หลักการใช๎
ภาษา และวรรณคดี 

เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความตระหนักในความเป็นไทย  มีมารยาทในการส่ือสาร  มีจิตส านึก  และคํานิยมท่ีดี
งามกับภาษาไทย  มีความช่ืนชมเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย  และภูมิใจในภาษาประจ าชาติ  

 
รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1  ม.3/1 , ม.3/2 ,  ม.3/3 , ม.3/6 , 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.3/3 , ม.3/6      
ท 4.1  ม.3/1 , ม.3/3 , ม.3/4      
ท 5.1  ม.3/1 , ม.3/4      
 
รวมทั้งหมด  20  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ท23102 ภาษาไทย                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ 2        เวลา 60  ชั่วโมง   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการอํานเรื่องตําง ๆ แล๎วเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึก  ยํอความและรายงาน    การ
วิเคราะห์  วิจารณ์และประเมินเรื่องท่ีอํานโดยใช๎กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให๎ผ๎ูอํานเข๎าใจได๎ดีขึ้น  การวิจารณ์
ความสมเหตุสมผล  การล าดับความและความเป็นไปได๎ของเรื่อง  การวิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็น  โต๎แย๎ง  
เกี่ยวกับเรื่องท่ีอําน   การเขียนอธิบาย  ช้ีแจง  แสดงความคิดเห็นและโต๎แย๎งอยํางมีเหตุผล  การเขียน
วิเคราะห์  วิจารณ์ และแสดงความรู๎ ความคิดเห็นหรือโต๎แย๎งในเรื่องตําง ๆ จากส่ือ  การเขียนรายงาน
การศึกษาค๎นคว๎าและโครงงาน     การพูดในโอกาสตํางๆ ได๎ตรงตามวัตถุประสงค์    การพูดโน๎มน๎าวโดย
น าเสนอหลักฐานตามล าดับเนื้อหาอยํางมีเหตุผลและนําเช่ือถือ   มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด   การ
วิเคราะห์โครงสร๎างของประโยคซับซ๎อน    การอธิบายความหมายค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ   การแตํง
บทร๎อยกรอง  การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณคําจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอําน การสรุปความรู๎และข๎อคิด
จากการอํานวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง   
 โดยใช๎กระบวนการส่ือสาร  และทักษะทางภาษา  การอําน  การเขียน  การฟัง ดู พูด หลักการใช๎
ภาษา และวรรณคดี 

เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความตระหนักในความเป็นไทย  มีมารยาทในการส่ือสาร  มีจิตส านึก  และคํานิยมท่ีดี
งามกับภาษาไทย  มีความช่ืนชมเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย  และภูมิใจในภาษาประจ าชาติ  

 
รหัสตัวชี้วัด   
ท 1.1   ม.3/5 , ม.3/7 , ม.3/8  , 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.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6      
ท 4.1   ม.3/2 , ม.3/5 , ม.3/6   
ท 5.1   ม.3/2 , ม.3/3         
 
รวมทั้งหมด  17  ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

จุดประสงค์ 
 

1. เพื่อให๎มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจ านวนจริง  มีความเข๎าใจเกี่ยวกับอัตราสํวน  สัดสํวน  ร๎อยละ 
เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็ม  รากท่ีสองและรากท่ีสามของจ านวนจริง  สามารถด าเนินการ
เกี่ยวกับจ านวนเต็ม  เศษสํวน  ทศนิยม  เลขยกก าลัง  รากท่ีสองและรากท่ีสามของจ านวนจริง  ใช๎การ
ประมาณคําในการด าเนินการและแก๎ปัญหา  และน าความรู๎เกี่ยวกับจ านวนไปใช๎ในชีวิตจริงได๎ 

2. เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับพื้นท่ีผิวของปริซึม  ทรงกระบอก  และปริมาตรของปริซึม
ทรงกระบอกพีระมิด  กรวย  และทรงกลม  เลือกใช๎หนํวยการวัดในระบบตําง ๆ เกี่ยวกับความยาว  พื้ นท่ี  และ
ปริมาตร  ได๎อยํางเหมาะสม  พร๎อมท้ังสามารถน าความรู๎เกี่ยวกับการวัดไปใช๎ในชีวิตจริงได๎ 
 3. เพื่อให๎สามารถสร๎างและอธิบายข้ันตอนการสร๎างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช๎วงเวียนและสันตรง  
อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติซึ่งได๎แกํ  ปริซึม  พีระมิด  ทรงกระบอก  กรวย และทรง
กลมได๎  

4. เพื่อให๎มีความเข๎าใจเกี่ยวกับสมบัติของความเทํากันทุกประการและความคล๎ายของรูปสามเหล่ียม  
 เส๎นขนาน  ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ  และสามารถน าสมบัติเห ลํานั้นไปใช๎ในการให๎เหตุผล  และ
แก๎ปัญหาได๎  มีความเข๎าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต(geometric transformation)  ในเรื่อง   การ
เล่ือนขนาน (translation)  การสะท๎อน (reflection)  และการหมุน (rotation)  และน าไปใช๎ได๎ 

5. เพื่อให๎สามารถนึกภาพและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  
6. เพื่อให๎สามารถวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูป  สถานการณ์หรือปัญหา  และ

สามารถใช๎สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว  ระบบสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร  อสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว  และ
กราฟ    ในการแก๎ปัญหาได๎ 

7. เพื่อให๎สามารถก าหนดประเด็น  เขียนข๎อค าถามเกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์  ก าหนดวิธีการ
ศึกษา เก็บรวบรวมข๎อมูลและน าเสนอข๎อมูลโดยใช๎แผนภูมิรูปวงกลม  หรือรูปแบบอื่นท่ีเหมาะสมได๎  

8. เพื่อให๎เข๎าใจคํากลางของข๎อมูลในเรื่องคําเฉล่ียเลขคณิต  มัธยฐาน  และฐานนิยมของข๎อมูลท่ียัง
ไมํได๎แจกแจงความถ่ี  รวมท้ังใช๎ความรู๎ในการพิจารณาข๎อมูลขําวสารทางสถิติ  

9. เพื่อให๎เข๎าใจเกี่ยวกับการทดลองสํุม  เหตุการณ์  และความนําจะเป็นของเหตุการณ์  สามารถใช๎
ความรู๎ เกี่ยวกับความนําจะเป็นในการคาดการณ์และประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎  

10. เพื่อให ๎ใช๎ความรู๎  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาใน
สถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางหลากหลาย  ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ    และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม  ใช๎
ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือความหมาย  และการน าเสนอ ได๎อยํางถูกต๎อง และชัดเจน  
เช่ือมโยงความรู๎ตําง ๆ ในคณิตศาสตร์  และน าความรู๎  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับ
ศาสตร์อื่น อยํางสร๎างสรรค์ 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 ) 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   
ค21101 คณิตศาสตร์    จ านวน 60 ช่ัวโมง    เวลา 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์    จ านวน  1.5  หนํวยกิ  
ค21102 คณิตศาสตร์    จ านวน 60 ช่ัวโมง    เวลา 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์     จ านวน  1.5  หนํวยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  
ค22101 คณิตศาสตร์    จ านวน 60 ช่ัวโมง    เวลา 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์     จ านวน  1.5  หนํวยกิต 
ค22102 คณิตศาสตร์    จ านวน 60 ช่ัวโมง    เวลา 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์     จ านวน  1.5  หนํวยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
ค23101 คณิตศาสตร์    จ านวน 60 ช่ัวโมง    เวลา 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์     จ านวน  1.5  หนํวยกิต 
ค23102 คณิตศาสตร์   จ านวน 60 ช่ัวโมง     เวลา 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์     จ านวน  1.5  หนํวยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

 

มัธยม 
ศึกษา   
ปีท่ี 

สาระพื้นฐาน  (รายภาค) สาระเพิ่มเติม  (รายภาค) 

รหัส สาระการเรียนรู ๎ หนํวยกิต 
ช่ัวโมง/
สัปดาห์ 

รหัส สาระการเรียนรู ๎
หนํวย
กิต 

ช่ัวโมง/
สัปดาห์ 

1 ค21101 คณิตศาสตร์  1.5 3 - - - - 

  ค21102 คณิตศาสตร์  1.5 3 - - - - 

 2 ค22101 คณิตศาสตร์  1.5 3 - - - - 

  ค22102 คณิตศาสตร์  1.5 3 - - - - 

 3 ค23101 คณิตศาสตร์  1.5 3 - - - - 

  ค23102 คณิตศาสตร์  1.5 3 - - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



22 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค21101  คณิตศาสตร์                    กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  1                          เวลา  60  ชั่วโมง   จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาสมบัติของจ านวนนับ  ตัวประกอบ  จ านวนเฉพาะ  การแยกตัวประกอบ  ความหมายและการ
หาตัวหารรํวมมากและตัวคูณรํวมน๎อย  การน าไปใช๎ในการแก๎โจทย์ปัญหาและการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง 
ๆ  จ านวนเต็ม  การระบุหรือยกตัวอยํางจ านวนเต็มบวก  จ านวนเต็มลบ  และศูนย์  การเปรียบเทียบจ านวน
เต็ม  การบวก  การลบ  การคูณ  การหารจ านวนเต็มและการอธิบายผลท่ีเกิดขึ้น  ความสัมพัน ธ์ของการบวก
กับการลบ  การคูณกับการหารของจ านวนเต็ม  สมบัติของจ านวนเต็มและการน าไปใช๎  เลขยกก าลัง  
ความหมายของเลขยกก าลัง  การเขียนแสดงจ านวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์  การคูณและการหารเลขยก
ก าลังท่ีมีฐานเดียวกันและเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็ม  การอธิบายผลท่ีเกิดขึ้นจากการยกก าลังของจ านวนเต็ม 
เศษสํวนและทศนิยม  สถิติและความนําจะเป็นเบ้ืองต๎น  การอธิบายถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีจะมีโอกาส
เกิดขึ้นได๎มากกวํากัน  พื้นฐานทางเรขาคณิต  การสร๎างและการบอกขั้นตอนการสร๎างพื้นฐานทางเรขาคณิต
โดยใช๎วงเวียนและสันตรง  การสร๎างรูปเรขาคณิตอยํางงํายโดยใช๎การสร๎างพื้นฐานทางเรขาคณิตและการบอก
ขั้นตอนการสร๎างโดยไมํเน๎นการพิสูจน์  การส ารวจสมบัติทางเรขาคณิต 

โดยใช๎วิธีการท่ีหลากหลาย  การให๎เหตุผล  การสรุปผล  การใช๎เทคโนโลยีในการแก๎ปัญหา  การใช๎
ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมายและการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู๎
ตําง ๆ ทางคณิตศาสตร์และน าความรู๎  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น  ๆ  มี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในการแก๎ปัญหา   

เพื่อให๎มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มุํงมั่นในการท างาน  ใฝุเรียนรู๎  ท างานอยํางมีระบบ  มีระเบียบ  มี
ความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมั่นในตนเอง  พร๎อมท้ังตระหนักในคุณคําและมี
เจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์  

 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.1  ม.1/1 , ม.1/2   
ค 1.2  ม.1/1 , ม.1/3 , ม.1/4   
ค 1.4  ม.1/1   
ค 3.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3   
ค 5.2  ม.1/1   
ค 6.1  ม.1 /1 , ม1 /2 , ม1/3 , ม.1 /4 , ม.1 /5 , ม.1 /6 

  
รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

ค21102  คณิตศาสตร์               กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  2                  เวลา  60  ชั่วโมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเศษสํวนและทศนิยม  การเขียนเศษสํวนด๎วยทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ าเป็นเศษสํวน  การระบุ

หรือยกตัวอยําง  และการเปรียบเทียบเศษสํวนและทศนิยม  การบวก  ลบ  คูณ  หาร  เศษสํวนและทศนิยม
และการอธิบายผลท่ีเกิดขึ้น  ความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ  การคูณกับการหารของเศษสํวนและ
ทศนิยม  โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับเศษสํวนและทศนิยม  การน าไปใช๎  การประมาณคํา  การ
ประมาณคําในสถานการณ์ตําง ๆ การแก๎โจทย์ปัญหาโดยการประมาณคํา  คํูอันดับและกราฟ  การ เขียนกราฟ
บนระนาบในระบบพิกัดฉากแสดงความเกี่ยวข๎องของปริมาณสองชุด  การอาํนและแปลความหมายของกราฟ
บนระนาบในระบบพิกัดฉาก  การน าไปใช๎  สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียวและแบบรูป  การวิเคราะห์และอธิบาย
ความสัมพันธ์ของแบบรูป  ค าตอบของสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว  การแก๎สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียวโดยใช๎
สมบัติของการเทํากัน  การเขียนสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์หรือปัญหา  โจทย์ปัญหาสมการ
เชิงเส๎นตัวแปรเดียว  ความสัมพันธ์ระหวํางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  ภาพสองมิติท่ีได๎จากการมอง
ด๎านหน๎า (front view) ด๎านข๎าง (side view) หรือด๎านบน (top view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติ  การอธิบาย
ลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพสองมิติ  การวาด  การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบข้ึน
จากลูกบาศก์เมื่อก าหนดภาพสองมิติท่ีได๎จากการมองด๎านหน๎า (front view) ด๎านข๎าง (side view) และ
ด๎านบน (top view)   

โดยใช๎วิธีการท่ีหลากหลาย  การให๎เหตุผล  การสรุปผล  การใช๎เทคโนโลยีในการแก๎ ปัญหา  การใช๎
ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมายและการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู๎
ตําง ๆ ทางคณิตศาสตร์และน าความรู๎  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น  ๆ  มี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในการแก๎ปัญหา   

เพื่อให๎มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มุํงมั่นในการท างาน  ใฝุเรียนรู๎  ท างานอยํางมีระบบ  มีระเบียบ  มี
ความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมั่นในตนเอง  พร๎อมท้ังตระหนักในคุณคําและมี
เจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์  

 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.1  ม.1/1  
ค 1.2  ม.1/2   
ค 1.3  ม.1/1   
ค 3.1  ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6   
ค 4.1  ม.1/1   
ค 4.2  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5  
ค 6.1  ม.1 /1 , ม.1 /2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 

  
รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ค22101  คณิตศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1               เวลา  60  ชั่วโมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาอัตราสํวนและร๎อยละ  อัตราสํวน  อัตราสํวนท่ีเทํากัน  อัตราสํวนของจ านวนหลาย ๆ จ านวน   
สัดสํวน  ร๎อยละ  การแก๎ปัญหาเกี่ยวกับอัตราสํวนและร๎อยละ  การวัด  ความเป็นมาของการวัด  การวัดความ
ยาว  หนํวยความยาว  การวัดพื้นท่ี  การวัดปริมาตรและน้ าหนัก  การวัดเวลา  การแก๎ปัญหาหรือสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวันโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับพื้นท่ี  การคาดคะเน  แผนภูมิรูปวงกลม  การอํานแผนภูมิรูปวงกลม 
การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม  การแปลงทางเรขาคณิต  การเล่ือนขนาน การสะท๎อน การหมุน  และการน าไปใช๎  
ความเทํากันประการ  ความเทํากันทุกประการของรูปเรขาคณิต   ความเทํากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม  
รูปสามเหล่ียมท่ีมีความสัมพันธ์กันแบบด๎าน – มุม – ด๎าน  รูปสามเหล่ียมท่ีมีความสัมพันธ์กันแบบมุม – ด๎าน 
– มุม  รูปสามเหล่ียมท่ีมีความสัมพันธ์กันแบบด๎าน – ด๎าน – ด๎าน  รูปสามเหล่ียมท่ีมีความสัมพันธ์กันแบบมุม 
– มุม – ด๎าน  การน าไปใช๎ 

โดยใช๎วิธีการท่ีหลากหลาย  การให๎เหตุผล  การสรุปผล  การใช๎เทคโนโลยีในการแก๎ปัญหา  การใช๎
ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมายและการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู๎
ตําง ๆ ทางคณิตศาสตร์และน าความรู๎  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น  ๆ  มี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในการแก๎ปัญหา   

เพื่อให๎มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มุํงมั่นในการท างาน  ใฝุเรียนรู๎  ท างานอยํางมีระบบ  มีระเบียบ  มี
ความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมั่นในตนเอง  พร๎อมท้ังตระหนักในคุณคําและมี
เจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์  

 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.1  ม.2/4   
ค 2.1  ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3  
ค 2.2  ม.2/1   
ค 3.2  ม.2/1 , ม.2/3 , ม.2/4 
ค 4.2  ม.2/2   
ค 5.1  ม.2/1   
ค 5.2  ม.2/1   
ค 6.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 

  
รวมทั้งหมด  17  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ค22102  คณิตศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  2                 เวลา  60  ชั่วโมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู๎เบ้ืองต๎นเกี่ยวกับจ านวนจริง  ทบทวนจ านวนเต็ม  เศษสํวน  จ านวนตรรกยะ  จ านวนอต
รรกยะ  รากท่ีสอง  รากท่ีสาม  ทฤษฎีบทของพีทาโกรัส  สมบัติของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก  ทฤษฎีบทของพีทา
โกรัส  บทกลับของทฤษฎีบทของพีทาโกรัส  การแก๎ปัญหาหรือสถานการณ์โดยใช๎ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสและ
บทกลับ  การประยุกต์ของสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว  การแก๎สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียวและการน าไปใช๎ เส๎น
ขนาน  เส๎นขนานและมุมภายใน เส๎นขนานและมุมแย๎ง เส๎นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน  เส๎นขนาน
และรูปสามเหล่ียมท่ีมีความสัมพันธ์กันแบบมุม – มุม – ด๎าน 

โดยใช๎วิธีการท่ีหลากหลาย  การให๎เหตุผล  การสรุปผล  การใช๎เทคโนโลยีในการแก๎ปัญหา  การใช๎
ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมายและการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู๎
ตําง ๆ ทางคณิตศาสตร์และน าความรู๎  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ  มี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในการแก๎ปัญหา   

เพื่อให๎มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มุํงมั่นในการท างาน  ใฝุเรียนรู๎  ท างานอยํางมีระบบ  มีระเบียบ  มี
ความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมั่นในตนเอง  พร๎อม ท้ังตระหนักในคุณคําและมี
เจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์  

 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.1  ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3   
ค 1.2  ม.2/1 , ม.2/2   
ค 1.3  ม.2/1   
ค 1.4  ม.2/1   
ค 3.2  ม.2/1 , ม.2/2   
ค 4.2  ม.2/1   
ค 6.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , 6.1  ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 

  
รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ค23101  คณิตศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1                  เวลา  60  ชั่วโมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาปริมาตรและพื้นท่ีผิว  การหาพื้นท่ีผิวและปริมาตรของปริซึม  ทรงกระบอก  การหาปริมาตร
ของพีระมิด  กรวยและทรงกลม  การเปรียบเทียบหนํวยปริมาตร  การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด  การแก๎โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับพื้นท่ีผิวและปริมาตร  ระบบสมการเชิงเส๎น  สมการเชิงเส๎นสองตัวแปร  กราฟของสมการเชิง
เส๎นสองตัวแปร  ระบบสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร  การแก๎ระบบสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร  การแก๎โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร  ความคล๎าย  รูปท่ีคล๎ายกัน  รูปสามเหล่ียมท่ีคล๎ายกัน  สมบัติของรูป
สามเหล่ียมท่ีคล๎ายกัน  การน าไปใช๎  กราฟ  กราฟเส๎นตรง  กราฟเส๎นตรงกับการน าไปใช๎  กราฟอื่น ๆ  

โดยใช๎วิธีการที่หลากหลาย  การให๎เหตุผล  การสรุปผล  การใช๎เทคโนโลยีในการแก๎ปัญหา  การใช๎
ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมายและการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู๎
ตําง ๆ ทางคณิตศาสตร์และน าความรู๎  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่ น ๆ  มี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในการแก๎ปัญหา   

เพื่อให๎มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มุํงมั่นในการท างาน  ใฝุเรียนรู๎  ท างานอยํางมีระบบ  มีระเบียบ  มี
ความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมั่นในตนเอง  พร๎อมท้ังตระหนักในคุณคําและมี
เจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์ 

 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 2.1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4  
ค 2.2  ม.3/1   
ค 3.1  ม.3/1   
ค 3.2  ม.3/1   
ค 4.2  ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5   
ค 6.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 

  
รวมทั้งหมด  17  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ค23102  คณิตศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  2                เวลา  60  ชั่วโมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาอสมการ  ค าตอบและกราฟแสดงค าตอบของอสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว  การแก๎อสมการเชิง
เส๎นตัวแปรเดียว  การแก๎โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว  สถิติ  การก าหนดประเด็น  การ
เขียนข๎อค าถาม  การก าหนดวิธีการศึกษา  และการเก็บรวบรวมข๎อมูล  การน าเสนอข๎อมูล  การหาคํากลางของ
ข๎อมูล  การเลือกใช๎คํากลางของข๎อมูล  การอําน  การแปลความหมาย  และการวิเคราะห์ข๎อมูล  การใช๎ ข๎อมูล
สารสนเทศ  ความนําจะเป็น  การทดลองสํุมและเหตุการณ์  การหาความนําจะเป็นของเหตุการณ์  การน าไปใช๎  
การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเลขยกก าลัง  
อัตราสํวนและร๎อยละ  ปริมาตรและพื้นท่ีผิว  สถิติ  ความนําจะเป็น 

โดยใช๎วิธีการท่ีหลากหลาย  การให๎เหตุผล  การสรุปผล  การใช๎เทคโนโลยีในการแก๎ปัญหา  การใช๎
ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมายและการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู๎
ตําง ๆ ทางคณิตศาสตร์และน าความรู๎  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ  มี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในการแก๎ปัญหา   

เพื่อให๎มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มุํงมั่นในการท างาน  ใฝุเรียนรู๎  ท างานอยํางมีระบบ  มีระเบียบ  มี
ความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมั่นในตนเอง  พร๎อมท้ังตระหนักในคุณคําและมี
เจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์ 

 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 4.2  ม.3/1   
ค 5.1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4   
ค 5.2  ม.3/1   
ค 5.3  ม.3/1 , ม.3/2  
ค 6.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 

  
รวมทั้งหมด  14  ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3) 

 
จุดประสงค์ 

1.  เข๎าใจลักษณะและองค์ประกอบท่ีส าคัญของเซลล์ส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของการท างาน  
ของระบบตํางๆ การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายของ ส่ิงมีชีวิต 
พฤติกรรมและการตอบสนองตํอส่ิงเร๎าของส่ิงมีชีวิต  ความสัมพันธ์ระหวํางส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดล๎อม 
 2.  เข๎าใจองค์ประกอบและสมบัติของสารละลาย สารบริสุทธิ์ การเปล่ียนแปลงของสารในรูปแบบของ
การเปล่ียนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 3.  เข๎าใจแรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง การเคล่ือนท่ีแบบตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน  
กฎการอนุรักษ์พลังงาน การถํายโอนพลังงาน สมดุลความร๎อน การสะท๎อน การหักเหและความเข๎มของแสง 

4.  เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางปริมาณทางไฟฟูา หลักการตํอวงจรไฟฟูาในบ๎าน พลังงานไฟฟูาและ
หลักการเบ้ืองต๎นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

5.   เข๎าใจกระบวนการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก แหลํงทรัพยากรธรณี ปัจจัยท่ีมีผลตํอการ
เปล่ียนแปลงของบรรยากาศ ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ และผลท่ีมีตํอส่ิงตําง ๆ บนโลก ความส าคัญ  
ของเทคโนโลยีอวกาศ 

6.  เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี การพัฒนาและผลของการพัฒนา
เทคโนโลยีตํอคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล๎อม 

7.  ต้ังค าถามท่ีมีการก าหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง  วางแผนและ  
ลงมือส ารวจตรวจสอบ  วิเคราะห์และประเมินความสอดคล๎องของข๎อมูล และสร๎างองค์ความรู๎  

