หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบารุงรวิวรรณวิทยา
พุทธศักราช 25๖๑ (ฉบับปรับปรุง)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕1

โรงเรียนบารุงรวิวรรณวิทยา
สานักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
2

คานา
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ประกำศใช้ห ลั กสู ตรแกนกลำงกำรศึ ก ษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยกำหนดให้โรงเรียนต้นแบบกำรใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มีควำมพร้อม
เริ่มใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ดังนี้
1. ปี กำรศึกษำ 2552 ให้ ใช้ห ลั กสู ตรแกนกลำงกำรศึก ษำขั้ นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 4 ในโรงเรียนต้นแบบกำรใช้หลักสูตรฯ
2. ปี กำรศึกษำ 2553 ให้ ใช้ห ลั กสู ตรแกนกลำงกำรศึก ษำขั้ นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 4 ในโรงเรียนทั่วไปและชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
และ 5
3. ปีกำรศึกษำ 2554 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช
2551 ทุกชั้นเรียน
โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ สำนักงำนเขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร ได้ดำเนินกำรจัดทำ
หลักสูตรสถำนศึกษำโดยใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 เป็นแกนหลักเพื่อ
กำหนดกำรจัดทำโครงสร้ ำงและสำระหลั กสู ตรสถำนศึกษำและหลั กสู ตรท้องถิ่น ของกรุงเทพมหำนคร
(กรุ ง เทพศึ ก ษำ) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของสถำนศึ ก ษำ ซึ่ ง ในกำรจั ด ท ำหลั ก สู ต รสถำนศึ ก ษำครั้งนี้
เป็นกำรสร้ำงหลักสูตรที่อำศัยกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน คณะครู ผู้ปกครองและชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้สำมำรถ
ขับเคลื่อนไปสู่กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภำพด้ำนควำมรู้และทักษะที่จำเป็นในกำรดำรงชีวิต
ในสังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและแสวงหำควำมรู้เพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต และเพื่อให้
เป็ น ไปตำมเจตนำรมณ์ ใ นกำรจั ด กำรศึ ก ษำตำมมำตรฐำนกำรศึ ก ษำที่ ก ำหนดในหลั ก สู ต รแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ในสิ้ น ปี กำรศึ ก ษำ 25๖๐ ทำงโรงเรียนได้ ร่ว มกั น ตรวจสอบ ทบทวนหลั กสู ตรสถำนศึ ก ษำ
โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช 2551 เพื่อเป็นกรอบทิศทำง
ในกำรนำหลักสูตรไปใช้ ในปีกำรศึกษำ 25๖๑ อย่ำงมีประสิทธิภำพและเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญำ มีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีศักยภำพควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุขโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วนที่ให้ควำมร่วมมือและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตร
ฉบั บ นี้ ให้ มีควำมสมบู ร ณ์และเหมำะสมตำมบริบ ทต่ อกำรจัด กำรศึก ษำในโรงเรี ยนบำรุ งรวิว รณวิ ท ยำ
เป็นอย่ำงยิ่ง
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จุดหมำยหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
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วิสัยทัศน์โรงเรียน
เป้ำหมำยของโรงเรียน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ
โครงสร้ำงเวลำเรียน
โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นปี
คำอธิบำยรำยวิชำ
คำอธิบำยรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
คำอธิบำยรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
คำอธิบำยรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
คำอธิบำยรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
คำอธิบำยรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
คำอธิบำยรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
คำอธิบำยรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
คำอธิบำยรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
คำอธิบำยรำยวิชำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ
คณะผู้จัดทำ

4

๔
๔
๔
๔
๕
8
1๘
๒๐
๓๐
๓๑
๔๔
๖๗
๙๒
1๒๘
14๑
1๕๘
1๖๘
1๘๖
2๒๗
2๓๘
2๔๐

ประกาศโรงเรียนบารุงรวิวรรณวิทยา
เรื่อง

ให้ใช้หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ พุทธศักรำช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง)
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑

เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสอดคล้องกับสภำพควำมเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม
และควำมเจริ ญ ก้ ำ วหน้ ำ ทำงวิ ท ยำกำร เป็ น กำรสร้ ำ งกลยุ ท ธใหม่ ใ นกำรพั ม นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของบุ คคล สั งคมไทย ผู้ เรียนมีศักยภำพในกำรแข่งขัน และควำมร่ว มมื อ ย่ ำ ง
สร้ำงสรรค์ในสังคมโลก ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในควำมเป็นไทย มีระเบียบวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมและยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นไปตำม
เจตนำรมณ์ มำตรำ 80 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540 และพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับเพิ่มเติม) พุทธศักรำช 2545
โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ในปี
กำรศึกษำ 2553 โดยได้ศึกษำทำควำมเข้ำ ใจและจัด ทำหลั กสู ตรสถำนศึ กษำตำมแนวของหลั ก สู ต ร
แกนกลำงและหลักสูตรท้องถิ่นของกรุงเทพมหำนคร (กรุงเทพศึกษำ) ซึ่งกรรมกำรจัดทำหลักสูตรและ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำได้ร่วมกันวิเครำะห์ ศึกษำจุดเน้น ควำมต้องกำรของโรงเรียน และตรวจสอบ
ทบทวนหลักสูตรสถำนศึกษำในปีกำรศึกษำ 25๖๐ เพื่อปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในปีกำรศึกษำ 25๖๑
ทั้ ง นี้ หลั ก สู ต รสถำนศึ ก ษำได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนำคม พ.ศ. 25๖๑ จึงประกำศให้ใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ
โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 25๖๑

(นำยถำวร ถำวรำนนท์)
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

(นำงนัยนำ เอื้ออำนวยชัย)
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ
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ความนา
จำกที่กระทรวงศึ กษำธิ กำรให้ ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้นฐำนได้ ดำเนิ น กำร
ทบทวนหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2544 เพื่อพัฒนำไปสู่หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยนำผลกำรศึกษำ ข้อมูลกำรวิจัยและข้อมูลจำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) มำใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมเหมำะสมชัดเจน
กับ ท้องถิ่น โดยมีเป้ ำหมำยในกำรพัฒ นำคุณภำพผู้ เรียน ให้ มีกระบวนกำรนำหลั กสู ตรไปสู่ กำรปฏิบัติ
โดยมีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมำย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มำตรฐำน
กำรเรี ย นรู้ และตัว ชี้วัด โครงเวลำเรี ย น ตลอดจนกำรวัดประเมินผลให้ มีควำมสอดคล้ องกับมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ เปิดโอกำสให้โรงเรียนสำมำรถกำหนดทิศทำงในกำรจัดทำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในแต่ละ
ระดับ ตำมควำมพร้ อมและจุ ดเน้ น โดยมีกรอบแกนกลำงเป็นแนวทำงที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองคุณภำพ
ที่สังคม ผู้ปกครองคำดหวัง มีกำรกำหนดทิศทำงที่ชัดเจนสู่พลเมืองสังคมอำเซียนที่มีคุณภำพในอนำคต
ที่มีควำมพร้อมในกำรก้ำวเข้ำสู่สังคมคุณภำพ มีควำมรู้อย่ำงแท้จริง
โรงเรี ย นบ ำรุ ง รวิ ว รรณวิ ท ยำ ซึ่ ง เป็ น สถำนศึ ก ษำระดั บ กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน สั ง กั ด
กรุงเทพมหำนคร ได้ดำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมคำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ 293/2551 ลงวันที่
11 กรกฎำคม 2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 จึงประกำศ
ให้ ใช้ หลั กสู ตรสถำนศึ กษำโรงเรี ยนบ ำรุ งรวิ วรรณวิ ทยำ พุ ท ธศั ก รำช 2553 ตำมหลั ก สู ต รแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2553 เป็นต้นมำ จึงพัฒนำโดยควำมร่วมมือ
ของชุมชน และเกิดจำกควำมต้องกำรของชุมชนเป็นหลัก ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรหลักสูตรเพื่อพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนด ซึ่งมีเป้ำหมำยที่กำรมุ่งพัฒ นำผู้เรียนให้ เป็นคนดี มีปัญญำ
มี ค วำมสุ ข มี ศั ก ยภำพในกำรศึ ก ษำต่ อ และประกอบอำชี พ และมุ่ ง หวั ง ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วำมสมบู ร ณ์
ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์และสังคม อีกทั้งมีควำมรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรดำรงชีวิต
อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 จุดเน้น
ตำมหลั กสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 กำรอยู่ร่ว มกันในสังคมยุคปัจจุบัน
ดังนั้น หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ พุทธศักรำช 25๖๑ (ฉบับปรับปรุง) ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำ 2551 จึงประกอบด้วยสำระสำคัญของหลักสูตรแกนกลำง สำระควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนท้องถิ่น และสำระสำคัญที่สถำนศึกษำพัฒนำเพิ่มเติม โดยจัดเป็นสำระกำรเรียนรู้รำยวิชำพื้นฐำนตำ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด และสำระกำรเรียนรู้รำยวิชำเพิ่มเติม จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยปี
และก ำหนดคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องสถำนศึ ก ษำตำมคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องหลั กสู ตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และกำหนดเพิ่มเติมตำมบริบทของโรงเรียนที่มุ่งพั ฒนำ
ผู้เรียนให้มีควำมรู้พื้นฐำนกำรประกอบอำชีพสู่สำกล สำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขตำมที่หลักสูตร
คำดหวังและควำมต้องกำรของจุดเน้นของท้องถิ่นสู่สำกลในสังคมโลก และใช้ข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นเป็น
กรอบทิศทำงในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน ดังนี้
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วิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
“หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชำติให้ เป็น
มนุษย์ที่มีควำมสมดุลทั้งด้ำนร่ำงกำย ควำมรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ยึดมั่นในกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีควำมรู้และทักษะ
พื้นฐำน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อกำรศึกษำต่อกำรประกอบอำชีพ และกำรศึกษำตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้ เรี ย นเป็ น ส ำคัญบนพื้นฐำนควำมเชื่อว่ำ ทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒ นำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพ
ผู้เรียนมีควำมตระหนักรักท้องถิ่น และดำเนินชีวิตอย่ำงพอเพียง”
หลักการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๑. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำเพื่อควำมเป็นเอกภำพของชำติมีจุดหมำยและมำตรฐำนกำรเรียนรู้
เป็ น เป้ ำหมำยส ำหรั บ พัฒ นำเด็กและเยำวชนให้ มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐำนของ
ควำมเป็นไทยควบคู่กับควำมเป็นสำกล
๒. เป็น หลัก สูต รกำรศึ ก ษำเพื่อ ปวงชนที่ป ระชำชนทุก คนมีโ อกำสได้รับ กำรศึก ษำอย่ำ ง
เสมอภำคและมีคุณภำพ
๓. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำที่สนองกำรกระจำยอำนำจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
ให้สอดคล้องกับสภำพและควำมต้องกำรของท้องถิ่น
๔. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำที่มีโครงสร้ำงยืดหยุ่นทั้งด้ำนสำระกำรเรียนรู้เวลำและกำรจัดกำรเรียนรู้
๕. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๖. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำสำหรับกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัยครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย สำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ และประสบกำรณ์
จุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่ำของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตำมหลักธรรมของพระพุทธศำสนำ หรือศำสนำที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร กำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต
๓. มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักกำรออกกำลังกำย
๔. มี ค วำมรั ก ชำติ มี จิ ต ส ำนึ ก ในควำมเป็ น พลเมื อ งไทยและพลโลก ยึ ด มั่ น ในวิ ถี ชี วิ ต และ
กำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๕. มีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย กำรอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม
มีจิตสำธำรณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้ำงสิ่งที่ดีงำมในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข
เป้าหมาย/จุดเน้นของกรอบหลักสูตรท้องถิ่น
“ส ำนั ก กำรศึ ก ษำ กรุ ง เทพมหำนคร เป็ น หน่ ว ยงำนที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นกำรจั ด กำรศึ ก ษำของ
สถำนศึกษำในสังกัดกรุงเทพมหำนคร เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มุ่งเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมสำมำรถและทักษะในกำรอ่ำน
กำรเขียน รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำเป็น ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
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เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีควำมรัก ควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่นของตน สำมำรถ
แสดงออกและกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองได้ถูกต้องเหมำะสมภำยใต้คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึง
ประสงค์
วิสัยทัศน์โรงเรียน
“โรงเรี ย นบ ำรุ ง รวิ ว รรณวิ ท ยำมี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรที่ เ ป็ น ระบบ โดยใช้ ห ลั ก กำรมี ส่ ว นร่ว ม
ครูได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้รับกำรพัฒนำ
ให้เป็นคนดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ดำรงชีวิตแบบพอเพียง รักควำมเป็นไทย ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
เป้าหมายของโรงเรียน
1. โรงเรียนมีระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ โดยใช้หลักกำรมีส่วนร่วม
2. โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่ำงๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นำศักยภำพของ
นักเรียนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน
3. ครูทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีควำมรู้สำมำรถในกำรจัด
กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีขวัญกำลังใจในกำรทำงำน
4. ผู้เรียนเป็นคนดี มีควำมสำมำรถ มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ
๕. ผู้เรียนดำรงชีวิตอยู่อย่ำงพอเพียง รักควำมเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในกำรพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ พุทธศักรำช 25๖๐
(ฉบับปรับปรุง) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 มุ่งเน้นพัฒนำผู้เรียนให้มี
คุณภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดังนี้
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ พุทธศักรำช 25๖๐ (ฉบับปรับปรุง) ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประกำร
ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นควำมสำมำรถในกำรรับและกำรส่งสำร มีวัฒนธรรมใน
กำรใช้ภำษำถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ำวสำรและประสบกำรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม รวมทั้งกำรเจรจำต่อรองเพื่อ
ขจัดและลดปัญหำควำมขัดแย้งต่ำงๆ กำรเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำรด้วยหลักเหตุและควำมถูกต้อง
ตลอดจนกำรเลือกใช้วิธีกำรสื่อสำร ที่มีประสิทธิภำพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิด
อย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือ
สำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่งเหมำะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ
ที่ เ ผชิ ญ ได้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ งเหมำะสมบนพื้ น ฐำนของหลั ก เหตุ ผ ล คุ ณ ธรรมและข้ อ มู ล สำรสนเทศ เข้ ำ ใจ
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ควำมสัมพันธ์และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในสังคม แสวงหำควำมรู้ ประยุกต์ควำมรู้ มำใช้ใน
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ และมีกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง
สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นควำมสำมำรถในกำรนำกระบวนกำรต่ำงๆ ไปใช้ใน
กำรดำเนินชีวิตประจำวัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำ งต่อเนื่อง กำรทำงำนและกำรอยู่ร่วมกันใน
สั งคมด้ว ยกำรสร้ ำงควำมสมพัน ธ์อัน ดีร ะหว่ำงบุคคล กำรจัดกำรปัญหำและควำมขัดแย้งต่ำงๆ อย่ำง
เหมำะสม กำรปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้ อม และกำรรู้จักหลีกเลี่ ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นควำมสำมำรถในกำรเลือกและใช้เทคโนโลยีด้ำน
ต่ ำ งๆ และมี ทั ก ษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพื่ อ กำรพั ฒ นำตนเองและสั ง คม ในด้ ำ นกำรเรี ย นรู้
กำรสื่อสำร กำรทำงำน กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้องและมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้
สำมำรถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คมได้ อ ย่ ำ งมี ค วำมสุ ข ในฐำนะเป็ น พลเมื อ งไทยและพลโลก โรงเรี ย น
บำรุงรวิวรรณวิทยำ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ คุณลั กษณะอันพึงประสงค์ ของหลั กสูตรแกนกลำงกำรศึ ก ษำ
ขั้นพื้นฐำน ครอบคลุมคุณลักษณะที่จำเป็นของนักเรียนที่โรงเรียนมุ่งพัฒนำแล้ว จึงกำหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนี้
๑. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่ำงพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
๗. รักควำมเป็นไทย
๘. มีจิตสำธำรณะ
คาอธิบายความหมาย
ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ หมำยถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงกำรเป็นพลเมืองดีของชำติธำรงไว้
ซึ่งควำมเป็นชำติไทย ศรัทธำ ยึดมั่นในศำสนำและเคำรพเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์
ผู้ ที่ รั ก ชำติ ศำสน์ กษั ต ริ ย์ คื อ ผู้ ที่ มี ลั ก ษณะซึ่ ง แสดงออกถึ ง กำรเป็ น พลเมื อ งดี ข องชำติ
มี ค วำมสำมั ค คี ป รองดอง ภู มิ ใ จ เชิ ด ชู ค วำมเป็ น ชำติ ไ ทย ปฏิ บั ติ ต นตำมหลั ก ศำสนำที่ ต นนั บ ถื อ และ
แสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์
ตัวชี้วัด
๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชำติ
๑.๒ ธำรงไว้ซึ่งควำมเป็นชำติไทย
๑.๓ ศรัทธำ ยึดมั่น และปฏิบัติตนตำมหลักศำสนำ
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๑.๔ เคำรพเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์
ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต หมำยถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงกำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง ประพฤติตรงตำม
ควำมเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งทำงกำย วำจำ ใจ
ผู้ที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริต คือ ผู้ที่ประพฤติตรงตำมควำมเป็นจริงทั้งทำงกำย วำจำ ใจ และยึดหลัก
ควำมจริง ควำมถูกต้องในกำรดำเนินชีวิต มีควำมละอำยและเกรงกลัวต่อกำรกระทำผิด
ตัวชี้วัด
๒.๑ ประพฤติตรงตำมควำมเป็นจริงต่อตนเองทั้งทำงกำย วำจำ ใจ
๒.๒ ประพฤติตรงตำมควำมเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทำงกำย วำจำ ใจ
ข้อที่ ๓ มีวินัย
มี วิ นั ย หมำยถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ แ สดงออกถึ ง กำรยึด มั่ นในข้ อ ตกลง กฎเกณฑ์ และระเบี ยบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม
ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน
และสังคมเป็นปกติวิสัยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ตัวชี้วัด
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ใฝ่เรียนรู้ หมำยถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงควำมตั้งใจ เพียรพยำยำมในกำรเรียน แสวงหำ
ควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน
ผู้ ที่ใฝ่ เรี ย นรู้ คือ ผู้ ที่มีลั กษณะซึ่งแสดงออกถึงควำมตั้งใจ เพียรพยำยำมในกำรเรียน และ
เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้แสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียนอย่ำงสม่ำเสมอ
ด้วยกำรเลือกใช้สื่ ออย่ำงเหมำะสม บันทึกควำมรู้ วิเครำะห์ สรุปเป็นองค์ควำมรู้ แลกเปลี่ยนเรีย นรู้
ถ่ำยทอด เผยแพร่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยำยำมในกำรเรียน และเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้
๔.๒ แสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน ด้วยกำรเลือกใช้
สื่ออย่ำงเหมำะสม สรุปเป็นองค์ควำมรู้ และสำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ข้อที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง
อยู่ อย่ ำงพอเพีย ง หมำยถึง คุณลั กษณะที่แสดงออกถึง กำรดำเนินชีวิ ตอย่ำงพอประมำณ
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
ผู้ ที่อยู่ อย่ ำงพอเพีย ง คือ ผู้ ที่ดำเนินชีวิตอย่ำ งประมำณตน มีเหตุผ ล รอบคอบ ระมัดระวั ง
อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยควำมรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่ำของทรัพยำกรต่ำงๆ มีกำรวำงแผน
ป้องกันควำมเสี่ยงและพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง
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ตัวชี้วัด
๕.๑ ดำเนินชีวิตอย่ำงพอประมำณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการทางาน
มุ่งมั่นในกำรทำงำน หมำยถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงควำมตั้งใจและรับผิดชอบในกำรทำ
หน้ำที่กำรงำนด้วยควำมเพียรพยำยำม อดทน เพื่อให้งำนสำเร็จตำมเป้ำหมำย
ผู้ ที่ มุ่ ง มั่ น ในกำรท ำงำน คื อ ผู้ ที่ มี ลั ก ษณะซึ่ ง แสดงออกถึ ง ควำมตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำยด้วยควำมเพียรพยำยำม ทุ่มเทกำลังกำย กำลังใจ ในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ ให้สำเร็จลุล่วง
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดด้วยควำมรับผิดชอบและมีควำมภำคภูมิใจในผลงำน
ตัวชี้วัด
๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรงำน
๖.๒ ทำงำนด้วยควำมเพียรพยำยำม และอดทนเพื่อให้งำนสำเร็จตำมเป้ำหมำย
ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย
รักควำมเป็นไทย หมำยถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงควำมภำคภูมิใจ เห็นคุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์
สืบทอดภูมิปัญญำไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภำษำไทยในกำรสื่อสำรได้อย่ำง
ถูกต้องและเหมำะสม
ผู้ ที่รั กควำมเป็ น ไทย คือ ผู้ ที่มีควำมภำคภูมิใจ เห็ นคุณค่ำ ชื่นชม มีส่ ว นร่ว มในกำรอนุรักษ์
สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญำไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย มีควำมกตัญญูกตเวที
ใช้ภำษำไทยในกำรสื่อสำรอย่ำงถูกต้องเหมำะสม
ตัวชี้วัด
๗.๑ ภำคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีควำมกตัญญูกตเวที
๗.๒ เห็นคุณค่ำและใช้ภำษำไทยในกำรสื่อสำรได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
๗.๓ อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญำไทย
ข้อที่ ๘ มีจิตสาธารณะ
มีจิตสำธำรณะ หมำยถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถำนกำรณ์ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชนและสังคม ด้วยควำมเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน
ผู้ที่มีจิตสำธำรณะ คือ ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันควำมสุขส่วนตนเพื่อ
ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้ำใจ เห็นใจผู้ที่มีควำมเดือดร้อน อำสำช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
ด้ ว ยแรงกำย สติ ปั ญ ญำ ลงมื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หำหรื อ ร่ ว มสร้ ำ งสรรค์ สิ่ ง ที่ ดี ง ำมให้ เ กิ ด ในชุ ม ชน
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ตัวชี้วัด
๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
๘.๒ เข้ำร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัดและสำระการเรียนรู้
ไว้ดังนี้
มาตรฐานการเรียนรู้
การพัฒ นาผู้ เรี ย นให้ เกิดความสมดุล ต้องคานึงถึงหลั กพัฒ นาการทางสมองและพหุ ปั ญ ญา
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา
๖. ศิลปะ
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘. ภาษาต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น
ซึ่งสะท้อนถึงมำตรฐำนกำรเรียนรู้ มีควำมเฉพำะเจำะจงและมีควำมเป็นรูปธรรม นำไปใช้ในกำรกำหนด
เนื้ อหำ จั ดทำหน่ ว ยกำรเรี ย นรู้ จั ดกำรเรียนกำรสอน และเป็นเกณฑ์ส ำคัญส ำหรับกำรวัดประเมินผล
เพื่อตรวจสอบคุณภำพผู้เรียน
๑. ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับกำรศึกษำภำคบัง คับ
(ประถมศึกษำปีที่ ๑ - มัธยมศึกษำปีที่ ๓) หลักสูตรได้มีกำรกำหนดรหัสกำกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด เพื่อควำมเข้ำใจและให้สื่อสำรตรงกัน ดังนี้
ว ๑.๑ ป. ๑/๒
ว
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
๑.๑ สำระที่ ๑ มำตรฐำนข้อที่ ๑
ป.๑/๒ ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ข้อที่ ๒
สาระการเรียนรู้
สำระกำรเรี ย นรู้ ประกอบด้ว ย องค์ควำมรู้ ทักษะหรือกระบวนกำรเรียนรู้และคุณลั กษณะ
อันพึงประสงค์ ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจำเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น
๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้
12

ภาษาไทย :
ความรู้ ทักษะและวัฒนธรรม
การใช้ภาษา เพื่อการสื่อสาร
ความชื่นชม การเห็นคุณค่า
ภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษา
ประจาชาติ
ภาษาต่างประเทศ : ควำมรู้
ทักษะ เจตคติและวัฒนธรรม ใช้
ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำร
กำรแสวงหำควำมรู้และประกอบ
อำชีพ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี :
ควำมรู้ ทักษะ และเจตคติ
ในกำรทำงำน กำรจัดกำร
กำรดำรงชีวิต กำรประกอบอำชีพ
และกำรใช้เทคโนโลยี

คณิตศาสตร์ :
กำรนำควำมรู้ทักษะและ
กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ไปใช้
ในกำรแก้ปัญหำ กำรดำเนินชีวิต
และศึกษำต่อ กำรมีเหตุมผี ล
มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์
พัฒนำกำรคิดอย่ำงเป็นระบบและ
สร้ำงสรรค์

วิทยาศาสตร์ :
กำรนำควำมรู้และกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ไปใช้ในกำรศึกษำ
ค้นคว้ำหำควำมรู้ และแก้ปัญหำ
อย่ำงเป็นระบบ กำรคิดอย่ำง
เป็นเหตุเป็นผล คิดวิเครำะห์
คิดสร้ำงสรรค์ และจิวิทยำศำสตร์

องค์ความรู้ ทักษะสาคัญ
และคุณลักษณะ
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ศิลปะ :
ควำมรู้และทักษะในกำรคิดริเริ่ม
จินตนำกำร สร้ำงสรรค์งำน
ศิลปะ สุนทรียภำพและกำรเห็น
คุณค่ำทำงศิลปะ
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สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
: การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็น
พลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรม
ของศาสนา การเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ความรักชาติ และภูมิใจในความ
เป็นไทย

สุขศึกษาและพลศึกษา :
ความรู้ ทักษะและเจตคติในการสร้าง
เสริมสุขภาพพลานามัยของตนเองและ
ผู้อื่น การป้องกันและปฏิบัติต่อสิง่ ต่างๆ
ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและทักษะ
ในการดาเนินชีวิต

วิสัยทัศน์
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชำติให้เป็นมนุษย์ ที่มี
ควำมสมดุลทั้งด้ำนร่ำงกำย ควำมรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในกำรปกครอง
ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีควำมรู้และทักษะพื้นฐำน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อ
กำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐำนควำมเชื่อว่ำ
ทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพ
จุดหมาย
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยี
และมีทักษะชีวิต
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
๔. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตแลการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๕. มี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาไทย การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาสิ่ งแวดล้ อ ม
มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
2. ควำมสำมำรถในกำรคิด
3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญ
ั หำ
4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
5.ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี

1.
3.
5.
7.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู
อยู่อย่ำงพอเพียง
มุ่งมั่นในกำรทำงำน
รักควำมเป็นไทย
มีจิตสำธำรณะ

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภำษำไทย
2. คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
4. สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
สุขศึกษำและพลศึกษำ
6. ศิลปะ
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 8. ภำษำต่ำงประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สำธำรณประโยชน์

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้ใน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
จำนวน ๖๗ มำตรฐำน ดังนี้
ภาษาไทย
สาระที่ ๑ การอ่าน
มำตรฐำน ท ๑.๑ ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหำ
ในกำรดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักกำรอ่ำน
สาระที่ ๒ การเขียน
มำตรฐำน ท ๒.๑ ใช้กระบวนกำรเขียน เขียนสื่ อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม และเขียน
เรื่องรำวในรูปแบบต่ำง ๆ เขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มำตรฐำน ท ๓.๑ สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ และพูดแสดงควำมรู้ ควำมคิด
ควำมรู้สึกในโอกำสต่ำง ๆ อย่ำงมีวิจำรณญำณ และสร้ำงสรรค์
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มำตรฐำน ท ๔.๑ เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำและ
พลังของภำษำ ภูมิปัญญำทำงภำษำ และรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มำตรฐำน ท ๕.๑ เข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็น วิจำรณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่ำงเห็น
คุณค่ำและนำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
คณิตศาสตร์
สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ
มำตรฐำน ค ๑.๑ เข้ำใจถึงควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจำนวนและกำรใช้จำนวนในชีวิตจริง
มำตรฐำน ค ๑.๒ เข้ำใจถึงผลที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรของจำนวนและควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ และใช้กำรดำเนินกำรในกำรแก้ปัญหำ
มำตรฐำน ค ๑.๓ ใช้กำรประมำณค่ำในกำรคำนวณและแก้ปัญหำ
มำตรฐำน ค ๑.๔ เข้ำใจระบบจำนวนและนำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้
สาระที่ ๒ การวัด
มำตรฐำน ๒.๑ เข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรวัด วัดและคำดคะเนขนำดของสิ่งที่ต้องกำรวัด
มำตรฐำน ค ๒.๒ แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรวัด
สาระที่ ๓ เรขาคณิต
มำตรฐำน ค ๓.๑ อธิบำยและวิเครำะห์รูปเรขำคณิตสองมิติและสำมมิติ
มำตรฐำน ค ๓.๒ ใช้กำรนึกภำพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)
และใช้แบบจำลองทำงเรขำคณิต (geometric model) ในกำรแก้ปัญหำ
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สาระที่ ๔ พีชคณิต
มำตรฐำน ค ๔.๑ เข้ำใจและวิเครำะห์แบบรูป (pattern) ควำมสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
มำตรฐำน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมกำร อสมกำร กรำฟ และตัวแบบเชิงคณิตศำสตร์(mathematical
model) อื่น ๆ แทนสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ตลอดจนแปลควำมหมำยและนำไปใช้แก้ปัญหำ
สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
มำตรฐำน ค ๕.๑ เข้ำใจและใช้วิธีกำรทำงสถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
มำตรฐำน ค ๕.๒ ใช้วิธีกำรทำงสถิติ และควำมรู้เ กี่ยวกั บควำมน่ำจะเป็ นในกำรคำดกำรณ์
ได้อย่ำงสมเหตุสมผล
มำตรฐำน ค ๕.๓ ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับสถิติและควำมน่ำจะเป็นช่วยในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำ
สาระที่ ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มำตรฐำน ค ๖.๑ มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำร กำรสื่อควำมหมำย
ทำงคณิตศำสตร์และกำรนำเสนอกำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำง ๆ ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยงคณิตศำสตร์
กับศำสตร์อื่นๆ และมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
วิทยาศาสตร์
สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
มำตรฐำน ว ๑.๑ เข้ำใจหน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำง และหน้ำที่ของ
ระบบต่ำง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงำนสัมพันธ์กัน มีกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และนำ
ควำมรู้ไปใช้ในกำรดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
มำตรฐำน ว ๑.๒ เข้ำใจกระบวนกำรและควำมสำคัญของกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม
วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และ
สิ่ งแวดล้ อม มีกระบวนกำรสื บ เสำะหำควำมรู้และจิตวิทยำศำสตร์ สื่อสำร สิ่ งที่เรี ยนรู้ และนำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มำตรฐำน ว ๒.๑ เข้ำใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้และจิตวิท ยำศำสตร์
สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
มำตรฐำน ว ๒.๒ เข้ำใจควำมสำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติ กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ และโลกนำควำมรู้ไปใช้ในในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
อย่ำงยั่งยืน
สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร
มำตรฐำน ว ๓.๑ เข้ำใจสมบัติของสำร ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมบัติของสำรกับโครงสร้ำงและ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอนุภำค มีกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้และจิตวิทยำศำสตร์สื่ อสำรสิ่งที่เรียนรู้
นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
มำตรฐำน ว ๓.๒ เข้ำใจหลักกำรและธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะของสำร กำรเกิด
สำรละลำย กำรเกิดปฏิกิริยำ มีกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้และจิตวิทยำศำสตร์ สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ และ
นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
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สาระที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่
มำตรฐำน ว ๔.๑ เข้ำใจธรรมชำติของแรงแม่เหล็ กไฟฟ้ำ แรงโน้มถ่ว ง และแรงนิว เคลี ย ร์
มี ก ระบวนกำรสื บ เสำะหำควำมรู้ สื่ อ สำรสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ แ ละน ำควำมรู้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ งและ
มีคุณธรรม
มำตรฐำน ว ๔.๒ เข้ำใจลักษณะกำรเคลื่อ นที่แบบต่ำง ๆ ของวัตถุในธรรมชำติมีกระบวนกำร
สืบเสำะ หำควำมรู้และจิตวิทยำศำสตร์ สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๕ พลังงาน
มำตรฐำน ว ๕.๑ เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพลังงำนกับกำรดำรงชีวิต กำรเปลี่ยนรูปพลังงำน
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งสำรและพลั ง งำน ผลของกำรใช้ พ ลั ง งำนต่ อ ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ก ระบวน
กำรสืบเสำะหำควำมรู้ สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มำตรฐำน ว ๖.๑ เข้ำใจกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภำยในโลก ควำมสัมพันธ์
ของกระบวนกำรต่ ำ ง ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ำกำศ ภู มิ ป ระเทศ และสั ณ ฐำนของโลก
มีกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้และจิตวิทยำศำสตร์ สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๗ ดาราศาสตร์และอวกาศ
มำตรฐำน ว ๗.๑ เข้ำใจวิวัฒนำกำรของระบบสุริยะ กำแล็กซีและเอกภพกำรปฏิสัมพันธ์ภำยในระบบสุริยะ
และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้และจิตวิทยำศำสตร์กำรสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และ
นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
มำตรฐำน ว ๗.๒ เข้ำใจควำมสำคัญของเทคโนโลยีอวกำศที่นำมำใช้ในกำรสำรวจอวกำศและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ ด้ำนกำรเกษตรและกำรสื่อสำร มีกระบวนกำรสืบเสำะ หำควำมรู้และจิตวิทยำ ศำสตร์
สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์อย่ำงมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สาระที่ ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มำตรฐำน ว ๘.๑ ใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และจิตวิทยำศำสตร์ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้
กำรแก้ปัญหำ รู้ว่ำปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สำมำรถอธิบำยและ
ตรวจสอบได้ ภำยใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลำนั้นๆ เข้ำใจว่ำ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม
และสิ่งแวดล้อม มีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มำตรฐำน ส ๑.๑ รู้ และเข้ำใจประวัติ ควำมสำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรือ
ศำสนำที่ตนนั บ ถือและศำสนำอื่น มี ศรั ทธำที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตำมหลักธรรม เพื่ออยู่ร่ว มกัน
อย่ำงสันติสุข
มำตรฐำน ส ๑.๒ เข้ำใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศำสนิกชนที่ดี และธำรงรักษำพระพุทธศำสนำ
หรือศำสนำที่ตนนับถือ
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มำตรฐำน ส ๒.๑ เข้ำใจและปฏิบัติตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็นพลเมืองดี มีค่ำนิยมที่ดีงำม และ
ธำรงรักษำประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่ำงสันติสุข
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มำตรฐำน ส ๒.๒ เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธำ และธำรง
รักษำไว้ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มำตรฐำน ส ๓.๑ เข้ำใจและสำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริโภค กำรใช้
ทรัพยำกรที่มีอยู่จ ำกัดได้อย่ ำงมีป ระสิ ทธิภ ำพและคุ้มค่ำ รวมทั้งเข้ำใจหลั กกำรของเศรษฐกิจพอเพี ยง
เพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ
มำตรฐำน ส ๓.๒ เข้ำใจระบบ และสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและ
ควำมจำเป็นของกำรร่วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มำตรฐำน ส ๔.๑ เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์
สำมำรถใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ
มำตรฐำน ส ๔.๒ เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบันในด้ำนควำมสัมพันธ์
และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง ตระหนักถึงควำมสำคัญและสำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น
มำตรฐำน ๔.๓ เข้ำใจควำมเป็นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจ
และธำรงควำมเป็นไทย
สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มำตรฐำน ส ๕.๑ เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อ
กันและกันในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ ในกำรค้นหำ วิเครำะห์ สรุป และ
ใช้ข้อมูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำตรฐำน ส ๕.๒ เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิดกำร
สร้ ำ งสรรค์ วั ฒ นธรรม มี จิ ต ส ำนึ ก และมี ส่ ว นร่ ว มในกำรอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกรและสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มำตรฐำน พ ๑.๑ เข้ำใจธรรมชำติของกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์
สาระที่๒ ชีวิตและครอบครัว
มำตรฐำน พ ๒.๑ เข้ำใจและเห็นคุณค่ำตนเอง ครอบครัว เพศศึกษำ และมีทักษะในกำรดำเนินชีวิต
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มำตรฐำน พ ๓.๑ เข้ำใจ มีทักษะในกำรเคลื่อนไหว กิจกรรมทำงกำย กำรเล่นเกม และกีฬำ
มำตรฐำน พ ๓.๒ รักกำรออกกำลังกำย กำรเล่นเกม และกำรเล่นกีฬำ ปฏิบัติเป็นประจำอย่ำง
สม่ ำเสมอ มี วิ นั ย เคำรพสิ ท ธิ กฎ กติ ก ำ มี น้ ำใจนั ก กี ฬ ำ มี จิ ต วิ ญ ญำณในกำรแข่ ง ขั น และชื่ น ชม
ในสุนทรียภำพของกำรกีฬำ
สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มำตรฐำน พ ๔.๑ เห็ น คุ ณ ค่ ำ และมี ทั ก ษะในกำรสร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพ กำรด ำรงสุ ข ภำพ
กำรป้องกันโรคและกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพเพื่อสุขภำพ
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สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต
มำตรฐำน พ ๕.๑ ป้ อ งกั น และหลี ก เลี่ ย งปั จ จั ย เสี่ ย ง พฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ อ สุ ข ภำพ อุ บั ติ เ หตุ
กำรใช้ยำสำรเสพติด และควำมรุนแรง
ศิลปะ
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มำตรฐำน ศ ๑.๑ สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ตำมจินตนำกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์
วิพำกษ์ วิจำรณ์คุณค่ำงำนทัศนศิลป์ ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดต่องำนศิลปะอย่ำงอิสระ ชื่นชม
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
มำตรฐำน ศ ๑.๒ เข้ ำ ใจควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งทั ศ นศิ ล ป์ ประวั ติ ศ ำสตร์ และวั ฒ นธรรม
เห็นคุณค่ำงำนทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทยและสำกล
สาระที่ ๒ ดนตรี
มำตรฐำน ศ ๒.๑ เข้ำใจและแสดงออกทำงดนตรีอย่ำงสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ วิพำกษ์วิจำรณ์
คุณค่ำดนตรี ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดต่อดนตรีอย่ำงอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
มำตรฐำน ศ ๒.๒ เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดนตรี ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่ำ
ของดนตรีที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทยและสำกล
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มำตรฐำน ศ ๓.๑ เข้ำใจ และแสดงออกทำงนำฏศิลป์อย่ำงสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ วิพำกษ์วิจำรณ์
คุณค่ำนำฏศิลป์ ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดอย่ำงอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
มำตรฐำน ศ ๓.๒ เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำฏศิลป์ ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่ำ
ของนำฏศิลป์ที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทยและสำกล
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ ๑ การดารงชีวิตและครอบครัว
มำตรฐำน ง ๑.๑ เข้ำใจกำรทำงำน มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะกระบวนกำรทำงำน ทักษะ
กำรจั ด กำร ทั ก ษะกระบวนกำรแก้ ปั ญ หำ ทั ก ษะกำรท ำงำนร่ ว มกั น และทั ก ษะกำรแสวงหำควำมรู้
มีคุณธรรม และลั กษณะนิ สั ย ในกำรทำงำน มีจิตส ำนึก ในกำรใช้พลั งงำน ทรัพยำกร และสิ่ งแวดล้อม
เพื่อกำรดำรงชีวิตและครอบครัว
สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
มำตรฐำน ง ๒.๑ เข้ำใจเทคโนโลยีและกระบวนกำรเทคโนโลยี ออกแบบและสร้ำงสิ่ งของ
เครื่องใช้ หรือวิธีกำร ตำมกระบวนกำรเทคโนโลยีอย่ำงมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทำง
สร้ำงสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มำตรฐำน ง ๓.๑ เข้ำใจ เห็นคุณค่ำ และใช้กระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้น
ข้อมูลกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรแก้ปัญหำ กำรทำงำน และอำชีพอย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิ ผล และมี
คุณธรรม
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สาระที่ ๔ การอาชีพ
มำตรฐำน ง ๔.๑ เข้ ำ ใจ มี ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น มี ป ระสบกำรณ์ เห็ น แนวทำงในงำนอำชี พ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำอำชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพ
ภาษาต่างประเทศ
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มำตรฐำน ต ๑.๑ เข้ ำ ใจและตี ค วำมเรื่อ งที่ ฟั ง และอ่ ำ นจำกสื่ อ ประเภทต่ ำ ง ๆ และแสดง
ควำมคิดเห็นอย่ำงมีเหตุผล
มำตรฐำน ต ๑.๒ มี ทั ก ษะกำรสื่ อ สำรทำงภำษำในกำรแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ ำ วสำร แสดง
ควำมรู้สึกและควำมคิดเห็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำตรฐำน ต ๑.๓ นำเสนอข้อมูลข่ำวสำร ควำมคิดรวบยอด และควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำ ง ๆ
โดยกำรพูดและกำรเขียน
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มำตรฐำน ต ๒.๑ เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำกับวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ และนำไปใช้
ได้อย่ำงเหมำะสมกับกำลเทศะ
มำตรฐำน ต ๒.๒ เข้ำใจควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำษำและวัฒนธรรมของเจ้ำของ
ภำษำกับภำษำและวัฒนธรรมไทย และนำมำใช้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มำตรฐำน ต ๓.๑ ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรเชื่อมโยงควำมรู้กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ อื่น และ
เป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำ แสวงหำควำมรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มำตรฐำน ต ๔.๑ ใช้ภำษำต่ำงประเทศในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งในสถำนศึกษำ ชุมชน และสังคม
มำตรฐำน ต ๔.๒ ใช้ภำษำต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพ
และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ นำควำมรู้และทักษะตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ของแต่ละกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ มำกำหนดรำยวิชำที่จัดสอนในแต่ละปี ซึ่งประกอบด้วย รำยวิชำพื้นฐำน รำยวิชำเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและจำนวนเวลำเรียนของรำยวิชำต่ำง ๆ มีรำยละเอียด ดังนี้
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1. โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ พุทธศักรำช 25๖๑
(ฉบับปรับปรุง) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ได้แบ่งโครงสร้ำงเวลำ
เรียน เป็น 2 ระดับ ดังนี้
ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

ป.1

เวลาเรียน (ชั่วโมง)
ป.2 ป.3 ป.4 ป.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภำษำไทย
200 200
คณิตศำสตร์
200 200
วิทยำศำสตร์
80
80
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
(120) (120)
- ประวัติศำสตร์
40
40
- ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม
40
40
- หน้ำที่พลเมือง เศรษฐศำสตร์
40
40
ภูมิศำสตร์
สุขศึกษำและพลศึกษำ
40
40
ศิลปะ
80
80
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
๘0
๘0
ภำษำต่ำงประเทศ
40
40
เวลาเรียนวิชาพื้นฐานรวมทั้งปี (ชั่วโมง)
840 840
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้ำที่พลเมือง
40
40
เวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติมรวมทั้งปี (ชั่วโมง) ๔๐
๔๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
40
40
กิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมลูกเสือ ยุวกำชำด
๓๐
๓๐
- ชุมนุม
40
40
กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
๑๐
๑๐
เวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งปี (ชั่วโมง)
๑๒๐ ๑๒๐
เวลาเรียนรวมทั้งปี (ชั่วโมง)

ป.6

200 160 160 160
200 160 160 160
80
80
80
80
(120) (120) (120) (120)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80
๘0
40
840

80
80
80
80
840

80
80
80
80
840

80
80
80
80
840

40
๔๐

40
๔๐

40
๔๐

40
๔๐

40

40

40

40

๓๐
40
๑๐
๑๒๐

๓๐
40
๑๐
๑๒๐

๓๐
40
๑๐
๑๒๐

๓๐
40
๑๐
๑๒๐

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
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ระดับมัธยมศึกษา
ม.1

เวลาเรียน (ชั่วโมง)
ม.2

ม.3

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
40 (1 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
880 (22 นก.)

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
40 (1 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
880 (22 นก.)

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
40 (1 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
880 (22 นก.)

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ประวัติศำสตร์
สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ภำษำต่ำงประเทศ
เวลาเรียนวิชาพื้นฐานรวมทั้งปี (ชั่วโมง)
รายวิชาเพิ่มเติม
คณิตศำสตร์ (เพิ่มเติม)
วิทยำศำสตร์ (เพิ่มเติม)
หน้ำที่พลเมือง (เพิ่มเติม)
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ภำษำจีน
เวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติมรวมทั้งปี (ชั่วโมง)
รวมเวลาเรียน (พื้นฐานและเพิ่มเติม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนำทักษะชีวิต
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ เหล่ำอำกำศ
- ชุมนุมเพื่อพัฒนำทักษะชีวิต
กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์

40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)
40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)
40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)
40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)
40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)
๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.)
1,๐๘0
1,๐๘0
1,๐๘0
(27 นก.)
(27 นก.)
(27 นก.)

120 (3 นก.)

120 (3 นก.)

120 (3 นก.)

1,200

1,200

1,200

รวมเวลาเรียนทั้งหมด
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2. โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี เป็นโครงสร้ำงที่แสดงรำยละเอียดเวลำเรียนของรำยวิชำพื้นฐำน
รำยวิชำ/กิจกรรมเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในแต่ละชั้นปี โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ ได้จัดทำ
โครงสร้ำงที่แสดงรำยละเอียดเวลำเรียน เป็นรำยชั้นปีตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ดังนี้
โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท 11101 ภำษำไทย
ค 11101 คณิตศำสตร์
ว 11101 วิทยำศำสตร์
ส 11101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ส 11102 ประวัติศำสตร์
พ 11101 สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศ 11101 ศิลปะ
ง 11101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
อ 11101 ภำษำอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ส 11๒01 หน้ำที่พลเมือง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
• - ลูกเสือ ยุวกำชำด
• - ชุมนุม
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี)
(840)
200
200
80
80
40
๔0
80
๘0
40
(40)
40
(120)
40
30
40
10
1,000
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โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท 12101 ภำษำไทย
ค 12101 คณิตศำสตร์
ว 12101 วิทยำศำสตร์
ส 12101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ส 12102 ประวัติศำสตร์
พ 12101 สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศ 12101 ศิลปะ
ง 12101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
อ 12101 ภำษำอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ส 1๒๒01 หน้ำที่พลเมือง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
• - ลูกเสือ ยุวกำชำด
• - ชุมนุม
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี)
(840)
200
200
80
80
40
๔0
80
๘0
40
(40)
40
(120)
40
30
40
10
1,000
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โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท 13101 ภำษำไทย
ค 13101 คณิตศำสตร์
ว 13101 วิทยำศำสตร์
ส 13101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ส 13102 ประวัติศำสตร์
พ 13101 สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศ 13101 ศิลปะ
ง 13101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จ 13101 ภำษำอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ส 1๓๒01 หน้ำที่พลเมือง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
• - ลูกเสือ ยุวกำชำด
• - ชุมนุม
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี)
(840)
200
200
80
80
40
๔0
80
๘0
40
(40)
40
(120)
40
30
40
10
1,000
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โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท 14101 ภำษำไทย
ค 14101 คณิตศำสตร์
ว 14101 วิทยำศำสตร์
ส 14101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ส 14102 ประวัติศำสตร์
พ 14101 สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศ 14101 ศิลปะ
ง 14101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
อ 14101 ภำษำอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ส 1๔๒01 หน้ำที่พลเมือง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• แนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
• - ลูกเสือ ยุวกำชำด
• - ชุมนุม
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี)
(840)
160
160
80
80
40
80
80
80
80
(40)
40
(120)
40
30
40
10
1,000
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โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท 15101 ภำษำไทย
ค 15101 คณิตศำสตร์
ว 15101 วิทยำศำสตร์
ส 15101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ส 15102 ประวัติศำสตร์
พ 15101 สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศ 15101 ศิลปะ
ง 15101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
อ 15101 ภำษำอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ส 1๕๒01 หน้ำที่พลเมือง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• แนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
• - ลูกเสือ ยุวกำชำด
• - ชุมนุม
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี)
(840)
160
160
80
80
40
80
80
80
80
(40)
40
(120)
40
30
40
10
1,000
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โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท 16101 ภำษำไทย
ค 16101 คณิตศำสตร์
ว 16101 วิทยำศำสตร์
ส 16101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ส 16102 ประวัติศำสตร์
พ 16101 สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศ 16101 ศิลปะ
ง 16101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
อ 16101 ภำษำอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ส 1๖๒01 หน้ำที่พลเมือง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• แนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
• - ลูกเสือ ยุวกำชำด
• - ชุมนุม
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี)
(840)
160
160
80
80
40
80
80
80
80
(40)
40
(120)
40
30
40
10
1,000
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โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต (ชม.)

วิชาพื้นฐาน
11 (440)
ท 21101 ภำษำไทย
1.5 (60)
ค 21101 คณิตศำสตร์
1.5 (60)
ว 21101 วิทยำศำสตร์
1.5 (60)
ส 21101 สังคมศึกษำฯ
1.5 (60)
ส 21102 ประวัติศำสตร์
0.5 (20)
พ 21101 สุขศึกษำฯ
1 (40)
ศ 21101 ศิลปะ
1 (40)
ง 21101 กำรงำนอำชีพฯ
1 (40)
อ 21101 ภำษำอังกฤษ
1.5 (60)
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5 (100)
ค 21201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20)
ว 21201 วิทยำศำสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20)
ส 21201 หน้ำที่พลเมือง
0.5 (20)
อ 21201 ภำษำอังกฤษเพื่อ
0.5 (20)
กำรสื่อสำร
จ 21201 ภำษำจีน
0.5 (20)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60
1. กิจกรรมแนะ
20
2. กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่เหล่ำอำกำศ
15
กิจกรรมสังคมและ
5
สำธำรณประโยชน์
3. ชุมนุมเพื่อพัฒนำทักษะชีวิต
20
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
600

เวลาเรียน
หน่วยกิต (ชม.)

วิชาพื้นฐาน
11 (440)
ท 21102 ภำษำไทย
1.5 (60)
ค 21102 คณิตศำสตร์
1.5 (60)
ว 21102 วิทยำศำสตร์
1.5 (60)
ส 21103 สังคมศึกษำฯ
1.5 (60)
ส 21104 ประวัติศำสตร์
0.5 (20)
พ 21102 สุขศึกษำฯ
1 (40)
ศ 21102 ศิลปะ
1 (40)
ง 21102 กำรงำนอำชีพฯ
1 (40)
อ 21102 ภำษำอังกฤษ
1.5 (60)
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5 (100)
ค 21202 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20)
ว 21202 วิทยำศำสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20)
ส 21202 หน้ำที่พลเมือง
0.5 (20)
อ 21202 ภำษำอังกฤษ
0.5 (20)
เพื่อกำรสื่อสำร
จ 21202 ภำษำจีน
0.5 (20)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60
1. กิจกรรมแนะ
20
2. กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่เหล่ำอำกำศ
15
กิจกรรมสังคมและ
5
สำธำรณประโยชน์
3. ชุมนุมเพื่อพัฒนำทักษะชีวิต
20
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
600
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โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต (ชม.)

วิชาพื้นฐาน
11 (440)
ท 22101 ภำษำไทย
1.5 (60)
ค 22101 คณิตศำสตร์
1.5 (60)
ว 22101 วิทยำศำสตร์
1.5 (60)
ส 22101 สังคมศึกษำฯ
1.5 (60)
ส 22102 ประวัติศำสตร์
0.5 (20)
พ 22101 สุขศึกษำฯ
1 (40)
ศ 22101 ศิลปะ
1 (40)
ง 22101 กำรงำนอำชีพฯ
1 (40)
อ 22101 ภำษำอังกฤษ
1.5 (60)
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5 (100)
ค 22201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20)
ว 22201 วิทยำศำสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20)
ส 22201 หน้ำที่พลเมือง
0.5 (20)
อ 22201 ภำษำอังกฤษเพื่อ
0.5 (20)
กำรสื่อสำร
จ 22201 ภำษำจีน
0.5 (20)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60
1. กิจกรรมแนะแนว
20
2. กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่เหล่ำอำกำศ
15
กิจกรรมสังคมและ
5
สำธำรณประโยชน์
3. ชุมนุมเพื่อพัฒนำทักษะชีวิต
20
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
600

เวลาเรียน
หน่วยกิต (ชม.)

วิชาพื้นฐาน
11 (440)
ท 22102 ภำษำไทย
1.5 (60)
ค 22102 คณิตศำสตร์
1.5 (60)
ว 22102 วิทยำศำสตร์
1.5 (60)
ส 22103 สังคมศึกษำฯ
1.5 (60)
ส 22104 ประวัติศำสตร์
0.5 (20)
พ 22102 สุขศึกษำฯ
1 (40)
ศ 22102 ศิลปะ
1 (40)
ง 22102 กำรงำนอำชีพฯ
1 (40)
อ 22102 ภำษำอังกฤษ
1.5 (60)
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5 (100)
ค 22202 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20)
ว 22202 วิทยำศำสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20)
ส 22202 หน้ำที่พลเมือง
0.5 (20)
อ 22202 ภำษำอังกฤษ
0.5 (20)
เพื่อกำรสื่อสำร
จ 22202 ภำษำจีน
0.5 (20)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60
1. กิจกรรมแนะแนว
20
2. กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่เหล่ำอำกำศ
15
กิจกรรมสังคมและ
5
สำธำรณประโยชน์
3. ชุมนุมเพื่อพัฒนำทักษะชีวิต
20
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
600
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โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต (ชม.)

วิชาพื้นฐาน
11 (440)
ท 23101 ภำษำไทย
1.5 (60)
ค 23101 คณิตศำสตร์
1.5 (60)
ว 23101 วิทยำศำสตร์
1.5 (60)
ส 23101 สังคมศึกษำฯ
1.5 (60)
ส 23102 ประวัติศำสตร์
0.5 (20)
พ 23101 สุขศึกษำฯ
1 (40)
ศ 23101 ศิลปะ
1 (40)
ง 23101 กำรงำนอำชีพฯ
1 (40)
อ 23101 ภำษำอังกฤษ
1.5 (60)
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5 (100)
ค 23201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20)
ว 23201 วิทยำศำสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20)
ส 23201 หน้ำที่พลเมือง
0.5 (20)
อ 23201 ภำษำอังกฤษเพื่อ
0.5 (20)
กำรสื่อสำร
จ 23201 ภำษำจีน
0.5 (20)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60
1. กิจกรรมแนะแนว
20
2. กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่เหล่ำอำกำศ
15
กิจกรรมสังคมและ
5
สำธำรณประโยชน์
3. ชุมนุมเพื่อพัฒนำทักษะชีวิต
20
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
600

เวลาเรียน
หน่วยกิต (ชม.)

วิชาพื้นฐาน
11 (440)
ท 23102 ภำษำไทย
1.5 (60)
ค 23102 คณิตศำสตร์
1.5 (60)
ว 23102 วิทยำศำสตร์
1.5 (60)
ส 23103 สังคมศึกษำฯ
1.5 (60)
ส 23104 ประวัติศำสตร์
0.5 (20)
พ 23102 สุขศึกษำฯ
1 (40)
ศ 23102 ศิลปะ
1 (40)
ง 23102 กำรงำนอำชีพฯ
1 (40)
อ 23102 ภำษำอังกฤษ
1.5 (60)
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5 (100)
ค 23202 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20)
ว 23202 วิทยำศำสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20)
ส 23202 หน้ำที่พลเมือง
0.5 (20)
อ 23202 ภำษำอังกฤษ
0.5 (20)
เพื่อกำรสื่อสำร
จ 23202 ภำษำจีน
0.5 (20)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60
1. กิจกรรมแนะแนว
20
2. กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่เหล่ำอำกำศ
15
กิจกรรมสังคมและ
5
สำธำรณประโยชน์
3. ชุมนุมเพื่อพัฒนำทักษะชีวิต
20
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
600
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ทั้งนี้โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิยำ จัดให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1–6 ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ บูรณำกำรในกิจกรรมลูกเสือ ยุวกำชำด จำนวน ๑๐ ชั่วโมง
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1–3 ได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ บูรณำในกิจกรรมลูกเสือ
สำรมัญรุ่นใหญ่เหล่ำอำกำศ ภำคเรียนที่ 1 จำนวน 5 ชั่วโมง ภำคเรียนที่ 2 จำนวน 10 ชั่วโมง โดยใน
จำนวน ๔๐ ชั่วโมง ที่ทำกิจกรรมลูกเสือ ยุวกำชำดและลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่เหล่ำอำกำศ นั้น นักเรียน
จะต้ อ งร่ ว มเป็ น อำสำสมั ค รเพื่ อ ท ำกิ จ กรรม เพื่ อ กำรรั ก ษำสิ่ ง แวดล้ อ มภำยในโรงเรี ย นและชุ ม ชน
นอกจำกนี้ โรงเรี ย นได้ ก ำหนดให้ มี ก ำรจั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ ต ำมนโยบำยของรั ฐ บำล
“ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” และตำมนโยบำยของกรุงเทพมหำนคร ดังนี้
.
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 (๔ ชั่วโมง/สัปดาห์)
1. กลุ่มกิจกรรมที่ 2 กำรสร้ำงเสริมทักษะชีวิต
1.1 โตไปไม่โกง-กรุงเทพศึกษำ (1 ชั่วโมง/สัปดำห์)
1.2 เด็กดีวิถีพอเพียง (1 ชม./สัปดำห์)
2. กลุ่มกิจกรรมที่ 3 กำรส่งเสริมศักยภำพกำรเรียนรู้
2.1 พลังคิดส์พิชิตควำมสำเร็จ (Kids’Power) (1 ชั่วโมง./สัปดำห์)
2.2 IT’s my life (คอมพิวเตอร์) (1 ชั่วโมง/สัปดำห์)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
1. กลุ่มกิจกรรมที่ 2 กำรสร้ำงเสริมทักษะชีวิต
1.1 โตไปไม่โกง-กรุงเทพศึกษำ (1 ชั่วโมง/สัปดำห์)
1.2 เด็กดีวิถีพอเพียง (1 ชั่วโมง/สัปดำห์)
2. กลุ่มกิจกรรมที่ 3 กำรส่งเสริมศักยภำพกำรเรียนรู้
2.1 พลังคิดพิชิตควำมสำเร็จ (Think Power) (1 ชั่วโมง/สัปดำห์)
2.2 Skill Activity (วิชำชีพ) (2 ชั่วโมง/สัปดำห์)
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คาอธิบายรายวิชา
โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ จัดทำคำอธิบำยรำยวิชำของรำยวิชำต่ำงๆ ทีจ่ ัดสอน ประกอบด้วย
รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ ประเภทรำยวิชำ (รำยวิชำพื้นฐำน/รำยวิชำเพิ่มเติม) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับชั้น
เวลำเรียน พร้อมทั้งคำอธิบำยเกี่ยวกับ กำรมีควำมรู้ ทักษะ คุณลักษณะหรือเจตคติ กระบวนกำรเรียนรู้
หรือประสบกำรณ์สำคัญที่นักเรียนจะได้รับจำกกำรเรียนรำยวิชำนั้น ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้
1. รายวิชาภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
ท 11101 ภำษำไทย
ท 12101 ภำษำไทย
ท 13101 ภำษำไทย
ท 14101 ภำษำไทย
ท 15101 ภำษำไทย
ท 16101 ภำษำไทย

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

200
200
200
160
160
160

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

60
60
60
60
60
60

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายวิชาพื้นฐาน
ท 21101 ภำษำไทย
ท 21102 ภำษำไทย
ท 22101 ภำษำไทย
ท 22102 ภำษำไทย
ท 23101 ภำษำไทย
ท 23102 ภำษำไทย
--------------------------------------------------
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ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

นก.
นก.
นก.
นก.
นก.
นก.

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ท 11101 รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา 200 ชั่วโมง/ปี

ศึกษำหลักและวิธีกำรอ่ำนออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อควำมสั้นๆ รู้ เข้ำใจควำมหมำยของคำ
ข้อควำมที่อ่ำน ควำมหมำยของเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจวิธีกำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด วิธีกำรเขียนสื่ อสำรด้วยคำและประโยคง่ำยๆ รู้จัก
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย รู้เข้ำใจวิธีกำรเขียนสะกดคำและควำมหมำยของคำ รู้จักวิธีกำร
เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ำยๆ และกำรต่อคำคล้องจอง
ฝึกทักษะกำรอ่ำนออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อควำมสั้นๆ บอกควำมหมำยของคำและข้อควำม
ที่อ่ำน ตอบคำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน เล่ำเรื่องย่อ คำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน อ่ำนหนังสือตำม
ควำมสนใจอย่ำงสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่ำน บอกควำมหมำยของเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์สำคัญที่
มักพบเห็นในชีวิตประจำวันและสัญลักษณ์ที่แสดงถึงกลุ่มประเทศอำเซียน คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
เขียนสื่อสำรด้วยคำและประโยคง่ำยๆ ฟังคำแนะนำคำสั่งง่ำยๆ และปฏิบัติตำมได้ ตอบคำถำมและเล่ำเรื่อง
ที่ฟังและดูจำกขอวดีในเขตดอนเมือง ทั้งที่เป็นควำมรู้ ควำมบันเทิง พูดแสดงควำมคิดเห็นและควำมรู้สึก
จำกเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสำรได้ตำมวัตถุประสงค์ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
เขียนสะกดคำและบอกควำมหมำยของคำ เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ำยๆ ต่อคำคล้องจองง่ำยๆ ได้ บอก
ข้อคิดที่ได้จำกกำรอ่ำนหรือฟัง วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก ท่องจำบทอำขยำนตำมที่
กำหนดและบทร้อยกรองตำมควำมสนใจได้
มีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรี ย นภำษำไทย เห็ นคุณค่ำและอนุรักษ์ภ ำษำไทย มีมำยำทในกำรอ่ำ น
กำรเขียน กำรฟัง กำรดู และกำรพูด ใช้ภำษำไทยเป็นเครื่องมือในกำรดำรงชีวิต นำแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้ในกำรดำรงชีวิตและกำรเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มสำระอื่นและอำเซียนได้
ตัวชี้วัด ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

ป.1/1,
ป.1/1,
ป.1/1,
ป.1/1,
ป.1/1,

ป.1/2,
ป.1/2,
ป.1/2,
ป.1/2,
ป.1/2

ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7, ป.1/8
ป.1/3
ป.1/3, ป.1/4
ป.1/3, ป.1/4

รวมจานวนตัวชี้วัด 22 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ท 12101 รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา 200 ชั่วโมง/ปี

ศึกษำและฝึกอ่ำนออกเสียงและบอกควำมหมำยของคำพื้นฐำน คำที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้อื่น คำคล้องจอง ข้อควำมและบทร้อยกรองง่ำยๆ อ่ำนจับใจควำมจำกสื่อต่ำงๆ แล้วสำมำรถ ตั้ง
คำถำม ตอบคำถำม ระบุใจควำมสำคัญ และรำยละเอียดแสดงควำมคิดเห็น และคำดคะเนเหตุกำรณ์จำก
เรื่องที่อ่ำน อ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจอย่ำงสม่ำเสมอ และนำเสนอเรื่องที่อ่ำน อ่ำนข้อ เขียนเชิงอธิบำย
และปฏิบัติตำมคำสั่งหรือข้อแนะนำและมีมำรยำทในกำรอ่ำน คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตำมรูปแบบ
กำรเขียนตัวอักษรไทย เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบกำรณ์และเรื่องสั้นๆ ตำมจิตนำกำร และมีมำรยำท
ในกำรเขียน ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับว้อน และปฏิบัติตำม จับใจควำมจำกเรื่องที่ฟังและพูดทั้งที่เป็นควำมรู้
และควำมบันเทิง โดยเล่ำเรื่อง บอกสำระสำคัญ ตั้งคำถำม และตอบคำถำม พูดแสดงควำมคิดเห็นและ
ควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟัง และดู พูดแนะนำตนเอง ขอควำมช่วยเหลือ กล่ำวคำขอบคุณ กล่ำวคำขอโทษ พูด
ขอร้องในโอกำสต่ำงๆ เล่ำประสบกำรณ์ในชี วิตประจำวัน และมีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด บอก
และเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดคำ และบอกควำมหมำยของคำ แต่งประโยค
และเรียบเรียงประโยคเป็นข้อควำมสั้นๆ ได้ตรงตำมเจตนำของกำรสื่อสำร บอกลักษระของคำคล้องจอง
และเลือกใช้ภำไทยมำตรฐำนภำษำถิ่น ได้เ หมำะสม กับกำลเทศะและบุคคล ระบุข้อคิดที่ได้จำกจำกกำร
อ่ำนหรือฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็กเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ร้องบทร้องเล่น
สำหรับเด็กในท้องถิ่น และท่องจำบทอำขยำนที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ
กิจกรรมกำรเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียน อ่ำนเรื่องสั้นๆ แข่งขันเขียนคำ
รวมทั้งสอดแทรกกำรฝึกทักษะอื่นควบคู่กันไป ซึ่งกิจกรรมจะอยู่ในลักษณะของบทบำทสมมุติ เกม ร้อง
เพลง ทำยปริศนำ กำรอภิปรำย กำรระดมสมอง และกำรวำดภำพสื่อจินตนำกำร
เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจหลักภำษำเกิดทักษะในกำรใช้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำรควำมรู้สื่ออำเซี่ยน
และสำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีควำมชื่นชม เห็นคุณค่ำภูมิปัญญำไทยและภูมิใจในภำษำประจำ
ชำติ
ตัวชี้วัด ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

ป.2/1,
ป.2/1,
ป.2/1,
ป.2/1,
ป.2/1,

ป.2/2,
ป.2/2,
ป.2/2,
ป.2/2,
ป.2/2,

ป.2/3,
ป.2/3,
ป.2/3,
ป.2/3,
ป.2/3

ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8
ป.2/4
ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7
ป.2/4, ป.2/5

รวมจานวนตัวชี้วัด 27 ตัวชี้วัด

35

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ท 13101 รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา 200 ชั่วโมง/ปี

อธิบำยควำมหมำยของคำและข้อควำมที่อ่ำน ตั้งคำถำมและตอบคำถำมเชิ งเหตุผลเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อ่ำน สำลับเหตุกำรณ์และคำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน โดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปควำมรู้ที่ได้
จำกกลุ่มประเทศอำเซียนและข้อคิดจำกเรื่องที่อ่ำนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อธิบำยควำมหมำยของ
ข้อมูลจำกแผนภำพ แผนที่ และแผนภูมิ บอกสำระสำคัญจำกกำรฟังและกำรดู ตั้งคำถำมและตอบคำถำม
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ระบุชนิดและหน้ำที่ของคำในประโยค ระบุข้อคิดที่ได้จำกกำรอ่ำนวรรณกรรมเพื่อ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักเพลงพื้นบ้ำนและเพลงกล่อมเด็กเพื่อปลูกฝังควำมชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น
และสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยววรรณคตีที่อ่ำนและกำรสนทนำเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อ่ำนออกเสียงคำ ข้อควำม เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ำยๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว อ่ำนหนังสือ
ตำมควำมสนฝจอย่ำงสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่ำนได้ อ่ำนข้อเขียนเชิงอธิบำยและปฏิบัติตำมคำสั่ง
หรือข้อแนะนำ คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดอ เขียนบรรยำยเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่ำงชัดเจน เขียน
บันทึกประจำวันได้ เขียนจดหมำยลำครู เขียนเรื่องรวตำมจินตนำกำร เล่ำรำยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และดู พูดสื่อสำรได้ชัดเจนตรงตำมวัตถุประสงค์ เขียนสะกดคำและบอกควำมหมำยของคำ ใช้พจนำนุกรม
ค้นหำควำมหมำยของคำ แต่งประโยคง่ำยๆ แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ เลือกใช้ภำไทยมำตรฐำนและ
ภำษำถิ่นได้เหมำะสมกับกำลเทศะ ท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำม
สนใจ รวมทั้งมีมำรยำทในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟัง และดูและกำรพูด
ตัวชี้วัด ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

ป.3/1,
ป.3/1,
ป.3/1,
ป.3/1,
ป.3/1,

ป.3/2,
ป.3/2,
ป.3/2,
ป.3/2,
ป.3/2,

ป.3/3,
ป.3/3,
ป.3/3,
ป.3/3,
ป.3/3,

ป.3/4,
ป.3/4,
ป.3/4,
ป.3/4,
ป.3/4

รวมจานวนตัวชี้วัด 31 ตัวชี้วัด
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ป.3/5,
ป.3/5,
ป.3/5,
ป.3/5,

ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9
ป.3/6
ป.3/6
ป.3/6

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ท 14101 รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา 160 ชั่วโมง/ปี

กำรอธิบำยควำมหมำยของคำ ประโยคและสำนวนจำกเรื่องที่อ่ำน แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
คำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน โดยระบุเหตุผลประกอบ จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่ฟัง
และดู สะกดคำและบอกควำมหมำยของคำในบริบทต่ำงๆ ชนิดและหน้ำที่ของคำในประโยค เปรียบเทียบ
ภำษำไทยมำตรฐำนกับภำษำอื่น ข้อคิดจำกนิทำนพื้นบ้ำนหรือนิทำนคติธรรม และกำรอธิบำยข้อคิดจำก
กำรอ่ำนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง
อ่ำนบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ อ่ำนเรื่องสั้นๆ ตำมเวลำที่กำหนด และตอบคำถำมจำก
เรื่องที่อ่ำน สรุปควำมรู้ และข้อคิดจำกเรื่องที่อ่ำนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อ่ำนหนังสือที่มีคุณค่ำตำม
ควำมสนใจ และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดได้
เขียนสื่อสำรโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจนและเหมำะสม เขียนแผนภำพโครงเรื่องและแผนภำพควำมคิดเพื่อใช้
พัฒนำงำนเขียน เขียนย่อควำมจำกเรื่องสั้นๆ และกลุ่มประเทศอำเซียน เขียนจดหมำยถึงเพื่อนและบิดำ
มำรดำ เขียนบันทึกและเขียนรำยงำนจำกกำรค้นคว้ำ เขียนเรื่องตำมจินตนำกำรและเขียนเรื่องจำกหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง พูดสรุปควำมจำกกำรฟังและดู พูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็นและควำมรู้สึกเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟังและดู ตั้งคำถำมและตอบคำถำมเชิงเหตุผลจำกเรื่องที่ฟังและดู พูดรำยงำนเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษำ
ค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดูและกำรสนทนำ ใช้พจนำนุกรมค้นหำควำมหมำยของคำแต่งประโยคได้ถูกต้อง
ตำมหลักภำษำ แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญได้ บอกควำมหมำยของสำนวน ร้องเพลงพื้นบ้ำนได้ ท่องจำ
บทอำขยำนตำมที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนจ มีควำมสนใจในกำรอ่ำนหนังสืออย่ำง
สม่ำเสมอ มีมำรยำทในกำรอ่ำน มีมำรยำทในกำรเขียน
ตัวชี้วัด ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1

ป.4/1,
ป.4/1,
ป.4/1,
ป.4/1,

ป.4/2,
ป.4/2,
ป.4/2,
ป.4/2,

ป.4/3,
ป.4/3,
ป.4/3,
ป.4/3,

ป.4/4,
ป.4/4,
ป.4/4,
ป.4/4,

รวมจานวนตัวชี้วัด 33 ตัวชี้วัด
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ป.4/5,
ป.4/5,
ป.4/5,
ป.4/5,

ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8
ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8
ป.4/6
ป.4/6, ป.4/7

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ท 15101 รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา 160 ชั่วโมง/ปี

อธิบำยควำมหมำยของคำ ประโยคและข้อควำมที่เป็นกำรบรรยำยและกำรพรรณนำ อธิบำย
ข้อควำมที่มีควำมหมำยโดยนัย ระบุชนิดและหน้ำที่ของคำในประโยค จำแนกส่วนประกอบของประโยค
เปรียบเทียบภำษำไทยมำตรฐำนกับภำษำอื่น ใช้คำรำชำศัพท์ บอกคำภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทย ใช้
ส ำนวนได้ ถู ก ต้ อ ง ระบุ ค วำมรู้ แ ละข้ อ คิ ด จำกกำรอ่ ำ นวรรณคตี แ ละวรรณกรรมที่ ส ำมำรถน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้จริง อธิบำยคุณค่ำของวรรณคดีและวรรณกรรม
ฝึกทักษะอ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องและนำภูมิปัญญำท้อ งถิ่นมำใช้ใน
ชีวิตประจำวันและอยู่อย่ำงพอเพียง อ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย คำสั่ง ข้อแนะนำและปฏิบัติตำมได้ อ่ำน
หนังสือที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจอย่ำงสม่ำเสมือ และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน ฝึกคัดลำยมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสำรโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมำะสม เขียนแผนภำพ
โครงเรื่องและแผนภำพควำมคิดเพื่อใช้พัฒนำงำนเขียน เขียนย่อควำมจำกเรื่องที่อ่ำนและเขียนเรียงควำม
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เขียนจดหมำยถึงผู้ปกครองและญำติ เขียนแสดงควำมรู้สึกและควำมคิดเห็นได้
ตรงตำมเจตนำ กรอกแบบรำยกำรต่ำงๆ เขี ยนเรื่องตำมจินตนำกำร ฝึกพูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็นและ
ควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟังและดูอย่ำงมีเหตุผล พูดรำยงำนเนื่องหรือประเด็นที่ศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู
และกำรสนทนำเกี่ยวกับประเทศอำเซียน ท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำม
ควำมสนใจ
เพื่อให้รักกำรเรียนรู้ภำษำไทย เห็นคุณค่ำของกำรอนุรักษ์ภำษำไทย มีมำรยำทในกำรอ่ำน กำร
เขียนและกำรฟัง กำรดู กำรพูด มีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนภำษำไทย ใช้ภำษำไทยเป็นเครื่องมือในกำร
ดำรงชียวิตและกำรเรียนรู้อยู่ร่วมกับกลุ่มสำระอื่นได้
ตัวชี้วัด ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

ป.5/1,
ป.5/1,
ป.5/1,
ป.5/1,
ป.5/1,

ป.5/2,
ป.5/2,
ป.5/2,
ป.5/2,
ป.5/2,

ป.5/3, ป.5/4,
ป.5/3, ป.5/4,
ป.5/3, ป.5/4,
ป.5/3, ป.5/4,
ป.5/3ล ป.5/4

รวมจานวนตัวชี้วัด 33 ตัวชี้วัด
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ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8
ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9
ป.5/5
ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ท 16101 รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา 160 ชั่วโมง/ปี

อธิบำยควำมหมำยของคำ ประโยคและข้อควำมที่เป็นโวหำร แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจำก
เรื่องที่อ่ำนอธิบำยกำรนำควำมรู้ และควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำนไปตัดสินใจแก้ปัญหำในกำรดำเนินชีวิตและอยู่
อย่ ำงพอเพีย ง อธิบ ำยควำมหมำยของข้อมูล จำกกำรอ่ำนแผนผัง แผนที่ รวมถึงกลุ่ มประเทศอำเซียน
แผนภูมิและกรำฟ อธิบำยคุณค่ำที่ได้รับจำกกำรอ่ำน ตอบคำถำมเชิงเหตุผลจำกเรื่องที่ฟังและดู วิเครำะห์
ชนิดและหน้ำที่ของคำในประโยค รวบรวมและบอกควำมหมำยของคำภำษำต่ำงประเทสที่ใช้ในภำษำไทย
ระบุลักษณะของประโยค วิเครำะห์และเปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภำษิต อธิบำยคุณค่ำของ
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่ำนและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ฝึ กทักษะกำรอ่ ำนออกเสี ย งบทร้ อ ยแก้ว และบทร้ อยกรองได้ถู ก ต้ อง อ่ำนเรื่องสั้ นๆ อย่ำ ง
หลำกหลำยโดยจับเวลำแล้วถำมเกี่ยวกับเรื่อ งที่อ่ำน อ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย คำสั่ง ข้อแนะนำและปฏิบัติ
ตำม อ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสำรโดยใช้คำได้
ถูกต้องชัดเจนและเหมำะสม เขียนแผนภำพ โครงเรื่องและแผนควำมคิด เพื่อพัฒนำงำนเขียนเรียงควำม
เขียนย่อควำมจำกเรื่ องที่อ่ำน เขียนจดหมำยส่วนตัว กรอกแบบรำยกำรต่ำงๆ เขียนเรื่องตำมจินตนำกำร
และสร้ำงสรรค์ พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ จุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู วิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือจำก
กำรฟังและดูสื่อโฆษณำอย่ำงมีเหตุผล ตั้งคำถำมและตอบคำถำมเชิงเหตุผลจำกเรื่องที่ฟังและดู พูดรำยงำน
เรื่องหรือประเด็นที่ศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดูและกำรสนทนำเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง พูดโน้ม
น้ำวอย่ำงมีเหตุผลและน่ำเชื่อถือได้ เหมำะสมกับกำลเทศะบุคคล แต่งบทร้อยกรองแสดงควำมคิดเห็นจำก
วรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่ำนเล่ำนิทำนพื้นบ้ำนตำนำนท้องถิ่นดอนเมือ ง และนิทำนพิ้นบ้ำนของท้องถิ่น
อื่น ท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ
เพื่อให้รักกำรเรียนรู้ภำษำไทย เห็นคุณค่ำของกำรอนุรักษ์ภำษำไทย มีมำรยำทในกำรอ่ำน กำร
เขียน กำรฟัง กำรดูและกำรพูด มีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนภำษำไทย ใช้ภำษำเป็นเครื่ องมือในกำรดำรงชีวิต
และกำรเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มสำระอื่นได้
ตัวชี้วัด ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

ป.6/1,
ป.6/1,
ป.6/1,
ป.6/1,
ป.6/1,

ป.6/2,
ป.6/2,
ป.6/2,
ป.6/2,
ป.6/2,

ป.6/3,
ป.6/3,
ป.6/3,
ป.6/3,
ป.6/3,

ป.6/4,
ป.6/4,
ป.6/4,
ป.6/4,
ป.6/4

รวมจานวนตัวชี้วัด 34 ตัวชี้วัด
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ป.6/5,
ป.6/5,
ป.6/5,
ป.6/5,

ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9
ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9
ป.6/6
ป.6/6

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ท 21101 รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 60 ชั่วโมง

(กิจกรรม ทักษะ) ฝึกกำรฟัง ดู พูด อ่ำน เขียน โดยฟังและดูสื่อโน้มน้ำวใจ เรื่องเล่ำ พูดสรุป
ควำม เล่ำเรื่อง แสดงควำมคิดเห็นเชิงวิเครำะห์ และประเมินค่ำ อ่ำนออกเสียงทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง
อ่ำนจับใจควำม อ่ำนวรรณคดีและวรรณกรรม คัดลำยมือ ท่องจำบทอำขยำน แนะนำตนเอง แนะนำ
สถำนที่สำคัญ บรรยำย ย่อควำม แสดงควำมคิดเห็น จดหมำยส่วนตัว รำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ
(ควำมรู้) หลักกำรอ่ำนร้อยแก้วร้อยกรอง หลักกำรอ่ำนจับใจควำม ควำมหมำยและตัวอย่ำงของ
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ควำมหมำยของคำตำมบริบท หลักกำรใช้ภำษำโน้มน้ำวใจ หลักกำรเขียนตัว
อักษรไทยและเลขไทย หลักกำรเขียนแนะนำ หลักกำรเขียนบรรยำย หลักกำรเขียนย่อควำม หลักกำรเขียน
แสดงควำมคิดเห็น หลักกำรเขียนจดหมำยส่วนตัว หลักกำรเขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ หลักกำรพูด
สรุปควำม หลักกำรพูดเล่ ำเรื่ อง หลักกำรพูดแสดงควำมคิดเห็น เสียงในภำษำ ชนิดและหน้ำที่ข องค ำ
สำนวนสุภำษิตคำพังเพย
(คุณลักษณะ) มีมำรยำทในกำรอ่ำน กำรฟัง กำรดู กำรพูดและกำรเขียน
ตัวชี้วัด ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

ม.1/1,
ม.1/1,
ม.1/1,
ม.1/1,
ม.1/1,

ม.1/2,
ม.1/2,
ม.1/3,
ม.1/3,
ม.1/2,

ม.1/3,
ม.1/3,
ม.1/4,
ม.1/4,
ม.1/3,

ม.1/4, ม.1/8
ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8
ม.1/6
ม.1/6
ม.1/4, ม.1/5

รวมจานวนตัวชี้วัด 25 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ท 21102 รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 60 ชั่วโมง

(กิจกรรม ทักษะ) ฝึกกำรฟัง ดู พูด อ่ำน เขี ยน โดยฟังและดูสื่อโน้มน้ำวใจ เรื่องเล่ำ พูดสรุป
ควำม เล่ำเรื่อง แสดงควำมคิดเห็นเชิงวิเครำะห์ และประเมินค่ำ อ่ำนออกเสียงทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง
อ่ำนจับใจควำม อ่ำนวรรณคดีและวรรณกรรม คัดลำยมือ ท่องจำบทอำขยำน แนะนำตนเอง แนะนำ
สถำนที่สำคัญ บรรยำย ย่อควำม แสดงควำมคิดเห็น
(ควำมรู้) หลักกำรอ่ำนร้อยแก้วร้อยกรอง หลักกำรอ่ำนจับใจควำม หลักกำรสร้ำงคำ หลักกำร
แต่งคำประพันธ์ หลักกำรเขียนเรียงควำม หลักกำรเขียนย่อควำม หลักกำรเขียนตัวอักษรไทยและเลขไทย
หลักกำรเขียนย่อควำม หลักกำรเขียนแสดงควำมคิดเห็น หลักกำรใช้คำ หลักกำรอ่ำนออกเสียง หลักกำร
อ่ำนตีควำม
(คุณลักษณะ) มีมำรยำทในกำรอ่ำน กำรฟัง กำรดู กำรพูดและกำรเขียน
ตัวชี้วัด ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

ม.1/1,
ม.1/1,
ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/1,

ม.1/3,
ม.1/4,
ม.1/2,
ม.1/5
ม.1/2,

ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
ม.1/5, ม.1/6
ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5
ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5

รวมจานวนตัวชี้วัด 23 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ท 22101 รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 60 ชั่วโมง

ศึกษำหลักกำรอ่ำนออกเสียงให้ถูกต้อง จับใจควำมสำคัญของเรื่องที่อ่ำน เขียนแผนผังควำมคิด
แสดงควำมคิดเห็นและข้อโต้แย้งจำกกำรอ่ำน ฝึกคัดลำยมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนบรรยำย พรรณนำ
เรียงควำม ย่อควำม พูดสรุปใจควำมสำคัญจำกกำรฟังและดู วิเครำะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น วิจำรณ์
เรื่องที่ฟังและดูได้อย่ำง มีเ หตุผล สร้ำงคำสมำส วิเครำะห์โครงสร้ำงของประโยค ฝึกกำรใช้คำรำชำศัพท์
สรุปเนื้อหำ วิเครำะห์และวิจำรณ์วรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่ำน สรุปควำมรู้และข้อคิดจำกกำรอ่ำน
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
โดยใช้กระบวนกำรทำงภำษำ กระบวนกำรกลุ่ มสั มพันธ์ จัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒ นำควำมคิด
เรียนรู้แบบโครงงำน ให้รู้วิธีกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ วำงแผน คิดวิเครำะห์ ประเมินผล ฝึกกำรเป็น
ผู้นำและผู้ตำมมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมำรยำทในกำรใช้ภำษำ เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีมำรยำท
ในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟัง กำรดูและกำรพูด เห็นคุณค่ำภำษำไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชำติ รักชำติ
ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใผ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นในกำรทำงำน รักควำมเป็นไทยและมี
จิตสำธำรณะเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำคภูมิใจในภำษำไทย และรักษำไว้เป็นสมบัติของ
ชำติ
ตัวชี้วัด ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

ม.2/1,
ม.2/1,
ม.2/1,
ม.2/1,
ม.2/1,

ม.2/2,
ม.2/2,
ม.2/2,
ม.2/2,
ม.2/2,

ม.2/3, ม.2/4
ม.2/3, ม.2/4
ม.2/3
ม.2/4
ม.2/3

รวมจานวนตัวชี้วัด 17 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ท 22102 รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 60 ชั่วโมง

ศึกษำหลักกำรวิเครำะห์จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ระบุข้อสังเกตกำรชวนเชื่อจำกเรื่องที่
อ่ำน อ่ำนหนังสือและประเมินคุณค่ำจำกกำรอ่ำนเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหำในชีวิต เขียนรำยงำนจำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ จดหมำยกิจธุระ วิเครำะห์วิจำรณ์แสดงควำมคิดเห็นเรื่องที่อ่ำนอย่ำงมีเหตุ ผล พูดในโอกำสต่ำงๆ
พู ด รำยงำนจำกกำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำ แต่ ง กลอนสุ ภ ำพ รวบรวมและอธิ บ ำยควำมหมำยของค่ ำ ภำษำ
ต่ำงประเทศที่ใช้ในภำษำไทย อธิบำยคุณค่ำของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่ำน ท่องจำบทอำขยำนและบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ
โดยใช้กระบวนกำรทำงภำษำ กระบวนกำรกลุ่ มสั มพัน ธ์ จัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒ นำควำมคิด
เรียนรู้แบบโครงงำน ให้รู้วิธีกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ วำงแผน คิดวิเครำะห์ ประเมินผล ฝึกกำรเป็น
ผู้นำและผู้ตำมมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมำรยำทในกำรใช้ภำษำ เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีมำรยำท
ในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟัง กำรดูและกำรพูด เห็นคุณค่ำภำษำไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชำติ รักชำติ
ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใผ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นในกำรทำงำน รักควำมเป็นไทยและมี
จิตสำธำรณะเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำคภูมิใจในภำษำไทย และรักษำไว้เป็นสมบัติของ
ชำติ
ตัวชี้วัด ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

ม.3/2,
ม.3/1,
ม.3/3,
ม.3/1,
ม.3/2,

ม.3/5,
ม.3/2,
ม.3/4,
ม.3/3,
ม.3/3,

ม.3/7,
ม.3/7,
ม.3/5,
ม.3/4,
ม.3/4

ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10
ม.3/8 ม.3/9, ม.3/10
ม.3/6
ม.3/5, ม.3/6

รวมจานวนตัวชี้วัด 24 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ท 23101 รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 60 ชั่วโมง

ศึกษำหลักกำรอ่ำนออกเสียงได้ถูกต้อง เหมำะสม ระบุควำมแตกต่ำงของคำ ใจควำมสำคัญและ
รำยละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจำกเรื่องที่อ่ำน เขียนกรอบควำมคิด วิเครำะห์วิจำรณ์และประมินเรื่องที่
อ่ำนโดยใช้กลวิธีกำรเปรียบเทียบ ประเมินควำมถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่ำน ฝึกกำรคัดลำ
ยำมือ เขียนข้อควำม ชีว ประวัติ ย่อควำม จดหมำยกิจธุระ อธิบำย ชี้แจงแสดงควำมคิดเห็น และโต้แย้ง
อย่ำงมีเหตุผล พูดแสดงควำมคิดเห็น พูดวิเครำะห์ วิจำรณ์เรื่องที่ฟังและดูเพื่อนำข้อคิดมำประยุกต์ใช้ในกำร
ด ำเนิ น ชี วิ ต พู ด รำยงำนกำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำ เกี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น จ ำแนกและใช้ ค ำที่ ม ำจำก
ภำษำต่ำงประเทศ วิเครำะห์ประโยคซับซ้อน ระดับภำษำ สรุปเนื้อหำวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น
วิเครำะห์วิถีไทยและคุณค่ำจำกกำรอ่ำนวรรณกรรม
โดยใช้กระบวนกำรทำงภำษำ กำรสืบค้นควำมรู้ กำรจดบันทึก ใช้ควำมสำมำรถในกำรคิด กำร
อภิปรำย เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรเรียนรู้ ใช้ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรกับผู้อื่นให้เข้ำใจตรงกัน
เห็ น คุณค่ำของภำษำไทย น ำควำมรู้ไปใช้ ในกำรแก้ปั ญหำให้ เ กิ ดประโยชน์ใ นชีวิ ต เป็นผู้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีมำรยำทในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟัง กำรดูและกำรพูด เห็นคุณค่ำภำษำไทย
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชำติ รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใผ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นใน
กำรทำงำน รักควำมเป็นไทยและมีจิตสำธำรณะเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำคภูมิใจใน
ภำษำไทย และรักษำไว้เป็นสมบัติของชำติ
ตัวชี้วัด ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1

ม.3/1,
ม.3/1,
ม.3/1,
ม.3/1,

ม.3/2,
ม.3/2,
ม.3/2,
ม.3/2,

ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6
ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6
ม.3/3
ม.3/3

รวมจานวนตัวชี้วัด 18 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ท 23102 รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 60 ชั่วโมง

ศึกษำหลักกำรวิเครำะห์ วิจำรณ์ ควำมสมเหตุ สมผลของเรื่องที่อ่ำน แสดงควำมคิดเห็น ตีควำม
ประเมินคุณค่ำแนวคิดที่ได้จำกกำรอ่ำนงำนเขียน เพื่อนำไปใช้แก้ไญหำในชีวิต เขียนวิจำรณ์แสดงควำมรู้
ควำมคิดเห็น เขียนรำยงำน โครงงำน กรอกแบบสมัครงำน ฝึกพูดในโอกำสต่ำงๆ พูดโน้มน้ำวอย่ำงมีเหตุผล
และน่ำเชื่อถือ ใช้คำทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ ศัพท์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ แต่งโคลงสี่สุภำพ สรุปควำมรู้
ข้อคิดจำกกำรอ่ำนวรรณคตดีและวรรณกรรม เพื่อนำไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจำวัน ท่องจำและบอก
คุณค่ำบทอำขยำนและบทร้อยกรองตำมควำมสนใจและนำไปใช้อ้ำงอิง
โดยใช้กระบวนกำรทำงภำษำ กระบวนกำรกลุ่ มสั มพันธ์ จัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒ นำควำมคิด
เรียนรู้แบบโครงงำน ให้รู้วิธีกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ วำงแผน คิดวิเครำะห์ ประเมินผล ฝึกกำรเป็น
ผู้นำและผู้ตำมมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมำรยำทในกำรใช้ภำษำ เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีมำรยำท
ในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟัง กำรดูและกำรพูด เห็นคุณค่ำภำษำไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชำติ รักชำติ
ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใผ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นในกำรทำงำน รักควำมเป็นไทยและมี
จิตสำธำรณะเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำคภูมิใจในภำษำไทย และรักษำไว้เป็นสมบัติของ
ชำติ
ตัวชี้วัด ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

ม.3/2,
ม.3/1,
ม.3/3,
ม.3/1,
ม.3/2,

ม.3/5,
ม.3/2,
ม.3/4,
ม.3/3,
ม.3/3,

ม.3/7,
ม.3/7,
ม.3/5,
ม.3/4,
ม.3/4

ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10
ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10
ม.3/6
ม.3/5, ม.3/6

รวมจานวนตัวชี้วัด 24 ตัวชี้วัด
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2. รายวิชาคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
ค 11101 คณิตศำสตร์
ค 12101 คณิตศำสตร์
ค 13101 คณิตศำสตร์
ค 14101 คณิตศำสตร์
ค 15101 คณิตศำสตร์
ค 16101 คณิตศำสตร์

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

200
200
200
160
160
160

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

รายวิชาพื้นฐาน
ค 21101 คณิตศำสตร์
ค 21102 คณิตศำสตร์
ค 22101 คณิตศำสตร์
ค 22102 คณิตศำสตร์
ค 23101 คณิตศำสตร์
ค 23102 คณิตศำสตร์

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

60
60
60
60
60
60

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

นก.
นก.
นก.
นก.
นก.
นก.

รายวิชาเพิ่มเติม
ค 21201 คณิตศำสตร์
ค 21202 คณิตศำสตร์
ค 22201 คณิตศำสตร์
ค 22202 คณิตศำสตร์
ค 23201 คณิตศำสตร์
ค 23202 คณิตศำสตร์

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

20
20
20
20
20
20

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

นก.
นก.
นก.
นก.
นก.
นก.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

--------------------------------------------------
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ค 11101 รายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 200 ชั่วโมง/ปี

ศึกษำทักษะกำรคิดคำนวณ กำรอ่ำน กำรเขียน กำรแก้ปัญหำ จำนวนนับ กำรใช้จำนวนบอก
ปริมำณที่ได้จำกกำรนับ ตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย กำรนับเพิ่มเละกำรนับลด ค่ำของเลขโดด ในแต่ละ
หลั ก รวมถึงจ ำนวนนั บ ของประเทศสมำชิ กอำเซียน กำรเขียนตัว เลขแสดงจำนวนในรูปกระจำยกำร
เปรียบเทียบจำนวนกำรใช้เครื่องหมำย = ≠ < > กำรเรียงลำดับจำนวนไม่เกินห้ำจำนวน กำรบวก กำรลบ
และโจทย์ปัญหำ ควำมหมำยของกำรบวกและกำรใช้เครื่องหมำย + (บวก) ควำมหมำยของกำรลบและกำร
ใช้เครื่องหมำย – (กำรลบ) กำรหำผลบวก กำรหำผลลบ และควำมสัมพันธ์ของกำรบวกและกำรลบ กำรแก้
โจทย์ปัญหำกำรบวก โจทย์ปัญหำกำรลบ และกำรสร้ำงโจทย์ปัญหำพร้อมทั้งหำคำตอบ กำรวัดควำมยำว
โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมำตรฐำน กำรวัดควำมยำวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร กำรเปรียบเทียบควำมยำว
เป็นเซนติเมตร เป็นเมตร กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบเกี่ยวกับควำมยำวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร
เป็นเมตร กำรวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมำตรฐำน กำรวัด น้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด กำร
เปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด โจทย์ปัญหำกำรบวก และโจทย์ปัญหำกำรลบเกี่ยวกับควำมยำว
น้ำหนัก กำรจำแนกรูปสำมเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรงกลม ทรงกระบอก
และกรวย แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 1 และทีละ 10 แบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขำคณิต
และรูปอื่น ๆ กำรใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพ เมื่อกำหนดรูป 1 รูปแทน 1 หน่วย ในกำรหำคำตอบของ
โจทย์ปัญหำ
โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ ใกล้ตัวผู้เรียนครอบครัว ท้องถิ่นได้ ศึกษำค้นคว้ำหรือ
ได้ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รำยงำน เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิด คำนวณ กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำร
สื่อสำรและกำรสื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ นำกระบวนกำรเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ได้
เห็นคุณค่ำและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในกำร
ทำงำน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียงโดยสอดคล้องกับ แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในโครงการตามแนวพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกรุงเทพศึกษา หรือในเขตดอนเมือง ตลอดจนกำร
เตรียมกำรเข้ำสู่ประชำกรอำเซียน มีควำมรอบคอบ ควำมรับผิดชอบ รักควำมเป็นไทย เชื่อมั่นในตนเอง
และมีจิตสำธำรณะ
ตัวชี้วัด
ค 1.1 ป. 1/1, ป. 1/2, ป. 1/3, ป. 1/4, ป. 1/5,
ค 1.2 ป. 1/1
ค 2.1 ป. 1/1, ป. 1/2,
ค 2.2 ป. 1/1
ค 3.1 ป. 1/1
รวม 10 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ค 12101 รายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 200 ชั่วโมง/ปี

ศึกษำควำมรู้พื้นฐำนเบื้องต้น ฝึกทักษะกำรคิดคำนวณ และกำรแก้ปัญหำในสำะต่อไปนี้
จานวนและการดาเนินการ เขียนและอ่ำน ตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทยและตั วหนังสือแสดง
ปริมำณของสิ่งของหรือจำนวนนับ กำรนับเพิ่มทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100 กำรนับลดทีละ 2 ทีละ 10
และทีละ 100 จำนวนคู่ จำนวนคี่ หลักและค่ำของเลขโดดในแต่ละหลัก กำรใช้ 0 เพื่อยึดตำแหน่งของ
หลัก ตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจำย เปรียบเทียบจำนวนนับโดยใช้เครื่องหมำย = ≠ > < เรียงลำดับ
จำนวนไม่เกิน ห้ำจำนวน กำรบวก ลบ คูณ หำร และกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน ควำมหมำยของกำรคูณ
กำรใช้เครื่องหมำย x กำรคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก กำรหำร กำรใช้เครื่องหมำย ÷
กำรหำรที่ตัวหำรและผลหำรมีหนึ่งหลัก วิเครำะห์และหำคำตอบของโจทย์ปัยหำและโจทย์ปัญหำระคน กำร
สร้ำงโจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0
การวัด บอกควำมยำวเป็นเมตร และเซนติเมตร น้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด ปริมำตรและควำม
จุเป็นลิตรจำนวนเงินจำกเหรียญเงิน และธนบัติชนิดต่ำงๆ และค่ำของเงินเหรียญและธนบัตร เวลำบน
หน้ำปัดนำฬิกำ (ช่วง 5 นำที) เวลำเป็นนำฬำกับนำที (ช่วง 5 นำที) วัน เดือน ปี จำกปฏิทิน กำรอ่ำน
ปฏิทิน เดือน และอันดับที่ของเดือน กำรวัดควำมยำว (เมตร เซนติเมตร) กำรชั่งน้ำหนัก (กิโลกรัม ขีด)
เปรียบเทียบควำมยำว น้ำหนักในหน่วยเดียวกัน ปริมำตรและควำมจุ (ลิตร) ค่ำของเงินเหรียญ และธนบัตร
แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรวัดควำมยำว กำรชั่ง กำรตวงและเงิน แก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับกำรวัดควำมยำว (บวก
ลบ) กำรชั่ง (บวก ลบ) กำรตวง (บวก ลบ คูณ หำร) เงิน (บวก ลบ หน่วยเป็นบำท)
เรขาคณิต บอกชนิดของรูปเรขำคณิตสองมิติว่ำเป็นรูปสำมเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม
รูปวงรี ทรงสี่เหลี่ยม มุมฉำก ทรงกลม หรือทรงกระบอก จำแนกสี่เหลี่ยมมุมฉำกกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก
รูปวงกลมกับรูปทรงกรม รูปเรขำคณิตสองมิติกับรูปเรขำคณิตสำมมิติ เขียนรูปเรขำคณิตสองมิติโดยใช้แบบ
ของรูปเรขำคณิตสำมเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลมและรูปวงรี
พีชคณิต บอกจำนวนและควำมสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ
100 และลดลงทีละ 2 ทีละ 10 ทีละ 100 รูปและควำมสัมพันธ์ในแบบรูป ของรูปที่มีรูปร่ำง ขนำด หรือ
สีที่สัมพันธ์กันอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ทั ก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ใช้ วิ ธี ก ำรที่ ห ลำกหลำย ใช้ ค วำมรู้ ทั ก ษะและ
กระบวนกำรทำงคณิ ต ศำสตร์ ใ นกำรแก้ ปั ญ หำในสถำนกำรณ์ ต่ ำ งๆ ได้ อ ย่ ำ งเหมำะสม ให้ เ หตุ ผ ล
ประกอบกำรตัดสินใจและสรุปผลได้อย่ำงเหมำะสม ใช้ภำษำและสัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ในกำรสื่อสำร
กำรสื่อควำมหมำยและกำรนำเสนอได้อย่ำงถูกต้อง เชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ในคณิตศำสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
โดยใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิ ตศำสตร์ในกำรแก้ ปัญหำอย่ำ งสมเหตุส มผล สำมำรถน ำ
ประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด กำรสื่ อสำร กำรใช้ทักษะชีวิต กระบวนกำรแก้ปัญหำ และกำรใช้
เทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกรุงเทพ
ศึกษำ หรือข้อมูล ในเขตดอนเมือง เพื่อนำเข้ำสู่บริบทประเทศอำเซียนรวมทั้งให้ มีควำมรักชำติ ศำสน์
กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นในกำรทำงำน รักควำมเป็นไทย และมีจิต
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สำรธำรณะ กำรวัดและประเมินผลใช้วิธีวัดประเมินผลที่หลำกหลำยตำมสภำพจริง ตำมมำตรฐำนและ
ตัวชี้วัดที่กำหนด
ตัวชี้วัด ค 1.1
ค 1.2
ค 2.1
ค 2.2
ค 3.1
ค 3.2
ค 4.1
ค 6.1

ป.2/1,
ป.2/1,
ป.2/1,
ป.2/2
ป.2/1,
ป.2/4
ป.2/1,
ป.2/1,

ป.2/2
ป.2/2
ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6
ป.2/2, ป.2/3
ป.2/2
ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6

รวมจานวนตัวชี้วัด 23 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ค 13101 รายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 200 ชั่วโมง/ปี

ศึกษำ ฝึกทักษะกำรคิดคำนวณ และฝึกแก้โจทย์ปัญหำในเรื่อง กำรเขียนและอ่ำนสัญลักษณ์
แสดงปริมำณของสิ่งของหรือจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์เป็นตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือรวมถึงจำนวนนับของประเทศอำเซียน กำรเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสน
และศูนย์ กำรบวก ลบ คูณ หำร และบวก ลบ คูณ หำรระคน ของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์
กำรวิเครำะห์และหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ และโจทย์ปัญหำระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์
กำรบอกควำมยำวเป็นเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร กำรบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัม ขีดและกรัม กำรบอก
ปริมำตรและควำมจุ กำรบอกเวลำบนหน้ำปัดนำฬิกำ กำรอ่ำนและเขียนบอกเวลำโดยใช้จุด กำรบอก
ควำมสั มพั น ธ์ข องหน่ ว ยกำรวัด ควำมยำว น้ำหนัก และเวลำ กำรอ่ำนและเขียนจำนวนเงินโดยใช้ จุ ด
กำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรวัดควำมยำว กำรชั่ง กำรตวง เงิน และเวลำ กำรอ่ำนและเขียนบันทึกรำยรับ
รำยจ่ำย กำรอ่ำนและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุกำรณ์ที่รุบุเวลำ กำรบอกชนิดของรูปเรขำคณิตสองมิ ติที่
เป็นส่วนประกอบของสิ่งของที่มีลักษระเป็นรูปแบบเรขำคณิตสำมมิติ กำรระบุรูปเรขำคณิตสองมิติที่มีแกน
สมมำตร กำรเขียนชื่อจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุมและเขียนสัญลักษณ์ เขียนรูปเรขำคณิตสองมิติ
และบอกรูปเรขำคณิตต่ำงๆ ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว กำรบอกจำนวนและควำมสัมพันธ์ในแบบรูปจำนวน
และแบบรูปซ้ำ กำรบอกรูปและควำมสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่ำง ขนำด หรือสีที่สัมพันธ์กันสอง
ลักษณะ กำรรำบรวมและจำแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
กำรอ่ ำ นข้ อ มู ล จำกแผนภู มิ รู ป ภำพและแผนภู มิ แ ท่ ง อย่ ำ งง่ ำ ยโดยใช้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เขตดอนเมื อ ง
กรุงเทพมหำนคร หรือประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน โดยสอดแทรกปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพ
ศึกษำและกำรก้ำวสู่กำรเป็นประชำกรอำเซียน
กิจกรรมกำรเรียนรู้เป็นกำรเน้นจัดประสบกำรณ์จำกรูปธรรม ไปสู่ภำพและสัญลักษณ์ กำรจัด
กิจกรรมกลุ่มหรือเกม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงควำมคิดรวบยอด ใช้โจทย์ที่หลำกหลำยใกล้เคียงกับ
ชีวิตประจำวัน เพื่อฝึกทักษะกำรคิดคำนวณและฝึกกำรแก้โจทย์ปัญหำ โดยเรียงลำดับโจทย์จำกง่ำยไปหำ
โจทย์ ที่มีควำมซับ ซ้อนมำกขึ้น เพื่อให้ ผู้ เรียนได้ฝึ กทักษะเป็นล ำดับขั้น ส่ งเสริมกำรอธิบำย ให้ เหตุผ ล
ประกอบกำรแก้ปัญหำ และเน้นกำรแก้ปัญหำโดยใช้วิธีกำรที่หลำกหลำย สร้ำงสรรค์ เพื่อให้มีควำมคิดรวบ
ยอด มีทักษะในกำรคิดคำนวณ มีเหตุผลในกำรแก้ปัญหำ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ และนำควำมรู้ไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้
ตัวชี้วัด ค 1.1
ค 2.1
ค 2.2
ค 3.2
ค 5.1
ค 6.1

ป.3/1,
ป.3/1,
ป.3/1,
ป.3/1,
ป.3/1,
ป.3/1,

ป.3/2
ค 1.2 ป.3/1, ป.3/2
ป.3/2, ป.3/3, ป.2/4, ป.3/5, ป.2/6
ป.3/2, ป.3/3 ค 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.2/3
ป.3/2
ค 4.1 ป.3/1, ป.3/2
ป.3/2
ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6

รวมจานวนตัวชี้วัด 28 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ค 14101 รายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 160 ชั่วโมง/ปี

ศึกษำ ฝึกทักษะกำรคิดคำนวณและฝึกกำรแก้ปัญหำในสำระต่อไปนี้
จำนวนนับที่มำกกว่ำ 100,000 กำรบอกจำนวน กำรอ่ำน กำรเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลข
ไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนที่มำกกว่ำ 100,000 หลัก ค่ำประจำหลักและค่ำของเลขโดดในแต่ ละ
หลัก และกำรเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจำย กำรเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน ค่ำประมำณ
ของจำนวนนับและกำรใช้เครื่องหมำย ≈
กำรบวกและกำรลบจำนวนที่มำกกว่ำ 100,000 กำรคูณและกำรหำร กำรบวก ลบ คูณ หำร
ระคน กำรประมำณผลลัพธ์ของ กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร กำรแก้โจทย์ปัญหำและกำรสร้ำงโจทย์
ปัญหำ พร้อมทั้งหำคำตอบ แบบรูปของจำนวนที่เกิดจำกกำรคูณ กำรหำรด้วยจำนวนเดียวกัน
เศษส่ ว น เศษส่ ว นแท้ เศษเกิน จำนวนคละ ควำมสั มพันธ์ระหว่ำงจำนวนคละและเศษเกิน
เศษส่วนที่เท่ำกัน เศษส่วนอย่ำงต่ำและเศษส่วนที่เท่ำกับจำนวนนับ กำรเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วน
และจำนวนคละ กำรบวก กำรลบเศษส่วนและจำนวนคละ กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวกและโจทย์ปัญหำ
กำรลบเศษส่วนและจำนวนคละ
ทศนิยม กำรอ่ำนและกำรเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งตำมปริมำณที่กำหนด หลัก ค่ำประจำ
หลัก ค่ำของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยม และกำรเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจำย ทศนิยมที่
เท่ำกัน กำรเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม กำรบวก กำรลบทศนิยม กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก กำร
ลบ ทศนิยมไม่เกิน 2 ขั้นตอน
เวลำ กำรบอกระยะเวลำเป็ นวิ นำที นำที ชั่ว โมง วัน สั ปดำห์ เดือน ปี กำรเปรียบเที ย บ
ระยะเวลำโดยใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยเวลำ กำรอ่ำนตำรำงเวลำ กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ
มุม ระนำบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรงและสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง
มุม ส่วนประกอบของมุม กำรเรียกชื่อมุม สัญลักษณ์แสดงมุม ชนิดของมุม กำรวัดขนำดของมุมโดยใช้โพร
แทรกเตอร์ กำรสร้ำงมุมเมื่อกำหนดขนำดของมุม
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก กำรสร้ำงรูป สี่เหลี่ยมมุมฉำก ควำม
ยำวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวรอบ
รูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก
กำรนำเสนอข้อมูล กำรอ่ำนและกำรเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมกำรย่นระยะ) กำรอ่ำนตำรำงสอง
ทำง ( Two- Way Table)
กำรจัดประสบกำรณ์ห รือสร้ำงสถำนกำรณ์ที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำโดยปฏิบัติจ ริง
ทดลอง สรุป ปฏิบัติงำน เพื่อพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรคิดคำนวณ กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ และนำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้รับไปใช้ใน
กำรเรี ย นรู้ สิ่ งต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวัน อย่ำงสร้ำงสรรค์ ตามหลักของปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพีย งและ
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในโครงการตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี กรุงเทพมหานคร และอาเซียน รวมทั้งเห็ นคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อวิชำคณิตศำสตร์
สำมำรถทำงำนอย่ำงเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณและเชื่อมั่นในตนเอง
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กำรวัดผลและประเมินผลใช้วิธีกำรหลำกหลำยตำมสภำพควำมเป็นจริงของเนื้อหำ และทักษะที่
ต้องกำร
รหัสตัวชี้วัด
ค 1.1 ป.4/1,
ป.4/9,
ค 1.2 ค 1.3 ค 2.1 ป.4/1,
ค 2.2 ป.4/1,
ค 3.1 ป.4/1
ค 3.2 -

ป.4/2, ป 4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป. 4/7, ป. 4/8
ป.4/10, ป.4/11, ป.4/12, ป.4/13, ป.4/14, ป.4/15, ป.4/16
ป.4/2, ป.4/3
ป.4/2,

รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ค 15101 รายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 160 ชั่วโมง/ปี

ศึกษำควำมรู้พื้นฐำนเบื้องต้น ฝึกทักษะกำรคิดคำนวณและกำรแก้ปัญหำในสำระต่อไปนี้
จานวนและการดาเนินการ ควำมหมำย เขียนและอ่ำน เศษส่วนจำนวนคละและทศนิยมไม่เกิน
สองตำแหน่ ง เศษส่ ว นแท้ เศษเกิน เศษส่ ว นที่เท่ำกับจำนวนนับ กำรเขียนจำนนวนนับในรูปเศษส่วน
กำรเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนคละ และกำรเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน เศษส่วนที่เท่ำกัน เศษส่วน
อย่ ำ งต่ ำ กำรเขี ย นทศนิ ย มในรู ป กระจำย เขี ย นเศษส่ ว นในรู ป ทศนิ ย มและร้ อ ยละ เขี ย นร้ อ ยละใน
รูปเศษส่วนและทศนิยม เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและร้อยละ กำรเขียนทศนิยมไม่เกินสำมตำแหน่งใน
รู ป เศษส่ ว น กำรเขี ย นเศษส่ ว นที่ ตั ว ส่ ว นเป็ น ตั ว ประกอบของ 10 และ 100 ในรู ป ทศนิ ย มร้ อ ยละ
เปรียบเทียบและเรียงลำดับ เศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง หลัก ค่ำประจำหลักและค่ำของเลข
โดดในแต่ละหลักของจำนวนนับและทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง กำรเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนที่
ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุ คูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง บวก ลบ คูณ หำรและบวก ลบ คูณ ระคนของเศษส่วน
กำรบวก กำรลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง กำรคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ
กำรคูณเศษส่วนกับเศษส่วน กำรหำรเศษส่วนด้วยจำนวนนับ กำรหำรเศษส่วนด้วยเศษส่วน บวก ลบ คูณ
และบวก ลบ คูณระคนด้วยทศนิยม ที่คำตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง กำรบวกและกำรลบทศนิยม
ไม่เกินสองตำแหน่ง กำรคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับจำนวนนับ กำรคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับ
ทศนิยมหนึ่งต่ำแหน่ง วิเครำะห์และแสดงวิธีหำคำตอบ โจทย์ปัญหำและโจทย์ปัญหำระคนของจำนวนนับ
เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร และกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน ของ
จำนวนนับ โจทย์ปัญหำที่ใช้บัญญัติไตรยำงศ์ โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ กำรคูณ ทศนิยม โทย์ปัญหำ
ร้ อยละในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ หรื อสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน รวมถึงโจทย์ปัญหำร้อยละ
เกี่ยวกับกำรหำรำไร ขำดทุน กำรลดรำคำ และกำรหำรำคำขำย กำรสร้ำงโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับจำนวนนับ
กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรเศษส่วน กำรบวก ลบ คูณ หำรระคนของเศษส่วนและจำนวนนับ โดยใช้
ข้อมูลต่ำงๆ จำกกลุ่มประเทศอำเซียนมำสร้ำงโจทย์ปัญหำต่ำงๆ ได้ บอกค่ำประมำณใกล้เคียงจำนวนเต็ม
สิบ เต็มร้อย และเต็มพันของจำนวนนับและนำไปใช้ได้
การวั ด บอกควำมสั มพั น ธ์ข องหน่ว ยวัด ปริมำตรหรือควำมจุ หำควำมยำวรอบรูป ของรู ป
สี่เหลี่ยม รูปสำมเหลี่ยม กำรหำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำกและรูปสำมเหลี่ยม วัดขนำดของมุม หำปริมำตร
หรือควำมจุขอบทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก แก้ ปัญหำเกี่ยวกับพื้นที่ ควำมยำวรอบรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำกและรูป
สำมเหลี่ยม
เรขาคณิ ต บอกลั กษระและจแนกรูปเรขำคณิตสำมมิติต่ำงๆ ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย
ปริซึม พีระมิด ควำมสัมพันธ์และจำแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่ำงๆ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ รูป
สี่ เ หลี่ ย มขนมเปี ย กปู น รู ป สี่ เ หลี่ ย มด้ ำ นขนำน รู ป สี่ เ หลี่ ย มคำงหมู รู ป สี่ เ หลี่ ย มรู ป ว่ ำ ว ส่ ว นประกอบ
ควำมสัมพันธ์และจำแนกรูปสำมเหลี่ยมชนิดต่ำงๆ รูปสำมเหลี่ยมแบ่งตำมลักษณะของด้ำน รูปสำมเหลี่ยม
แบ่งตำมลักษณะของมุม ส่วนประกอบของรูปสำมเหลี่ยม มุมภำยในของรูปสำมเหลี่ยม สร้ำงมุมโดยใช้
ไม้โพรแทรกเตอร์ สร้ำงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก รูปสำมเหลี่ยม และรูปวงกลม สร้ำงเส้นขนำนโดยใช้ไม้ฉำก
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พีชคณิต บอกจำนวนนและควำมสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น เขียนแผนภูมิแท่งที่มีกำรย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรจำแนกข้อมูล อ่ำนข้อมูลจำกแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ คำดคะเนเกี่ยวกับ
กำรเกิดขึ้นของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึ้นอย่ำงแน่นอน อำจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ ไม่เกิดขึ้นอย่ำงแน่นอน
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยแก้ปัญหำ ใช้ควำมรู้ ทักษะและ
กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์และเทคโนโลยีในกำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม ให้
เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่ำงเหมำะสม ใช้ภำษำและสัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ในกำร
สื่อสำร กำรสื่อควำมหมำย และกำรนำเสนอได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม เชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ในคณิตศำสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
โดยใช้ ทั ก ษะกระบวนกำรทำงคณิ ต ศำสตร์ ใ นกำรแก้ ปั ญ หำสถำนกำรณ์ ต่ ำ งๆ ให้ เ หตุ ผ ล
ประกอบกำรตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่ำงเหมำะสม มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำและสัญลักษณ์ทำง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ โดยสำมำรถนำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด กำรสื่อสำร กำรใช้ทักษะ
ชีวิตและกำรใช้เทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศึกษำ
ข้อมูลเกี่ยวกับกรุงเทพศึกำ หรือในเขตดอนเมือง อีกทั้ งให้มีควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นในกำรทำงำน รักควำมเป็นไทย มีจิตสำธำรณะ และมีจิตลักษณะ
ของคณิตศำสตร์ รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรโดยกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ และใช้เทคโนโลยีเป็น
ตำมศักยภำพของผู้เรียนเพื่อรองรับกำรเข้ำเป็นสมำชิกประชำคมอำเซียน
กำรวัดและประเมิน ผล ใช้วีธีวัดประเมินผลที่หลำกหลำยตำมสภำพจริง ตำมมำตรฐำนและ
ตัวชี้วัดที่กำหนด ต่อไปนี้
ตัวชี้วัด ค 1.1
ค 1.2
ค 1.3
ค 2.1
ค 2.2
ค 3.1
ค 3.2
ค 4.1
ค 5.1
ค 5.2
ค 6.1

ป.5/1,
ป.5/1,
ป.5/1
ป.5/1,
ป.5/1
ป.5/1,
ป.5/1,
ป.5/1
ป.5/1,
ป.5/1
ป.5/1,

ป.5/2, ป.5/3
ป.5/2, ป.5/3
ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5
ป.5/2, ป.5/3
ป.5/2, ป.5/3
ป.5/2
ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6

รวมจานวนตัวชี้วัด 29 ตัวชี้วัด

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
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รหัสวิชา ค 16101 รายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 160 ชั่วโมง/ปี

ศึกษำควำมรู้พื้นฐำนเบื้องต้น ฝึกทักษะกำรคิดคำนวณและกำรแก้ปัญหำในสำระต่อไปนี้
จานวนและการดาเนินการ เขียนและอ่ำน ทศนิยมไม่เกินสำมตำแหน่ง กำรเขียนทศนิยมในรูป
กระจำย กำรเขียนทศนิยมไม่เกินสำมตำแหน่งในรูปเศษส่วน กำรเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบ
ของ 10 100 1,000 ในรูปทศนิยม เปรียบเทียบและเรียงลำดับ เศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสำม
ตำแหน่ง หลัก ค่ำประจำหลักและค่ำของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยมสำมตำแหน่ง บวก ลบ คูณ หำร
และบวก ลบ คูณ หำรระคนเศษส่วน จำนวนคละ และทศนิยม กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรและ
กำรบวก ลบ คูณ หำรระคนทศนิ ย มที่มีผ ลลั พธ์เป็นทศนิย มไม่เกินสำมตำแหน่งโดยใช้ ข้อ มูล เกี่ ย วกั บ
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนครและประเทศสมำชิกอำเซียน วิเครำะห์และแสดงวิธีหำคำตอบ โจทย์ปัญหำ
และโจทย์ปัญหำระคนของจำนวนนับ เศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยม และร้อยละ กำรสร้ำงโจทย์ปัญหำ
กำรคูณ กำรหำร และกำรคูณ หำรระคนทศนิยม โจทย์ปัญหำร้อยละในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ รวมถึงโจทย์
ปัญหำร้อยละเกี่ยวกับกำรหำกำไร ขำดทุน กำรลดรำคำ กำรหำรำคำขำย กำรหำรำคำทุน และดอกเบี้ย
โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเขตดอนเมือง และประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน บอกค่ำประมำณใกล้เคียง
จำนวนเต็ม หลักต่ำงๆ ของจำนวนนับและนำไปใช้ได้ บอกค่ำประมำณของทศนิยมไม่เกินสำมตำแหน่ง ใช้
สมบัติกำรสลับที่ กำรเปลี่ยนหมู่ และสมบัติกำรแจกแจงในกำรคิดคำนวณ หำตัวประกอบ จำนวนเฉพำะ
และตัวประกอบเฉพำะ หำ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ
การวัด อธิบำยเส้นทำงหรือบออกตำแหน่งสิ่ งต่ำงๆ โดยระบุทิศทำงและระยะทำงจริง จำก
รูปภำพ แผนที่ และแผนผัง กำรบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ มำตรำส่วน กำรอ่ำนแผนผังโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เขตดอนเมือง และประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน หำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ควำมยำวของด้ำน
และสมบัติของเส้นทแยงมุม หำควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม แก้ปัญหำเกี่ยวกับพื้นที่ ควำมยำว
รอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและวงกลม คำดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวรอบรูป
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูปวงกลม ปริมำตรและควำมจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก เขียนแผนผัง
แสดงตำแหน่งของสิ่งต่ำงๆ และแผนผังแสดงเส้นทำงกำรเดินทำงและกำรเขียนแผนผังโดยสังเขป
เรขาคณิต บอกชนิดของรูปเรขำคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของรูปเรขำคณิตสำมมิติ (ทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด) บมบัติเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิด
ต่ำงๆ คุณสมบัติของเส้นตรงที่ขนำนกันโดยอำศัยมุมแย้งและอำศัยผลบวกของขนำดของมุมภำยในที่อยู่ข้ำง
เดียวกันของเส้นตัดเป็น 180 องศำ ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรงกระบอก กรวย ปริซึมและพีระมิด
จำกรูปคลี่หรือรูปเรขำคณิตสองมิติ กำรสร้ำงรูปสี่เหลี่ยมต่ำงๆ
พีชคณิต แก้ปัญหำเกี่ย วกับแบบรูป เขียนสมกำรจำกสถำนกำรณ์หรือปัญหำ และแก้สมกำร
พร้อมทั้งตรวจคำตอบ สมกำรเชิงเส้นที่มีตัวไม่ทรำบค่ำหนึ่งตัว กำรแก้สมกำรโดยใช้สมบัติของกำรเท่ำกัน
เกี่ยวกับกำรบวก กำรลบ กำรคูณ หรือกำรหำร กำรแก้โจทย์ปัญหำด้วยสมกำร
การวิเ คราะห์ข้อมูลและความน่า จะเป็น อ่ำนข้ อมูล จำกกรำฟเส้ น แผนแผนภูมิรูปวงกลม
กำรเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ และกรำฟเส้นโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเขตดอนเมือง และประเทศสมำชิก
ประชำคมอำเซียน อธิบำยเหตุกำรณ์โดยใช้คำว่ำ เกิดขึ้นอย่ำงแน่นอน อำจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ ไม่เกิดขึ้น
อย่ำงแน่นอน คำดคะเนเกี่ยวกับกำรเกิดขึ้นของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
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ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยแก้ปัญหำ ใช้ควำมรู้ ทักษะและ
กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์และเทคโนโลยีในกำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม ให้
เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่ำงเหมำะสม ใช้ภำษำและสัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ใน
กำรสื่ อสำร กำรสื่ อควำมหมำย และกำรนำเสนอได้อย่ำงถูกต้ องเหมำะสม เชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ใน
คณิตศำสตร์และเชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
โดยใช้ ทั ก ษะกระบวนกำรทำงคณิ ต ศำสตร์ ใ นกำรแก้ ปั ญ หำสถำนกำรณ์ ต่ ำ งๆ ให้ เ หตุ ผ ล
ประกอบกำรตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่ำงเหมำะสม มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำและสัญลักษณ์ทำง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ โดยสำมำรถนำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด กำรสื่อสำร กำรใช้ทักษะ
ชีวิตและกำรใช้เทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศึกษำ
ข้อมูลเกี่ยวกับกรุงเทพศึกำ หรือในเขตดอนเมือง อีกทั้งให้มีควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นในกำรทำงำน รักควำมเป็นไทย มีจิตสำธำรณะ และมีจิตลักษณะ
ของคณิตศำสตร์ รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรโดยกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ และใช้เทคโนโลยีเป็น
ตำมศักยภำพของผู้เรียนเพื่อรองรับกำรเข้ำเป็นสมำชิกประชำคมอำเซียน
กำรวัดและประเมิน ผล ใช้วีธีวัดประเมินผลที่หลำกหลำยตำมสภำพจริง ตำมมำตรฐำนและ
ตัวชี้วัดที่กำหนด ต่อไปนี้
ตัวชี้วัด ค 1.1
ค 1.2
ค 1.3
ค 1.4
ค 2.1
ค 2.2
ค 3.1
ค 3.2
ค 4.1
ค 4.2
ค 5.1
ค 5.2
ค 6.1

ป.6/1,
ป.6/1,
ป.6/1,
ป.6/1,
ป.6/1,
ป.6/1,
ป.6/1,
ป.6/1,
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1,
ป.6/1
ป.6/1,

ป.6/2,
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2,
ป.6/2,
ป.6/2,
ป.6/2

ป.6/3

ป.6/3
ป.6/3
ป.6/3

ป.6/2
ป.6/2, ป.6/3, ป.5/4, ป.6/5, ป.6/6

รวมจานวนตัวชี้วัด 31 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ค 21101 รายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 60 ชั่วโมง

ศึกษำควำมรู้ ฝึกทักษะกำรคิดคำนวณ และฝึกกำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับ จำนวนตรรกยะ จำนวน
เต็ม สมบัติของจำนวน ทศนิยมและเศษส่วน จำนวนตรรกยะ และสมบัติของจำนวนตรรกยะ กำรสร้ำงทำง
เรขำคณิต กำรสร้ ำงพื้น ฐำนทำงเรขำคณิต กำรสร้ำงรูปเรขำคณิตสองมิติโ ดยใช้กำรสร้ำงพื้นฐำนทำง
เรขำคณิต กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงพื้นฐำนทำงเรขำคณิตไปใช้ในชีวิต ทศนิยมและเศษส่วน กำร
เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม กำรเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน กำรเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม กำร
บวก ลบ คูณ หำรเศษส่วนและทศนิยม โจทย์ปัญหำหรือสถำนกำรณ์เกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม เลขยก
กำลัง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะ
และเลขยกกำลังไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ รูปเรขำคณิตสองมิติและสำมมิติ หน้ำตัดของรูปเรขำคณิตสำมมิติ
ภำพที่ได้จำกกำรมองด้ำนหน้ำด้ำนข้ำงด้ำนบนของรูปเรขำคณิตสำมมิติที่ประกอบขึ้นจำกลูกบำศก์ เพื่ อให้
สำมำรถใช้ควำมรู้ ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีในกำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
ได้อย่ำงเหมำะสม รู้จักใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยในกำรในกำรแก้ปัญหำ ใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ ใช้
ภำษำ และสัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ในกำรสื่อสำร กำรสื่อควำมหมำย และกำรนำเสนอได้อย่ำงถูกต้อง
และชัดเจน สำมำรถเชื่อมโยงและนำควำมรู้ หลักกำรกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ไปใช้ในกำรเรียนรู้สิ่ง
ต่ำง ๆ และใช้ชีวิตประจำวัน รวมทั้งเห็นคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
สำมำรถทำงำนอย่ำงมีระบบ
มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง
โดยจัดประสบกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน ท้องถิ่นหรือ
บริบทที่นักเรียนอำศัยและสังคมไทยภำยใต้กลุ่มประเทศอำเซียน ให้ได้ศึกษำ ค้นคว้ำ ฝึกฝน ปฏิบัติจริง
ทดลอง วิเครำะห์ สังเครำะห์ สรุปและรำยงำน
เพื่อพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และกระบวนกำรในกำรคิดคำนวณ กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ นำประสบกำรณ์และเทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรเรียนรู้สิ่ง
ต่ำง ๆ รอบตัวอย่ำงสร้ำงสรรค์ มีจิตลักษณะของคณิตศำสตร์ มีทักษะชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตำมที่ ก ำหนด ภายใต้ แ นวคิ ด หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในบริ บ ทของสถานศึ ก ษา ชุ ม ชน
(ดอนเมืองและกรุงเทพมหานคร) และอาเชียน โดยใช้กำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำยสอดคล้องกับ
นั ก เรี ย น ซึ่ ง กำรพั ฒ นำควำมรู้ ทั ก ษะและกระบวนกำรเหล่ ำ นี้ ได้ จั ด กำรเรี ยนรู้ผ่ ำนสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ต่ำง ๆ ข้ำงต้น เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมตัวชี้วัดดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ม ๑/๑ , ค ๑.๑ ม ๑/๒ , ค ๒.๒ ม ๑/๑ , ค ๒.๒ ม. ๑/๒
รวม 4 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ค 21102 รายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 60 ชั่วโมง