8.  ส่ือสารความคิด ความรู๎จากผลการส ารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง หรือใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

9.  ใช๎ความรู๎และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต การศึกษาหาความรู๎
เพิ่มเติม ท าโครงงานหรือสร๎างช้ินงานตามความสนใจ 

10.  แสดงถึงความสนใจ มุํงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตย์ในการสืบเสาะหาความรู๎โดยใช๎
เครื่องมือและวิธีการท่ีให๎ได๎ผลถูกต๎องเช่ือถือได๎ 

11.  ตระหนักในคุณคําของความรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีใช๎ในชีวิตประจ าวันและ  
การประกอบอาชีพ แสดงความช่ืนชม ยกยํองและเคารพสิทธิในผลงานของผ๎ูคิดค๎น 

12.  แสดงถึงความซาบซึ้ง หํวงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช๎และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมอยํางรู๎คุณคํา มีสํวนรํวมในการพิทักษ์ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมในท๎องถิ่น  

13.  ท างานรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางสร๎างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผ๎ูอื่น 

 
 
 
 
 
 



29 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 

รายวิชาพื้นฐาน 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1    
ว21101   วิทยาศาสตร์  1   จ านวน 60 ช่ัวโมง   เวลา  3  ช่ัวโมง / สัปดาห์  จ านวน  1.5  หนํวยกิต 

 ว21102   วิทยาศาสตร์ 2    จ านวน 60 ช่ัวโมง   เวลา  3  ช่ัวโมง / สัปดาห์  จ านวน  1.5  หนํวยกิต 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
ว22101   วิทยาศาสตร์ 3    จ านวน 60 ช่ัวโมง   เวลา 3  ช่ัวโมง / สัปดาห์  จ านวน  1.5  หนํวยกิต 

 ว22102   วิทยาศาสตร์ 4    จ านวน 60 ช่ัวโมง   เวลา 3  ช่ัวโมง / สัปดาห์  จ านวน  1.5  หนํวยกิต 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
ว23101  วิทยาศาสตร์  5    จ านวน 60 ช่ัวโมง   เวลา  3  ช่ัวโมง / สัปดาห์  จ านวน  1.5  หนํวยกิต 

 ว23102  วิทยาศาสตร์  6    จ านวน 60 ช่ัวโมง   เวลา  3  ช่ัวโมง / สัปดาห์  จ านวน  1.5  หนํวยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

 
มัธยม 
ศึกษา 
ปีที่ 

รายวิชาพื้นฐาน  (รายภาค) รายวิชาเพิ่มเติม  (รายภาค) 

รหัส รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัส รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

1 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 3 - - - - 

 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 3 - - - - 

2 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 3 - - - - 

 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 3 - - - - 

3 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 3 - - - - 

 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 3 - - - - 
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ค าอธิบายรายวิชา 

ว21101  วิทยาศาสตร์ 1             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1             เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 
ศึกษาวิเคราะห์รูปรํางลักษณะของเซลล์ของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวและหลายเซลล์ สํวนประกอบเซลล์  หน๎าท่ี

ของสํวนประกอบท่ีส าคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์    กระบวนการสารผํานเซลล์โดยการแพรํและออสโมซิส  
ปัจจัยบางประการท่ีจ าเป็นตํอการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช  ผลท่ีได๎จากการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช  โครงสร๎าง
การล าเลียงน้ าและอาหารของพืช  โครงสร๎างของดอกท่ีเกี่ยวข๎องกับการสืบพันธุ์ของพืชดอก  การสืบพันธุ์แบบอาศัย
เพศและแบบไมํอาศัยเพศของพืช  การตอบสนองของพืชตํอแสง น้ า การสัมผัส  ผลของการใช๎เทคโนโลยีชีวภาพใน
การขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์และการเพิ่มผลผลิตของพืช  การจ าแนกสารเป็นกลํุมโดยใช๎เนื้อสาร ขนาดอนุภาค
เป็นเกณฑ์ สมบัติของสารในแตํละกลํุม สมบัติและการเปล่ียนสถานะของสาร โดยใช๎แบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาค
ของสาร   เตรียมสารละลาย ท่ีมีความเข๎มข๎นเป็นร๎อยละ  การเปล่ียน แปลงสมบัติ  มวล  และพลังงานของสาร  
เมื่อสารเปล่ียนสถานะและเกิดการละลาย ปัจจัยท่ีมีผลตํอการเปล่ียนสถานะและการละลายของสาร  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจ  สืบค๎นข๎อมูล  ทดลอง   
อธิบาย  อภิปราย  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  จ าแนก  จัดกลํุมข๎อมูล   

เพื่อเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรมจริยธรรม
และคํานิยมท่ีเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด

ว 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,ม.1/12, 
ม.1/13 
ว 3.1 ม.1/1,ม.1/2 
ว 3.2 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3 
ว 8.1 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 

 
รวมทั้งหมด  27  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2         เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 
ศึกษาวิเคราะห์สมบัติความเป็นกรด - เบส   สารละลาย ตรวจสอบคํา  pH  ของสารละลาย ปริมาณ 

สเกลาร์  ปริมาณเวกเตอร์ ระยะทางการกระจัด  อัตราเร็วและความเร็วในการเคล่ือนท่ีของวัตถุ   อุณหภูมิ  
การวัดอุณหภูมิ  การถํายโอนความร๎อน  การดูดกลืน  การคายความร๎อน  การแผํรังสี สมดุลความร๎อน  และ
ผลของความร๎อนตํอการขยายตัวของสาร องค์ประกอบและการแบํงช้ันบรรยากาศ ความสัมพันธ์ระหวําง
อุณหภูมิ  ความช้ืน  ความกดอากาศ ท่ีมีผลตํอปรากฏการณ์ทางลมฟูาอากาศ การเกิดปรากฏการณ์ทางล มฟูา
อากาศ ท่ีมีผลตํอมนุษย์ การพยากรณ์อากาศ ผลของลมฟูาอากาศตํอการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล๎อม  ปัจจัยธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ท่ีมีผลตํอการเปล่ียนแปลง  อุณหภูมิของโลก  รูโหวํ
โอโซน  ฝนกรด  ผลของภาวะโลกร๎อน รูโหวํ โอโซนและฝนกรดท่ีมีตํอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล๎อม  สภาพ
ภูมิอากาศ และการป้องกันภัยพิบัติในเมืองพัทยา 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจ  สืบค๎นข๎อมูล  ทดลอง   
อธิบาย  อภิปราย  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  จ าแนก  จัดกลํุมข๎อมูล  

เพื่อเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมท่ีเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด

ว 3.1 ม.1/3,ม.1/4 
ว 4.1 ม.1/1,ม.1/2 

 ว 5.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4 
 ว 6.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4,ม.1/5,ม.1/6,ม.1/7 

ว 8.1 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 
 

รวมทั้งหมด   24  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ว22101  วิทยาศาสตร์  3             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                  เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
 
ศึกษาวิเคราะห์โครงสร๎างและการท างานของระบบยํอยอาหาร  ระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบหายใจ  

ระบบขับถําย  ระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาทของมนุษย์และสัตว์  ความสัมพันธ์ของระบบตํางๆของมนุษย์  
พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองตํอส่ิงเร๎าภายนอกและภายใน ผลของ การใช๎เทคโนโลยีชีวภาพใน
การขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มผลผลิตของสัตว์  สารอาหาร  พลังงาน  สัดสํวนท่ีเหมาะสมของอาหาร 
ตํอเพศและวัย  ผลของสารเสพติดตํอระบบตํางๆของรํางกาย  และแนวทางในการปูองกันตนเองจากสารเสพ
ติด  ปัญหาและการป้องกันสารเสพติดในเมืองพัทยา  องค์ประกอบสมบัติของธาตุ สารประกอบ สมบัติของ
ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี หลักการแยกสารด๎วยวิธีการกรอง  การตกผลึก  การ
สกัด การกล่ัน และโครมาโทกราฟี  การเปล่ียนแปลงสมบัติ มวล และพลังงาน  เมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี 
รวมท้ังอธิบายปัจจัยท่ีมีผลตํอการเกิดปฏิกิริยาเคมี  เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีของสารตําง ๆ ผลของ
สารเคมี ปฏิกิริยาเคมีตํอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล๎อม  การใช๎ การปูองกัน และแก๎ไขอันตรายท่ีเกิดขึ้นจากการใช๎
สารเคมี 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจ  สืบค๎นข๎อมูล  ทดลอง   
อธิบาย  อภิปราย  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  จ าแนก  จัดกลํุมข๎อมูล   

เพื่อเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด

ว 1.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6 
ว 3.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 
ว 3.2 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4 
ว 8.1 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 
 

รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

ว22102  วิทยาศาสตร์ 4            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2        เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
 
ศึกษาวิเคราะห์การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันท่ีกระท าตํอวัตถุ  แรงลัพธ์ท่ีกระท า

ตํอวัตถุท่ีหยุดนิ่งหรือวัตถุเคล่ือนท่ีด๎วยความเร็วคงตัว  การสะท๎อนของแสง  การหักเหของแสง  ผลของความ
สวํางท่ีมีตํอมนุษย์และส่ิงมีชีวิตอื่นๆ การดูดกลืนแสงสี  การมองเห็นสีของวัตถุ ลักษณะของช้ันหน๎าตัดดิน  
สมบัติของดิน  และกระบวนการเกิดดิน  การใช๎ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน  การแก้ปัญหา
ของดินในเมืองพัทยา  กระบวนการเกิดหิน องค์ประกอบของหิน  สมบัติของหิน  ประเภทของหิน  ลักษณะ
ทางกายภาพของแรํ  กระบวนการเกิด  ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม  ถํานหิน  หินน้ ามัน ลักษณะ แหลํง
น้ าธรรมชาติ  ทรัพยากรน้ าในเมืองพัทยา  การใช๎ประโยชน์และการอนุรักษ์แหลํงน้ าในท๎องถิ่นและเมือง
พัทยา  การเกิดแหลํงน้ าบนดิน  แหลํงน้ าใต๎ดิน  กระบวนการและผลของการผุพังอยูํกับท่ี  การกรํอน  การพัด
พา  การทับถม  การตกผลึก  การกัดเซาะพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลพัทยา   สร๎างแบบจ าลองโครงสร๎างและ
องค์ประกอบของโลก 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจ  สืบค๎นข๎อมูล  ทดลอง   
อธิบาย  อภิปราย  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  จ าแนก  จัดกลํุมข๎อมูล   

เพื่อเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมท่ีเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด

ว 4.1 ม.2/1,ม.2/2 
 ว 5.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 
 ว 6.1 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 

ว 8.1 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 
 

รวมทั้งหมด 24 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่  1          เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
 
ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะโครโมโซมท่ีมีหนํวยพันธุกรรม  หรือยีนในนิวเคลียส  ความส าคัญของสาร

พันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ กระบวนการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรมท่ีเกิดจากความผิดปกติ
ของยีนและโครโมโซม  ความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองพัทยา ท่ีท าให๎ส่ิ งมีชีวิตด ารงชีวิตอยูํได๎อยํางสมดุล 
ผลของความหลากหลายทางชีวภาพ ท่ีมีตํอมนุษย์  สัตว์ พืช และส่ิงแวดล๎อม ผลของเทคโนโลยีชีวภาพตํอการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์และส่ิงแวดล๎อม   ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ การถํายทอดพลังงาน
ของส่ิงมีชีวิตในรูปโซํอาหารและสายใยอาหาร  วัฏจักรของน้ า  วัฏจักรคาร์บอน และความส าคัญท่ีมีตํอระบบ
นิเวศ  ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลพัทยา  ปัจจัยท่ีมีผลตํอการเปล่ียนแปลงของประชากรในระบบนิเวศ  ปัญหา
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในเมืองพัทยา   และเสนอแนวทางในการแก๎ปัญหา  มีส่วนร่วมในการดูแล
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลพัทยา การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ
อยํางยั่งยืน  การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การน าทรัพยากรที่ใช้แล้วน ากลับมา
ใช้ใหม่ในเมืองพัทยา ปัญหาส่ิงแวดล๎อมและเสนอแนะแนวทางการแก๎ปัญหา  ปัญหาสิ่งแวดลอมในเมือง
พัทยา 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจ  สืบค๎นข๎อมูล  ทดลอง   
อธิบาย  อภิปราย  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  จ าแนก  จัดกลํุมข๎อมูล   

เพื่อเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมท่ีเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด

ว 1.2 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5,ม.3/6 
ว 2.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4 
ว 2.2 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5,ม.3/6 
ว 8.1 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 
 
รวม 25 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว23102  วิทยาศาสตร์ 6           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2       เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
 
ศึกษาวิเคราะห์ความเรํงและผลของแรงลัพธ์ท่ีกระท าตํอวัตถุ  แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหวํางวัตถุ  

แรงพยุงของของเหลวที่กระท าตํอวัตถุ ความแตกตํางระหวํางแรงเสียดทานสถิต  แรงเสียดทานจลน์  โมเมนต์
ของแรง  การเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีเป็นแนวตรงและแนวโค๎ง  พลังงานจลน์  พลังงานศักย์โน๎มถํวง  กฎการ
อนุรักษ์พลังงาน ความสัมพันธ์ระหวํางพลังงาน  ความสัมพันธ์ระหวํางความตํางศักย์  กระแสไฟฟูา  ความ
ต๎านทาน  ค านวณพลังงานไฟฟูาของเครื่องใช๎ไฟฟูา  การตํอวงจรไฟฟูาในบ๎านอยํางถูกต๎อง ปลอดภัยและ
ประหยัด ตัวต๎านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ การตํอวงจรอีเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต๎นท่ีมีทรานซิสเตอร์  
ความสัมพันธ์ระหวํางดวงอาทิตย์  โลก ดวงจันทร์  ดาวเคราะห์อื่นๆ  ผลท่ีเกิดขึ้นตํอส่ิงแวดล๎อม และส่ิงมีชีวิต
บนโลก องค์ประกอบของเอกภพ  กาแล็กซี  ระบบสุริยะ  ต าแหนํงของกลํุมดาว  ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยี
อวกาศ  ท่ีใช๎ส ารวจอวกาศ วัตถุท๎องฟูา  สภาวะอากาศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  การเกษตรและการส่ือสาร 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจ  สืบค๎นข๎อมูล  ทดลอง   
อธิบาย  อภิปราย  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  จ าแนก  จัดกลํุมข๎อมูล   

เพื่อเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมท่ีเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 

 
ว 4.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 

 ว 4.2 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 
ว 5.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5 
ว 7.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 
ว 7.2 ม.3/1 
ว 8.1 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 
 

รวม 24 ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 
จุดประสงค์ 

 
๑. มีความรู๎เกี่ยวกับความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาค 

ตํางๆ ในโลก  เพื่อพัฒนาแนวคิด  เรื่องการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข 
๒. รู๎และเข๎าใจแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต  สามารถน ามาใช๎เป็นประโยชน์  ในการด าเนิน 

ชีวิตและวางแผนการด าเนินงานได๎อยํางเหมาะสม 
๓. มีทักษะท่ีจ าเป็นตํอการเป็นนักคิดอยํางมีวิจารณญาณ  ได๎รับการพัฒนาแนวคิด  และขยาย 

ประสบการณ์  เปรียบเทียบระหวํางประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคตํางๆ ในโลก  ได๎แกํ  เอเชีย  
ออสเตรเลีย  โอเชียเนีย  แอฟริกา  ยุโรป  อเมริกาเหนือ  อเมริกาใต๎  ในด๎านศาสนา  คุณธรรม  จริยธรรม  
คํานิยม  ความเช่ือ  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  การเมืองการปกครอง  ประวัติศาสตร์และ
ภูมิศาสตร์  ด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์  และสังคมศาสตร์  

๔. รู๎และเข๎าใจแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต  สามารถน ามาใช๎เป็นประโยชน์  ในการด าเนิน  
ชีวิตและวางแผนการด าเนินงานได๎อยํางเหมาะสม 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ส21101  ศาสนา  ศีลธรรม  หน๎าท่ีพลเมือง          3 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน  1.5  หนํวยกิต 
ส21103  เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์   3 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน  1.5  หนํวยกิต 
ส21102  ประวัติศาสตร์  1   1 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน  0.5  หนํวยกิต 
ส21104  ประวัติศาสตร์  2   1 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน  0.5  หนํวยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ส22101  ศาสนา  ศีลธรรม  หน๎าท่ีพลเมือง     3 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน  1.5  หนํวยกิต 
ส22103  เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์    3 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน  1.5  หนํวยกิต  
ส22102  ประวัติศาสตร์   3   1 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน  0.5  หนํวยกิต 
ส22104  ประวัติศาสตร์   4   1 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน  0.5  หนํวยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ส23101 ศาสนา  ศีลธรรม  หน๎าท่ีพลเมือง        3 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน  1.5  หนํวยกิต 
ส23103 เศรษฐศาสตร์   ภูมิศาสตร์    3 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน  1.5  หนํวยกิต 
ส23102 ประวัติศาสตร์  5   1 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน  0.5  หนํวยกิต 
ส23104 ประวัติศาสตร์  6   1 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน  0.5  หนํวยกิต 
 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
ส21201  อาเซียนศึกษา  1   ภาคเรียนท่ี 1      20 ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หนํวยกิต  
ส21202  อาเซียนศึกษา  2  ภาคเรียนท่ี 2  20 ช่ัวโมง  จ านวน  0.5  หนํวยกิต 
ส21203 หน๎าท่ีพลเมือง   ภาคเรียนท่ี 2  40 ช่ัวโมง  จ านวน  1.0  หนํวยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ส22201  อาเซียนศึกษา  3 ภาคเรียนท่ี 1    20 ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หนํวยกิต  
ส22202  อาเซียนศึกษา  4 ภาคเรียนท่ี 2   20 ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หนํวยกิต  
ส22203 หน๎าท่ีพลเมือง  ภาคเรียนท่ี 2  40 ช่ัวโมง  จ านวน  1.0  หนํวยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ส23201  อาเซียนศึกษา  5 ภาคเรียนท่ี 1    20 ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หนํวยกิต  
ส23202  อาเซียนศึกษา  6 ภาคเรียนท่ี 2   20 ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หนํวยกิต 
ส23203 หน๎าท่ีพลเมือง  ภาคเรียนท่ี 2  40 ช่ัวโมง  จ านวน  1.0  หนํวยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส21101 ศาสนา ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1               เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
   

ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ประวัติความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา  ประวัติศาสดาและสาวกชาดก  การบริหารจิตและเจริญปัญญา  หลักธรรม  ศาสนพิธี  แนว
ปฏิบัติตนของศาสนิกชน  วิเคราะห์ประวัติความส าคัญ  วันส าคัญของศาสนา   หลักธรรมอริยสัจ 4    
พิธีกรรม  บุคคลท่ีเป็นแบบอยํางด๎าน ศาสนสัมพันธ์   แนวทางปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ   เพื่อให๎
เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  ยึดมั่น  ศรัทธา ในศาสนาท่ีตนนับถือ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ด ารงชีวิตอยํางสันติ
สุข  

โดยการค๎นคว๎า รวบรวมข๎อมูลกฎหมายพื้นฐานในการค๎ุมครองสิทธิของบุคคล  สาระส าคัญของ
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน    เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  มีความศรัทธาในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  และปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน   วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ๎าน   บทบาทและหน๎าท่ีของเยาวชนที่มีตํอสังคม
และประเทศชาติ  รวมท้ังน าไปใช๎ในการด าเนินชีวิตในสังคมอยํางสันติสุข 
  เพื่อทราบถึงข๎อมูลประวัติ  ศาสนสถาน  บทบาทผ๎ูน าศาสนาท่ีตนนับถือ  ลักษณะการบริหารงาน
ราชการเมืองพัทยาตามพรบ.  2542  ลักษณะภูมิศาสตร์ของจังหวัดชลบุรี  อ าเภอบางละมุง  เมืองพัทยา 
 

รหัสตัวชี้วัด 
 

ส 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 
ส 1.1 ม.1/5 , ม.1/6 
ส 1.1 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 2.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 
 
รวมทั้งหมด  23 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

ส21103  เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2           เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต  
    

ศึกษาความหมาย และความส าคัญของเศรษฐศาสตร์  เพื่อให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ  เกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต๎น  รู๎บทบาทหน๎าท่ีของผ๎ูบริโภค  รูปแบบ  ประโยชน์การออม  และ ความแตกตํางของ
สถาบันการเงิน   หลักการลักษณะเศรษฐกิจท่ีได๎รับอิทธิพลจากสภาพภูมิศาสตร์  ความส าคัญเศรษฐกิจ
พอเพียง  สามารถประยุกต์ใช๎แนวคิด  เศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรมตํางๆในชุมชน   สร๎างคํานิยมท่ีดีท่ีมี
ผลตํอการตัดสินใจในฐานะผ๎ูบริโภค  โดยพิจารณาจากประโยชน์ท่ี ได๎รับอยํางค๎ุมคํา   

โดยวิเคราะห์การใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทตําง ๆ ในการสืบค๎นข๎อมูลทางภูมิศาสตร์ ลักษณะ
ทางกายภาพประเทศไทย  ทวีปเอเชียออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย   เกี่ยวกับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ    
ทรัพยากรธรรมชาติ  สาเหตุและแนวทางปูองกันภัยธรรมชาติ   

เพื่อทราบถึงปัจจัยตํางๆ  ท่ีมีผลตํอส่ิงแวดล๎อมทางธรรมชาติ  เศรษฐกิจและสังคม  เส๎นแบํงเวลาและ
เปรียบเทียบวัน  เวลาของประเทศไทยกับทวีปตํางๆ   
   

รหัสตัวชี้วัด 
 

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 

 
รวมทั้งหมด 11  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

ส22101 ศาสนา ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1   เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต  
    
           ศึกษาเกี่ยวกับการเผยแผํพุทธศาสนาท่ีตนนับถือและสามารถวิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาเพื่อเป็นรากฐานของวัฒนธรรมชํวยพัฒนาชุมชนจัดระเบียบของสังคม เอกลักษณ์มรดกของ
ชาติและเสริมสร๎างความเข๎าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ๎าน  ประวัติศาสนาตาม ท่ีตนนับถือประพฤติตาม
แบบอยํางด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติ เรื่องเลําและศาสนิกชนตัวอยําง โครงสร๎างและสาระสังเขปของ
พระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีนับถือ  คุณธรรมและข๎อธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรม เห็น
คุณคําน าไปแก๎ปัญหาของชุมชนและสังคม ค๎นคว๎าการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา บริหารจิต เจริญ
ปัญญาด๎วยอานาปานาสติ และการอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข มีมารยาทปฏิบัติตนตํอบุคคลตํางๆได๎ถูกต๎องเห็น
คุณคําของศาสนพิธี วันส าคัญทางศาสนา อธิบายความแตกตําง พิธีกรรมตามแนวปฏิบัติของศาสนาเพื่อน าไปสํู
การยอมรับ 
           โดยการค๎นคว๎า อธิบายและการปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎อง กับตนเอง ชุมชน เห็นคุณคําใน
การปฏิบัติตนตามสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพหน๎าท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย บทบาทส าคัญ
และความส าคัญของสถาบันทางสังคม ความแตกตํางของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตํางชาติในภูมิภาค
เอเชียเพื่อน าไปสํูความเข๎าใจระหวํางกัน  

เพื่อน ามาวิเคราะห์ใช๎ในการปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม ประวัติ วันส าคัญทางศาสนาตามท่ี
ก าหนดแสดงตนเป็นพุทธ มามกะ หรือแสดงตนเป็น ศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ น าเสนอแนวทางในการ
ธ ารงรักษาศาสนาท่ีตนนับถือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
 
รหัสตัวชี้วัด  
 

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

 
รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด          
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ค าอธิบายรายวิชา 

ส22103 เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  2            เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
     