ศึกษำควำมรู้ ฝึกทักษะกำรคิดคำนวณ และฝึกกำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับ สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว กำรแก้สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับสมกำรเชิงเส้นตัวแปร
เดียวไปใช้ในชีวิตจริง อัตรำส่วน สัดส่วน และร้อยละ อัตรำส่วนของจำนวนหลำยๆจำนวน สัดส่วน กำรนำ
ควำมรู้ เกี่ย วกับ อัตรำส่ ว น สั ดส่ ว น ร้ อยละไปใช้ในกำรแก้ปัญหำกรำฟและสั มพันธ์เชิงเส้ น กรำฟของ
ควำมสัมพันธ์เชิงเส้น สมกำรเชิงเส้นสองตัวแปรกำรนำควำมรู้เกี่ยวกับสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปรและกรำฟ
ของควำมสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง สถิติ (๑) กำรตั้งคำถำมทำงสถิติ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำร
นำเสนอข้อมูล แผนภูมิรูปภำพแผนภูมิแท่ง กรำฟเส้น แผนภูมิรูปวงกลม กำรแปลควำมหมำยข้อมูลกำรนำ
สถิติไปใช้ในชีวิตจริงเพื่อให้สำมำรถใช้ควำมรู้ ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีในกำร
แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม รู้จักใช้วิธี กำรที่หลำกหลำยในกำรในกำรแก้ปัญหำ ใช้
เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ ใช้ภำษำ และสัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ในกำรสื่อสำร กำรสื่อควำมหมำย
และกำรนำเสนอได้อย่ำงถูกต้องและชัดเจน สำมำรถเชื่อมโยงและนำควำมรู้ หลักกำรกระบวนกำรทำง
คณิตศำสตร์ ไ ปใช้ ในกำรเรี ย นรู้ สิ่ ง ต่ ำง ๆ และใช้ชีวิตประจ ำวัน รวมทั้ง เห็ น คุ ณค่ ำ และมี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ
คณิตศำสตร์ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์สำมำรถทำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำม
รับผิดชอบ มีวิจำรณญำณและมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง
โดยจัดประสบกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน ท้องถิ่นหรือ
บริบทที่นักเรียนอำศัยและสังคมไทยภำยใต้กลุ่มประเทศอำเซียน ให้ได้ศึกษำ ค้นคว้ำ ฝึกฝน ปฏิบัติจริง
ทดลอง วิเครำะห์ สังเครำะห์ สรุปและรำยงำน
เพื่อพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และกระบวนกำรในกำรคิดคำนวณ กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ นำประสบกำรณ์และเทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรเรียนรู้สิ่ง
ต่ำง ๆ รอบตัวอย่ำงสร้ำงสรรค์ มีจิตลักษณะของคณิตศำสตร์ มีทักษะชีวิต มีคุณลักษณะอันพึ งประสงค์
ตำมที่ ก ำหนด ภายใต้ แ นวคิ ด หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในบริ บ ทของสถานศึ ก ษา ชุ ม ชน
(ดอนเมืองและกรุงเทพมหานคร) และอาเชียน โดยใช้กำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำยสอดคล้องกับ
นั ก เรี ย น ซึ่ ง กำรพั ฒ นำควำมรู้ ทั ก ษะและกระบวนกำรเหล่ ำ นี้ ได้ จั ด กำรเรี ยนรู้ผ่ ำนสำระกำรเรีย นรู้
คณิตศำสตร์ต่ำง ๆ ข้ำงต้น เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมตัวชี้วัดดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ม.๑/๓ , ค ๑.๓ ม.๑/๑ , ค ๑.๓ ม.๑/2 , ค ๑.๓ ม.๑/๓ , ค ๓.๑ ม.๑/๑
รวม 5 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ค 21201 รายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง

ศึกษำควำมรู้ ฝึกทักษะและกระบวนกำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรอ่ำนและกำรเขียนเลขโรมัน ค่ำ
ของเลขโดดในตัวเลขฐำนต่ำง ๆ และกำรเขียนตัวเลขฐำนที่กำหนดให้เป็นตัวเลขฐำนต่ำง ๆ
โดยจัดประสบกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน ท้องถิ่นหรือ
บริบทที่นักเรียนอำศัยและสังคมไทยภำยใต้กลุ่มประเทศอำเซียน ให้ได้ศึกษำ ค้นคว้ำ ฝึกฝน ปฏิบัติจริง
ทดลอง วิเครำะห์ สังเครำะห์ สรุปและรำยงำน
เพื่อพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และกระบวนกำรในกำรคิดคำนวณ กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ นำประสบกำรณ์และเทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรเรียนรู้สิ่ง
ต่ำง ๆ รอบตัวอย่ำงสร้ำงสรรค์ มีจิตลักษณะของคณิตศำสตร์ มีทักษะชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตำมที่กำหนด ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทของสถานศึกษา ชุมชน (ดอน
เมืองและกรุ งเทพมหานคร) และอาเชียน โดยใช้กำรวัดและประเมินผลที่ห ลำกหลำยสอดคล้ องกับ
นั ก เรี ย น ซึ่ ง กำรพั ฒ นำควำมรู้ ทั ก ษะและกระบวนกำรเหล่ ำ นี้ ได้ จั ด กำรเรี ยนรู้ผ่ ำนสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ต่ำง ๆ ข้ำงต้น เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมผลกำรเรียนรู้ที่กำหนดดังต่อไปนี้
ผลการเรียนรู้
๑. ใช้ควำมรู้และทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์แก้ปัญหำต่ำงๆได้
๒. ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของคำตอบได้
3. อ่ำนและเขียนตัวเลขโรมันได้
4. บอกค่ำของเลขโดดในตัวเลขฐำนต่ำงๆที่กำหนดให้ได้
5. เขียนตัวเลขฐำนที่กำหนดให้เป็นตัวเลขฐำนต่ำงๆได้
รวมผลการเรียนรู้ทั้งสิ้น 5 ข้อ
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ค 21202 รายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง

ศึกษำควำมรู้ ฝึกทักษะและกระบวนกำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับเอกนำม พหุนำม กำรบวก กำรลบ
กำรคูณและกำรหำรพหุนำม
โดยจัดประสบกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน ท้องถิ่นหรือ
บริบทที่นักเรียนอำศัยและสังคมไทยภำยใต้กลุ่มประเทศอำเซียน ให้ได้ศึกษำ ค้นคว้ำ ฝึกฝน ปฏิบัติจริง
ทดลอง วิเครำะห์ สังเครำะห์ สรุปและรำยงำน
เพื่อพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และกระบวนกำรในกำรคิดคำนวณ กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ นำประสบกำรณ์และเทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรเรียนรู้สิ่ง
ต่ำง ๆ รอบตัวอย่ำงสร้ำงสรรค์ มีจิตลักษณะของคณิตศำสตร์ มีทักษะชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตำมที่กำหนด ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทของสถานศึกษา ชุมชน (ดอน
เมืองและกรุ งเทพมหานคร) และอาเชียน โดยใช้กำรวัดและประเมินผลที่ห ลำกหลำยสอดคล้ องกับ
นั ก เรี ย น ซึ่ ง กำรพั ฒ นำควำมรู้ ทั ก ษะและกระบวนกำรเหล่ ำ นี้ ได้ จั ด กำรเรี ยนรู้ผ่ ำนสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ต่ำง ๆ ข้ำงต้น เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมผลกำรเรียนรู้ที่กำหนดดังต่อไปนี้
ผลการเรียนรู้
๑. นักเรียนสำมำรถบอกควำมหมำยและสัญลักษณ์ของเอกนำมได้
๒. นักเรียนสำมำรถหำผลบวกและผลลบของเอกนำมได้
๓. นักเรียนสำมำรถหำผลบวกและผลลบของพหุนำมได้
๔. นักเรียนสำมำรถหำผลคูณและผลหำรของพหุนำมอย่ำงง่ำยได้
๕. นักเรียนตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้
รวมผลการเรียนรู้ทั้งสิ้น 5 ข้อ
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ค 22101 รายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 60 ชั่วโมง

ศึกษำ ฝึกทักษะกำรคิดคำนวณ กำรให้เหตุผล กำรแก้ปัญหำ โดยกำรปฏิบัติจริงในสำระต่อไปนี้
กำรวัดควำมยำว พื้นที่ กำรหำพื้นที่ของแหล่งเรียนรู้ในเขตดอนเมืองและกำรนำไปใช้ สำมำรถ
เปรียบเทียบ คำดคะเนหน่วยควำมยำว หน่วยพื้นที่ ในระบบเดียวและต่ำงระบบ และเลือกใช้หน่วยกำรวัด
ได้อย่ำงเหมำะสม คำดคะเนเวลำ ระยะทำง พื้นที่ ปริมำตรและน้ำหนักได้อย่ำงใกล้เคียงและอธิบำยวิธีกำร
ที่ใช้ในกำรคำดคะเน ใช้กำรคำดคะเนเกี่ยวกับกำรวัดในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม และสำมำรถ
นำควำมรู้ไปใช้ในกำรคำดคะเนควำมสูงของอำคำร สถำนที่ บริเวณต่ำงๆ ในโรงเรียน เขียนแผนผังโดยใช้
มำตรำส่วนย่อต่อมำตรำส่วนจริง
อ่ ำ นและน ำเสนอข้ อ มู ล โดยใช้ แ ผนภู มิ ว งกลม หำพิ กั ด ของจุ ด และอธิ บ ำยลั ก ษณะของรู ป
เรขำคณิตที่เกิดขึ้นจำกกำรเลื่อนขนำน กำรสะท้อนและกำรหนุนบนระนำบในระบบพิกัดฉำก กำรใช้สมบัติ
ของเส้นขนำนในกำรให้เหตุผลและแก้ปัญหำ และกำรใช้สมบัติเกี่ยวกับควำมเท่ำเทียมกันทุกประกำรของ
รูปสำมเหลี่ยนมในกำรให้เหตุผลและแก้ปัญหำ
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในคณิตศำสตร์ มีทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ ได้แก่
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปั ญหำด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำร สื่อควำมหมำยทำง
คณิตศำสตร์ และกำรนำเสนอ กำรมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ มีระเบียบ
วินัย มีควำมรับผิดชอบ มีควำมรอบคอบ มีวิจำรณญำณ มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักในคุณค่ำและเจต
คติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ เห็นคุณค่ำ ของวิถีชีวิตแบบไทยในบริบทของเขตดอนเมืองและกรุงเทพมหำนคร
รวมถึงเน้นให้มีกำรใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียงและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ตัวชี้วัด ค 2.1
ค 2.2
ค 3.2
ค 4.2
ค 5/1
ค 6.1

ม.2/1ล ม.2/2ล ม.2/3
ม.2/1
ม.2/1ล ม.2/3ล ม.2/4
ม.2/2
ม.2/1
ม.2/1ล ม.2/2ล ม.2/3ล ม.2/4ล ม.2/5ล ม.2/6

รวมจานวนตัวชี้วัด 15 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ค 22102 รายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 60 ชั่วโมง

ศึกษำ ฝึกทักษะกำรคิดคำนวณ กำรให้เหตุผล กำรแก้ปัญหำ โดยกำรปฏิบัติจริงในสำระต่อไปนี้
ทฤษฎีบ ทพี ทำโกรั ส และบทกลั บ ใช้ทฤษฎีบทพี ทำโกรัส และบทกลั บ ในกำรให้ เหตุผ ลและ
แก้ปัญหำ เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน จำแนกจำนวนจริงที่กำหนดให้และ
ยกตัวอย่ำงจำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ บอกควำมเกี่ยวข้องของจำนวนจริง จำนวนตรรกยะ และ
จ ำนวนอตรรกยะ อธิบ ำยและรุ ร ำกที่ส องและรำกที่ส ำมของจำนวนจริง ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับอัตรำส่ ว น
สัดส่วนและร้อยละในกำรแก้โจทย์ปัญหำและนำไปใช้ หำรำกที่สองและรำกที่สำมของจำนวนเต็มโดยกำร
แยกตัวประกอบ หำค่ำประมำณของรำกที่สอง รำกที่สำมของจำนวนจริ งและนำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
พร้อมทั้งตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของคำตอบ สำมำรถใช้ควำมคณิตศำสตร์คำดคะเนอำคำร สถำนที่
บริเวณต่ำงๆ ในโรงเรียนเพื่อเขียนเป็นแผนผัง โดยใช้มำตรำส่วนย่อ : มำตรำส่วนจริง
โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว แก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกั บสมกำรเชิงเส้นตัวแปร
เดีย ว อธิบ ำยเหตุกำรณ์ที่กำหนดให้ เหตุกำรณ์ใดเกิดขึ้นแน่นอน เหตุกำรณ์ใดไม่เกิดขึ้นแน่นอน และ
เหตุกำรณ์ใดมีโอกำสเกิดขึ้นได้มำกกว่ำทุกวัน
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในคณิตศำสตร์ มีทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ ได้แก่
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปั ญหำด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำร สื่อควำมหมำยทำง
คณิตศำสตร์ และกำรนำเสนอ กำรมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ มีระเบียบ
วินัย มีควำมรับผิดชอบ มีควำมรอบคอบ มีวิจำรณญำณ มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักในคุณค่ำและเจต
คติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ เห็นคุณค่ำของวิถีชีวิตแบบไทยในบริบทของเขตดอนเมืองและกรุงเทพมหำนคร
รวมถึงเน้นให้มีกำรใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียงและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ตัวชี้วัด ค 1.1
ค 1.2
ค 1.3
ค 1.4
ค 3.2
ค 4.2
ค 5.2
ค 6.1

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

รวมจานวนตัวชี้วัด 17 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ค 22201 รายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง

ศึกษำ ฝึกทักษะกำรคิดคำนวณ กำรให้เหตุผล กำรแก้ปัญหำ โดยกำรปฏิบัติจริงในสำระต่อไปนี้
สมบัติของเลขยกกำลัง กำรดำเนินกำรของเลขยกกำลัง สมบัติอื่นๆ ของเลขยกกำลัง พหุนำม
และเศษส่วนของพหุนำม กำรคูณพหุนำม กำรหำรพหุนำม เศษส่วนพหุนำม กำรคูณและกำรหำรเศษส่วน
พหุนำม กำรบวกและกำรลบเศษส่วนพหุนำม
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในคณิตศำสตร์ มีทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ ได้แก่
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปั ญหำด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำร สื่อควำมหมำยทำง
คณิตศำสตร์ และกำรนำเสนอ กำรมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ มีระเบียบ
วินัย มีควำมรับผิดชอบ มีควำมรอบคอบ มีวิจำรณญำณ มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักในคุณค่ำและเจต
คติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ เห็นคุณค่ำของวิถีชีวิตแบบไทยในบริบ ทของเขตดอนเมืองและกรุงเทพมหำนคร
รวมถึงเน้นให้มีกำรใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียงและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ผลการเรียนรู้
1. สำมำรถใช้ ส มบั ติ ข องเลขยกก ำลั ง เปลี่ ย นเลขชี้ ก ำลั ง ให้ เ ป็ น จ ำนวนเต็ ม และน ำไปใช้
แก้ปัญหำได้
2. สำมำรถเขียนพหุนำมและเศษส่วนของพหุนำมที่มีดีกรีไม่เกินหนึ่งได้
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 2 ข้อ
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ค 22202 รายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง

ศึกษำ ฝึกกำรคิดคำนวณ กำรให้เหตุผล กำรแก้ปัญหำ โดยกำรปฏิบัติจริงในสำระต่อไปนี้
กำรแยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรีสอง กำรแยกตัวประกอบพหุนำมดีกรีสองโดยกำรแจกแจง
กำรแยกตัวประกอบพหุนำมดีกรีสองตัวแปรเดียว กำรแยกตัวประกอบพหุนำมดีกรีสองโดยวิธีกำลังสอง
สมบูรณ์ วิธีกำรทำเป็นผลต่ำงกำลังสอง สมกำรกำลังสองตัวแปรเดียว กำรหำคำตอบของสมำกำรกำลังสอง
ตัวแปรเดียว โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับสมกำรกำลังสองตัวแปรเดียว
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในคณิตศำสตร์ มีทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ ได้แก่
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปั ญหำด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำร สื่อควำมหมำยทำง
คณิตศำสตร์ และกำรนำเสนอ กำรมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ มีระเบียบ
วินัย มีควำมรับผิดชอบ มีควำมรอบคอบ มีวิจำรณญำณ มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักในคุณค่ำและ
เจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ เห็นคุณค่ำของวิถีชีวิตแบบไทยในบริบทของเขตดอนเมืองและกรุงเทพมหำนคร
รวมถึงเน้นให้มีกำรใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียงและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ผลการเรียนรู้
1. สำมำรถแยกตัวประกอบพหุนำมดีกรีสองตัวแปรเดียวได้
2. สำมำรถหำคำตอบของสมกำรและแก้โจทย์ปัยหำเกี่ยวกับสมกำรกำลังสองตัวแปรเดียวได้
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 2 ข้อ

64

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ค 23101 รายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 60 ชั่วโมง

ศึกษำ ฝึกทักษะกำรคิดคำนวณ กำรให้เหตุผล กำรแก้ปัญหำ โดยกำรปฏิบัติจริงในสำระต่อไปนี้
เขียนกรำฟของสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร อ่ำนและแปลควำมหมำยกรำฟของระบบสมกำรเชิง
เส้ น สองตัว แปร และกรำฟอื่น ๆ แก้ร ะบบสมกำรเชิงเส้ นสองตัว แปรและนำไปใช้แ ก้ปัญ หำ พร้อมทั้ ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของคำตอบ ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับอสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียวในกำรแก้ปัญหำ
พร้อมทั้งตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของคำตอบ เขียนกรำฟแสดงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงปริมำณสองชุด
ที่มีควำมสัมพันธ์เชิงเส้น อ่ำนและแปลควำมหมำยกรำฟของระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร และกรำฟ
อื่นๆ แก้ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร และนำไปใช้แก้ปัญหำพร้อมทั้งตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของ
คำตอบ กำรทดลองสุ่มและเหตุกำรณ์ควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ หำควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์จำก
กำรทดลองสุ่ ม ที่ ผ ลแต่ ล ะตั ว มี โ อกำสเกิ ด ขึ้ น เท่ ำ ๆ กั น และใช้ ค วำมรู้ เ กี่ ย วกั บ ควำมน่ ำ จะเป็ น ในกำร
คำดกำรณ์ได้อย่ ำ งสมเหตุส มผล ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับสถิติและควำมน่ ำจะเป็นประกอบกำรติ ดสิ น ใจใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ และอภิปรำยถึงควำมคลำดเคลื่อนที่อำจเกิดขึ้นได้จำกกำรนำเสนอข้อมูลสถิติ และนำ
ควำมรู้เรื่องควำมน่ำจะเป็นประกอบกำรตัดสินใจ ให้นักเรียนยกตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ต่ำงๆ มำอภิปรำยกลุ่ม
ย่อย
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในคณิตศำสตร์ มีทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ ได้แก่
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปั ญหำด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำร สื่อควำมหมำยทำง
คณิตศำสตร์ และกำรนำเสนอ กำรมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ มีระเบียบ
วินัย มีควำมรับผิดชอบ มีควำมรอบคอบ มีวิจำรณญำณ มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักในคุณค่ำและเจต
คติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ เห็นคุณค่ำของวิถีชีวิตแบบไทยในบริบทของเขตดอนเมืองและกรุงเทพมหำนคร
รวมถึงเน้นให้มีกำรใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียงและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ตัวชี้วัด ค 4.2
ค 5.2
ค 5.3
ค 6.1

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

รวมจานวนตัวชี้วัด 15 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ค 23102 รายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 60 ชั่วโมง

ศึกษำ ฝึกทักษะกำรคิดคำนวณ กำรให้เหตุผล กำรแก้ปัญหำ โดยกำรปฏิบัติจริงในสำระต่อไปนี้
อธิบำยลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย ทรงกลม หำพื้นที่ผิว ปริมำตร
และแห้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม ใช้สมบัติ
ของรูปสำมเหลี่ยมคล้ำยในกำรให้เหตุผลและกำรแก้ปัญหำและกำรนำไปใช้ กำหนดประเด็นและเขียนข้อ
คำถำมเกี่ยวกับปัญหำหรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ รวมทั้งกำหนดวิธีกำรศึกษำ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลจำนวนคนเข้ำใช้บริกำรศูนย์เยำวชนเขตดอนเมือง หำค่ำเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐำน ฐำนนิยม
ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงควำมถี่แ ละเลือกใช้ได้อย่ำงเหมำะสม นำเสนอข้อมูล อ่ำน แปลควำมหมำยและ
วิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรนำเสนอ และสำมำรถนำเสนอจ้อมูลในรูปแบบที่เหมำะสม โดยกำรฝึกใช้ข้อมูล
ใกล้ตัวนำมำเสนอในรูปของสถิติ สร้ำงตำรำงแจกแจงควำมถี่ หำค่ำเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐำน ฐำนนิยม ของ
ข้อมูลที่ไม่ได้จำกกำรแจกแจงควำมถี่ เลือกใช้ค่ำกลำงได้อย่ำงเหมำะสม
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในคณิตศำสตร์ มีทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ ได้แก่
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปั ญหำด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำร สื่อควำมหมำยทำง
คณิตศำสตร์ และกำรนำเสนอ กำรมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ มีระเบียบ
วินัย มีควำมรับผิดชอบ มีควำมรอบคอบ มีวิจำรณญำณ มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักในคุณค่ำและเจต
คติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ เห็นคุณค่ำของวิถีชีวิตแบบไทยในบริบทของเขตดอนเมืองและกรุงเทพมหำนคร
รวมถึงเน้นให้มีกำรใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียงและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ตัวชี้วัด ค 2.1
ค 2.2
ค 3.1
ค 3.2
ค 5.1
ค 5.1
ค 6.1

ม.3/1,
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1,
ม.3/1,
ม.3/1,

ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4

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

รวมจานวนตัวชี้วัด 19 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ค 23201 รายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง

ศึกษำ ฝึกทักษะกำรคิดคำนวณ กำรให้เหตุผล กำรแก้ปัญหำ โดยกำรปฏิบัติจริงในสำระต่อไปนี้
กำรแยกตัวประกอบพหุนำม กำรแยกตัวประกอบพหุนำมดีกรีสองที่เป็นกำรแจกแจงผลต่ำง
กำลังสอง โดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ เศษส่วนพหุนำม กำรดำเนินกำรของเศษส่วนพหุนำม กำรแก้
สมกำรเศษส่วนของพหุนำม โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนำม
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในคณิตศำสตร์ มีทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ ได้แก่
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปั ญหำด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำร สื่อควำมหมำยทำง
คณิตศำสตร์ และกำรนำเสนอ กำรมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิ ตศำสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ มีระเบียบ
วินัย มีควำมรับผิดชอบ มีควำมรอบคอบ มีวิจำรณญำณ มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักในคุณค่ำและเจต
คติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ เห็นคุณค่ำของวิถีชีวิตแบบไทยในบริบทของเขตดอนเมื องและกรุงเทพมหำนคร
รวมถึงเน้นให้มีกำรใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียงและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ผลการเรียนรู้
1. สำมำรถยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรีสองและดีกรีสูงกว่ำสองได้
2. สำมำรถเขียนกรำฟ บอกลักษณะและหำค่ำของกรำฟที่กำหนดด้วยสมกำรพำรำโบลำใน
รูปแบบต่ำงๆ ได้
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 2 ข้อ
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ค 23202 รายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง

ศึกษำ ฝึกกำรคิดคำนวณ กำรให้เหตุผล กำรแก้ปัญหำ โดยกำรปฏิบัติจริงในสำระต่อไปนี้
กำรแยกตัวประกอบพหุนำมดีกรีสูงกว่ำสอง กำรแยกตัวประกอบพหุนำมที่มีสัมประสิทธิ์เป็น
จำนวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีเศษเหลือ
พำรำโบลำ พำรำโบลำที่กำหนดด้วยสมกำร
1. y = ax2 เมื่อ a ≠ 0
2. y = ax2 + k เมื่อ a ≠ 0
3. y = a(x – h)2 เมื่อ a ≠ 0
4. y = ax2 + bx + c เมื่อ a ≠ 0
วงกลม กำรให้เหตุผลทำงเรขำคณิต เรื่อง วงกลม อธิบำยลักษณะและสมบัติต่ำงๆ ของวงกลม
ใช้สมบัติของวงกลมในกำรให้เหตุผลและแก้ปัญหำ
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในคณิตศำสตร์ มีทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ ได้แ ก่
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปั ญหำด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำร สื่อควำมหมำยทำง
คณิตศำสตร์ และกำรนำเสนอ กำรมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ มีระเบียบ
วินัย มีควำมรับผิดชอบ มีควำมรอบคอบ มีวิจำรณญำณ มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักในคุณค่ำและเจต
คติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ เห็นคุณค่ำของวิถีชีวิตแบบไทยในบริบทของเขตดอนเมืองและกรุงเทพมหำนคร
รวมถึงเน้นให้มีกำรใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียงและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ผลการเรียนรู้
1. สำมำรถอธิบ ำยลั ก ษระ สมบัติต่ำงๆ และใช้ส มบัติของรูปวงกลมในกำรให้ เหตุผ ลและ
แก้ปัญหำได้
2. สำมำรถบวก ลบ คูณ หำร แก้สมกำรและโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเศษส่วนพหุนำมได้
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 2 ข้อ
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3. รายวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
ว 11101 วิทยำศำสตร์
ว 12101 วิทยำศำสตร์
ว 13101 วิทยำศำสตร์
ว 14101 วิทยำศำสตร์
ว 15101 วิทยำศำสตร์
ว 16101 วิทยำศำสตร์

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

80
80
80
80
80
80

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

รายวิชาพื้นฐาน
ว 21101 วิทยำศำสตร์
ว 21102 วิทยำศำสตร์
ว 22101 วิทยำศำสตร์
ว 22102 วิทยำศำสตร์
ว 23101 วิทยำศำสตร์
ว 23102 วิทยำศำสตร์

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

60
60
60
60
60
60

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

รายวิชาเพิ่มเติม
ว 21201 วิทยำศำสตร์
ว 21202 วิทยำศำสตร์
ว 22201 วิทยำศำสตร์
ว 22202 วิทยำศำสตร์
ว 23201 วิทยำศำสตร์
ว 23202 วิทยำศำสตร์

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

20
20
20
20
20
20

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

0.5 นก.
0.5 นก.
0.5 นก.
0.5 นก.
0.5 นก.
0.5 นก.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

------------------------------------------------
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นก.
นก.
นก.
นก.
นก.
นก.

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ว ๑๑๑๐๑ รายวิชา วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา ๘๐ ชั่วโมง/ปี

ศึกษำพืชและสัตว์ที่อำศัยอยู่บริเวณต่ำง ๆ จำกข้อมูลที่รวบรวมได้ สภำพแวดล้อมที่เหมำะสม
กับกำรดำรงชีวิตของสัตว์ในบริเวณที่อำศัยอยู่ กำรบอกชื่อและลักษณะและหน้ำที่ของส่วนต่ำง ๆ ของ
ร่ ำงกำยมนุ ษย์ สั ตว์และพืช รวมทั้งกำรทำหน้ำที่ร่ว มกันของส่ ว นต่ำง ๆ ของร่ำงกำยมนุษย์ในกำรทำ
กิจกรรมต่ำง ๆ จำกข้อมูลที่รวบรวมได้ ควำมสำคัญของส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยตนเอง โดยกำรดู แลส่วน
ต่ำง ๆ อย่ำงถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษำควำมสะอำดอยู่เสมอ สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุซึ่ง
ทำจำกวัสดุชนิดเดียวกันหรือหลำยชนิดปนกัน โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ ดำวที่ปรำกฏบนท้องฟ้ำในเวลำ
กลำงวัน และกลำงคื น จำกข้อมูล ที่ร วบรวมได้ สำเหตุที่มองไม่เห็ นดำวส่ ว นใหญ่ในเวลำกลำงวั น จำก
หลักฐำนเชิงประจักษ์ ลักษณะภำยนอกของหินจำกลักษณะเฉพำะตัวที่สังเกตได้
ศึกษำกำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำยโดยใช้กำรลองผิดลองถูก เปรียบเทียบแสดงลำดับขั้นตอนกำร
ทำงำนหรือกำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำย โดยใช้ภำพ สัญลักษณ์ หรือข้อควำม เขียนโปรแกรมอย่ำงง่ ำย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ เทคโนโลยีในกำรจัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ มีทักษะกำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำย
ตำมขั้นตอนกำรแก้ปัญหำและทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเบื้องต้นอย่ำงปลอดภัย
ปฏิบัติตำมข้อตกลงในกำรใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษำอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งำนอย่ำงเหมำะสม
โดยใช้ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เส้นกำรเสริมสร้ำงกำรสืบสอบ กำรค้นหำควำมรู้ด้วย
ตนเอง กำรทำโครงงำนและสะเต็มด้วยกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ โดยกำหนดปัญหำที่เกี่ยวกับสิ่งที่จะ
เรียนรู้ตำมกำหนดให้หรือตำมควำมสนใจ สังเกต สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่ำงง่ำย รวบรวมข้อมูล
บันทึก และอธิบำยผลกำรสำรวจตรวจสอบด้วยกำรเขียนหรือวำดภำพ และสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ด้วยกำรเล่ำ
เรื่อง หรือด้วยกำรแสดงท่ำท่ำง เพื่อให้ ผู้อื่นเข้ำใจได้ตรงกัน มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และทำงำนร่วมกับผู้อื่น
อย่ำงมีควำมสุข ตระหนักถึงประโยชน์ของกำรใช้ควำมรู้และกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรดำรงชีวิต
สำมำรถวิเครำะห์ ตัดสินใจ มีจิตวิทยำศำสตร์ มีค่ำนิยมและจริยธรรมที่เหมำะสม เสริมสร้ำงสมรรถนะที่
สำคัญและบูรณำกำรปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกรุงเทพศึกษำ หรือในเขต
ดอนเมือง และบ่มเพำะผู้เรียนให้เป็นคนไทย ๔.๐ สู่ประเทศไทย ๔.๐
ตัวชี้วัด

ว 1.1
ว 1.2
ว ๒.๑
ว ๒.๓
ว 3.1
ว ๓.๒
ว ๔.๒

ป.1/1, ป.1/2
ป.1/1, ป.1/2
ป.๑/๑, ป.๑/๒
ป.๑/๑
ป.1/1, ป.1/2
ป.๑/๑
ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕

รวมจานวนตัวชี้วัด 1๔ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ว ๑๒๑๐๑ รายวิชา วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา ๘๐ ชั่วโมง/ปี

ศึกษำวิเครำะห์ ปัจจัยที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิตของพืช และปัจจัยที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิตและ
กำรเจริ ญ เติ บ โตของพื ช และสั ต ว์ กำรดู แ ลพื ช และสั ต ว์ กำรตอบสนองต่ อ สิ่ ง เร้ ำ ของพื ช แล ะสั ต ว์
กำรตอบสนองต่ อ สิ่ ง เร้ ำ ของมนุ ษ ย์ ปั จ จั ย ที่ ส ำคั ญ ต่ อ กำรด ำรงชี วิ ต และกำรเจริ ญ เติ บ โตของมนุ ษ ย์
ประโยชน์ของพืชและสัตว์ในเขตดอนเมืองกรุงเทพมหำนคร และกลุ่มประเทศอำเซียน ที่มีต่อมนุษย์ ชนิด
และสมบัติของวัสดุที่นำมำทำเป็นของเล่น ของใช้ในชีวิตประจำวัน กำรเลื อกใช้วัสดุและสิ่งของต่ำง ๆ
อย่ำงเหมำะสมและปลอดภัย สมบัติของแม่เหล็กและกำรนำแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์ กำรเกิดและสมบัติ
ของแรงทำงไฟฟ้ำ พลังงำนไฟฟ้ำจำกแบตเตอร์รี่ กำรเปลี่ยนแปลงพลังงำนไฟฟ้ำเป็นพลังงำนอื่น และกำร
ใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ สมบัติและประเภทของดิน กำรนำไปใช้ประโยชน์ ควำมสำคัญของดวงอำทิตย์ที่
เป็นแหล่งพลังงำนของโลก
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ สืบเสำะ หำควำมรู้ สำรวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลและ
อภิ ป รำยเพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมรู้ ควำมคิ ด ควำมเข้ ำ ใจ สำมำรถสื่ อ สำรสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ มี ค วำมสำมำรถใน
กำรตัดสินใจนำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม
โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอพอเพียง ตำมพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ตัวชี้วัด ว 1.1
ว 1.2
ว 3.1
ว 4.1
ว 5.1
ว 6.1
ว 7.1
ว 8.1

ป.2/1,
ป.2/1
ป.2/1,
ป.2/1,
ป.2/1,
ป.2/1
ป.2/1
ป.2/1,

ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5
ป.2/2
ป.2/2, ป.2/3
ป.2/2
ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8

รวมจานวนตัวชี้วัด 23 ตัวชี้วัด

71

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ว ๑๓๑๐๑ รายวิชา วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา ๘๐ ชั่วโมง /ปี

ศึกษำวิเครำะห์ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตใกล้ตัว กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม กำรดำรงพันธุ์
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ควำมสั ม พั น ธ์ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มต่ ำ งๆ ทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติในเขตดอนเมืองกรุงเทพมหำนครและกลุ่มประเทศอำเซียน ชนิดสมบัติและประโยชน์
ของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของเล่นของใช้ กำรเปลี่ยนแปลงรูปร่ำง ลักษณะของวัสดุเมื่อถูกทำให้ร้อนขึ้น
หรือเย็นลง ประโยชน์และอันตรำยที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงของวัสดุที่เป็นของเล่นของใช้ แรงมีผล
ต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงและกำรเคลื่ อ นที่ ข องวั ส ดุ แรงโน้ ม ถ่ ว งคื อ แรงดึ ง ดู ด ของโลกที่ ก ระท ำต่ อ วั ต ถุ
แหล่งพลังงำนไฟฟ้ำในธรรมชำติ ควำมสำคัญของพลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน แหล่งน้ำและประโ ยชน์
แหล่งน้ำในกรุงเทพมหำนครและเขตดอนเมือง สมบัติบำงประกำรของน้ำ ควำมจำเป็นของน้ำต่อชีวิต
ดวงอำทิตย์ โลก ดวงจันทร์ ดวงดำว ปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้น
ข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและกำรอภิปรำยเพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำเสนอ
สื่ อ สำรสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ มี ค วำมสำมำรถในกำรตั ด สิ น ใจเห็ น คุ ณ ค่ ำ ของกำรน ำควำมรู้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ตัวชี้วัด ว 1.2
ว 2.1
ว 2.2
ว 3.1
ว 3.2
ว 4.1
ว 5.1
ว 6.1
ว 7.1
ว 8.1

ป.3/1,
ป.3/1
ป.3/1,
ป.3/1,
ป.3/1,
ป.3/1,
ป.3/1,
ป.3/1,
ป.3/1
ป.3/1,

ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4
ป.3/2, ป.3/3
ป.3/2
ป.3/2
ป.3/2
ป.3/2
ป.3/2, ป.3/3
ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8

รวมจานวนตัวชี้วัด 28 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ว ๑๔๑๐๑ รายวิชา วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา ๘๐ ชั่วโมง /ปี

ศึกษำกำรเรียนรู้แบบนักวิทยำศำสตร์ กำรจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง
ของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์ กำรจำแนกพืชออกเป็นพืช
ดอกและพืชไม่มี ดอกโดยใช้กำรมีดอกเป็นเกณฑ์ กำรจำแนกสัตว์ ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้กำรมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ ลักษณะเฉพำะที่สังเกตได้ของ สัตว์มีกระดูกสัน
หลัง สมบัติทำงกำยภำพด้ำนควำมแข็ง สภำพยืดหยุ่น กำรนำควำมร้อน และกำรนำไฟฟ้ำของวัสดุ กำรนำ
สมบัติ ทำงกำยภำพของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน สมบัติของสสำรทั้ง 3 สถำนะ จำกข้อมูลที่ได้จำกกำ ร
สั งเกตมวล กำรต้องกำรที่อยู่ รู ป ร่ ำงและปริมำตรของสสำร รวมทั้งกำรใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และ
ปริมำตรของสสำรทั้ง 3 สถำนะ ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก กำรใช้เครื่องชั่งสปริงในกำรวัดน้ำหนักของ
วัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ กำรจำแนกวัต ถุเป็น ตัวกลำงโปร่งใส
ตัวกลำงโปร่งแสงและวัตถุทึบ แสง จำกลักษณะกำรมองเห็นสิ่งต่ำง ๆ ผ่ำนวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ แบบรูป
เส้นทำง กำรขึ้นและตกของดวงจันทร์ กำรสร้ำงแบบจำลองที่อธิบำยแบบรูปกำรเปลี่ยนแปลงรูปร่ำงปรำกฏ
ของดวงจันทร์และพยำกรณ์ รูปร่ำงปรำกฏของดวงจันทร์ กำรสร้ำ งแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของ
ระบบสุริยะและคำบกำรโคจรของดำวเครำะห์ต่ำง ๆ จำกแบบจำลอง กำรใช้เหตุผลเชิงตรรกะในกำร
แก้ปัญหำ กำรออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่ำงง่ำย กำรตรวจหำข้อผิดพลำดในโปรแกรม กำรค้นหำ
ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและกำรใช้คำค้น กำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล กำรรวบรวม นำเสนอข้อมูล
และสำรสนเทศ
ใช้กำรสืบเสำะหำควำมรู้ ตั้งคำถำม คำดคะเนคำตอบหรือสร้ำงสมมติฐำน วำงแผนและสำรวจ
ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสม ประเมินควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล
รวมรวมข้อมูล ประมวลผลอย่ำงง่ำย วิเครำะห์ ข้อมูล วิเครำะห์ ผ ลและสร้ำงทำงเลือก นำเสนอข้อมู ล
ลงควำมคิดเห็นและสรุปผลกำรสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์และมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่น ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในกำรแก้ปั ญหำ และอธิบำยกำร
ทำงำนหรือคำดกำรผลลัพธ์จำกปัญหำอย่ำงง่ำย ออกแบบและเขียนโปรแกรม ตรวจหำข้อผิดพลำดจำก
โปรแกรมของตนเองและผู้อื่น ตระหนักถึงคุณค่ำของควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และใช้ควำมรู้
และกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรดำรงชีวิต สำมำรถสื่อสำรอย่ำงมีมำรยำทและรู้กำลเทศะ รู้จักกำร
ปกป้องข้อมูลส่วนตัว มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม โดยใช้หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง ตำมแนวพระรำชดำริ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
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ตัวชี้วัด ว 1.2 ป.๔/1
ว ๑.๓ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔
ว ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔
ว ๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓
ว ๒.๓ ป.๔/๑
ว 3.1 ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓
ว ๔.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕
รวมจานวนตัวชี้วัด ๒๑ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ว ๑๕๑๐๑ รายวิชา วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา ๘๐ ชั่วโมง /ปี

ศึกษำวิเครำะห์ ดอก ส่วนประกอบของดอก หน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรสืบพันธุ์ กำรสืบพันธุ์และ
กำรขยำยพันธุ์ของพืช วัฎจักรชีวิตของพืชดอก กำรสืบพันธุ์และกำรขยำยพันธุ์ของสัตว์ วัฎจักรชีวิตของสัตว์
และกำรนำไปใช้ประโยชน์ กำรถ่ำยทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม กำรจำแนกสิ่งมีชีวิตที่พบในเขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหำนครและกลุ่มประเทศอำเซียน โดยใช้ลักษณะภำยในและภำยนอกในเกณฑ์ที่ปรำกฏ
ที่มีรำยละเอียดมำกขึ้นเป็นเกณฑ์ สมบัติของวัสดุ ควำมยืดหยุ่น ควำมแข็ง ควำมเหนียว กำรนำควำมร้อน
กำรนำไฟฟ้ำ และควำมหนำแน่น กำรนำวัสดุต่ำงๆ มำใช้ทำเครื่องใช้ตำมสมบัติของวัสดุนั้น แรงลัพธ์ควำม
ดันของของเหลวทำให้วัตถุจมหรือลอย แรงเสียดทำนเป็นแรงต้ำนกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทำนจำก
สถำนกำรณ์ในชีวิตประจำวัน เสียงสูง -ต่ำ ที่เกิดขึ้นอยู่กับควำมถี่ในกำรสั่นของแหล่งกำเนิด เสียงดังมี
พลั ง งำนมำกกว่ ำ เสี ย งเบำ เสี ย งดั ง มำก ๆ และฟั ง เป็ น เวลำนำนๆ จะเป็ น อั น ตรำยต่ อ หู ผลของ
ปรำกฏกำรณ์กำรเกิดเมฆ หมอก น้ำค้ำง ฝน ลูกเห็บ วัฎจักรน้ำ อุณหภูมิ ควำมชื้น ควำมดันของบรรยำกำศ
กำรเกิดลม กำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนลม ปรำฎกำรณ์ขึ้น - ตก ของดวงดำว ทิศ แผนที่ดำว ทำให้มนุษย์
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุในท้องฟ้ำ
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้น
ข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และกำรอภิปรำยเพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำเสนอ
สื่ อ สำรสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ มี ค วำมสำมำรถในกำรตั ด สิ น ใจ เห็ น คุ ณ ค่ ำ ของกำรน ำควำมรู้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ชีวิตประจ ำวัน มีจิ ตวิทยำศำสตร์ จริ ย ธรรม คุณธรรม และค่ำนิย มที่เ หมำะสม โดยยึดห ลั กปรั ช ญำ
เศรษฐกิจพอเพียง ตำมแนวพระรำชดำริ ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ตัวชี้วัด ว 1.1
ว 1.2
ว 3.1
ว 4.1
ว 4.2
ว 5.1
ว 6.1
ว 7.1
ว 8.1

ป.5/1,
ป.5/1,
ป.5/1,
ป.5/1,
ป.5/1
ป.5/1,
ป.5/1,
ป.5/1
ป.5/1,

ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5
ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5
ป.5/2
ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4
ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4
ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4
ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8

รวมจานวนตัวชี้วัด 34 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ว ๑๖๑๐๑ รายวิชา วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา ๘๐ ชั่วโมง /ปี

ศึกษำวิเครำะห์ กำรเจริญเติบโตของมนุษย์จำกวัยแรกเกิดถึงวัยผู้ใหญ่ กำรทำงำนร่วมกันของ
ระบบต่ำง ๆ ของร่ำงกำยมนุษย์ ควำมจำเป็นที่ร่ำงกำยต้องกำรสำรอำหำรที่ได้สัดส่วนเหมำะสมกับเพศและ
วัย ผลของกำรได้รับสำรอำหำรบำงชนิดที่มีผลต่อกำรทำงำนของระบบในร่ำงกำย ควำมสัมพันธ์ ของกลุ่ม
สิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่ำง ๆ กับสิ่งมีชีวิตในรูปแบบโซ่อำหำร และสำยใยอำหำร ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
สภำพแวดล้อมกับกำรดำรงชีวิตทรัพยำกรธรรมชำติในแต่ละท้องถิ่น ผลของกำรเพิ่มของประชำกรมนุษย์
ต่อกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงประหยัดและพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโดยธรรมชำติ
และโดยมนุษย์ กำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนครและ
กลุ่มประเทศอำเซียน สมบัติของสำร กำรจำแนกสำร กำรแยกสำรบำงชนิดที่ผสมกันออกจำกกัน สำรและ
กำรใช้สำรในชีวิตประจำวัน สมบัติของสำรและกำรเปลี่ยนแปลงของสำร กำรต่อวงจรไฟฟ้ำอย่ำ งง่ ำย
ประกอบด้วย แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ตัวนำไฟฟ้ำและฉนวนไฟฟ้ำ กำรต่อวงจรไฟฟ้ำแบบอนุกรม
และแบบขนำน กำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน แม่เหล็กไฟฟ้ำ อุณหภูมิและกำรวัดอุณหภูมิ
กำรนำควำมร้อน กำรพำควำมร้อน กำรแผ่รังสีควำมร้อนเป็นกำรถ่ำยโอนควำมร้อน ประโยชน์ของกำรถ่ำย
โอนควำมร้อน สมบัติของกำรดูดกลืนและกำรคำยควำมร้อนของวัตถุ กำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ควำม
ร้อนทำให้วัตถุขยำยตัว กำรนำควำมรู้เรื่องกำรขยำยตัวของวัตถุเมื่อได้รับควำมร้อนไปใช้ประโยชน์ กำร
จำแนกประเภทของหิน กำรเปลี่ยนแปลงของหินและธรณีพิบัติภัยที่มีผลต่อมนุษย์และสภำพแวดล้อมใน
กรุงเทพมหำนคร เขตดอนเมืองและในภูมิภำคอำเซียน ฤดูกำล ข้ำงขึ้น ข้ำงแรม สุริยุปรำคำ จันทรุปรำคำ
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี อวกำศ กำรสำรวจข้อมูลของวัตถุท้องฟ้ำ ทำให้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะทั้ง
ในและนอกระบบสุริยะเพิ่มขึ้นอีกมำกมำย
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้น
ข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และกำรอภิปรำยเพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำเสนอ
สื่ อ สำรสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ มี ค วำมสำมำรถในกำรตั ด สิ น ใจ เห็ น คุ ณ ค่ ำ ของกำรน ำควำมรู้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ชีวิตประจำวันโดยสอดคล้องกับปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่ำนิยมที่เหมำะสม
ตัวชี้วัด ว 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3
ว 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 ว 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5
ว 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 ว 3.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3
ว 5.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5
ว 6.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3
ว 7.1 ป.6/1 ว 7.2 ป.6/1
ว 8.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8
รวมจานวนตัวชี้วัด 37 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ว 21๑๐๑ รายวิชา วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 6๐ ชั่วโมง

ศึกษารูปร่าง ลักษณะ และโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์รวมทั้งหน้าที่ของผนังเซลล์
เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์การใช้กล้องจุลทรรศน์
ใช้แสงศึกษาเซลล์และ โครงสร้างต่างๆภายในเซลล์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการทาหน้าที่ของเซลล์
การจัดระบบของสิ่งมีชีวิตกระบวนการ แพร่และออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ์และตัวอย่างการแพร่
และออสโมซิสในชีวิตประจาวัน ปัจจัยที่จา เป็นในการ สังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการ
สังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ตามสาคัญของการ สังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อมคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมลักษณะและหน้าที่ ของไซเล็มโฟลเอ็ม ทิศ
ทางการลา เลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ ของพืช
ดอก ลักษณะโครงสร้างของดอกที่มีส่วนทา ให้เกิดการถ่ายเรณูการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและ
เมล็ด การกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด ความสาคัญของสัต ว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก
ความสาคัญของธาตุ อาหารบางชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการดารงชีวิตของพืชการเลือกใช้ปุ๋ยที่
มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชการเลือก วิธีการขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์โดย
ใช้ความรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชความสาคัญของ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใช้
ประโยชน์ต่าง ๆ สมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ อโลหะ และ กึ่งโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตและการทดสอบและใช้สารสนเทศที่ได้จากการสังเกตและ การทดสอบและ
ใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะอโลหะและกึ่งโลหะวิเคราะห์ผลจาก
การใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม การ
ใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสีอย่างปลอดภัยคุ้มค่า ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาวัน สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ปัญหาหรือความต้องการใน
ชีวิตประจ าวัน ข้อมูล และสารสนเทศ มี การวางแผนดาเนินการแก้ปัญหา พร้อมทั้งหาแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมไปถึงเรื่องข้อมูลส่วนตัวปลอดภัยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และจิตวิทยำศำสตร์ในกำรสื บเสำะหำควำมรู้ กำร
แก้ปัญหำโดยตั้งคำถำมที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคั ญในกำรสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษำค้นคว้ำ
เรื่องที่น่ำสนใจได้อย่ำงครอบคลุมและเชื่อถือได้ สร้ำงสมมุติฐำนที่สำมำรถตรวจสอบได้และวำงแผนกำร
สำรวจตรวจสอบหลำย ๆ วิธี เลือกเทคนิควิธีกำรสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพที่ได้ผล
เที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่อ งมือที่เหมำะสม รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมำณ
และคุณภำพ วิเครำะห์และประเมินควำมสอดคล้องของประจักษ์พยำนกับข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือ
ขัดแย้ง กับสมมุติฐำนและควำมผิดปกติของข้อมูลจำกกำรสำรวจตรวจสอบ สร้ำงแบบจำลองหรือรูปแบบ
ที่อธิบำยผลหรือแสดงผลของกำรสำรวจตรวจสอบ สร้ำงคำถำมที่นำไปสู่กำรสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่
เกี่ยวข้องและนำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในสถำนกำรณ์ใหม่ หรืออธิบำยเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนกำรและผลของ
โครงงำนหรือชิ้น งำนให้ผู้ อื่น เข้ำใจ บันทึกและอธิบำยผลกำรสั งเกต กำรสำรวจตรวจสอบ ค้นคว้ำ
เพิ่มเติมจำกแหล่งควำมรูต้ ่ำง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงควำมรู้ที่ค้นพบเมื่อมี
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ข้อมูลและประจักษ์พยำนใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจำกเดิม จัดแสดงผลงำน เขียนรำยงำนและ/หรืออธิบำย
เกี่ยวกับแนวคิด กระบวนกำรและผลของโครงงำนหรือชิ้นงำนให้ผู้อื่นเข้ำใจ
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดตัดสินใจและสามารถสื่อสารเป็นที่เข้าใจ
ตรงกัน รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้
และนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ตัวชี้วัด
ว 1.2 ม.1/1, ว 1.2 ม.1/2, ว ๑.๒ ม.๑/๓, ว ๑.๒ ม.๑/๔, ว 1.2 ม.1/5, ว 1.2 ม.1/6,
ว 1.2 ม.1/7, ว 1.2 ม.1/8, ว 1.2 ม.1/9, ว 1.2 ม.1/10, ว 1.2 ม.1/11, ว 1.2 ม.1/12,
ว 1.2 ม.1/13, ว 1.2 ม.1/14, ว 1.2 ม.1/15, ว 1.2 ม.1/16, ว 1.2 ม.1/17, ว 1.2 ม.1/18,
ว 2.1 ม.1/1, ว 2.1 ม.1/2, ว 2.1 ม.1/3, ว 2.1 ม.1/7, ว 2.1 ม.1/8,
ว 4.1 ม.1/1,ว 4.2 ม.1/3, ว 4.2 ม.1/4
รวมทั้งหมด 2๖ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ว 21๑๐2 รายวิชา วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 6๐ ชั่วโมง

ศึกษาจุดเดือดจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมความหนาแน่น ของสารบริสุทธิ์และ
สารผสม การใช้เครื่องมือวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม ความสัมพันธ์ระหว่าง อะตอม
ธาตุและสารประกอบ โดยใช้แบบจาลองและสารสนเทศ โครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วย โปรตอน
นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยใช้แบบจาลอง การจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคของ สสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊สโดยใช้แบบจาลอง
ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับ การเปลี่ยนสถานะของสารการวิเคราะห์แปลความหมาย
ข้อมูลและคานวณปริมาณความร้อนที่ทา ให้สารเปลี่ยนอุณหภูมิ และเปลี่ยนสถานะ การใช้เทอร์มอมิเตอร์
ในการวัดอุณหภูมิของสสาร การสร้างแบบจาลองที่อธิบายการขยายตัวหรือ หดตัวของสสารประโยชน์ของ
ความรู้ของการหดและขยายตัวของสสาร วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อนและ การคานวณ
ปริมาณ ความร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อนการสร้างแบบจาลองที่อธิบายการถ่าย
โอน ความร้อนโดยการนาความร้อนการพาความร้อนการแผ่รังสีความร้อนการออกแบบเลือกใช้และสร้าง
อุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหา ในชีวิตประจาวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน การสร้างแบบจาลอง
ที่อธิบายการแบ่งชั้นบรรยากาศและ เปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละชั้นปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศกระบวนการ เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และพายุหมุนเขตร้อน
และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติ ให้เหมาะสมและปลอดภัยการพยากรณ์
อากาศคุณค่าของการพยากรณ์อากาศสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศโลก ศึกษำ
การออกแบบ อัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือการทา งานที่พบในชีวิตจริง การ
ออกแบบและเขียน โปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์การใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต ที่หลากหลายในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล นา เสนอข้อมูล
สารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างปลอดภัยใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกาหนดและข้อตกลง
โดยใช้ ก ระบวนกำรทำงวิท ยำศำสตร์ และจิ ต วิ ท ยำศำสตร์ใ นกำรสื บ เสำะหำควำมรู้ กำร
แก้ปัญหำโดยตั้งคำถำมที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในกำรสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษำค้นคว้ำ
เรื่องที่สนใจได้อย่ำงครอบคลุม และเชื่อถือได้ สร้ำงสมมุติฐำนที่สำมำรถตรวจสอบได้และวำงแผนกำร
สำรวจตรวจสอบหลำย ๆ วิธี เลือกเทคนิควิธีกำรสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพที่ได้ผล
เที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมำะสม รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมำณและ
คุณภำพ วิเครำะห์และประเมินควำมสอดคล้องของประจักษ์พยำนกับข้อสรุปทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมุติฐำนและควำมผิดปกติของข้อมูลจำกกำรสำรวจตรวจสอบ สร้ำงแบบจำลองหรือรูปแบบที่อธิบำยผลหรือ
แสดงผลของกำรสำรวจตรวจสอบ สร้ำงคำถำมที่นำไปสู่กำรสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และนำ
ควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในสถำนกำรณ์ใหม่ หรืออธิบำยเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนกำรและผลของโครงงำนหรือ
ชิ้นงำนให้ผู้อื่นเข้ำใจ บัน ทึกและอธิบำยผลกำรสังเกต กำรสำรวจตรวจสอบ ค้นคว้ำเพิ่มเติมจำกแหล่ง
ควำมรู้ต่ำง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงควำมรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์
พยำนใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจำกเดิม จัดแสดงผลงำน เขียนรำยงำนและ/หรืออธิบำยเกี่ยวกับแนวคิด
กระบวนกำรและผลของโครงงำนหรือชิ้นงำนให้ผู้อื่นเข้ำใจ
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์อย่ำงถูกต้อง มีกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรค้นหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสำมำรถคิดวิเครำะห์ คิดตัดสินใจ และสำมำรถสื่อสำรเป็นที่เข้ำใจตรงกันรวมทั้ง
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มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม ตลอดจนเชื่อมโยงควำมรู้และนำควำมรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ตัวชี้วัด
ว 2.1 ม.1/4, ว 2.1 ม.1/5, ว 2.1 ม.1/6, ว 2.1 ม.1/9, ว 2.1 ม.1/10,

ว 2.3 ม.1/1, ว 2.3 ม.1/2, ว 2.3 ม.1/3, ว 2.3 ม.1/4, ว 2.3 ม.1/5, ว 2.3 ม.1/6, ว 2.3
ม.1/7,
ว 2.2 ม.1/1
ว 3.2 ม.1/1, ว 3.2 ม.1/2, ว 3.2 ม.1/3, ว 3.2 ม.1/4, ว 3.2 ม.1/5, ว 3.2 ม.1/6, ว 3.2
ม.1/7
ว 4.1 ม.1/2, ว 4.1 ม.1/3, ว 4.1 ม.1/4 , ว 4.1 ม.1/5
ว 4.2 ม.1/2,
รวมทั้งหมด 2๕ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว 212๐1 รายวิชา วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 2๐ ชั่วโมง

ศึกษำวิเครำะห์ ควำมหมำยและฝึกทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ขั้นพื้นฐำนได้แก่ ทักษะ
กำรสังเกต ทักษะกำรจำแนกประเภท ทักษะกำรจัดกระทำและสื่อควำมหมำยของข้อมูล ทักษะกำรวัด
ทักษะกำรพยำกรณ์ ทักษะกำรหำควำมสัมพันธ์เกี่ยวกับสเปส ทักษะกำรลงควำมคิดเห็น จำกข้อมูล ทักษะ
กำรคำนวณ
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล
และกำรอภิปรำย เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถ ในกำรตัดสินใจ
นำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยม ที่เหมำะสม
ผลการเรียนรู้
1. ฝึกทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ขั้นพื้นฐำนได้แก่กำรสังเกต กำรจำแนกประเภท
กำรจั ด กระท ำและสื่ อ ควำมหมำยข้ อ มู ล กำรวั ด กำรพยำกรณ์ กำรหำควำมสั ม พั น ธ์ เกี่ ย วกั บ สเปส
กำรลงควำมคิดเห็นและกำรคำนวณ
2. พัฒนำทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ตำมควำมเหมำะสมของวัยและประสบกำรณ์
3. พัฒนำเจตคติทำงวิทยำศำสตร์โดยเน้นควำมอยำกรู้อยำกเห็ นควำมรับผิ ดชอบ ควำมเพียร
พยำยำม ควำมมีเหตุผล มีควำมสำมำรถในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิทยำศำสตร์
4. คิดแก้ปัญหำด้วยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์และมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 4 ข้อ
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว 212๐2 รายวิชา วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 2๐ ชั่วโมง

ศึกษำวิเครำะห์ ควำมหมำยและฝึกทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ขั้นบูรณำกำร ได้แก่ทักษะ
กำรกำหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะกำรตั้งสมมติฐำน ทักษะกำรกำหนดนิยำมเชิงปฏิบัติกำร ทักษะกำร
ทดลอง และทักษะกำรแปลควำมหมำยและลงข้อสรุป
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล
และกำรอภิปรำย เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถ ในกำรตัดสินใจ
นำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม
ผลการเรียนรู้
1. ฝึกทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ขั้นบูรณำกำรได้แก่ ทักษะกำรกำหนด และควบคุม
ตัว แปร ทักษะกำรตั้งสมมติฐ ำน ทักษะกำรกำหนดนิยำมเชิงปฏิบัติกำร ทักษะกำรทดลองและทักษะ
กำรแปลควำมหมำยและลงข้อสรุป
2. พัฒนำทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ตำมควำมเหมำะสมของวัยและประสบกำรณ์
3. พัฒนำเจตคติทำงวิทยำศำสตร์โดยเน้นควำมอยำกรู้อยำกเห็น ควำมรับผิ ดชอบ ควำมเพียร
พยำยำม ควำมมีเหตุผล มีควำมสำมำรถในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิทยำศำสตร์
4. คิดแก้ปัญหำด้วยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์และมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
รวมจานวนผลการเรียนรู้ ๔ ข้อ
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ว 22๑๐1 รายวิชา วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 6๐ ชั่วโมง

ศึกษำ วิเครำะห์โครงสร้ำงและกำรทำงำนของระบบย่อยอำหำร ระบบไหลเวียนเลือด ระบบ
หำยใจ ระบบขับถ่ำย ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสำทของมนุษย์ ควำมสัมพันธ์ของ
ระบบต่ำงๆ ของมนุษย์และกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่ง
เร้ำภำยนอกและภำยใน หลักกำรและผลกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพในกำรขยำยพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่ม
ผลผลิตของสัตว์และกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ สำรอำหำรในอำหำรมีปริมำณพลังงำนและสัดส่ว นที่
เหมำะสมกับเพศและวัย ผลของสำรเสพติดต่อระบบต่ำงๆ ของร่ำงกำย และแนวทำงในกำรป้องกันตนเอง
จำกสำรเสพติด องค์ประกอบ สมบัติของธำตุและสำรประกอบ สมบัติของธำตุโลหะ ธำตุอะโลหะ ธำตุกึ่ง
โลหะและธำตุกัมมันตรังสีและกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ หลักกำรแยกสำรด้วยวิธีกำรกรอง กำรตกผลึก
กำรสกัด กำรกลั่นและโครมำโทกรำฟี และกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ กำรเปลี่ยนแปลงสมบัติมวล และ
พลังงำนเมื่อสำรเกิดปฏิกิริยำเคมี รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี สมกำรเคมี ของปฏิกิริยำของ
สำรต่ำงๆ และกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ผลของสำรเคมี ปฏิกิริยำเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม กำร
ใช้สำรเคมีอย่ำงถูกต้อง ปลอดภัย วิธีป้องกันและแก้ไขอันตรำยที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้สำรเคมี
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และจิตวิทยำศำสตร์ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรแก้ปัญหำ
โดยตั้งคำถำมที่กำหนดประเด็นหรื อตัว แปรที่สำคัญ ในกำรสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษำค้นคว้ำเรื่ อ งที่
น่ำสนใจได้อย่ำงครอบคลุม และเชื่อถือได้ สร้ำงสมมุติฐำนที่สำมำรถเชื่อถือได้ และวำงแผนกำรสำรวจ
ตรวจสอบหลำยๆ วิธี เลือกเทคนิควิธีกำรสำรวจตรวจสอบทั้งเชิ งปริมำณและเชิงคุณภำพที่ได้ผลเที่ยงตรง
และปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมำะสม รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมำณและคุณภำพ
วิ เ ครำะห์ แ ละประเมิ น ควำมสอดคล้ อ งของประจั ก ษ์ พ ยำนกั บ ข้ อ สรุ ป ทั้ ง ที่ ส นั บ สนุ น หรื อ ขั ด แย้ ง กั บ
สมมุติฐำนและควำมผิดปกติของข้อมูลจำกกำรสำรวจตรวจสอบ สร้ำงแบบจำลองหรือรูปแบบที่อธิบำยผล
หรือแสดงผลของกำรสำรวจตรวจสอบ สร้ำงคำถำมที่นำไปสู่กำรสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องและนำ
ควำมรู้ที่ได้ใปใช้ในสถำนกำรณ์ใหม่ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงควำมรู้ที่ค้นพบ
เมื่อมีข้อมูลและประจั กษ์พยำนใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจำกเดิม จัดแสดงผลงำน เขียนรำยงำนและ/หรือ
อธิบำยเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนกำรและผลของโครงงำนหรือชิ้นงำนให้ผู้อื่นเข้ำใจ
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์อย่ำงถูกต้อง มีกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ใน
กำรค้นหำควำมรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสำมำรถคิดวิเคำะห์ คิดตัดสินใจและสำมำรถสื่อสำรเป็นที่เข้ำใจตรงกัน
รวมทั้งมีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม ตลอดจนเชื่อมโยงควำมรู้และนำ
ควำมรู้ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเตรีย มตัวเข้ำร่วมเป็นสมำชิกประชำคมอำเซียนและเตรียมยกระดับ
กำรศึกษำสู่ควำมเป็นมำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัด 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.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
รวมจานวนตัวชี้วัด 22 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ว 22๑๐2 รายวิชา วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 6๐ ชั่วโมง

ศึกษำ วิเครำะห์ กำรหำแรงลัพธ์ของแรงหลำยแรงในระนำบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ แรงลัพธ์ที่
กระทำต่อวัตถุที่หยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยควำมเร็วคงตัว กำรสะท้อนของแสง กำรหักเหของแสง และกำร
นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ผลของควำมสว่ำงที่มีต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ กำรดูดกลืนของแสงสี กำร
มองเห็ น สี ข องวั ต ถุ และน ำควำมรู้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ลั ก ษณะของชั้ น หน้ ำ ตั ด ดิ น สมบั ติ ข องดิ น และ
กระบวนกำรเกิดดิน กำรใช้ป ระโยชน์ และกำรปรับปรุงคุณภำพของหิ นและนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
ลั ก ษณะทำงกำยภำพของแร่ และกำรน ำไปใชประโยชน์ กระบวนกำรเกิ ด ลั ก ษณะและสมบั ติ ข อง
ปิโตรเลียม ถ่ำนหิน หินน้ำมัน และกำรนำไปใช้ประโยชน์ ลักษณะแหล่งน้ำธรรมชำติ กำรใช้ประโยชน์ และ
กำรอนุรักษ์แหล่งน้ำในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร กำรเกิดแหล่งน้ำบนดิน แหล่งน้ำใต้ดิน แหล่งน้ำใน
พื้นที่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร ได้แก่ แหล่งน้ำจืด เช่น แม่น้ำเจ้ำพระยำ แหล่งน้ำเค็ม เช่น อ่ำวไทย
แหล่งน้ำกร่อย เช่น เขตบำงขุนเทียน น้ำบำดำล กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรใช้ กำรอนุรักษ์ กำร
ป้องกัน กำรแก้ไขปัญหำจำกกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ำในกรุงเทพมหำนคร กระบวนกำรผุพังอยู่กับที่
กำรกร่อน กำรทับถม กำรตกผลึก และผลของกระบวนกำรดังกล่ำว กำรสร้ำงแบบจำลองโครงสร้ำงและ
องค์ประกอบของโลก
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และจิตวิทยำศำสตร์ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรแก้ปัญหำ
โดยตั้งคำถำมที่กำหนดประเด็นหรื อตัว แปรที่สำคัญ ในกำรสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษำค้นคว้ำเรื่ อ งที่
น่ำสนใจได้อย่ำงครอบคลุม และเชื่อถือได้ สร้ำงสมมุติฐำนที่สำมำรถเชื่อถือได้ และวำงแผนกำรสำรวจ
ตรวจสอบหลำยๆ วิธี เลือกเทคนิควิธีกำรสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพที่ได้ผลเที่ยงตรง
และปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมำะสม รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมำณและคุณภำพ
วิ เ ครำะห์ แ ละประเมิ น ควำมสอดคล้ อ งของประจั ก ษ์ พ ยำนกั บ ข้ อ สรุ ป ทั้ ง ที่ ส นั บ สนุ น หรื อ ขั ด แย้ ง กั บ
สมมุติฐำนและควำมผิดปกติของข้อมูลจำกกำรสำรวจตรวจสอบ สร้ำงแบบจำลองหรือรูปแบบที่อธิบำยผล
หรือแสดงผลของกำรสำรวจตรวจสอบ สร้ำงคำถำมที่นำไปสู่กำรสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องและนำ
ควำมรู้ที่ได้ใปใช้ในสถำนกำรณ์ใหม่ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงควำมรู้ที่ค้นพบ
เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยำนใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจำกเดิม จัดแสดงผลงำน เขียนรำยงำนและ/หรือ
อธิบำยเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนกำรและผลของโครงงำนหรือชิ้นงำนให้ผู้อื่นเข้ำใจ
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์อย่ำงถูกต้อง มีกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ใน
กำรค้นหำควำมรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสำมำรถคิดวิเคำะห์ คิดตัดสินใจและสำมำรถสื่อสำรเป็นที่เข้ำใจตรงกัน
รวมทั้งมีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม ตลอดจนเชื่อมโยงควำมรู้และนำ
ควำมรู้ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเตรีย มตัวเข้ำร่วมเป็นสมำชิกประชำคมอำเซียนและเตรียมยกระดับ
กำรศึกษำสู่ควำมเป็นมำตรฐำนสำกล
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ตัวชี้วัด 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.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
รวมจานวนตัวชี้วัด 29 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว 222๐1 รายวิชา วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 2๐ ชั่วโมง

ศึกษำวิธีตั้งคำถำมที่กำหนดประเด็นที่สำคัญในกำรสำรวจ ตรวจสอบ หรือศึกษำค้นคว้ำ เรื่องที่
สนใจ สร้ำงสมมุติฐำน วำงแผนกำรสำรวจตรวจสอบ เทคนิควิธีกำรสำรวจตรวจสอบเชิงปริมำณ และเชิง
คุณภำพ วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในกำรสำรวจตรวจสอบ กำรรวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมำณและ
คุณภำพ ควำมสอดคล้องของประจักษ์พยำนกับข้อสรุป และควำมผิดปกติของข้อมูลจำกกำรสำรวจตรวจสอบ
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล
และกำรอภิปรำย เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถ ในกำรตัดสินใจ
นำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม
ผลการเรียนรู้
1. ตั้งคำถำม ที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในกำรสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษำค้นคว้ำ
เรื่องที่สนใจได้อย่ำงครอบคลุ่ม และเชื่อถือได้
2. สร้ำงสมมติฐำน ที่สำมำรถตรวจสอบได้ และวำงแผนกำรสำรวจตรวจสอบหลำย ๆ วิธี
3. เลือกเทคนิควิธี กำรสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพที่ได้ผลเที่ยงตรงและ
ปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมำะสม
4. รวบรวมข้อมูลจัดกระทำข้อมูลเชิงปริมำณและคุณภำพ
5. วิเครำะห์และประเมินควำมสอดคล้องของประจักษ์พยำนกับข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือ
ขัดแย้งกับสมมติฐำนและควำมผิดปกติของข้อมูลจำกกำรสำรวจตรวจสอบ
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 5 ข้อ
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว 222๐2 รายวิชา วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 2๐ ชั่วโมง

ศึกษำวิเครำะห์ แบบจำลอง หรือรูปแบบที่อธิบำยผลหรือแสดงผลของกำรสำรวจตรวจสอบ
คำถำมที่นำไปสู่กำรสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องและนำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ ในสถำนกำรณ์ใหม่ แนวคิด
กระบวนกำร และผลของโครงงำนหรือชิ้นงำน ผลกำรสังเกต กำรสำรวจ ตรวจสอบค้นคว้ำเพิ่มเติมจำก
แหล่งควำมรู้ต่ำง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับ กำรเปลี่ยนแปลงควำมรู้ที่ค้นพบ เมื่อมีข้อมูลและ
ประจักษ์พยำนใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจำกเดิม จัด แสดงผลงำนเขียนรำยงำนเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนกำร
และผลของโครงงำนหรือชิ้นงำน
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล
และกำรอภิปรำย เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถ ในกำรตัดสินใจ
นำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยม ที่เหมำะสม
ผลการเรียนรู้
1. สร้ำงแบบจำลอง หรือรูปแบบที่อธิบำยผลหรือแสดงผลของกำรสำรวจตรวจสอบ
2. สร้ำงคำถำมที่นำไปสู่กำรสำรวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและนำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ใน
สถำนกำรณ์ใหม่หรืออธิบำยเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนกำรและผลของโครงงำน หรือชิ้นงำนให้ผู้อื่นเข้ำใจ
3. บันทึก และอธิบำยผลกำรสังเกต กำรสำรวจ ตรวจสอบ ค้นคว้ำเพิ่มเติมจำกแหล่งควำมรู้ ต่ำง ๆ
ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงควำมรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยำนใหม่เพิ่มขึ้น
หรือโต้แย้งจำกเดิม
4. จัดแสดงผลงำน เขียนรำยงำน และ/หรืออธิบำยเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนกำร และผลของ
โครงงำนหรือชิ้นงำนให้ผู้อื่นเข้ำใจ
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 4 ข้อ
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ว 23๑๐1 รายวิชา วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 6๐ ชั่วโมง

ศึกษำ วิเครำะห์ลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยืนในนิวเคลียส ควำมสำคัญของ
สำรพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ และกระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม โรคทำงพันธุกรรมที่เกิดจำก
ควำมผิดปกติของยีนและโครโมโซมและนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงสมดุลซึ่งขึ้นอยู่กับควำมหลำกหลำยของระบบนิเวศ
ชนิดของสิ่งมีชีวิตและควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและสำนักงำน
เขตดอนเมื อ ง ผลของควำมหลำกหลำยทำงชี ว ภำพที่ มี ต่ อ มนุ ษ ย์ สั ต ว์ พื ช และสิ่ ง แวดล้ อ ม ผลของ
เทคโนโลยีชีวภำพต่อกำรดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศต่ำงๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
ประกอบด้วยองค์ประกอบทำงกำยภำพและองค์ประกอบทำงชีวภำพเฉพำะของกรุงเทพมหำนคร ซึ่งมี
ควำมเกี่ยวสัมพันธ์ดังนี้ ระบบนิเวศในป่ำชำยเลน ระบบนิเวศในแม่น้ำลำคลอง ระบบนิเวศในดิน ระบบ
นิเวศในอำกำศ ควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบภำยในระบบนิเวศ ควำมสัมพันธ์ของกำรถ่ำยทอดพลั งงำน
ของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อำหำรและสำยใยอำหำร วัฏจักรน้ำ วัฏจักรคำร์บอน และควำมสำคัญที่มีต่อระบบ
นิเวศ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงขนำดของประชำกรในระบบนิเวศ ปัญหำขยะและสิ่งปฏิกูล ปัญหำ
กำรขำดพื้นที่สีเขียว แนวทำงกำรแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร โครงกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
กรุงเทพมหำนคร เช่น กิจกรรม 5 ส ระบบกำรจัดเก็บขยะ กำรเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมอื่นๆ ในสำนักงำน
เขตที่โรงเรียนตั้งอยู่ ทรัพยำกรธรรมชำติในท้องถิ่น และเสนอแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ แนวทำงกำร
รักษำสมดุลของระบบนิเวศ กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ ำงยั่งยืน กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ ตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหำสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทำงกำรปัญหำ กำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และจิตวิทยำศำสตร์ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรแก้ปัญหำ
โดยตั้งคำถำมที่กำหนดประเด็นหรื อตัว แปรที่สำคัญ ในกำรสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษำค้นคว้ำเรื่ อ งที่
น่ำสนใจได้อย่ำงครอบคลุม และเชื่อถือได้ สร้ำงสมมุติฐำนที่สำมำรถเชื่อถือได้ และวำงแผนกำรสำรวจ
ตรวจสอบหลำยๆ วิธี เลือกเทคนิควิธีกำรสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพที่ได้ผลเที่ ยงตรง
และปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมำะสม รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมำณและคุณภำพ
วิ เ ครำะห์ แ ละประเมิ น ควำมสอดคล้ อ งของประจั ก ษ์ พ ยำนกั บ ข้ อ สรุ ป ทั้ ง ที่ ส นั บ สนุ น หรื อ ขั ด แย้ ง กั บ
สมมุติฐำนและควำมผิดปกติของข้อมูลจำกกำรสำรวจตรวจสอบ สร้ำงแบบจำลองหรือรู ปแบบที่อธิบำยผล
หรือแสดงผลของกำรสำรวจตรวจสอบ สร้ำงคำถำมที่นำไปสู่กำรสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องและนำ
ควำมรู้ที่ได้ใปใช้ในสถำนกำรณ์ใหม่ หรืออธิบำยเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนกำรและผลของโครงงำนหรือ
ชิ้นงำนให้ผู้อื่นเข้ำใจ บันทึกและอธิบำยผลกำรสังเกต กำรสำรวจตรวจสอบ ค้นคว้ำเพิ่มเติมจำกแหล่ ง
ควำมรู้ต่ำงๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงควำมรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์
พยำนใหม่เพิ่มขึ้น หรือโต้แย้งจำกเดิม จัดแสดงผลงำน เขียนรำยงำนและ/หรืออธิบำยเกี่ยวกับแนวคิด
กระบวนกำร และผลของโครงงำนหรือชิ้นงำนให้ผู้อื่นเข้ำใจ
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์อย่ำงถูกต้อง มีกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ใน
กำรค้นหำควำมรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสำมำรถคิด วิเครำะห์ คิดตัดสินใจ และสำมำรถสื่อสำรเป็นที่เข้ำใจ
88

ตรงกัน รวมทั้งมีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม ตลอดจนเชื่อมโยงควำมรู้และ
นำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้เรียนเกิดคุณภำพเพรำะต้องเตรียมตัวเพื่อเข้ำร่วมเป็นสมำชิกประ
ชมคมอำเซียนและเตรียมยกระดับกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัด ว 1.2
ว 2.1
ว 2.2
ว 8.1

ม.3/1,
ม.3/1,
ม.3/1,
ม.3/1,

ม.3/2,
ม.3/2,
ม.3/2,
ม.3/2,

ม.3/3,
ม.3/3,
ม.3/3,
ม.3/3,

ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6
ม.3/4
ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6
ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9

รวมจานวนตัวชี้วัด 21 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ว 23๑๐2 รายวิชา วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 6๐ ชั่วโมง

ศึกษำ วิเครำะห์ควำมเร่งและผลของแรงลั พธ์ที่ทำต่อวัตถุ แรงกิริยำและแรงปฏิกิริยำระหว่ำง
วัตถุและนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ แรงพยุงหรือแรงลอยตัวของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงแรงเสียดทำนสถิตกับแรงเสียดทำนจลน์ และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ โมเมนต์ของแรงและนำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ กำรเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรง และแนวโค้ง งำน พลังงำนจลน์ พลังำนศักย์โน้ม
ถ่วง กฎกำรอนุรักษ์พลังงำนและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณเหล่ำนี้ รวมทั้งนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งควำมต่ ำ งศั ก ย์ ก ระแสไฟฟ้ ำ ควำมต้ ำ นทำน กำรค ำนวณพลั ง งำนไฟฟ้ ำ ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ กำรต่อวงจรไฟฟ้ำในบ้ำนอย่ำงถูกต้องปลอดภัย และประหยัด
ตัวต้ำนทำน ไดโอด ทรำนซีสเตอร์ และกำรต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มีทรำนซีสเตอร์ ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงดวงอำทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดำวเครำะห์อื่นๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมี ชีวิตบน
โลก องค์ป ระกอบของเอกภำพ กำแล็ กซี และระบบสุ ริยะ ต ำแหน่งของกลุ่ มดำว และนำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ ควำมก้ ำ วหน้ ำ ของเทคโนโลยี อ วกำศที่ ใ ช้ ส ำรวจอวกำศ วั ต ถุ ท้ อ งฟ้ ำ สภำวะอำกำศ
ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรเกษตร และกำรสื่อสำร
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และจิตวิทยำศำสตร์ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรแก้ปัญหำ
โดยตั้งคำถำมที่กำหนดประเด็นหรื อตัว แปรที่สำคัญ ในกำรสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษำค้นคว้ำเรื่ อ งที่
น่ำสนใจได้อย่ำงครอบคลุม และเชื่อถือได้ สร้ำงสมมุติฐำนที่สำมำรถเชื่อถือได้ และวำงแผนกำรสำรวจ
ตรวจสอบหลำยๆ วิธี เลือกเทคนิควิธีกำรสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพที่ได้ผลเที่ยงตรง
และปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมำะสม รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมำณและคุณภำพ
วิ เ ครำะห์ แ ละประเมิ น ควำมสอดคล้ อ งของประจั ก ษ์ พ ยำนกั บ ข้ อ สรุ ป ทั้ ง ที่ ส นั บ สนุ น หรื อ ขั ด แย้ ง กั บ
สมมุติฐำนและควำมผิดปกติของข้ อมูลจำกกำรสำรวจตรวจสอบ สร้ำงแบบจำลองหรือรูปแบบที่อธิบำยผล
หรือแสดงผลของกำรสำรวจตรวจสอบ สร้ำงคำถำมที่นำไปสู่กำรสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องและนำ
ควำมรู้ที่ได้ใปใช้ในสถำนกำรณ์ใหม่ หรืออธิบำยเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนกำรและผลของโครงงำนหรือ
ชิ้นงำนให้ผู้อื่นเข้ ำใจ บันทึกและอธิบำยผลกำรสังเกต กำรสำรวจตรวจสอบ ค้นคว้ำเพิ่มเติมจำกแหล่ ง
ควำมรู้ต่ำงๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงควำมรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์
พยำนใหม่เพิ่มขึ้น หรือโต้แย้งจำกเดิม จัดแสดงผลงำน เขียนรำยงำนและ/หรืออธิบำยเกี่ยวกั บแนวคิด
กระบวนกำร และผลของโครงงำนหรือชิ้นงำนให้ผู้อื่นเข้ำใจ
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์อย่ำงถูกต้อง มีกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ใน
กำรค้นหำควำมรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสำมำรถคิด วิเครำะห์ คิดตัดสินใจ และสำมำรถสื่อสำรเป็นที่เข้ำใจ
ตรงกัน รวมทัง้ มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม ตลอดจนเชื่อมโยงควำมรู้และ
นำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้เรียนเกิดคุณภำพเพรำะต้องเตรียมตัวเพื่อเข้ำร่วมเป็นสมำชิกประ
ชมคมอำเซียนและเตรียมยกระดับกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมำตรฐำนสำกล
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ตัวชี้วัด ว 4.1
ว 4.2
ว 5.1
ว 7.1
ว 7.2
ว 8.1

ม.3/1,
ม.3/1,
ม.3/1,
ม.3/1,
ม.3/1
ม.3/1,

ม.3/2,
ม.3/2,
ม.3/2,
ม.3/2,

ม.3/3
ม.3/3
ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5
ม.3/3

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

รวมจานวนตัวชี้วัด 24 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว 232๐1 รายวิชา วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 2๐ ชั่วโมง

ศึกษำค้นคว้ำดูงำนและทำำกิจกรรมในรูปแบบต่ำง ๆ โดยเน้นเกี่ยวกับกระบวน กำรแก้ปัญหำ
อย่ำงมีระบบ ฝึกทักษะกำรสังเกต กำรตั้งสมมติฐำน กำรออกแบบกำรทดลอง กำรกำหนดและควบคุม
ตัวแปร กำรนิยำมเชิงปฏิบัติกำร กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรอภิปรำยและสรุปผลกำรทดลอง ตลอดจนกำรใช้
เครื่องมือพื้นฐำน เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโครงงำนและสำมำรถนำควำมรู้และทักษะไปวำงแผน
ดำเนินกำรทำโครงงำนและเสนอผลงำนได้อย่ำงเหมำะสม มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ นำควำมรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้ เพื่อให้เกิดทักษะกระบวนกำร ควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้
และนำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ดูแลรักษำสิ่งมีชีวิตอื่น เฝ้ำระวังและพัฒนำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่ำนิยมอันพึงประสงค์
ผลการเรียนรู้
1. สืบค้นและอธิบำยโครงงำนวิทยำศำสตร์ประเภทต่ำง ๆ ได้
2. ใช้ทักษะทำงวิทยำศำสตร์ในกำรสังเกตและระบุปัญหำจำกสิ่งที่สังเกตได้
3. นำหลักกำรตั้งสมมติฐำนไปตั้งสมมติฐำนของปัญหำได้ถูกต้องตำมวิธีกำร
4. สำมำรถออกแบบกำรทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐำนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
5. วำงแผนกำรเก็บข้อมูล และจัดกระทำได้ถูกต้องชัดเจน
6. วิเครำะห์ข้อมูล และสรุปผลจำกข้อมูลได้ถูกต้อง
7. คิดและเลือกเรื่องในกำรทำโครงงำนวิทยำศำสตร์ได้
8. สำมำรถวำงแผนหรื อออกแบบกำรทดลองในเรื่องที่จะทำโครงงำนได้อย่ำงชัดเจน และ
รอบคอบจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่ำง ๆ
9. เขียนเค้ำโครงในกำรทำโครงงำนวิทยำศำสตร์ได้
10. ทำโครงงำนโดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ได้
11. เขียนรำยงำนกำรทำโครงงำนวิทยำศำสตร์ได้
12. นำเสนอผลงำนโครงงำนได้
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 12 ข้อ
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว 232๐2 รายวิชา วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 2๐ ชั่วโมง

ศึกษำค้นคว้ำดูงำนและทำำกิจกรรมในรูปแบบต่ำง ๆ โดยเน้นเกี่ยวกับกระบวน กำรแก้ปัญหำ
อย่ำงมีระบบ ฝึกทักษะกำรสังเกต กำรตั้งสมมติฐำน กำรออกแบบกำรทดลอง กำรกำหนดและควบคุม
ตัวแปร กำรนิยำมเชิงปฏิบัติกำร กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรอภิปรำยและสรุปผลกำรทดลอง ตลอดจนกำรใช้
เครื่องมือพื้นฐำน เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโครงงำนและสำมำรถนำควำมรู้และทักษะไปวำงแผน
ดำเนินกำรทำโครงงำนและเสนอผลงำนได้อย่ำงเหมำะสม มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ นำควำมรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้ เพื่อให้เกิดทักษะกระบวนกำร ควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้
และนำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ดูแลรักษำสิ่งมีชีวิตอื่น เฝ้ำระวังและพัฒนำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่ำนิยมอันพึงประสงค์
ผลการเรียนรู้
1. สืบค้นและอธิบำยโครงงำนวิทยำศำสตร์ประเภทต่ำง ๆ ได้
2. ใช้ทักษะทำงวิทยำศำสตร์ในกำรสังเกตและระบุปัญหำจำกสิ่งที่สังเกตได้
3. นำหลักกำรตั้งสมมติฐำนไปตั้งสมมติฐำนของปัญหำได้ถูกต้องตำมวิธีกำร
4. สำมำรถออกแบบกำรทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐำนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
5. วำงแผนกำรเก็บข้อมูล และจัดกระทำได้ถูกต้องชัดเจน
6. วิเครำะห์ข้อมูล และสรุปผลจำกข้อมูลได้ถูกต้อง
7. คิดและเลือกเรื่องในกำรทำโครงงำนวิทยำศำสตร์ได้
8. สำมำรถวำงแผนหรื อออกแบบกำรทดลองในเรื่องที่จะทำโครงงำนได้อย่ำงชัดเจน และ
รอบคอบจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่ำง ๆ
9. เขียนเค้ำโครงในกำรทำโครงงำนวิทยำศำสตร์ได้
10. ทำโครงงำนโดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ได้
11. เขียนรำยงำนกำรทำโครงงำนวิทยำศำสตร์ได้
12. นำเสนอผลงำนโครงงำนได้
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 12 ข้อ
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4. รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
ส 11101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ส 11102 ประวัติศำสตร์
ส 12101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ส 12101 ประวัติศำสตร์
ส 13101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ส 13102 ประวัติศำสตร์
ส 14101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ส 14102 ประวัติศำสตร์
ส 15101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ส 15102 ประวัติศำสตร์
ส 16101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ส 16102 ประวัติศำสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายวิชาพื้นฐาน
ส 21101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ส 21103 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ส 21102 ประวัติศำสตร์
ส 21104 ประวัติศำสตร์
ส 22101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ส 22103 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ส 22102 ประวัติศำสตร์
ส 22104 ประวัติศำสตร์
ส 23101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ส 23103 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ส 23102 ประวัติศำสตร์
ส 23104 ประวัติศำสตร์
รายวิชาเพิ่มเติม
ส 21201 หน้ำที่พลเมือง
ส 21202 หน้ำที่พลเมือง
ส 22201 หน้ำที่พลเมือง
ส 22202 หน้ำที่พลเมือง
ส 23201 หน้ำที่พลเมือง
ส 23202 หน้ำที่พลเมือง
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จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

80
40
80
40
80
40
80
40
80
40
80
40

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

60
60
20
20
60
60
20
20
60
60
20
20

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

1.5 นก.
1.5 นก.
0.5 นก.
0.5 นก.
1.5 นก.
1.5 นก.
0.5 นก.
0.5 นก.
1.5 นก.
1.5 นก.
0.5 นก.
0.5 นก.

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

20
20
20
20
20
20

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

นก.
นก.
นก.
นก.
นก.
นก.

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส ๑1๑๐๑ รายวิชา สังคมศึกษาฯ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๘๐ ชั่วโมง /ปี

ศึกษำ สรุปควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำหรือศำสนำที่ตนนักถือ พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ
จนถึงกำรออกผนวชหรือประวัติศำสดำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด ควำมหมำย ควำมสำคัญ และเคำรพพระ
รัตนตรัย ปฏิบัติตำมหลักธรรมโอวำท 3 ในพระพุทธศำสนำหรือหลักธรรมชองศำสนำที่ตนนับถือตำมที่
กำหนด ชื่อศำสนำ ศำสดำและควำมสำคัญของศำสนำที่ตนนับถือและศำสนำอื่นๆ บอกที่มำของรำยได้และ
รำยจ่ำยของตนเองและครอบครัว อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย กำรแลกเปลี่ยนสินค้ำและ
บริกำรโดยวิธีกำรต่ำงๆ
อธิบำย ปฏิบัติตนต่อสำวกในศำสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทำงศำสนำของศำสนำที่ตนนับถือ
มำรยำทไทย ข้อตกลง กติกำ กฎระเบียบและหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่ำงเหมำะสม
แสดงพฤติกรรมในกำรยอมรับควำมคิด ควำมเชื่อและกำรปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่ำงกันโดย
ปรำศจำกอคติ ควำมสัมพันธ์ของตนเอง และสมำชิกในครอบครัวในฐำนะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
ระบุ ผู้ มีบ ทบำท อำนสจในกำรตัดสิ นใจในโรงเรียนกับ บ้ำ นและชุ มชน ระบุสิ่ งต่ ำงๆ ที่เป็ น
ธรรมชำติกับที่มนุษย์สร้ำงขึ้น ซึ่งปรำกฏระหว่ำงโรงเรียนกับบ้ำน ทรัพยำกรที่นำมำผลิตสินค้ำและบริกำรที่
ใช้ในชีวิตประจำวัน บันทึกรำยรับรำยจ่ำยของตนเอง สรุปผลดีของกำรใช้จ่ำยที่เหมำะสมกับรำยได้และกำร
ออมโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับกรุงเทพศึกษำและกำรร่วมเป็นประชำกรอำเซียน
ระบุตำแหน่งอย่ำงง่ำยและลั กษณะทำงกำยภำพของสิ่ งต่ำงๆ ที่ปรำกฏในลูกโลกและแผนที่
ภำพถ่ำยควำมสัมพันธ์ของปรำกฏกำรณ์ระหว่ำงโลก ดวงอำทิตย์และดวงจันทร์ควำสัมพันธ์ของฤดูกำลกับ
กำรดำเนินชีวิตมนุษย์ แยกแยะและใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่ใช้แล้วไม่ หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้อย่ำง
คุ้มค่ำ
เห็นคุณค่ำ ชื่มชมกำรสดมนต์ แผ่เมตตำ มีสติที่เป็นพื้นฐำนของสมำธิในพระพุทธศำสนำ หรือ
กำรพัฒนำจิตตำมแนวทำงศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด แบบอย่ำงกำรดำเนินชีวิตและข้อคิดจำกประวัติ
สำวก ชำดก/เรื่องเล่ำและศำสนิกชนตัวอย่ำงตำมที่ กำหนด กำรทำควำมดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว
และในโรงเรียนตำมหลักศำสนำ ควำมสำคัญและคุณค่ำของสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติและทำงสังคม และ
กำรมีส่วนร่วมในกำรฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนดอนเมือง
ตัวชี้วัด ส 1.1 ป.1/1, ม.1/2, ป.1/3 ส 1.2 ป.1/1, ม.1/2, ป.1/3
ส 2.1 ป.1/1, ม.1/2
ส 2.2 ป.1/1, ม.1/2, ป.1/3
ส 3.1 ป.1/1, ม.1/2, ป.1/3 ส 3.2 ป.1/1
ส 5.1 ป.1/1, ม.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5
ส 5.2 ป.1/1, ม.1/2, ป.1/3
รวมจานวนตัวชี้วัด 23 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส ๑1๑๐2 รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 4๐ ชั่วโมง/ปี
ศึกษำกำรหำข้อมูลทำงประวัติศำสตร์เพื่อให้ทรำบข้อมูลเรื่อง บอกวัน เดือน ปี และกำรนับ
ช่วงเวลำตำมปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เรียงลำดับเหตุกำรณ์ในชีวิตประจำวันตำมวัน เวลำที่เกิดขึ้น บอก
ประวั ติ ค วำมเป็ น มำของตนเองและครอบครัว โดยสอบถำมผู้ เ กี่ ยวข้ อ ง บอกควำมเปลี่ ยนแปลงของ
สภำพแวดล้ อม สิ่ งของ เครื่ องใช้ห รื อกำรดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่ำ ตำยำย บอก
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน อธิบำยควำมหมำยและควำมสำคั ญ ของ
สัญลักษณ์สำคัญของชำติไทยและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง บอกสถำนที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่ง วัฒนธรรมในชุมชน
ระบุสิ่งที่ตนรักและภำคภูมิใจในกรุงเทพมหำนคร เขตดอนเมือง
โดยใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้เกิดควำม
เข้ำใจ พัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตถึงปัจจุบัน และเข้ำใจควำมเป็นมำของวัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย
ตระหนักและเห็นคุณค่ำของเวลำ วิถีชีวิตของชุมชนจำกอดีตถึงปัจจุบัน และมีควำมรักควำม
ภูมิใจในควำมเป็นไทย ภูมิปัญญำไทย และธำรงรักษำควำมเป็นไทย
ตัวชี้วัด ส 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3
ส 4.2 ป.1/1, ป.1/2
ส 4.3 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3
รวมจานวนตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส ๑2๑๐๑ รายวิชา สังคมศึกษาฯ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๘๐ ชั่วโมง /ปี

ศึกษำ สรุปควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำหรือศำสนำที่ตนนับถือ พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ
จนถึงกำรออกผนวชหรือประวัติศำสดำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด ควำมหมำย ควำมสำคัญ และเคำรพพระ
รัตนตรัย ปฏิบัติตำมหลักธรรมโอวำท 3 ในพระพุทธศำสนำหรือหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่
กำหนด ชื่อศำสนำ ศำสดำและควำมสำคัญของศำสนำที่ตนนับถือและศำนำอื่นๆ บอกที่มำของรำยได้และ
รำยจ่ำยของตนเองและครอบครัว อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ซื้อกับผู้ขำย กำรแลกเปลี่ยนสินค้ำและ
บริกำรโดยวิธีต่ำงๆ
อธิบำย ปฏิบัติตนต่อสำวกในศำสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทำงศำสนำของศำสนำที่ตนนับถือ
มำรยำทไทย ข้อตกลง กติกำ กฎระเบียบและหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่ำงเหมำะสม
แสดงพฤติกรรมในกำรยอมรับควำมคิด ควำมเชื่อและกำรปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่ำงกันโดย
ปรำศจำกอคติ ควำมสัมพันธ์ของตนเอง และสมำชิกในครอบครัวในฐำนะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
ระบุ ผู้ มีบ ทบำท อำนสจในกำรตัดสิ นใจในโรงเรียนกับ บ้ำ นและชุ มชน ระบุสิ่ งต่ำงๆ ที่เป็ น
ธรรมชำติกับที่มนุษย์สร้ำงขึ้น ซึ่งปรำกฏระหว่ำงโรงเรียนกับบ้ำน ทรัพยำกรที่นำมำผลิตสินค้ำและบริกำรที่
ใช้ในชีวิตประจำวัน บันทึกรำยรับรำยจ่ำยของตนเอง สรุปผลดีของกำรใช้จ่ำยที่เหมำะสมกับรำยได้และกำร
ออมโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับกรุงเทพศึกษำและกำรร่วมเป็นประชำกรอำเซียน
ระบุตำแหน่งอย่ำงง่ำยและลั กษณะทำงกำยภำพของสิ่ งต่ำงๆ ที่ปรำกฏในลูกโลกและแผนที่
ภำพถ่ำยควำมสัมพันธ์ของปรำกฏกำรณ์ระหว่ำงโลก ดวงอำทิตย์และดวงจันทร์ควำสัมพันธ์ของฤดูกำลกับ
กำรดำเนินชีวิตมนุษย์ แยกแยะและใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้อย่ำง
คุ้มค่ำ
เห็นคุณค่ำ ชื่มชมกำรสดมนต์ แผ่เมตตำ มีสติที่เป็นพื้นฐำนของสมำธิในพระพุทธศำสนำ หรือ
กำรพัฒนำจิตตำมแนวทำงศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด แบบอย่ำงกำรดำเนินชีวิตและข้อคิดจำกประวัติ
สำวก ชำดก/เรื่องเล่ำและศำสนิกชนตัวอย่ำงตำมที่กำหนด กำรทำควำมดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว
และในโรงเรียนตำมหลักศำสนำ ควำมสำคัญและคุณค่ำของสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติและทำงสังคม และ
กำรมีส่วนร่วมในกำรฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนดอนเมือง
ตัวชี้วัด ส 1.1 ป.2/1, ม.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7
ส 1.2 ป.2/1, ม.2/2
ส 2.1 ป.2/1, ม.2/2, ป.2/3, ป.2/4
ส 2.2 ป.2/1, ม.2/2
ส 3.1 ป.2/1, ม.2/2, ป.2/3, ป.2/4
ส 3.2 ป.2/1, ม.2/2
ส 5.1 ป.2/1, ม.2/2, ป.2/3
ส 5.2 ป.2/1, ม.2/2, ป.2/3, ป.2/4
รวมจานวนตัวชี้วัด 28 ตัวชี้วัด
97

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส ๑2๑๐2 รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เวลา 4๐ ชั่วโมง/ปี
ศึกษำกำรหำข้อมูลทำงประวัติศำสตร์เพื่อให้ทรำบข้อมูลเรื่อง ใช้คำระบุเวลำที่แสดงเหตุกำรณ์ใน
อดีต ปัจจุบัน และอนำคต ลำดับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในกครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐำนที่
เกี่ยวข้อง สืบค้นถึงกำรเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจำกอดีตถึงปัจจุบัน อธิบำย
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ระบุบุ คคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือ
ประเทศชำติ ยกตัวอย่ำงวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำไทยที่ภำคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้
โดยใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้เกิดควำม
เข้ำใจ พัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตถึงปัจจุบัน และเข้ำใจควำมเป็นมำของวัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย
ตระหนักและเห็นคุณค่ำของเวลำ วิถีชีวิตของชุมชนจำกอดีตถึงปัจจุบัน และมีควำมรักควำม
ภูมิใจในควำมเป็นไทย ภูมิปัญญำไทย และธำรงรักษำควำมเป็นไทย โดยสอดคล้องกับบริบทของแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ในกรุงเทพมหำนครและเขตดอนเมือง ตลอดจนกำรเตรียมกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ตัวชี้วัด ส 4.1 ป.2/1, ป.2/2
ส 4.2 ป.2/1, ป.2/2
ส 4.3 ป.2/1, ป.2/2

รวมจานวนตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส ๑3๑๐๑ รายวิชา สังคมศึกษาฯ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๘๐ ชั่วโมง /ปี

สาระ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ศึกษำ และลงมือปฏิบั ติในเรื่อง อธิบำยควำมสำคัญของ
พระพุทธศำสนำหรือศำสนำที่ตนนับถือ ในฐำนะที่เป็นรำกฐำนสำคัญของวัฒนธรรมไทย สรุปพุทธประวัติ
ตั้งแต่กำรบำเพ็ญเพียร จนถึงปรินิพพำนหรือประวัติของศำสดำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด ชื่นชมและบอก
แบบอย่ำงกำรดำเนินชีวิตและช้อคิดจำกประวัติสำวก ชำดก เรื่องเล่ำและศำสนิกชนตัวอย่ำงตำมที่กำหนด
บอกควำมหมำย ควำมสำคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศำสนำที่ตนนับถือ แสดงควำมเคำรพพระ
รัตนตรัยและปฏิบัติตำมหลักธรรม โอวำท 3 ในพระพุทธศำสนำ หรือหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด เห็นคุณค่ำและสวดมนต์ แผ่เมตตำ มีสติ ที่เป็นพื้นฐำนของสมำธิ ในพระพุทธศำสนำหรือ
พัฒนำจิตตำมแนวทำงของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด บอกชื่อ ควำมสำคัญและปฏิบัติตนได้อย่ำง
เหมำะสมต่อศำสนวัตถุ ศำสนสถำนและศำสนบุคคลของศำสนำอื่นๆ
ปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสมต่อสำวก ศำสนสถำน ศำสนวัตถุของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนดได้
ถูกต้อง
เห็นคุณค่ำและปฏิบัติตนในศำสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทำงศำสนำตำมที่กำหนดได้ถูกต้อง
แสดงตนเป็นพุทธมำมกะหรือแสดงตนเป็นศำสนิกชนของศำสนำที่ตนนับถือ
สาระ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม ศึกษำหลักกำรแนวทำงปฏิบัติ
ในเรื่อง สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตำมประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น บอกพฤติกรรม
กำรดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่หลำกหลำย
อธิบำยควำมสำคัญของวันหยุดรำชกำรที่สำคัย ยกตัวอย่ำงบุคคล ซึ่งมีผลงำนที่เป็นประโยชน์
แก่ชุมชนในกรุงเทพมหำนครและเขตดอนเมือง ระบุบทบำทหน้ำที่ของสมำชิกของชุมชนในกำรมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่ำงๆ ตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของกระบวนกำรกำรตัดสินใจใน
ชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีกำรออกเสียงโดยตรงและกำรเลือกตัวแทนออกเสียง ยกตัวอย่ำงกำร
เปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชนที่เป็นผลจำกกำรตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม
สาระ : เศรษฐศาสตร์ ศึกษำเรื่อง จำแนกควำมต้องกำรและควำมจำเป็นในกำรใช้สินต้ำและ
บริกำรในกำรดำรงชีวิต วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยของตนเอง อธิบำยได้ว่ำทรัพยำกรที่มีอยู่จำกัดมีผลต่อกำรผลิต
และบริโภคสินค้ำและบริกำร บอกสินค้ำและบริกำรของเขตดอนเมืองและรัฐที่จัดหำและให้บริกำรแก่
ประชำชนบอกควำมสำคัญของภำษีและบทบำทของประชำชนในกำรเสียภำษี อธิบำยเหตุผลกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำที่มีผลทำให้รำคำสินค้ำลดลง
สาระ : ภูมิศาสตร์ ให้ผู้เรียนศึกษำเรื่อง ใช้แผนที่ แผนผัง และภำพถ่ำยในกำรค้นหำข้อมูลทำง
ภูมิศำสตร์ในชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เขียนแผนผังง่ำยๆ เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถำนที่สำคัญใน
บริเวณโรงเรียนและชุมชนในกรุงเทพมหำนครและเขตดอนเมือง บอกควำมสัมพันธ์ของลักษณะกำยภำพ
กับลักษณะทำงสังคมของชุมชน เปรียบเทียบกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพแวดล้อมในชุมชนจำกอดีตถึงปัจจุบัน
อธิบำยกำรพึ่งพำสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติในกำรสนองควำมต้องกำรพื้นฐำนของมนุษย์และกำร
ประกอบอำชีพ อธิบ ำยเกี่ย วกับ มลพิษและกำรก่อให้ เ กิดมลพิษโดยมนุษย์ อธิบำยควำมแตกต่ำงของ
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กรุงเทพมหำนครและเขตดอนเมือง ตระหนักถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจ
โดยกำรใช้ภำพ ข่ำว หรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ให้ผู้เรียนฝึกกำรสังเกต ตอบคำถำมเชิงวิเครำะห์และ
สรุปควำมรู้ที่ได้เป็นแผนผังควำมคิด กระตุ้นให้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงหลำกหลำย เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันหำ
แนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมำะสม ส่งเสริมกำรทำงำนกลุ่มเพื่อพัฒนำทักษะทำงสังคม นำไปสู่กำรยอมรับ
และเห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อื่น
ตัวชี้วัด ส 1.1
ส 1.2
ส 2.1
ส 2.2
ส 3.1
ส 3.2
ส 5.1
ส 5.2

ป.3/1,
ป.3/1,
ป.3/1,
ป.3/1,
ป.3/1,
ป.3/1,
ป.3/1,
ป.3/1,

ม.3/2,
ม.3/2
ม.3/2,
ม.3/2
ม.3/2,
ม.3/2
ม.3/2,
ม.3/2,

ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7
ป.3/3, ป.3/4
ป.3/3, ป.3/4
ป.3/3
ป.3/3, ป.3/4

รวมจานวนตัวชี้วัด 28 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส ๑3๑๐2 รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เวลา 4๐ ชั่วโมง/ปี
ศึกษำควำมหมำยและที่มำของศักรำชที่ปรำกฏในปฏิทิน ได้แก่ พุทธศักรำช คริสต์ศักรำช (ถ้ ำ
เป็นชำวมุสลิมให้ศึกษำฮิจเรำะห์ศักรำชด้วย) วิธีกำรเทียบครัสต์ศักรำชกับพุทธศักรำช และศักรำชในกำร
บันทึกเหตุกำรณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว เช่น ปีเกิดของผู้เรียน เหตุกำรณ์สำคัญของ
ตนเองและครอบครัว โดยใช้ทักษะกำรเปรียบเทียบ กำรคำนวณ กำรเชื่อมโยง กำรอธิบำย เพื่อให้มีพื้นฐำน
ในกำรศึกษำเอกสำรที่แสดงเหตุกำรณ์ตำมกำลเวลำ สำมำรถเรียงลำดับเหตุกำรณ์ได้ถูกต้อง ว่ำเกตุกำรณ์ใด
เกิดก่อน เหตุกำรณ์ใดเกิดหลังอันเป็นทักษะที่จำเป็นในกำรศึกษำประวัติศำสตร์
รู้จักสืบค้นเหตุกำรณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักบำนและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เช่น รูปภำพ แผนผังโรงเรียน แผนที่ชุมชน ห้องสมุดโรงเรียน แหล่งโบรำณคดี ประวัติศำสตร์ในท้องถิ่น
สำมำรถใช้เส้นเวลำ (Timeline) แสดงลำดับเหตุกำรณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้ทักษะ
กำรสำรวจ กำรสังเกต กำรสอบถำม กำรอ่ำน กำรฟัง กำรเล่ำเรื่อง กำรสรุปควำม เพื่อฝึกทักษะพิ้นฐำนของ
วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ ในกำรสื บ ค้น เรื่ องรำวรอบตัว อย่ำงง่ ำยๆ โดยใช้ห ลั กฐำนและแหล่ งข้อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง สำมำรถนำเสนอเรื่องรำวที่ค้นพบได้ตำมลำดับเวลำ
ศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตั้งถิ่นฐำนลัฒนำกำรชุมชน รวมทั้งปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรม
และประเพณีในชุมชนซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยภูมิศำสตร์ (ภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ ทรัพยำกร) และปัจจัยทำง
สังคม (ควำมเจริญทำงเทคโนโลยี เชื้อชำติ ศำสนำ อำหำร ภำษำถิ่น กำรแต่งกำย โดยใช้ทักษะกำรอ่ำน
กำรสอบถำม กำรสังเกต กำรสำรวจ กำรฟัง กำรสรุปควำม เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและภูมิใจในชุมชนของ
ตนเอง ยอมรับควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม เข้ำใจพัฒนำกำรของเขตดอนเมือง สำมำรถดำเนินชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงสันติสุขตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมอนุรักษ์สื บสำนขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมไทยและกลุ่มประชำคมอำเซียน
ศึ ก ษำพระรำชประวั ติ แ ละพรำะรำชกรณี ย กิ จ โดยสั ง เขปของพระมหำกษั ต ริ ย์ ผู้ ส ถำปนำ
อำณำจักรไทย ประกอบด้วย สุโขทัย อยุธยำ ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ตำมลำดับ ได้แก่ พ่อขุนศรี อินทรำ
ทินย์ สมเด็จพระรำมำธิบดีที่ 1 (พระเจ้ำอู่ทอง) สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชและพระบำทสมเด็จพระ
พุ ท ธยอดฟ้ ำ จุ ฬ ำโลกมหำรำช ศึ ก ษำพระรำชประวัติ แ ละพระรำชกรณี ยกิ จ ของพระบำทสมเด็ จ พระ
เจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ โดยสังเขป ศึกษำและเล่ำ
วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่ วนปกป้องประเทศชำติได้อย่ำงน่ำสนใจ เช่น สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ท้ำวเทพกษัตรี ท้ำวศรีสุนทร ชำวบ้ำนบำงระจัน พระยำพิชัยดำบหัก ท้ำว
สุรนำรี โดยใช้ทักษะกำรอ่ำน และสอบถำม กำรฟัง กำรสรุปควำม กำรเขียน กำรเล่ำเรื่อง เพื่อให้เข้ำ
ใจควำมเป็นชำติไทย เกิดควำมรัก ควำมภูมิใจและเห็นแบบอย่ำงกำรเสียสละเพื่อชำติ และธำรงควำมเป็น
ไทย
ตัวชี้วัด 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
รวมจานวนตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด
101

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส ๑4๑๐๑ รายวิชา สังคมศึกษาฯ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๘๐ ชั่วโมง /ปี

สาระ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ศึกษำและเป็นแนวทำงปฏิบัติในเรื่องอธิบำยควำมสำคัญ
ของพระพุทธศำสนำหรือศำสนำที่ตนนับถือ ในฐำนะเป็นศูนย์รวมจิตใจของศำสนิกชน สรุปพุทธประวัติ
ตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึงประกำศธรรมหรือประวัติศำสดำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด เห็นคุณค่ำและปฏิบัติตน
ตำมแบบอย่ำงกำรดำเนินชีวิตและข้อคิดจำกประวัติสำวก ชำดก เรื่องเล่ำ และศำสนิกชนตัวอย่ ำงตำมที่
กำหนด แสดงควำมเคำรพพระรัตนตรัย ปฏิบัตำมไตรสิกขำและหลักธรรมโอวำท 3 ในพระพุทธศำสนำ
หรือหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด ชื่นชมกำรทำควำมดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว
โรงเรียนและชุมชน ตำมหลักศำสนำพร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิตเห็นคุณค่ำของกำรสวดมนต์
แผ่เมตตำ มีสติที่เป็นพื้นฐำนของสมำธิในพระพุทธศำสนำหรือกำรพัฒนำจิตตำมแนวทำงของศำสนำที่ตน
นั บ ถือตำมที่กำหนด ปฏิบั ติตำมหลั กธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ เพื่อกำรอยู่ร่ว มกันเป็นชำติได้อย่ำง
สมำนฉันท์ อธิบำยประวัติควำมสำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรือศำสนำที่ตนนับถือและ
ศำสนำอื่น มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตำมหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข
สาระ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม ศึกษำและเป็นแนวทำงปฏิบัติ
ในเรื่องปฏิบัติตนตำมหน้ำที่กำรเป็นพลเมืองดี มีค่ำนิยมที่ดีงำมและธำรงรักษำประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสัมโลกอย่ำงสันติสุข อธิบำยระบบกำรเมือง กำรปกครองในสังคม
ปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธำและธำรงรักษำไว้ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
สาระ : เศรษฐศาสตร์ ศึกษำในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร ในกำรผลิตและกำรบริโภค
กำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ อย่ ำงจำกัดได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและคุ้มค่ำรวมทั้งเข้ำหลั กกำรของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ อธิบำยระบบสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ ควำมสัมพันธ์ทำง
เศรษฐกิจและควำมจำเป็นของกำรร่วมมือทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
สาระ : ภูมิศาสตร์ ศึกษำในเรื่องกำรใช้แผนที่ ภำพถ่ำย ระบุลักษณะสำคัญทำงกำยภำพของ
จั ง หวั ด ตนเอง ระบุ แ หล่ ง ทรั พ ยำกรและสิ่ ง ต่ ำ งๆ ในจั ง หวั ด ของตนเองด้ ว ยแผนที่ ใช้ แ ผนที่ อ ธิ บ ำย
ควำมสำคัญของสิ่งต่ำงๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด อธิบำยสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ ของกรุงเทพมหำนครและ
เขตดอนเมือง
โดยกำรให้ ผู้ เ รี ย นมี ป ระสบกำรณ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง เป็ น เหตุ ก ำรณ์ ใ กล้ ตั ว ใน
กรุงเทพมหำนครและเขตดอนเมือง กำรบอกเล่ำเหตุกำรณ์สมมุติที่ อำจพบได้ในชีวิตประจำวัน และเสนอ
แนวทำงแก้ไขเพื่อให้เกิดกำรเชื่อมโยงประสบกำรณ์เดิมสู่กำรสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่แก่ผู้เรียน ฝึกกำร
สังเกตตอบคำถำม ส่งเสริมกำรทำงำนกลุ่ม เพื่อพัฒนำทักษะทำงสังคม นำไปสู่กำรยอมรับและเห็นคุณค่ำ
ของตนเองและผู้อื่น เพื่อเตรียมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
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ตัวชี้วัด ส 1.1
ส 1.2
ส 2.1
ส 2.2
ส 3.1
ส 3.2
ส 5.1
ส 5.2

ป.4/1,
ป.4/1,
ป.4/1,
ป.4/1,
ป.6/1,
ป.4/1,
ป.4/1,
ป.4/1,

ป.4/2,
ป.4/2,
ป.4/2,
ป.4/2,
ป.6/2,
ป.4/2
ป.4/2,
ป.4/2,

ป.4/3, ป.6/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8
ป.4/3
ป.4/3, ป.6/4, ป.4/5
ป.4/3
ป.6/3
ป.4/3
ป.4/3

รวมจานวนตัวชี้วัด 30 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส ๑4๑๐2 รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เวลา 4๐ ชั่วโมง/ปี
ศึกษำวิเครำะห์เกณฑ์กำรนับช่วงเวลำเป็นทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษ อธิบำย ยุคสมัยใน
กำรศึกษำประวัติของมนุษยชำติ วิเครำะห์แยกแยะประเภทหลักฐำนที่ใช้ในกำรศึกษำควำมเป็นมำของ
ท้องถิ่นและกำรตั้งหลักแหล่งและพัฒนำกำรของมนุษย์ ยุคก่อนประวัติศำสตร์ และยุคประวัติศำสตร์พร้อม
ทั้งยกตัวอย่ำงหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนำกำรของม นุษยชำติในดินแดนไทย
และอธิบำยพัฒนำกำรของอำณำจักรสุโขทัย วิเครำะห์พัฒนำกำรของอำณำจักรสุโขทัย ประวัติและผลงำน
ของบุคคลสำคัญ ภูมิปัญญำไทยที่สำคัญ สมัยสุโขทัยที่น่ำภำคภูมิใจและควรคุณค่ำแก่กำรอนุรักษ์
โดยใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงเป็น ระบบ เพื่อให้เกิดควำม
เข้ำใจ พัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตถึงปัจจุบัน และเข้ำใจควำมเป็นมำของวัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย
ตระหนักและเห็นคุณค่ำของเวลำ วิถีชีวิตของชุมชนจำกอดีตถึงปัจจุบัน และมีควำมรักควำม
ภูมิใจในควำมเป็นไทย ภูมิปัญญำไทย และธำรงรักษำควำมเป็นไทย
ตัวชี้วัด ส 4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3
ส 4.2 ป.4/1, ป.4/2
ส 4.3 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3

รวมจานวนตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส ๑5๑๐๑ รายวิชา สังคมศึกษาฯ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๘๐ ชั่วโมง /ปี

ศึกษำมรดกทำงวัฒนธรรมที่ได้รับจำกพระพุทธศำสนำ สรุปพุทธประวัติของศำสดำที่ตนนับถือ
ประพฤติตนตำมแบบอย่ำงกำรดำเนินชีวิต และข้อคิดจำกประวัติสำวก ชำดก เรื่องเล่ำ และศำสนิกชน
อธิบำยองค์ประกอบและควำมสำคัญของพระไตรปิฎก แสดงควำมเคำรพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตำม
หลักธรรมของพระพุทธศำสนำ ฝึกสวดมนต์ไหว้พระ และแผ่เมตตำ ปฏิบัติตนตำมหลักธรรมของศำสนำที่
ตนเองนับถือเพื่อพัฒนำตนเองและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีกรรมทำงศำสนำอย่ำงประหยัด กำรปฏิบัติตนใน
ศำสนพิธีกรรม ในวัน ส ำคัญของพระพุทธศำสนำ ฝึ กปฏิบัติมำรยำทต่อสำวก ศำสนสถำน ศำสนวัตถุ
สถำนภำพ สิทธิเสรีภำพ หน้ำที่ของพลเมืองดี วิธีป้องกันกำรละเมิดสิทธิเด็ก วัฒนธรรมไทยต่อกำรดำเนิ น
ชีวิตในสังคมไทย กำรอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญำท้องถิ่นในเขตดอนเมืองรวมทั้งช่วยกันสืบสำนของดีใน
เขตดอนเมือง
บอกโครงสร้ำงกำรปกครองในท้องถิ่น บทบำทและหน้ำที่ของผู้บริหำรท้องถิ่นและเขตดอนเมือง
ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจำกกำรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตดอนเมือง ปัจจั ยในกำรผลิตสินค้ำและบริกำร
หลักกำรเศรษฐกิจพอเพียง หลักกำรสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ อธิบำยบทบำทหน้ำที่เบื้องต้นของ
ธนำคำร ผลดีและผลเสียของกำรกู้ยืมเงิน
บอกตำแหน่ง ระยะทิศทำงของภูมิภ ำคของตนเองและภูมิภ ำคของประชำคมอำเซียน ชอก
ลักษณะภูมิลักษณ์ ที่สำคัญของตนเอง เช่น แม่น้ำ ภูเขำ ป่ำไท้ บอกควำมสัมพันธ์ของลักษณะทำงกำยภำพ
กับลักษณะทำงสังคมในภูมิภำคของตนเอง สภำพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อลักษณะกำรตั้งถิ่นฐำนและกำร
ย้ำยถิ่นของประชำกรในภูมิภำค อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและกำรสร้ำงสรรค์
วัฒนธรรมในภูมิภำค ผลจำกกำรรักษำและกำรทำลำยสภำพแวดล้อมในภูมิภำค
ตัวชี้วัด ส 1.1
ส 1.2
ส 2.1
ส 2.2
ส 3.1
ส 3.2
ส 5.1
ส 5.2

ป.5/1,
ป.5/1,
ป.5/1,
ป.5/1,
ป.5/1,
ป.5/1,
ป.5/1,
ป.5/1,

ป.5/2,
ป.5/2,
ป.5/2,
ป.5/2,
ป.5/2,
ป.5/2
ป.5/2,
ป.5/2,

ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7
ป.5/3
ป.5/3, ป.5/4
ป.5/3
ป.5/3
ป.5/3
ป.5/3

รวมจานวนตัวชี้วัด 28 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส ๑5๑๐2 รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เวลา 4๐ ชั่วโมง/ปี
ศึกษำควำมหมำยและควำมส ำคั ญ ของวิธี ก ำรทำงประวัติ ศ ำสตร์ อย่ ำ งง่ ำยๆ ใช้วิธีกำรทำง
ประวัติศำสตร์ในกำรศึกษำเรื่องรำว หรือเหตุกำรณ์สำคัญตำมขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ ได้แก่ กำรตั้งประเด็น
ศึกษำเรื่องรำวที่ตนสนใจ กำรสำรวจแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กำรรวบรวมข้อมูล กำรนำเสนอข้อมูลจำก
หลักฐำนที่หลำกหลำย กำรวิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล กำรเรียบเรียงและนำเสนอควำมรู้ที่ได้
ค้นพบอย่ำงน่ำสนใจ โดยใช้ทักษะกำรอ่ำน กำรสืบค้น กำรสำรวจ กำรวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์ กำรอธิบำย
กำรเขียนเรียงควำม กำรจัดทำโครงงำนและกำรจัดนิทรรศกำร เพื่อฝึกทักษะกำรสืบค้นเหตุกำรณ์สำคัญ
ด้วยวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
บอกแหล่งข้อมูลและหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ของท้องถิ่นกรุงเทพมหำนคร บอกช่วงเวลำทำง
ประวัติศำสตร์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น บอกประวัติควำมเป็นมำของตนเองและครอบครัว อธิบำยอิทธิพลของ
อำรยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บอกอิทธิพลของวัฒนธรรมต่ำงชำติ ที่มีต่อ
สังคมไทยในปัจจุบัน อธิบำยพัฒนำกำรของอำณำจักรอยุธยำ บอกปัจจัยที่ส่งเสริมควำมเจริญรุ่งเรืองทำง
เศรษฐกิจและกำรปกครองของอำณำจักรอยุธยำ บอกพัฒนำกำรของอำณำจักรอยุธยำด้ำนกำรเมืองกำร
ปกครองและเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับบริบทของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง บอกผลงำนของบุคคลสำคัญใน
สมัยอยุธยำ ตลอดจนกำรเตรียมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ตัวชี้วัด ส 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3
ส 4.2 ป.5/1, ป.5/2
ส 4.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 ป.5/4
รวมจานวนตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส ๑6๑๐๑ รายวิชา สังคมศึกษาฯ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๘๐ ชั่วโมง /ปี

สาระ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ศึกษำและลงมือปฏิบัติในเรื่อง วิเครำะห์ควำมสำคัญของ
พระพุทธศำสนำในฐำนะเป็นศำสนำประจำชำติหรือควำมสำคัญของศำสนำที่ตนนับถือ สรุปพุทธประวัติ
ตั้งแต่ปลงอำยุสังขำรจนถึงสังเวชนียสถำน หรือประวัติศำสดำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด เห็นคุณค่ำและ
ประพฤติตนตำมแบบอย่ำงกำรดำเนินชีวิตและข้อคิดจำกประวัติสำวก ชำดก เรื่องเล่ำ และศำสนิ กชน
ตัวอย่ำงตำมที่กำหนด วิเครำะห์ควำมสำคัญและเคำรพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตำมไตรสิกขำ และหลักธรรม
โอวำท 3 ในพระพุทธศำสนำพร้อมทั้งบออกแนวปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต เห็นคุณค่ำและสวดมนต์ แผ่
เมตตำ และบริหำรจิตเจริญปัญญำ มีสติที่เป็นพื้นฐำนของสมำธิในพระพุทธศำสนำ หรือกำรพั ฒนำจิตตำม
แนวทำงของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด ปฏิบัติตำมหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ เพื่อแก้ปัญหำ
อบำยมุขและสิ่งเสพติด อธิบำยหลักธรรมของศำสนำอื่นๆ โดยสังเขป อธิบำยลักษณะสำคัญของศำสนพิธี
พิธีกรรมของศำสนำอื่นๆ และปฏิบัติตนได้อย่ำงเหมำะสม มีมำรยำทของควำมเป็นศำสนิกชนที่ดี ตำมที่
กำหนด อธิบำยประโยชน์ของกำรเข้ำร่วมในศำสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรมในวันสำคัญทำงศำสนำตำมที่
กำหนด และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง แสดงตนเป็นพุทธมำมกะ หรือแสดงตนเป็นศำสนิกชนของศำสนำที่ตน
นับถือ
สาระ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม ศึกษำหลักกำรแนวทำงกำร
ปฏิบัติในเรื่องปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน วิเครำะห์กำร
เปลี่ ย นแปลงวัฒนธรรมตำมกำลเวลำและธำรงรักษำวัฒ นธรรมอันดีงำม แสดงออกถึงมำรยำทไทยได้
เหมำะสมถูกกำลเทศะ อธิบำยคุณค่ำทำงวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันระหว่ำงกลุ่มคน ในสังคมไทย ติดตำม
ข้อมูลข่ำวสำร เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิตประจำวัน เลือกรับและใช้ข้อมูลข่ำวสำรในกำรเรียนรู้ได้เหมำะสม
เปรียบเทียบบทบำท หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบำล มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ ำงๆ ที่
ส่งเสริมประชำธิปไตยในกรุงเทพมหำนครและเขตดอนเมืองและประเทศ อภิปรำยบทบำท ควำมสำคัญใน
กำรใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตำมระบอบประชำธิปไตย ควำมดี 5 ประกำร ต่อต้ำนกำรทุจริต โตไปไม่โกง
และกรุงเทพศึกษำ
สาระ : เศรษฐศาสตร์ ให้ผู้เรียนศึกษำเรื่อง อธิบำยบทบำทของผู้ ผลิตที่มีควำมรับผิ ดชอบ
อธิบำยบทบำทของผู้ บริโภคที่รู้เท่ำทัน บอกวิธีและประโยชน์ของกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน อธิบำย
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนำคำร และรัฐบำล ยกตัวอย่ำง กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจภำยใน
ท้องถิ่น
สาระ : ภูมิศาสตร์ ให้ผู้เรียนศึกษำเรื่ อง ใช้เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ (แผนที่ ภำพถ่ำย ชนิด
ต่ำงๆ) ระบุลักษณะสำคัญทำงกำยภำพและสังคมของประเทศ อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะทำง
กำยภำพกับ ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติของประเทศ วิเครำะห์ ควำมสั มพันธ์ระหว่ำงสิ่ งแวดล้ อมทำง
ธรรมชำติกับสิ่งแวดล้อมทำงสังคมในประเทศ อธิ บำยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพธรรมชำติในประเทศไทยจำก
อดีตถึงปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงนั้น จัดทำแผนกำรใช้ทรัพยำกรในชุมชน
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โดยผู้ เรี ยนฝึกกำรสังเกต ตอบคำถำมเชิงวิเครำะห์ และสรุปควำมรู้ที่ได้เป็นแผนผังควำมคิ ด
กระตุ้นให้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงหลำกหลำย เพื่อ ให้ผู้เรียนร่วมกันหำแนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้องเหมำะสม
ส่งเสริมกำรทำงำนกลุ่มเพื่อพัฒนำทักษะทำงสังคม นำไปสู่กำรยอมรับและเห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อื่น
ตระหนักถึงกำรปฏิบัติตนในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่ง สังคมประชำธิปไตย ปฏิบัติตนตำมหลักศำสนำ
ที่ตนนับถือ มีแนวคิดที่เหมำะสมในกำรดำเนินชีวิตอย่ำงพอเพียง และมีควำมเข้ำใจสภำพภูมิศำสตร์รอบตัว
เลือกใช้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
ตัวชี้วัด ส 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9
ส 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4
ส 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5
ส 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3
ส 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3
ส 3.2 ป.6/1, ป.6/2
ส 5.1 ป.6/1, ป.6/2
ส 5.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3
รวมจานวนตัวชี้วัด 31 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส ๑6๑๐2 รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เวลา 4๐ ชั่วโมง/ปี
ศึกษำกำรหำข้อมูลทำงประวัติศำสตร์เพื่อให้ทรำบข้อมูลเรื่อง อธิบำยควำมสำคัญของวิธีก ำรทำง
ประวัติศำสตร์ในกำรศึกษำเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์อย่ำงง่ำยๆ นำเสนอข้อมูลจำกหลักฐำนที่หลำกหลำย
ในกำรทำควำมเข้ำใจเรื่องรำวสำคัญในอดีต อธิบำยสภำพสังคม เศรษฐกิจและกำรเมืองของประเทศเพื่อน
บ้ำนในปัจจุบัน บอกควำมสัมพันธ์ของกลุ่มอำเซียนโดยสังเขป อธิบำยพัฒนำกำรของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
โดยสั ง เขป อธิ บ ำยปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม ควำมเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งทำงเศรษฐกิ จ และกำรปกครองของไทยสมั ย
รัตนโกสินทร์ ยกตัวอย่ำงผลงำนของบุคคลสำคัญด้ำนต่ำงๆ สมัยรัตนโกสินทร์ อธิบำยภูมิปัญญำไทยที่
สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่ำภำคภูมิใจ และควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์ไว้
โดยใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้เกิดควำม
เข้ำใจ พัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตถึงปัจจุบัน และเข้ำใจควำมเป็นมำของวัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย
ตระหนักและเห็นคุณค่ำของเวลำ วิถีชีวิตของชุมชนจำกอดีตถึงปัจจุบัน และมีควำมรักควำม
ภูมิใจในควำมเป็นไทย ภูมิปัญญำไทย และธำรงรักษำควำมเป็นไทย
ตัวชี้วัด ส 4.1 ป.6/1, ป.6/2
ส 4.2 ป.6/1, ป.6/2
ส 4.3 ป.6/1, ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4
รวมจานวนตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส 21101-02 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จานวน 1 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง

ศึกษำและเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติในเรื่อง อธิบำยกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ หรือศำสนำที่
ตนนั บ ถื อ สู่ ป ระเทศไทย วิ เ ครำะห์ ค วำมส ำคั ญ ของพระพุ ท ธศำสนำ หรื อ ศำสนำที่ ต นนั บ ถื อ ที่ มี ต่ อ
สภำพแวดล้อมในสังคมไทยรวมทั้งกำรพัฒนำตนและครอบครัว วิเครำะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ จนถึง
บำเพ็ญทุกรกิริยำ หรือประวัติศำสดำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด วิเครำะห์และประพฤติตนตำมแบอย่ำงกำร
ดำเนินชีวิต และข้อคิดจำกประวัติสำวก ชำดก เรื่องเล่ำ และศำสนิกชนตัวอย่ำงตำมที่กำหนด อธิบำย
พุทธคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ ตำมที่กำหนด เห็น
คุณค่ำและนำไปพัฒนำแก้ปัญหำของตนเองและครอบครัว เห็นคุณค่ำของกำรพัฒนำจิต เพื่อกำรเรียนรู้และ
กำรดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิกำร คือวิธีคิดแบบคุณค่ำแท้ คุณค่ำเทียม และวิธีคิดแบบคุณ โทษ และทำงออกหรือกำรพัฒนำจิตตำมแนวทำงของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด วิเครำะห์และปฏิบัติ
ตนตำมหลักธรรมทำงศำสนำที่ตนนับถือ ในกำรดำรงชีวิตและพอเพียง และดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมเพื่อกำร
อยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติสุข วิเครำะห์เหตุผลควำมจำเป็นที่ทุกคนต้องศึกษำเรียนรู้ศำสนำอื่นๆ ปฏิบัติต่อศำ
สนิกชนอื่นในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม วิเครำะห์กำรกระทำของบุคคลที่เป็นแบบอย่ำงด้ำนศำ
สนสัมพันธ์ และนำเสนอแนวทำงกำรปฏิบัติของตนเอง บำเพ็ยประโยชน์ต่อศำสนสถำนของศำสนำที่ตนนับ
ถือ อธิบำยจริยวัตรของสำวกเพื่อเป็นแบบอย่ำงในกำรประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสม ต่อ
สำวกของศำสนำที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสมต่อบุคคลต่ำงๆ ตำมหลักศำสนำที่ตนนับถือตำมที่
กำหนดได้ถูกต้อง
โดยกำรเชื่ อ มโยงประสบกำรณ์ เ ดิ ม สู่ ก ำรสร้ ำ งประสบกำรณ์ ใ หม่ กำรใช้ ภ ำพ ข่ ำ ว หรื อ
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อให้ผู้เรียนฝึกกำรสังเกต ตอบคำถำมเชิงวิเครำะห์และสรุปควำมรู้ที่ได้ เป็นแผนผัง
ควำมคิด กระตุ้นให้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงหลำกหลำย เพื่อร่วมกันหำแนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมำะสม
ส่งเสริมกำรทำงำนกลุ่ม เพื่อพัฒนำทักษะทำงสังคม นำไปสู่กำรยอมรับและเห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อื่นๆ
สำมำรถเข้ำใจและตระหนักถึงกำรปฏิบัติตำมหลักศำสนำที่ตนนับถือ
ตัวชี้วัด ส 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10
ม.1/11
ส 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5
รวมจานวนตัวชี้วัด 16 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส 21103 รายวิชา หน้าที่พลเมืองฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
ศึ ก ษำและลงมื อ ปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ ง ปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยในกำรคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องบุ ค คลระบุ
ควำมสำมำรถของตนเองในกำรทำประโยชน์ต่อสั งคมและประเทศชำติ อภิปรำยเกี่ยวกับคุณค่ำงทำง
วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในกำรสร้ำงสัมพันธ์ที่ดี หรืออำจนำไปสู่ควำมเข้ำใจผิดกัน แสดงถึงกำรเคำรพในสิทธิ
ของตนเองและผู้ อื่ น อธิ บ ำยหลั ก กำรเจตนำรมณ์ โ ครงสร้ ำ งและสำระส ำคั ญ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
รำชอำณำจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป วิเครำะห์บทบำทกำรถ่วงดุลของอำนำจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทยฉบับปัจจุบัน ปฏิบัติตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อกับตนเอง
โดยให้เกิดกำรเชื่อมโยงประสบกำรณ์เดิมสู่กำรสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ โดยกำรใช้ภำพ ข่ำวหรือ
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อให้ผู้เรียนฝึกกำรสังเกต ตอบคำถำมเชิงวิเครำะห์และสรุปควำมรู้ที่ได้เป็นแผนผัง
ควำมคิด กระตุ้นให้พัฒนำทักษะทำงสังคม นำไปสู่กำรยอมรับและเห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อื่น
เห็นควำมสำคัญในกำรปฏิบัติตนเป็นคนดีตำมวิถีสังคมประชำธิปไตย รู้ขอบเขตในกำรปฏิบัติตน
ตำมหลักสิทธิเสรีภำพด และควำมเสมอภำคตำมที่กฎหมำยบัญญัติ สำมำรถวิเครำะห์แนวทำงกำรนำไป
ปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่ำงถูกต้อง โดยรู้จักคิดวิเครำะห์อย่ำงมี หลักกำร สำมำรถดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขและมีควำมชื่นชม เกิดควำมภำคภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย และ
เกิดควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่นและภูมิภำคที่ตนเองอำศัยอยู่
ตัวชี้วัด ส 1.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4
ส 2.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5
รวมจานวนตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส 21103 รายวิชา เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
ศึกษำและอธิบำยควำมหมำยและควำมสำคัยของเศรษฐศำสตร์ วิเครำะห์ค่ำนิยม และพฤติกรรม
กำรปริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ อธิบำยควำมเป็นมำ หลักกำรและ
ควำมสำคัญของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย วิเครำะห์บทบำทหน้ำที่และควำมแตกต่ำงของ
สถำบันกำรเงินแต่ละประเภท และธนำคำรกลำง ยกตัวอย่ำงที่สะท้อนให้เห็นกำรพึ่งพำอำศัยกันและกำร
แข่งขันกันทำงเศรษฐกิจในประเทศ ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดอุปสงค์และอุปทำน อภิปรำยผล
ของกำรมีกฎหมำยเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ
โดยให้ ผู้ เ รี ย นเข้ ำ ใจกำรบริ ห ำรจั ด กำร กำรบริ โ ภค กำรใช้ ท รั พ ยำกรที่ มี อ ยู้ จ ำกั ด ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภำพและคุ้มค่ำและเข้ำใจระบบของสถำบันทำงเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเศรษฐกิจ
ของชุมชนและประเทศและควำมสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
ตระหนักถึงกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ำ งมี
ดุลยภำพ
ตัวชี้วัด 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 ม.1/5
รวมจานวนตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส 21102 รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
ศึกษำและลงมือปฏิบัติในเรื่อง วิเครำะห์ควำมสำคัญของเวลำในกำรศึกษำประวัติศำสตร์ เทียบ
ศักรำชตำมระบบต่ำงๆ ที่ใช้ศึกษำประวัติศำสตร์ นำวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ม ำใช้ศึกษำเหตุกำรณ์ทำง
ประวัติศำสตร์ อธิบำยพัฒนำกำรทำงสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมืองของประเทศต่ำงๆ ในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ระบุควำมสำคัญของแหล่งอำรยธรรมในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อธิบำยเรื่องรำว
ทำงประวัติศำสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป วิเ ครำะห์ พัฒนำกำรของอำณำจักรสุโขทัยใน
ด้ำนต่ำงๆ วิเครำะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทยสมัยสุโขทัย และสังคมไทยในปัจจุบัน
โดยใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนเข้ำใจ
พัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตถึงปัจจุบัน และเข้ำใจควำมเป็นมำของวัฒนธรรมภูมิปัญญำไทย
ตระหนั ก และเห็ น คุ ณ ค่ ำ ของเวลำ วิ ถี ข องชุ ม ชนจำกอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น และมี ค วำมรั ก ควำม
ภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย ภูมิปัญญำไทยและธำรงรักษำควำมเป็นไทย
ตัวชี้วัด ส 4.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4
รวมจานวนตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส 21104 รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
ศึกษำและลงมือปฏิบัติในเรื่อง วิเครำะห์ควำมสำคัญของเวลำในกำรศึกษำประวัติศำสตร์ เทียบ
ศักรำชตำมระบบต่ำงๆ ที่ใช้ศึกษำประวัติศำสตร์ นำวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์มำใช้ศึกษำเหตุกำรณ์ทำง
ประวัติศำสตร์ อธิบำยพัฒนำกำรทำงสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมืองของประเทศต่ำงๆ ในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ระบุควำมสำคัญของแหล่งอำรยธรรมในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อธิบำยเรื่องรำว
ทำงประวัติศำสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป วิเครำะห์ พัฒนำกำรของอำณำจักรสุโขทัยใน
ด้ำนต่ำงๆ วิเครำะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทยสมัยสุโขทัย และสังคมไทยในปัจจุบัน
โดยใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนเข้ำใจ
พัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตถึงปัจจุบัน และเข้ำใจควำมเป็นมำของวัฒนธรรมภูมิปัญญำไทย
ตระหนั ก และเห็ น คุ ณ ค่ ำ ของเวลำ วิ ถี ข องชุ ม ชนจำกอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น และมี ค วำมรั ก ควำม
ภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย ภูมิปัญญำไทยและธำรงรักษำควำมเป็นไทย
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม.1/1 ม.1/2
ส 4.3 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
รวมจานวนตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส 21101 รายวิชา ภูมิศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษำกำรเลือกใช้เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ (ลูกโลก แผนที่ กรำฟ แผนภูมิ) ในกำรสืบค้นข้อมูล
เพื่อวิเครำะห์ลักษณะทำงกำยภำพ และสังคมของประเทศไทย และทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
อธิบำยเส้นแบ่งเวลำและเปรียบเทียบวัน เวลำ ของประเทศไทยกับทวีปต่ำงๆ วิเครำะห์เชื่อมโยงสำเหตุและ
แนวทำงป้องกันภัยธรรมชำติ และกำรระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอ
เชียเนีย วิเครำะห์ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรรมชำติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
วิเครำะห์ควำมร่วมมือของประเทศต่ำงๆ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย สำรวจและอธิบำยทำเลที่ต้งกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย โดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย วิเครำะห์ปัจจัยทำงกำยภำพ และสังคมที่มีผลต่อกำรเลื่อนไหล
ของควำมคิด เทคโนโลยี สืนค้ำและประชำกรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
โดยกำรเชื่อมโยงประสบกำรณ์เดิมสู่ กำรสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ โดยกำรใช้ภ ำพ ข่ำว หรือ
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อให้ผู้เรียนฝึกกำรสังเกต ตอบคำถำมเชิงวิเครำะห์และสรุปควำมรู้ที่ได้เป็นแผนผัง
ควำมคิด กระตุ้นให้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงหลำกหลำย เพื่อร่วมกันหำแนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมำะสม
ส่งเสริมกำรทำงำนกลุ่มเพื่อพัฒนำทักษะสังคม นำไปสู่กำรยอมรับและเห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อื่น
เห็ น ควำมส ำคั ญ และท ำควำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ สภำพภู มิ ศ ำสตร์ รอบตั ว เลื อ กใช้ แ ละอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
ตัวชี้วัด ส 5.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
ส 5/2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4
รวมจานวนตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส 21๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รวม ๒0 ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่วยกิต

มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมา
คารวะ การแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ประยุ กต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผ ล รอบคอบ หลั กการทรงงาน ในเรื่องการใช้
ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การปลูกป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยมและกระบวนการสร้างเจตคติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ
ยึ ด มั่ น ในศาสนาและเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เป็ น พลเมื อ งดี ใ นระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสันติ
จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้ที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส 21๒๐๒ หน้าที่พลเมือง ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รวม ๒0 ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่วยกิต

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสั งคม
การตัดสินใจโดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน
ตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติต นเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต อดทน ขยั น หมั่น เพียรใฝ่ ห าความรู้ ตั้งใจปฏิบัติห น้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทาของตนเอง
ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องวิถีชีวิต
วัฒนธรรม ศาสนา สิ่ งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วย
การเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดนสันติวิธีในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้ วนการเจรจาไกล่
เกลี้ย การเจรจาต่อรองการระงับความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยมและกระบวนการสร้างเจตคติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ
ยึ ด มั่ น ในศาสนาและเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เป็ น พลเมื อ งดี ใ นระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสันติ
จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้ที่ ๖, ๗, ๘, ๙ และ ๑๐
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส 22101-03 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1-2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษำเรื่ องอธิบ ำยกำรเผยแผ่ พระพุทธศำสนำ หรือศำสนำที่ตนนับถือสู่ ประเทศเพื่ อ นบ้ ำ น
วิเครำะห์ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำหรือศำสนำที่ตนนับถือที่ช่ว ยเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอัน ดี กับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน วิเครำะห์ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำหรือศำสนำที่ตนนับถือในฐำนะที่เป็นรำกฐำน
ของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชำติ และมรดกของชำติ อภิปรำยควำมสำคัญของศำสนำหรือศำสนำที่ตนนับ
ถือกับกำรพัฒนำชุมชนและกำรจัดระเบียบสังคม วิเครำะห์พุทธประวัติหรือประวัติศำสดำของศำสนำที่ตน
นับถือตำมที่กำหนด วิเครำะห์และประพฤติตนตำมแบบอย่ำงกำรดำเนินชีวิตและข้อคิดจำกประวัติสำวก
ชำดก เรื่องเล่ำและศำสนิกชนตัวอย่ำงตำมที่กำหนด อธิบำยโครงสร้ำงและสำระโดยสังเขปของพระไตร
ปกฎกหรื อภัมภีร์ ของศำสนำที่ตนนั บ ถือ อธิบำยธรรมคุณและข้อธรรมส ำคัญในกรอบอริยสั จ 4 หรือ
หลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด เห็นคุณค่ำ และนำไปพัฒนำแก้ปัญหำของชุมชนและสังคม
เห็นคุณค่ำของกำรพัฒนำจิตเพื่อกำรเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีแบบโยนิโสมนสิกำร คือวิธีคิดแบบอุบำย
ปลุกเร้ำคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์หรือกำรพัฒนำจิตตำมแนวทำงของศำสนำที่ตนนับถือ
สวดมนต์ แผ่นเมตตำ บริหำรจิตและเจริญปัญญำด้วยอำนำปำนสติหรือตำรมแนวทำงของศำสนำที่ตนนับ
ถือ วิเครำะห์กำรปฏิบัติตนตำมหลักธรรมทำงศำสนำที่ตนนับถือ เพื่อกำรดำรงคนอย่ำงเหมำะสมในกระแส
ควำมเปลี่ยนแปลงของโลกและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข ปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสมต่อบุคคลต่ำงๆ ตำม
หลักศำสนำที่ตนนับถือ ตำมที่กำหนด มีมรรยำทของควำมเป็นศำสนิกชนที่ดีตำมที่กำหนด วิเครำะห์คุณค่ำ
ของศำสนพิธี และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง อธิบำยคำสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทำงศำสนำและปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง อธิบำยควำมแตกต่ำงของศำสนพิธีพิธีกรรมตำมแนวปฏิบัติของศำสนำอื่นๆ เพื่ อนำไปสู่กำรยอมรับ
และควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน
โดยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เน้นกำรให้ประสบกำรณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน เพื่อให้เกิดกำรเชื่อมโยง
ประสบกำรณ์เดิ่มสู่กำรสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ โดยกำรใช้ภำพ ข่ำว หรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ให้ผู้เรียนฝึกกำร
สังเกต ตอบคภำถมหำแนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมำะสม ส่งเสริมกำรทำงำนกลุ่ม
ตระหนักรู้และเข้ำใจประวัติ ควำมสำคัญ ศำสดำ หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำหรือศำสนำที่
ตนนับถือและศำสนำอื่น มีศรัทธำถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตำมหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข และ
ปฏิบัติตนเป็นศำสนิกชนที่ดี
ตัวชี้วัด ส 1.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9
ม.2/10 ม.2/11
ส 1.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5
รวมจานวนตัวชี้วัด 16 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส 22103 รายวิชา หน้าที่พลเมืองฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
ศึ กษำเรื่ องอธิบ ำยและปฏิบั ติต นตำมกฎหมำยที่เ กี่ยวข้ องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ เห็นคุณค่ำในกำรปฏิบัติตนตำมสถำนภำพ บทบำท สิทธิเสรีภำพ หน้ำที่ในฐำนะพลเมืองดีตำมวิถี
ประชำธิ ป ไตย วิ เ ครำะห์ บ ทบำท ควำมส ำคั ญ และควำมสั ม พั นธ์ ของสถำบั น ทำงสั ง คม อธิ บ ำยควำม
คล้ ำยคลึ งและควำมอธิ บ ำยกระบวนกำรในกำรตรำกฎหมำย วิเครำะห์ ข้ อมู ล ข่ำวสำรทำงกำรเมื อ ง
กำรปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน
โดยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เน้นกำรให้ประสบกำรณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน เพื่อให้เกิดกำรเชื่อมโยง
ประสบกำรณ์เดิมสู่กำรสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่โดยกำรใช้ภำพ ข่ำวหรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ให้ผู้เรียนฝึก
กำรสังเกต ตอบคภถำมหำแนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้องเหมำะสม ส่งเสริมกำรทำงำนกลุ่มเพื่อพัฒนำทักษะทำง
สังคม นำไปสู่กำรยอมรับและเห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อื่น
ตระหนั ก ถึ ง กำรปฏิบั ติ ตนในฐำนะพลเมื อ งดี และใช้ วิ ธี ก ำรที่ เหมำะสมในกำรศึ ก ษำข้ อมูล
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4
ส 2.2 ม.2/1 ม.2/2
รวมจานวนตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส 22103 รายวิชา เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
ศึกษำเรื่องวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกำรลงทุ น และกำรออม อธิบำยปัจจัยกำรผลิตสินค้ำและ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรผลิตสินค้ำและบริกำร เสนอแนวทำงกำรพัฒนำกำรผลิตในท้องถิ่นตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง อภิปรำยแนวทำงกำรคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐำนะผู้บริโภค อภิปรำยระบบเศรษฐกิจ
แบบต่ำงๆ ยกตัวอย่ำงที่สะท้อนให้เห็นกำรพึ่งพำอำศัยกัน และกำรแข่งขันกันทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
วิเครำะห์กำรแข่งขันทำงกำรค้ำในประเทศและต่ำงประเทศที่ส่งผลต่อคุณภำพสินค้ำ ปริมำณกำรผลิต และ
รำคำสินค้ำ
โดยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เน้นกำรให้ประสอบกำรณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน เพื่อให้เกิดกำรเชื่อมโยง
ประสบกำรณ์เดิมสู่กำรสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ โดยกำรใช้ภำพ ข่ำว หรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ให้ผู้เรียนฝึกกำร
สังเกต ตอบคำถำมหำแนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมำะสม ส่งเสริมกำรทำงำนกลุ่มเพื่อพัฒนำทักษะทำง
สังคม นำไปสู่กำรยอมรับและเห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อื่น
ตระหนักถึงควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่จำกัด ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภ ำพ
เข้ำใจหลั กกำรของเศรษฐกิจ พอเพีย ง เพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีดุล ยภำพและเข้ำใจระบบสถำบันทำง
เศรษฐกิจ ควำมสัมพันธ์ควำมจำเป็นของกำรร่วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด 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
รวมจานวนตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส 22102-04 รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1-2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษำเรื่อง ประเมินควำมน่ำเชื่อถือของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ในลักษณะต่ำงๆ วิเครำะห์
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์ เห็นควำมสำคัญของกำร
ตีควำมหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ที่น่ำเชื่อถือ อธิบำยพัฒนำกำรทำงสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมืองของ
ภูมิภำค เอเชีย ระบุควำมสำคัญของแหล่งอำรยธรรมโบรำณในภูมิภำคเอเชีย วิเครำะห์พัฒนำกำรของ
อำณำจักรอยุธยำและธนบุรีในด้ำนต่ำงๆ วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมมั่น คง และควำมเจริญรุ่งเรืองของ
อำณำจักรอยุธยำ ระบุภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยำและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปัญ ญำ
ดังกล่ำวต่อกำรพัฒนำชำติไทยในยุคต่อมำ
โดยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เน้นกำรให้ประสบกำรณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน เพื่อให้เกิดกำรเชื่อมโยง
ประสบกำรณ์เดิมสู่กำรสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ โดยกำรใช้ภำพ ข่ำว หรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ให้ผู้เรียนฝึกกำร
สังเกตตอบคำถำมหำแนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมำะสม ส่งเสริมกำรทำงำนกลุ่มเพื่อพัฒนำทักษะทำงสังคม
นำไปสู่กำรยอมรับและเห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อื่น
ตระหนักและเข้ำใจควำมเป็นมำของชำติไทย วัฒนธรรมภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจ
และธำรงควำมเป็นไทย
ตัวชี้วัด ส 4.1 ม.2/1 ม.2/2
ส 4.2 ม.2/1 ม.2/2
ส 4.3 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6
รวมจานวนตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส 22101 รายวิชา ภูมิศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษำเรื่ องใช้เครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรรวบรวม วิเครำะห์ และนำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับ
ลักษณะทำงกำยภำพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกำ วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะทำง
กำยภำพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกำ วิเครำะห์กำรก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทำงสังคม อันเป็นมำจำ
กำรเปลี่ ย นแปลงทำงธรรมชำติ แ ละทำงสั ง คมของทวี ป ยุโ รปและแอฟริ ก ำ ระบุ แ นวทำงกำรอนุ รั ก ษ์
ทรัพยำกรธรรำชำติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกำ สำรวจ อภิปรำยประเด็นปัญหำเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและแอฟริกำ วิเครำะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจำกกำ ร
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกำ
โดยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เน้นกำรให้ประสบกำรณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน เพื่อให้เกิดกำรเชื่อมโยง
ประสบกำรณ์เดิมสู่กำรสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ โดยกำรใช้ภำพ ข่ำวหรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ให้ผู้เรียนฝึกกำร
สังเกต ตอบคำถำมหำแนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้องเหมำะสม ส่งเสริมกำรทำงำนกลุ่มเพื่อพัฒนำทักษะทำงสังคม
นำไปสู่กำรยอมรับและเห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อื่น
ตระหนักและเข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสภำพแวดล้อม มีจติสำนึกและมีส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด ส 5.1 ม.2/1 ม.2/2
ส 5.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4
รวมจานวนตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส 2๒๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รวม ๒0 ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่วยกิต

มีส่วนร่วมและแนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่ง
กาย การมีสัมมาคารวะ การแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์
และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทาของตนเอง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะนาผู้อื่นให้มีการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ขยัน
อดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือกาไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิ บัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้และตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยมและกระบวนการสร้างเจตคติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ
ยึ ด มั่ น ในศาสนาและเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เป็ น พลเมื อ งดี ใ นระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสันติ
จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้ที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส 2๒๒๐๒ หน้าที่พลเมือง ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รวม ๒0 ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่วยกิต

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้า
หาญทางจริยธรรม การเป็นผู้นาและเป็นสมาชิกที่ดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรม
ของห้องเรียนและโรงเรี ยน ตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ และรู้ทัน
ข่าวสาร ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียรใฝ่หาความรู้
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดย
คานึงถึงความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา
สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน
ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่ง ปัน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งโดนสันติวิธีในเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การใช้ของส่วนรวม ด้วยการเจรจาไกล่เกลี้ย การเจรจา
ต่อรองการระงับความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หา
ความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยมและกระบวนการสร้างเจตคติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ
ยึ ด มั่ น ในศาสนาและเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เป็ น พลเมื อ งดี ใ นระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสันติ
จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้ที่ ๖, ๗, ๘, ๙ และ ๑๐
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส 23101-03 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1-2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษำเรื่องอธิบำยกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ หรือศำสนำที่ตนนับถือสู่ประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก
วิเครำะห์ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำหรือศำสนำที่ตนนับถือที่ช่ว ยเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอั นดี กับ
ประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก วิเครำะห์ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำกับเศรษฐกิจพอเพียง วิเครำะห์ พุทธ
ประวัติจำกพระพุทธรูปปำงต่ำงๆ หรือประวัติศำสดำของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด วิเครำะห์และ
ประพฤติตนตำมแบบอย่ำงกำรดำเนิ นชีวิตและข้อคิดจำกประวัติส ำวก ชำดก เรื่องเล่ำและศำสนิ กชน
ตัวอย่ำงตำมที่กำหนด อธิบำยโครงสร้ำงและสำะโดยสังเขปของพระไตรปิฎกหรือภัมภีร์ของศำสนำที่ตนนับ
ถือ อธิบำยธรรมคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 ทิศ 6 หรือหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด เห็นคุณค่ำ และนำไปพัฒนำแก้ปัญหำของชุมชนและสังคม เห็นคุณค่ำของกำรพัฒนำจิตเพื่อ
กำรเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีแบบโยนิโสมนสิกำร คือ วิธีคิดแบบอุบำยปลุกเร้ำคุณธรรม และวิธีคิดแบบ
อรรถธรรมสัมพันธ์หรือกำรพัฒนำจิตตำมแนวทำงของศำสนำนที่ตนนับถือ สวดมนต์ แผ่เมตตำ บริหำรจิต
และเจริญปัญญำด้วยอำนำปำนสติหรือตำมแนวทำงของศำสนำที่ตนนั บถือ วิเครำะห์กำรปฏิบัติตนตำม
หลักธรรมทำงศำสนำที่ตนนับถือ เพื่อกำรดำรงตนอย่ำงเหมำะสมใยกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลกและ
กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีสันติสุข ปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสมต่อบุคคลต่ำงๆ ตำมหลักศำสนำที่ตนนับถือ ตำมที่
กำหนด มีมรรยำทของควำมเป็นศำสนิกชนที่ดีตำมที่กำหนด วิเครำะห์คุณค่ำของศำสนพิธีและปฏิบัติตนได้
ถูกต้องอธิบำยคำสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทำงศำสนำและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง อธิบำยควำมแตกต่ำง
ของศำสนพิธี พิธีกรรม ตำมแนวปฏิบัติของศำสนำอื่นๆ เพื่อนำไปสู่กำรยอมรับและควำมเข้ำใจซึ่งกันและ
กัน
โดยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เน้นกำรให้ประสบกำรณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน เพื่อให้เกิดกำรเชื่อมโยง
ประสบกำรณ์เดิ่มสู่กำรสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ โดยกำรใช้ภำพ ข่ำว หรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ให้ผู้เรียนฝึกกำร
สังเกต ตอบคภำถมหำแนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมำะสม ส่งเสริมกำรทำงำนกลุ่ม
ตระหนักรู้และเข้ำใจประวั ติ ควำมสำคัญ ศำสดำ หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำหรือศำสนำที่
ตนนับถือและศำสนำอื่น มีศรัทธำถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตำมหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข และ
ปฏิบัติตนเป็นศำสนิกชนที่ดี
ตัวชี้วัด ส 1.1

ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/8 ม.3/9
ม.3/10
ส 1.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7
รวมจานวนตัวชี้วัด 17 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส 23103 รายวิชา หน้าที่พลเมืองฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต
ศึกษำเรื่อง อธบำยกำรกระทำผิดทำงคดีอำญำและคดีแพ่ง หลักสิทธิมนุษยชน กำรอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย ควำมขัดแย้งภำยในประเทศ กำรดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขในประทเศและสังคมโลก ระบอบ
กำรปกครองแบบต่ำงๆ ที่ใช้อยู่ในยุคปัจจุบัน เห็นคุณค่ำในกำรปฏิบัติตนตำมศักภำพ บทบำท สิทธิเสรีภำพ
หน้ำที่ในฐำนะพลเมืองดีตำมวิถึประชำธิปไตย วิเครำะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมำตรำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเลือกตั้ง กำรมีส่วนร่วมและกำรตรวจสอบกำรใข้อำนวจรัฐและปัญหำที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ
ประชำธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนวทำงแก้ไข เพื่อนำไปสู่ควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงกัน อธิบำย
กระบวนกำรในกำรตรำกฎหมำย วิเครำะห์ข้อมูล ข่ำวสำรทำงกำรเมือง กำรปกครองที่มีผลกระทบต่อ
สังคมไทยสมัยปัจจุบัน
โดยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เน้นกำรให้ประสบกำรณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน เพื่อให้เกิดกำรเชื่อมโยง
ประสบกำรณ์เดิมสู่กำรสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ โดยกำรใช้ภำพ ข่ำวหรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ให้ผู้เรียนฝึกกำร
สังเกต ตอบคำถำมหำแนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้องเหมำะสม ส่งเสริมกำรทำงำนกลุ่มเพื่อพัฒนำทักษะทำงสังคม
นำไปสู่กำรยอมรับและเห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อื่น
ตระหนักถึงกำรปฏิบัติตนในฐำนะพลเมืองดี และวิธีกำรที่เหมำะสมใยกำรศึกษำข้อมูลกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระทำผิดทำงคดีอำญำและคดีแพ่ง หลักสิทธิมนุษยชน กำรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยควำม
ขัดแย้ง ภำยในประเทศ กำรดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขในประเทศและสังคมโลก
ตัวชี้วัด 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
รวมจานวนตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส 23103 รายวิชา เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต
ศึกษำเรื่องวิเครำะห์ กลไกรำคำในระบบเศรษฐกิจ มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒ นำ
ท้องถิ่น ตำมปรั ช ญำของเศรษฐกิจ พอเพียง วิเครำะห์ ควำมสั มพันธ์ระหว่ำงแนวคิดเศรษฐกิจกับระบบ
สหกรณ์ เสนอแนวทำงกำรพัฒนำกำรผลิตในท้องถิ่นตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง อภิปรำยบทบำท
หน้ำที่ของรัฐบำลในระบบเศรษฐกิจ แสดงควำมคิดเห็นต่อนโยบำยและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อ
บุคคล กลุ่มคนและประเทศชำติ อภิปรำยบทบำทควำมสำคัญของกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจระหว่ ำง
ประเทศ ผลกระทบที่เกิดจำกภำวะเงิน เฟ้อและเงินฝี ด วิเครำะห์ ผ ลเสียจำกกำรว่ำงงำนและแนวทำง
แก้ปัญหำ วิเครำะห์สำเหตุและวิธีกำรกีดกันทำงกำรค้ำในกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
โดยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เน้นกำรให้ประสอบกำรณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน เพื่อให้เกิดกำรเชื่อมโยง
ประสบกำรณ์เดิมสู่กำรสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ โดยกำรใช้ภำพ ข่ำว หรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ให้ผู้เรียนฝึกกำร
สังเกต ตอบคำถำมหำแนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมำะสม ส่งเสริมกำรทำงำนกลุ่มเพื่อพัฒนำทักษะทำง
สังคม นำไปสู่กำรยอมรับและเห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อื่น
ตระหนักถึงควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่จำกัด ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภ ำพ
เข้ำใจหลั กกำรของเศรษฐกิจ พอเพีย ง เพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีดุล ยภำพและเข้ำใจระบบสถำบันทำง
เศรษฐกิจ ควำมสัมพันธ์ควำมจำเป็นของกำรร่วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด ส 3.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3
ส 3.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6
รวมจานวนตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส 23102-04 รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1-2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษำเรื่ องรำวเหตุกำรณ์ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ตำมวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ กำรศึกษำ
เรื่องรำวต่ำงๆ ที่ตนสนใจ อธิบำยพัฒนำกำรทำงสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมืองของภูมิภำคต่ำ งๆ ในโลก
โดยสังเขป วิเครำะห์ผลของกำรเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ควำมร่วมมือและควำมขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20
ตลอดจนควำมพยำยำมในกำรขจัดปัญหำควำมขัดแย้ง วิเครำะห์พัฒนำกำรของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ใน
ด้ำนต่ำงๆ วิเครำะห์ ปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อควำมมั่นคงและควำมเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสิ นทร์
วิเครำะห์ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์และอิทธิพลต่อกำรพัฒ นำชำติไทย วิเครำะห์
บทบำทของไทยในสมัยประชำธิปไตย
โดยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เน้นกำรให้ประสบกำรณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน เพื่อให้เกิดกำรเชื่อมโยง
ประสบกำรณ์เดิมสู่กำรสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ โดยกำรใช้ภำพ ข่ำว หรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ให้ผู้เรียนฝึกกำร
สังเกตตอบคำถำมหำแนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมำะสม ส่งเสริมกำรทำงำนกลุ่มเพื่อพัฒนำทักษะทำงสังคม
นำไปสู่กำรยอมรับและเห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อื่น
ตระหนักและเข้ำใจควำมเป็นมำของชำติไทย วัฒนธรรมภูมิ ปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจ
และธำรงควำมเป็นไทย
ตัวชี้วัด ส 4.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3
ส 4.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3
ส 4.3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4
รวมจานวนตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส 23101 รายวิชา ภูมิศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษำเรื่อง ใช้เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรรวบรวม วิเครำะห์และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทำงกำยภำพและสังคมของทวีปอเมริกำเหนือและอเมริกำใต้ วิเครำะห์ควำมสั มพันธ์ระหว่ ำง
ลักษณะทำงกำยภำพและสังคมของทวีปอเมริกำเหนือและอเมริกำใต้ วิเครำะห์กำรก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่
ทำงสั งคม อัน เป็ น ผลมำจำกกำรเปลี่ย นแปลงทำงธรรมชำติในทวีปอเมริกำเหนือและอเมริกำใต้ ระบุ
แนวทำงกำรอนุ รั กษ์ทรั พยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อมในทวีปอเมริกำเหนือและอเมริกำใต้ ส ำรวจ
อภิปรำยประเด็นปัญหำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกำเหนือและอเมริกำใต้ วิเครำะห์เหตุผล
และผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกำเหนือและอเมริกำใต้
โดยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เน้นกำรให้ประสบกำรณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน เพื่อให้เกิดกำรเชื่อมโยง
ประสบกำรณ์เดิมสู่กำรสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ โดยกำรใช้ภำพ ข่ำวหรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ให้ผู้เรียนฝึกกำร
สังเกต ตอบคำถำมหำแนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้องเหมำะสม ส่งเสริมกำรทำงำนกลุ่มเพื่อพัฒนำทักษะทำงสังคม
นำไปสู่กำรยอมรับและเห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อื่น
ตระหนักและเข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสภำพแวดล้อม มีจติสำนึกและมีส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด ส 5.1 ม.3/1 ม.3/2
ส 5.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4
รวมจานวนตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด
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5. รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
พ 11101 สุขศึกษำและพลศึกษำ
พ 12101 สุขศึกษำและพลศึกษำ
พ 13101 สุขศึกษำและพลศึกษำ
พ 14101 สุขศึกษำและพลศึกษำ
พ 15101 สุขศึกษำและพลศึกษำ
พ 16101 สุขศึกษำและพลศึกษำ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

80
80
80
80
80
80

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

40
40
40
40
40
40

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายวิชาพื้นฐาน
พ 21101 สุขศึกษำและพลศึกษำ
พ 21102 สุขศึกษำและพลศึกษำ
พ 22101 สุขศึกษำและพลศึกษำ
พ 22102 สุขศึกษำและพลศึกษำ
พ 23101 สุขศึกษำและพลศึกษำ
ท 23102 สุขศึกษำและพลศึกษำ
รายวิชาเพิ่มเติม
–
--------------------------------------------------
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1
1
1
1
1
1

นก.
นก.
นก.
นก.
นก.
นก.

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา พ 11101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 80 ชั่วโมง/ปี

ศึกษำ สังเกต รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ อธิบำยเกี่ยวกับลักษณะและหน้ำที่ของวัยวะภำยนอก
วิธีดูแลรักษำอวัย วะภำยอก ควำมสัมพัฯของสมำชิกในครอบครัว สิ่งที่ชื่นชอบและภำคภูมิใจในตนเอง
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศชำยและเพศหญิง หลักสุขบัญญัติแห่งชำติ สิ่งที่ทำให้เกิดอันตรำยที่บ้ำน โรงเรียน
และกำรป้องกัน กำรขอควำมช่วยเหลือจำกผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ำย โดยใช้กระบวนกำรสำรวจ ตรวจสอบกำร
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล และอภิ ป รำยเพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมรู้ ควำมคิ ด ควำมเข้ ำ ใจ สำมำรถสื่ อ สำรสิ่ ง ที่ เรี ย นรู้ มี
ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ นำควำมไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม
ใช้หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ ฝึก ควบคุม เข้ำร่วมกิจกรรม บอกวิธีกำรเคลื่อนไหวร่ำยกำยขณะ
อยู่กับที่ เคลื่อนที่ เช่น เดิน วิ่ง กระโดด ปีน ห้อยโหน ไต่รำว กลิ้งตัว มัวนตัว ลอด เป็นต้น ระเบียบแถว
เคลื่อนไหวร่ำงกำยให้เข้ำกับจังหวะและเพลง ออกกำลังำย เล่นเกม กำรละเล่นของเด็กไทย เล่นเกำม
เบ็ดเตล็ด เล่นเกมแบบผลัด กำยบริหำร สร้ำงเสริมและทดสอบสมรรถภำพทำงกำยเพื่อสุขภำพเพื่อให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมหมำย ควำมสำคัญและเห็นคุณค่ำ ศึกษำหำควำมรู้ องค์ประกอบของสมรรถภำพ
ทำงกำยอย่ำงสม่ำเสมอ มีทักษะกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยเพื่อสุขภำพ รักกำรออกกำลังกำย และกำรเล่นกีฬำ
ตำมกฎกติกรำ อย่ำงมีระเบียบ วินัย มีน้ำใจนัก กีฬำ เป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดี มีควำมมั่นใจ เคำรพสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น รับผิดชอบหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย สนุกสนำน เพลิดเพลิน ชื่นผลงำนของผู้อื่น ให้ควำม
ร่วมมือ เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม และแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้ตำมตำแนะนำ
ตัวชี้วัด พ 1.1
พ 2.1
พ 3.1
พ 3.2
พ 4.1
พ 5.1

ป.1/1
ป.1/1
ป.1/1
ป.1/1
ป.1/1
ป.1/1

ป.1/2
ป.1/2 ป.1/3
ป.1/2
ป.1/2
ป.1/2 ป.1/3
ป.1/2 ป.1/3

รวมจานวนตัวชี้วัด 15 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา พ 12101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 80 ชั่วโมง/ปี

ศึกษำเกี่ยวกับอวัยวะภำยในร่ำงกำยที่สำคัย ธรรมชำติของชีวิตมนุษย์ บทบำทหน้ำที่ของสมำชิก
ในครอบครัว พฤติกรรมทำงเพศ กำรเคลื่อนไหวร่ำสงกำยเบื้องต้นและกิจกรรมทำงกำย กำรออกกำลังกำย
และกิจกรรมประกอบจังหวะ สนุกกับกำรเล่นเกมเบ็ดเตล็ด กำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดี กำรดูแลตนเอง
เบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย และบำดเจ็บ ยำสำมัญประจำบ้ำน สำรเสพติดและสำรอันตรำยใกล้ตัว กำรป้องกัน
อุบัติเหตุและอัคคีภัย
โดยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ได้อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น
และสนทนำเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น มีกำรแสดงบทบำทสมมุติหน้ำชั้นเรียน เล่ำประสบกำรณ์ กำร
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ กำรวำดภำพ กำรปฏิบัติกิจกรรมทำงกำยทั้งเดี่ยวและกลุ่ม รู้จักกำรเมินตนแองและ
ประเมิน เพื่อนในชั้น เรี ย น เปิ ดกว้ำงให้ ผู้เรียนได้แสดงควำมคิดเห็ น และรู้จักสรุปควำมรู้เป็นแผนภำพ
ควำมคิดและมีกำรบูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นเพื่อให้ผู้เรียนได้รับควำมรู้ที่หลำกหลำย
เห็นคุณค่ำและประโยชน์ของกำรเคลื่อนไหว กำรเล่ นเกมและกำรออกกำลังกำย มีน้ำใจนักกีฬำ
และมีควำมสนุกสนำนในกำรเล่นเกม และปฏิบัติกิจกรรมประกอบจังหวะ เห็นควำมสำคัญของกำรดูแล
สุขภำพเพื่อนำไปเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้
ตัวชี้วัด พ 1.1
พ 2.1
พ 3.1
พ 3.2
พ 4.1
พ 5.1

ป.2/1
ป.2/1
ป.2/1
ป.2/1
ป.2/1
ป.2/1

ป.2/2
ป.2/2
ป.2/2
ป.2/2
ป.2/2
ป.2/2

ป.2/3
ป.2/3 ป.2/4
ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5
ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5

รวมจานวนตัวชี้วัด 21 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา พ 13101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 80 ชั่วโมง/ปี

อธิ บ ำยลั ก ษณะกำรเจริ ญ เติ บ โตของร่ ำ งกำยมนุ ษ ย์ ที่ มี ค วำมแตกต่ ำ งกั น ในแต่ ล ะบุ ค คล
ควำมสำคัญของครอบครัว ควำมแตกต่ำงของแต่ละครอบครัว วิธีกำรสร้ำงสัมพันธภำพในครอบครัวและ
กลุ่มเพื่อนพฤติกรรมที่นำไปสู่กำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ (กำรแต่งกำย กำรเที่ยวกลำงคืน กำรคบเพื่อน กำร
เสพสำรเสพติด ฯลฯ) กำรติดต่อและวิธีป้องกัน กำรแพร่กระจำยของโรค เปรียบเทียบ เกฑณ์มำตรฐำนกำร
เจริญเติบโตของเด็กไทย ระบุ บอก ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโต
ควบคุมกำรเคลื่อนไหวร่ำยกำยขณะอยู่กับที่ กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยแบบอยู่กับที่ เช่น ย่อยืด
เขย่ง พับตัว เคลื่อนไหวลำตัว กำรเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เช่น เดินต่อเท้ำ เดินถอยหลัง กระโยต และ
แบบใช้อุปกรณ์ประกอบโดยมีกำรบังคับทิศทำง เช่น ดีด ขว้ำง โยนและรับ วิธีกำรควบคุมกำรเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยแบบต่ำงๆ อย่ำงมีทิศทำง ควบคุมกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยแบบบังคับทิศทำง กิจกรรมทำงกำยที่ใช้
ทักษะกำรเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทำงในกำรเล่นเกมเบ็ดเตล็ด เลือกกำรออกกำลังกำยที่เสหมำะสมกับ
จุ ดเด่น จุ ดด้อยและข้อจ ำกัด แนวทำงกำรเลื อกออกกำลั งกำย กำรละเล่ นพื้นเมือง และกำรเล่ นเกมที่
เหมำะสมกับจุดเด่น จุดด้อย และข้อจำกัดของแต่ละบุคคล ปฏิบัติตำมกฎ กติกำ กำรออกกำลั งงำน เกม
และกำรละเล่นพื้นเมือง กฎ กติกำและข้อตกลง ในกำรออกกำลังกำย กำรเล่นเกม และกำรละเล่นพื้นเมือง
จำแนกอำหำรหลัก 5 หมู่ กำรเลือกกินอำหำรที่เหมำะสม แสดงกำรแปรงหันให้สะอำดอย่ำงถูก
วิธี (ครอบคลุมบริเวณของเหงือกและคอฟัน) กำรขอควำมช่วยเหลือจำกบุคคลและแหล่งต่ำงๆ เมื่อเกิด
เหตุร้ำยหรืออุบัติเหตุ วิธีปฐมพยำบำล เมื่อบำดเจ็บจำกกำรเล่นสร้ำงเสริม กำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพทำง
กำยเพื่อสุขภำพ ปฏิบัติตนเพื่อควำมปลอดภัยจำกอุบัติเหตุในบ้ำน โรงเรียนและกำรเดินทำง
ตัวชี้วัด พ 1.1
พ 2.1
พ 3.1
พ 3.2
พ 4.1
พ 5.1

ป.3/1
ป.3/1
ป.3/1
ป.3/1
ป.3/1
ป.3/1

ป.3/2
ป.3/2
ป.3/2
ป.3/2
ป.3/2
ป.3/2

ป.3/3
ป.3/3
ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5
ป.3/3

รวมจานวนตัวชี้วัด 18 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา พ 14101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 80 ชั่วโมง/ปี

อธิ บ ำยกำรเจริ ญ เติ บ โตและกำรพั ฒ นกำรของร่ ำ งกำยและจิ ต ใจตำมวั ย ควำมส ำคั ญ ของ
กล้ำมเนื้อ กระดูกและข้อที่มีผลต่อสุขภำพ กำรเจริญเติบโตและกำรพัฒนำกำร วิธีดูแลรักษำกล้ำมเนื้อ
กระดูก และข้อให้ทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
คุณลักษณะของควำมเป็นเพื่อน และสมำชิกที่ดีของครอบครัว แสดงพฤติกรรมที่เหมำะสมกับ
เพศของตนตำมวัฒนธรรมไทย วิธีกำรปฏิเสธกำรกระทำที่เป็นอันตรำยและไม่เหมำะสมใจเรื่องเพศ ควบคุม
ตนเองเมื่อใช้ทักษะกำรเคลื่ อนไหวในลั ก ษณะผสมผสำนได้ ทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่ อนที่และใช้อุ ป กรณ์
ประกอบ เล่นหีฬำพื้นฐำนได้ เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด ฝึกกำยบริหำรทำมือเปล่ำประกอบ
จังหวะ ออกกำลังกำย เล่นเกมและกีฬำที่ตนเองชอบและมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ผลพัฒนำกำรของ
ตนเอง กำรออกกำลังกำย เล่นเกมตำมควำมชอบขอบตน และเล่นกีฬำพื้นฐำนร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตำมกฎ
กติ ก ำและข้ อ ตกลงของกำรออกก ำลั ง กำย กำรเล่ น เกม กำรละเล่ น พื้ น เมื อ งได้ ด้ ว ยตนเอง อธิ บ ำย
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งแวดล้อมกับสุขภำพ อธิบำยสภำวะอำรมณ์ ควำมรู้ สึกที่มีผลต่อสุขภำพ วิเครำะห์
ข้ อ มู ล บนฉลำกอำหำรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภำพ ทดสอบและปรั บ ปรุ ง สมรรถภำพทำงกำยตำมผลกำร
ตรวจสอบสมรรถภำพทำงกำย อธิบำยควำมสำคัญของกำรใช้ยำและใช้ยำอย่ำงถูกวิธี แสดงวิธีปฐมพยำบำล
เมื่อได้รับอันตรำยจำกกำรใช้ยำผิด วิเครำะห์ผลเสียของกำรสูบบุหรี่และกำรดื่มสุรำ ที่มีต่อสุขภำพและกำร
ป้องกัน
ตัวชี้วัด พ 1.1
พ 2.1
พ 3.1
พ 3.2
พ 4.1
พ 5.1

ป.4/1
ป.4/1
ป.4/1
ป.4/1
ป.4/1
ป.4/1

ป.4/2
ป.4/2
ป.4/2
ป.4/2
ป.4/2
ป.4/2

ป.4/3
ป.4/3
ป.4/3 ป.4/4
ป.4/3 ป.4/4
ป.4/3

รวมจานวนตัวชี้วัด 19 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา พ 15101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 80 ชั่วโมง/ปี

อธิบำยควำมสำคัญของระบบย่อยอำหำร และระบบขับถ่ำยที่มีผลต่อสุขภำพ กำรเจริญเติบโต
และพั ฒ นำกำร อธิ บ ำยวิ ธี ดู แ ลระบบย่ อ ยอำหำรและระบบขั บ ถ่ ำ ยให้ ท ำงำนตำมปกติ อธิ บ ำยกำร
เปลี่ ย นแปลงทำงเพศและปฏิบัติตนได้เหมำะสม อธิบำยควำมส ำคัยของกำรมีครอบครัวที่อบอุ่น ตำม
วัฒนธรรมไทย จัดรูปแบบกำรเคลื่อนไหวแบบผสมผสำน และควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะกำรเคลื่อนไหว
ตำมแบบที่กำหนด ควบคุมกำรเคลื่อนไหวในเรื่องกำรรับแรง กำรใช้แรงและควำมสมดุล แดสงทักษะกลไก
ในกำรปฏิบัติกิจกรรมทำงกำยและเล่นกีฬำ มีควำมรู้เกี่ยวกับกีฬำประจำชำติในอำเซียน อธิบำยหลัก กำร
และเข้ำร่วมกิจกรรมนันทนำกำ ออกกำลังกำยอย่ำงมีรูปแบบ เล่นเกมที่ใช้ทักษะกำรคิดและตัดสินใจ เล่น
กีฬำที่ตนเองชอบอย่ำงสม่ำเสมอ โดยสร้ำงทำงเลือกในวิธีปฏิบัติของตนเองอย่ำงหลำกหลำยและมีน้ำใจ
นักกีฬำ ปฏิบัติตำมกฎ กติกำ กำรเล่นเล่ม กีฬำไทยและกีฬำสำกล ตำมชนิดกีฬำที่ เล่น มีน้ำใจนักกีฬำ
แสดงพฤติกรรมที่เห็นควำมสำคัญของกำรปฏิบัติตนตำมสุขบัญญัติแห่งชำติ กำรวิเครำะห์สื่อโฆษณำในกำร
ตัดสินใจเลือกซื้ออำหำร และผลิตภัณฑ์สุชภำพอย่ำงมีเหตุผล ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภำพทำงกำยตำม
ผลกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย วิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรใช้สำรเสพติด วิเครำะห์ผลกระทบ
ของกำรใช้ยำและสำรเสพติดที่มีผลต่อร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ปฏิบัติตนเพื่อควำม
ปลอดภัยจำกกำรใช้ยำ และหลีกเลี่ยงสำรเสพติด วิเครำะห์อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฅฤติกรรมสุขภำพ
ตัวชี้วัด พ 1.1
พ 2.1
พ 3.1
พ 3.2
พ 4.1
พ 5.1

ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1

ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2

ป.5/3
ป.5/3
ป.5/3
ป.5/3
ป.5/3

ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6
ป.5/4
ป.5/4 ป.5/5
ป.5/4 ป.5/5

รวมจานวนตัวชี้วัด 25 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา พ 16101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 80 ชั่วโมง/ปี

ศึกษำ สั งเกต รวบรวมข้อมูล ข้อปฏิบัติต่ำงๆ อภิปรำย ซักถำม บันทึก หำคำตอบ อธิบำย
แลกเปลี่ยนข้อมูล คิดวิเครำะห์ควำมสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหำยใจที่มีต่อ
สุขภำพ กำรสร้ำงและรักษำสัมพันธภำพกับผู้อื่น พฤติกรรมเสี่ยงที่อำจนำไปสู่กำรมีเพศสัมพันธุ์ก่อนวัยอัน
ควร สำเหตุของกำรติดสำรเสพติด สำมำรถแสดง เลือก เสนอแนวทำงและวิธีปฏิบัติในกำรป้องกันโรคติดต่อ
ที่สำคัญ ควำมรับผิดชอบต่อสุขภำพส่วนรวม สร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำยเพื่อสุขภำพ กำรปฐมพยำบำล
ควำมปลอดภัยจำกภัยธรรมชำติและเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยอย่ำงปลอดภัย
ใช้หลักกำรและรูปแบบของวิทยำศำสตร์กำรเคลื่อนไหว บอกวิธี จำแนก ฝึก ควบคุม เข้ำร่วม
กิจกรรมเคลื่อนไหวร่ำงกำย แบบผลัดและผสมผสำนทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ กำร
ใช้แรง กำรรับแรง ควำมสมดุลในกำรเคลื่อนไว กีฬำไทย กีฬำสำกล กีฬำยอดนิยม กิจกรรมนันทนำกำร
กำยบริหำร กำรละเล่นของเด็กไทย เกมแบบผลัด ออกกำลังกำยสร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำยและทำงจิต
ทดสอบสมรรถภำพเพื่ อ สุ ข ภำพ เห็ น คุ ณ ค่ ำ ของตนเองและผู้ อื่ น ศึ ก ษำหำควำมรู้ องค์ ป ระกอบของ
สมรรถภำพทำงกำยเพื่อสุขภำพ มีทักษะกำรเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน มีทักษะกำรเคลื่อนไหวเบื้องต้นมี
ระเบียบวินัยเคำรพสิทธิกฎและกติกำ เข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำยอย่ำงสม่ำเสมอ มีสมรรถภำพทำงกำยเพื่อ
สุขภำพ รักกำรออกกำลังกำยและกำรเล่นกีฬำ มีน้ำใจนักกีฬำเป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภำพ
ทำงกี ฬ ำ เอื้ อ อำทร เสี ย สละและค ำนึ ง ส่ ว นรวม มี จิ ต วิ ญ ญำณในกำรแข่ ง ขั น และร่ ว มมื อ อย่ ำ งสั นติ
รับผิดชอบหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย มีจิตสำนึกในกำรใช้เวลำให้เป็นประโยชน์ อย่ำงสร้ำงสรรค์ และมีน้ำใจ
นักกีฬำ
ตัวชี้วัด พ 1.1
พ 2.1
พ 3.1
พ 3.2
พ 4.1
พ 5.1

ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1

ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2

ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5
ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6
ป.6/3 ป.6/4
ป.6/3

รวมจานวนตัวชี้วัด 22 ตัวชี้วัด

136

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา พ 21101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษำ วิเครำะห์ อธิบำยควำมสำคัญของระบบประสำทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุ ขภำพ
กำรเจริ ญเติบ โตและพัฒ นำกำรของวัยรุ่ น วิธีดูแลรักษำระบบประสำทและระบบต่อมไร้ท่อให้ ทำงำน
ตำมปกติ กำรเจริญเติบโตทำงร่ำงกำยของตนเองกับเกณฑ์มำตรฐำน แสวงหำแนวทำงในกำรพัฒนำตนเอง
ให้เจริญเติบโตสมวัย กำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์และพัฒนำกำรทำงเพศ
อย่ำงเหมำะสม แสดงทักษะกำรปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจำกกำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ
โดยใช้กระบวนกำรสำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล บันทึกข้อมูลและกำรอภิปรำยเพื่อให้เกิด
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ มีทักษะ สำมำรถนำสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน มี
คุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ รักษำสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียง
ฝึกควบคุมกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่ กำรเดิน วิ่ง กระโดด ปีน ห้อยโหน
ไต่ กลิ้ง ม้วนหน้ำ ม้วนหลัง พุ่งม้วน หกกบ หกสูง กำรต่อตัว กำรตีลังกำท่ำล้อเกวียน ลังกำหน้ำ สปริงหลัง
สปริงมือ กำรยืดเหยียดกล้ำมเนื้อ กำรปฐมพยำบำลกำรบำดเจ็บที่เกิดจำกกำรเล่นกีฬำ หลักกำรสร้ำงเสริม
สมรรถภำพทำงกำย เพื่อสุขภำพ กำรเห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อื่น โดยผู้เรียนเรียนรู้ด้วยกำรฝึกปฏิบัติ
ตนเอง และเป็นกลุ่มคณะ ค้นคว้ำหำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถเฉพำะตัว กำร
แก้ปัญหำ กำรประยุกต์ทักษะต่ำงๆ มำใช้ทั้งในกำรเรียนและกำรดำเนินชียิตในปัจจุบันอย่ำงสร้ำงสรรค์
รวมทั้งเห็ น คุณค่ ำและเจตคติที่ ดีต่ อวิช ำพลศึก ษำ สำมำรถเรียนรู้ได้ อ ย่ำ งเป็ นระบบระเบีย บ มีควำม
รอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง มีควำมรู้เรื่องกี ฬำที่เด่นๆ ของแต่
ละประเทศในอำเซียน
ตัวชี้วัด พ 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
พ 2.1 ม.1/1 ม.1/2
พ 3.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
รวมจานวนตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา พ 21102 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษำ วิเครำะห์ อธิบำย ควำมสำคัยของหลักกำรเลือกอำหำรที่เหมำะสมกับวัย ปัญหำที่เกิดจำก
ภำวะโภชนำกำร ภำวกำรณ์ขำดสำรอำหำร ภำวะโภชนำกำรเกิน เกณฑ์มำตรฐำนกำรเจริญเติบโตของ
เด็กไทย วิธีกำรควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน วิธีทดสอบสมรรถภำพทำงกำย วิธีสร้ำง
เสริมและปรับปรุงสมรรถภำพทำงกำยตำมผลกำรทดสอบ กำรปฐมพยำบำลและเคลื่ อนย้ำยผู้ป่วยอย่ำง
ปลอดภัย ลักษณะของผู้ติดสำรเสพติด อำกำรของผู้สำรเสพติด กำรป้องกันกำรติดสำรเสพติด ควำมสัมพันธ์
ของกำรใช้สำรเสพติดกับกำรเกิดโรค และอุบัติเหตุ ทักษะที่ใช้ในกำรชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สำรเสพติด
โดยใช้กระบวนกำรสำรวจ กำรสืบค้น วิเครำะห์ข้อมูล บันทึกข้อมูล กำรอภิปรำย และกำรปฏิบัติ
ทักษะ เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กำรสื่อสำร กำรตัดสินใจ กำรแก้ปัญหำ เห็น
คุณค่ำและสำมำรถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์
รักษำสิ่งแวดล้อในกรุงเทพมหำนคร ใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียง
ศึกษำประวัติและพัฒนำกำรของกีฬำแชร์บอล ควำมรู้เกี่ยวกับกฎกติกำกำรแข่งขัน มำรยำทใน
กำรเป็นผู้เล่นและผู้ดู กำรสร้ำงทัศนคติและคุณธรรมที่ดี เทคนิคกำรสอนกีฬำแชร์บอล ประกอบด้วย กำร
เตรียมร่ำงกำยผู้เรียนสำหรับกีฬำแชร์บอล กำรรับลูก กำรส่ งลูก กำรยิงประตู กำรเล่นทีม โดยผู้เรียนได้
เรียนรู้กำรฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และเป็นกลุ่มคณะ ค้นคว้ำหำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน เพื่อพัฒนำ
ทักษะควำมสำมำรถเฉพำะตัว กำรแก้ปัญหำ กำรประยุกต์ทักษะต่ำงๆ มำใช้ทั้งในกำรเรียนและกำรดำเนิน
ชีวิตในปัจจุบันอย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมที้งเห็นคุณค่ำและเจตคติที่ดีต่อวิชำพลศึกษำ สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำง
เป็นระบบระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณและมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง มีควำมรู้
เรื่องหีฬำที่เด่นๆ ของแต่ละประเทศในอำเซียน
ตัวชี้วัด พ 3.1 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
รวมจานวนตัวชี้วัด 14 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา พ 22101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษำ ควำมสำคัญ กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำในวัยรุ่ น
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรด้ำนรร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำใน
วั ย รุ่ น กำรวิ เ ครำะห์ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ เจตคติ ใ นเรื่ อ งเพศ ปั ญ หำและผลกระทบที่ เ กิ ด จำกกำรมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน วิธีป้องกันตนเองและกำรหลีกเลี่ยงจำกโรคติดต่อทำงเพศสั มพันธ์ เอดส์และกำร
ตั้งครรภ์ โดยไม่พึงประสงค์ ควำมสำคัญของควำมเสมอภำคทำงเพศและวำงตัวได้อย่ำงเหมำะสม
โดยใช้กำรอธิบ ำย กำรแสวงหำควำมรู้ กำรบันทึก กระบวนกำรคิดวิเครำะหื กำรอภิปรำย
กระบวนกำรกลุ่ม นำเสนอผลงำน ทักษะกำรใช้ชีวิต กำรปฏิบัติตน กำรวำงแผน กำรพัฒนำดูแล สุขภำพ
ของตน กระบวนกำรกลุ่มสัมพันธ์ กระบวนกำรแก้ปัญหำ กำรตัดสินใจ ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีและกำร
สำธิต เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิดและควำมเข้ำใจ สำมำรถอธิบำยและกำรนำเสนอสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มี
ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ กำรใช้ทักษะชีวิตในกำรป้องกันและแก้ปัญหำ กระบวนกำรทำงำนกลุ่ มที่
ก่อให้เกิดควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน มีควำมรับผิดชอบ มีวินัยในกำรทำงำนและเห็นคุณค่ำของกำรนำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม มีจิตสำธำรณะและมีเจตคติที่
ดี เห็นควำมสำคัญของกำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำของตนเอง บุคคลในครอบครัวและสังคม รักษำ
สิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร ใช้ชีวิตพอเพียง
ศึกษำ ประวัติและพัฒนำกำรของกีฬำเซปักตะกร้อ กฎ กติกำและมำรยำท กำรเป็นผู้เล่นและ
ผู้ชมที่ดี เทคนิคกำรแตะลูกข้ำงเท้ำด้ำนใน กำรแตะลูกหลังเท้ำ กำรแตะลูกด้วยเข่ำ กำรเล่นลูกด้วยศีรษะ
กำรพักลูกและกำรตั้งลู ก กำรเล่นเป็นวง เทคนิคกำรเล่นเซปักตะกร้อ กำรเสิร์ฟ กำรแข่งขัน กำรปฐม
พยำบำล กำรบำดเจ็บที่เกิดจำกกำรเล่นกีฬำ หลักกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำยและสมรรถภำพทำง
กลไกโดยผู้เรียนเรียนรู้ด้วยกำรฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และเป็นกลุ่มคณะ ค้นคว้ำหำข้อมูลที่เกี่ ยวกับบทเรียน
เพื่อพัฒนำทักษะ ควำมสำมำรถเฉพำะตัว กำรแก้ปัญหำ กำรประยุกต์ทักษะต่ำงๆ มำใช้ทั้งในกำรเรียนและ
กำรดำเนินชีวิตในปัจจุบันอย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่ำและเจคติที่ดีต่อวิชำพลศึกำ สำมำรถเรียนรู้ได้
อย่ำงเป็นระบบระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง มี
ควำมรู้เรื่องกีฬำที่เด่นๆ ของแต่ละประเทศในอำเซียน
ตัวชี้วัด พ 1.1
พ 2.1
พ 3.1
พ 4.1

ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1

ม.2/2
ม.2/2 ม.2/3
ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4
ม.2/2

รวมจานวนตัวชี้วัด 11 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา พ 22102 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษำ หลักกำรเลือกใช้บริกำรทำงสุขภำพอย่ำงมีเหตุ ผลของกำรใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุ ขภำพ
ตลอดจนควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงกำรแพทย์ที่มีผลต่อสุขภำพ ควำมสัมพันธ์ของภำวะสมดุลระหว่ำงสุขภำพ
กำยและสุขภำพจิต ลักษณะอำกำรเบื้องต้นของผู้มีปัญหำสุขภำพจิต วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดกำรกับอำรมณ์
และควำมเครียด วิธีกำร ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ติดสำรเสพติด วิธีกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
และสถำนกำรณ์เสี่ยง กำรใช้ทักษะชีวิตในกำรป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์คับขันที่อำจนำไปสู่
อันตรำย
โดยใช้วิธีกำรอธิบำย กำรแสวงหำควำมรู้ กำรบันทึก กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำรอภิปรำย
กระบวนกำรกลุ่ม นำเสนอผลงำน ทักษะกำรใช้ชีวิต กำรปฏิบัติตน กำรวำงแผน กำรพัฒนำดูแลสุขภำพ
ของตนเอง กระบวนกำรกลุ่มสัมพันธ์ กระบวนกำรแก้ปัญหำ กำรตัดสินใจ ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีและกำร
สำธิต เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิดและควำมเข้ำใจ สำมำรถอธิบำยและกำรนำเสนอสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มี
ควำมสำมำรถในกำรติดสินใจ กำรใช้ทักษะชีวิตในกำรป้องกันและแก้ปัญหำ กระบวนกำรทำงำนกลุ่ มที่
ก่อให้เกิดควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน มีควำมรับผิดชอบ มีวินัย กำรทำงำนและเห็นคุณค่ำของกำรนำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม มีจิตสำธำรณะและมีเจตคติที่
ดี เห็นควำมสำคัญในกำรป้ องกัน และกำรแก้ไขปัญหำของตนเอง บุคคลในครอบครัวและสั งคม รักษำ
สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหำนคำ ใช้ชีวิตพอเพียง
ศึกษำ ประวัติและกำรพัฒนำกำรของกีฬำวอลเลย์บอล กฎ กติกำและมำยำททำงกำรเป็นผู้ เล่น
ผู้ชมที่ดี เทคนิคกำรเล่นสองมือล่ำง กำรเล่นลูกสองมือบน กำรเสิร์ฟลูกมือล่ำงและมือบน เทคนิคกำรเล่นรุก
และรับ กำรเล่นทีม กำรจัดกำรแข่งขัน กำรปฐมพยำบำล กำรบำดเจ็บที่เกิดจำก กำรเล่นกีฬำ หลักกำร
สร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำยเพื่อสุขภำพ เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์กับกำรเคลื่อนไหวพื้นฐำน เห็นคุณค่ำของ
ตนเองและผู้อื่น โดยผู้เรียนเรียนรู้ด้วยกำรฝึ กปฏิบัติด้วยตนเอง และเป็นกลุ่มคณะ ค้นคว้ำหำข้อมู ล ที่
เกี่ยวข้องกับกำรเรียน เพื่อพัฒนำทักษะ ควำมสำมำรถเฉพำะตัว กำรแก้ปัญหำ กำรประยุกต์ทักษะต่ำงๆ
มำใช้ทั้งในกำรเรียนและกำรดำเนินชีวิตในปัจจุบันอย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่ำและเจตคติที่ดีต่อวิชำ
พลศึกำ สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงเป็นระบบระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณและมี
ควำมเชื่อมั่นในตนเอง มีควำมรู้เรื่องกีฬำที่เด่น ของแต่ละประเทศในอำเซียน
ตัวชี้วัด พ 3.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5
พ 4.1 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
รวมจานวนตัวชี้วัด 13 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา พ 23101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษำ ลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำแต่ละช่ วง
ของชีวิต อิทธิพลและควำมคำดหวังของสังคมต่อกำรเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น สื่อโฆษณำ ที่มีอิทธิพลต่อกำร
เจริญเติบโตและพัฒนำกำรของวัยรุ่น อนำมัยแม่และเด็ก กำรวำงแผนครอบครัวและวิธีกำรปฏิบัติตนที่
เหมำะสม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรตั้งครรภ์ สำเหตุและเสนอแนวทำงป้องกันและแก้ไขควำมขัดแย้งใน
ครองครัว
โดยใช้วิธีกำรอธิบำย กำรแสวงหำควำมรู้ กำรบันทึก กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำรอภิปรำย
กระบวนกำรกลุ่มนำเสนอผลงำน ทักษะกำรใช้ชีวิต กำรปฏิบัติตน กำรวำงแผน กำรพัฒนำดูแลสุขภำพของ
ตนเอง กระบวนกำรกลุ่มสัมพันธ์ กระบวนกำรแก้ปัญหำ กำรตัดสินใจ ทั กษะกำรใช้เทคโนโลยีและกำร
สำธิต เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิดและควำมเข้ำใจ สำมำรถอธิบำยและกำรนำเสนอสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มี
ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ กำรใช้ทักษะชีวิตในกำรป้องกันและแก้ปัญหำกระบวนกำรทำงำนกลุ่มที่
ก่อให้เกิดควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน มีควำมรับผิดชอบ มีวินัยในกำรทำงำนและเห็นคุณค่ำของกำรนำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม มีจิตสำธำรณะและมีเจตคติที่
ดี เห็นควำมสำคัญในกำรป้ องกัน และกำรแก้ไขปัญหำของตนเอง บุคคลในครอบครัวและสั งคม รักษำ
สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหำนคร ใช้ชีวิตพอเพียง
ศึกษำหลั กกำรเพิ่มพูน ควำมสำมำรถในกำรเคลื่ อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐำนที่
นำไปสู่กำรพัฒนำทักษะกำรเล่นกีฬำแบดมินตัน กำรนำควำมรู้และหลักกำรของกิจกรรมนันทนำกำรไปใช้
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชำอื่น อธิบำยควำมสำคัญของกำรออกกำลังกำยและเล่นกีฬำจนเป็นวิถีชีวิ ต ที่มีสุช
ภำพดี ประวัติควำมเป็นมำ มำรยำทกำรเป็นผู้ดูและผู้เล่นกีฬำที่ดี กำรดูแลรักษำอุปกรณ์กำรเล่น กฎ กติก
รำกำรแข่งขันกีฬำแบดมินตัน ฝึกปฏิบัติทักษะกำรเล่นออกกำลังกำยและเล่นกีฬำแบดมินตัน ประเมินกำร
เล่นกีฬำของตนเองและผู้อื่น วิเครำะห์ เปรียบเทียบ กำรยอมรับควำมสำมำรถและควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคล
โดยใช้กระบวนกำรสืบ ค้น วิเครำะห์ข้อมูล บันทึกข้อมูล กำรอภิปรำยและกำรปฏิบัติ ทั กษะ
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะกำรเคลื่อนไหวที่ถูกต้องในกำรออกกำลังำยและเล่นกีฬำ เห็นคุณค่ำ
และสำมำรถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติในชีวิ ตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ำใจนักกีฬำ มีควำมรู้เรื่อง
กีฬำที่เด่นๆ ของแต่ละประเทศในอำเซียน
ตัวชี้วัด พ 1.1
พ 2.1
พ 3.1
พ 4.1

ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1

ม.3/2 ม.3/3
ม.3/2 ม.3/3
ม.3/2 ม.3/3
ม.3/2

รวมจานวนตัวชี้วัด 11 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา พ 23102 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษำ หลักกำรกำหนดรำยกำรอำหำรที่เหมำะสมกับวัยต่ำงๆ โดยคำนึงถึงควำมประหยัดและ
คุณค่ำทำงโภชนำกำร แนวทำงป้องกันโรคที่เป็นสำเหตุสำคัญของกำรเจ็บป่วยและกำรตำยของคนไทย
ข้อมูลและแนวทำงแก้ไขปั ญหำสุ ขภำพในชุมชน ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุ ขภำพและ
แนวทำงป้องกัน กำรหลีกเลี่ยงกำรใช้ควำมรุนแรงและชั กชวนเพื่อให้หลีกเลี่ยงกำรใช้ควำมรุนแรงในกำร
แก้ปัญหำ อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภำพและควำมรุนแรง ควำมสัมพันธ์ของกำรดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ต่อสุขภำพและกำรเกิดอุบัติเหตุ วิธีกำรช่วยฟื้นฟูคืนชีพอย่ำงถูกวิธี
โดยใช้วิธีกำรอธิบำย กำรแสวงหำควำมรู้ กำรบันทึ ก กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำรอภิปรำย
กระบวนกำรกลุ่มนำเสนอผลงำน ทักษะกำรใช้ชีวิต กำรปฏิบัติตน กำรวำงแผน กำรพัฒนำดูแลสุขภำพของ
ตนเอง กระบวนกำรกลุ่มสัมพันธ์ กระบวนกำรแก้ปัญหำ กำรตัดสินใจ ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีและกำร
สำธิต เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด และควำมเข้ำใจ สำมำรถอธิบำยและกำรนำเสนอสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้
มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ กำรใช้ทักษะชีวิตในกำรป้องกันและแก้ปัญหำ กระบวนกำรทำงำนกลุ่มที่
ก่อให้เกิดควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน มีควำมรับผิดชอบ มีวินัยในกำรทำงำน และเห็นคุณค่ำของกำรนำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม มีจิตสำธำรณะและมี
เจตคติที่ดี เห็นควำมสำคัญในกำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำของตนเอง บุคคลในครอบครัวและสั งคม
รักษำสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร ใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียง
ศึกษำ หลักกำรเพิ่มพูนควำมสำมำรถในกำรเคลื่ อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐำนที่
นำไปสู่กำรพัฒนำทักษะกำรเล่นแฮนด์บอล ประวัติควำมเป็นมำ มำรยำทกำรเป็นผู้ดูและผู้เล่นกีฬำที่ดี กำร
ดูแลรักษำอุปกรณ์กำรเล่น กฎ กติกำกำรแข่งขันกีฬำแฮนด์บอล ฝึกปฏิบัติทักษะกำรเล่นกีฬำ ออกกำลัง
กำยหรือเล่นกีฬำแฮนด์บอล งำงแผนกำรรุกและกำรป้องกันในกำรเล่นกีฬำ ร่วมมือในกำรเล่นกีฬำและกำร
ทำงบำนเป็นทีมอย่ำงสนุกสนำน ประเมินกำรเล่นกีฬำของเองและผู้อื่น วิเครำะห์ เปรียบเทียบ กำรยอมรับ
ควำมสำมำรถและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
โดยใช้กระบวนกำรสืบค้น วิเครำะห์ข้อมูล บันทึกข้อมูลและกำรปฏิบัติทักษะ เพื่อให้เกิดควำมรู้
ควำมเข้ำใจ มีทักษะกำรเคลื่อนไหวที่ถูกต้องในกำรออกกำลังกำยและเล่นกีฬำแฮนด์บอล เห็นคุณค่ำและ
สำมำรถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ำใจนักกีฬำ มีควำมรู้เรื่องกีฬำที่
เด่นๆ ของแต่ละประเทศในอำเซียน
ตัวชี้วัด พ 3.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5
พ 4.1 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
รวมจานวนตัวชี้วัด 13 ตัวชี้วัด
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6. รายวิชาศิลปะ
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
ศ 11101 ศิลปะ
ศ 12101 ศิลปะ
ศ 13101 ศิลปะ
ศ 14101 ศิลปะ
ศ 15101 ศิลปะ
ศ 16101 ศิลปะ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

80
80
80
80
80
80

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

40
40
40
40
40
40

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายวิชาพื้นฐาน
ศ 21101 ศิลปะ
ศ 21102 ศิลปะ
ศ 22101 ศิลปะ
ศ 22102 ศิลปะ
ศ 23101 ศิลปะ
ศ 23102 ศิลปะ
รายวิชาเพิ่มเติม
–
--------------------------------------------------
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1
1
1
1
1
1
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ศ 11101 รายวิชา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

ศึกษำและอภิปรำยเกี่ยวกับจุด เส้น รูปร่ำง ควำมหมำยและประเภทของควำมรู้สึกำ ควำมรู้สึก
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กำรถ่ำยทอดควำมรู้สึกออกมำเป็นผลงำน วิธี กำรใช้สีเทียน เทคนิคกำรใช้สีเทียน
วิธีกำรเก็บรักษำสีเทียน วิธีกำรและเทคนิคกำรใช้สีไม้ วิธีกำรเก็บรักษำสีไม้ วัสดุอุปกรณ์ในกำรใช้สีน้ำ
วิธีกำรและเทคนิคกำรใช้สีน้ำ กำรเก็บรักษำสีน้ำ วัสดุอุปกรณ์ในกำรใช้สีโปสเตอร์ กำรเก็บรักษำสีโปสเตอร์
และทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้มีควำมรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับรูปร่ำง รูปทรงและทัศนธำตุของสิ่งต่ำงๆ
ในธรรมชำติและงำนทัศนศิลป์ มีทักษะพื้นฐำนกำรใช้วัส ดุอุปกรณ์สร้ำงผลงำน เพื่อถ่ำยทอดควำมคิด
ควำมรู้สึก ออกเป็นผลงำน มีกำรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์และจินตนำกำร ส่งเสริมกิจกรรมที่บูรณำกำร
ร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น และส่งเสริมกำรเรียนรู้ทัศนศิลป์ในกรุงเทพมหำนครและเขตดอนเมือง
มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีจินตนำกำรทำงศิลปะ สนใจในกำรปฏิบัติงำนศิลปะ และทำงำน
ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุ ข โดยสอดคล้องกับบริบทของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและกรุงเทพศึ ก ษำ
ตลอดจนกำรเตรียมตัวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5
ศ 1.2 ป.1/1
รวมจานวนตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ศ 11101 รายวิชา ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

ศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับกำรกำเนิดเสียง คุณลักษณะของเสียง จัง หวะและกำรร้องเพลง เพลง
ในชีวิตประจำวัน บทเพลงในท้องถิ่น กำรเคลื่อนไหวพื้นฐำน ภำษำท่ำรำทำงนำฏศิลป์ไทยและนำฏยศัพท์
กำรแสดงนำฏศิลป์ไทยและกำรละเล่นของเด็กไทย
ให้นักเรียนสังเกตภำพและคิดวิเครำะห์โดยใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ จำแนก ปฏิบัติ สรุป
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ ย วกับ เรื่ องกำเนิ ดเสี ยง คุณลั กษณะของเสี ยง จังหวะและกำรร้องเพลง เพลงใน
ชีวิตประจำวัน บทเพลงในท้องถิ่น กำรเคลื่อนไหวพื้นฐำน ภำษำท่ำรำทำงนำฏศิลป์ไทยและนำฏยศัพท์ กำร
แสดงนำฏศิลป์ไทยและกำรละเล่นของเด็กไทย รวมถึงกำรปฏิบัติท่ำรำ และมำรยำทที่ดีในกำรชมกำรแสดง
สำมำรถอธิบำยควำมรู้จำกประสบกำรณ์เดิม เคลื่อนไหวท่ำทำงเลียนแบบได้อย่ำงเหมำะสม เพื่อนำไปเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติท่ำรำ ขับร้องเพลงได้ไพเรำะและสำมำรถแสดงออกได้อย่ำงอิสระตำมควำมรู้สึกและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของตนเอง
เห็ น คุ ณ ค่ ำ ของศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยในด้ ำ นตนตรี – นำฏศิ ล ป์ น ำควำมรู้ ที่ ไ ด้ ม ำปรั บ ใช้ ใ น
ชีวิตประจำวันได้เหมำะสม โดยสอดคล้องกับบริบทของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในกรุงเทพมหำนครและ
เขตดอนเมือง ตลอดจนกำรเตรียมกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ตัวชี้วัด ศ 2.1
ศ 2.2
ศ 3.1
ศ 3.2

ป.1/1
ป.1/1
ป.1/1
ป.1/1

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

รวมจานวนตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ศ 12101 รายวิชา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

ระบุและบรรยำยเกี่ยวกับงำนวำด งำนปั้น งำนพิมพ์ พื้นฐำนกำรวำดรูปคน กำรวำดภำพเกี่ยวกับ
ครอบครัวและเพื่อนบ้ำน วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรตัด ฉีก ปะติด กำรสร้ำงงำนโครงสร้ำงเคลื่อนไหว และ
ทัศนศิลป์ในท้องถิน่ ที่ได้พบในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมกำรเรียนรู้มุ่งเน้นให้มีควำมรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับรูปร่ำง รูปทรงและทัศนธำตุของสิ่งต่ำงๆ
ในธรรมชำติและงำนทัศนศิลป์ มีทักษะพื้นฐำนกำรใช้วัส ดุอุปกรณ์สร้ำงผลงำน เพื่อถ่ำยทอดควำมคิด
ควำมรู้สึก ออกมำเป็นผลงำน มีกำรส่งเสริมควำมคิ ดสร้ำงสรรค์และจินตนำกำร ส่งเสริมกิจกรรมที่บูรณำ
กำรร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น และส่งเสิรมกำรเรียนรู้ทัศนศิลป์ในกรุงเทพมหำนครและเขตดอนเมือง
มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีจินตนำกำรทำงศิลปะ สนใจในกำรปฏิบัติงำนศิลปะ และทำงำน
ร่ ว มกับ ผู้ อื่น อย่ ำงมีควำมสุ ข โดยสอดคล้ องกับบริบทของแนวคิ ดเศรษฐกิจ พอเพียงและกรุ งเทพศึ ก ำ
ตลอดจนกำรเตรียมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5 ป.2/6 ป.2/7 ป.2/8
ศ 1.2 ป.2/1 ป.2/2
รวมจานวนตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ศ 12101 รายวิชา ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

ศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเสียงมนุษย์ เสียงดนตรี คุณลักษณะของเสียงดนเตรี คุณลักษณะ
ของจังหวะ กำรขับร้อง ควำมหมำยและควำมสำคัญของบทเพลง บทเพลงและดนตรีพื้นเมือง กิจกรรม
ดนตรีในโอกำสพิเศษ กำรเคลื่อนไหวอย่ำงมีรูปแบบ กำรใช้นำฏยศัพท์และภำษำท่ำรำทำงนำฏศิลป์ไทย
กำรมีมำรยำทในกำรชมกำรแสดงนำฏศิลป์ไทยและกำรละเล่นพื้นบ้ำนของไทย
ให้ผู้เรียนสังเกตภำพกำรกำเนิดเสียง เครื่องดนตรีไทย กำรเคลื่อนไหวอย่ำงมีรูปแบบ นำฏยศัพท์
ภำษำท่ำรำนำฏศิลป์ไทย ท่ำทำงกำรร่ำยรำประกอบเพลงต่ำงๆ กำรเป็นผู้ชมที่ดีและไม่ดีเพื่อวิเครำะหืและ
เขียนอธิบำยเกี่ยวกับภำพ กำรอ่ำนสถำนกำรณ์และวิเครำะห์คำถำม กำรฝึกำรขับร้องเพลงให้ถูกต้องตำม
จังหวะ สำมำรถเขียน บอก เล่ำ อธิบำยควำมรู้สึกได้จำกประสบกำรณ์เดิม โดยกำรถ่ำยทอดจินตนำกำร
และควำมคิดของตนเองอย่ำงอิสระ สำมำรถปฏิบัติท่ำรำ ขับร้อง และเข้ำใจจังหวะได้ด้วยตนเอง โดยกำรใช้
ทักษะกระบวนกำรต่ำงๆ และสรุปควำมรู้ที่ได้ลงในแผนภำพต่ำงๆ
เห็นคุณค่ำและควำมสำคัญของศิลปวัฒนธรรมทำงดนตรี -นำฏศิลป์ นำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่ำงเหมำะสม และมีจิตสำธำรณะในกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยสอดคล้องกับ
บริบทของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในกรุงเทพมหำนครและเขตดอนเมือง ตลอดจนกำรเตรียมกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน
ตัวชี้วัด ศ 2.1
ศ 2.2
ศ 3.1
ศ 3.2

ป.2/1
ป.2/1
ป.2/1
ป.2/1

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

รวมจานวนตัวชี้วัด 15 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ศ 14101 รายวิชา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

ศึ ก ษำควำมหมำยของงำนทั ศ ศิ ล ป์ วิ ธี ก ำรทำงศิ ล ปะ ด้ ว ยควำมสนุ ก สนำนเพลิ ด เพลิ น
เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่ำง รูปทรงในธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและงำนทัศนศิลป์ อภิปรำยเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสี ว รรณะอุ่ น และสี ว รรณะเย็ นที่ มี ต่อ อำรมณ์ข องมนุ ษย์ จำแนกทัศนธำตุ ข องสิ่ ง ต่ำ งๆ ใน
ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและงำนทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่ำง รูปทรง พื้นผิว และพื้นที่ว่ำง
มี ทั ก ษะในกำรใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ส ร้ ำ งสรรค์ ง ำนพิ ม พ์ ภ ำพ สร้ ำ งสรรค์ ง ำนวำดภำพระบำยสี
บรรยำยลักษณะของภำพ โดยเน้นเรื่องกำรจัดระยะ ควำมลึก น้ำหนัก และแสงเงำในภำพ วำดภำพระบำย
สีโดยใช้สีวรรณะเย็น ถ่ำยทอดควำมรู้สึกและจินตนำกำร เปรียบเทียบควำมคิด ควำมรู้สึกที่ถ่ำยทอดผ่ำน
งำนทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ำยทอดอำรมณ์ควำมรู้สึกในกำรสร้ำงงำน
ทัศนศิลป์ ระบุและอภิปรำยเกี่ยวกับ งำนทัศนศิล ป์ ในเหตุกำรณ์และงำนเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมใน
กรุงเทพมหำนครและเขตดอนเมือง บรรยำยเกี่ยวกับงำนทัศนศิลป์ที่มำจำกวัฒนธรรมต่ำงๆ
สื่อควำมคิดจินตนำกำร มีควำมรู้สึกประทับใจเชื่อมั่นในตนเอง ริเริ่มสร้ำงสรรค์ สนุกสนำน
เพลิดเพลินมีเหตุผล ชื่นชอบงำนทัศนศิลป์ มีควำมคิดดี นำควำมรู้มำประยุกต์ใ ช้กับวิชำอื่นๆ และในขีวิตป
ระจำวัน มีควำมเรียบง่ำยในกำรดำเนินชีวิต สอดคล้องตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพศึกษำ
และเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8 ป.4/9
ศ 1.2 ป.4/1 ป.4/2
รวมจานวนตัวชี้วัด 11 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ศ 14101 รายวิชา ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

ศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีประเภทต่ำงๆ เสียงของเครื่องดนตรี กำรใช้และกำรดูแล
รักษำเครื่องดนตรี จังหวะ ทำนอง และประโยคเพลง โน้ตดนตรีสำกล โน้ตตนตรีไทย หลักและวิธีกำรขับ
ร้ อ งเพลง วิ ถี ชี วิ ต ไทยกั บ ดนตรี แ ละเพลงพื้ น บ้ำ น กำรอนุ รั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม วัฒ นธรรมทำงดนตรี ไ ทย กำร
เคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมือง กำรฝึกปฏิบัตินำฏยศัพท์และภำษำท่ำรำทำงนำฏศิลป์ไทย กำรแสดง
นำฏศิลป์ไทย กำรละคร และนำฏศิลป์ไทยกับกำรแสดงท้องถิ่น
ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำรสรุปควำมรู้ กำรให้เหตุผล กำรจัดระบบควำมคิด
เป็นแผนภำพ กำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับเรื่อง ประเภทของเครื่องตนตรีไทยและเครื่องดนตรีสำกล กำรอ่ำน
เขียนตัวโน้ตสำกล สัญลักษณ์โน้ตดนตรีไทยและสำกล ท่ำทำงร่ำยรำประกอบเพลง อธิบำยเกี่ยวกับวิถีชีวิต
กำรแสดงพื้นเมืองต่ำงๆ ฝึกขับร้องตำมหลักและวิธีกำรขับร้อง ปฏิบัติเกี่ยวกับนำฏศิลป์และแสดงควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับดนตรีและนำฏศิลป์ได้อย่ำงเหมำะสม เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ และจินตนำกำรมำกขึ้น
สำมำรถใช้และดูแลรักษำเครื่องดนตรรีได้อย่ำงเหมำะสม เกิดสุนรียะที่ดีในกำรฟังตนตรี เห็นประโยชน์และ
คุ ณ ค่ ำ ของดนตรี แ ละนำฏศิ ล ป์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในชี วิ ต ประจ ำวั น และน ำควำมรู้ ด้ ำ นดนตรี - นำฏศิ ล ป์ มำ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมำะสม เห็นควำมสำคัญของดนตรี -นำฏศิลป์ที่เป็นมรดก เอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชำติโดยให้สอดคล้องกับบริบทของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในกรุงเทพมหำนครตลอดจน
กำรเตรียมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ตัวชี้วัด ศ 2.1
ศ 2.2
ศ 3.1
ศ 3.2

ป.4/1
ป.4/1
ป.4/1
ป.4/1

ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7
ป.4/2
ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5
ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4

รวมจานวนตัวชี้วัด 18 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ศ 15101 รายวิชา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

ศึกษำงำนทัศนศิล ป์ โ ดยกำรใช้ทัศนธำตุ และเทคนิควิธีกำรใหม่ๆ ที่แสดงออกถึงควำมงำม
ทัศนศิลป์ ศึกษำเทคนิคของแสงเงำ น้ำหนักและวรรณะสี กำรจัดวำงตำแหน่งของสิ่งต่ำงๆ ในภำพ
มีทักษะที่ส ร้ ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีกำรที่ต่ำงกัน บรรยำยเกี่ยวกับ
จังหวะตำแหน่งของสิ่งต่ำงๆ ที่ปรำกฏในสิ่งแวดล้อมและงำนทัศนศิลป์ เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของงำน
ทัศนศิลป์ วำดภำพโดยใช้เทคนิคของแสงเงำ น้ำหนัก วรรณะสี สร้ำงสรรค์งำนปั้นจำกดินน้ำมันหรือดิน
เหนียว โดยเน้นกำรถ่ำยทอดจินตนำกำร สร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ โดยเน้นกำรจัดวำงแตกแหน่งของ สิ่ง
ต่ำงๆ ในภำพ ระบุปัญหำในกำรจัดองค์ประกอบศิลป์และคุณค่ำของงำนทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนใน
สั ง คม ระบุ แ ละบรรยำยเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะรูป แบบของงำนทั ศนศิ ล ป์ ใ นแหล่ งเรี ยนรู้นิ ทรรศกำรศิล ปะ
อภิปรำยเกี่ยวกับงำนทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำในท้องถิ่น ยอมรับภูมิ ปัญญำของงำน
ทัศนศิลป์ ชื่นชมคุณค่ำและผลงำน ซึ่งควำมรู้สึก ร่ำเริงแจ่มใส มีน้ำใจ รักธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กล้ำ
แสดงออก เคำรพสิทธิของผู้อื่น นำประสบกำรณ์เรียนรู้ทำงทัศนศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพศึกษำและเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7
ศ 1.2 ป.5/1 ป.5/2
รวมจานวนตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ศ 15101 รายวิชา ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

ศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยและสำกลประกอบจัวหวะและทำนอง วงดนตรีไทย
วงดนตรีสำกล องค์ประกอบดนตรี เครื่องหมำยและสัญลักษณ์ทำงดนตรี หลักกำรขับร้อง ดนตรีกับกำร
แสดงนำฏศิลป์ ดนตรีกับประเพณีท้องถิ่น กำรแสดงท่ำทำงประกอบนิทำนและบทเพลง นำฏยศัพท์และ
ภำษำท่ำรำทำงนำฏศิลป์ไทย กำรแสดงนำฏศิลป์ไทย องค์ประกอบนำฏศิลป์ ละคร หลักำรชมกำรแสดง
นำฏศิลป์ไทยและนำฏศิลป์สำกล
ให้นักเรียนสังเกตภำพเครื่ องดนตรี เครื่องดนตรีสำกล วงดนตรีไทย วงดนตรีสำกล ตัวโน้ต
ประเพณีท้องถิ่น กำรแสดงนำฏศิลป์ เพื่อวิเครำะห์และอธิบำยเกี่ยวกับภำพด้วยประสบกำรณ์และใช้ท กษะ
กระบวนกำรคิดแบบต่ำงๆ บันทึกตัวโน้ต ฝึกขับร้องเพลง และปฏิบัติท่ำรำประกอบเพลงจำกภำพที่ กำหนด
ได้อย่ ำงถูกต้องเหมำะสม สำมำรถปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีและนำฏศิล ป์ได้อย่ำงเหมำะสม เกิด
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ จินตนำกำร
เห็นคุณค่ำ และตระหนักถึงควำมสำคัญของดนตรีและนำฏศิลป์ที่เป็นมรดก เอกลัษณ์ของชำติที่
สะท้ อ นถึ ง วั ฒ นธรรม ประเพณี และสำมำรถน ำควำมรู้ ท ำงดนตรี และนำฏศิ ล ป์ ม ำประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชี วิ ต ประจ ำวั น ได้ อ ย่ ำ งเหมำะสม โดยสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของแนวคิ ด หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งใน
กรุงเทพมหำนครตลอดจนเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ตัวชี้วัด ศ 2.1
ศ 2.2
ศ 3.1
ศ 3.2

ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1

ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7
ป.5/2
ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6
ป.5/2

รวมจานวนตัวชี้วัด 17 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ศ 16101 รายวิชา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

ศึกษำค้นคว้ำวิธีกำรทำงศิลป์เทคนิคใหม่ๆ ที่แสดงออกถึงควำมงำมทำงทัศนศิลป์ กำรใช้สีคู่ ตรง
ข้ำม หลักกำรจัดขนำด สัดส่วนควำมสมดุล หลักกำรเพิ่มและลด
มีทักษะที่สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ ระบุสีคู่ตรงข้ำมและอภิปรำยเกี่ยวกับกำรใช้สีคู่ตรงข้ำมใน
กำรถ่ำยทอดควำมคิดและอำรมณ์ อธบำยหลักกำรจัดขนำด สัดส่วนควำมสมดุลในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์
สร้ำงงำนทัศนศิลป์จำก รูปแบบ 2 มิติ เป็น 3 มิติ โดยใช้หลักกำรของแสงเงำและน้ำหนัก สร้ำงสรรค์งำน
ปั้ น โดยใช้ห ลั กเพิ่มและควำมสมดุล สร้ ำงงำนทัศนศิล ป์เป็นแผนภำพ แผนผั งและภำพประกอบ เพื่ อ
ถ่ำยทอดควำมคิดหรือเรื่องรำวเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ต่ำงๆ บรรยำยบทบำทของงำนทัศนศิลป์ที่สะท้อนสังคม
อภิปรำยเกี่ยวกับอิธิพลของควำมเชื่อ ควำมศรัทธำในศำสนำที่มีต่องำนทัศนศิลป์ในกรุงเทพมหำนครและ
เขตดอนเมือง ระบุและบรรยำยอิทธิพลทำงวัฒนธรรมในท้องถิ่นของบุคคล
มีควำมรู้สึกประทับใจ เชื่อมั่นในตนเอง ริเริ่มสร้ำงสรรค์ สนุกสนำนเพลิดเพลิน แสวงหำควำมรู้
มีสมำธิในกำรทำงำน ควำมรับผิดชอบ ควำมปลอดภัย ควำมเหมำะสม รอบคอบ สะอำดเรียบร้อย แสวงหำ
ควำมรู้ประณีต มีเหตุผล ชื่นชอบงำนทัศนศิลป์ มีควำมคิดดี นำควำมรู้มำใช้วิชำอื่นๆ และชีวิตประจำวัน
ควำมเรียบง่ำยในกำรดำเนินชีวิต ยอมรับศิลปะในท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พึงพอใจและยอมรับ
ภูมิปัญญำของงำนทัศนศิลป์ ชื่นชมคุณค่ำและผลงำนแสดงควำมรู้สึกร่ำเริงแจ่มใส มีน้ำใจ รักธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม กล้ำแสดงออก เคำรพสิทธิของผู้อื่น นำประสบกำรณ์เรียนรู้ทำงทัศนศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
สอดคล้องตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพศึกษำและเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7
ศ 1.2 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3
รวมจานวนตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด

152

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ศ 16101 รายวิชา ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

ศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรี ศัพท์สังคีต ประเภทและหน้ำที่ของเครื่องดนตรี
พื้นบ้ำน ประเภทเครื่องดนตรีสำกล โน้ตเพลงไทย โน้ตเพลงสำกล กำรขับร้อง กำรวิเครำะห์และกำรฟัง
เพลง วิวัฒนำกำรดนตรีไทย กำรประดิษฐ์ท่ำทำงประกอบเพลงพื้นเมือง นำฏยศัพท์และภำษำท่ำรำทำง
นำฏศิลป์ไทย กำรแสดงนำฏศิลป์และละคร มำรยำทในกำรชมกำรแสดงนำฏศิลป์และละคร บทบำทหน้ำที่
งำนนำฏศิลป์และกำรละคร ประวัตินำฏศิลป์และกำรละครของไทย
ให้นักเรียนสัเกตภำพเครื่ องดนตรีไทย นำฏยศัพท์ ภำษำท่ำรำทำงนำฏศิลป์ไทย กำรร่ำยรำ
ประกอบเพลงต่ำงๆ กำรเป็นผู้ชมที่ดีและไม่ดี เพื่อวิเครำะห์และเขียนอธิบำยภำพกำรฝึกกำรขับร้อง กำร
วิเครำะห์เพลง กำรฟังเพลง วิเครำะห์บทบำทหน้ำที่งำนนำฏศิลป์และกำรละคร กำรสรุปควำมรู้ทำงด้ำน
ดนตรีและนำฏศิลป์ สำมำรถจำแนก บรรยำย อ่ำน เขียนแสดงควำมรู้สึก อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นได้
จำกประสบกำรณ์ มีกำรใช้คิดสร้ำงสรรค์ กำรใช้จินตนำกำรของตนเองอย่ำงอิสระ สำมำรถเข้ำใจและปฏิบัติ
เกี่ยวกับดนตรีและนำฏศิลป์โดยใช้ทักษะกระบวนกำรต่ำงๆ ได้ด้วยตนเอง
เห็ น คุณค่ำและควำมส ำคั ญของศิล ปวัฒ นธรรมไทยทำงดนตรี - นำฏศิ ล ป์ นำควำมรู้ที่ ไ ด้ ม ำ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่ำงเหมำะสม เกิดควำมรักและหวงแหนในศิลปะวัฒนธรรมไทยที่เป็น
มรดกของชำติ มีจิ ตสำธำรณะในกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ คงอยู่สื บไป โดยสอดคล้องกับหลั ก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกรุงเทพมหำนครและเขตดอนเมือง ตลอดจนเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน
ตัวชี้วัด ศ 2.1
ศ 2.2
ศ 3.1
ศ 3.2

ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1

ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6
ป.6/2 ป.6/3
ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6
ป.6/2

รวมจานวนตัวชี้วัด 17 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ศ 21101 รายวิชา ศิลปะ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

สาระทัศนศิลป์
ศึกษำเรื่องควำมแตกต่ำงและควำมคล้ำยคลึงกันของทัศนธำตุและสิ่งแวดล้อม หลักกำรออกแบบ
งำนทั ศ นศิ ล ป์ โดยเน้ น ควำมเป็ น เอกภำพ ควำมกลมกลื น และควำมสมดุ ล หลั ก กำรวำดภำพแสดง
ทัศนียภำพ เอกภำพควำมกลมกลืนของเรื่องรำวในงำนปั้นหรืองำนสื่อผสม ควำมแตกต่ำงของงำนทัศนศิลป์
ในวัฒนธรรมไทยและสำกล
โดยใช้วิธีกำรศึกษำ บรรยำย ระบุ วำดภำพทัศนียภำพแสดงให้เห็นระยะไกล ใกล้ เป็น 3 มิติ
รวบรวมงำนปั้นหรือสื่อผสมมำสร้ำงเป็นเรื่องรำว 3 มิติ
เห็นคุณค่ำควำมสวยงำมตำมธรรมชำติ เกิดควำมชื่นชมธรรมชำติ สื่อควำมหมำยและควำมรู้สึก
จำกกำรรับรู้ควำมงำมเป็นงำนศิลปะ เห็นคุณค่ำงำนทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม
สาระดนตรี
ศึกษำและปฏิบั ติเกี่ยวกับเพลงไทย เพลงสำกล และกำรปฏิบัติตำมตัวโน้ต เครื่องหมำยและ
สัญลักษณ์ทำงดนตรี โน้ตบทเพลงไทยและสำกล วิธีกำรขับร้องบทเพลงในรูปแบบต่ำงๆ
โดยใช้วิธีกำรศึกษำ อ่ำน เขียนโน้ตไทยและโน้ตสำกล ขับร้องเพลงไทยและเพลงสำกล
เห็นคุณค่ำและเกิดควำมชื่นชมต่อดนตรี กล้ำแสดงออก ร่วมกิจกรรมดนตรีด้วยควำมสนุกสนำน
นำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่ำของดนตรีที่เป็นวัฒนธรรม
สาระนาฏศิลป์
ศึกษำเรื่องอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อกำรโน้มน้ำวอำรมณ์หรือควำมคิดของผู้ชม กำร
แสดงนำฏศิลป์ กำรปฏิบัตินำฏยศัพท์และภำษำท่ำทำงนำฏศิลป์ ระบำเบ็ดเตล็ด รำวงมำตรฐำน
โดยใช้วิธีกำรอธิบำย แสดงระบำเบ็ดเตล็ด รำวงมำตรฐำน
เห็นคุณค่ำ ควำมสำคัญของกำรแสดงนำฏศิลป์และละคนในชีวิตประจำวัน มีทักษะในกำรทำงำน
เป็นกลุ่ม นอกจำกนี้ ได้มีกำรบูรณำกำรสำระกำเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักสูตรกรุงเทพศึกษำ และกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่ประชมคมอำเซียนต่อไป
ตัวชี้วัด ศ 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4
ศ 2.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
ศ 3.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
รวมจานวนตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ศ 21102 รายวิชา ศิลปะ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

สาระทัศนศิลป์
ศึกษำเรื่องเอกภำพควำมกลมกลืนของเรื่องรำวในงำนปั้นหรืองำนสื่อผสม กำรออกแบบรูปภำพ
สัญลักษณ์ หรืองำนกรำฟิกอื่น ในกำรนำเสนอควำมคิดและข้อมูล กำรประเมินงำนทัศนศิลป์ ลักษณะ
รูปแบบงำนทัศนศิลป์ของชำติ ของกรุงเทพมหำนครและเขตดอนเมือง รวมถึงงำนทัศนศิลป์ของภำคต่ำงๆ
ในประเทศไทย
โดยใช้วิธีศึกษำ บรรยำย ระบุ เปรียบเทียบ รวบรวมงำนปั้นหรือสื่อผสมมำสร้ำงเป็นเรื่องรำว 3
มิติ ออกแบบรู ป ภำพ สั ญลั กษณ์ห รื องำนกรำฟิ ก ประเมินทัศนศิล ป์ เห็ นคุณค่ำ เกิดควำมชื่นชมกำร
สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์และคุณค่ำงำนทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรม
สาระดนตรี
ศึกษำเรื่องเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มำจำกวัฒนธรรมที่ต่ำงกัน ประเภทของวงตนตรี
ไทย วงดนตรี พื้น เมือง กำรถ่ำยท อดอำรมณ์ของบทเพลง กำรประเมินคุณภำพของบทเพลงและกำร
นำเสนอบทเพลง กำรใช้และบำรุงรักษำเครื่องดนตรี ดนตรีกับสังคมไทย
โดยใช้วิธีกำรเปรียบเทียบ ระบุ อภิปรำย จัดประเภทของวงดนตรี แสดงควำมคิดเห็น ยำเสนอ
ตัวอย่ำงเพลงที่ตนเองชื่นชอบ กำรนำเสนอผลงำนด้ำนดนตรี ใช้เกณฑ์ประเมินคุณภำพงำนดนตรีหรือเพลง
ที่ฟัง เห็นคุณค่ำและเกิดควำมชื่นชมต่อดนตรี กล้ำแสดงออก ร่วมกิจกรรม ดนตรี ด้วยควำมสนุกสนำน นำ
ดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่ำของดนตรีที่เป็นวัฒนธรรม
สาระนาฏศิลป์
ศึกษำรูปแบบกำรแสดงนำฏศิลป์ นำฏศิลป์พื้นบ้ำน นำฏศิลป์นำนำชำติ กำรทำงำนเป็นกลุ่มใน
กระบวนกำรผลิตกำรแสดง หลักในกำรชมกำรแสดง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่นแปลงของนำฏศิลป์ นำฏศิลป์
พื้นบ้ำน ละครไทย และละครพื้นบ้ำน
โดยใช้วิธีกำรศึกษำกำรแสดงนำฏศิล ป์และละคนในรูปแบบง่ำยๆ กำรนำเสนอผลงำนด้ำน
นำฏศิลป์ ระบุปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของนำฏศิลป์ ทักษะกำรทำงำนเป็นกลุ่ม เห็นคุณค่ำและ
ควำมสำคัญของกำรสร้ำงสรรค์งำนนำฏศิลป์ และละคนในชีวิตประจำวัน มีทักษะในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
ซำบซึ้ง เห็ น คุณค่ำ นำฏศิล ป์ ซึ่งเป็ น มรดกทำงวัฒ นธรรมและเป็นเอกลั ก ษณ์ ของชำติ นอกจำกนี้ ไ ด้ มี
กำรบู ณ ำกำรกำรเรี ย นรู้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญำเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและหลั ก สู ต รกรุ ง เทพศึ ก ษำ
ตลอดจนกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนต่อไปด้วย
ตัวชี้วัด ศ 1.1 ม.1/5 ม.1/6
ศ 1.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
ศ 2.1 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
ศ 3.1 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5
ศ 3.2 ม.1/1 ม.1/2
รวมจานวนตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ศ 22101 รายวิชา ศิลปะ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1-2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

สาระทัศนศิลป์
ศึกษำรูปแบบและแนวคิดในงำนทัศนศิลป์ ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงของรูปแบบกำรใช้
วัสดุ อุปกรณ์ในงำนทัศนศิลป์ของศิลปิน เทคนิคในกำรวำดภำพเพื่อสื่อควำมหมำย
โดยใช้วิธีกำรศึกษำ บรรยำย ระบุ กำรยกตัวอย่ำงผลงำนทัศนศิลป์เพื่อศึกษำเปรียบเทียบ เห็น
คุณค่ำของงำนทัศนศิลป์ รู้และเข้ำใจว่ำวัฒนธรรมมีผลต่อกำรสร้ำงผลงำนทัศนศิลป์
สาระดนตรี
ศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องหมำยและสัญลักษณ์ทำงดนตรี สร้ำงสรรค์บทเพลงไทย เทคนิค
กำร้องและประเมินงำนดนตรี อำชีพดนตรี
โดยใช้กระบวนกำรปฏิบัติจริงในกำร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบกำรร้องเพลง
ด้วยบทเพลงที่หลำกหลำยรูปแบบ กำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับตนตรี กำรวิเครำะห์วิจำรณ์คุณค่ำดนตรี
กำรดนตรีถ่ำยทอดควำมรู้สึก เพื่อให้เข้ำใจและแสดงออกทำงดนตรีอย่ำงสร้ำงสรรค์ เกิดควำมคิดต่อตนตรี
อย่ำงอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ในชีวิตประจำวัน
สาระนาฏศิลป์
ศึกษำควำมรู้พื้นฐำนด้ำนนำฏศิลป์ไทย กำรแสดงนำฏศิลป์ นำฏศิลป์พื้นเมือง
โดยใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ วิพำกษ์วิจำรณ์ สร้ำงและนำเสนอผลงำนนำฏศิลป์ให้ได้ผ ล
ตำมที่ต้องกำร เห็นคุณค่ำ ควำมสำคัญของกำรแสดงนำฏศิลป์และละคนในชีวิตประจำวัน มีทักษะในกำร
ทำงำนเป็นกลุ่ม นอกจำกนี้ ได้มีกำรบูรณำกำรสำะกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักสูตรกรุงเทพศึกษำ และกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนต่อไป
ตัวชี้วัด ศ 1.1
ศ 2.1
ศ 3.1
ศ 3.2

ม.2/1
ม.2/2
ม.2/1
ม.2/1

ม.2/2 ม.2/3
ม.2/2 ม.2/2 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7
ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5
ม.2/2

รวมจานวนตัวชี้วัด 16 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ศ 22102 รายวิชา ศิลปะ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1-2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

สาระทัศนศิลป์
บรรยำย อภิปรำยรูปแบบงำนทัศนศิลป์ในโฆษณำ กำรวำดภำพถ่ำยทอดบุคลิกลักษณะของตัว
ละคร สร้ำงเกณฑ์ในกำรปะเมินและวิจำรณ์งำนทัศนศิลป์ รวมทั้งนำผลกำรวิ จำรณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนำงำน เปรียบเทียบเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่ำงๆ ที่สะท้อนในงำนทัศนศิลป์
โดยใช้วิธีศึกษำ บรรยำย ระบุ เปรียบเทียบ ประเมินงำนทัศนศิลป์รวมทั้งแสดงผลงำน เห็น
คุณค่ำงำนทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมของยุคสมัยต่ำงๆ
สาระดนตรี
ศึ ก ษำเกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบดนตรี ใ นแต่ ล ะวั ฒ นธเรรม ดนตรี ใ นวั ฒ นธรรมต่ ำ งประเทศ
ประวัติศำสตร์ดนตรีที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
โดยใช้วิธีกำรเปรียบเทียบ ระบุ อภิปรำย บรรยำย เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจควำมไพเรำะ
ของตนตรี เห็นคุณค่ำและเกิดควำมชื่นชมต่อดนตรี กล้ำแสดงออก ร่วมกิจกรรมดนตรีด้วยควำมสนุกสนำน
นำตนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่ำของตนตรีที่เป็นมรดกและเอกลักษณ์ของชำติ
สาระนาฏศิลป์
ศึกษำเรื่องรูปแบบกำรแสดงนำฏศิลป์พื้นเมือง บูรณำกำรนำฏศิลป์ หลักและวิธีกำรแสดงละคร
ละครไทย และละครพื้นบ้ำน
โดยใช้วิธีกำรศึกษำกำรแสดงนำฏศิล ป์และละครในรูป แบบง่ ำยๆ กำรนำเสนอผลงำนด้ ำ น
นำฏศิลป์ ระบุปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของนำฏศิลป์ ทักษะกำรทำงำนเป็นกลุ่ม เห็นคุณค่ำและ
ควำมสำคัญของกำรสร้ำงสรรค์งำนนำฏศิลป์ และละคนในชีวิตประจำวัน มีทักษะในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
ซำบซึ้ง เห็นคุณค่ำ นำฏศิลป์ซึ่งเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของชำติ นอกจำกนี้ ได้บูรณำ
กำรสำระกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักสูตรกรุงเทพศึกษำ และ
กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ตัวชี้วัด ศ 1.1
ศ 1.2
ศ 2.1
ศ 2.2
ศ 3.1
ศ 3.2

ม.2/4
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1

ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7
ม.2/2 ม.2/3
ม.2/2
ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5
ม.2/2 ม.2/3

รวมจานวนตัวชี้วัด 18 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ศ 23101 รายวิชา ศิลปะ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1-2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

สาระทัศนศิลป์
บรรยำยสิ่ งแวดล้ อมและงำนทัศนศิล ป์ที่เลื อ กมำโดยใช้ควำมรู้เรื่ อ งทัศนธำตุ และหลั กกำร
ออกแบบ ระบุและบรรยำยเทคนิค วิธีกำร ของศิลปินในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ งิเครำะห์และบรรยำย
วิธีกำรใช้ทีศนธำตุและหลักกำรออกแบบในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภำพ มีทักษะในกำร
สร้ำงงำนทัศนศิลป์อย่ำงน้อย 3 ประเภท มีทักษะในกำรผสมผสำนวัสดุต่ำงๆ ในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์โดย
ใช้หลักเกณฑ์กำรออกแบบ สร้ำงงำนทัศนศิลป์ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถ่ำยทอดประสบกำรณ์และ
จินตนำกำร
ศึกษำและอภิปรำยเกี่ยวกับงำนทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่ำทำงวัฒนธรรม
สาระดนตรี
เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงำนดนตรีและงำนศิลปะอื่น ร้ องเพลง เล่นตนตรีเดี่ยวและเล่น
รวมวง โดยเน้นเทคนิคกำร้อง กำรเล่น กำรแสดงออก และคุณภำพเสียง แต่งเพลงสั้นๆ ประกอบจังหวะ
ง่ำยๆ
บอกวิวัฒนำกำรของดนตรีในแต่ละยุคสมัย
สาระนาฏศิลป์
ระบุโครงสร้ำงของบทละครโดนใช้ศัพท์ทำงกำรละคร ใช้นำฏยศัพท์ หรือศัพท์ทำงกำรละครที่
เหมำะสมบรรยำยเปรียบเทียบกำรแสดงอำกัปกริยำของคนในชีวิตประจำวันและในกำรแสดง มีทักษะกำร
ใช้ควำมคิดในกำรพัฒนำรูปแบบกำรแสดง มีทักษะในกำรแปลควำมและกำรสื่อสำรผ่ำนกำรแสดงฃ
ออกแบบและจัดทำอุปกรณ์และเครื่องแต่งกำยเพื่อแสดงนำฏศิลป์และละครที่มำจำกวัฒนธรรม
ต่ำงๆ นอกจำกนี้ ได้มีกำรบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักสูตรกรุงเทพศึกษำ และกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่ประชมคมอำเซียนต่อไป
ตัวชี้วัด ศ 1.1
ศ 1.2
ศ 2.1
ศ 2.2
ศ 3.1

ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1

ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/7 ม.3/9
ม.3/2
ม.3/2 ม.3/4 ม.3/5
ม.3/2
มง3/2 ม.3/3 ม.3/6 ม.3/7

รวมจานวนตัวชี้วัด 20 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ศ 22102 รายวิชา ศิลปะ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1-2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

สาระทัศนศิลป์
สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ สื่อควำมหมำยในเรื่องรำวต่ำงๆ โดยประยุกต์ใช้ทัศนธำตุ และหลักกำร
ออกแบบ วิเครำะห์และอภิปรำยรูปแบบ เนื้อหำและคุณค่ำในงำนทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่นหรือของ
ศิลปิน สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์เพื่อบรรยำยเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
โดยใช้เทคนิคที่หลำกหลำย ระบุอำชีพที่เกี่ยวข้องกับงำนทัศนศิลป์และทักษะที่จำเป็นในกำร
ประกอบอำชีพนั้นๆ เลือกงำนทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นอย่ำงเหมำะสม และนำไปจัดนิทรรศกำร
เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของำนทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสำกล
สาระดนตรี
บอกเหตุ ผ ลในกำรเลื อ กใช้ อ งค์ ป ระกอบดนตรี ใ นกำรสร้ ำ งสรรค์ ง ำนดนตรี ข องตนเอง
เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงงำนดนตรีของดนตรีและผู้ อื่น อธิบำยเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อ
บุคคลและสังคม นำเสนอหรือจัดกำรแสดงตนดตรีที่เหมำะสมโดยกำรบูรณำกำรกับสำระกำรเรียนรู้อื่นใน
กลุ่มศิลปะ อธิบำยถึงลักษณะเด่นของงำนดนตนรีที่ได้รับกำรยอมรับ
สาระนาฏศิลป์
วิจำรณ์ เปรียบเทียบ งำนนำฏศิลป์ที่มีควำมแตกต่ำงกันโดยใช้ควำมรู้เรื่ององค์ประกอบทำง
นำฏศิลป์ จัดกำรแสดงในบทบำทหน้ำที่ต่ำงๆ นำเสนอแนวคิดจำกเนื้อเรื่องของกำรแสดงที่สำมำรถนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน บอกควำมสำคัญและบทบำทของนำฏศิลป์และกำรละครในชีวิตประจำวัน แสดงควำม
คิดเห็นในกำรอนุรักษ์นำฏศิลป์ไทยให้คงอยู่ นอกจำกนี้ ได้มีกำรบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
บริบทหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักสูตรกรุงเทพศึกษำ และกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน
ตัวชี้วัด ศ 1.1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/7 ม.3/8 ม.3/9
ม.3/10 ม.3/11
ศ 1.2 ม.3/2
ศ 2.1 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7
ศ 2.2 ม.3/1
ศ 3.1 ม.3/1 มง3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7
ศ 3.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3
รวมจานวนตัวชี้วัด 20 ตัวชี้วัด
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7. รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
ง 11101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ง 12101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ง 13101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ง 14101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ง 15101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ง 16101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

40
40
40
80
80
80

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

40
40
40
40
40
40

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายวิชาพื้นฐาน
ง 21101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ง 21102 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ง 22101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ง 22102 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ง 23101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ง 23102 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาเพิ่มเติม
–
--------------------------------------------------
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1 นก.
1 นก.
1 นก.
1 นก.
1 นก.
1 นก.

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ง 11101 รายวิชา การงานอาชีพฯ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

อธิบำยวิธีกำรแต่งกำย กำรจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้บนโต๊ะ ตู้ ชั้น กำรหยิบจับและใช้ของ
ใช้ส่วนตัว กำรแต่งกำยด้วยตนเอง กำรใช้อุปกรณ์ในกำรประกอบอำหำร กำรใช้อุปกรณ์ในกำรดูแล
รักษำพืช กำรใช้อุปกรณ์วั ดระยะและตัดกระดำษ กำรพับกระดำษเป็น ของเล่น
ฝึกปฏิบัติใช้วัสดุอุปกรณ์ในกำรประกอบอำหำร ใช้อุปกรณ์ในกำรดูแลรักษำพืช ใช้อุปกรณ์วัด
ระยะและตัดกระดำษ พับกระดำษเป็นของเล่น โดยใช้ทักษะกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นขั้นตอน กำร
จัดกำร กระบวนกำรแก้ปัญหำ กำรทำงำนร่วมกัน กำรแสวงหำควำมรู้ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ท ำงำนเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ตนเอง และรู้ จั ก สร้ ำ งองค์ ค วำมรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยยึ ด หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
สอดคล้องกับบริบทของกรุงเทพมหำนคร และในอำเซียน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อกำรทำงำน มีควำมกระตือรือร้นและตรงเวลำในกำรทำงำน
ตลอดจนนำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป. ๑/๑ , ป. ๑/๒ , ป. ๑/๓
รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ง 12101 รายวิชา การงานอาชีพฯ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

อธิบำยบทบำทและหน้ำที่ของสมำชิกในบ้ำน อธิบำยวิธีกำรและประโยชน์ของกำรกวำดบ้ำน
กำรล้ำงจำน กำรจัดวำงเสื้อผ้ำ กำรเก็บเสื้อผ้ำ กำรเก็บรองเท้ำ กำรช่วยครอบครัวเตรียมและประกอบ
อำหำร กำรเพำะเมล็ด กำรดูแลแปลงเพำะกล้ำ กำรทำของเล่นและประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวตำมกระบวนกำร
เทโนโลยี
ฝึกปฏิบัติกวำดบ้ำน ล้ำงจำน จัดวำงเสื้อผ้ำ เก็บเสื้อผ้ำ เก็ บรองเท้ำ ช่วยครอบครัวเตรียมและ
ประกอบอำหำร เพำะเมล็ด ดูแลแปลงเพำะกล้ำ ทำของเล่นและประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวตำมกระบวนกำร
เทคโนโลยี โดยใช้ทักษะกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นขั้นตอน กำรจัดกำรกระบวนกำรแก้ปัญหำ กำร
ท ำงำนร่ ว มกั น กำรแสวงหำควำมรู้ ให้ มี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจในกำรท ำงำนเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ตนเองและ
ครอบครัว เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในกำรทำงำนอย่ำงเหมำะสมกับงำน ตลอดจนรู้จักสร้ำงองค์
ควำมรู้ด้วยตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของกรุงเทพมหำนคร และในอำเซียน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจคติที่ดีต่อกำรทำงำน มีควำมประหยัดและปลอดภัยในกำรทำงำน ตลอดจน
นำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด 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
รวมจานวนตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ง 13101 รายวิชา การงานอาชีพฯ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลอย่ำงมีขั้นตอน และนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่ำงๆ และบอกวิธีดูแลรักษำ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ วิธีกำรและประโยชน์กำรทำงำนเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม
ทำงำนอย่ำงเป็นขั้นตอนตำมกระบวนกำรทำงำนด้วยควำมสะอำด ควำมรอบคอบและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม สร้ำงของเล่นของใช้อย่ำงง่ำยโดยกำหนดปัญหำหรือควำมต้องกำร รวบรวมข้อมูล ออกแบบ
โดยถ่ ำ ยทอดควำมคิ ด เป้ น ภำพร่ ำ ง 2 มิ ติ ลงมื อ สร้ ำ ง และประเมิ น ผล เลื อ กใช้ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ใ น
ชีวิตประจำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ มีกำรจัดสิ่งของเครื่องใช้นำกลับมำใช้ใหม่
โดยใช้ทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสืบเสำะแสวงหำควำมรู้ในกำรทำงำน
กำรสืบค้นข้อมูลต่ำงๆ กำรสื่อสำร กำรแก้ปัญหำ กำรทำงำนร่วมกัน กำรออกแบบสิ่งต่ำงๆ ขึ้นนำมำใช้ใหม่
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ เห็นคุณค่ำ สำมำรถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ตำมทักษะกระบวนกำรทำง
เทคโนโลยีอย่ำงมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ให้สอดคล้องกับบริบทของกรุงเทพมหำนครและในอำเซียน
เห็นคุณค่ำของกำรนำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม มีจิตสำนึกมีค่ำนิยมที่เหมำะสม
ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรดำรงชีวิตและครอบครัวของตนเองและสำมำรถทำงำนด้วยควำมรอบคอบ
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ทำงำนเป็นขั้นตอน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด 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
รวมจานวนตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด

163

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ง 14101 รายวิชา การงานอาชีพฯ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 80 ชั่วโมง/ปี

ศึกษำควำมส ำคัญ อธิบ ำยควำมหมำย กำรดูแลของใช้ส่ ว นตัว กำรจัดเก็บสิ่ งของเครื่ อ งใช้
มำรยำทในกำรอยู่ร่วมกับผู้อื่น กำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรในกำรทำงำนอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ กำร
ซ่อมแซมเสื้อผ้ำด้วยกำรด้น กำรขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้ำ กำรประกอบอำหำรและเครื่องดื่ม มำรยำทในกำร
รับประทำนอำหำร เครื่องมือกำรเกษตร กำรปลูกผักสวนครัว กำรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กำรเพำะต้นอ่อน
ทำนตะวัน กำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำ กำรเลี้ยงปลำสวยงำม กำรซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ กำร
ประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งจำกกระดำษและใบตอง กำรจัดเก็บเอกสำรส่วนตัว กำรสร้ำงอำชีพ
มีทักษะในกำรสืบเสำะแสวงหำควำมรู้ มีกระบวนกำรทำงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยอย่ำงเป็น
ขั้นตอน กำรสื่อสำร กำรแก้ปัญหำ กำรทำงำนร่วมกัน มีมำรยำทในกำรทำงำน และมีทักษะชีวิต
มีเจตคติที่ดี เห็นควำมสำคัญ เสียสละ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ต่อกำรทำงำนตำมกระบวนกำรกำร
ทำงำน กำรใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดควำมมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในกำรทำงำน ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ
เห็นคุณค่ำของกำรทำงำนและกำรสร้ำงอำชีพสุจริตตำมวิถีของควำมพอเพียงภำยใต้บริบทของโรงเรียนตำม
โครงกำรในพระรำชดำริ กรุงเทพมหำนคร และอำเซียน
ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔ /๔
ง 2.๑ ป.๔/๑
รวม 5 ตัวชี้วดั
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ง 15101 รายวิชา การงานอาชีพฯ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 80 ชั่วโมง/ปี

อธิบำยเหตุผลในกำรจัดห้องครัว กำรจัดตู้เอกสำร กำรจัดโต๊ะอำหำร กำรจัดตู้เย็น กำรทำควำม
สะอำดห้องน้ำและห้องส้วม กำรซักเสื้อผ้ำ กำรตำกเสื้อผ้ำ กำรเก็บเสื้อผ้ำ กำรพับเสื้อผ้ำ กำรรีดเสื้อผ้ำ กำร
ซ่อมแซมเสื้อผ้ำด้วยกำรสอย กำรเย็บเครื่องเกำะเกี่ยว กำรเลือกซื้ออำหำรและเครื่องดื่ม กำรปลูกพืชใน
แผลง กำรซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้ำน กำรทำบัญชีครัวเรือน กำรจัดเก็บเอกสำรสำคัญ กำรดูแลรักษำ
และใช้สมบัติส่วนตัว สมำชิกในครอบครัวและส่วนรวม กำรประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจำกวัสดุเหลือใช้ที่มี
อยู่ในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนกำรเทคโนโลยี อธิบำยทักษะกำรสร้ำงชิ้นงำนและควำมคิดสร้ำงสรรค์ อธิบำย
ควำมหมำยและวิวัฒนำกำรของเทคโนโลยี กำรเลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ต่อชีวิต
สังคม กำรจัดกำรสิ่งของเครื่องใช้ด้วยกำรแปรรูปแล้วนำกลับมำใช้ใหม่ กำรค้นหำและรวบรวมข้อมูลที่สนใจ
และเป็นประโยชน์จำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ที่เชื่อถือได้ตำมวัตถุประสงค์ กำรสร้ำงงำนเอกสำรด้วยโปรแกรม
ประมวลคำ อำชีพต่ำงๆ ในชุมชนและควำมแตกต่ำงของอำชีพ
ฝึกปฏิบัติจัดห้องครัว จัดตู้อำหำร จัดโต๊ะอำหำร จัดตู้เย็น ทำควำมสะอำดห้องน้ำและห้องส้วม
ซักเสื้อผ้ำ ตำกเสื้อผ้ำ เก็บเสื้อผ้ำ พับเสื้อผ้ำ รีดเสื้อผ้ำ ซ่อมแซมเสื้อผ้ำด้วยกำรสอย เย็บเครื่องเกำะเกี่ยว
เลือกซื้ออำหำรและเครื่องดื่ม ปลูกพืชในแปลง ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้ำน ทำบัญชี ครัวเรือน จัดเก็บ
เอกสำรสำคัญ ดูแลรักษำและใช้สมบัติส่วนตัว สมำชิกในครอบครัวและส่วนรวม ประดิษฐ์ของใช้ ของ
ตกแต่งจำกวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยใช้กระบวนกำรเทคโนโลยี เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
อย่ำงสร้ำงสรรค์ต่อชีวิต สังคม จัดกำรสิ่งของเครื่องใช้ด้ วยกำรแปรรูปแล้วนำกลับมำใช้ใหม่ ค้นหำและ
รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็นประโยชน์จำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ที่เชื่อถือได้ตำมวัตถุประสงค์ สร้ำงงำน
เอกสำรด้ว ยโปรแกรมประมวลคำ ส ำรวจข้อมูล เกี่ยวกับอำชีพต่ำงๆ ในเขตดอนเมือง และระบุควำม
แตกต่ำงของอำชีพโดยใช้ทักษะกระบวนกำรทำงำนอย่ ำงเป็นขั้นตอน กำรจัดกำร กระบวนกำรแก้ปัญหำ
กำรทำงำนร่วมกัน กำรแสวงหำควำมรู้ เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรทำงำนและรู้จักสร้ำงองค์ควำมรู้
ด้วยตนเองให้สอดคล้องกับบริบทของกรุงเทพมหำนครและในอำเซียน
เกิดเจตคติที่ดีต่อกำรทำงำน มีมำรยำทในกำรทำงำนกับสมำชิกในครอบครัว มีควำมประณีตใน
กำรทำงำน มีจิตสำนึกในกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรในกำรทำงำนอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ ตลอดจนนำ
ควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด ง 1.1
ง 2.1
ง 3.1
ง 4.1

ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1

ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5
ป.5/2
ป.5/2

รวมจานวนตัวชี้วัด 13 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ง 16101 รายวิชา การงานอาชีพฯ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 80 ชั่วโมง/ปี

อภิปรำยแนวทำงในกำรดูแลรักษำสมบัติภำยในบ้ำน กำรซ่อมแซมเสื้อผ้ำด้วยกำรปะและกำรชุน
กำรจัดอำหำรให้สมำชิกในครอบครัว กำรเตรียมประกอบอำหำรและเครื่องดื่ มให้สมำชิกในครอบครัว กำร
เลี้ยงปลำสวยงำม กำรติดตั้ง ประกอบของใช้ในบ้ำน กำรสร้ำงของใช้ ของตกแต่งให้สมำชิกในครอบครัว
หรือเพื่อนในโอกำสต่ำงๆ โดยใช้กระบวนกำรเทคโนโลยี แผนที่คิดควำมคิดและทักษะกำรสร้ำงชิ้นงำน
อธิบำยส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี หลักกำรเบื้องต้นของกำรแก้ปัญหำ กำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำร
ค้นหำข้อมูล กำรเก็บรักษำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่ำงๆ กำรนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมำะสม
โดยเลื อ กใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ป ระยุ ก ต์ กำรใช้ ค อมพิ เ ตอร์ ส ร้ ำ งชิ้ น งำนจำกจิ น ตนำกำรหรื อ งำนที่ ท ำใน
ชีวิตประจำวัน กำรวำงแผนในกำรเลือกอำชีพ กำรระบุควำมรู้ควำมสำมำรถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับ
อำชีพที่สนใจ
ฝึกปฏิบัติดูแลรักษำสมบัติภำยในบ้ำน ซ่อมแซมเสื้อผ้ำด้วยกำรปะและกำรชุน จัดอำหำรให้
สมำชิกในครอบครัว เตรียมประกอบอำหำรและเครื่องดื่มให้สมำชิกในครอบครัว เลี้ยงปลำสวยงำม ติดตั้ง
ประกอบของใช้ในบ้ำน สร้ำงของใช้ ของตกแต่งให้สมำชิกในครอบครัวหรือเพื่อนในโอกำสต่ำงๆ โดยใช้
กระบวนกำรเทคโนโลยี แผนที่ควำมคิด และทักษะกำรสร้ำงชิ้นงำน โดยใช้ทักษะกระบวนกำรทำงำนอย่ำง
เป็นขั้นตอน กำรจัดกำร กระบวนกำรแก้ปัญหำ กำรทำงำนร่วมกันและกำรแสวงหำควำมรู้ ใช้คอมพิวเตอร์
ในกำรค้นหำข้อมูล เก็บรักษำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่ำงๆ นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมำะสม
โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ใช้คอมพิวเตอร์สร้ำงชิ้นงำนจำกจินตนำกำรหรืองำนที่ทำในชีวิตประจำวัน
วำงแผนในกำรเลือกอำชีพ ระบุควำมรู้ควำมสำมำมรถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอำชีพที่สนใจให้สอดคล้อง
กับบริบทของกรุงเทพมหำนคร และในอำเซียน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อกำรทำงำน มีมำรยำทในกำรทำงำนกับครอบครัวและผู้อื่น มี
จิตสำนึกและควำมรับผิดชอบในกำรใช้คอมพิวเตอร์สร้ำงชิ้นงำน มีคุณธรรมในกำรประกอบอำชีพ ตลอดจน
นำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด ง 1.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3
ง 2.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3
ง 3.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5
รวมจานวนตัวชี้วัด 11 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง 21101-02 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 80 ชั่วโมง จานวน 2 หน่วยกิต

วิเครำะห์และอธิบำยขั้นตอนกำรใช้อุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกในกำรทำงำนบ้ำน กำรจัดและตกแต่ง
ห้องกำรเตรียมประกอบ จัด ตกแต่ง และบริกำรอำหำร กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร กำรประดิษฐ์ของใช้
ของตกแต่งจำกวัสดุในท้องถิ่น กำรจัดสวนในภำชนะ กำรซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ แนวทำงใน
กำรเลือกอำชีพโดยใช้กระบวนกำรตัดสินเลือกอำชี พ เห็นควำมสำคัญของกำรสร้ำงอำชีพและกำรเตรียมควำม
พร้อมเข้ำสู่อำชีพต่ำง ๆ สอดคล้องกับบริบทของกรุงเทพมหำนครและในอำเซียน
เลื อกใช้ อุป กรณ์ ให้ เหมำะสมกับ ลั กษณะงำน เรีย งล ำดั บ ขั้น ตอนกำรท ำงำนในรูป แบบแผนภำพ
ฝึกกำรวำงแผนและปฏิบัติงำนต่ำง ๆ อย่ำงมีหลักกำรและใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรทำงำนตำมที่วำงแผนไว้
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน
มีเจตคติที่ดีต่อกำรทำงำน ปลูกจิตสำนึกในกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ
สร้ำงเจตคติที่ดีต่อกำรประกอบอำชีพสุจริต และนำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

รหัสตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3
ง 4.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง 22101-02 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1-2

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 80 ชั่วโมง จานวน 2 หน่วยกิต

อธิบำยกำรจั ดและตกแต่งบ้ ำน กำรดูแลรักษำและตกแต่งสวน ควำมสำคัญของกำรตกแต่ง
เสื้อผ้ำและเครื่องแต่งกำย วิธีกำรปักผ้ำด้วยมือ ควำมหมำย ประเภท และควำมสำคัญของเครื่องดื่ม กำร
เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งและบริกำรเครื่องดื่ม กำรเลี้ยงไก่ไข่ กำรเลี้ยงปลำนิล กระบวนกำรเทคโนโลยี
กำรประยุกต์กำรออกแบบเทคโนโลยีเพื่อชีวิต กำรเลือกใช้เทคโนโลยีอย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรจัดกำรเทคโนโลยี
ควำมรู้ที่ใช้ในกำรสร้ำงชิ้นงำน งำนเขียนแบบ กำรสร้ำงสิ่งของเครื่องใช้ตำมกระบวนกำรเทคโนโลยี กำร
ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจำกวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น กำรติดต่อสื่อสำรและใช้บริกำรกับหน่วยงำน
ต่ำงๆ กำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์อำชีพ กำรเตรียมเข้ำสู่อำชีพ ทักษะที่จำเป็นต่อกำรประกอบอำชีพ
เขียนรำยงำน ค้นหำข้อมูล และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดและตกแต่งบ้ำน กำรดูแลรักษำและ
ตกแต่งสวน กำรปักผ้ำด้วยมือ เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งและบริกำรเครื่องดื่ม เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลำนิล
เลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ ำ งสร้ ำ งสรรค์ เสนอแนวทำงกำรจั ด กำรเทคโนโลยี สร้ ำ งสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ต ำม
กระบวนกำรเทคโนโลยี ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจำกวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น ติดต่อสื่อสำรและใช้
บริกำรกับหน่วยงำนต่ำงๆ
เห็นควำมสำคัญของกำรใช้ทักษะกระบวนกำรแสวงหำควำมรู้เพื่อพัฒนำกำรทำงำน กำรเลือกใช้
เทคโนโลยีอย่ำงสร้ำงสรรค์ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม กำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์อำชีพ กำรเตรียมตัว
เข้ำสู่อำชีพ และทักษะพื้นฐำนที่จำเป็นสำหรับกำรประกอบอำชีพที่สนใจ ตระหนักถึงกำรจัดกำรเทคโนโลยี
ด้ำนกำรลดใช้ทรัพยำกร เห็นคุณค่ำของกำรใช้กระบวนกำรแก้ปัญหำ กำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำร
แก้ปัญหำหรือสนองควำมต้องกำรงำนที่ผลิตเอง กำรมีมำรยำทในกำรบริกำรเครื่องดื่ม มีจิตสำนึกในกำร
ทำงำนและใช้ทรัพยำกรในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ อย่ำงมีเหตุผ ลตำมบริบทของกรุงเทพ
ศึกษำ และตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในประชำคมอำเซียน
ตัวชี้วัด ง 1.1
ง 2.1
ง 3.1
ง 4.1

ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1

ม.2/2
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/2

ม.2/3
ม.2/3 ม.2/4
ม.2/3 ม.2/4
ม.2/3

รวมจานวนตัวชี้วัด 14 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง 23101-02 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1-2

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 80 ชั่วโมง จานวน 2 หน่วยกิต

ศึกษำ วิเครำะห์ อภิปรำย สรุปพร้อมนำเสนอเกี่ยวกับหลักกำรทำโครงงำน เป็นกำรพัฒนำผลที่
เกิดจำกกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ดำเนินกำรพัฒนำตำมควำมสนใจ และควำมถนัด โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
หลักกำรพื้นฐำนในกำรเขียนโปรแกรม แนวคิดและหลักกำรโปรแกรม โครงสร้ำงโปรแกรม ตัวแปร กำร
ลำดับคำสั่ง กำรตรวจสอบเงื่อนไข กำรควบคุมโปรแกรม คำสั่งแสดงผลและรับข้อมูล กำรเขียนโปรแกรม
แบบง่ำยๆ กำรเขียนสคริปต์ เช่น จำวำสคริปตื แฟลช กำรเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมำะสมกับลักษณะงำน กำร
ใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลมำช่วยในกำรนำเสนองำน กำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้ำงงำนตำมหลักกำรทำ
โครงงำน โดยมีกำรอ้ำงอิงแหล่งข้อมูล ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ไม่คัดลอกผลงำนผู้อื่น ใช้คำสุภำพ และไม่
สร้ำงควำมเสียหำยต่อผู้อื่น
ใช้กระบวนกำรสืบค้น กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กระบวนกำรพัฒนำค่ำนิยม กระบวนกำรทำงำน
กลุ่ มและกระบวนกำรแก้ปั ญหำ เพื่อให้ เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมคิด จนสำมำรถสร้ำงชิ้นงำนจำก
จินตนำกำรหรืองำนที่ทำในชีวิตประจำวัน ตำมหลักกำรทำโครงงำนที่หลำยจนสำมำรถวิเครำะห์ ประเมิน
ทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพของตนเอง อย่ำงมีเหตุผลตำมบริบทของกรุงเทพมหำนคร
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีประสิทธิภำพในกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบและมีทักษะในกำรใช้
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรทำงำน สำมำรถทำงำนตำมขั้นตอนและใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม สำมำรถทำงำน
ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข ปรับปรุงงำนอยู่เสมอ เห็นคุณค่ำของกำรทำงำน ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และสำระกำรเรียนรู้กรุงเทพศึกษำเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในประชำคมอำเซียน
ตัวชี้วัด ง 1.1
ง 2.1
ง 3.1
ง 4.1

ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1

ม.3/2 ม.3/3
ม.3/2
ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4
ม.3/2 ม.3/3

รวมจานวนตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัด

169

8. รายวิชาภาษาต่างประเทศ
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
อ 11101 ภำษำอังกฤษ
อ 12101 ภำษำอังกฤษ
อ 13101 ภำษำอังกฤษ
อ 14101 ภำษำอังกฤษ
อ 15101 ภำษำอังกฤษ
อ 16101 ภำษำอังกฤษ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

40
40
40
80
80
80

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

60
60
60
60
60
60

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

20
20
20
20
20
20

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

0.5 นก.
0.5 นก.
0.5 นก.
0.5 นก.
0.5 นก.
0.5 นก.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายวิชาพื้นฐาน
อ 21101 ภำษำอังกฤษ
อ 21102 ภำษำอังกฤษ
อ 22101 ภำษำอังกฤษ
อ 22102 ภำษำอังกฤษ
อ 23101 ภำษำอังกฤษ
อ 23102 ภำษำอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
อ 21201
อ 21202
อ 22201
อ 22202
อ 23201
อ 23202

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
--------------------------------------------------
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นก.
นก.
นก.
นก.
นก.
นก.