ศึกษาค๎นคว๎าและวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบตํอการลงทุนและการออม การเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยีท่ีมีผลตํอการผลิต การบริโภคสินค๎าและการบริการ เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตเพื่อให๎เกิด
ความตระหนัก  ความศรัทธา  และเห็นคุณคําในการพัฒนาท๎องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
ค๎ุมครองสิทธิของตนเองในฐานะผ๎ูบริโภค ยกตัวอยํางท่ีสะท๎อนให๎เห็นการพึ่งพาอาศัยกันและแขํงขันทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 

โดยการอภิปรายเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ชาติพันธุ์ เศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหวําง
ประเทศของแตํละประเทศเพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ และมีจิตส านึกท่ีดีตํอความสัมพันธ์อั นดีกับประเทศ
ตํางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ และทวีปออสเตรเลีย โอซิเนีย 
           เพื่อแสดงตนเป็น ศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ น าเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาท่ีตน
นับถือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  ประวัติพระเจ๎าตากสินมหาราช  
 
รหัสตัวชี้วัด 
 

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 4.1  ม.2/2 , ม.2/3 
ส 4.2  ม.2/2 
ส 4.3  ม.2/1 , ม.2/3 
ส 5.1  ม.2/1 , ม.2/2 
ส 5.2  ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 

 
รวมทั้งหมด  14 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

ส23101 ศาสนา ศีลธรรม หน้า ท่ีพลเมือง        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1           เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต  

 
ศึกษาค๎นคว๎า วิเคราะห์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและมีจิตส านึกในการพัฒนาท่ียั่งยืน ประวัติจากพระพุทธรูปปางตําง ๆหรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ
ข๎อคิดจากประวัติสาวกชาดก   เห็นคุณคําของหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ  และการประพฤติตนตาม
แบบอยํางการด าเนินชีวิตค๎นคว๎าการน าหลักธรรมทางพระพุทธสาสนามาใช๎ในชีวิตประจ าวัน และการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และอยูํในสังคมได๎อยํางสงบสุข 

โดยอภิปรายการเมืองการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
เข๎าใจกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายท่ีเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติให๎เกิดความรู๎ความ
เข๎าใจ ศรัทธายึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีสํวนรํวมในการเมืองท๎องถิ่น เคารพเทิดทูล  ศรัทธา
สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์  มีจิตส านึกและปฏิบัติตามกฎหมายวิถีประชาธิปไตย รวมท้ังน าไปใช๎ใน
การด าเนินชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสงบสุข 

เพื่อน าไปใช๎ในการปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม ประวัติ วันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนดแสดงตน
เป็น  พุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็น ศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ น าเสนอแนวทางในการธ ารงรักษา
ศาสนาท่ีตนนับถือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 

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.3/1o 
ส 1.2  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 
ส 2.1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 
ส 2.2  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 

 
รวมทั้งหมด  26  ตัวชี้วัด  
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ค าอธิบายรายวิชา 

ส23103  เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่  2       เวลาเรียน 60 ชั่วโมง      จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
     

ศึกษาค๎นคว๎าและวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู๎พื้นฐาน ทางเศรษฐกิจสถาบันการเงินและการธนาคาร
รวมท้ังการรํวมมือทางเศรษฐกิจระหวํางประเทศไทยกับประเทศตํางๆท่ัวโลกการแทรกแซงกลไกลราคาและ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจตํอการด ารงชีวิตของประชากร 

โดยการอภิปรายและวิเคราะห์ภูมิศาสตร์โลก ท่ีต้ังขนาดการแบํงภูมิภาค ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะทางเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา และการวิเคราะห์สภาพความเป็นอยูํ อาชีพและสภาพ
เศรษฐกิจของทวีปตําง ๆ เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  

เพื่อแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ น าเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาท่ีตนนับ
ถือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  ประวัติพระเจ๎าตากสินมหาราช  

 
รหัสตัวชี้วัด 
 

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 
ส 3.2  ม.3/5 , ม.3/6 
ส 5.1  ม.3/1 , ม.3/2 
ส 5.2  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 

 
รวมทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

ส21102 ประวัติศาสตร์ 1           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม                                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์   ความสัมพันธ์และความส าคัญของ

อดีตท่ีมีตํอปัจจุบันและอนาคต  ท่ีมาและตัวอยํางการใช๎ศักราชในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย วิธีการเทียบ
ศักราชตามแบบตํางๆ  การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช๎ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยท่ีมีอยูํใน
ท๎องถิ่นและเหตุการณ์ส าคัญสมัยสุโขทัย  ท่ีต้ังและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลตํอพัฒนาการทางประวัติศาสตร์  
สังคม เศรษฐกิจ  และการเมืองของประเทศตํางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  ความรํวมมือผํานการ
รวมกลํุมเป็นอาเซียนท่ีถือวําเป็นพัฒนาการของภูมิภาค  ท่ีต้ังและความส าคัญของแหลํงอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยท่ีมีพัฒนาการของสังคมไทยสมัย
ปัจจุบัน 
 โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลํุม  
กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ  กระบวนการแก๎ปัญหา  และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช๎
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตํางๆ อยํางเป็นระบบ  เข๎าใจความเป็นมาของชาติไทย 
พัฒนาการด๎านตํางๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด๎านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 

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

 
รวมทั้งหมด   5  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

ส21104 ประวัติศาสตร์ 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2            เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาการของรัฐโบราณในดินแดนไทยสมัยกํอนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยในการ
สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด๎านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
และความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย  ความเส่ือมของอาณาจักรสุโขทัย 
ท่ีมีพัฒนาการของสังคมไทยสมัยปัจจุบัน 
 โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลํุม  
กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ  กระบวนการแก๎ปัญหา  และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจถึงความส าคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช๎วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตํางๆ อยํางเป็นระบบ  เข๎าใจความเป็นมาของชาติไทย พัฒนาการด๎าน
ตํางๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด๎านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  
มีวินัย                  ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ  
 
รหัสตัวชี้วัด 
 

ส 4.3  ม1/1 , ม1/2 , ม1/3 
 
รวมทั้งหมด  3  ตัวบ่งชี้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม                                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความแตกตํางระหวํางความจริงกับข๎อเท็จจริงของเหตุการณ์ ความส าคัญของการ
ตีความการประเมินความนําเช่ือถือของ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะตําง ๆ  อธิบายพัฒนาการทาง
สังคม  เศรษฐกิจและการเมือง ระบุความส าคัญของแหลํงอารยธรรมโบราณ  

โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลํุม  
กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ  กระบวนการแก๎ปัญหา  และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจถึงความส าคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช๎วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตํางๆ อยํางเป็นระบบ  เข๎าใจความเป็นมาของชาติไทย พัฒนาการด๎าน
ตํางๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด๎านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  
มีวินัย              ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ  
 
รหัสตัวชี้วัด 
 

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

  
รวมทั้งหมด  5  ตัวบ่งชี้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

ส22104 ประวัติศาสตร์ 4           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม                                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2               เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และ ธนบุรีในด๎านปัจจัยท่ีสํงผลตํอความเจริญรุํงเรือง
ด๎านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ ปัจจัยท่ีสํงผลตํอความมั่นคง
และความเจริญรุํงเรืองของอาณาจักรอยุธยา ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีตลอดจน
อิทธิพลของภูมิปัญญาไทย มีความภูมิใจในผลงานของบุคคลส าคัญของไทยและตํางชาติท่ีมีสํวนสร๎างสรรค์ชาติ
ไทย 

โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลํุม  
กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ  กระบวนการแก๎ปัญหา  และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจถึงความส าคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช๎วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตํางๆ อยํางเป็นระบบ  เข๎าใจความเป็นมาของชาติไทย พัฒนาการด๎าน
ตํางๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด๎านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  
มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 

ส 4.3 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 
 
รวมทั้งหมด   3  ตัวบ่งชี้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม                                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1               เวลาเรียน 20 ชัว่โมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องราว ข๎อมูลเหตุการณ์ ผลของการเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสํูความรํวมมือ และความ
ขัดแย๎งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความพยามในการขจัดปัญหาความขัดแย๎งได๎อยํางมีเหตุผลตามวิธีทาง
ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคตําง ๆ ในโลก 

 โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลํุม  
กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ  กระบวนการแก๎ปัญหา  และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจถึงความส าคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช๎วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตํางๆ อยํางเป็นระบบ  เข๎าใจความเป็นมาของชาติไทย พัฒนาการด๎าน
ตํางๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด๎านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  
มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 

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

  
รวมทั้งหมด  4 ตัวบ่งชี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ส23104 ประวัติศาสตร์ 6           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาการ บทบาทของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ และในสมัยทางด๎านการเมือง การ
ปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ ความสัพพันธ์ระหวํางประเทศ ตามสมัยตําง ๆ ปัจจัยท่ีสํงผลตํอความมั่นคง 
และ ความเจริญรุํงเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย สมัยรัตนโกสินทร์ และ
อิทธิพลตํอการพัฒนาชาติไทย และ ภูมิใจในภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย 

โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลํุม  
กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ  กระบวนการแก๎ปัญหา  และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจถึงความส าคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช๎วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตํางๆ อยํางเป็นระบบ  เข๎าใจความเป็นมาของชาติไทย พัฒนาการด๎าน
ตํางๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด๎านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  
มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 

ส 4.3 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 
 

รวมทั้งหมด  4  ตัวบ่งชี้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส21201 อาเซียนศึกษา                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1                       เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษา  วิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ของอาเซียน  อัตลักษณ์อาเซียน  สัญลักษณ์อาเซียน  

ความเป็นมาของอาเซียนเกี่ยวกับการกํอตั้ง  โครงสร๎าง  ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน  ลักษณะการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  ความหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียน ความส าคัญ  
ความรํวมมือของอาเซียนในด๎านตํางๆ  
 โดยใช๎กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหา 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  ตระหนักในความส าคัญของการรวมกลํุมอาเซียน  มีความภาคภูมิใจใน
การเป็นสมาชิกของอาเซียน  มีความเข๎าใจอันดีตํอสมาชิกของประเทศในกลํุมอาเซียนและสามารถปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมอาเซียนและปรับตัวในการอยูํรํวมกันในประชาคมอาเซียนอยํางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.อธิบายสภาพแวดล๎อมทางภูมิศาสตร์ของอาเซียนได๎ 
 2. บอกช่ือประเทศสมาชิกของอาเซียนได๎ 
  3. อธิบายอัตลักษณ์อาเซียนได๎ 
 4. วิเคราะห์ความแตกตํางและความคล๎ายคลึง พัฒนาการของอาเซียน  ระหวํางประเทศสมาชิก  
อาเซียนในด๎านตํางๆจากอดีตถึงปัจจุบัน 
   5. รายงานการกํอตั้งและพัฒนาการของอาเซียนได๎ 
   6. บอกสัญลักษณ์ของอาเซียนและร๎องเพลงประจ าอาเซียนได๎ 
   7. สามารถใช๎กระบวนการกลํุมในการสืบค๎นข๎อมูลได๎ 
   8. เห็นคุณคําของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดีของประชาคมอาเซียนและพลโลก  
 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส21202 อาเซียนศึกษา                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2   เวลา  20  ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษา  วิเคราะห์กฎบัตรอาเซียนและจุดมุํงหมายของประชาคมอาเซียน  บทบาทหน๎าท่ีของ

ส านักเลขาธิการอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน  ลักษณะของธงประจ าชาติ  สกุลเงิน ดอกไม๎ และภาษา
พื้นฐานประจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน สถานท่ีส าคัญของมรดกโลกในประเทศสมาชิกอาเซียน
การเตรียมตัวเข๎าสํูประชาคมอาเซียนของไทยในด๎านทรัพยากรมนุษย์  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  
ผลท่ีประเทศไทยจะได๎รับจากการเข๎าสํูประชาคมอาเซียน  บทบาทของไทยในอาเซียน  บทบาทของ
อาเซียนในสังคมโลก   
 โดยใช๎กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหา 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  ตระหนักในความส าคัญของการรวมกลํุมอาเซียน  มีความ
ภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของอาเซียน  มีความเข๎าใจอันดีตํอสมาชิกของประเทศในกลํุมอาเซียนและ
สามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมอาเซียนและปรับตัวในการอยูํรํวมกันในประชาคมอาเซียนอยําง
มีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1. อธิบายสาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียนได๎ 
  2. บอกบทบาทหน๎าท่ีของส านักเลขาธิการอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนได๎ 
  3. อธิบายลักษณะของธงประจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนได๎ 
  4. บอกสกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนได๎ 
  5. บอกช่ือดอกไม๎ประจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนได๎ 
  6. ใช๎ภาษาและการส่ือสารพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียนได๎  
  7. บอกสถานท่ีส าคัญของมรดกโลกในประเทศสมาชิกอาเซียนได๎ 
  8. สามารถใช๎กระบวนการกลํุมในการสืบค๎นข๎อมูลได๎ 
  9. เห็นคุณคําของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดีของประชาคมอาเซียนและพลโลก  
 
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส22201 อาเซียนศึกษา             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1           เวลา  20  ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ประวัติความเป็นมา การกํอตั้ง วัตถุประสงค์ในการกํอตั้งอาเซียน กฎบัตร

อาเซียน  โครงสร๎างและกลไกการด าเนินงานของอาเซียน ความรํวมมือของอาเซียน ความรํวมมือภายนอก
อาเซียนประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะได๎รับจากการเข๎าสํูประชาคมอาเซียน  

โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลํุม  ทักษะการส่ือสาร  ทักษะการใช๎
เทคโนโลยี  ทักษะการแก๎ปัญหา  ทักษะการแก๎ปัญหาอยํางสันติวิธี  ทักษะการเรียนรู๎และการพัฒนาตน  
ทักษะพลเมืองในประชาคมอาเซียน   

เพื่อตระหนักในความเป็นอาเซียนรํวมกัน  เคารพในความแตกตําง  ภูมิใจในความเป็นไทยและ
ความเป็นอาเซียน  มีวิถีชีวิตประชาธิปไตยและสันติวัฒนธรรม  ด าเนินชีวิตตามหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายประวัติความเป็นมา การกํอตั้ง วัตถุประสงค์ในการกํอตั้งอาเซียน 
2. วิเคราะห์สาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียน  เปูาหมายของประชาคมอาเซียน  และผลท่ีเกิดขึ้นตํอ

ประเทศเทศไทยและประเทศกลํุมสมาชิกอาเซียนได๎ 
3. อธิบายโครงสร๎างและกลไกการด าเนินงานของอาเซียนความรํวมมือของอาเซียน ความรํวมมือ

ภายนอกอาเซียนได๎ 
4. วิเคราะห์ผลท่ีเกิดขึ้นกับประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน จากการที่อาเซียนมี

ความสัมพันธ์กับตํางประเทศและองค์กรระหวํางประเทศได๎ 
5. เข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน และสร๎างผลงานเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับอาเซียน 
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศและประชาคมอาเซียนท่ีเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์    
7. ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นอาเซียน 
      

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 



55 
 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส22202 อาเซียนศึกษา                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2                เวลา  20  ชั่วโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์บทบาทของไทยในอาเซียน บทบาทของอาเซียนในสังคมโลก การเตรียมความพร๎อมเพื่อ

เข๎าสํูประชาคมอาเซียนและสินค๎าสํงออก สินค๎าน าเข๎าของประเทศสมาชิกอาเซียนวิถีชีวิตประชาธิ ปไตยและสันติ
วัฒนธรรม  ด าเนินชีวิตตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลํุม  ทักษะการส่ือสาร  ทักษะการใช๎เทคโนโลยี  
ทักษะการแก๎ปัญหา  ทักษะการแก๎ปัญหาอยํางสันติวิธี  ทักษะการเรียนรู๎และการพัฒนาตน  ทักษะพลเมืองใน
ประชาคมอาเซียน   

เพื่อตระหนักในความเป็นอาเซียนรํวมกัน  เคารพในความแตกตําง  ภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็น
อาเซียน  มีวิถีชีวิตประชาธิปไตยและสันติวัฒนธรรม  ด าเนินชีวิตตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกบทบาทของไทยในอาเซียนและบทบาทของอาเซียนในสังคมโลกได๎ 
2. สามารถส่ือสารภาษาอาเซียน  และภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนได๎อยํางน๎อย  1ภาษา 
3. ระบุสินค๎าสํงออก สินค๎าน าเข๎าของประเทศสมาชิกอาเซียนได๎ 
4. เข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน และสร๎างผลงานเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับอาเซียน 
5. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศและประชาคมอาเซียนท่ีเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์    
6. ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นอาเซียน      

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส23201 อาเซียนศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 1    เวลา  20  ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษาประวัติความเป็นมา การกํอตั้ง วัตถุประสงค์ในการกํอตั้งอาเซียน สัญลักษณ์ อัตลักษณ์ กฎบัตร

อาเซียน  โครงสร๎างและกลไกการด าเนินงาน และพัฒนาการของอาเซียน ความรํวมมือของประเทศสมาชิกในแตํ
ละด๎าน วิเคราะห์ความแตกตํางด๎านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
อาเซียน ผลกระทบและประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะได๎รับจากการเข๎าสํูประชาคมอาเซียน บทบาทของไทยใน
อาเซียน บทบาทของอาเซียนในสังคมโลก และการเตรียมความพร๎อมเพื่อเข๎าสํูประชาคมอาเซียน  

โดยใช๎ทักษะกระบวนการการมีสํวนรํวม การคิด การอภิปราย การสืบค๎นโดยการบูรณาการกระบวนการ
ท างานเป็นกลํุม  กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอดและกระบวนการสืบค๎นจากแหลํงข๎อมูลท่ีหลากหลายโดยใช๎
ส่ือเทคโนโลยี  

เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจและมีสมรรถนะท่ีส าคัญในการส่ือสาร  การคิด  การแก๎ปัญหา การใช๎
เทคโนโลยี ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์มีวินัย ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างานรัก
ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถปฏิบัติตนอยูํรํวมกับประชาคมอาเซียนได๎อยํางมีความสุข  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมา ข๎อมูลพื้นฐาน สัญลักษณ์ และอัตลักษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน  
2. อธิบายวัตถุประสงค์ของการกํอตั้งประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน 
3. อธิบายโครงสร๎าง และกลไกการด าเนินงานของอาเซียน  
4. สามารถใช๎เทคโนโลยีในการสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได๎  
5. สามารถส่ือสารภาษาอาเซียน  และภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนได๎อยํางน๎อย  1  ภาษา 
6. สามารถปฏิบัติตนอยูํรํวมกันได๎อยํางมีความสุข 
 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมเพิ่มเติม 
ส23202 อาเซียนศึกษา          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 2            เวลา  20  ชั่วโมง          จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ความแตกตํางและความคล๎ายคลึง ด๎านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ผลกระทบและประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะได๎รับจากการเข๎าสํูประชาคม
อาเซียน บทบาทของไทยในอาเซียน บทบาทของอาเซียนในสังคมโลก และการเตรียมความพร๎อมเพื่อเข๎าสํู
ประชาคมอาเซียน 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการการมีสํวนรํวม การคิด การอภิปราย การสืบค๎นโดยการบูรณาการกระบวนการ
ท างานเป็นกลํุม  กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอดและกระบวนการสืบค๎นจากแหลํงข๎อมูลท่ีหลากหลายโดยใช๎
ส่ือเทคโนโลยี  

เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจและมีสมรรถนะท่ีส าคัญในการส่ือสาร  การคิด  การแก๎ปัญหา การใช๎
เทคโนโลยี ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์มีวินัย ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท า งานรัก
ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถปฏิบัติตนอยูํรํวมกับประชาคมอาเซียนได๎อยํางมีความสุข  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์ความแตกตํางและความคล๎ายคลึงระหวํางประเทศสมาชิกกลํุมอาเซียน ด๎านการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

2. วิเคราะห์บทบาทของไทยในอาเซียนและบทบาทของอาเซียนในสังคมโลก 
3. สามารถใช๎เทคโนโลยีในการสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได๎  
4. สามารถส่ือสารภาษาอาเซียน  และภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนได๎อยํางน๎อย  1  ภาษา 
5. วิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบท่ีประเทศไทยจะได๎รับ 
6. สามารถปฏิบัติตนอยูํรํวมกันได๎อยํางมีความสุข 
 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส21203 หน้าที่พลเมือง    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2   40 ชั่วโมง                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
 มีสํวนรํวมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตํงกาย การมีสัมมาคารวะ 
แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํและเสียสละตํอสังคม เห็นคุณคําและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมัน่เพียร 
อดทน ใฝุหาความรู๎ ต้ังใจปฏิบัติหน๎าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอยําง
ของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพรํพระบรมราโชวาท ใน
เรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช๎ธรรมชาติชํวยธรรมชาติ การปลูกปุาในใจคน และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน 
ใฝุหาความรู๎ และต้ังใจปฏิบัติหน๎าท่ี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง 
ๆ ของสังคม การตัดสินใจโดยใช๎เหตุผล มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห๎องเรียนและ
โรงเรียน ตรวจสอบข๎อมูล เพื่อใช๎ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตําง ๆ ยอมรับความหลากหลายทางสังคม
วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา ส่ิงแวดล๎อม อยูํรํวมกันอยํางสันติ
และพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด๎วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไมํแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผ๎ูอื่น 
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน แบํงปัน มีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาความขัดแย๎ง โดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท 
ความคิดเห็นไมํตรงกัน ด๎วยการเจรจาไกลํเกล่ีย การเจรจาตํอรอง การระงับ ความขัดแย๎ง ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝุหาความรู๎ ต้ังใจปฏิบัติหน๎าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระท าของตนเอง 
 โดยใช๎กระบวนการกลํุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏบิัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการสร๎างคํานิยม 
และกระบวนการสร๎างเจตคติ  
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง อยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางสันติ จัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง  
 
ผลการเรียนรู้  
 1. มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์มารยาทไทย  
 2. แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ และเสียสละตํอสังคม  
 3. เห็นคุณคําและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย  
 4. เป็นแบบอยํางของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 5. ประยุกต์และเผยแพรํพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
 7. มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข๎อมูลเพื่อใช๎ประกอบการตัดสินใจใน 
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กิจกรรมตําง ๆ  
 8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ และอยูํรํวมกัน อยําง
สันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน  
 9. มีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งโดยสันติวิธี  
 10. ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยในตนเอง  
 
รวมทั้งหมด 10  ผลการเรียนรู้   
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส22203 หน้าที่พลเมือง    กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 2    40 ชั่วโมง                จ านวน  1.0  หน่วย
กิต 
 
 มีสํวนรํวมและแนะน าผ๎ูอื่นให๎อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตํงกาย การ
มีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะน าผ๎ูอื่นให๎มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํและเสียสละตํอสังคม  เห็นคุณคํา อนุรักษ ์และ
สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  
ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางและแนะน าผ๎ูอื่นให๎มีการปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต ์และเผยแพรํพระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ความขยัน อดทน 
หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือก าไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามขําวสารบ๎านเมือง ความกล๎าหาญ ทางจริยธรรม 
การเป็นผ๎ูน าและการเป็นสมาชิกท่ีดี มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตํอกิจกรรมของห๎องเรียนและ
โรงเรียน ตรวจสอบข๎อมูลเพื่อใช๎ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตําง ๆ และรู๎ทันขําวสาร เห็นคุณคําของการอยูํ
รํวมกันในภูมิภาคเอเชียอยํางสันติ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยค านึงถึง ความหลากหลายทางสังคม 
วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา ส่ิงแวดล๎อม การอยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไมํแสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผ๎ูอื่น ชํวยเหลือซึ่งกัน
และกัน แบํงปัน มีสํวนรํวมและเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาความขัดแย๎ง โดยสันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การ
ใช๎ของสํวนรวม ด๎วยการเจรจาไกลํเกล่ีย การเจรจาตํอรอง การระงับ ความขัดแย๎ง ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยในตนเอง 
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝุหาความรู๎ ต้ังใจปฏิบัติหน๎าท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
 โดยใช๎กระบวนการกลํุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการสร๎างคํานิยม 
และกระบวนการสร๎างเจตคติ  
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง อยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางสันติ จัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง  
 