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา อ 11101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

ปฏิบัติตำมคำสั่งง่ำยๆ ที่ฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อ่ำนออกเสียง สะกดคำง่ำยถูกต้องตำม
หลักกำรอ่ำน เลือกภำพตรงตำมควำมหมำยของคำ ตอบคำถำมจำกกำรฟังเรื่องใกล้ตัว พูดตอบโต้ด้วยคำ
สั้นๆ ง่ำยๆ ในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลตำมแบบที่ฟัง พู ดขอและให้ข้อมูลง่ำยๆ ที่เกี่ยวกับตนเองตำมแบบ
ที่ฟัง พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว
พูดและทำท่ำทำงประกอบตำมวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศ
กำบสำคัญของเจ้ำของภำษำ เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมที่เหมำะสมกับวัย เพื่อพัฒนำกำรคิด
ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพศึกษำและบูรณำกำรอำเซียนศึกษำ ระบุตัวอักษรและเสียง
ตัวอักษรของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย บอกคำศัพท์เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
ฟัง พูดในสถำนกำรณ์ง่ำยๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ใช้ภำษำต่ำงประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยว
ข้อใกล้ตัว
ตัวชี้วัด ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2

ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3
ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4
ป.1/1
ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3
ป.1/1
ป.1/1
ป.1/1
ป.1/1

รวมจานวนตัวชี้วัด 16 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา อ 12101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

ศึกษำควำมรู้ ฝึกทักษะ กระบวนกำรและประสบกำณ์ด้ำนภำษำอังกฤษเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำม
คำสั่ง คำขอร้องที่ฟัง อ่ำนออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ำยๆ พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ำยๆ ใน
กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว พูดและทำท่ำทำงประกอบตำมมำรยำท
สังคม วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ ชอกชื่อและคำศัพท์ง่ำยๆ เกี่ยวกับเทศกำล วัน สำคัญ และเข้ำร่วม
กิจกรรมทำงภำษำ บอกควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ำยๆ ของภำษำอังกฤษ
และภำษำไทย ฟัง พูดในสถำนกำรณ์ง่ำยที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และกำรสื่อสำรเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ใช้ประโยคคำเดียว ประโยคเดี่ยว ในกำรสนทนำโต้ตอบตำมสถำนกำรณ์ เพื่อ
พัฒนำกำรคิดตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นดอนเมือง กรุงเทพศึกษำและบูรณำกำรอำเซียน
ศึกษำ ระบุตตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย บอกคำศัพท์เกี่ยวข้อกับกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้อื่น
โดยจัดประสบกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันของนักเรียนให้
ได้ศึกษำค้นคว้ำ ฝึกฝน ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปและรำยงำน
เพื่อพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และกระบวนกำรในกำรใช้ภำษำอังกฤษเกี่ยวกับกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน
มำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่ำงเหมำะสม มีทักษะชีวิต รวมทั้งมีควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่นในกำรทำงำน รักควำมเป็นไทยและ
มีจิตสำธำรณะ ใช้กำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำยสอดคล้องกับนักเรียน บริบทของสถำนศึกษำและ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ก ำหนด ซึ่ ง กำรพั ฒ นำควำมรู้ ทั ก ษะและกระบวนกำรเหล่ ำ นี้ โดยได้ ใ ห้ นั ก เรี ย นมี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถตำมตัวชี้วัดดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัด ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2

ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4
ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4
ป.2/1
ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3
ป.2/1
ป.2/1
2/1
2/2

รวมจานวนตัวชี้วัด 16 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา อ 13101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

ศึกษำคำสั่ง คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน กำรอ่ำนออกเสียง คำ กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว และบทพูด
เข้ำจังหวะและกำรสะกดคำ ตำมหลักกำรอ่ำนออกเสียง ศึกษำวงคำศัพท์สะสม ที่เป็นรูปธรรม ประมำณ
350-450 คำ และกำรใช้พจนำนุกรม กำรเลือก หรือระบุภำพให้ตรงกับควำมหมำยของคำ กลุ่มคำและ
ประโยคเดี่ยว เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อำหำร เครื่องดื่ม และนันทนำกำร
กำรตอบคำถำมจำกกำรฟังประโยคสนทนำ หรือนิทำนง่ำยๆ ที่มีภำพประกอบ กำรพูดโต้ตอบ ด้วยคำตอบ
สั้นๆ ง่ำยๆ กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล ได้แก่ กำรกล่ำวทักทำย กล่ำวลำ ขอบคุณ ขอโทษ กำรใช้ประโยคที่
ใช้บอกควำมต้องกำรหรือกำรพูดขอและให้ข้อมูลง่ำยๆ เกี่ยวกับตัวเองและเรื่องใกล้ตัว คำ และประโยคที่ใช้
ควำมรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่ำงๆ คำ และประโยคที่ใช้ในกำรพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง บุคคลไกล้ตัวและเรื่องใกล้ตัว คำ กลุ่มคำที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับบุคคล สัตว์และสิ่งของ กำรพูดและ
ทำท่ำประกอบตำมมำรยำทสังคม วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ คำศัพท์ที่ข้องกับเทศกำล วันสำคัญ งำน
ฉลอง และชี วิ ต ควำมเป็ น อยู่ ข องเจ้ ำ ของภำษำ กำรเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมทำงภำษำและวั ฒ นธรรม กำร
เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคของภำษำต่ำงประเทศ ภำษำไทย
และพัฒนำกำรคิดและเศรษฐกิจ พอเพี ง กรุงเทพศึกำและบูรณำกำรอำเซียนศึกำและกำรค้นคว้ำ กำร
รวบรวม และกำรนำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น กำรใช้ภำษำในกำรฟังและพูด อ่ำน
ในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น ในห้ องเรี ย นและสถำนศึกษำ กำรใช้ภ ำษำต่ำงประเทศในกำรสื บค้น และกำร
รวบรวมตำศัพท์ที่เกี่ยวข้อใกล้ตัวจำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ
โดยใช้ ทั ก ษะกระบวนกำรทำงภำษำ เน้ น กำรฟั ง พู ด ใช้ ป ระโยคค ำเดี่ ย ว ( One Word
Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ในกำรสนทนำโต้ตอบตำมสถำนกำรณ์ในชีวิตประจำวัน
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีทักษะในกำรสื่อสำรทำงภำษำ สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรแสดง
ควำมรู้สึก แสดงควำมคิดเห็น ได้อย่ำงเหมำะสมกับวัย เห็นควำมสำคัญของกำรเรียนภำษำอังกฤษ เป็นผู้
ใฝ่รู้ แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักควำมเป็นไทย ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
ตัวชี้วัด ต 1.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4
ต 1.2 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3./5
ต 1.3 ป.3/1 ป.3/2
ต 2.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3
ต 2.2 ป.3/1
ต 3.1 ป.3/1
ต 4.1 ป3/1
ต 4.2 ป3/2
รวมจานวนตัวชี้วัด 18 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา อ 14101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เวลา 80 ชั่วโมง/ปี

เข้ ำ ใจค ำสั่ ง ค ำขอร้ อ ง ประโยคข้ อ ควำมสั้ น ๆ บทสนทนำ เรื่ อ งสั้ น เรื่ อ งเล่ ำ นิ ท ำนสั้ น ๆ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ควำมต้องกำรของตน แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
สิ่งแวดล้อมและสังใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผล ตำเสนอควำมคิดรวบยอด บทเพลง บทกวี ข้อมูลจำกสิ่งต่ำงๆ
โดยกำรพูด เขีย น เข้ำใจควำมเหมือน ควำมแตกต่ำงของภำษำ และวัฒ นธรรมภำษำต่ำงประเทศกับ
ภำษำไทยจำกข้อควำมที่อ่ำน และรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกำลงำนฉลอง เห็นประโยชน์ในกำร
เรี ย นภำษำต่ ำ งประเทศ โดยสนใจเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมทำงภำษำและวั ฒ นธรรม แสวงหำควำมรู้ ควำม
เพลิดเพลินจำกภำษำต่ำงประเทศที่เกี่ย วข้องกับกลุ่ มสำระกำรเรียนรู้อื่นๆ ตลอดจนสื่อสำรขั้นพื้นฐำน
เกี่ยวกับอำชีพต่ำงๆ ในท้องถิ่นของตน
ดังนั้ น กำรเรี ย นรู้ ส ำระต่ำงๆ ในด้ำนภำษำเพื่อกำรสื่ อสำร ภำษำและวัฒ นธรรม ภำษำกั บ
ควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก เหล่ำนี้เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ ทักษะ ควำมสัมพันธ์ทำงภำษำเพื่ อ กำร
สื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร แสดงควำมรู้สึก และควำมคิดเห็นอย่ำงสร้ำงสรรค์ มีประสิทธิภำพและ
สุนทรียภำพในควำมสำมำรถใช้ภำษำต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้กำรศึกษำต่อ กำรประกอบ
อำชีพ กำรสร้ำงควำมร่วมมือ กำรอยู่ร่วมกันในสังคมและให้ผู้เรียนมีควำมรู้ เรื่องกรุงเทพศึกษำเพื่อนำไปใช้
ในกำรปรับตัวเข้ำกับบริบทของกรุงเทพมหำนคร และมีกำรเตรียมพร้อมเพื่อเข้ำสู่ระบบประชำคมอำเซียน
ตลอดจนดำเนินชียิตโดยจีดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำและช่วยลดกำรเกิดสภำวะโลกร้อน
รอบตัว
ตัวชี้วัด ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2

ป.4/1
ป.4/1
ป.4/1
ป.4/1
ป.4/1
ป.4/1
ป.4/1
ป.4/2

ป.4/2
ป.4/2
ป.3/4
ป.4/2
ป.4/2

ป.4/3 ป.4/4
ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5
ป.4/3
ป.4/3

รวมจานวนตัวชี้วัด 20 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา อ 15101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เวลา 80 ชั่วโมง/ปี

เข้ำใจคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำง่ำยๆ ที่ ฟังและอ่ำนในกำรเล่ นเกม กำรวำดภำพ หรือกำร
ทำอำหำรและเครื่ องดื่ม อ่ำนออกเสี ยงประโยค ข้อควำมและบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตำมหลั กกำรอ่ ำน
พัฒนำทักษะกำรใช้พจนำนุกรม ระบุ/วำดภำพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมำยวรรคตินตรงตำมควำมหมำยของ
ประโยค และข้อควำมสั้นที่ฟังหรืออ่ำน บอกใจควำมสำคัญและตอบคำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ
และนิทำนง่ำย หรือเรื่องสั้น ใช้ทักษะภำษำอังกฤษเพื่อสื่อควำมหมำยเกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
อำหำร เครื่องดื่ม เวลำว่ำงและนันทนำกำร กำรซื้อขำย ลมฟ้ำอำกำศ เป็นวงคำศัพท์สะสมประมำณ 750950 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนำมธรรม) พูด/เขียนโต้ตอบสื่อสำรระหว่ำงบุคคล ในกำรทักทำย
กล่ำว ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย กำรพูดแทรกอย่ำงสุภำพตำมมรรยำททำงสังคม เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล พูด/เขีนแสดงควำมต้องกำร ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือใน
สถำนกำรณ์ง่ำย พูด/เขียน เพื่อขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อ ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว พูด/เขียนแสดง
ควำมรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมตำมควำมสนใจ ใช้ถ้วยคำ
น้ำเสียงและกริยำท่ำทำงอย่ำงสุภำพตำมมรรยำททำงสังคมและวัฒนธรรมของข้ำวของภำษำ ตอบคำถำม
บอกควำมสำคัญของเทศกำล วันสำคัญ งำนฉลองและชีวิตควำมเป็นอยู่ง่ำยๆ ของเจ้ำของภำษำ บอกลำดับ
คำ (order) ตำมโครงสร้ำงประโยคภำษำอังกฤษและภำษำไทย บอกควำมเหมือน ควำมแตกต่ำงระหว่ำง
เทศกำลและงำนฉลองของเจ้ ำของภำษำกับภำษำไทย พูด/เขียน เพื่อนำเสนอข้อมูล จำกกำรค้ น คว้ ำ
รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ฟังและพูด/อ่ำน ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถำนศึกษำ ใช้ภำษำอังกฤษในกำรสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ มีเจตคติที่ดี เห็นประโยชน์
และคุณค่ำในกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
ตัวชี้วัด ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2

ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1

ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2

ป.5/3 ป.5/4
ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5
ป.5/3
ป.5/3

รวมจานวนตัวชี้วัด 20 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา อ 16101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เวลา 80 ชั่วโมง/ปี

เข้ำใจคำสั่ง คำขอร้อง ภำษำท่ำทำง และคำแนะนำที่ฟังและอ่ำนในกำรเล่นเกม กำรวำดภำพ
หรือกำรทำอำหำรและเครื่องดื่มและกำรประดิษฐ์ อ่ำนออกเสียงข้อควำม นิทำนและบทกลอนสั้นๆ ถูกต้อง
ตำมหลักกำรอ่ำน พัฒนำทักษะกำรใช้พจนำนุกรม เลือก/ระบุประโยคหรือข้อควำมสั้นๆ ตรงตำมภำพ
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมำยที่อ่ำน บอกใจควำมสำคัญและตอบคำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บท
สนทนำ นิทำนง่ำยๆ และเรื่องเล่ำ ใช้ทักษะภำษำอังกฤษเพื่อสื่อควำมหมำยเกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว
โรงเรียน อำหำร เครื่องดื่ม เวลำว่ำง นันทนำกำร กำรซื้อขำย ลมฟ้ำอำกำศ เป็นวงคำศัพท์สะสมประมำณ
1,050-1,200 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนำมธรรม) บอกใจควำมสำคัญของกำรตอบคำถำมจำกกำร
ฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ นิทำนง่ำยๆ และเรื่องเล่ำ พูด/เขียนโต้ตอบในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล ใน
กำรทักทำย กล่ำวลำ ขอบคุณ ขอโทษ กำรพูดแทรกอย่ำงสุภำพตำมมรรยำททำงสังคม พูด/เขียนแสดง
ควำมต้องกำร ขอควำมช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือในสถำนกำณ์ง่ำยๆ พูดและเขียน
เพื่อขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูดและเขียนแสดงควำมรู้สึกเกี่ยวกับ
เรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัวพร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว เขียนภำพ แผนผังและแผนภูมิ แสดงข้อมูลต่ำงๆ ตำมที่ได้ฟังหรืออ่ำน พูด/เขียนแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว ใช้ถ้วยคำ น้ำเสียงและกริยำท่ำทำงอย่ำงสุภำพ เหมำะสม ตำมมรรยำททำง
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกำล/วันสำคัญ/งำนฉลองและชีวิตควำมเป็นอยู่
ของเจ้ำของภำษำ เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมตำมควำมสนใจ บอกควำมเหมือน/ควำม
แตกต่ำงระหว่ำงกำรออกเสีย งประโยคชนิดต่ำงๆ กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอน และกำรลำดับคำถำม
โครงสร้ ำงประโยคของภำษำอังกฤษและภำษำไทย เปรียบเทียบควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำงร ะหว่ำง
เทศกำล งำนฉลองและประเพณี วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทย นำเสนอข้อมูลด้วยกำรพูดและ
กำรเขียนจำกกำรค้นคว้ำ รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกุล่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ใช้ภำษำเพื่อสื่อสำรตำม
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถำนศึกษำ ใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื บค้นและรวบรวมข้อมูล
ต่ำงๆ มีเจตคติที่ดี เห็นประโยชน์ และคุณค่ำในกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
ตัวชี้วัด ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2

ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1

ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2

ป.6/3 ป.6/4
ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5
ป.6/3
ป.6/3

รวมจานวนตัวชี้วัด 20 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา อ 21101-อ 31102 รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 120 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต
ศึกษำวงค์คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนำมธรรม จำนวน 1,500 คำ ภำษำในบริบทต่ำงๆ คือ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิตประจำวัน ข้อควำม นิทำน เรื่องสั้น บทร้อยกรอง
สั้ น ๆ สื่ อที่ไม่ใช่ควำมเรี ย ง บทสนทนำ เทศกำล วันส ำคัญ ชีวิตควำมเป็นอยู่ โครงสร้ำงทำงภำษำ คือ
เครื่องหมำยวรรคตอน กำรอ่ำนออกเสียงให้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน กำรลำดับคำตำมโครงสร้ำงประโยค
ของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย หน้ำที่ของภำษำอังกฤษที่หลำกหลำย คือ ภำษำที่ใช้ในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคล คำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจงต่ำงๆ กำรขอควำมช่วยเหลือ กำรตอบรับและปฏิเสธกำรให้ควำม
ช่วยเหลือ ภำษำที่ใช้ในกำรแสดงควำมรู้สึก ควำมคิดเห็นและให้เหตุผล
โดยใช้ทักษะและกระบวนกำรทำงภำษำที่หลำกหลำย คือ ปฏิบัติตำมคำสั่งที่ฟังและอ่ำน เลือก
ระบุประโยคและข้อควำมให้สัมพันธ์กับสิ่งที่อ่ำน ระบุหัวข้อ ใจควำมสำคัญ ตอบคำถำมจำกกำรฟัง สนทนำ
แลกเปลี่ยน ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตำมสถำนกำรณ์จำลองและสถำนกำรณ์จริง พูดและ
เขียนแสดงควำมต้องกำรขอควำมช่วยเหลือ ตอบรั บและปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือในถำนกำรณ์ต่ำงๆ
พูดและเขียนเพื่อขอข้อมูลและให้ข้อมูล แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง หรือ่ำนและนำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สอดแทรกสำระกำรเรี ย นรู้ ก รุ ง เทพศึ ก ษำและบู ร ณำกำรอำเซี ย นศึ ก ษำ มำ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งแสดงควำมรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่ำงๆ
พร้อมทั้งเขียนแสดงเหตุผลสั้นๆ อย่ำงเหมำะสม พูดและเขียนบรรยำยเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน
ประสบกำรณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว สรุปใจควำมสำคัญและแก่นสำระ วิเครำะห์เรื่อง และเหตุกำรณ์ที่อยู่
ในควำมสนใจของสังคมปัจจุบัน บรรยำยเกี่ยวกับสิ่งที่ค้นคว้ำ รวบรวมและสรุปข้อมูลจำกสื่อและแหล่งกำร
เรียนรู้ต่ำๆ ในกำรศึกษำต่อ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์และประกอบอำชีพ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมรู้ ควำมคิ ด ควำมเข้ ำ ใจ เห็ น คุ ณ ค่ ำ ในกำรเรีย นภำษำอั ง กฤษ สำมำรถใช้
ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรได้เหมำะสมกับบุคคล สังคม สถำนกำรณ์ และโอกำสตำมวัฒนธรรมของตนเอง
รวมทั้งวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ อย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม
ตัวชี้วัด ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2

ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1

ม.1/2
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/3

ม.1/3 ม.1/4
ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5
ม.1/3
ม.1/3

รวมจานวนตัวชี้วัด 20 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา อ 21201 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
อ่ำนออกเสียงบทอ่ำนได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน สำมำรถเข้ำใจ ตีควำม แสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อควำม ข้อมูล บทอ่ำน เรื่องรำวสั้นๆ ทั้งที่เป็นควำมเรียงและไม่ใช่ควำมเรียง ข่ำวสำรจำกสื่อ
สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกระบวนกำรคิดในกำรสื่อสำรและนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดแทรก หลักสูตรกรุงเทพศึกษำเขตดอนเมือง รวมทั้งบูรณำกำรอำเซียนศึกษำ เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน และมีนิ สั ย รั กกำรอ่ำน รู้ จักแสวงหำควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ มสำระกำรเรียนรู้อื่น เพื่อ
นำเสนอข้อมูล แสดงควำมคิดเห็นโดยใช้ภำษำในกำรสื่อสำร และมีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ
ผลการเรียนรู้
1. อ่ำนออกเสียงบทอ่ำนได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
2. อ่ำนบทอ่ำนแล้วเข้ำใจ ตีควำม จับใจควำมสำคัญและบอกรำยละเอียดได้
3. เข้ำใจ ตีควำมสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียงในรูปแบบต่ำงๆ และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อควำม
ข้อมูลและข่ำวสำร จำกสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงควำมรู้จำกสื่อต่ำงๆ โดยใช้ภำษำสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. มีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษ
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 5 ข้อ
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา อ 21202
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
อ่ำนออกเสียงบทอ่ำนได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน สำมำรถเข้ำใจ ตีควำม แสดงควำมคิดเห็ น
เกี่ยวกับข้อควำม ข้อมูล บทอ่ำน เรื่องรำวสั้นๆ ทั้งที่เป็นควำมเรียงและไม่ใช่ควำมเรียง ข่ำวสำรจำกสื่อ
สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกระบวนกำรคิดในกำรสื่อสำรและนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดแทรก หลักสูตรกรุงเทพศึกษำเขตดอนเมือง รวมทั้งบูรณำกำรอำเซียนศึ กษำ เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน และมีนิ สั ย รั กกำรอ่ำน รู้ จักแสวงหำควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ มสำระกำรเรียนรู้อื่น เพื่อ
นำเสนอข้อมูล แสดงควำมคิดเห็นโดยใช้ภำษำในกำรสื่อสำร และมีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ
ผลการเรียนรู้
1. อ่ำนออกเสียงบทอ่ำนได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
2. อ่ำนบทอ่ำนแล้วเข้ำใจ ตีควำม จับใจควำมสำคัญและบอกรำยละเอียดได้
3. เข้ำใจ ตีควำมสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียงในรูปแบบต่ำงๆ และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อควำม
ข้อมูลและข่ำวสำร จำกสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงควำมรู้จำกสื่อต่ำงๆ โดยใช้ภำษำสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. มีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษ
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 5 ข้อ
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา อ 22101-อ 22102 รายวิชา ภาษาอังกฤษ 3-4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 120 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต
ปฏิบัติตำมคำขอร้อง คำแนะนำและคำชี้แจงและคำอธิบำยง่ำยๆ ที่ฟังและอ่ำน อ่ำนออกเสียง
ข้อควำม ข่ำว ประกำศ บทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน ระบุ เขียนประโยคและ
ข้อควำมให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง (non-text information) รูปแบบต่ำงๆ ที่อ่ำน เช่น สัญลักษณ์
เครื่องหมำย แผนผัง ตำรำง ภำพ สัตว์ สิ่งของ สถำนที่ต่ำงๆ เลือกหัวข้อเรื่อง (topic) ใจควำมส ำคัญ
(main idea) บอกรำยละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และอ่ำนพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่ำงง่ำยๆ ประกอบ สนทนำที่ใช้ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิตประจำวัน เช่นกำรทักทำย กล่ำวลำ ขอโทษ ชมเชย
กำรใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจงตำมสถำนกำรณ์ กำรพูดและกำรเขียน เพื่อแสดงควำมต้องกำร
ให้ควำมช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือ ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม คำศัพท์
สำนวนภำษำในกำรพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยำยและแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่ำน พูดและเขียนแสดงควำมรู้สึกและควำมคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ กิจกรรม ประสบกำรณ์
พร้ อ มทั้ ง ให้ เ หตุ ผ ลประกอบอย่ ำ งเหมำะสม พู ด และเขี ย นบรรยำยเกี่ ยวกั บ ตนเอง กิ จ วั ต รประจำวัน
ประสบกำรณ์และข่ำวเหตุกำรณ์ที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม
พูดและเขียนสรุปใจควำมสำคัญ แนสำระหัวข้อเรื่องที่ได้จำกกำรวิเครำะห์เรื่อง ข่ำว เหตุกำรณ์ที่
อยู่ ใ นควำมสนใจของสั ง คม พู ด และเขี ย นแสดงควำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรม เรื่ อ งต่ ำ งๆ ใกล้ ตั ว
ประสบกำรณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ กำรใช้ภำษำ น้ำเสียงและกริยำท่ำทำงในกำรสนทนำ
มำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ กำรขอบคุณ กำรขอโทษ กำรชมเชย กำรสัมผัสมือ กำรโบก
มือ กำรแสดงควำมรู้สึกชอบ และไม่ชอบ กำรกล่ำวอวยพร กำรแสดงอำกำรตอบรับหรือปฏิเสธ อธิบำย
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของเทศกำล วันสำคัญ ชีวิตควำมเป็นอยู่และประเพณีของเจ้ำของภำษำ เช่น
วันคริสต์มำส วันขึ้นปีใหม่ วันวำเลนไทน์ เครื่องแต่งกำย ฤดูกำล อำหำร เครื่องดื่ม เข้ำร่วมจัดกิจกรรมทำง
ภำษำและวัฒนธรรมตำมควำมสนใจ เช่น กำรเล่มเกม กำรร้องเพลง กำรเล่ำนิทำน บทบำทสมมุติ วัน
ขอบคุณพระเจ้ำ วันคริสต์มำส วันขึ้นปีใหม่ วันวำเลนไทน์ เปรียบเทียบและอธิบำยควำมเหมือนและควำม
แตกต่ำงระหว่ำงกำรออกเสียงประโยคชนิดต่ำงๆ กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอนและกำรลำดับตำมโครงสร้ำง
ประโยคของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย เปรียบเทียบและอธิบำยควำมเหมือน ควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ชีวิตควำมเป็น อยู่และวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทย พร้อมทั้งนำหลั กปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สอดแทรกสำระกำรเรียนรู้กรุงเทพศึกษำ รวมถึงบูรณำกำรอำเซียน
ศึกษำ ตลอดจนค้นคว้ำ รวบรวม สรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระเรียนรู้อื่น จำกแหล่งเรียนรู้
และนำเสนอข้อมูลด้วยกำรพูด กำรเขียน กำรใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริงตำมสถำนกำรณ์จำลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน สถำนศึกษำและชุมชน กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น ค้นคว้ำ ควำมรู้ ข้อมูล
ต่ำงๆ จำกสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ ในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำร
เผนแพร่ ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของโรงเรียน เช่น กำรทำหนังสือเล่มเล็กแนะนำโรงเรียน กำรทำแผ่น
ปลิว ป้ำย คำขวัญ คำเชิญชวน
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เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมรู้ ควำมคิ ด ควำมเข้ ำ ใจ เห็ น คุ ณ ค่ ำ ในกำรเรีย นภำษำอั ง กฤษ สำมำรถใช้
ภำษำอังกฤษในกำรสืสสำรได้เหมำะสมกับบุคคล สังคม สถำนกำรณ์ และโอกำสตำมวัฒนธรรมของตนเอง
รวมทั้งวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ อย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม
ตัวชี้วัด ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2

ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1

ม.2/2
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/3

ม.2/3 ม.2/4
ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5
ม.2/3
ม.2/3

ม.2/2

รวมจานวนตัวชี้วัด 21 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา อ 22201 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
อ่ำนออกเสียงบทอ่ำนได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน สำมำรถเข้ำใจ ตีควำม แสดงควำมคิด เห็น
เกี่ยวกับข้อควำม ข้อมูล บทอ่ำน เรื่องรำวสั้นๆ ทั้งที่เป็นควำมเรียงและไม่ใช่ควำมเรียง ข่ำวสำรจำกสื่อ
สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกระบวนกำรคิดในกำรสื่อสำรและนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดแทรก หลักสูตรกรุงเทพศึกษำเขตดอนเมือง รวมทั้งบูรณำกำรอำเซียนศึกษำ เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน และมีนิ สั ย รั กกำรอ่ำน รู้ จักแสวงหำควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ มสำระกำรเรียนรู้อื่น เพื่อ
นำเสนอข้อมูล แสดงควำมคิดเห็นโดยใช้ภำษำในกำรสื่อสำร และมีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ
ผลการเรียนรู้
1. อ่ำนออกเสียงบทอ่ำนได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
2. อ่ำนบทอ่ำนแล้วเข้ำใจ ตีควำม จับใจควำมสำคัญและบอกรำยละเอียดได้
3. เข้ำใจ ตีควำมสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียงในรูปแบบต่ำงๆ และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อควำม
ข้อมูลและข่ำวสำร จำกสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงควำมรู้จำกสื่อต่ำงๆ โดยใช้ภำษำสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. มีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษ
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 5 ข้อ
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา อ 22202 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
อ่ำนออกเสียงบทอ่ำนได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน สำมำรถเข้ำใจ ตีควำม แสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อควำม ข้อมูล บทอ่ำน เรื่องรำวสั้นๆ ทั้งที่เป็นควำมเรียงและไม่ใช่ควำมเรียง ข่ำวสำรจำกสื่อ
สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกระบวนกำรคิดในกำรสื่อสำรและนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดแทรก หลักสูตรกรุงเทพศึกษำเขตดอนเมือง รวมทั้งบูรณำกำรอำเซียนศึกษำ เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน และมีนิ สั ย รั กกำรอ่ำน รู้ จักแสวงหำควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ มสำระกำรเรียนรู้อื่น เพื่อ
นำเสนอข้อมูล แสดงควำมคิดเห็นโดยใช้ภำษำในกำรสื่อสำร และมีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ
ผลการเรียนรู้
1. อ่ำนออกเสียงบทอ่ำนได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
2. อ่ำนบทอ่ำนแล้วเข้ำใจ ตีควำม จับใจควำมสำคัญและบอกรำยละเอียดได้
3. เข้ำใจ ตีควำมสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียงในรูปแบบต่ำงๆ และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อควำม
ข้อมูลและข่ำวสำร จำกสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงควำมรู้จำกสื่อต่ำงๆ โดยใช้ภำษำสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. มีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษ
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 5 ข้อ
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา อ 23101 รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำวงค์คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนำมธรรมสะสมประมำณ 2,000-2,250 คำ ภำษำใน
บริบทต่ำงๆ คือ คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง สื่อที่ไม่ใช้ควำมเรียงรูปแบบต่ำงๆ คำอธิบำย กำรเสนอและ
ให้ควำมช่วยเหลือ ประสบกำรณ์ ข่ำว เหตุกำรณ์ โฆษณำ บทร้อยกรองสั้นๆ โครงสร้ำงทำงภำษำที่สำคัญ
คือ หลักกำรอ่ำนออกเสียงอย่ำงถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน กำรออกเสียงประโยคชนิดต่ำงๆ และกำรดำลับ
คำตำมโครงสร้ำงของประโยคของภำษำต่ำงประเทสและภำษำไทย หน้ำที่ของภำษำอังกฤษที่หลำกหลำย
กล่ ำวคือ คำข้อร้ อง คำแนะน ำ คำชี้แจง คำอธิบำยควำมต้องกำร คำบรรยำย กำรเสนอและให้ ควำม
ช่วยเหลือ กำรตอบรับและปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือและกำรประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำร โดยใช้
ทักษะกระบวนกำรทำงภำษำที่หลำกหลำย คือปฏิบัติตำมสิ่งที่ฟัง ระบุและเขียนให้สัมพันธ์กับสิ่งที่ฟังหรือ
อ่ำน เลือก ระบุ หัวข้อเรื่อง ใจควำมสำคัญ อธบำยรำยละเอียดสนับสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและอ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่ำงประกอบ สนทนำและเขียน
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว สถำนกำรณ์ ข่ำว เรื่องที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม ใช้คำ
ขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจงและอธิบำยอย่ำงเหมำะสม เสนอและให้ควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
กำรให้ควำมช่วยเหลือในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม พูดและเขียนแสดงควำมต้องกำร ขอและให้
ข้อมูล อธิบำย เปรียบเทียบ และแสดงควำมคิดเห็ นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่ำน พูดและเขียนบรรยำย
ควำมรู้สึกและควำมคิดเห็นของตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ พูดและเขียนบรรยำยเกี่ยวกับตนเอง
ประสบกำรณ์ ข่ำว เหตุกำรณ์ ประเด็นต่ำงๆ ที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจควำมสำคัญ
แก่นสำระ หัวข้อเรื่องที่จำกกำรวิเครำะห์เรื่อง ข่ำว เหตุกำรณ์ สถำนกำรณ์ที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม พูด
และเขียนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบกำรณ์และเหตุกำรณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ เข้ำร่วม
และจัดกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมตำมควำมสนใจ เปรียบเทียบและอธิบำยควำมเหมือนและควำม
แตกต่ำงระหว่ำงชีวิตและควำมเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทย พร้อมทั้งนำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สอดแทรกสำระกำรเรียนรู้กรุงเทพศึกษำ และนำ
ภำษำต่ำงประเทศรวมถึงบู รณำกำรอำเซียนศึกษำไปใช้ในกำรสื บค้น ค้นคว้ำ รวบรวมและสรุปข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น จำกแหล่งเรียนรู้และสำมำรถนำเสนอด้วยกำรพูดและกำร
เขียนเพื่อกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ เพื่อให้สำมำรถใช้น้ำเสียงและกิริยำท่ำทำงเป็นภำษำอังกฤษใน
กำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสมกับบุคคล อำกสตำมำรยำทสังคม สถำนกำรณ์ วัฒนธรรมของตนเอง รวมทั้ง
วัษนธรรมของเจ้ำของภำษำและตำมควำมสนใจ ในสถำนกำรณ์จำลองและสถำนกำรณ์จริงที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน สถำนศึกษำ ชุมชนและสังคมได้อย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม
ตัวชี้วัด ต 1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ต 1.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5
ต 1.3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3
ต 2.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3
ต 2.2 ม.3/1 ม.3/3
ต 3.1 ม.3/1
ต 4.1 ม.3/1
ต 4.2 ม.3/1 ม.3/2
รวมจานวนตัวชี้วัด 21 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา อ 23102 รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำวงค์คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนำมธรรมสะสมประมำณ 2,000-2,250 คำ ภำษำใน
บริบทต่ำงๆ คือ คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง สื่อที่ไม่ใช้ควำมเรียงรูปแบบต่ำงๆ คำอธิบำย กำรเสนอและ
ให้ควำมช่วยเหลือ ประสบกำรณ์ ข่ำว เหตุกำรณ์ โฆษณำ บทร้อยกรองสั้นๆ โครงสร้ำงทำงภำษำที่สำคัญ
คือ หลักกำรอ่ำนออกเสียงอย่ำงถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน กำรออกเสียงประโยคชนิดต่ำงๆ และกำรดำลับ
คำตำมโครงสร้ำงของประโยคของภำษำต่ำงประเทสและภำษำไทย หน้ำที่ของภำษำอังกฤษที่หลำกหลำย
กล่ ำวคือ คำข้อร้ อง คำแนะน ำ คำชี้แจง คำอธิบำยควำมต้องกำร คำบรรยำย กำรเสนอและให้ ควำม
ช่วยเหลือ กำรตอบรับและปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือและกำรประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำร โดยใช้
ทักษะกระบวนกำรทำงภำษำที่หลำกหลำย คือปฏิบัติตำมสิ่งที่ฟัง ระบุและเขียนให้สัมพันธ์กับสิ่งที่ฟังหรือ
อ่ำน เลือก ระบุ หัวข้อเรื่อง ใจควำมสำคัญ อธบำยรำยละเอียดสนับ สนุน และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและอ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่ำงประกอบ สนทนำและเขียน
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว สถำนกำรณ์ ข่ำว เรื่องที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม ใช้คำ
ขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจงและอธิบำยอย่ำงเหมำะสม เสนอและให้ควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
กำรให้ควำมช่วยเหลือในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม พูดและเขียนแสดงควำมต้องกำร ขอและให้
ข้อมูล อธิบำย เปรียบเทียบ และแสดงควำมคิดเห็ นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่ำน พูดและเขียนบรรยำย
ควำมรู้สึกและควำมคิดเห็นของตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ พูดและเขียนบรรยำยเกี่ยวกับตนเอง
ประสบกำรณ์ ข่ำว เหตุกำรณ์ ประเด็นต่ำงๆ ที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจควำมสำคัญ
แก่นสำระ หัวข้อเรื่องที่จำกกำรวิเครำะห์เรื่อง ข่ำว เหตุกำรณ์ สถำนกำรณ์ที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม พูด
และเขียนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบกำรณ์และเหตุกำรณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ เข้ำร่วม
และจัดกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมตำมควำมสนใจ เปรียบเทียบและอธิบำยควำมเหมือนและควำม
แตกต่ำงระหว่ำงชีวิตและควำมเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทย พร้อมทั้งนำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สอดแทรกสำระกำรเรียนรู้กรุงเทพศึกษำ และนำ
ภำษำต่ำงประเทศรวมถึงบู รณำกำรอำเซียนศึกษำไปใช้ในกำรสื บค้น ค้นคว้ำ รวบรวมและสรุปข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น จำกแหล่งเรียนรู้และสำมำรถนำเสนอด้ วยกำรพูดและกำร
เขียนเพื่อกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ เพื่อให้สำมำรถใช้น้ำเสียงและกิริยำท่ำทำงเป็นภำษำอังกฤษใน
กำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสมกับบุคคล อำกสตำมำรยำทสังคม สถำนกำรณ์ วัฒนธรรมของตนเอง รวมทั้ง
วัษนธรรมของเจ้ำของภำษำและตำมควำมสนใจ ในสถำนกำรณ์จำลองและสถำนกำรณ์จริงที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน สถำนศึกษำ ชุมชนและสังคมได้อย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม
ตัวชี้วัด ต 1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ต 1.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5
ต 1.3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3
ต 2.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3
ต 2.2 ม.3/1 ม.3/3
ต 3.1 ม.3/1
ต 4.1 ม.3/1
ต 4.2 ม.3/1 ม.3/2
รวมจานวนตัวชี้วัด 21 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา อ 33201 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
ใช้ภำษำ น้ำเสียงและท่ำทำง สื่อสำรตำมมำรยำททำงสังคมและภำษำทนกำรสื่อสำร โดยใช้
เทคโนโลยีในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ในกำรเรียน กำรปฏิบัติงำน กำรสมัครงำนและให้ข้อมูล
ควำมช่วยเหลือและบริกำรผู้อื่น ถ่ำยโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่ำน ออกเสียงคำ วลี สำนวนง่ำยๆ ประโยค
คำสั่ง ขอร้อง คำแนะนำ คำอธิบำย ข้อควำมที่ซับซ้อน ข้อมูล บทอ่ำน เรื่องรำวสั้นๆ ที้งที่เป็นควำมเรียง
และไม่ใช่ควำมเรียง จำกสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วถ่ำยโอนเป็นข้อควำมของตนเองในรูปแบบ
ต่ำง สรุป แสดงควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร ควำมรู้สึกเกี่ยวกับประสบกำรณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง
บทละครสั้ น ๆ เปรี ย บเทีย บข้อมูล ข่ำวสำร เหตุกำรณ์ส ำคัญต่ำงๆ และนำหลั กปรัช ญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง สอดแทรกหลักสูตรกรุงเทพศึกษำเขตดอนเมือง อีกทั้งนำประสบกำรณ์ส่วนตัว กำรศึกษำ กำร
ทำงำน เทคโลโลยี งำนประเพณี วันสำคัญของชำติ ศำสนำ วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของเจ้ำของ
ภำษำ เห็นคุณค่ำของภำษำอังกฤษทรวมทั้งบูรณำกำรอำเซียนศึกษำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวั น เข้ำ
ร่วมกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม สำมำรถใช้ภำษำเป็นเครื่องมือในกำรศึกษำต่อ แสวงหำควำมรู้
เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสำระกำเรียนรู้อื่น
ผลการเรียนรู้
1. อ่ำนออกเสียงบทอ่ำนได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
2. สรุป แสดงควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร ควำมรู้สึกเกี่ยวกับประสบกำรณ์ของตนเอง บทกวี
บทเพลง บทละครสั้นๆ ได้
3. เข้ำใจ ตีควำม และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อควำม ข้อมูลและข่ำวสำร จำกสื่อสิ่งพิมพ์
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงควำมรู้จำกสื่อต่ำงๆ โดยใช้ภำษำสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. มีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 5 ข้อ
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา อ 33202 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
ใช้ภำษำ น้ำเสียงและท่ำทำง สื่อสำรตำมมำรยำททำงสังคมและภำษำทนกำรสื่อสำร โดยใช้
เทคโนโลยีในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ในกำรเรียน กำรปฏิบัติงำน กำรสมัครงำนและให้ข้อมูล
ควำมช่วยเหลือและบริกำรผู้อื่น ถ่ำยโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่ำน ออกเสียงคำ วลี สำนวนง่ำยๆ ประโยค
คำสั่ง ขอร้อง คำแนะนำ คำอธิบำย ข้อควำมที่ซับซ้อน ข้อมูล บทอ่ำน เรื่องรำวสั้นๆ ที้งที่เป็นควำมเรียง
และไม่ใช่ควำมเรียง จำกสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วถ่ำยโอนเป็นข้อควำมของตนเองในรูปแบบ
ต่ำง สรุป แสดงควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร ควำมรู้สึกเกี่ยวกับประสบกำรณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง
บทละครสั้ น ๆ เปรี ย บเทีย บข้อมูล ข่ำวสำร เหตุกำรณ์ส ำคัญต่ำงๆ และนำหลั กปรัช ญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง สอดแทรกหลักสูตรกรุงเทพศึกษำเขตดอนเมือง อีกทั้งนำประสบกำรณ์ส่วนตัว กำรศึกษำ กำร
ทำงำน เทคโลโลยี งำนประเพณี วันสำคัญของชำติ ศำสนำ วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของเจ้ำของ
ภำษำ เห็นคุณค่ำของภำษำอังกฤษทรวมทั้งบูรณำกำรอำเซียนศึกษำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวั น เข้ำ
ร่วมกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม สำมำรถใช้ภำษำเป็นเครื่องมือในกำรศึกษำต่อ แสวงหำควำมรู้
เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสำระกำเรียนรู้อื่น
ผลการเรียนรู้
1. อ่ำนออกเสียงบทอ่ำนได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
2. สรุป แสดงควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร ควำมรู้สึกเกี่ยวกับประสบกำรณ์ของตนเอง บทกวี
บทเพลง บทละครสั้นๆ ได้
3. เข้ำใจ ตีควำม และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อควำม ข้อมูลและข่ำวสำร จำกสื่อสิ่งพิมพ์
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงควำมรู้จำกสื่อต่ำงๆ โดยใช้ภำษำสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. มีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 5 ข้อ
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9. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
9.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (บังคับตามหลักสูตร)
กิจกรรมแนะแนว (ระดับประถมศึกษา)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

กิจกรรมแนะแนว (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

จำนวน 40 ชั่วโมง
จำนวน 40 ชั่วโมง
จำนวน 40 ชัว่ โมง

กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ ยุวกาชาด (ระดับประถมศึกษา)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

40
40
40
40
40
40

30
30
30
30
30
30

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

ลูกเสือ เนตรนารี (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

จำนวน 25 ชั่วโมง
จำนวน 25 ชั่วโมง
จำนวน 25 ชัว่ โมง

ชุมชุม (ระดับประถมศึกษา)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
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40
40
40
40
40
40

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ระดับประถมศึกษา)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
จำนวน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
จำนวน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
จำนวน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
จำนวน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
จำนวน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
จำนวน

10
10
10
10
10
10

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
จำนวน 15 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
จำนวน 15 ชัว่ โมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
จำนวน 15 ชัว่ โมง
--------------------------------------------------
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมแนะแนว
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีกำรพัฒนำมีกำรพัฒนำควำมพร้อม บุคลิกภำพ ควำมรู้รอบตัว ในกำรเรียนกำร
สอนในระดับประถมศึกษำ เช่น กำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และมีกำรปรับตัวที่ดีและรู้จักสร้ำงมนุษย์
สัมพันธ์ทำงด้ำนอำรมณ์เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของตนเองและผู้อื่นที่ได้รับ ทั้งที่ครอบครัว โรงเรียน กลุ่มเพื่อน
และในชุมชนที่ตนเองอำศัยอยู่
ผลการเรียนรู้
ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา
1. รู้จักสร้ำงนิสัยรักกำรเรียนของตน
2. รู้จักโลกกว้ำงทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องภำยในโรงเรียน
3. สำมำรถวำงแผนกำรเรียนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมสอดคล้ องกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมถนัด และนิสัยกำรเรียนกำรสอน
4. มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเกิดทักษะทำงกำรเรียน
ด้านที่ 2 อาชีพ
1. มีควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะอำชีพรอบๆ ตัว
2. รู้จักอำชีพที่ตนเองสนใจได้
3. มีเจตคติที่ดีต่อกำรทำงำนและกำรประกอบสัมมำชีพ
4. มีนิสัยรักกำรทำงำน และสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
ด้านที่ 3 บุคลิกภาพและสังคม
1. มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจตนเอง ยอมรับตนเองและพร้อมที่จะพัฒนำตนเองไปสู่ศักยภำพ
สูงสุด
2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรพัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำย สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สำมำรถปรับตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงมีควำมสุข
3. มีทักษะทำงสังคม สำมำรถติดต่อสื่อสำรและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
4. มีพื้นฐำนทำงจิตใจที่ดี มีศึลธรรม คุณธรรม และปฏิบัติตนตำมแบบอย่ำงของวัฒนธรรมไทย
เพื่อดำรงเอกลักษณ์ของควำมเป็นไทย
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 12 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมแนะแนว
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

เสริมสร้ำงกำรมีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ตนเองมีอยู่ รู้จักกำรประหยัด
อดออม มีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีทักษะพื้นฐำนในกำรเรียนไม่ว่ำจะเป็นกำรอ่ำน กำรเขียนและดำเนินชีวิตที่
สำมำรถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นๆด้ มีกำรปรับตัวและกำรรู้จักสร้ำงมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ผลการเรียนรู้
ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา
1. รู้จักสร้ำงนิสัยรักกำรเรียนของตน
2. รู้จักโลกกว้ำงทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องภำยในโรงเรียน
3. สำมำรถวำงแผนกำรเรียนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมสอดคล้ องกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมถนัด และนิสัยกำรเรียนกำรสอน
4. มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเกิดทักษะทำงกำรเรียน
ด้านที่ 2 อาชีพ
1. มีควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะอำชีพรอบๆ ตัว
2. รู้จักอำชีพที่ตนเองสนใจได้
3. มีเจตคติที่ดีต่อกำรทำงำนและกำรประกอบสัมมำชีพ
4. มีนิสัยรักกำรทำงำน และสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
ด้านที่ 3 บุคลิกภาพและสังคม
1. มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจตนเอง ยอมรับตนเองและพร้อมที่จะพัฒนำตนเองไปสู่ศักยภำพ
สูงสุด
2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรพัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำย สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สำมำรถปรับตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงมีควำมสุข
3. มีทักษะทำงสังคม สำมำรถติดต่อสื่อสำรและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
4. มีพื้นฐำนทำงจิตใจที่ดี มีศึลธรรม คุณธรรม และปฏิบัติตนตำมแบบอย่ำงของวัฒนธรรมไทย
เพื่อดำรงเอกลักษณ์ของควำมเป็นไทย
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 12 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมแนะแนว
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

มุ่งเน้นในกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิด วิเครำะห์
และกำรคิดสังเครำะห์ เพื่อกำรเลื่อนชั้นในระดับที่สูงขึ้น เสริมสร้ำงควำมรู้อำชีพต่ำงๆ ที่อยู่รอบตัวเริ่มจำก
อำชีพในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน หน้ำที่และบทบำทแต่ละอำชีพมีลักษะอย่ำงไร เพื่อกำรดำรงชีวิตอยู่
อย่ำงมีควำมสุข มีควำมพอเพียง พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
ผลการเรียนรู้
ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา
1. รู้จักสร้ำงนิสัยรักกำรเรียนของตน
2. รู้จักโลกกว้ำงทำงกำรศึกษำที่เกีย่ วข้องภำยในโรงเรียน
3. สำมำรถวำงแผนกำรเรียนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมสอดคล้ องกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมถนัด และนิสัยกำรเรียนกำรสอน
4. มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเกิดทักษะทำงกำรเรียน
ด้านที่ 2 อาชีพ
1. มีควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะอำชีพรอบๆ ตัว
2. รู้จักอำชีพที่ตนเองสนใจได้
3. มีเจตคติที่ดีต่อกำรทำงำนและกำรประกอบสัมมำชีพ
4. มีนิสัยรักกำรทำงำน และสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
ด้านที่ 3 บุคลิกภาพและสังคม
1. มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจตนเอง ยอมรับตนเองและพร้อมที่จะพัฒนำตนเองไปสู่ศักยภำพ
สูงสุด
2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรพัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำย สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สำมำรถปรับตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงมีควำมสุข
3. มีทักษะทำงสังคม สำมำรถติดต่อสื่อสำรและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
4. มีพื้นฐำนทำงจิตใจที่ดี มีศึลธรรม คุณธรรม และปฏิบัติตนตำมแบบอย่ำงของวัฒนธรรมไทย
เพื่อดำรงเอกลักษณ์ของควำมเป็นไทย
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 12 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมแนะแนว
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

กิจกรรมแนะแนวในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีกำรปรับตัวที่ดี รู้จักสร้ำง
มนุษย์สัมพันธ์ มีกำรช่วยเหลือเอื้อเฟิ้อ เผื่อแผ่ในกลุ่มเพื่อน รู้จักจัดกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นเฉพำะหน้ำใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรสร้ำงผลงำนจำกฝีมือตนเองโดยอำศัย
ทักษะ ทำงภำษำไทยในกำรเขียนผลงำนและบูรณำกำรกับสำระกำรเรียนรู้อื่น รู้จักวำงแผนกำรใช้ชีวิต กำร
เรียนได้ตำมควำมสนใจและควำมถนัดของตนเอง สำมำรถวำงตัวได้เหมำะสมกับบุคคลที่วัยแตกต่ำงกับ
ตนเองได้ เข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล เกิดควำมพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ส่งผลให้ใช้ชีวิตอย่ำง
พอเพียงตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อกำรก้ำวสู่ผู้ใหญ่ที่มีคุณภำพ
ผลการเรียนรู้
ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา
1. รู้จักสร้ำงนิสัยรักกำรเรียนของตน
2. รู้จักโลกกว้ำงทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องภำยในโรงเรียน
3. สำมำรถวำงแผนกำรเรียนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมสอดคล้ องกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมถนัด และนิสัยกำรเรียนกำรสอน
4. มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเกิดทักษะทำงกำรเรียน
5. รู้และเข้ำใจควำมสนใจ ควำมถนัดด้ำนกำรเรียน อธิบำยเหตุผลในสิ่งที่ตนสนใจ
6. สำมำรถค้นหำ รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
7. รู้จักแสวงหำข้อมูลจำกบุคคล/สถำนที่/สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศและบริกำร
8. สำมำรถเลือกและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ใช้ขีวิตในประจำวัน
ด้านที่ 2 อาชีพ
1. มีควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะอำชีพรอบๆ ตัว
2. รู้จักอำชีพที่ตนเองสนใจได้
3. มีเจตคติที่ดีต่อกำรทำงำนและกำรประกอบสัมมำชีพ
4. มีนิสัยรักกำรทำงำน และสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
5. แสดงควำมรัก ควำมถนัดและควำมสำมำรถ อธิบำยเหตุผลในสิ่งที่ตนสนใจ
ด้านที่ 3 บุคลิกภาพและสังคม
1. มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจตนเอง ยอมรับตนเองและพร้อมที่จะพัฒนำตนเองไปสู่ศักยภำพ
สูงสุด
2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรพัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำย สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สำมำรถปรับตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงมีควำมสุข
3. มีทักษะทำงสังคม สำมำรถติดต่อสื่อสำรและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
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4. มีพื้นฐำนทำงจิตใจที่ดี มีศึลธรรม คุณธรรม และปฏิบัติตนตำมแบบอย่ำงของวัฒนธรรมไทย
เพื่อดำรงเอกลักษณ์ของควำมเป็นไทย
5. พัฒนำจุดเด่นของตนเอง แสดงควำมสำมำรถที่จะเป็นจุดเด่นของตนเอง
6. ภูมิใจในตนเองและชื่นชมผู้อื่น
7. สำมำรถประเมินทำงเลือก ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 12 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมแนะแนว
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

กิจกรรแนะแนวมุ่งเน้ นและส่ งเสริมให้ นักเรียนเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้ อื่น เข้ำใจถึงควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม สติปัญญำ และสภำพแวดล้อมที่แต่ละคนอำศัยอยู่
เพื่อกำรปรับตัวอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่ำงมีควำมสุข รู้จักแสวงหำข้อมูล สำรสนเทศ และนักเรียนมีควำม
จ ำเป็ น อย่ ำ งยิ่ ง ในกำรอ่ ำ น เขี ย นภำษำไทยให้ ค ล่ อ ง เพื่ อ น ำข้ อ มู ล มำใช้ ป ระกอบกำรเรี ย น กำรใช้
ชีวิตประจำวัน และพัฒนำตนเองให้มีศักยภำพมำกยิ่งขึ้น สำมำรถตัดสินใจแก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม บำเพ็ญตนให้เป็นประโญชน์ต่อตนเอง เพื่อน ครองครัว สังคม
ผลการเรียนรู้
ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา
1. รู้จักสร้ำงนิสัยรักกำรเรียนของตน
2. รู้จักโลกกว้ำงทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องภำยในโรงเรียน
3. สำมำรถวำงแผนกำรเรียนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมสอดคล้ องกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมถนัด และนิสัยกำรเรียนกำรสอน
4. มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเกิดทักษะทำงกำรเรียน
5. รู้และเข้ำใจควำมสนใจ ควำมถนัดด้ำนกำรเรียน อธิบำยเหตุผลในสิ่งที่ตนสนใจ
6. สำมำรถค้นหำ รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
7. รู้จักแสวงหำข้อมูลจำกบุคคล/สถำนที่/สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศและบริกำร
8. สำมำรถเลือกและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ใช้ขีวิตในประจำวัน
ด้านที่ 2 อาชีพ
1. มีควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะอำชีพรอบๆ ตัว
2. รู้จักอำชีพที่ตนเองสนใจได้
3. มีเจตคติที่ดีต่อกำรทำงำนและกำรประกอบสัมมำชีพ
4. มีนิสัยรักกำรทำงำน และสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
5. แสดงควำมรัก ควำมถนัดและควำมสำมำรถ อธิบำยเหตุผลในสิ่งที่ตนสนใจ
ด้านที่ 3 บุคลิกภาพและสังคม
1. มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจตนเอง ยอมรับตนเองและพร้อมที่จะพัฒนำตนเองไปสู่ศักยภำพ
สูงสุด
2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรพัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำย สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สำมำรถปรับตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงมีควำมสุข
3. มีทักษะทำงสังคม สำมำรถติดต่อสื่อสำรและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
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4. มีพื้นฐำนทำงจิตใจที่ดี มีศึลธรรม คุณธรรม และปฏิบัติตนตำมแบบอย่ำงของวัฒนธรรมไทย
เพื่อดำรงเอกลักษณ์ของควำมเป็นไทย
5. พัฒนำจุดเด่นของตนเอง แสดงควำมสำมำรถที่จะเป็นจุดเด่นของตนเอง
6. ภูมิใจในตนเองและชื่นชมผู้อื่น
7. สำมำรถประเมินทำงเลือก ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 20 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมแนะแนว
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

กิ จ กรรมแนะแนวในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 6 มุ่ ง เน้ น ให้ นั ก เรี ย นค้ น หำควำมสนใจ
ควำมถนัด ควำมสำมำรถ ควำมพร้อมของตนเอง รู้จักค้นคว้ำควำมรู้จำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ เพื่อนำมำใช้ใน
กำรเรียน กำรวำงแผน เพื่อกำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพในอนำคต และใช้ชีวิตประจำวัน สำมำรถ
ดำเนินชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข ตำมค่ำนิยมที่ดีงำมตำมคุณ ธรรมจริยธรรม เข้ำใจถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคล สำมำรถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข วำงแผนกำรใช้ชีวิตได้เหมำะสมกับศัยภำพของ
ตนเอง มีจิตสำนึกในกำรรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชำติ ไม่เอำเปรียบหรือเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัว
ผลการเรียนรู้
ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา
1. รู้จักสร้ำงนิสัยรักกำรเรียนของตน
2. รู้จักโลกกว้ำงทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องภำยในโรงเรียน
3. สำมำรถวำงแผนกำรเรียนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมสอดคล้ องกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมถนัด และนิสัยกำรเรียนกำรสอน
4. มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเกิดทักษะทำงกำรเรียน
5. รู้และเข้ำใจควำมสนใจ ควำมถนัดด้ำนกำรเรียน อธิบำยเหตุผลในสิ่งที่ตนสนใจ
6. สำมำรถค้นหำ รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
7. รู้จักแสวงหำข้อมูลจำกบุคคล/สถำนที่/สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศและบริกำร
8. สำมำรถเลือกและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ใช้ขีวิตในประจำวัน
ด้านที่ 2 อาชีพ
1. มีควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะอำชีพรอบๆ ตัว
2. รู้จักอำชีพที่ตนเองสนใจได้
3. มีเจตคติที่ดีต่อกำรทำงำนและกำรประกอบสัมมำชีพ
4. มีนิสัยรักกำรทำงำน และสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
5. แสดงควำมรัก ควำมถนัดและควำมสำมำรถ อธิบำยเหตุผลในสิ่งที่ตนสนใจ
ด้านที่ 3 บุคลิกภาพและสังคม
1. มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจตนเอง ยอมรับตนเองและพร้อมที่จะพัฒนำตนเองไปสู่ศักยภำพ
สูงสุด
2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรพัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำย สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สำมำรถปรับตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงมีควำมสุข
3. มีทักษะทำงสังคม สำมำรถติดต่อสื่อสำรและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
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4. มีพื้นฐำนทำงจิตใจที่ดี มีศึลธรรม คุณธรรม และปฏิบัติตนตำมแบบอย่ำงของวัฒนธรรมไทย
เพื่อดำรงเอกลักษณ์ของควำมเป็นไทย
5. พัฒนำจุดเด่นของตนเอง แสดงควำมสำมำรถที่จะเป็นจุดเด่นของตนเอง
6. ภูมิใจในตนเองและชื่นชมผู้อื่น
7. สำมำรถประเมินทำงเลือก ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 20 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมแนะแนว
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