ผลการเรียนรู้  
 1. มีสํวนรํวมและแนะน าผ๎ูอื่นให๎อนุรักษ์มารยาทไทย  
 2. แสดงออกและแนะน าผ๎ูอื่นให๎มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ และเสียสละตํอสังคม  
 3. เห็นคุณคํา อนุรักษ ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย  
 4. เป็นแบบอยํางและแนะน าผ๎ูอื่นให๎มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 5. ประยุกต์และเผยแพรํพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
 7. มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข๎อมูลเพื่อใช๎ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม ตําง 
ๆ และรู๎ทันขําวสาร  
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 8. เห็นคุณคําของการอยูํรํวมกันในภูมิภาคเอเชียอยํางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน  
 9. มีสํวนรํวมและเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งโดยสันติวิธี  
 10. ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยในตนเอง  
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส23203 หน้าที่พลเมือง    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2   40 ชั่วโมง             จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 
 มีสํวนรํวม แนะน าผ๎ูอื่นให๎อนุรักษ ์และยกยํองผ๎ูมีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา 
การแตํงกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะน าผ๎ูอื่นและมีสํวนรํวมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ 
และเสียสละตํอสังคม เห็นคุณคํา อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิ
ปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นแบบอยําง และมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพรํพระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย์ 
หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข๎อมูลอยํางเป็นระบบ แก๎ปัญหาท่ีจุดเล็ก ใฝุหาความรู๎ และต้ังใจปฏิบัติหน๎าท่ี 
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช๎สิทธิและหน๎าท่ี การใช๎เสรีภาพอยํางรับผิดชอบ การมี
สํวนรํวมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตํอกิจกรรมของห๎องเรียนและโรงเรียน 
ตรวจสอบข๎อมูล ตรวจสอบการท าหน๎าท่ีของบุคคลเพื่อใช๎ประกอบการตัดสินใจ  เห็นคุณคําของการอยูํรํวมกันใน
ภูมิภาคเอเชียอยํางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ทํามกลาง ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคตําง ๆ 
ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา ส่ิงแวดล๎อม การอยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพึ่งพาซึ่งกันและ
กัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไมํแสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผ๎ูอื่น ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน แบํงปัน มีสํวน
รํวมและเสนอแนวทางการปูองกันปัญหาความขัดแย๎ง ในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเช่ือ ช๎ูสาว ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝุหาความรู๎ ต้ังใจปฏิบัติหน๎าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระท าของตนเอง  
 โดยใช๎กระบวนการกลํุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการสร๎างคํานิยม 
และกระบวนการสร๎างเจตคติ  
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง อยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางสันติ จัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง  
ผลการเรียนรู้  
 1. มีสํวนรํวม แนะน าผ๎ูอื่นให๎อนุรักษ ์และยกยํองผ๎ูมีมารยาทไทย  
 2. แสดงออก แนะน าผ๎ูอื่น และมีสํวนรํวมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ และเสียสละ  
 3. เห็นคุณคํา อนุรักษ ์สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ไทย  
 4. เป็นแบบอยํางและมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 5. ประยุกต์และเผยแพรํพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
 7. มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข๎อมูล ตรวจสอบการท าหน๎าท่ีของบุคคล เพื่อใช๎
ประกอบการตัดสินใจ  
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 8. เห็นคุณคําของการอยูํรํวมกันในภูมิภาคตําง ๆ ของโลกอยํางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน  
 9. มีสํวนรํวมและเสนอแนวทางการปูองกันปัญหาความขัดแย๎ง  
 10. ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

จุดประสงค์ 
 

1.  มีความเข๎าใจกระบวนการท างานของระบบรํางกายท่ีสํงผลตํอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
มนุษย์  ในชํวงวัยตําง  ๆ   

2.  เข๎าใจ  ยอมรับและสามารถปรับตัวตํอการเปล่ียนแปลงของรํางกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ
พัฒนาการทางเพศ 

3.  เข๎ารํวมกิจกรรมทางกาย  การเลํนเกม  กีฬา  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสร๎างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย  ตามความถนัดและสนใจ  โดยน าหลักการทักษะทางกลไกมาใช๎ได๎อยํางปลอดภัย  สนุกสนาน  เป็น
ประจ าอยํางสม่ าเสมอ 

4.  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  หน๎าท่ี  ความรับผิดชอบ  ในการแขํงขันกีฬาและท างานเป็นทีม  ด๎วยความมี
น้ าใจนักกีฬาจนประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย 

5.  เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรมสุขภาพ  การปูองกันโรค  การด ารงสุขภาพ  การจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด  การออกก าลังกายเพื่อการมีสุขภาพดี 

6.  มีความรู๎ในการปูองกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง  พฤติกรรมเส่ียงตํอสุขภาพ  การเกิดโรค  อุบัติเหตุ  
การใช๎ยา  สารเสพติด ความรุนแรง  แกํตนเอง  ครอบครัวและชุมชน 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
 พ21101  สุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน 40 ช่ัวโมง   เวลา 2  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  จ านวน  1.0 หนํวยกิต 
 พ21102  สุขศึกษาและพลศึกษา  จ านวน 40 ช่ัวโมง    เวลา  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์    จ านวน  1.0  หนํวยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  
 พ22101  สุขศึกษาและพลศึกษา  จ านวน 40 ช่ัวโมง   เวลา 2  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  จ านวน  1.0 หนํวยกิต 
 พ22102  สุขศึกษาและพลศึกษา  จ านวน 40 ช่ัวโมง   เวลา 2  ช่ัวโมง/สัปดาห ์      จ านวน  1.0 หนํวยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3  
 พ23101  สุขศึกษาและพลศึกษา  จ านวน 40 ช่ัวโมง    เวลา 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์    จ านวน  1.0  หนํวยกิต 
 พ23102  สุขศึกษาและพลศึกษา  จ านวน 40 ช่ัวโมง    เวลา 2   ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน  1.0  หนํวยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

มัธยม 
ศึกษา 
ปีท่ี 

สาระพื้นฐาน  (รายภาค) สาระเพิ่มเติม  (รายภาค) 

รหัส สาระการเรียนรู ๎ หนํวยกิต 
ช่ัวโมง/
สัปดาห์ 

รหัส 
สาระการ
เรียนรู ๎

หนํวยกิต 
ช่ัวโมง/
สัปดาห์ 

 1 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0   2 - - - - 

  พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0   2 - - - - 

 2 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0   2 - - - - 

  พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0   2 - - - - 

 3 พ23101  สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0   2 - - - - 

  พ23102  สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0   2 - - - - 
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ค าอธิบายรายวิชา 

พ21101  สุขศึกษาและพลศึกษา        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1  ภาคเรียนที่  1      เวลาเรียน  40 ชั่วโมง  จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 

  
ศึกษาหน๎าท่ีการท างาน  วิธีการดูแลรักษาระบบประสาทและระบบตํอมไร๎ทํอให๎ท างานตามปกติ  

วิเคราะห์การเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง   เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน  แสวงหาแนวทางพัฒนา
ตนเองให๎เติบโตสมวัย  การปรับตัวตํอการเปล่ียนแปลงด๎านรํางกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และพัฒนาการทาง
เพศ  เสริมสร๎างทักษะในการปฏิเสธเพื่อปูองกันตนเองจากการถูกลํวงละเมิดทางเพศ  พัฒนาทักษะและเพิ่มพูน
ความสามารถของตนตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช๎ทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสํูการพัฒนาการเลํนกีฬาไทย  กีฬาสากล  
กีฬาชายหาด ท้ังประเภททีม  ประเภทบุคคล  ตามความถนัด  การเข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการ  โดยมีการ
เช่ือมโยงหลักความรู๎กับวิชาอื่น  ความส าคัญของการออกก าลังกาย  และเลํนกีฬาเพื่อสุขภาพ  การเลือกออกก าลัง
กายและเลํนกีฬาตามความถนัด  ประเมินการเลํนของตนเองและผ๎ูอื่น  ปฏิบัติตามกฎ กติกา   และข๎อตกลงตามชนิด
กีฬาท่ีเลือกเลํน   วางแผนการรุกและการปูองกันในการเลํนกีฬาท่ีเลือกและน าไปใช๎ในการเลํนอยํางเป็นระบบ  
รํวมมือในการเลํนกีฬาและการท างานเป็นทีม  วิเคราะห์  เปรียบเทียบและยอมรับความแตกตํางระหวํางวิธีการ
เลํนกีฬาของตนเองกับผ๎ูอื่น เห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย การเลํนกีฬา 
 โดยใช๎กระบวนการมีสํวนรํวมของผ๎ูเรียน  การสืบค๎นข๎อมูล  ทดลอง  อธิบาย  สาธิต  อภิปราย  วิเคราะห์  
เปรียบเทียบและการฝึกปฏิบัติ ให๎มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเลํนเกมและกีฬา  การสร๎าง
เสริมสุขภาพและการด าเนินชีวิต 
 เพื่อให๎เห็นคุณคําของการดูแลรักษาสุขภาพ  สร๎างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย   ภูมิใจ
และเห็นคุณคําของการมีครอบครัวท่ีอบอุํน  รักการออกก าลังกาย  การเลํนเกม และกีฬา  มีความสนุกสนาน  มี
น้ าใจนักกีฬา   มีระเบียบวินัย  ใฝุเรียนรู๎ มีสํวนรํวมและมุํงมั่นในการท างานจนประสบความส าเร็จ มีจิตวิญญาณ
ในการแขํงขัน และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 
รหัสตัวชี้วัด 

พ  1.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4       
พ  2.1  ม.1/1, ม.1/2      
พ  3.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3  
พ  3.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 

 
รวมทั้งหมด   15   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

พ21102  สุขศึกษาและพลศึกษา       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1  ภาคเรียนที่  2      เวลาเรียน  40 ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

  
ศึกษาวิธีการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย  ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการท่ีมีผลกระทบตํอ

สุขภาพ  การควบคุมน้ าหนักให๎อยูํในเกณฑ์มาตรฐาน  สร๎างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย   การปฐม
พยาบาลและเคล่ือนย๎ายผ๎ูปุวยอยํางปลอดภัย  อาการของผ๎ูติดสารเสพติดและการปูองกัน  ความสัมพันธ์ของการ
ใช๎สารเสพติดกับการเกิดโรค และอุบัติเหตุ  การใช๎ทักษะตําง  ๆ  เพื่อให๎ผ๎ูอื่นลด ละ เลิกส่ิงเสพติด  พัฒนาทักษะ
และเพิ่มพูนความสามารถของตนตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช๎ทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสํูการพัฒนาการเลํนกีฬาไทย  
กีฬาสากล  กีฬาชายหาด ท้ังประเภททีม  ประเภทบุคคลตามความถนัด  การรํวมกิจกรรมนันทนาการ  โดยมีการ
เช่ือมโยงหลักความรู๎กับวิชาอื่น  ความส าคัญของการออกก าลังกาย  และเลํนกีฬาเพื่อสุขภาพ  การเลือกออกก าลัง
กายและเลํนกีฬาตามความถนัด  ประเมินการเลํนของตนเองและผ๎ูอื่น  ปฏิบัติตามกฎ กติกา   และข๎อตกลงตามชนิด
กีฬาท่ีเลือกเลํน   การวางแผนการรุกและการปูองกันในการเลํนกีฬาท่ีเลือกและน าไปใช๎ในการเลํนอยํางเป็นระบบ   
  โดยใช๎กระบวนการมีสํวนรํวมของผ๎ูเรียน  การสืบค๎นข๎อมูล  ทดลอง  อธิบาย  สาธิต  อภิปราย  วิเคราะห์  
เปรียบเทียบและการฝึกปฏิบัติ ให๎มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเลํนเกมและกีฬา  การสร๎าง
เสริมสุขภาพและการด าเนินชีวิต 
 เพื่อให๎เห็นคุณคําของการดูแลรักษาสุขภาพ  สร๎างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย   ภูมิใจ
และเห็นคุณคําของการมีครอบครัวท่ีอบอุํน  รักการออกก าลังกาย  การเลํนเกม และกีฬา  มีความสนุกสนาน  มี
น้ าใจนักกีฬา   มีระเบียบวินัย  ใฝุเรียนรู๎ มีสํวนรํวมและมุํงมั่นในการท างานจนประสบความส าเร็จ ยอมรับความ
แตกตํางระหวํางวิธีการเลํนกีฬาของตนเองกับผ๎ูอื่น  มีจิตวิญญาณในการแขํงขัน และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการ
กีฬา 
 
รหัสตัวชี้วัด   

พ  3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3  
พ  3.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 
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 

 
รวมทั้งหมด   17   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

พ22101  สุขศึกษาและพลศึกษา        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2  ภาคเรียนที่  1      เวลาเรียน  40 ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

  
ศึกษาการเปล่ียนแปลงด๎านรํางกายรํางกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาในวัยรุํน  รวมถึง

ปัจจัยท่ีมีผลตํอเจตคติในเรื่องเพศ  ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  วิธีปูองกันตนเอง
และหลีกเล่ียงจากโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์ เอดส์  และการตั้งครรภ์โดยไมํพึงประสงค์  การปรับปรุงผลการปฏิบัติ
กิจกรรมการออกก าลังกายและการเลํนกีฬา  มาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง  การเสริมสร๎างทักษะในการเลํน
กีฬาไทย  กีฬาสากล  กีฬาชายหาด ท้ังประเภทบุคคล  ทีมและกิจกรรมนันทนาการ ตามความถนัด   ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีสํงผลตํอการเลํนกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  ผลของการออกก าลังกายและเลํน
กีฬาตํอการเปล่ียนแปลงทาง  รํางกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ความแตกตํางระหวํางบุคคลเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเองและทีม มีวินัย  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา และข๎อตกลงในการเลํนกีฬา  การวางแผนการรุก  
การปูองกัน   

โดยใช๎กระบวนการมีสํวนรํวมของผ๎ูเรียน  การสืบค๎นข๎อมูล  ทดลอง  อธิบาย  สาธิต  อภิปราย  วิเคราะห์  
เปรียบเทียบและการฝึกปฏิบัติ ให๎มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเลํนเกมและกีฬา  การสร๎าง
เสริมสุขภาพและการด าเนินชีวิต 
 เพื่อให๎เห็นคุณคําของการดูแลรักษาสุขภาพ  สร๎างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย   ภูมิใจ
และเห็นคุณคําของการมีครอบครัวท่ีอบอุํน  ตระหนักในคุณคําของความเสมอภาคทางเพศและวางตัวได๎อยํางเหมาะสม  
รักการออกก าลังกาย  การเลํนเกม และกีฬา  มีความสนุกสนาน  มีน้ าใจนักกีฬา   มีระเบียบวินัย  ใฝุเรียนรู๎ มีสํวน
รํวมและมุํงมั่นในการท างานจนประสบความส าเร็จ ยอมรับความแตกตํางระหวํางวิธีการเลํนกีฬาของตนเองกับ
ผ๎ูอื่น  มีจิตวิญญาณในการแขํงขัน และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 
รหัสตัวชี้วัด 

พ  1.1  ม.2/1 , ม.2/2       
พ  2.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4     
พ  3.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4  
พ  3.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 

 
รวมทั้งหมด   15   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

พ22102  สุขศึกษาและพลศึกษา        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2  ภาคเรียนที่  2      เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

  
ศึกษาการเลือกใช๎ผลิตภัณฑ์และบริการทางสุขภาพในเมืองพัทยา   ผลของเทคโนโลยีท่ีมีผลตํอสุขภาพ  ความ

เจริญก๎าวหน๎าทางการแพทย์ท่ีมีผลตํอสุขภาพ   ความสัมพันธข์องภาวะความสมดุลระหวํางสุขภาพกายและสุขภาพจิต  
อธิบายลักษณะอาการเบ้ืองต๎นของผ๎ูมีปัญหาสุขภาพจิต  วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด  การ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายให๎เป็นไปตามเกณฑ์  วิธีการ  ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดในเมือง
พัทยา  การสร๎างทักษะชีวิตในการหลีกเล่ียงพฤติกรรมและสถานการณ์เส่ียงท่ีอาจน าไปสํูอันตราย  การน าผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกายและการเลํนกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง  การเสริมสร๎างทักษะในการ
เลํนกีฬาไทย  กีฬาสากล  กีฬาชายหาด ท้ังประเภทบุคคล  ทีมและกิจกรรมนันทนาการตามความถนัด  
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีสํงผลตํอการเลํนกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  ผลของการออกก าลัง
กายและเลํนกีฬาตํอการเปล่ียนแปลงทาง  รํางกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ความแตกตํางระหวํางบุคคล
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและทีม มีวินัย  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา และข๎อตกลงในการเลํนกีฬา  การวางแผน
การรุก  การปูองกันและน าไปใช๎ในการเลํนอยํางเหมาะสม   

โดยใช๎กระบวนการมีสํวนรํวมของผ๎ูเรียน  การสืบค๎นข๎อมูล  ทดลอง  อธิบาย  สาธิต  อภิปราย  วิเคราะห์  
เปรียบเทียบและการฝึกปฏิบัติ ให๎มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเลํนเกมและกีฬา  การสร๎าง
เสริมสุขภาพและการด าเนินชีวิต 
 เพื่อให๎เห็นคุณคําของการดูแลรักษาสุขภาพ  สร๎างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย   ภูมิใจ
และเห็นคุณคําของการมีครอบครัวท่ีอบอุํน  ตระหนักในคุณคําของความเสมอภาคทางเพศและวางตัวได๎อยํางเหมาะสม  
รักการออกก าลังกาย  การเลํนเกม และกีฬา  มีความสนุกสนาน  มีน้ าใจนักกีฬา   มีระเบียบวินัย  ใฝุเรียนรู๎ มีสํวน
รํวมและมุํงมั่นในการท างานจนประสบความส าเร็จ ยอมรับความแตกตํางระหวํางวิธีการเลํนกีฬาของตนเองกับ
ผ๎ูอื่น  มีจิตวิญญาณในการแขํงขัน และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา  เห็นคุณคําของการออกก าลังกายและ
เลํนกีฬาเป็นประจ าเพื่อพัฒนาสุขภาพจนเป็นวิถีชีวิต 
 
รหัสตัวชี้วัด   

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

 
รวมทั้งหมด   19   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

พ23101  สุขศึกษาและพลศึกษา                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3  ภาคเรียนที่  1      เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 
ศึกษาการเปล่ียนแปลงด๎านรํางกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของคนแตํละวัย   อิทธิพลและ

ความคาดหวังของสังคมตํอการเปล่ียนแปลงของวัยรุํน ส่ือและโฆษณาท่ีมีอิทธิพลตํอการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุํน  อนามัยแมํและเด็ก และการวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบตํอ
การตั้งครรภ์  สาเหตุและแนวทางปูองกัน แก๎ไขความขัดแย๎งในครอบครัว การใช๎เทคนิคท่ีเหมาะสมกับตนเองและ
ทีม  โดยน าหลักการความรู๎และทักษะในการเคล่ือนไหวกิจกรรมทางกาย  การออกก าลังกาย  การเลํนเกม  การ
เลํนกีฬาไทย  กีฬาสากล  กีฬาชายหาด ไปใช๎สร๎างเสริมสุขภาพ การรํวมกิจกรรมนันทนาการและน าหลักความรู๎วิธีการ
ไปขยายผลการเรียนรู๎ให๎กับผ๎ูอื่น  การปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา และข๎อตกลง   การมีมารยาทในการเลํนและดูกีฬาด๎วย
ความมีน้ าใจนักกีฬา  การจ าแนกกลวิธีการรุก  การปูองกันและใช๎ในการเลํนกีฬา   การติดตามและเห็น
ความส าคัญของการออกก าลังกาย และการเลํนกีฬาเป็นประจ า   

โดยใช๎กระบวนการมีสํวนรํวมของผ๎ูเรียน  การสืบค๎นข๎อมูล  ทดลอง  อธิบาย  สาธิต  อภิปราย  วิเคราะห์  
เปรียบเทียบและการฝึกปฏิบัติ ให๎มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเลํนเกมและกีฬา  การสร๎าง
เสริมสุขภาพและการด าเนินชีวิต 

เพื่อให๎เห็นคุณคําของการดูแลรักษาสุขภาพ  สร๎างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย   ภูมิใจ
และเห็นคุณคําของการมีครอบครัวท่ีอบอุํน  ตระหนักในคุณคําของความเสมอภาคทางเพศและวางตัวได๎อยํางเหมาะสม  
รักการออกก าลังกาย  การเลํนเกม และกีฬา  มีความสนุกสนาน  มีน้ าใจนักกีฬา   มีระเบียบวินัย  ใฝุเรียนรู๎ มีสํวน
รํวมและมุํงมั่นในการท างานจนประสบความส าเร็จ ยอมรับความแตกตํางระหวํางวิธีการเลํนกีฬาของตนเองกับ
ผ๎ูอื่น  มีจิตวิญญาณในการแขํงขัน และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองด๎วย
ความภาคภูมิใจ  
 
รหัสตัวชี้วัด 

พ  1.1  ม.3/1 , ม.3/2, ม.3/3     
พ  2.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3     
พ  3.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
พ  3.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 

 
รวมทั้งหมด   14   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

พ23102  สุขศึกษาและพลศึกษา              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3  ภาคเรียนที่  2      เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

  
ศึกษาการก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยตําง  ๆ  โดยค านึงถึงความประหยัดและคุณคําทางโภชนาการ  

ทางการปูองกันโรคท่ีเป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บปุวยและการตายของคนไทย  การรวบรวมข้อมูลและแนวทางแก้ไข
ปัญหาสุขภาพในพัทยา  การวางแผนและจัดเวลาในการออกก าลังกาย   การพักผํอนการสร๎างเสริมและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย   ปัจจัยเส่ียง   พฤติกรรมเส่ียงท่ีมีตํอสุขภาพและแนวทางปูองกัน  การหลีกเล่ียงการใช๎ความ
รุนแรงในการแก๎ปัญหา    อิทธิพลของส่ือตํอพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  ความสัมพันธ์ของการดื่ม
เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตํอสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ  วิธีการชํวยฟื้นคืนชีพอยํางถูกวิธี  เทคนิคท่ีเหมาะสมกับ
ตนเองและทีมในการน าหลักการความรู๎และทักษะในการเคล่ือนไหวกิจกรรมทางกาย  การออกก าลังกาย  การเลํน
เกม  การเลํนกีฬาไทย  กีฬาสากล  กีฬาชายหาด ไปใช๎สร๎างเสริมสุขภาพ การรํวมกิจกรรมนันทนาการและน าหลัก
ความรู๎วิธีการไปขยายผลการเรียนรู๎ให๎กับผ๎ูอื่น  การปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา และข๎อตกลง   การมีมารยาทในการเลํน
และดูกีฬาด๎วยความมีน้ าใจนักกีฬา  การจ าแนกกลวิธีการรุก  การปูองกันและใช๎ในการเลํนกีฬา  การติดตามการ
ออกก าลังกาย และการเลํนกีฬาเป็นประจ า   

โดยใช๎กระบวนการมีสํวนรํวมของผ๎ูเรียน  การสืบค๎นข๎อมูล  ทดลอง  อธิบาย  สาธิต  อภิปราย  วิเคราะห์  
เปรียบเทียบและการฝึกปฏิบัติ ให๎มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเลํนเกมและกีฬา  การสร๎าง
เสริมสุขภาพและการด าเนินชีวิต 

เพื่อให๎เห็นคุณคําของการดูแลรักษาสุขภาพ  สร๎างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย   ภูมิใจ
และเห็นคุณคําของการมีครอบครัวท่ีอบอุํน  ตระหนักในคุณคําของความเสมอภาคทางเพศและวางตัวได๎อยํางเหมาะสม  
รักการออกก าลังกาย  การเลํนเกม และกีฬา  มีความสนุกสนาน  มีน้ าใจนักกีฬา   มีระเบียบวินัย  ใฝุเรียนรู๎ มีสํวน
รํวมและมุํงมั่นในการท างานจนประสบความส าเร็จ ยอมรับความแตกตํางระหวํางวิธีการเลํนกีฬาของตนเองกับ
ผ๎ูอื่น  มีจิตวิญญาณในการแขํงขัน และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองด๎วย
ความภาคภูมิใจ  
 
รหัสตัวชี้วัด   

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

 
รวมทั้งหมด   18   ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

จุดประสงค์ 
ทัศนศิลป์ 

1. เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในทัศนธาตุหลักการออกแบบและเทคนิคท่ีหลากหลาย  
2. เพื่อให๎มีทักษะในการสร๎างงานทัศนศิลป์ 2 มิติและ3 มิติ ส่ือความหมายเรื่องราวตํางๆได๎อยํางมี

คุณภาพ 
3. เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในการวิเคราะห์และประเมินคํางานทัศนศิลป์ของตนเองและผ๎ูอื่น เลือกงาน

ทัศนศิลป์โดยใช๎เกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นอยํางเหมาะสม 
4. เพื่อให๎มีความรู๎ทักษะท่ีจ าเป็นด๎านอาชีพท่ีเกี่ยวข๎องกับงานทัศนศิลป์ 

 5. เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจการเปล่ียนแปลงพัฒนาของงานทัศนศิลป์ของชาติและท๎องถิ่นในแตํละยุค  
สมัย เห็นคุณคํางานทัศนศิลป์ท่ีสะท๎อนวัฒนธรรมและเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ท่ีมาจากยุคสมัยและวัฒนธรรม
ตํางๆ 
ดนตรี 

1. เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจถึงความแตกตํางด๎านเสียง องค์ประกอบทางดนตรี บทเพลง ท่ีมาจาก
วัฒนธรรมตํางกัน 

2. เพื่อให๎มีความรู๎และความเข๎าใจปัจจัยท่ีมีผลตํอรูปแบบผลงานทางดนตรีและศิลปะแขนงอื่นมี  
ทักษะในการประเมินคุณภาพบทเพลงและการแสดงดนตรีได๎  

3. เพื่อแสดงความคิดเห็นและบรรยายความรู๎สึกท่ีมีตํอบทเพลงสามารถน าเสนอผลงานท่ีตนช่ืน  
ชอบอยํางมีเหตุผล 

4. เพื่อให๎มีทักษะในการร๎อง บรรเลงเครื่องดนตรี เด่ียว รวมวงอยํางมีคุณภาพ และสามารถ 
สร๎างสรรค์บทเพลงอยํางงําย 
 5. เพื่อให๎มีความรู๎และความเข๎าใจถึงอิทธิพล บทบาทของดนตรี ท่ีมีตํอบุคคล สังคม อาชีพตําง ๆ 
 6. เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจท่ีมา ความสัมพันธ์ อิทธิพลและบทบาทของดนตรีแตํละวัฒนธรรม  
ในยุคตํางๆ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยท่ีท าให๎งานดนตรีได๎รับการยอมรับ  
นาฏศิลป์ 
 1. เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ องค์ประกอบนาฏศิลป์ รํวมกันจัดการแสดงน าไปประยุกต์ใช๎ใน  
ชีวิตประจ าวัน 
 2. เพื่อให๎ได๎แสดงออกทางนาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ ใช๎นาฏยศัพท์หรือศัพท์การละคร ในการ  
ส่ือสารผํานการแสดง  
 3. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักการ วิจารณ์ เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ ลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์  
 4. เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ ในแตํละยุคสมัยท่ีมีผลตํอการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ไทย  
 นาฏศิลป์พื้นบ๎านละครไทยและละครพื้นบ๎าน 
 5. เพื่อฝึกปฏิบัติการแสดงและออกแบบ สร๎างสรรค์ อุปกรณ์เครื่องแตํงกายในการแสดงนาฏศิลป์  
 และละคร 
 6. เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ ความส าคัญบทบาทของนาฏศิลป์ และละครในชีวิตประจ าวันท่ีเป็น  
 มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทยและสากล 

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 



73 
 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม. 1-3) 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ศ21101  ศิลปะ   จ านวน 40 ช่ัวโมง   เวลา  2  ช่ัวโมง / สัปดาห์   จ านวน 1.0 หนํวยกิต 
ศ21102  ศิลปะ   จ านวน 40 ช่ัวโมง   เวลา  2  ช่ัวโมง / สัปดาห์   จ านวน 1.0 หนํวยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ศ22101 ศิลปะ   จ านวน 40 ช่ัวโมง   เวลา  2  ช่ัวโมง / สัปดาห์    จ านวน 1.0 หนํวยกิต 
ศ22102 ศิลปะ   จ านวน 40 ช่ัวโมง   เวลา  2  ช่ัวโมง / สัปดาห์   จ านวน 1.0 หนํวยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ศ23101 ศิลปะ   จ านวน 40  ช่ัวโมง   เวลา  2  ช่ัวโมง / สัปดาห์    จ านวน 1.0 หนํวยกิต 
ศ23102 ศิลปะ   จ านวน 40 ช่ัวโมง   เวลา  2  ช่ัวโมง / สัปดาห์    จ านวน 1.0 หนํวยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม. 1-3) 

 
มัธยม 
ศึกษา 
ปีที่ 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม 

รหัส สาระการเรียนรู้ หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

รหัส สาระการเรียนรู้ 
หน่วย
กิต 

ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

1 ศ21101 ศิลปะ 1.0 2 - - - - 
1 ศ21102 ศิลปะ 1.0 2 - - - - 
2 ศ22101 ศิลปะ 1.0 2 - - - - 
2 ศ22102 ศิลปะ 1.0 2 - - - - 
3 ศ23101 ศิลปะ 1.0 2 - - - - 
3 ศ23102 ศิลปะ 1.0 2 - - - - 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ศ22101 ศิลปะ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1                                                    เวลา  40  ชั่วโมง     
 
 ศึกษาความรู๎เรื่องทัศนธาตุ หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์กลของท๎องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
เปรียบเทียบความแตกตํางของจุดประสงค์ในการสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสาโดยเน๎นความ
เป็นเอกภาพ ความกลมกลืน วาดภาพทัศนียภาพ แสดงให๎เห็นระยะ ใกล๎-ไกล เป็น 3 มิติ  
    โดยบรรยาย ระบุความแตกตําง และความคล๎ายคลึงของงานทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ และส่ิงแวดล๎อม 
แสดงผลงานการวาดภาพทัศนียภาพ รวบรวมงานปั้นหรือส่ือผสม มาสร๎างเป็นเรื่องราว 3 มิติ เน๎นความเป็น
เอกภาพ ความกลมกลืน แล ะการส่ือถึงเรื่องราวของาน ออกแบบรูปภาพงานกราฟิก ในการเสนอความคิดและ
ข๎อมูล  
  เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และทักษะในงานทัศนศิลป์ มีความรัก และช่ืนชม ความเป็นธรรมชาติของ
ส่ิงแวดล๎อม มีจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ งานของตนเองและผ๎ูอื่ นได๎ มีความ
ช่ืนชมในศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล อยํางอิสระ และประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
  การวาดภาพแสดงทัศนียภาพทะเลพัทยา จุดประสงค์ของการสร้างงานทัศนศิลป์ในเมืองพัทยา 
  ศึกษาองค์ประกอบดนตรีเกี่ยวกับการ อําน  เขียน  ร๎องโน๎ตไทยและโน๎ตสากล  เปรียบเทียบเสียงร๎องและ
เสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมท่ีตํางกัน  ใช๎เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร๎องเพลงด๎วยบทเพลงท่ี
หลากหลายรูปแบบจัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตํางๆ   
  โดยการอภิปรายแสดงความคิดเห็นท่ีมีตํออารมณ์ของบทเพลงท่ีมีความเร็วของจังหวะและความดังเบา
แตกตํางกัน  เปรียบเทียบอารมณ์  ความรู๎สึกในการฟังดนตรีแตํละประเภท  น าเสนอตัวอยํางเพลงท่ีตนเองช่ืน
ชอบ  และอภิปรายลักษณะเดํนท่ีท าให๎งานนั้นนําช่ืนชมอธิบายบทบาทความสัมพันธ์หลากหลายขององค์ประกอบ
ดนตรีที่มีอิทธิพลตํอสังคมไทย และวัฒนธรรมตํางกัน ใช๎เกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงท่ีฟัง  
ใช๎และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอยํางระมัดระวังและรับผิดชอบ 
 การร๎องเพลง บทเพลงพื้นบ๎าน เพลงปลุกใจ เพลงไทยเดิม เพลงประสานเสียง 2 แนว บทเพลงรูปแบบ ABA บท
เพลงประกอบการเต๎นร า 
  เพื่อใหม๎ีความรู๎ ความเข๎าใจ และทักษะ ในการอําน เขียน ร๎องโน๎ตไทยและสากล เข๎าใจและแสดงออก
ทางดนตรีอยํางสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณคําดนตรี ถํายทอดความรู๎สึก มีความคิดตํอดนตรีอยําง
อิสระ ช่ืนชมช่ืนชมดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากลและน าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
 ขับร๎องเพลงไทย เพลงไทยสากลและเพลงประจ าโรงเรียน  
 
รหัสตัวชี้วัด 

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

รวมทั้งหมด   16  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ศ22102 ศิลปะ                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2                                                       เวลา  40  ชั่วโมง     
 
 ศึกษาเกีย่วกับลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติ และท๎องถิ่นตนเองจากอดีตถึงปัจจุบัน เปรียบเทียบ
งานทัศนศิลป์ของภาคตํางๆในประเทศไทย ความแตกตํางของจุดประสงค์ในการสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ของไทย
และสากล 
  โดยระบุ บรรยาย และ แสดงผลงานทัศนศิลป์ของภาคตํางๆในประเทศไทย ประเมินงานทัศนศิลป์และ
บรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผ๎ูอื่น โดยใช๎เกณฑ์ท่ีก าหนดให๎ 
  เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นคุณคําระหวํางทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ท่ีเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล อยํางอิสระ และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
  ศึกษาประวัตินักแสดงท่ีช่ืนชอบ การพัฒนารูปแบบของการแสดง อิทธิพลของนักแสดงท่ีมีผลตํอ
พฤติกรรมของผ๎ูชมใช๎นาฏยศัพท์ในการแสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบงํายๆภาษาทําและการตีบท ทําทาง
เคล่ือนไหว ท่ีแสดงส่ือทางอารมณ์ ระบ าเบ็ดเตล็ด ร าวงมาตรฐาน นาฏศิลป์พื้นบ๎าน นาฏศิลป์นานาชาติ ใช๎ทักษะ
การท างานเป็นกลํุมในกระบวนการผลิตการแสดง ใช๎เกณฑ์งํายๆท่ีก าหนดให๎ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงท่ี
ชมโดยเน๎นเรื่องการใช๎เสียงการแสดงทําและการเคล่ือนไหว      
  โดยน ารูปแบบของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ๎าน นาฏศิลป์นานาชาติ จัดการแสดงและบทบาทหน๎าท่ีของ
ฝุายตํางๆ ในการสร๎างสรรค์ กิจกรรม การแสดงท่ีสนใจ และอธิบายอิทธิพลของนักแสดงช่ือดังท่ีมีผลตํอการโน๎ม
น๎าวอารมณ์หรือความคิดของผ๎ูชม การปฏิบัติของผ๎ูแสดงและผ๎ูชม 
  เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะในการจัดการแสดงนาฏศิลป์และการละครในรูปแบบตํางๆ อยําง
สร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณคํานาฏศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช๎
ในชีวิตประจ าวันได๎ และเกิดคุณคําอันมีประโยชน์ตํอท๎องถิ่น 
            การประดิษฐ์ทําร าประกอบเพลงท๎องถิ่น เข๎าชมการแสดงคาบาเรํ (อัลคาซํา  ทิฟฟานี่) 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ 1.1  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  11  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ศ22103 ศิลปะ                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่  1                                                 เวลา  40  ชั่วโมง     
 
 ศึกษาเกี่ยวกับทัศนธาตุในด๎านรูปแบบ แนวคิดของงานทัศนศิลป์ ความเหมือนและความแตกตําง รูปแบบ
การใช๎วัสดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน  

โดยการบรรยาย อภิปราย  วิธีการใช๎งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพื่อโน๎มน๎าวใจวาดภาพด๎วยเทคนิคท่ี
หลากหลายในการส่ือความหมายและเรื่องราวตํางๆและแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร  
  เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ และทักษะในการสร๎างงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมาในรูปแบบท่ีหลากหลาย เห็น
คุณคํางานทัศนศิลป์ในความคิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก 
ความคิดตํองานศิลปะ อยํางอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
  ศึกษาเปรียบเทียบการใช๎องค์ประกอบของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตํางกัน  อําน  เขียน  ร๎องโน๎ตเพลง
ไทยและโน๎ตสากลท่ีมีเครื่องหมายแปลงเสียง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี โน๎ตจากเพลงไทยอัตรา จังหวะ 
2 ช้ัน โน๎ตสากล(เครื่องหมายแปลงเสียง)  ระบุปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลตํอการสร๎างสรรค์งานดนตรี ปัจจัยในการ
สร๎างสรรค์บทเพลงจิตนาการในการสร๎างสรรค์บทเพลง การถํายทอดเรื่องราวความคิดในบทเพลง  บรรยาย
บทบาทและอิทธิพลของดนตรี และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีตํอรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย และ
ประเทศตํางๆ 
  โดยการร๎องเลํนดนตรีเด่ียวและรวมวง  บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู๎สึกท่ีมีตํอบทเพลงท่ีฟัง  
ประเมิน  พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากฝึกปฏิบัติ  ระบุงานอาชีพตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับดนตรี
และบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง 
  เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ องค์ประกอบของดนตรี จากวัฒนธรรมตํางๆ และมีความคิดอยํางสร๎างสรรค์ 
เห็นคุณคําดนตรี ถํายทอดความรู๎สึก มีความคิดตํอดนตรีอยํางอิสระ ช่ืนชมดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากลและน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางสร๎างสรรค์  
  
รหัสตัวชี้วัด 

   ศ 1.1   ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/6,ม.2/7 
   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 14 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ศ22104 ศิลปะ                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  2                                                   เวลา  40  ชั่วโมง     
 
 ระบุ บรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมท่ี สะท๎อนถึงงานทัศนศิลป์ปัจจุบัน การเปล่ียนแปลงของงานทัศนศิลป์
ของไทยแตํละยุคสมัยโดยเน๎นถึงแนวคิดและเนื้อหาของภาพเปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบ งานทัศนศิลป์
ท่ีมาจากวัฒนธรรมไทยและสากล 
  แสดงผลงานการพัฒนางานทัศนศิลป์การจัดท าแฟูมสะสมงานทัศนศิลป์ สร๎างเกณฑ์ในการประ เมิน และ
วิจารณ์งานทัศนศิลป์ น าผลการวิจารณ์ไปพัฒนางาน 
  เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ และทักษะในการสร๎างงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมาในรูปแบบท่ีหลากหลาย เห็น
คุณคํางานทัศนศิลป์มีความคิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก 
ความคิดตํองานศิลปะ อยํางอิสระ ช่ืนชมงานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากลอยํางอิสระ และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
  อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆ กับการแสดง แสง สี เสียง ฉาก เครื่องแตํงกาย สร๎างสรรค์การ
แสดง โดยใช๎ หลักและวิธีการสร๎างสรรค์การแสดง องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร วิเคราะห์การแสดงของ
ตนเอง และผ๎ูอื่น โดยใช๎หลักและวิธีการ วิเคราะห์การแสดงนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม เสนอ
ข๎อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง วิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง นาฏศิลป์และการละคร ร าวง มาตรฐาน เช่ือมโยง
การเรียนรู๎ ระหวํางนาฏศิลป์และการละคร กับสาระการเรียนรู๎อื่นๆ  
  ฝึกการแสดง ร าวงมาตรฐาน ให๎มีความสัมพันธ์ ของนาฏศิลป์หรือการละคร กับสาระการเรียนรู๎ อื่นๆ 
  เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจวิเคราะห์ วิจารณ์ และ เห็นคุณคําของนาฏศิลป์ไทย มีทักษะใ นการแสดง
นาฏศิลป์และการละคร เกิดความช่ืนชมนาฏศิลป์ของไทย สามารถน ากิจกรรมของนาฏศิลป์และการละคร ไปใช๎
แสดงในโอกาสตํางๆ เพื่อความเพลิดเพลินตํอตนเองและผ๎ูอื่นได๎               

 ศึกษาลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากประเพณีและวัฒนธรรม เชํน ประเพณีกองข๎าว ละคร
พื้นบา๎นส่ีภาค 
 
รหัสตัวชี้วัด 
               ศ 1.1   ม.2/4, ม.2/5  
               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  13  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ศ22105 ศิลปะ                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่  1                                                    เวลา  40  ชั่วโมง     
  
 บรรยาย วิเคราะห์ ส่ิงแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา โดยใช๎ความรู๎เรื่องทัศนธาตุ และการออกแบบ 
วิธีการใช๎ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร๎างงานทัศนศิลป์ของตนเองให๎มีคุณภาพ 
  ฝึกทักษะในการสร๎างงานทัศนศิลป์อยํางน๎อย 3 ประเภท ท้ังไทยและสากล มีการผสมผสานวัสดุตํางๆ ใน
การสร๎างงานทัศนศิลป์โดยใช๎หลักการออกแบบ   สร๎างงาน ทัศนศิลป์ท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถํายทอด
ประสบการณ์และจิตนาการ สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ส่ือความหมายเป็นเรื่องราว โดยประยุกต์ใช๎ทัศนธาตุและ
หลักการออกแบบ สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ตํางๆ โดยใช๎เทคนิคท่ีหลากหลาย เพื่อส่ือ
ความหมาย   
  เพื่อให๎มคีวามรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะในการสร๎างงานทัศนศิลป์ เห็นคุณคําความงามของศิลปะ เกิด
ความรู๎สึกช่ืนชม เห็นความแตกตํางของงานทัศนศิลป์ และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสมยอมรับใน
ค าติชม  
  การออกแบบหนังสือท ามือโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 
  เปรียบเทียบองค์ประกอบการที่ใช๎ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแตํละยุค
สมัย อภิปรายลักษณะเดํนท่ีท าให๎งานดนตรีนั้นได๎รับการยอมรับ 
  ร๎องเพลงเลํนดนตรีเด่ียวและรวมวง  แตํงเพลงสั้นๆ และอธิบายเหตุผลในการเลือกใช๎องค์ประกอบ ดนตรี ของตนเอง 
เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางวงดนตรีของตนเองและผู๎อื่น    บรรยายวิวัฒนาการทางดนตรีแตํละยุคและลักษณะเดํนของ
ผลงานที่ได๎รับการยอมรับ รู๎หลักการ  และมีสํวนรํวม  ในการจัด กิจกรรมดนตรี    ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นในกลุํม 
ศิลปะ 

  เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ แสดงออกทางดนตรีอยํางสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณคําทางดนตรี 
ถํายทอดความรู๎สึก มีความรักและชื่นชม ดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถ่ินภูมิปัญญาไทยและสากลและน าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางสร๎างสรรค ์

              แตํงบทเพลง ท านอง เน้ือร๎องจากค าขวัญเมืองพัทยาและสถานที่ส าคัญ แหลํงทํองเท่ียว 

 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ 1.1 ม.3/1,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5,ม.3/6,ม.3/7,ม.3/9  
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  16   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ศ22106 ศิลปะ                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่  1                                                             เวลา  40  ชั่วโมง     
 
 ระบุ วิเคราะห์ เทคนิควิธีการของศิลปิน ในการสร๎างงานทัศนศิลป์  อาชีพที่เกี่ยวข๎องกับงานทัศนศิลป์ 
และทักษะท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ท่ีสะท๎อนคุณคําของ
วัฒนธรรม เปรียบเทียบความแตกตํางของงานทัศนศิลป์ในแตํละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล 
   โดยสร๎างงานทัศนศิลป์กับการสะท๎อนคุณคําของวัฒนธรรมในแตํละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล 
เลือกงานทัศนศิลป์ โดยใช๎เกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นอยํางเหมาะสม และน าไปจัดนิทรรศการ  
  เพื่อแสดงความรู๎สึกจากการรับรู๎ในความงาม ความประณีต ความเพลิดเพลิน ช่ืนชม และภูมิใจในงาน
ทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล อยํางอิสระ  และการใช๎เกณฑ์ใน
การประเมิน เพื่อน าไปแก๎ไขข๎อบกพรํอง 
  การเขียนภาพเพื่อการพาณิชย์ 
  ศึกษาโครงสร๎างของบทละครโดยใช๎นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม บรรยายเปรียบเทียบการแสดง
อากัปกิริยาของผู๎คนในชีวิตประจ าวัน มีทักษะในการใช๎ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง มีลักษณะในการแปรความและการ
สื่อสารผํานการแสดง วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ที่มีความแตกตํางกันโดยใช๎องค์ประกอบของนาฏศิลป์ 

  โดยจัดงานการแสดงในบทบาทหน๎าท่ีตํางๆและน าเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงท่ีสามารถน าไป
ปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
  เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะ ในการจัดการแสดงบทละครโดยใช๎นาฏยศัพท์อยํางมีความคิด
สร๎างสรรค์ เห็นคุณคํา ช่ืนชม ในความเป็นนาฏศิลป์ไทย น าไปประยุกต์ใช๎กับกลํุมสาระตํางๆ และในชีวิตประจ าวัน   
ออกแบบเคร่ืองแต่งกายเพื่อใช้ในการแสดงจากวัสดุที่มีอยู่ในท้องถ่ิน 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ 1.1 ม.3/2,ม.3/8,ม.3/10,ม.3/11 
ศ 1.2  ม.3/1,ม.3/2 

ศ 3.1  ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5,ม.3/6,ม.3/7  
ศ 3.2  ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 

 รวม  16   ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
จุดประสงค์ 

 
1.  เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีความคิดสร๎างสรรค์มีทักษะ พื้นฐานท่ีจ าเป็นตํอการด ารงชีวิต 
2.  เพื่อให๎มีทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา ทักษะ 
     กระบวนการท างานรํวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู๎ 
3.  เพื่อให๎เข๎าใจกระบวนการเทคโนโลยี ระดับของเทคโนโลยี  และสํวนประกอบของระบบเทคโนโลยี มี

ความคิดสร๎างสรรค์ในการแก๎ปัญหา หรือสนองความต๎องการอยํางหลากหลาย 
4.  เพื่อน าความรู๎และทักษะการสร๎างส่ิงของเครื่องใช๎ตามกระบวนการเทคโนโลยีได๎อยํางถูกต๎อง 
     และปลอดภัย 
๕. เพื่อให๎เลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์ตํอชีวิต สังคม ส่ิงแวดล๎อม มีการจัดการเทคโนโลยีด๎วยการลด

การใช๎ทรัพยากร หรือเลือกใช๎เทคโนโลยีท่ีไมํมีผลกระทบกับส่ิงแวดล๎อม  
6.  เพื่อให๎เข๎าใจหลักการแก๎ปัญหาเบ้ืองต๎น มีทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ในการค๎นคว๎าหาข๎อมูล เก็บ  
     รักษาข๎อมูล สร๎างภาพกราฟิก สร๎างงานน าเสนอ และสร๎างช้ินงานอยํางมีจิตส านึก และมีความ   
     รับผิดชอบ 
7.   เพื่อให๎เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และศึกษาตํอ 

     8.   เพื่อให๎มีคุณธรรม และเจตคติท่ีดี และเห็นความส าคัญของการประกอบอาชีพ  
     9.   เพื่อปลูกฝังให๎มีลักษณะนิสัยรักการท างาน  ขยัน  อดทน  รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์ มีมารยาท 
     10. เพื่อปลูกจิตส านึกในการใช๎ทรัพยากรและส่ิงแวดล๎อมอยํางประหยัด และค๎ุมคํา 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 - 3) 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    
ง21101  การงานอาชีพ 1           จ านวน 20 ช่ัวโมง     เวลา 1 ชม./สัปดาห์  จ านวน  0.5 หนํวยกิต           
ง21102  เทคโนโลยีสารสนเทศ 1        จ านวน 20 ช่ัวโมง     เวลา 1 ชม./สัปดาห์  จ านวน  0.5 หนํวยกิต           
ง21103  การงานอาชีพ 2               จ านวน 20 ช่ัวโมง     เวลา 1 ชม./สัปดาห์  จ านวน 0.5 หนํวยกิต           
ง21104  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2        จ านวน 20 ช่ัวโมง     เวลา 1 ชม./สัปดาห์  จ านวน 0.5 หนํวยกิต           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   
ง22101  การงานอาชีพ 3                  จ านวน 20 ช่ัวโมง     เวลา 1 ชม./สัปดาห์  จ านวน  0.5 หนํวยกิต           
ง22102  เทคโนโลยีสารสนเทศ 3         จ านวน 20 ช่ัวโมง     เวลา 1 ชม./สัปดาห์  จ านวน  0.5 หนํวยกิต           
ง22103  การงานอาชีพ 4           จ านวน 20 ช่ัวโมง   เวลา 1 ชม./สัปดาห์  จ านวน 0.5 หนํวยกิต           
ง22104  การออกแบบและเทคโนโลยี 1 จ านวน 20 ช่ัวโมง   เวลา 1 ชม./สัปดาห์  จ านวน 0.5 หนํวยกิต           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3    
ง23101  การงานอาชีพ 5           จ านวน 20 ช่ัวโมง   เวลา 1 ชม./สัปดาห์  จ านวน  0.5 หนํวยกิต           
ง23102  การออกแบบและเทคโนโลยี 2  จ านวน 20 ช่ัวโมง   เวลา 1 ชม./สัปดาห์  จ านวน  0.5 หนํวยกิต           
ง23103  การงานอาชีพ 6           จ านวน 20 ช่ัวโมง   เวลา 1 ชม./สัปดาห์  จ านวน 0.5 หนํวยกิต           
ง23104  เทคโนโลยีสารสนเทศ 4         จ านวน 20 ช่ัวโมง   เวลา 1 ชม./สัปดาห์   จ านวน 0.5 หนํวยกิต           
รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 
ง20206  งานใบตอง   จ านวน 40 ช่ัวโมง   เวลา 2 ชม./สัปดาห์   จ านวน 1  หนํวยกิต          
ง21201  คอมพิวเตอร์กราฟิก 1  จ านวน 20 ช่ัวโมง   เวลา 1 ชม./สัปดาห์   จ านวน 0.5 หนํวยกิต 
ภาคเรียนที่ 2        
ง21202  คอมพิวเตอร์กราฟิก 2  จ านวน 20 ช่ัวโมง   เวลา 1 ชม./สัปดาห์   จ านวน 0.5 หนํวยกิต           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 
ง20211  การปลูกพืชไร๎ดิน  จ านวน 40 ช่ัวโมง   เวลา 2 ชม./สัปดาห์   จ านวน 1  หนํวยกิต           
ง22201  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ   จ านวน 20 ช่ัวโมง   เวลา 1 ชม./สัปดาห์   จ านวน 0.5 หนํวยกิต  
ภาคเรียนที่ 2          
ง22202  การจัดการฐานข๎อมูลเบ้ืองต๎น จ านวน 20 ช่ัวโมง   เวลา 1 ชม./สัปดาห์   จ านวน 0.5 หนํวยกิต           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 
ง20202  อาหารวําง   จ านวน 40 ช่ัวโมง   เวลา 2 ชม./สัปดาห์   จ านวน 1  หนํวยกิต 
ง23201 คอมพิวเตอร์แอนนิเมช่ันเบ้ืองต๎น  จ านวน 20 ช่ัวโมง   เวลา 1 ชม./สัปดาห์   จ านวน 0.5 หนํวยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 
ง23202 การออกแบบเว็บไซต์  จ านวน 20 ช่ัวโมง   เวลา 1 ชม./สัปดาห์   จ านวน 0.5 หนํวยกิต 
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โครงสร๎างหลักสูตรกลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น (ม.1-3)  

มัธยม
ศึกษา
ปีท่ี 

สาระพื้นฐาน (รายภาค) สาระเพิ่มเติม (รายภาค) 

รหัส รายวิชา 
หนํวย
กิต 

ชม. รหัส รายวิชา 
หนํวย
กิต 

ชม. 

1 ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 ง21201       คอมพิวเตอร์กราฟิก 1       0.5        1 
1 ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0.5 1 ง21202 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 0.5 1 
1 ง21103 การงานอาชีพ 2 0.5 1 ง20206 งานใบตอง   

  1 ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0.5 1 - - - - 

2 
ง22101 

การงานอาชีพ 3 
0.5 1 ง22201 คอมพิวเตอร์เพื่อการ

ออกแบบผังงาน 
0.5 1 

2 
ง22102 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
0.5 1 ง22202 การจัดการฐานข๎อมูล

เบ้ืองต๎น 
0.5 1 

2 ง22103 การงานอาชีพ 4 0.5 1 ง20211 การปลูกพืชไร๎ดิน 1 2 

2 ง22104 
การออกแบบและ
เทคโนโลยี 1 

0.5 1 
- - - - 

3 ง23101 การงานอาชีพ 5 
0.5 1 ง23201 คอมพิวเตอร์แอนนิเมช่ัน

เบ้ืองต๎น 
0.5 1 

3 ง23102 
การออกแบบและ
เทคโนโลยี 2 

0.5 1 ง23202 
การออกแบบเว็บไซต์ 0.5 1 

3 ง23103 การงานอาชีพ 6 0.5 1 ง20202 อาหารวําง 1 2 
3 ง23104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 0.5 1 - - - - 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

 ง21101  การงานอาชีพ 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1      เวลาเรียน  20 ชั่วโมง จ านวน   0.5  หน่วยกิต  
   
 
  วิเคราะห์ข้ันตอนการท างาน  การใช๎เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช๎ท่ีอ านวยความ
สะดวกในการท างานบ๎าน การจัดตกแตํงบ๎านและบริเวณบ๎าน การเลือกซื้อและการเก็บรักษาเครื่องอุปโภคบริโภค
ในบ๎าน  การดูแลชํวยเหลือและบริการบุคคลในครอบครัว  

ใช๎กระบวนการกลํุมในการท างาน การประกอบอาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการ การจัด 
ตกแตํงและบริการอาหาร  การประกอบอาหารจานเดียว  ก ารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถ่ินเมือง
พัทยาและการผลิตเคร่ืองด่ืมและการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถ่ิน ด๎วยความเสียสละและ
รักษาส่ิงแวดล๎อม 
  ตัดสินใจแก๎ปัญหาในการท างาน  การซํอมแซมวัสดุ  อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช๎ในการ
ท างานบ๎านการจัดสวนในภาชนะ อยํางมีเหตุผล 
  อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ มีเจตคติท่ีดีตํอการประกอบอาชีพที่สุจริต เห็นความส าคัญของ
การสร๎างอาชีพ การมีรายได๎จากอาชีพที่สร๎างขึ้น 
 
ตัวชี้วัด 
 
 ง 1.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3 
 ง 4.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3 
 
รวมท้ังหมด 6 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

ง21102  เทคโนโลยีสารสนเทศ 1                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ภาคเรียนที่ 1    เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จ านวน   0.5   หน่วยกิต 

  
  อธิบายหลักการท างาน  บทบาทในการชํวยอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม  ใช๎
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการท างาน  แก๎ปัญหา  สร๎างความบันเทิง  ติดตํอส่ือสาร  ค๎นหาข๎อมูล  
  อภิปรายลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การใช้อินเทอร์เน็ตและการเล่นเกมส์ในเมืองพัทยาท่ีมีตํอด๎านตํางๆ 
 
ตัวชี้วัด 
 
  ง 3.1 ม.1/1 
  ง 3.1 ม.1/2 
  
รวม  2 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 ง21103 การงานอาชีพ 2                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่ 2   เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จ านวน   0.5   หน่วยกิต   
 
  วิเคราะห์ข้ันตอนการท างาน การเลือกใช๎ เก็บ และบ ารุงรักษาเครื่องมือ ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน สร๎างสรรค์งานชําง การจัดการผลงานทางชําง คุณสมบัติของดิน คุณสมบัติของปุ๋ย  การอนุรักษ์ดินและ
น้ าท่ีใช๎  การคัดเลือกพันธุ์พืช การคัดเลือกพันธุ์สัตว์ ชนิด ประเภท ของพืชและสัตว์ในท้องถ่ิน ตาม
กระบวนการท างาน 
  ใช๎กระบวนกลํุมในการปฏิบัติงาน การเตรียมดิน การปลูกพืช การใช๎ปุ๋ย การเล้ียงสัตว์ การให๎
อาหาร การบ ารุงรักษาปูองกันโรคและใช๎ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตร  ปฏิบัติการถนอมอาหาร  แปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร   ท างานด๎วยความเสียสละ  
  ตัดสินใจแก๎ปัญหาการท างาน ซํอมแซม วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช๎ในการท างานตาม
กระบวนการท างานเกษตร สามารถปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสมกับท๎องถิ่น ท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมี
เหตุผล 
 
ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3 
 
รวมท้ังหมด 3 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2                           เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จ านวน   0.5   หน่วยกิต      
   

อธิบายความหมายของข๎อมูลและสารสนเทศ  ประเภทของข๎อมูล  การประมวลผลข๎อมูลให๎เป็น
สารสนเทศ  โดยน าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาใช๎ในการประมวลผลข๎อมูล  และข้อมูลที่สนใจในเมืองพัทยา  
ได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสมกับงาน 
 
 
ตัวชี้วัด 
 ง 3.1 ม.1/3 
 
รวมท้ังหมด  1 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ง22101  การงานอาชีพ 3                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1                      เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต    
   

ใช๎ทักษะการแสวงหาความรู๎ ความหมาย ความส าคัญ และหลักการสร๎างสรรค์งานหลักการเลือกอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎เพื่อพัฒนากระบวนการท างาน 
  ใช๎ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหาในการท างาน การจัดการกับผลงาน การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
บ๎าน งานประดิษฐ์ของใช๎ ของประดับตกแตํง การประดิษฐของใช้ ของประดับ ที่สะท้อนเอกลักษณ์ไทยจากวัสดุ
ในท้องถ่ินเมืองพัทยา   
  มีจิตส านึกในการท างานและใช๎ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอยํางประหยัดและค๎ุมคํา 
 
 
ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ม.2/1,ม.2/2, ม.2/3 

 
รวมท้ังหมด 3 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ง22102  เทคโนโลยีสารสนเทศ 3                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต          
 
  ศึกษา อธิบายหลักการเบ้ืองต๎นของการส่ือสารข๎อมูล และเครือขํายคอมพิวเตอร์    วิธีการ
แก๎ปัญหาด๎วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ค๎นหาข๎อมูล และติดตํอส่ือสารผํานเครือขํายคอมพิวเตอร์ อยํางมีคุณธรรมและจริยธรรม มี  
ความรับผิดชอบตํอสังคม   ค้นหาข้อมูลเก่ียวกับเมืองพัทยาทางอินเทอร์เน็ต   

ศึกษาหลักการท างานและชนิดของซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
ใช๎งานซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ชํวยในการท างานเบ้ืองต๎น เชํน บีบอัด ขยาย  

โอนย๎ายข๎อมูล ตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์  ใช๎โปรแกรมในการค านวณ  จัดเรียงข๎อมูล  โปรแกรมชํวยค๎นหา
ค าศัพท์  โปรแกรมเพื่อความบันเทิง 
 
ตัวชี้วัด 

ง 3.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4 
 

รวมท้ังหมด 4 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ง22103  การงานอาชีพ 4            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2             เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต    
 
  ใช๎ทักษะการแสวงหาความรู๎เพื่อพัฒนากระบวนการท างาน การดูแลรักษาตกแตํงสวน การเล้ียง
สัตว์ เสริมสร๎างประสบการณ์อาชีพ 
  ระบุการเตรียมตัวเข๎าสํูอาชีพ มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นตํอการประกอบอาชีพที่สนใจ และ อาชีพ
ในท้องถ่ิน 
 
 
ตัวชี้วัด 
  ง 1.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 

ง 4.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 
 

รวมท้ังหมด 6 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ง22104  การออกแบบและเทคโนโลยี 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2                      เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  จ านวน   0.5   หน่วยกิต     
 
  อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี  ขั้นตอนการแก๎ปัญหา  เลือกวิธีการออกแบบและปฏิบัติการ 
ทดสอบ ปรับปรุง แก๎ไขและประเมินผล 
  สร๎างส่ิงของเครื่องใช๎หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยํางปลอดภัย ท างานอยํางเป็น
ระบบ สามารถปูอนกลับมาแก๎ไข และประเมินผล ออกแบบถํายทอด เป็นภาพรําง 3 มิติ ภาพฉาย แสดง
รายละเอียดของช้ินงานด๎านหน๎า ด๎านข๎าง ด๎านบน เพื่อน าไปสํูการสร๎างต๎นแบบของส่ิงของเครื่องใช๎ วิธีการจ าลอง
แบบ การรายงานผล และน าเสนอวิธีการ 
  มีความคิดสร๎างสรรค์  ความคิดริเริ่ม  ความคลํองในการคิด  ความยืดหยุํนในการคิด และ
ความคิดละเอียดลออ ในการแก๎ปัญหาหรือสนองความต๎องการในงานท่ีผลิตเอง 
  เลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์ตํอชีวิต สังคม ส่ิงแวดล๎อม ลดการใช๎ทรัพยากร เลือกใช๎
เทคโนโลยีท่ีไมํมีผลกระทบกับส่ิงแวดล๎อม 
 
 
ตัวชี้วัด 

ง 2.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3}ม.2/4 
 

รวมท้ังหมด 4 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ง23101   การงานอาชีพ 5     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 1                  เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  จ านวน   0.5   หน่วยกิต        
 
  มีความรู๎ความเข๎าใจในการดูแลรักษา และจัดเก็บเ ส้ือผ๎า เครื่องแตํงกาย   
  ใช๎ทักษะในการท างาน ปฏิบัติงาน การดูแลรักษาเส้ือผ๎าเครื่องแตํงกาย และการประกอบอาหาร
ประเภทส ารับ ออกแบบประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ จากวัสดุธรรมชาติ โดยใช๎ทักษะการจัดการ การจัดระบบงาน และ
ระบบคน เพื่อน าไปสํูธุรกิจประเภทตําง ๆ 
  มีเจตคติท่ีดี อ ภิปรายการท างานโดยใช๎ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร
และส่ิงแวดล๎อม อยํางมีคุณธรรม 
 
 
ตัวชี้วัด 

ง 1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 
 
  รวมท้ังหมด 3 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ง23102  การออกแบบและเทคโนโลยี 2             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1                    เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  จ านวน   0.5   หน่วยกิต      
 
  อธิบายระดับของเทคโนโลยี ความรู๎ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง 
  สร๎างส่ิงของเครื่องใช๎ วิธีการตามกระบวนการเ ทคโนโลยีอยํางปลอดภัย  ออกแบบ ถํายทอด
ความคิดเป็นภาพฉาย แสดงรายละเอียดของช้ินงานด๎านหน๎า ด๎านข๎าง ด๎านบน  
   เพื่อน าไปสํูการสร๎างต๎นแบบ และแบบจ าลองของส่ิงของเครื่องใช๎ ถํายทอดความคิดของวิธีการ
เป็นแบบจ าลองความคิดและรายงานผล 
 
 
ตัวชี้วัโ 

ง 2.1 ม.3/1,ม.3/2 
  
  รวมท้ังหมด 2 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ง23103  การงานอาชีพ 6                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2                 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  จ านวน   0.5   หน่วยกิต    
 
  อภิปรายข้ันตอนในการขยายพันธุ์พืช การติดต้ัง/ ประกอบผลิตภัณฑ์ท่ีใช๎ในบ๎าน การหางานด๎วย
วิธีท่ีหลากหลาย  วิเคราะห์แนวทางเข๎าสํูอาชีพ 
  มีทักษะในการขยายพันธุ์พืช  การติดต้ัง /ประกอบผลิตภัณฑ์ท่ีใช๎ในบ๎านโดยใช๎ทักษะการจัดการ
  เพื่อการประหยัดพลังงาน  ทรัพยากร และส่ิงแ วดล๎อม  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
ท่ีสอดคล๎องกับความรู๎ ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
 
 
ตัวชี้วัด 

ง 1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 
ง 4.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 

 
  รวมท้ังหมด 6 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ง23104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2                            เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต  
  

 
  อธิบายหลักการท าโครงงานท่ีมีการพัฒนาผลงานท่ีเกิดจากการศึกษาค๎นคว๎าด าเนินการพัฒนา
ตามความสนใจ  และความถนัดโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน  ตามแนวคิดและหลักการโปรแกรม  โครงสร๎างโปรแกรม  การ
เขียนสคริปต์   ใช๎โปรแกรมภาษาในการเขียนโปรแกรมแบบงําย ๆ   

ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ   ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  น าเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ  
ลักษณะงาน   

ใช๎คอมพิวเตอร์สร๎างช้ินงานตามหลักการท าโครงงานอยํางมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ ไมํ 
คัดลอกผลงานของผ๎ูอื่น และไมํสร๎างความเสียหายตํอผ๎ูอื่น  
 
ตัวชี้วัด 
 

ง 3.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4 
 

รวมท้ังหมด 4 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

 ง21201 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1    กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1  ภาคเรียนท่ี 1                            เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง  จ านวน  0.5 หนํวยกิต     
 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  ประเภท  และโปรแกรมท่ีใช๎สร๎างงานกราฟิก  หลักการ
ออกแบบงานกราฟิก  การสร๎างงานกราฟิกเว็คเตอร์แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  การใช๎เอ็ฟเฟ็คตกแตํงภาพ  ปรับแตํง
ภาพ 
  ใช๎โปรแกรมกราฟิกออกแบบ สร๎างงานโลโก๎  หรือส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อใช๎ในชีวิตประจ าวัน อยําง
สวยงาม  สร๎างสรรค์ และไมํคัดลอกผลงานของผ๎ูอื่น 
  
  
ผลการเรียนรู๎ 
  1. บอกความหมาย ความส าคัญของคอมพิวเตอร์ กราฟิก  และโปรแกรมท่ีใช๎สร๎างงานกราฟิก  
  2. บอกหลักการออกแบบงานกราฟิก 
  3. ใช๎โปรแกรมกราฟิกออกแบบ  สร๎างงานกราฟิกแบบ 2 มิติ 
  4. ใช๎โปรแกรมกราฟิกออกแบบ  สร๎างงานกราฟิกแบบ 3 มิติ 
  5. ใช๎โปรแกรมกราฟิกตกแตํงภาพ  ปรับแตํงภาพ 
  6.  ใช๎โปรแกรมกราฟิกออกแบบ  สร๎างงานโลโก๎ หรือส่ิงพิมพ์  เพื่อใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
อยํางสวยงาม สร๎างสรรค์ 
 
  รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู๎ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง21202  คอมพิวเตอร์กราฟิก 2   กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2                       เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง  จ านวน  0.5  หนํวยกิต   
 
  ศึกษาเทคนิค  ประโยชน์  และแนวคิดในการสร๎างงานกราฟิก  งานกราฟิกส าหรับงานเว็บไซต์   
คุณสมบัติของงานกราฟิกส าหรับงานเว็บไซต์   ความรู๎พื้นฐานการใช๎งาน Photoshop  องค์ประกอบตําง ๆ ใน 
Photoshop หลักการสร๎างและตกแตํงงานกราฟิก  การท างานกับไฟล์และรูปแบบ  การยํอ/ขยายมุมมองภาพ  
การใช๎ไม๎บรรทัด  การใช๎เส๎นไกด์  การใช๎เส๎นกริด  การยกเลิกค าส่ังและย๎อนการท างาน   
  ฝึกปฏิบัติ  ปรับแตํงภาพกราฟิก   ตัดตํอและตกแตํงภาพกราฟิก  วาดภาพ  ระบายสีและสร๎าง
ข๎อความ  น ารูปภาพไปใช๎ในเว็บเพจ   สร๎างภาพเคล่ือนไหวด๎วย Image Ready  ออกแบบและ สร๎าง Web 
Graphic  Workshop  
  
 ผลการเรียนรู๎   
  1.  บอกประโยชน์ และแนวคิดในการสร๎างงานกราฟิก ส าหรับงานออกแบบเว็บไซต์ 
  2.  ใช๎งานพื้นฐานโปรแกรมกราฟิก 
  3.  ใช๎โปรแกรมกราฟิก  ปรับแตํงภาพกราฟิก 
  4.  ใช๎โปรแกรมกราฟิกตัดตํอ  และตกแตํงภาพกราฟิก 
  5.  ใช๎โปรแกรมกราฟิกวาดภาพ/ ระบายสี และสร๎างข๎อความ 
  6.  สร๎างงานรูปภาพไปใช๎ในเว็บเพจ 
  7.  สร๎างภาพเคล่ือนไหวได๎ด๎วย  ImageReady 
  8.  สร๎าง Web Graphic Workshop  
 
รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู๎ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
ง22201 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผังงาน             กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี               
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนท่ี 1                          เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง  จ านวน   0.5   หนํวยกิต     
 
  ศึกษา  ประโยชน์  และแนวคิดในการสร๎างผังงาน  คุณสมบัติและองค์ประกอบตําง ๆ ท่ีควร
ทราบเกี่ยวกับผังงาน   การน าเทมเพลตตําง ๆ มาใช๎สร๎างผังงาน  การใช๎งานสเตนซิลและเชพ  การยํอขยายพื้นท่ี
วาด  การท างานกับคอนเน็คเตอร์  การท างานกับข๎อความ  การใช๎งานเลเยอร์และก าหนดรูปแบบของเชพ   

สร๎างงานและปรับแตํงผังงาน ประเภทโฟวชาร์ท  แผนภูมิ ชาร์ท กราฟ แผนผัง  ผังวงจร 
อิเล็กทรอนิกส์  ผังองค์กร แผนท่ี แบบแปลน  น าผังงานไปประยุกต์ใช๎งานรํวมกับโปรแกรมอื่น และ พิมพ์ผังงาน 
 
ผลการเรียนรู๎   
  1.  บอกประโยชน์ แนวคิดและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ  และสร๎างผังงาน 
  

2.  ใช๎เครื่องมือของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สร๎างผังงาน  ตามรูปแบบตํางๆ ท่ีก าหนด 
  3.  บอกความหมายของสัญลักษณะกระบวนการแก๎ปัญหาด๎วยผังงาน 
  4.  สร๎างผังงาน (Flowchart)  แสดงกระบวนการแก๎ปัญหาได๎ถูกต๎องกระบวนการสร๎างผังงาน 
  5.  สร๎างผังงานด๎วยกระบวนการธุรกิจได๎อยํางเหมาะสมกับงาน 
  6.  สร๎างผังงานด๎านวิศวกรรมได๎อยํางเหมาะสมกับงาน 
  7.  สร๎างผังงานเกี่ยวกับการติดต้ังระบบ  หรืออุปกรณ์ได๎อยํางเหมาะสมกับงาน 
  8. ใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร๎างผังงานได๎อยํางเหมาะสมกับประเภทของ
งาน และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 
รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู๎ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง22202  การจัดการฐานข๎อมูลเบ้ืองต๎น                   กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2                           เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง  จ านวน   0.5   หนํวยกิต     
 
  ศึกษาประโยชน์  ความรู๎เบ้ืองต๎นของการจัดการฐานข๎อมูล  ประเภทของโปรแกรมจัดการ
ฐานข๎อมูล  ใช๎งานเบ้ืองต๎นการก าหนดโครงสร๎างตารางข๎อมูล  คําคีย์ และคุณสมบัติคําฟิลด์  การจัดการตาราง  
จัดเก็บและใสํข๎อมูล  การสร๎าง  เรียกใช๎ฐานข๎อมูล  เปิด -ปิดไฟล์ข๎อมูล 
  ปฏิบัติในการสร๎างตาราง  ใช๎งานตาราง   สร๎างและใช๎งานแบบสอบถาม  ออกแบบและสร๎าง
ฟอร์ม  ออกแบบ สร๎างรายงาน  ส่ังพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ 
 
ผลการเรียนรู๎   
  1.  บอกความหมาย  ประโยชน์ และระบบของฐานข๎อมูล 
  2.  ใช๎งานโปรแกรมจัดการพื้นฐานข๎อมูลเบ้ืองต๎น 
  3.  สร๎างตาราง  และใช๎งานตาราง 
  4.  สร๎างและใช๎งานแบบสอบถาม 
  5.  ออกแบบและสร๎างฟอร์ม 
  6.  ออกแบบ  สร๎าง  และใช๎งานรายงาน 
  7.  ใช๎โปรแกรมจัดการฐานข๎อมูลในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
 
รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู๎ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  

ง232101    คอมพิวเตอร์แอนนิเมช่ันเบ้ืองต๎น     กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1                  เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง  จ านวน   0.5   หนํวยกิต   
 
  
  ศึกษาประโยชน์และแนวคิดในการใช๎งานแฟลช ความรู๎พื้นฐานในการใช๎งานสํวนประกอบของ
หน๎าตํางโปรแกรม เริ่มต๎นการใช๎งานโปรแกรม การท างานเกี่ยวกับไฟล์กราฟิก และรูปภาพ การท างานเกี่ยวกับสี 
วาดเส๎นและรูปทรงตําง ๆ การเลือกลบออบเจ็ค ปรับรูปทรง เติมสี จัดกลํุมออบเจ็ค สร๎างข๎อความ พร๎อมท้ังน าเข๎า
รูปภาพ มาสร๎างเป็นแฟลชมูฟวี่ 
  ฝึกปฏิบัติ การสร๎างแฟลชมูฟวี่ หลักการสร๎างภาพเคล่ือนไหวในแฟลช การท างานกับเลเยอร์      
ซิมโบล และ อินสแตนซ์ การใช๎งานไลบรารี การสร๎างอินสแตนซ์ การสร๎างซิมโบลชนิด บัททอน การท างานกับ
เฟรม  
   
ผลการเรียนรู๎   
  1.  บอกความหมาย  ประโยชน์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แอนนิเมช่ัน  และโปรแกรมท่ีใช๎สร๎างแอนนิ
เมช่ัน 
  2.  ใช๎ค าส่ังโปรแกรมแอนนิเมช่ันเบ้ืองต๎น 
  3.  สร๎าง  Flash  Movie  ได๎อยํางสวยงามสร๎างสรรค์ 
  4.  สร๎างภาพเคล่ือนไหวอัตโนมัติ ด๎วยTime Effect  ได๎อยํางสวยงามสร๎างสรรค์ 
  5.  ออกแบบและสร๎างงานแอนนิเมช่ันได๎อยํางสวยงาม สร๎างสรรค์และประยุกต์ใช๎งานใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู๎ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
ง232102  การออกแบบเว็บไซต์    กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2                    เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง  จ านวน   0.5   หนํวยกิต     
  
  บอกประโยชน์ และแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การติดตํอแบบ Client – Server 
และบริการอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) โครงสร๎าง HTML พื้นฐานการสร๎างเว็บเพจ การตกแตํงเว็บเพจ
ด๎วยกราฟิก การเช่ือมโยงเว็บไซต์ การใสํตารางบนเว็บเพจ การออกแบบเลย์เอาท์ การสร๎างเฟรมในเว็บเพจ  การ
สร๎างฟอร์ม การใช๎มัลติมีเดียประกอบเว็บเพจ และการอัพโหลดไฟล์สํูเว็บไซต์  

ปฏิบัติในการออกแบบและสร๎างเว็บไซต์ พร๎อมท้ังน าเว็บไซต์ไปประยุกต์ใช๎ ใน 
ชีวิตประจ าวันได๎ 
 
ผลการเรียนรู๎   
  1.  บอกประโยชน์ แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได๎ 
  2.  เริ่มต๎นสร๎างเว็บเพจได๎ 
  3.  แตํงเติมเว็บเพจด๎วยกราฟิกได๎ 
  4.  ออกแบบ  layout  ได๎ 
  5.  สร๎างเฟรมเซตในเว็บเพจได๎ 
  6.  สร๎างฟอร์มได๎ 
  7. ใช๎มัลติมิเดียประกอบเว็บเพจได๎ 
  8. อัพโหลดไฟล์สํูเว็บไซต์ได๎ 
 
รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู๎ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง20206  งานใบตอง                  กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี             
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น  ภาคเรียนท่ี 1                      เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง  จ านวน  1  หนํวยกิต   
 
  ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของงานใบตอง งานดอกไม๎สด งานมาลัย การออกแบบ 
การเลือกใช๎ เก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช๎ วัสดุและอุปกรณ์ โดยค านึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล๎อม 
เทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการผลิต  

ปฏิบัติทักษะงานใบตอง งานดอกไม๎สด งานมาลัยแบบตําง ๆ ด๎วยวัสดุท๎องถิ่น เลือกและใช๎  
เทคโนโลยีในการผลิต ความปลอดภัยในการท างาน ตรวจสอบคุณภาพ และการปรับปรุงช้ินงาน เก็บรักษาช้ินงาน 
และบรรจุภัณฑ์คิดค านวณราคา เพื่อการค๎า และการจัดจ าหนําย มีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม และคํานิยมตํอการ
ท างาน และการประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู๎   

    1.  อธิบาย ความหมาย ความส าคัญของงานดอกไม๎และใบตองได๎ 
  2.  มีทักษะในการออกแบบงานดอกไม๎และใบตอง 
  3.  เก็บรักษา เครื่องมือ เครื่องใช๎ได๎ถูกวิธี 
  4.  เก็บรักษาช้ินงาน และบรรจุภัณฑ์คิดค านวณราคาเพื่อการค๎า และการจัดจ าหนํายได๎  
   
รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู๎ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ง20211  งานปลูกพืชไร้ดิน      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน 40 ชั่วโมง             จ านวน 1 หน่วยกิต 
 
 
  ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประวัติ และประโยชน์ของการปลูกพืชไร๎ดินท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ท๎องถิ่น ชนิดของพืชท่ีปลูกโดยไมํใช๎ดิน ระบบการปลูกพืชไร๎ดิน สภาพดินฟูาอากาศ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการ
เจริญเติบโตของพืชไร๎ดิน สารละลายธาตุอาหารพืช การจัดการพืช  การเพาะเมล็ด อุปกรณ์การปลูก  
การเตรียมแปลงปลูก การเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช การย๎ายกล๎า การปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาและปูองกัน
ศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
  วิเคราะห์ข๎อมูลความต๎องการของตลาด เลือกปลูกพืชไร๎ดินท่ีเหมาะสมตามความต๎องการของ
ตลาดปฏิบัติการเตรียมเพาะเมล็ด การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ค านวณ คําใช๎จําย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหนําย 
จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับรายจําย และประเมินผล 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

 ง20202 อาหารวําง      กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี           
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น          ภาคเรียนท่ี 1                เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง       จ านวน  1  หนํวยกิต
  
 
  ศึกษาลักษณะอาหารวํางแตํละประเภท คุณสมบัติของเครื่องปรุง  การเลือกซื้ออาหารสด 
อาหารแห๎ง การเลือกใช๎อุปกรณ์ เครื่องใช๎ ให๎เหมาะสมกับชนิดของอาหารวํางประเภทตําง ๆ  
  ปฏิบัติงานเลือกซื้ออาหารสด อาหารแห๎งท่ีใช๎อุปกรณ์เครื่องใช๎ให๎เหมาะสมกับชนิดของอาหาร 
ประกอบอาหารวํางแตํละชนิด ค านวณ คําใช๎จําย ก าหนดราคา จัดจ าหนําย จดบันทึก รายรับ – รายจําย การ
ปฏิบัติงานและประเมินผล 
 
ผลการเรียนรู๎   
  1.  อธิบายลักษณะอาหารวํางแตํละประเภท 
   2. บอกคุณสมบัติของเครื่องปรุงในการประกอบอาหารวําง 
  3.  อธิบายการเลือกใช๎อุปกรณ์ เครื่องใช๎ในการประกอบอาหารวํางแตํละชนิด 

   4.  เลือกซื้ออาหารสด อาหารแห๎ง ท่ีใช๎ประกอบอาหารวํางแตํละชนิด 
   5.  ปฏิบัติงานในการประกอบอาหารวําง 
   6.  คิดค านวณคําใช๎จําย ก าหนดราคาหรือคําบริการจัดจ าหนําย จดบันทึก และท าบัญชี  
รายรับ – รายจําย และประเมินผล 
   
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู๎ 
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กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 ) 

จุดประสงค์ 
1. ปฏิบัติตามค าขอร๎อง  ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟังและอําน อํานออกเสียง 

ข๎อความ ขําว โฆษณา นิทาน และบทร๎อยกรองส้ันๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน  ระบุ/เขียนส่ือท่ีไมํใชํความเรียง
รูปแบบตํางๆ สัมพันธ์กับประโยคและข๎อความท่ีฟังหรือ อําน เลือก/ระบุหัวข๎อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียด
สนับสนุน และแสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอํานจากส่ือประเภทตํางๆ  พร๎อมท้ังให๎เหตุผลและ 
ยกตัวอยํางประกอบ 

2. สนทนาและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว สถานการณ์ ขําว เรื่องที 
อยูํในความสนใจของสังคมและส่ือสารอยํางตํอเนื่องและเหมาะสม  ใช๎ค าขอร๎อง ค าช้ีแจง และค าอธิบาย ให๎
ค าแนะน าอยํางเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความต๎องการ  เสนอและให๎ความชํวยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการ
ให๎ความชํวยเหลือ  พูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออํานอยํางเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายความรู๎สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องตํางๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์ และขําว/เหตุการณ์  พร๎อมท้ังให๎เหตุผลประกอบอยํางเหมาะสม 

3. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ขําว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นตํางๆ ท่ีอยูํ 
ในความสนใจของสังคม  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แกํนสาระ หัวข๎อเรื่องท่ีได๎จากการวิเคราะห์เรื่อง/ขําว/
เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยูํในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์  พร๎อมให๎เหตุผลประกอบ   

4.  เลือกใช๎ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาทําทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและ  
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยูํ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ๎าของภาษา  
เข๎ารํวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

5.  เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิด 
ตํางๆ  และการล าดับค าตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบและ อธิบาย
ความเหมือนและความแตกตํางระหวําง ชีวิตความเป็นอยูํและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทย และน าไปใช๎
อยํางเหมาะสม   

6. ค๎นคว๎า  รวบรวม และสรุปข๎อมูล/ข๎อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่นจาก 
แหลํงการเรียนรู๎ และน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน 

7. ใช๎ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
 และสังคม  ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปความรู/๎ข๎อมูลตํางๆ จากส่ือและแหลํงการ
เรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ  เผยแพรํ/ประชาสัมพันธ์ข๎อมูล ขําวสารของโรงเรียน ชุมชน และ
ท๎องถิ่น เป็นภาษาตํางประเทศ 

8. มีทักษะการใช๎ภาษาตํางประเทศ (เน๎นการฟัง-พูด-อําน-เขียน) ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับ 
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล๎อม อาหาร เครื่องด่ืม  เวลาวํางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การ
ซื้อ-ขาย ลมฟูาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทํองเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 2,100-2,250 ค า (ค าศัพท์ท่ีเป็นนามธรรมมากขึ้น) 

9. ใช๎ประโยคผสมและประโยคซับซ๎อน (Complex Sentences) ส่ือความหมายตามบริบทตํางๆ 
การสนทนาท้ังท่ีเป็นทางการและไมํเป็นทางการ 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ( ม. 1 – 3 ) 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
อ21101 ภาษาอังกฤษ             จ านวน 60 ช่ัวโมง เวลา 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1.5   หนํวยกิต 
อ21102 ภาษาอังกฤษ             จ านวน 60 ช่ัวโมง เวลา 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1.5   หนํวยกิต 
    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
อ22101 ภาษาอังกฤษ            จ านวน 60 ช่ัวโมง เวลา 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1.5   หนํวยก 
อ22102 ภาษาอังกฤษ            จ านวน 60 ช่ัวโมง เวลา 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1.5   หนํวยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
อ23101 ภาษาอังกฤษ            จ านวน 60 ช่ัวโมง เวลา 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1.5   หนํวยกิต 
อ23102 ภาษาอังกฤษ            จ านวน 60 ช่ัวโมง เวลา 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน  1.5   หนํวยกิต 
 
 
รายวิชาเพิ่ม 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1  เวลา  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน 0.5 หนํวยกิต 
อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2  เวลา  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน 0.5 หนํวยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3   เวลา  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน 0.5 หนํวยกิต 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 4    เวลา  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน 0.5 หนํวยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 5  เวลา  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน 0.5 หนํวยกิต 
อ23202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 6   เวลา  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน 0.5 หนํวยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม. 1  - 3 ) 

 
มัธยม
ศึกษา
ปีท่ี 

สาระพื้นฐาน (รายภาค) สาระเพิ่มเติม (รายภาค) 

รหัส รายวิชา 
หนํวย
กิต 

ชม. รหัส รายวิชา 
หนํวย
กิต 

ชม. 

1 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ21101 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 0.5 1 
1 อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 0.5 1 
2 อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ22101 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 0.5 1 
2 อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ22102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร4 0.5 1 

   3 อ23101 ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ23101 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร5    0.5 1 

3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5 3 อ23102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร6 0.5 1 
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ค าอธิบายรายวิชา 

    อ21101 ภาษาอังกฤษ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1       เวลา 60 ชั่วโมง      จ านวน 1.5 นก. 
  
 ศึกษาวงค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรม และนามธรรม จ านวน  1,500 ค า ภาษาในบริบทตําง ๆ คือ ข๎อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน ข๎อความ นิทาน เรื่องส้ัน บทร๎อยกรองส้ัน ๆ  
ส่ือไมํใชํความเรียง โครงสร๎างทางภาษาคือ เครื่องหมายวรรคตอน การอํานออกเสียงให๎ถูกต๎องตามหลักการอําน 
การล าดับค าตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย หน๎าท่ีของภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายคือ
ภาษาท่ีใช๎ในการส่ือสารระหวํางบุคคล ค าส่ัง ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าช้ีแจงตําง ๆ การขอ  
ความชํวยเหลือ การตอบรับ และปฏิเสธความชํวยเหลือ ภาษาท่ีใช๎ในการแสดงความรู๎สึก ความคิดเห็น  
และให๎เหตุผล  

โดยใช๎ทักษะและกระบวนการทางภาษาท่ีหลากหลายคือ ปฏิบัติตามส่ิงท่ีฟังและอําน เลือก หรือระบุ
ประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์กับส่ิงท่ีอําน สนทนา แลกเปล่ียน ใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน า และค าช้ีแจงตาม
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ 
และส่ิงแวดล๎อมใกล๎ตัว 

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ เห็นคุณคําในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช๎ภาษาอังกฤษใน
การส่ือสารได๎เหมาะสมกับบุคคล สังคม สถานการณ์และโอกาสตามวัฒนธรรมของตนเอง รวมท้ังวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษาอยํางมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม .1/1 ,  ม.1/2 ,  ม.1/3 
ต 1.2 ม.1/1 , ม.1/2 ,  ม.1/5 
ต 1.3        ม.1/1  , ม.1/2      
ต 2.1 ม.1/1      
ต 2.2 ม.1/1 
ต 4.1  ม.1/1 
 
รวมทั้งหมด   11  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ21102  ภาษาอังกฤษ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 2         เวลา 60 ชั่วโมง   จ านวน 1.5 นก. 
 

 ศึกษาบทสนทนา นิทาน เรื่องส้ัน เรื่องจากส่ือประเภทตํางๆ  ค าศัพท์ ส านวนภาษา ประโยค ข๎อความ 
เรื่อง และเหตุการณ์ท่ีอยูํในความสนใจ กิจกรรม และเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว ความเป็นมาและความส าคัญของเทศกาล
วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยูํ และประเพณีของเจ๎าของภาษา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม การเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกตํางๆระหวํางเทศกาลงานฉลอง  ข๎อมูลข๎อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎
อื่น 

 โดยใช๎ทักษะและกระบวนการทางภาษาท่ีหลากหลายคือ ปฏิบัติตามส่ิงท่ีฟังและอําน ระบุหัวข๎อเรื่อง 
ใจความส าคัญ  ตอบค าถามจากการฟังและอําน สนทนา แลกเปล่ียน พูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูล ขอความ
ชํวยเหลือ แสดงความต๎องการ ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง – อําน และกิจกรรมหรือเรื่องตํางๆ  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญและแกํนสาระ วิเคราะห์
เรื่องและเหตุการณ์ท่ีอยูํในความสนใจของสังคมปัจจุบัน บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยูํ 
และประเพณีของเจ๎าของภาษา เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกตํางๆ ระหวํางเทศกาลและชีวิต ความเป็นอยูํของเจ๎าของภาษา กับของไทย ใช๎
ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น แสวงหา และรวบรวมข๎อมูลตํางๆ จากส่ือและแหลํงเรียนรู๎ ตํางๆ ในการศึกษาตํอ
และประกอบอาชีพ 

 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ เห็นคุณคําในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช๎ภาษาอังกฤษใน
การส่ือสารได๎เหมาะสมกับบุคคล สังคม สถานการณ์ และโอกาสตามวัฒนธรรมของตนเองรวมท้ังวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา มีคุณธรรม จริยธรรม   และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1      ม.1/4  
ต 1.2      ม.1/3     ,    ม.1/4 
ต 1.3      ม.1/3      
ต 2.1      ม.1/2     ,    ม.1/3             
ต 2.2      ม.1/2 
ต 3.1      ม.1/1 
ต 4.2      ม.1/1 
 
รวมทั้งหมด   9  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 อ22101 ภาษาอังกฤษ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่ 1         เวลา 60 ชั่วโมง      จ านวน 1.5 นก. 

 

ศึกษาวงค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม จ านวน 1,900 ค า ภาษาในบริบทตํางๆ คือ ประโยค 
ข๎อความ ขําว บทร๎อยกรอง ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง บทสนทนา นิทาน เรื่องส้ัน ป้ายประกาศที่พบเห็นในเมือง
พัทยา และเรื่องจากส่ือประเภทตํางๆ กิจกรรม สถานการณ์ตํางๆในชีวิตประจ าวัน โครงสร๎างภาษาคือ 
เครื่องหมายวรรคตอน การอํานออกเสียงให๎ถูกต๎องตามหลักการอําน การล าดับค าตามโครงสร๎างประโยคของ
ภาษาตํางประเทศและภาษาไทย หน๎าท่ีของภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายคือภาษาท่ีใช๎ในการส่ือสารระหวํางบุคคล 
ค าขอร๎องค าแนะน าช้ีแจงและอธิบาย การขอความชํวยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือ ภาษาท่ีใช๎
แสดงความต๎องการ ภาษาท่ีใช๎ในการแสดงความรู๎สึกคิดเห็นและให๎เหตุผลการใช๎ภาษาน้ าเสียงและกริ ยาทําทางใน
การสนทนา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน  

โดยใช๎ทักษะและกระบวนการทางภาษาท่ีหลากหลาย คือ ปฏิบัติตามส่ิงท่ีฟังและอําน ระบุ เขียนประโยค
และข๎อความให๎สัมพันธ์กับส่ิงท่ีอําน สนทนาแลกเปล่ียน ใช๎ค าขอร๎องให๎ค าแนะน าและค าช้ีแจง พูดและเขียนแสดง
ความต๎องการขอความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือ พูดแสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องตํางๆใกล๎ตัว กิจกรรมตํางๆพร๎อมท้ังเขียนแสดงเหตุผลส้ันๆ  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมและท้องถ่ิน พูด และเขียนแสดง
ความคิดเห็น พูดโดยใช๎ภาษา น้ าเสียงและกริยา ทําทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส เขียนเปรียบเทียบอธิบาย
ความเหมือนและความแตกตําง การออกเสียงประโยคชนิดตํางๆชีวิตความเป็นอยูํและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
กับชาวไทย บรรยายเกี่ยวกับส่ิงท่ีค๎นคว๎ารวบรวมและสรุป อธิบายข๎อเท็จจริงน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน ใช๎
ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น ค๎นคว๎า แสวงหาความรู๎และรวบรวมข๎อมูลตํางๆจากส่ือ และแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ
ในการศึกษาตํอ เผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ และประกอบอาชีพ 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิดความเข๎าใจเห็นคุณคําในการเรียนภาษาอังกฤษสามารถใช๎ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารได๎เหมาะสมกับบุคคล สังคม สถานการณ์และโอกาสตามวัฒนธรรมของตนเอง รวมท้ังวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษาอยํางมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1           ม.2/1     ,      ม.2/2      ,     ม.2/3 
ต 1.2           ม.2/1     ,      ม.2/2      ,     ม.2/3     ,     ม.2/5 
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               
รวมทั้งหมด  12  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 อ22102 ภาษาอังกฤษ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2        เวลา 60 ชั่วโมง      จ านวน 1.5 นก. 
 

ศึกษาบทสนทนา นิทาน เรื่องส้ันและเรื่องจากส่ือประเภทตํางๆ ค าศัพท์ ส านวน ประโยค  
ข๎อความ ใจความส าคัญแกํนสาร หัวข๎อเรื่อง การใช๎ภาษา น้ าเสียงในการสนทนา ภาษาท่ีใช๎ขอและให๎ข๎อมูล ความ
คิดเห็น การวิเคราะห์เรื่อง ขําวท๎องถิ่น เหตุการณ์และสถานการณ์ท่ีอยูํในความสนใจเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอําน 
การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตําง การออกเสียงค าและประโยคเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยูํ 
ประเพณีวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา การสืบค๎น ค๎นคว๎า รวบรวมข๎อมูลตํางๆข๎อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกลํุมสาระการ
เรียนรู๎อื่น และแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆในการศึกษาตํอ การเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ ข๎อมูลขําวสาร และการประกอบ
อาชีพ โดยใช๎ทักษะและกระบวนการท่ีหลากหลายคือ ปฏิบัติตามส่ิงท่ีฟังและอํานพูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูล 
สรุปใจความส าคัญและแกํนสาระ วิเคราะห์เรื่อง และเหตุการณ์ท่ีอยูํในความสนใจของสังคม อธิบายเกี่ยวกับส่ือ 
ค๎นคว๎า รวมรวมและสรุปข๎อมูลข๎อเท็จจริงน าเสนอโดยการพูดและเขียน  
 ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น ค๎นคว๎า แสวงหาความรู๎และรวบรวมข๎อมูลตํางๆจากส่ือและแหลํง
เรียนรู๎ตํางๆในการศึกษาตํอ เผยแพรํประชาสัมพันธ์และประกอบอาชีพ 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ เห็นคุณคําในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช๎ภาษาอังกฤษใน
การส่ือสารได๎เหมาะสมกับบุคคล สังคม สถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา และท๎องถิ่นเมืองพัทยา โอกาสตามวัฒนธรรมของตนเองรวมท้ังวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาอยํางมี
คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1  ม.2/4  
ต 1.2         ม.2/4 
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.2/1     ,      ม.2/2 
 
รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด   
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ค าอธิบายรายวิชา 
 อ23101  ภาษาอังกฤษ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที่ 1        เวลา 60 ชั่วโมง      จ านวน 1.5 นก. 

 
ศึกษาวงค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม จ านวน1,550 ค า ภาษาในบริบทตํางๆ คือ ประโยค 

ข๎อความ ขําว ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง บทสนทนา นิทาน เรื่องส้ัน ปูายประกาศ และเรื่องจากส่ือประเภทตํางๆ 
กิจกรรม สถานการณ์ตํางๆในชีวิตประจ าวัน โครงสร๎างภาษาคือ เครื่องหมายวรรคตอน การอํานออกเสียงให๎
ถูกต๎องตามหลักการอําน การล าดับค าตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย หน๎าท่ีของ
ภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายคือภาษาท่ีใช๎ในการส่ือสารระหวํางบุคคล ค าขอร๎อง ค าแนะน า ช้ีแจงและอธิ บาย การ
ขอความชํวยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ การให๎ความชํวยเหลือ ภาษาท่ีใช๎แสดงความต๎องการ ภาษาท่ีใช๎ในการ
แสดงความรู๎สึกคิดเห็นและให๎เหตุผล การใช๎ภาษาน้ าเสียงและกริยาทําทางในการสนทนา กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน  

โดยใช๎ทักษะและกระบวนการทางภาษาท่ีหลากหลาย คือ ปฏิบัติตามส่ิงท่ีฟังและอําน ระบุ เขียนประโยค
และข๎อความให๎สัมพันธ์กับส่ิงท่ีอําน สนทนาแลกเปล่ียน ใช๎ค าขอร๎องให๎ค าแนะน าและค าช้ีแจง พูดและเขียนแสดง
ความต๎องการขอความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือ พูดแสดง  ความรู๎สึ กและความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องตํางๆใกล๎ตัว กิจกรรมตํางๆพร๎อมท้ังเขียนแสดงเหตุผลส้ันๆ  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และขําว เหตุการณ์ พูด และเขียนแสดงความคิดเห็น พูดโดยใช๎ภาษา น้ าเสียงและ
กริยา ทําทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส เข๎ารํวมจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เขียนเปรียบเทียบ
อธิบายความเหมือนและความแตกตํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆชีวิตความเป็นอยูํและวัฒนธรรมของเจ๎าของ
ภาษากับชาวไทย บรรยายเกี่ยวกับส่ิงท่ีค๎นคว๎ารวบรวมและสรุป อธิบายข๎อเท็จจริงน าเสนอด๎วยการพูดและการ
เขียน ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น ค๎นคว๎า แสวงหาความรู๎และรวบรวมข๎อมูลตํางๆจากส่ือและแหลํงการ
เรียนรู๎ตํางๆในการศึกษาตํอ เผยแพรํประชาสัมพันธ์ และประกอบอาชีพ 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ เห็นคุณคําในการเรียนภาษาอังกฤษสามารถใช๎ภาษาอังกฤษใน
การส่ือสารได๎เหมาะสมกับบุคคล สังคม สถานการณ์และโอกาสตามวัฒนธรรมของตนเอง รวมท้ังวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษาอยํางมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.3/1      ,     ม.3/2       
ต 1.2 ม.3/1      ,     ม.3/2      ,     ม.3/3     ,      ม.3/5 
ต 1.3 ม.3/1 
ต 2.1  ม.3/1      ,     ม.3/2 
ต 2.2 ม.3/2 
 
รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 อ23102  ภาษาอังกฤษ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที่ 2         เวลา 60 ชั่วโมง   จ านวน 1.5 นก. 
 

ศึกษาบทสนทนา นิทาน เรื่องส้ันและเรื่องจากส่ือประเภทตํางๆ ค าศัพท์ ส านวน ประโยค  
ข๎อความ ใจความส าคัญแกํนสาร หัวข๎อเรื่อง การใช๎ภาษา น้ าเสียงในการสนทนา ภาษาท่ีใช๎ขอและให๎ข๎อมูล ความ
คิดเห็น การวิเคราะห์เรื่อง ขําวท๎องถิ่น เหตุการณ์และสถานการณ์ท่ีอยูํในความสนใจเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอําน 
การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตําง การออกเสียงค าและประโยค เทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความ
เป็นอยูํ ประเพณีวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา การสืบค๎น ค๎นคว๎า รวบรวมข๎อมูลตํางๆข๎อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกลํุม
สาระการเรียนรู๎อื่น และแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆในการศึกษาตํอ การเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ ข๎อมูลขําวสาร และ
การประกอบอาชีพ  
 โดยใช๎ทักษะและกระบวนการท่ีหลากหลายคือ ปฏิบัติตามส่ิงท่ีฟังและอํานพูดและเขียนเพื่อขอและให๎
ข๎อมูล สรุปใจความส าคัญและแกํนสาระ วิเคราะห์เรื่อง และเหตุการณ์ท่ีอยูํในความสนใจของสังคม อธิบาย
เกี่ยวกับส่ือ ค๎นคว๎า รวมรวมและสรุปข๎อมูลข๎อเท็จจริงน าเสนอโดยการพูดและเขียน ใช๎ภาษาตํางประเทศในการ
สืบค๎น ค๎นคว๎า แสวงหาความรู๎และรวบรวมข๎อมูลตํางๆจากส่ือและแหลํงเรียนรู๎ตํางๆในการศึกษาตํอ เผยแพรํ
ประชาสัมพันธ์และประกอบอาชีพ 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ เห็นคุณคําในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช๎ภาษาอังกฤษใน
การส่ือสารได๎เหมาะสมกับบุคคล สังคม สถานการณ์และโอกาสตามวัฒนธรรมของตนเองรวมท้ังวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษาอยํางมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.3/3     ,      ม.3/4  
ต 1.2 ม.3/4 
ต 1.3 ม.3/2     ,      ม.3/3 
ต 2.1        ม.3/3 
ต 2.2        ม.3/1 
ต 3.1          ม.3/1 
ต 4.1          ม.3/1       
ต 4.2          ม.3/1      ,     ม.3/2 
 
ทั้งหมดรวม  11  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1               เวลา 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาข๎อความ ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว บทสนทนาตามสถานการณ์ตํางๆ โดยใช๎ทักษะ  
กระบวนการทางภาษาท่ีหลากหลายคือ ปฏิบัติตามส่ิงท่ีฟังและอํานบทสนทนาตามสถานการณ์จ าลองและ
สถานการณ์จริง พูด ขอความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆ  

เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ เห็นคุณคําในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช๎ภาษาอังกฤษ  
ในการส่ือสารได๎ถูกต๎องและเหมาะสม ตามสถานการณ์ตํางๆ 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  ฟังบทสนทนาแล๎วเขียนข๎อมูลบทสนทนาได๎ 
2.  พูด ส่ือความในชีวิตประจ าวันการถาม และบอกสถานท่ีอยูํ 
3.  พูดบทสนทนาส้ันๆ เพื่อการทักทายถามทุกข์สุขและแนะน าบุคคลอื่น  
4.  ฟังบทสนทนาแล๎วบอกใจความส าคัญได๎ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู๎ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ21202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่ 2              เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษา  ค าศัพท์ ส านวนประโยค ข๎อความ บทสนทนา กิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ เรื่องท่ี เป็น

บันเทิงคดีและสารคดี 
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางภาษาท่ีหลากหลาย คือปฏิบัติตามส่ิงท่ีฟังและอําน สนทนา      

แลกเปล่ียน บรรยาย และจับใจความส าคัญ  ค าช้ีแจงตามสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง พูด แสดง
ความรู๎สึกตามสถานการณ์ตํางๆ  

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ เห็นคุณคําในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช๎ภาษาอังกฤษใน
การส่ือสารได๎เหมาะสมกับบุคคล 

 
ผลการเรียนรู้ 
1.  พูดเพื่อช้ีแจงและแนะน าเกี่ยวกับเรื่อง ประเด็น ขําว เหตุการณ์ท่ีฟัง 
2. พูดบรรยายความรู๎สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ   
3. พูดส่ือความในชีวิตประจ าวันเพื่อแลกเปล่ียนข๎อมูล 
4. พูดสรุปจับใจความส าคัญ  จากการฟังและการอําน 

 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู๎ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
  อ22201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่ 1            เวลา 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาข๎อความ ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว บทสนทนาตามสถานการณ์ตํางๆ โดยใช๎ทักษะ  
กระบวนการทางภาษาท่ีหลากหลายคือ ปฏิบัติตามส่ิงท่ีฟังและอํานบทสนทนาตามสถานการณ์จ าลองและ
สถานการณ์จริง พูด ขอความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆ 

เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ เห็นคุณคําในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช๎ภาษาอังกฤษ  
ในการส่ือสารได๎ถูกต๎องและเหมาะสม ตามสถานการณ์ตํางๆ 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  ฟังบทสนทนาแล๎วเขียนข๎อมูลบทสนทนาได๎ 
2.  พูด ส่ือความในชีวิตประจ าวันการถาม และบอกสถานท่ีอยูํ 
3.  พูดบทสนทนาส้ันๆ เพื่อการทักทายถามทุกข์สุขและแนะน าบุคคลอื่น  
4.ฟังบทสนทนาแล๎วบอกใจความส าคัญได๎ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู๎ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
  อ22202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่ 2            เวลา 20 ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา  ค าศัพท์ ส านวนประโยค ข๎อความ บทสนทนา กิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ เรื่องท่ีเป็น
บันเทิงคดีและสารคดี 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางภาษาท่ีหลากหลาย คือปฏิบัติตามส่ิงท่ีฟังและอําน สนทนา      
แลกเปล่ียน บรรยาย และจับใจความส าคัญ  ค าช้ีแจงตามสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง พูด แสดง
ความรู๎สึกตามสถานการณ์ตํางๆ  

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ เห็นคุณคําในการเรียนภาษาอังกฤษ สามา รถใช๎ภาษาอังกฤษใน
การส่ือสารได๎เหมาะสมกับบุคคล 

 
ผลการเรียนรู้ 
1.  พูดเพื่อช้ีแจงและแนะน าเกี่ยวกับเรื่อง ประเด็น ขําว เหตุการณ์ท่ีฟัง 
2. พูดบรรยายความรู๎สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ   
3. พูดส่ือความในชีวิตประจ าวันเพื่อแลกเปล่ียนข๎อมูล 
4. พูดสรุปจับใจความส าคัญ  จากการฟังและการอําน 

 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู๎ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
  อ23201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1             เวลา 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาข๎อความ ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว บทสนทนาตามสถานการณ์ตํางๆ โดยใช๎ทักษะ  
กระบวนการทางภาษาท่ีหลากหลายคือ ปฏิบัติตามส่ิงท่ีฟังและอํานบทสนทนาตามสถานการณ์จ าลองและ
สถานการณ์จริง พูด ขอความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆ 

เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ เห็นคุณคําในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช๎ภาษาอังกฤษ  
ในการส่ือสารได๎ถูกต๎องและเหมาะสม ตามสถานการณ์ตํางๆ 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  ฟังบทสนทนาแล๎วเขียนข๎อมูลบทสนทนาได๎ 
2.  พูด ส่ือความในชีวิตประจ าวันการถาม และบอกสถานท่ีอยูํ 
3.  พูดบทสนทนาส้ันๆ เพื่อการทักทายถามทุกข์สุขและแนะน าบุคคลอื่น  
4.ฟังบทสนทนาแล๎วบอกใจความส าคัญได๎ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู๎ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
  อ23202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที่ 2               เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา  ค าศัพท์ ส านวนประโยค ข๎อความ บทสนทนา กิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ เรื่องท่ีเป็น
บันเทิงคดีและสารคดี 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางภาษาท่ีหลากหลาย คือปฏิบัติตามส่ิงท่ีฟังและอําน สนทนา      
แลกเปล่ียน บรรยาย และจับใจความส าคัญ  ค าช้ีแจงตามสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง พูด แสดง
ความรู๎สึกตามสถานการณ์ตํางๆ  

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ เห็นคุณคําในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช๎ภาษาอังกฤษใน
การส่ือสารได๎เหมาะสมกับบุคคล 

 
ผลการเรียนรู้ 
1.  พูดเพื่อช้ีแจงและแนะน าเกี่ยวกับเรื่อง ประเด็น ขําว เหตุการณ์ท่ีฟัง 
2. พูดบรรยายความรู๎สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ   
3. พูดส่ือความในชีวิตประจ าวันเพื่อแลกเปล่ียนข๎อมูล 
4. พูดสรุปจับใจความส าคัญ  จากการฟังและการอําน 

 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู๎ 
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การจัดการเรียนรู ้
 การจัดการเรียนรู๎เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสํูการปฏิบัติ  หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู๎  สมรรถนะของผ๎ูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็น
เปูาหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ผ๎ูสอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู๎  จัดการเรียนรู๎  เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู๎ทั้ง  8  กลํุมสาระการเรียนรู๎  รวมท้ังปลูกฝังเสริมสร๎างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  พัฒนาทักษะตํางๆ
อันสมรรถนะส าคัญท่ีต๎องให๎เกิดแกํผ๎ูเรียน 

1. หลักการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู๎  สมรรถนะส าคัญและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยยึดหลักวํา  ผ๎ูเรียนมี
ความส าคัญท่ีสุด  เช่ือวําทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎  ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกับผ๎ูเรียน  
กระบวนการจัดการเรียนรู๎ต๎องสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียน  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ค านึงถึงความ
แตกตํางระหวํางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง  เน๎นให๎ความส าคัญท้ังความรู๎  และคุณธรรม 

2. กระบวนการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  ผ๎ูเรียนจะต๎องอาศัยกระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลาย  เป็น

เครื่องมือท่ีจะน าพาตนเองไปสํูเปูาหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู๎ที่จ าเป็นส าหรับผ๎ูเรียน  อาทิ  
กระบวนการเรียนรู๎แบบบรูณาการ  กระบวนการสร๎างความรู๎  กระบวนการคิด  กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหา  กระบวนการเรียนรู๎จากประสบการณ์จริง  กระบวนการปฏิบัติ  ลง
มือท าจริง  กระบวนการจัดการ  กระบวนการการวิจัย  กระบวนการเรียนรู๎การเรียนรู๎ของตนเอง  
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

กระบวนการเหลํานี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู๎ที่ผ๎ูเรียนควรได๎รับการฝึกฝน  พัฒนา  เพราะจะ
สามารถชํวยให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดี  บรรลุเปูาหมายของหลักสูตร  ดังนั้น  ผ๎ูสอนจึงจ าเป็นต๎องศึกษาท าความ
เข๎าใจในกระบวนการเรียนรู๎ตํางๆเพื่อให๎สามารถเลือกใช๎ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ผ๎ูสอนต๎องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให๎เข๎าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู๎  ตัวชี้วัด  สมรรถนะส าคัญของ

ผ๎ูเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผ๎ูเรียน  แล๎วจึงพิจารณาออกแบบการ
จัดการเรียนรู๎โดยเลือกใช๎วิธีสอนแลํเทคนิคการสอน  ส่ือ/แหลํงเรียนรู๎  การวัดและประเมินผล  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปูาหมายท่ีก าหนด    

4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
การจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีคุณภาพตามเปูาหมายของหลักสูตร  ท้ังผ๎ูสอนและผ๎ูเรียน   ดังนี้ 

4.1.  บทบาทของผู้สอน 
1)  ศึกษาวิเคราะห์ผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล  แล๎วน าข๎อมูลมาใช๎ในการวางแผนการจัดการ

เรียนรู๎ที่ท๎าทายความสามารถของผ๎ูเรียน 
2)  ก าหนดเปูาหมายท่ีต๎องการให๎เกิดข้ึนกับผ๎ูเรียน  ด๎านความรู๎และทักษะกระบวนการท่ี

เป็นความคิดรวบยอด  หลักการและความสัมพันธ์  รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3)  ออกแบบการเรียนรู๎และจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคลและ

พัฒนาการทางสมอง  เพื่อน าผ๎ูเรียนไปสํูเปูาหมาย 
4)  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎  และดูแลชํวยเหลือให๎ ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎ 
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5)  จัดเตรียมและเลือกใช๎ส่ือให๎เหมาะสมกับกิจกรรม  น าภูมิปัญญาท๎องถิ่น  เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมาประยุกต์ใช๎ในการเรียนการสอน 

6)  ประเมินความก๎าวหน๎าของผ๎ูเรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติ
ของวิชาและระดับพัฒนาการของผ๎ูเรียน 

7)  วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช๎ในการซํอมเสริมและพัฒนาผ๎ูเรียน  รวมท้ังปรับปรุงการ
จัดการเรียนการเรียนการสอนของตนเอง 

4.2.  บทบาทของผู้เรียน 
1)  ก าหนดเปูาหมาย  วางแผน  และรับผิดชอบการเรียนของตนเอง 
2)  เสาะแสวงหาความรู๎  เข๎าถึงการเรียนรู๎  วิเคราะห์  สังเคราะห์ข๎อความรู๎  ต้ังค าถาม  

คิดหาค าตอบ  หรือหาแนวทางแก๎ปัญหาด๎วยวิธีตางๆ 
3)  ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปส่ิงท่ีได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง  และน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ใน

สถานการณ์ตํางๆ 
4)  มีปฏิสัมพันธ์  ท างาน  ท ากิจกรรมรํวมกับกลํุมและครู 
5)  ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของตนเองอยํางตํอเนื่อง 

สื่อการเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู๎เป็นเครื่องมือสํงเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎ผ๎ูเรียนเข๎าถึงความรู๎  ทักษะ  
กระบวนการ  และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู๎ของหลักสูตรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ส่ือการเรียนรู๎มี
หลากหลายประเภท  ท้ังส่ือธรรมชาติ  ส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ือเทคโนโลยี  และเครือขํายการเรียนรู๎ตํางๆ ท่ีมีในท๎องถิ่น  
การเลือกใช๎ส่ือควรเลือกให๎มีความเหมาะสมกับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู๎ที่หลากหลายของผ๎ูเรียน  
 การจัดหารส่ือการเรียนรู๎  ผ๎ูเยนและผ๎ูสอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง  หรือปรับปรุงเลือกใช๎อยํางมี
คุณภาพจากส่ือตํางๆ ท่ีมีอยูํรอบตัวเพื่อน ามาใช๎ประกอบการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถสํงเสริมและส่ือสารให๎ผ๎ูเรียน
เกิดการเรียนรู๎  โดยสถานศึกษาควรจัดให๎มีอยํางพอเพียง  เพื่อพัฒนาให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางแท๎จริง  
สถานศึกษา  เขตพื้นท่ีการศึกษา  ท๎องถิ่น  ชุมชน  สังคมโลก 

1. จัดให๎มีแหลํงการเรียนรู๎  ศูนย์ส่ือการเรียนรู๎  ระบบสารสนเทศการเรียนรู๎  และเครือขํายการ
เรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน  เพื่อการศึกษาค๎นคว๎าและการแลกเปล่ียนประสบการณ์การ
เรียนรู๎  ระหวํางสถานศึกษา  ท๎องถิ่น  ชุมชน  สังคมโลก 

2. จัดท าและจัดหาส่ือการเรียนรู๎ส าหรับการศึกษาค๎นคว๎าของผ๎ูเรียน  เสริมความรู๎ให๎ผ๎ูสอน  รวมท้ัง
จัดหาส่ิงท่ีมีอยูํในท๎องถิ่นมาประยุกต์ใช๎เป็นส่ือการเรียนรู๎ 

3. เลือกและใช๎ส่ือการเรียนท่ีมีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย  สอดคล๎อง  กับ
วิธีการเรียนรู๎ธรรมชาติของสาระการเรียนรู๎  และความแตกตํางระหวํางบุคคลของผ๎ูเรียน 

4. ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู๎ที่เลือกใช๎อยํางเป็นระบบ 
5. ศึกษาค๎นคว๎า  วิจัย  เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนให๎สอดคล๎องกับกระบวนการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน 
6. จัดให๎มีการก ากับ  ติดตาม  ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับส่ือและการใช๎ส่ือการเรียน 

เป็นระยะๆและสม่ าเสมอ ในการจัดท าการเลือกใช๎  และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู๎ที่ใช๎ในสถานศึกษา  
ควรค านึงถึงหลักการส าคัญของส่ือการเรียนรู๎  เชํน  ความสอดคล๎องกับหลักสูตร  วัตถุประสงค์การเรียนรู๎  การ 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎  การจัดประสบการณ์ให๎ผ๎ูเรียน  เนื้อหามีความถูกต๎องและทันสมัย  ไมํกระทบความ
มั่นคงของชาติ  ไมํขัดตํอศีลธรรม  มีการใช๎ภาษาท่ีถูกต๎อง  รูปแบบการน าเสนอท่ีเข๎าใจงําย  และนําสนใ  
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คณะกรรมการด าเนินการ 
 
 

 
 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 

1.  นายบรรลือ   กุลละวณิชย์   ประธาน  
  2.  นายอรรถวุฒิ  โพธ์ิแก๎ว    รองประธาน  
  3.  นายอุฤทธ์ิ นันทสุรศักด์ิ   ผู๎แทนองค์กรปกครองท๎องถ่ิน 
  4.  นางโสภา     คิดหาผล    ผู๎แทนศิษย์เกํา 
  5.  นางวันดี   อัญชลีวิวัฒน์   ผู๎แทนศิษย์เกํา 
  6.  พระครูวิมลภาณ    ผู๎แทนองค์กรศาสนา 
  7.  พระครูวิมลธรรมสิทธ์ิ    ผู๎แทนองค์กรศาสนา 
  8.  นางระภี  ศรีขจร     ผู๎แทนผู๎ปกครอง 

9.  นายมรกต   หนูหํวง    ผู๎แทนผู๎ปกครอง 
10.นางสุกัญญา    ปานทับ    ผู๎แทนครู 

  11.นายวิสิทธ์ิ          ฉัตรมงคล   ผู๎แทนครู 
  12.นางระเบียบ  หนูหํวง    ผู๎แทนครู 
  13.นายคนึง  นักสะกิด    ผู๎แทนชุมชน 
    14.นางสาวพรพิมล สมทรัพย์    ผู๎แทนชุมชน 
  15.นายณัฐวุฒิ นิลวิเศษ    ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
  16.นางสาวสุมาลี    สุวัตถาภรณ์   ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
  17.นายสมคิด   อุํนเรือน    ผู๎ทรงคุณวุฒิ   

18.นายสมสิน  ทิพย์มณี    ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
19.นางเบญจภรณ์    ชวลิตนิติธรรม   ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
20.นายพูลศักด์ิ  พงษ์พิพัฒน์วัฒนา   เลขานุการ  

 

1. นายพูลศักด์ิ  พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผู๎อ านวยการสถานศึกษา          ประธานกรรมการ 
2. นายวิสิทธ์ิ  ฉัตรมงคล  รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา    รองประธานกรรมการ 
3. นางภัทรวดี  เข๎มแข็ง รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา    รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวสายชล โชติธนากิจ หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย กรรมการ 
5. นายสาวเกศินี สนธิศิริ หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ กรรมการ 
6. นางกชกร  ปรีสงค์ หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร ์ กรรมการ 
7. นางสุกัญญา  ปานทับ หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมฯ กรรมการ 
8. นายพัฒนพงษ์ ตราชู หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาฯ กรรมการ 
9. นางผจงจิตร  ชีวพัฒนพิบูลย์ หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ กรรมการ 
10. นางนารี จูงจิตรด ารงค์ หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลป กรรมการ 
11. นางสาวจรูญทรัพย์  ใจดีเย็น หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ กรรมการ 
12. นางสาวกาญจนา ศิริวรรณ หัวหน๎างานแนะแนว กรรมการ 
13. นางวราภัสร์  บุญนํวม หัวหน๎าวิชาการ ระดับประถมศึกษา กรรมการ 
14. นางสุกัญญา  ปานทับ หัวหน๎างานวิชาการ กรมการและเลขานุการ 