กิ จ กรรมแนะแนวในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 6 มุ่ ง เน้ น ให้ นั ก เรี ย นค้ น หำควำมสนใจ
และบุคลิกภำพของตนเองเพื่อให้เกิดกำรรับรู้และเข้ำใจตนเอง ส่งผลให้ รู้จักแสวงหำแบบอย่ำงที่ดีและ
เหมำะสมกับตนเอง โดยมีควำมเข้ำใจ ยอมรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล สำมำรถปรับตัวและดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข และสำมำรถจัดกำรกับอำรมณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้เหมำะสมกับวัยและ
สถำนกำรณ์ มีบทบำทควำมเป็นผู้นำ ผู้ตำมที่ดีร่วมกับผู้อื่น สำมำรถเลือกใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อื่น
ผลการเรียนรู้
ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา
1. รู้จักสร้ำงนิสัยรักกำรเรียนของตน
2. รู้จักโลกกว้ำงทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องภำยในโรงเรียน
3. สำมำรถวำงแผนกำรเรียนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมสอดคล้ องกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมถนัด และนิสัยกำรเรียนกำรสอน
4. มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเกิดทักษะทำงกำรเรียน
5. รู้และเข้ำใจควำมสนใจ ควำมถนัดด้ำนกำรเรียน อธิบำยเหตุผลในสิ่งที่ตนสนใจ
6. สำมำรถค้นหำ รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
7. รู้จักแสวงหำข้อมูลจำกบุคคล/สถำนที่/สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศและบริกำร
8. สำมำรถเลือกและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ใช้ขีวิตในประจำวัน
9. สำมำรถวำงแผนกำรเรี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ ควำมสนใจ ควำมถนั ด ควำมสำมำรถและ
บุคลิกภำพ
10. ปฏิบัติงำนตำมแผนและรับผิดชอบผลที่จะเกิดขึ้น
ด้านที่ 2 อาชีพ
1. มีควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะอำชีพรอบๆ ตัว
2. รู้จักอำชีพที่ตนเองสนใจได้
3. มีเจตคติที่ดีต่อกำรทำงำนและกำรประกอบสัมมำชีพ
4. มีนิสัยรักกำรทำงำน และสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
5. แสดงควำมรัก ควำมถนัดและควำมสำมำรถ อธิบำยเหตุผลในสิ่งที่ตนสนใจ
6. พัฒนำตนเองในสิ่งที่สนใจ ถนัดและสำมำรถจนเกิดเป็นลักษณะเฉพำะของตนเอง
7. ตระหนักรู้ลักษณะเฉพำะของตนที่สัมพันธ์กับกำรศึกษำ งำนและอำชีพ
8. สำมำรถเลือกใช้ข้อมูลเป็นแนวทำงประกอบกำรวำงแผนกำรเรียน อำชีพและกำรดำเนิน
ชีวิตอย่ำงเหมำะสม
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9. ประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ต ำมแผนกำรเรี ย น อำชี พ และชี วิ ต บอกแนวโน้ ม ของเหตุ ก ำรณ์
สถำนกำรณ์และผลที่เกิดอำจเกิดขึ้นล่วงหน้ำได้
10. ปรับปรุงแผนกำรเรียนอำชีพและชีวิต
ด้านที่ 3 บุคลิกภาพและสังคม
1. แสวงหำเอกลักษณ์ที่เป็นแบบอย่ำงที่ ดี และเหมำะสมกับตนเอง ยอมรับตนเองและพร้อมที่
จะพัฒนำตนเองไปสู่ศักยภำพสูงสุด
2. ระบุสำเหตุของควำมต้องกำร ปัญหำและวิธีกำรให้ได้สิ่งที่ต้องกำรและแก้ปัญหำของตนเอง
ตอบสนองควำมต้องกำร แก้ปัญหำของตนเองอย่ำงเป็นขั้นตอน
3. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรพัฒนำและกำรเปลี่ ยนแปลงของร่ำงกำย สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สำมำรถปรับตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงมีควำมสุข
4. มีทักษะทำงสังคม สำมำรถติดต่อสื่อสำรและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
5. มีพื้นฐำนทำงจิตใจที่ดี มีศึลธรรม คุณธรรม และปฏิบัติตนตำมแบบอย่ำงของวัฒนธรรมไทย
เพื่อดำรงเอกลักษณ์ของควำมเป็นไทย
6. รัก นับถือตนเองและผู้อื่น บอกเจตคติที่ดีของตนเองและผู้อื่น
7. ยอมรับคำยกย่อง ชมเชยและซำบซื้งในควำมดีงำมของตนเองและผู้อื่น
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 27 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมแนะแนว
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

กิจกรรมแนะแนวในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มุ่งเน้นให้นักเรียนเห็นคุณค่ำในตนเองและ
ผู้อื่น สำมำรถปรับตั วและดำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข พึงพอใจในสิ่งที่ตเองมีอยู่อย่ำงมีควำมสุข มีกำร
ตัดสินใจแก้ไขปัญหำโดยกำรแสวงหำข้อมูลด้วยวิธีกำรต่ำงๆ จับประเด็นสำคัญจำกกำรศึกษำและใช้ข้อมูล
ประกอบกำรตั ด สิ น ใจได้อ ย่ ำ งเหมำะสม และในปี นี้ กิ จ กรรมแนะแนวในชั้น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 2 ได้ จั ด
กระบวนกำรเรี ย นรู้ เกี่ย วกับ วัย เจริญพันธุ์ เพื่อให้ นักเรียนมีควำมรู้และนำข้อมูล ที่ถูกต้องไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
ผลการเรียนรู้
ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา
1. รู้จักสร้ำงนิสัยรักกำรเรียนของตน
2. รู้จักโลกกว้ำงทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องภำยในโรงเรียน
3. สำมำรถวำงแผนกำรเรียนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมสอดคล้ องกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมถนัด และนิสัยกำรเรียนกำรสอน
4. มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเกิดทักษะทำงกำรเรียน
5. รู้และเข้ำใจควำมสนใจ ควำมถนัดด้ำนกำรเรียน อธิบำยเหตุผลในสิ่งที่ตนสนใจ
6. สำมำรถค้นหำ รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
7. รู้จักแสวงหำข้อมูลจำกบุคคล/สถำนที่/สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศและบริกำร
8. สำมำรถเลือกและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ใช้ขีวิตในประจำวัน
9. สำมำรถวำงแผนกำรเรี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ ควำมสนใจ ควำมถนั ด ควำมสำมำรถและ
บุคลิกภำพ
10. ปฏิบัติงำนตำมแผนและรับผิดชอบผลที่จะเกิดขึ้น
ด้านที่ 2 อาชีพ
1. มีควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะอำชีพรอบๆ ตัว
2. รู้จักอำชีพที่ตนเองสนใจได้
3. มีเจตคติที่ดีต่อกำรทำงำนและกำรประกอบสัมมำชีพ
4. มีนิสัยรักกำรทำงำน และสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
5. แสดงควำมรัก ควำมถนัดและควำมสำมำรถ อธิบำยเหตุผลในสิ่งที่ตนสนใจ
6. พัฒนำตนเองในสิ่งที่สนใจ ถนัดและสำมำรถจนเกิดเป็นลักษณะเฉพำะของตนเอง
7. ตระหนักรู้ลักษณะเฉพำะของตนที่สัมพันธ์กับกำรศึกษำ งำนและอำชีพ
8. สำมำรถเลือกใช้ข้อมูลเป็นแนวทำงประกอบกำรวำงแผนกำรเรียน อำชีพและกำรดำเนิน
ชีวิตอย่ำงเหมำะสม
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9. ประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ต ำมแผนกำรเรี ย น อำชี พ และชี วิ ต บอกแนวโน้ ม ของเหตุ ก ำรณ์
สถำนกำรณ์และผลที่เกิดอำจเกิดขึ้นล่วงหน้ำได้
10. ปรับปรุงแผนกำรเรียนอำชีพและชีวิต
ด้านที่ 3 บุคลิกภาพและสังคม
1. แสวงหำเอกลักษณ์ที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี และเหมำะสมกับตนเอง ยอมรับตนเองและพร้อมที่
จะพัฒนำตนเองไปสู่ศักยภำพสูงสุด
2. ระบุสำเหตุของควำมต้องกำร ปัญหำและวิธีกำรให้ได้สิ่งที่ต้องกำรและแก้ปัญหำของตนเอง
ตอบสนองควำมต้องกำร แก้ปัญหำของตนเองอย่ำงเป็นขั้นตอน
3. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรพัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำย สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สำมำรถปรับตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงมีควำมสุข
4. มีทักษะทำงสังคม สำมำรถติดต่อสื่อสำรและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
5. มีพื้นฐำนทำงจิตใจที่ดี มีศึลธรรม คุณธรรม และปฏิบัติตนตำมแบบอย่ำงของวัฒนธรรมไทย
เพื่อดำรงเอกลักษณ์ของควำมเป็นไทย
6. รัก นับถือตนเองและผู้อื่น บอกเจตคติที่ดีของตนเองและผู้อื่น
7. ยอมรับคำยกย่อง ชมเชยและซำบซื้งในควำมดีงำมของตนเองและผู้อื่น
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 27 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมแนะแนว
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำรวจควำมสำมำรถ ควำมสนใจ ควำมถนัดของตนเอง แลพัฒนำบุคลิกภำพ นำ
ควำมรู้เพื่อใช้เป็นพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อในแผนกำรเรียนที่เหมำะสมกับตนเอง และต่อกำรประกอบอำชีพ
ในอนำคต มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูลทั้งภำยในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร
ทั้งภำยในประเทศและอำเซียน จำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย ทันสมัย แล้วเลือกสรร
ข้อมูลสำรสนเทศที่เป็ นประโยชน์ ในกำรนำไปใช้ในชีวิ ตและสำมำรถนำควำมรู้ที่มีอยู่ ถ่ำยทอดสื่ อสำร
เรียบเรียงโดยใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำยตำมหลักภำษำไทยต่อไปยังบุคคลอื่น เพื่อเป็นกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของตนเอง และปรับตัวอยู่กับผู้อื่นด้วยควำมสงบสุข
ผลการเรียนรู้
ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา
1. รู้จักสร้ำงนิสัยรักกำรเรียนของตน
2. รู้จักโลกกว้ำงทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องภำยในโรงเรียน
3. สำมำรถวำงแผนกำรเรียนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมสอดคล้ องกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมถนัด และนิสัยกำรเรียนกำรสอน
4. มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเกิดทักษะทำงกำรเรียน
5. รู้และเข้ำใจควำมสนใจ ควำมถนัดด้ำนกำรเรียน อธิบำยเหตุผลในสิ่งที่ตนสนใจ
6. สำมำรถค้นหำ รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
7. รู้จักแสวงหำข้อมูลจำกบุคคล/สถำนที่/สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศและบริกำร
8. สำมำรถเลือกและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ใช้ขีวิตในประจำวัน
9. สำมำรถวำงแผนกำรเรี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ ควำมสนใจ ควำมถนั ด ควำมสำมำรถและ
บุคลิกภำพ
10. ปฏิบัติงำนตำมแผนและรับผิดชอบผลที่จะเกิดขึ้น
ด้านที่ 2 อาชีพ
1. มีควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะอำชีพรอบๆ ตัว
2. รู้จักอำชีพที่ตนเองสนใจได้
3. มีเจตคติที่ดีต่อกำรทำงำนและกำรประกอบสัมมำชีพ
4. มีนิสัยรักกำรทำงำน และสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
5. แสดงควำมรัก ควำมถนัดและควำมสำมำรถ อธิบำยเหตุผลในสิ่งที่ตนสนใจ
6. พัฒนำตนเองในสิ่งที่สนใจ ถนัดและสำมำรถจนเกิดเป็นลักษณะเฉพำะของตนเอง
7. ตระหนักรู้ลักษณะเฉพำะของตนที่สัมพันธ์กับกำรศึกษำ งำนและอำชีพ
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8. สำมำรถเลือกใช้ข้อมูลเป็นแนวทำงประกอบกำรวำงแผนกำรเรียน อำชีพและกำรดำเนิน
ชีวิตอย่ำงเหมำะสม
9. ประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ต ำมแผนกำรเรี ย น อำชี พ และชี วิ ต บอกแนวโน้ ม ของเหตุ ก ำรณ์
สถำนกำรณ์และผลที่เกิดอำจเกิดขึ้นล่วงหน้ำได้
10. ปรับปรุงแผนกำรเรียนอำชีพและชีวิต
ด้านที่ 3 บุคลิกภาพและสังคม
1. แสวงหำเอกลักษณ์ที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี และเหมำะสมกับตนเอง ยอมรับตนเองและพร้อมที่
จะพัฒนำตนเองไปสู่ศักยภำพสูงสุด
2. ระบุสำเหตุของควำมต้องกำร ปัญหำและวิธีกำรให้ได้สิ่งที่ต้องกำรและแก้ปัญหำของตนเอง
ตอบสนองควำมต้องกำร แก้ปัญหำของตนเองอย่ำงเป็นขั้นตอน
3. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรพัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำย สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สำมำรถปรับตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงมีควำมสุข
4. มีทกั ษะทำงสังคม สำมำรถติดต่อสื่อสำรและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
5. มีพื้นฐำนทำงจิตใจที่ดี มีศึลธรรม คุณธรรม และปฏิบัติตนตำมแบบอย่ำงของวัฒนธรรมไทย
เพื่อดำรงเอกลักษณ์ของควำมเป็นไทย
6. รัก นับถือตนเองและผู้อื่น บอกเจตคติที่ดีของตนเองและผู้อื่น
7. ยอมรับคำยกย่อง ชมเชยและซำบซื้งในควำมดีงำมของตนเองและผู้อื่น
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 27 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมลูกเสือสารอง
เวลา 30 ชั่วโมง/ปี

เปิดประชุมกอง ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรของลูกเสือ และจัดกิจกรรม โดยให้ศึกษำวิเครำะห์
งำน วำงแผน ปฏิบัติกิจกรรมตำมฐำน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลกำรปฏิบัติกิจกรรมปิดประชุมกอง ในเรื่อง
นิยำยเมำคลี ประวัติกำรเริ่มกิจกำรลูกเสือสำรอง กำรทำควำมเคำรพเป็นหมู่(แกรนด์ฮำวล์) กำรทำควำม
เคำรพเป็นรำยบุคคล กำรจับมือซ้ำย ระเบียบแถวเบื้องต้น คำปฏิญำณ กฎ และคติพจน์ อนำมัย
ควำมสำมำรถเชิงทักษะ กำรส ำรวจ กำรค้นหำธรรมชำติ ควำมปลอดภัย บริกำร ธงประเทศต่ำงๆ
กำรฝีมือ กิจกรรมกลำงแจ้ง กำรบันเทิง กำรผูกเงื่อน วิชำพิเศษ
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกิจกรรมลูกเสือ สำมำรถปฏิบัติตำมคำปฏิญำณ กฎ และคติพจน์
ของลูกเสือสำรอง มีนิสัยในกำรสังเกต จดจำ เชื่อ ฟังและพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น บำเพ็ญตนเพื่อสำธำรณะประโยชน์ รู้ทำกำรฝีมือ พัฒนำกำย จิตใจ และศีลธรรม
ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิกำรเมืองใด ๆ
ผลการเรียนรู้
๑. เข้ำร่วมกิจกรรมเปิดประชุมกองตำมกระบวนกำรของลูกเสือ
๒. บอกและอธิบำยนิยำยเมำคลี ประวัติกำรเริ่มกิจกำรลูกเสือสำรอง
๓. สำรถกำรทำควำมเคำรพเป็นหมู่(แกรนด์ฮำวล์) กำรทำควำมเคำรพเป็นรำยบุคคล กำรจับ
มือซ้ำย ระเบียบแถวเบื้องต้น
๔. กล่ำวคำคำปฏิญำณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสำรองได้
๕. อธิบำยและเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนควำมสำมำรถเชิงทักษะ กำรสำรวจ กำรค้นหำธรรมชำติ
ธงประเทศต่ำงๆ กิจกรรมกลำงแจ้ง กำรผูกเงื่อน
๖. สำมำรถปฏิบัติตำมคำปฏิญำณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง
๗. มีนิสัยในกำรสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต และมีระเบียบวินัย
๘. บำเพ็ญตนเพื่อสำธำรณะประโยชน์ รู้ทำกำรฝีมือที่ตนเองถนัดและชอบ
๙. พัฒนำกำย สุขภำพจิต และมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิกำรเมืองใดๆ
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 9 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมลูกเสือสารอง
เวลา 30 ชั่วโมง/ปี

เปิดประชุมกอง ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรของลูกเสือ และจัดกิจกรรม โดยให้ศึกษำวิเครำะห์
วำงแผน ปฏิบัติกิจกรรมตำมฐำนโดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลกำรปฏิบัติกิจกรรมปิดประชุมกอง ในเรื่อง
อนำมัย ควำมสำมำรถเชิงทักษะ กำรสำรวจ กำรค้นหำธรรมชำติ ควำมปลอดภัย บริกำร ธงประเทศ
ต่ำงๆ กำรฝีมือ กิจกรรมกลำงแจ้ง กำรบันเทิง กำรผูกเงื่อน คำปฏิญำณ และกฎของลูกเสือสำรอง
วิชำพิเศษ
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกิจกรรมลูกเสือ สำมำรถปฏิบัติตำมคำปฏิญำณ กฎ และคติพจน์
ของลูกเสือสำรอง มีนิสัยในกำรสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น บำเพ็ญตนเพื่อสำธำรณะประโยชน์ รู้ทำกำรฝีมือ พัฒนำกำย จิตใจ และศีลธรรม
ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิกำรเมืองใด ๆ
ผลการเรียนรู้
๑. เข้ำร่วมกิจกรรมเปิดประชุมกองตำมกระบวนกำรของลูกเสือ
๒. บอกและอธิบำยนิยำยเมำคลี ประวัติกำรเริ่มกิจกำรลูกเสือสำรอง
๓. สำรถกำรทำควำมเคำรพเป็นหมู่(แกรนด์ฮำวล์) กำรทำควำมเคำรพเป็นรำยบุคคล กำรจับ
มือซ้ำย ระเบียบแถวเบื้องต้น
๔. กล่ำวคำคำปฏิญำณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสำรองได้
๕. อธิบำยและเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนควำมสำมำรถเชิงทักษะ กำรสำรวจ กำรค้นหำธรรมชำติ
ธงประเทศต่ำงๆ กิจกรรมกลำงแจ้ง กำรผูกเงื่อน
๖. สำมำรถปฏิบัติตำมคำปฏิญำณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง
๗. มีนิสัยในกำรสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต และมีระเบียบวินัย
๘. บำเพ็ญตนเพื่อสำธำรณะประโยชน์ รู้ทำกำรฝีมือที่ตนเองถนัดและชอบ
๙. พัฒนำกำย สุขภำพจิต และมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิกำรเมืองใดๆ
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 9 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมลูกเสือสารอง
เวลา 30 ชั่วโมง/ปี

เปิดประชุมกอง ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรของลูกเสือ และจัดกิจกรรม โดยให้ศึกษำวิเครำะห์
วำงแผน ปฏิบัติกิจกรรมตำมฐำนโดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลกำรปฏิบัติกิจกรรมปิดประชุมกอง ในเรื่อง
อนำมัย ควำมสำมำรถเชิงทักษะ กำรสำรวจ กำรค้นหำธรรมชำติ ควำมปลอดภัย บริกำร ธงประเทศ
ต่ำงๆ กำรฝีมือ กิจกรรมกลำงแจ้ง กำรบันเทิง กำรผูกเงื่อน คำปฏิญำณ และกฎของลูกเสือสำรอง
วิชำพิเศษ
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกิจกรรมลูกเสือ สำมำรถปฏิบัติตำมคำปฏิญำณ กฎ และคติพจน์
ของลูกเสือสำรอง มีนิสัยในกำรสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น บำเพ็ญตนเพื่อสำธำรณะประโยชน์ รู้ทำกำรฝีมือ พัฒนำกำย จิตใจ และศีลธรรม
ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิกำรเมืองใด ๆ
ผลการเรียนรู้
๑. เข้ำร่วมกิจกรรมเปิดประชุมกองตำมกระบวนกำรของลูกเสือ
๒. บอกและอธิบำยนิยำยเมำคลี ประวัติกำรเริ่มกิจกำรลูกเสือสำรอง
๓. สำรถกำรทำควำมเคำรพเป็นหมู่(แกรนด์ฮำวล์) กำรทำควำมเคำรพเป็นรำยบุคคล กำรจับ
มือซ้ำย ระเบียบแถวเบื้องต้น
๔. กล่ำวคำคำปฏิญำณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสำรองได้
๕. อธิบำยและเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนควำมสำมำรถเชิงทักษะ กำรสำรวจ กำรค้นหำธรรมชำติ
ธงประเทศต่ำงๆ กิจกรรมกลำงแจ้ง กำรผูกเงื่อน
๖. สำมำรถปฏิบัติตำมคำปฏิญำณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง
๗. มีนิสัยในกำรสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต และมีระเบียบวินัย
๘. บำเพ็ญตนเพื่อสำธำรณะประโยชน์ รู้ทำกำรฝีมือที่ตนเองถนัดและชอบ
๙. พัฒนำกำย สุขภำพจิต และมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิกำรเมืองใดๆ
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 9 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมลูกเสือสามัญ
เวลา 30 ชั่วโมง/ปี

เปิ ด ประชุ ม กอง ด ำเนิ น กำรตำมกระบวนกำรของลู ก เสื อ และจั ด กิ จ กรรม โดยให้ ศึ ก ษำ
วิเครำะห์ วำงแผน ปฏิบัติกิจกรรมตำมฐำน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลกำรปฏิบัติกิจกรรมปิดประชุมกอง
ในเรื่อง ควำมรู้เกี่ยวกับขบวนกำรลูกเสือ ระเบียบแถว คำปฏิญำณ และกฎ ของลูกเสือสำมัญ กิจกรรม
กลำงแจ้ง วิชำพิเศษ
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกิจกรรมลูกเสือ สำมำรถปฏิบัติตำมคำปฏิญำณ กฎ และคติพจน์
ของลูกเสือสำมัญ มีนิสัยในกำรสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น บำเพ็ญตนเพื่อสำธำรณะประโยชน์ รู้ทำกำรฝีมือ พัฒนำกำย จิตใจ และศีลธรรม
ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิกำรเมืองใด ๆ
ผลการเรียนรู้
๑. เข้ำร่วมเปิดประชุมกอง กำรดำเนินกำรตำมกระบวนกำรของลูกเสือสำมัญ
๒. ร่วม และวำงแผนจัดกิจกรรม โดยให้ศึกษำวิเครำะห์และเน้นระบบหมู่
๓. สรุปผลกำรปฏิบัติกิจกรรมปิดประชุมกอง
๔. อธิบำยและบอกในเรื่อง ควำมรู้เกี่ยวกับขบวนกำรลูกเสือ ระเบียบแถว คำปฏิญำณ และ
กฎ ของลูกเสือสำมัญ กิจกรรมกลำงแจ้ง วิชำพิเศษ
๕. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกิจกรรมลูกเสือ สำมำรถปฏิบัติตำมคำปฏิญำณ กฎ และคติพจน์
ของลูกเสือสำมัญ
๖. มีนิสัยในกำรสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต
๗. มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น บำเพ็ญตนเพื่อสำธำรณะประโยชน์ รู้ทำกำรฝีมือ
๘. พัฒนำกำย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิกำรเมืองใด ๆ
๙. มี จิ ต ส ำนึ ก ในควำมรั ก ชำติ ศำสน์ กษั ต ริ ย์ และยึ ด มั่ น ในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 9 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมลูกเสือสามัญ
เวลา 30 ชั่วโมง/ปี

เปิดประชุมกอง ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรของลูกเสือ และจัดกิจกรรม โดยให้ศึกษำวิเครำะห์
วำงแผน ปฏิบัติกิจกรรมตำมฐำน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลกำรปฏิบัติกิจกรรมปิดประชุมกอง ในเรื่อง
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรู้จักตนเอง กำรช่วยเหลือผู้อื่น กำรเดินทำงไปยังสถำนที่ต่ำง ๆ ทักษะในทำงวิชำ
ลูกเสือ งำนอดิเรกและเรื่องที่น่ำสนใจ คำปฏิญำณ และกฎของลูกเสือสำมัญ ระเบียบแถว วิชำพิเศษ
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกิจกรรมลูกเสือ สำมำรถปฏิบัติตำมคำปฏิญำณ กฎ และคติพจน์
ของลูกเสือสำมัญ มีนิสัยในกำรสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น บำเพ็ญตนเพื่อสำธำรณะประโยชน์ รู้ทำกำรฝีมือ พั ฒนำกำย จิตใจ และศีลธรรม
ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิกำรเมืองใดๆ
ผลการเรียนรู้
๑. เข้ำร่วมกิจกรรมเปิดประชุมกอง ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรของลูกเสือสำมัญ
๒. ปฏิบัติและจัดกิจกรรม โดยให้ศึกษำวิเครำะห์ วำงแผน ปฏิบัติกิจกรรมตำมฐำน โดยเน้น
ระบบหมู่
๓. สรุปผลกำรปฏิบัติกิจกรรมปิดประชุมกอง ในเรื่อง ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรู้จักตนเอง กำร
ช่วยเหลือผู้อื่น กำรเดินทำงไปยังสถำนที่ต่ำงๆ
๔. ศึกษำทักษะในทำงวิชำลูกเสือ งำนอดิเรกและเรื่องที่น่ำสนใจ
๕. กล่ำวและปฏิบัติตำมคำปฏิญำณ และกฎของลูกเสือสำมัญ
๖. ปฏิบัติตนและฝึกระเบียบแถว
๗. ศึกษำและปฏิบัติวิชำพิเศษตำมกระบวนกำรลูกเสือสำมัญ
๘. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกิจกรรมลูกเสือ สำมำรถปฏิบัติตำมคำปฏิญำณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือสำมัญ
๙. มีนิสัยในกำรสังเกต จดจำและนำเสนอข้อมูลได้
๑๐. เชื่อฟังและพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
๑๑. ปฏิบัติตนเพื่อสำธำรณะประโยชน์ ทำกำรฝีมืองำนอดิเรกที่เป็นประโยชน์
๑๒. พัฒนำสุขภำพกำย สุขภำพจิต และกำรมีศีลธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิกำรเมืองใด ๆ
๑๓. มี จิ ต ส ำนึ ก ในควำมรั ก ชำติ ศำสน์ กษั ต ริ ย์ แ ละยึ ด มั่ น ในระบอบประชำธิ ป ไตยอั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 13 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมลูกเสือสามัญ
เวลา 30 ชั่วโมง/ปี

ศึกษำ สังเกต วิเครำะห์ ฝึกปฏิบัติ อภิปรำย รวบรวมข้อมูล ระเบียบแถวท่ำตรง ท่ำพัก ท่ำ
หันอยู่กับที่ ท่ำถือไม้พลอง กำรปฏิบัติตำมสัญญำณมือ สัญญำณนกหวีด กำรเรียกแถว กำรตั้งแถว กำร
จัดแถวสวนสนำม ท่ำเดินสวนสนำม กำรทำควำมเคำรพของผู้ถือธงถือป้ำย กำรจัดรูปขบวนกำรเดินสวน
สนำม กำรให้บริกำร กำรปฐมพยำบำลผู้ประสบอุบัติเหตุ กำรผำยปอด กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย กำรขอควำม
ช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ กำรเลือกที่ตั้งค่ำยพักแรม กำรสร้ำงที่พักแรม กำรปรุงอำหำรในกำรอยู่ค่ำยพัก
แรม กำรใช้กำรรักษำอุปกรณ์ในกำรอยู่ค่ำยพักแรม กำรผูกแน่น กำรสร้ำงบันได สะพำนค้ำ สะพำน
เชือก ๒ เส้น สะพำนลิงกระเช้ำเลื่อนบนต้นไม้ กำรผูกเงื่อนบ่วงสำยธนู เงื่อนเก้ำ อี้ กำรสร้ำงค่ำยพัก
แรม กำรปรุงอำหำรแบบชำวป่ำ กำรใช้ขวำน ใช้เลื่อย กำรทำงำนอดิเรกที่น่ำสนใจ กำรไปเยือน
อำคำร สถำนที่สำคัญแห่งหนึ่งของท้องถิ่น โครงกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและวิชำพิเศษลูกเสือสำมัญ คำ
ปฏิญำณและกฎของลูกเสือสำมัญ กำรสมัครเข้ำเป็นลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ควำมเป็นพี่น้องกับลูกเสือ
ทั่วโลก กำรเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับกำรอยู่ค่ำยพักแรมและเดินทำงไกล กำรเตรียมตัวในกำรอยู่
ค่ำยพักแรมและเดินทำงไกล กำรใช้กำรรักษำเข็มทิศและแผนที่ /กำรปฏิบัติกิจกรรมกลำงแจ้ง กำรเยือน
สถำนที่ที่น่ำสนใจในท้องถิน่
เพื่อให้เห็นคุณค่ำของควำมซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อ
สำธำรณะประโยชน์ กำรทำฝีมือ ฝึกฝนให้ทำกิจกำรต่ำงๆตำมเหมำะสม รู้จักรักษำส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม และควำมมั่นคงของประเทศชำติ
ผลการเรียนรู้
๑. สำมำรถปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแถวท่ำตรง ท่ำพัก ท่ำหันอยู่กับที่ ท่ำถือไม้พลอง กำรปฏิบัติ
ตำมสัญญำณมือ สัญญำณนกหวีด กำรเรียกแถว กำรตั้งแถว กำรจัดแถวสวนสนำม ท่ำเดินสวนสนำม กำร
ทำควำมเคำรพของผู้ถือธงถือป้ำย และกำรจัดรูปขบวนกำรเดินสวนสนำม
๒. สำมำรถปฏิ บั ติ ก ำรให้ บ ริ ก ำร กำรปฐมพยำบำลผู้ ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ กำรผำยปอด
กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย และกำรขอควำมช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
๓. สำมำรถปฏิบัติ กำรเตรียมตัวเข้ำค่ำยพักแรมและเดินทงไกล กำรเลือกที่ตั้งค่ำยพักแรม
กำรสร้ำงที่พักแรม กำรปรุงอำหำรในกำรอยู่ค่ำยพักแรมและกำรใช้กำรรักษำอุปกรณ์ในกำรอยู่ค่ำยพักแรม
๔. สำมำรถปฏิบัติกำรวิชำพิเศษลูกเสือสำมัญ กำรสมัครเข้ำเป็นลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ควำม
เป็นพี่น้องกับลูกเสือทั่วโลก คำปฏิญำณและกฎของลูกเสือสำมัญ
๕. สำมำรถปฏิบัติกำรเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับกำรปฏิบัติกิจกรรมกลำงแจ้งและกำร
เยือนสถำนที่ที่น่ำสนใจในท้องถิ่น
๖. มี จิ ตส ำนึ กในควำมรั กชำติ ศำสน์ กษั ตริ ย์ และยึ ดมั่ นในระบอบประชำธิ ปไตยอั นมี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 6 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
กิจกรรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 35 ชั่วโมง
ศึกษำจุดมุ่งหมำยและหลักกำรกิจกรรมกำรเดินทำงสำรวจ กำรบริกำร ผจญภัย นักบุกเบิก
ธรรมชำติวิทยำ กิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์
เสริ ม สร้ ำ งทั ก ษะและควำมสำมำรถ ควำมถนั ด และควำมสนใจ สำมำรถน ำควำมรู้ แ ละ
ประสบกำรณ์จริงไปประยุกใช้และแก้ปัญหำสังคม
ผลการเรียนรู้
1. บอกควำมหมำยของกำรเดินทำงสำรวจได้
2. บอกขั้นตอนกำรเตรียมในกำรเดินทำงสำรวจได้
3. จัดเตรียมอำหำรในกำรเดินทำงสำรวจได้
4. ทำรำยงำนกำรเดินทำงสำรวจได้
5. อธิบำยควำมหมำยของกำรบริกำรชุมชนและควำมต้องกำรในกำรพัฒนำชุมชนได้
6. บอกขั้นตอนกำรให้บริกำรในชุมชนตำมกฎของลูกเสือได้
7. บอกควำมหมำยของกำรผจญภัยได้
8. สำมำรถร่วมกันคิด แก้ปัญหำ ตัดสินใจ ให้สำมำรถผ่ำนเหตุกำรณ์ที่เผชิญได้ด้วยควำมสำเร็จ
และปลอดภัยด้วยกันทุกคน
9. สำมำรถร่วมกันคิด แก้ปัญหำ ตัดสินใจ ให้สำมำรถทำกิจกรรมบุกเบิกได้ด้วยควำมส ำเร็จ
และปลอดภัยด้วยกันทุกคน
10. สำมำรถปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ได้
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 10 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
กิจกรรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 30 ชั่วโมง
ศึกษำจุดมุ่งหมำย ประวัติและกิจกำรขององค์กำรลูกเสือโลก ลูกเสือไทย บทบำทของลูกเสื อ
สำมัญรุ่นใหญ่ กฎของลูกเสือและคำปฏิญำณ ระเบียบแถว กำรบรรจุเครื่องหลัง กำรกำงและกำรเก็บรักษำ
เต้นท์ ก่อจุดไฟกลำงแจ้งและกำรประกอบอำหำรแบบชำวค่ำย แผนที่เข็มทิศ เงื่อนและวิธีกำรใช้เงื่อน
กำรปฐมพยำบำลควำมปลอดภัยในกำรร่วมกิจกรรมของลูกเสือ กิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ ผู้เรียนนำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์จริงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและแก้ปัญหำสังคม
ผลการเรียนรู้
1. อธิบำยควำมหมำย จุดมุ่งหมำย ขอบข่ำยกิจกำร วิธีกำร ตลอดจนสำระสำคัญของกิจกำร
ลูกเสือโลก
2. อธิบำยควำมหมำย จุดมุ่งหมำย ขอบข่ำยกิจกำร วิธีกำร ตลอดจนสำระสำคัญของกิจกำร
คณะลูกเสือแห่งชำติ
3. บอกโครงสร้ำงของกำรบริหำรงำนของกองลูกเสือในโรงเรียนได้
4. บอกบทบำทของลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ได้
5. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติตำมคำปฏิญำณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสำมัญ
รุ่นใหญ่
6. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจระเบียบแถวและได้รับกำรฝึก
7. บอกส่วนประกอบที่สำคัญของเต้นท์และวิธีกำรกำงเต้นท์ที่ถูกต้องได้
8. บอกถึงอุปกรณ์ส่วนตัวที่ใช้ในกำรเดินทำงไกลและพักแรมได้
9. บอกถึงอุปกรณ์ส่วนรวมที่ใช้ในกำรเดินทำงไกลและพักแรมได้
10. สำมำรถบรรจุสิ่งของลงถุงหรือเครื่องหลังได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
11. บอกและสำธิตวิธีกำรใช้แผนที่และเข็มทิศได้
12. บอกและสำธิตกำรผูกเงื่อนและวิธีใช้ได้
13. บอกและสำธิตกำรปฐมพยำบำลได้
14. บอกหลักกำรและปฏิบัติตำมเพื่อควำมปลอดภัยในกำรร่วมกิจกรรมของลูกเสือ
15. สำมำรถปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ได้
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 15 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
กิจกรรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 35 ชั่วโมง
ศึกษำและปฏิบั ติตนเกี่ย วกับ กฎระเบียบในกำรปฏิบัติ ตัว ในกำรเรียนวิช ำลู กเสื อ เนตรนำรี
หน้ำที่พลเมือง สิ่งแวดล้อม กำรเดินทำงสำรวจ กำรตั้งค่ำยพักแรม กำรแสดงออกทำงศิลปะ และกิจกรรมที่
สนใจเป็นพิเศษ ศิลปะทำงอักษรและศิลปวิจำรณ์ ศิลปะกำรแสดง สมรรถภำพทำงกำย กีฬำไทยและกีฬำ
สำกล ยำเสพติดให้โ ทษ คำปฏิญำณตนและกฎของลู กเสื อ หลักสำคัญในพระพุทธศำสนำ กำรบริกำร
กำรปฐมพยำบำล เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเป็นลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ มีควำมรักควำมผูกพัน
ร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ
ผลการเรียนรู้
1. บอกกฎระเบียบในกำรปฏิบัติตัวในกำรเรียนลูกเสือ เนตรนำรี
2. อธิบำยถึงกำรเป็นพลเมืองดีได้
3. เล่ำประวัติของลูกเสือไทยได้
4. อธิบำยวิธีกำรดำเนินกำรของขบวนกำรลูกเสือได้
5. เขียนรำยงำนกำรตรวจเยื่ยมหน่วยงำนได้
6. อธิบำยควำมหมำยและควำมสำคัญของสิ่งแวดล้อมได้
7. บอกวิธีกำรอนุรักษ์พืชและสัตว์ได้
8. บอกวิธีกำรอนุรักษ์ธรรมชำติได้
9. อธิบำยขั้นตอนกำรวำงแผนกำรเดินทำงสำรวจได้
10. อธิบำยวิธีกำรเตรียมกำรเดินทำงสำรวจได้
11. อธิบำยหลักในกำรเดินทำงสำรวจด้วยเท้ำได้
12. ทำแบบรำยงำนสำรวจได้
13. อธิบำยหลักกำรเลือกสถำนที่สำหรับกำรตั้งค่ำยพักแรมได้
14. กำหนดรำยกำรอำหำรได้
15. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นได้
16. เขียนรำยงำนกำรตั้งค่ำยพักแรมได้
17. อธิบำยควำมหมำยและควำมสำคัญของศิลปะได้
18. บอกลักษณะของงำนทัศนศิลป์และสร้ำงงำนทัศนศิลป์ได้
19. อธิบำยควำมหมำยและควำมสำคัญทำงศิลปะทำงอักษรได้
20. จำแนกประเภทของศิลปะได้อย่ำงถูกต้อง
21. ทำงำนศิลปะได้
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 21 ผลการเรียนรู้
213

คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
กิจกรรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 30 ชั่วโมง
ศึกษำและปฏิบั ติตนเกี่ย วกับ กฎระเบียบในกำรปฏิบัติตัว ในกำรเรียนวิช ำลู กเสื อ เนตรนำรี
หน้ำที่พลเมือง สิ่งแวดล้อม กำรเดินทำงสำรวจ กำรตั้งค่ำยพักแรม กำรแสดงออกทำงศิลปะ และกิจกรรมที่
สนใจเป็นพิเศษ ศิลปะทำงอักษรและศิลปวิจำรณ์ ศิลปะกำรแสดง สมรรถภำพทำงกำย กีฬำไทยและกีฬำ
สำกล ยำเสพติดให้โ ทษ คำปฏิญำณตนและกฎของลู กเสื อ หลักสำคัญในพระพุทธศำสนำ กำรบริกำร
กำรปฐมพยำบำล เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเป็นลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ มีควำมรักควำมผูกพัน
ร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ
ผลการเรียนรู้
1. อธิบำยควำมหมำยและบอกประเภทของศิลปะกำรแสดงได้ของศิลปะกำรแสดงได้
2. รู้และเข้ำกิจกรรมที่ตนเองสนใจ
3. เป็นคนกล้ำแสดงออกทำงศิลปะกำรแสดง
4. อธิบำยควำมหมำยและควำมสำคัญของสมรรถภำพทำงกำยได้
5. บอกลักษณะของผู้ที่มีสมรรถภำพทำงกำยที่ดีได้
6. บอกเกณฑ์มำตรฐำนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยได้
7. บอกลักษณะวิธีกำรเล่นกีฬำไทยและกีฬำสำกลได้
8. อธิบำยควำมหมำยและประเภทของยำเสพติดได้
9. บอกชนิดของยำเสพติด อำกำรเมื่อเสพและโทษของยำเสพติดชนิดต่ำงๆ ได้
10. อธิบำยและปฏิบัติตนตำมคำปฏิญำณตนของลูกเสือได้
11. อธิบำยและปฏิบัติตนตำมกฎของลูกเสือได้
12. อธิบำยหลักสำคัญในทำงพระพุทธศำสนำได้
13. อธิบำยหลักของศีล 5 และศีล 8 ได้
14. อำรำธนำศิล 5 และ ศีล 8 และอำรำธนำพระปริตรได้
15. อธิบำยควำมหมำยและควำมสำคัญของกำรบริกำรชุมชนและกำรพัฒนำชุมชนได้
16. บอกหลักในกำรให้บริกำรได้
17. ระบุกิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชนและกำรบริกำรชุมชนตำมกฎของลูกเสือได้
18. บอกควำมหมำยและควำมสำคัญของกำรปฐมพยำบำลได้
19. อธิบำยหลักกำรปฐมพยำบำลได้
20. ปฏิบัติวิธีกำรปฐมพยำบำลผู้ป่วยประเภทต่ำงๆ ได้
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 20 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
กิจกรรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 35 ชั่วโมง
ศึกษำบทบำท หน้ำที่พลเมือง สิ่งแวดล้อม นักธรรมชำติวิทยำ กำรเดินทำงสำรวจ กำรจัดงำน
แสดงศิลปะในที่สำธำรณะ สมรรถภำพทำงกำย อุดมคติ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ กำรบริกำร กำรฝึกเป็น
ผู้นำ ระเบียบแถว กำรสวนสนำม
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนำทำงกำย สติปัญญำ จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีควำมรับผิดชอบ
ช่วยสร้ำงสรรค์สังคม ให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ สงบสุขและควำมมั่นคงของประเทศชำติ
ผลการเรียนรู้
1. อธบำยบทบำทหน้ำที่พลเมืองได้
2. อธิบำยควำมสำคัยของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตได้
3. บอกถึงควำมจำเป็นในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติได้
4. อธิบำยหลักกำรเดินทำงสำรวจได้
5. สำมำรถจัดงำนแสดงศิลปะในที่สำธำรณะได้
6. ทดสอบสมรรถภำพทำงกำยได้
7. มีอุดมคติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน
8. ปฏิบัติกิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษได้
9. บอกควำมหมำยของคำว่ำบริกำรและกำรบริกำรแบบลูกเสือได้
10. อธิบำยควำมหมำยและควำมจำเป็นที่ต้องมีผู้นำและบอกคุณสมบัติของผู้นำได้
11. ปฏิบัติกิจกรรมระเบียบแถวท่ำมือเปล่ำได้
12. ปฏิบัติกิจกรรมสวนสนำมได้
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 12 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
กิจกรรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 30 ชั่วโมง
ศึกษำบทบำท หน้ำที่พลเมือง นักอุตุนิยมวิทยำ นักบุกเบิก กำรฝึกเป็นผู้นำ พลำธิกำร เรื่องที
สนใจ กำรอนุรักษ์ธรรมชำติ และกำรจัดค่ำยพักแรม
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนำทำงกำย สติปัญญำ จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีควำมรับผิดชอบ
สร้ำงสรรค์สังคมให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ ควำมสงบสุขและควำมมั่นคงของประเทศชำติ
ผลการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ธรรมชำติได้
8.

อธบำยบทบำทหน้ำที่พลเมืองที่ดีได้
อธิบำยและบอกประโยชน์ของกำรเป็นนักอุนุนิยมวิทยำได้
อธิบำยหลักกำรกำรเป็นนักบุกเบิกได้
บอกลักษณะของผู้นำและอธิบำยกำรเป็นผู้นำลูกเสือได้
บอกควำมหมำยและบทบำทหน้ำที่ของพลำธิกำรได้
ปฏิบัติกิจกรรมตำมควำมสนใจและควำมถนัดได้
อธิบำยควำมสำคัญของกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและตระหนักถึงควำมจำเป็นในกำรอนุรักษ์
อธิบำยกำรเลือกสถำนที่สำหรับกำรตั้งค่ำยพักแรมได้

รวมจานวนผลการเรียนรู้ 8 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมการเตรียมยุวกาชาดและยุวกาชาดระดับ 1
เวลา 30 ชั่วโมง/ปี

เปิดกำรจัดกิจกรรม ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรของยุวกำชำดและปฏิบัติกิจกรรม เพื่อเป็นกำร
ฝึกควำมมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยให้ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน ปฏิบัติกิจกรรมตำมฐำนกำรเรียนรู้โดย
เน้นระบบหน่วย สรุปผลกำรปฏิบัติกิจกรรม ปิดกิกจรรมยุวกำชำดในเรื่องต่อไปนี้
1. ระดับ เตรี ย มยุ ว กำชำด กำรกำชำด บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสั งคมและสำธำรณประโยชน์
กิจกรรมเสริมสุขภำพ ระเบียบแถว กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภำวะโลกร้อน
ตำมแนวทำงของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุวกำชำด ระดับ 1 กำรกำชำด ประวัติกำรชำด เครื่องหมำย กิจกรรมกำชำดประวัติยุว
กำชำด เครื่ อ งหมำยวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องยุ ว กำชำดค ำปฏิ ญ ำณตนกำรบ ำเพ็ ญ ประโยชน์ เ พื่ อ สั ง คมและ
สำธำรณประโยชน์กิจกรรมเสริมสุขภำพระเบียบแถวควำมสำมำรถและทักษะกิจกรรมยุวกำชำด กิจกรรม
กลำงแจ้งกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภำวะโลกร้อนตำมแนวทำงของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและปฏิบัติกิจกรรมพิเศษตำมควำมถนัดและควำมสนใจเพื่อสิทธิประดับเครื่องหมำยกิจกรรมพิเศษ
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกิจกรรมยุวกำชำด สำมำรถปฏิบัติตำมคำปฏิญำณของยุวกำชำด
และหลักกำรกำชำด มีเจตคติที่ดีต่อกำรกำชำด มีอุดมคติในศำสนติสุข มีควำมจงรักภักดีต่ อชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์ รักษำอนำมัยของตนเองและผู้อื่น พัฒนำตนเองทำงร่ำงกำย จิตใจ คุณธรรม และธรงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของชำติ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรและอุดมกำรณ์กำชำด มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีจิตใจเมตตำกรุณำต่อเพื่อนมนุษย์ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม และ
ประเทศชำติ มี จิ ต ส ำนึ ก ในกำรอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกรธรรมชำติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ลดภำวะโลกร้ อ น มี
สัมพันธภำพ และมิตรภำพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป และสำมำรถประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้
ผลการเรียนรู้
1. มีอุดมคติในศำสนติสุข มีควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
2. มีควำมรู้ ควำมชำนำญในเรื่องกำรรักษำอนำมัยของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนพัฒนำตนเอง
ทำงร่ำงกำย จิตใจ คุณธรรมและธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมชองชำติ ชุมชน ดังนี้
3. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรและอุดมกำรณ์กำชำด มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีจิตใจ
เมตตำกรุณำต่อเพื่อนมนุษย์
4. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชำติ
5. มีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม ลดภำวะโลกร้อน
6. มีสัมพันธภำพและมิตรภำพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป
7. สำมำรถประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 7 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมยุวกาชาดระดับ 1
เวลา 30 ชั่วโมง/ปี

เปิดกำรจัดกิจ กรรม ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรของยุว กำชำดและปฏิบัติกิจกรรม เพื่อฝึ ก
ควำมมีระเบียบวินัยในตนเอง สร้ำงพื้นฐำนในกำรคิดและปฏิบัติตำมหลั กกำรยุว กำชำดและยุวกำชำด
มีทักษะในกำรจัดกำร ทักษะในกำรดำเนินชีวิต คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหำได้ให้ปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเองอย่ำงครบวงจรเน้นทักษะกระบวนกำรตั้งแต่กำรศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน ปฏิบัติตำมแผน ประเมิน
ปรั บ ปรุ งกำรทำงำนและกำรทำงำนร่ ว มกันเป็นกลุ่ มตำมฐำนกำรเรียนรู้ โดยเน้นระบบหน่ว ย สรุปผล
กำรปฏิบัติกิจกรรม ปิดกิจกรรมยุวกำชำด ในเรื่องต่อไปนี้
ยุวกำชำด ระดับ 1 กำรกำชำด ประวัติกำรชำด เครื่องหมำย กิจกรรมกำชำด ประวัติยุวกำชำด
เครื่ อ งหมำย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องยุ ว กำชำด ค ำปฏิ ญ ำณตน กำรบ ำเพ็ ญ ประโยชน์ เ พื่ อ สั ง คมและ
สำธำรณประโยชน์ กิจ กรรมเสริ มสุ ขภำพ ระเบียบแถว ควำมสำมำรถและทั ก ษะกิจ กรรมยุว กำชำด
กิจกรรมกลำงแจ้ง กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภำวะโลกร้อนตำมแนวทำงของ
เศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติกิจกรรมพิ เศษตำมควำมถนัดและควำมสนใจเพื่อสิทธิประดับเครื่องหมำย
กิจกรรมพิเศษ
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกิจกรรมยุวกำชำด สำมำรถปฏิบัติตำมคำปฏิญำณของยุวกำชำด
และหลักกำรกำชำด มีเจตคติที่ดีต่อกำรกำชำด มีอุดมคติในศำสนติสุข มีควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์ รักษำอนำมัยของตนเองและผู้อื่น พัฒนำตนเองทำงร่ำงกำย จิตใจ คุณธรรม และธรงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของชำติ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรและอุดมกำรณ์กำชำด มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีจิตใจเมตตำกรุณำต่อเพื่อนมนุษย์ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม และ
ประเทศชำติ มี จิ ต ส ำนึ ก ในกำรอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกรธรรมชำติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ลดภำวะโลกร้ อ น มี
สัมพันธภำพ และมิตรภำพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป และสำมำรถประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้
ผลการเรียนรู้
1. มีอุดมคติในศำสนติสุข มีควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
2. มีควำมรู้ ควำมชำนำญในเรื่องกำรรักษำอนำมัยของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนพัฒนำตนเอง
ทำงร่ำงกำย จิตใจ คุณธรรมและธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมชองชำติ ชุมชน ดังนี้
3. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรและอุดมกำรณ์กำชำด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจ
เมตตำกรุณำต่อเพื่อนมนุษย์
4. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชำติ
5. มีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม ลดภำวะโลกร้อน
6. มีสัมพันธภำพและมิตรภำพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป
7. สำมำรถประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 7 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมยุวกาชาดระดับ 1
เวลา 30 ชั่วโมง/ปี

เปิดกำรจัดกิจกรรม ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรของยุวกำชำดและปฏิบัติกิจกรรม เพื่อฝึกควำม
มีระเบียบวินัยในตนเอง สร้ำงพื้นฐำนในกำรคิดและปฏิบัติตำมหลักกำรยุวกำชำดและยวุกำชำด มีทักษะใน
กำรจัดกำร ทักษะในกำรดำเนินชีวิต คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหำได้ให้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่ำง
ครบวงจรเน้นทักษะกระบวนกำรตั้งแต่กำรศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน ปฏิบัติตำมแผน ประเมิน ปรับปรุงกำร
ทำงำนและกำรทำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มตำมฐำนกำรเรีย นรู้ โดยเน้นระบบหน่วย สรุปผลกำรปฏิบัติกิจกรรม
ปิดกิจกรรมยุวกำชำด ในเรื่องต่อไปนี้
ยุวกำชำด ระดับ 1 กำรกำชำด ประวัติกำรชำด เครื่องหมำย กิจกรรมกำชำด ประวัติยุวกำชำด
เครื่ อ งหมำย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องยุ ว กำชำด ค ำปฏิ ญ ำณตน กำรบ ำเพ็ ญ ประโยชน์ เ พื่ อ สั ง คมและ
สำธำรณประโยชน์ กิจ กรรมเสริ มสุ ขภำพ ระเบียบแถว ควำมสำมำรถและทั ก ษะกิจ กรรมยุว กำชำด
กิจกรรมกลำงแจ้ง กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภำวะโลกร้อนตำมแนวทำงของ
เศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติกิจกรรมพิเศษตำมควำมถนัดและควำมสนใจเพื่อสิทธิประดับเครื่องหมำย
กิจกรรมพิเศษ
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกิจกรรมยุวกำชำด สำมำรถปฏิบัติตำมคำปฏิญำณของยุวกำชำด
และหลักกำรกำชำด มีเจตคติที่ดีต่อกำรกำชำด มีอุดมคติในศำสนติสุข มีควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์ รักษำอนำมัยของตนเองและผู้อื่น พัฒนำตนเองทำงร่ำงกำย จิตใจ คุณธรรม และธรงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของชำติ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรและอุดมกำรณ์กำชำด มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีจิตใจเมตตำกรุณำต่อเพื่อนมนุษย์ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม และ
ประเทศชำติ มี จิ ต ส ำนึ ก ในกำรอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกรธรรมชำติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ล ดภำวะโลกร้ อ น มี
สัมพันธภำพ และมิตรภำพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป และสำมำรถประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้
ผลการเรียนรู้
1. มีอุดมคติในศำสนติสุข มีควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
2. มีควำมรู้ ควำมชำนำญในเรื่องกำรรักษำอนำมัยของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนพัฒนำตนเอง
ทำงร่ำงกำย จิตใจ คุณธรรมและธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมชองชำติ ชุมชน ดังนี้
3. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรและอุดมกำรณ์กำชำด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจ
เมตตำกรุณำต่อเพื่อนมนุษย์
4. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชำติ
5. มีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม ลดภำวะโลกร้อน
6. มีสัมพันธภำพและมิตรภำพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป
7. สำมำรถประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 7 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

กิจกรรมยุวกาชาดระดับ 2
เวลา 30 ชั่วโมง/ปี

เปิ ดกิจ กรรม ดำเนิ น กำรตำมกระบวนกำรของยุว กำชำดและปฏิบัติกิจกรรมเพื่อฝึ กควำมมี
ระเบียบวินัยในตนเอง สร้ำงทักษะพื้นฐำนในกำรคิดและปฏิบัติตำมหลักกำรกำชำดและยุวกำชำด มีทักษะ
ในกำรจัดกำร กำรดำเนินชีวิต คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหำได้ ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่ำงครบวงจร
เน้นทักษะกระบวนกำร ตั้งแต่กำรศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน ปฏิบัติตำมแผน ประเมิน ปรับปรุงกำรทำงำน
และกำรทำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มตำมฐำนกำรเรียนรู้ โดยเน้นระบบหน่วย สรุปผลกำรปฏิบัติ กิจกรรม ปิด
กิจกรรมยุวกำชำดในเรื่องต่อไปนี้
ยุวกาชาดระดับ 2 กาชาดสากล ประวัติควำมเป็นมำ หลักกำรเบื้องต้นของกำชำด กิจกรรม
เยำวชนเกี่ยวกับกำชำด
กาชาดไทย สภำกำชำดไทย กิจกรรมของสภำกำชำดไทย
ยุวกาชาด ประวัติควำมเป็นมำ วัตถุประสงค์ คำปฏิญำณ ระเบียบปฏิบัติเกี่ ยวกับยุวกำชำด
คำปฏิญำณตน กำรบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ กิจกรรมเสริมสุขภำพ ระเบียบแถว
ควำมสำมำรถและทัก ษะกิจ กรรมยุ ว กำชำด กิจกรรมกลำงแจ้ง กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดภำวะโลกร้อนตำมแนวทำงของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรปฏิบัติกิจ กรรมพิเศษตำม
ควำมถนัดและควำมสนใจเพื่อสิทธิประดับเครื่องหมำยกิจกรรมพิเศษ
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกิจกรรมยุวกำชำด สำมำรถปฏิบัติตำมคำปฏิญำณของ ยุวกำชำด
และหลักกำรกำชำด มีเจตคติที่ดีต่อกำรกำชำด มีอุดมคติในศำสนติสุข มีควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์ รักษำอนำมัยของตนเองและผู้อื่น พัฒนำตนเองทำงร่ำงกำย จิตใจ คุณธรรม และธรงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของชำติ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรและอุดมกำรณ์กำชำด มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีจิตใจเมตตำกรุณำต่อเพื่อนมนุษย์ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สั งคม และ
ประเทศชำติ มี จิ ต ส ำนึ ก ในกำรอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกรธรรมชำติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ลดภำวะโลกร้ อ น
มีสัมพันธภำพ และมิตรภำพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป และสำมำรถประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้
ผลการเรียนรู้
1. มีอุดมคติในศำสนติสุข มีควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
2. มีควำมรู้ ควำมชำนำญในเรื่องกำรรักษำอนำมัยของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนพัฒนำตนเอง
ทำงร่ำงกำย จิตใจ คุณธรรมและธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมชองชำติ ชุมชน ดังนี้
3. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรและอุดมกำรณ์กำชำด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจ
เมตตำกรุณำต่อเพื่อนมนุษย์
4. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชำติ
5. มีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม ลดภำวะโลกร้อน
6. มีสัมพันธภำพและมิตรภำพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป
7. สำมำรถประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 7 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

กิจกรรมชุมนุมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนให้พัฒนำตนเองอย่ำงเต็มศักยภำพ ใน
เรื่องของกิจกรรมที่เลือก รู้จักเข้ำใจและเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น กำรยอมรับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้อื่น เป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
เพื่อให้ เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกิจกรรมด้ำนวิช ำกำร หรือกิจกรรมกำรใฝ่ รู้ใฝ่ เ รียน หรือ
กิจกรรมด้ำนกีฬำ นันทนำกำรและกำรส่งเสริมสุขภำพหรือด้ำนศิลปะ ดนตรีและนำฏศิลป์ หรือด้ำนกำร
อนุรักษ์ขนมธรรมเนียมประเพณี หรือสภำพแวดล้อม เพื่อกำรปฏิบัติตนจนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น สำมำรถพัฒนำบุคลิกภำพและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข มี
เจตคติที่ดีต่อกิจกรรมชุมนุม มีค่ำนิยมที่ดี มีควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นทำงำน รักควำมเป็นไทย และมีจิตสำธำรณะ และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัว สังคมและประเทศชำติและสำมำรถนำหลักกำรของชุนุมไปใช้ในกำรดำเนินชีวิตประจำวันและอยู่
ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
ผลการเรียนรู้
๑. เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกิจกรรมชุมนุม
๒. สำมำรถปฏิบัติตำมขั้นตอนและกระบวนกำรเรียนรู้ที่กิจกรรมชุมนุม กำหนดไว้ได้
๓. สำมำรถพัฒนำบุคลิกภำพและปรับตัวอยู่ร่วมกับสมำชิกในกิจกรรมชุมนุมได้อย่ำงมีควำมสุข
๔. มีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมชุมนุม มีค่ำนิยมที่ดี รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินั ย
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นทำงำน รักควำมเป็นไทย และมีจิตสำธำรณะ มีจิตสำนึกรับผิดชอบ
ส่วนรวม ชุมชน และประเทศชำติ
๕. สำมำรถนำหลักกำรที่ได้ไปใช้ในกำรดำเนินชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
๖. มีเวลำและเข้ำร่วมกิจกรรมที่ชุมนุมจัดไม่น้อยกว่ำ ๘๐ %
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 7 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เวลา 10 ชั่วโมง/ปี

จั ด กิ จ กรรมที่ มุ่ ง เน้ น และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด กำรพั ฒ นำตนเอง มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบและ
ควำมตระหนัก รักและเห็นคุณค่ำของกิจกรรมที่จัด รวมทั้งกำรรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกิจกรรม สำมำรถปฏิบัติตน จนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นทำงำน รักควำม
เป็นไทย และมีจิตสำธำรณะ เห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อื่น สำมำรถพัฒนำควำมคิด ปรับตัวอยู่ในสังคม
ได้ มีควำมคิดสร้ ำงสรรค์ มีควำมคิดริ เริ่ม กล้ ำแสดงออก มีค่ำนิยมที่ดีงำม สำมำรถปฏิบัติตนเป็ น
แบบอย่ำงและเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ด้วยควำมเต็มใจและมีควำมสุข
ผลการเรียนรู้
๑. เข้ำร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดและกำหนดอย่ำงสม่ำเสมอ
๒. เข้ำร่วมกิจกรรมที่ชุมชน สังคมจัดในด้ำนวันสำคัญของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
๓. เข้ำร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในที่สำธำรณะและกำรเดินรนณรงค์กิจกรรมสังคมต่ำงๆ
๔. เข้ำร่วมกิจกรรมรักษำควำมสะอำด รักษำสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกสถำนศึกษำ
๕. ร่วมดูแลรักษำ ทำควำมสะอำดและไม่ทำลำยทรัพย์สมบัติที่เป็นของสำธำรณะ
๖. กำรรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
๗. มี จิ ต ส ำนึ ก ในควำมรั ก ชำติ ศำสน์ กษั ต ริ ย์ แ ละยึ ด มั่ น ในระบอบประชำธิ ป ไตยอั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 7 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เวลา 10 ชั่วโมง/ปี

จั ด กิ จ กรรมที่ มุ่ ง เน้ น และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด กำรพั ฒ นำตนเอง มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบและ
ควำมตระหนัก รักและเห็นคุณค่ำของกิจกรรมที่จัด รวมทั้งกำรรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกิจกรรม สำมำรถปฏิบัติตน จนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นทำงำน รักควำม
เป็นไทย และมีจิตสำธำรณะ เห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อื่น สำมำรถพัฒนำควำมคิด ปรับตัวอยู่ในสังคม
ได้ มีควำมคิดสร้ ำงสรรค์ มีควำมคิดริ เริ่ม กล้ ำแสดงออก มี ค่ำนิยมที่ดีงำม สำมำรถปฏิบัติตนเป็ น
แบบอย่ำงและเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ด้วยควำมเต็มใจและมีควำมสุข
ผลการเรียนรู้
๑. เข้ำร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดและกำหนดอย่ำงสม่ำเสมอ
๒. เข้ำร่วมกิจกรรมที่ชุมชน สังคมจัดในด้ำนวันสำคัญของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
๓. เข้ำร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในที่สำธำรณะและกำรเดินรนณรงค์กิจกรรมสังคมต่ำงๆ
๔. เข้ำร่วมกิจกรรมรักษำควำมสะอำด รักษำสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกสถำนศึกษำ
๕. ร่วมดูแลรักษำ ทำควำมสะอำดและไม่ทำลำยทรัพย์สมบัติที่เป็นของสำธำรณะ
๖. กำรรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
๗. มี จิ ต ส ำนึ ก ในควำมรั ก ชำติ ศำสน์ กษั ต ริ ย์ แ ละยึ ด มั่ น ในระบอบประชำธิ ป ไตยอั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 7 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เวลา 10 ชั่วโมง/ปี

จั ด กิ จ กรรมที่ มุ่ ง เน้ น และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด กำรพั ฒ นำตนเอง มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบและ
ควำมตระหนัก รักและเห็นคุณค่ำของกิจกรรมที่จัด รวมทั้งกำรรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกิจกรรม สำมำรถปฏิบัติตน จนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นทำงำน รักควำม
เป็นไทย และมีจิตสำธำรณะ เห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อื่น สำมำรถพั ฒนำควำมคิด ปรับตัวอยู่ในสังคม
ได้ มีควำมคิดสร้ ำงสรรค์ มีควำมคิดริ เริ่ม กล้ ำแสดงออก มีค่ำนิยมที่ดีงำม สำมำรถปฏิบัติตนเป็ น
แบบอย่ำงและเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ด้วยควำมเต็มใจและมีควำมสุข
ผลการเรียนรู้
๑. เข้ำร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดและกำหนดอย่ำงสม่ำเสมอ
๒. เข้ำร่วมกิจกรรมที่ชุมชน สังคมจัดในด้ำนวันสำคัญของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
๓. เข้ำร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในที่สำธำรณะและกำรเดินรนณรงค์กิจกรรมสังคมต่ำงๆ
๔. เข้ำร่วมกิจกรรมรักษำควำมสะอำด รักษำสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกสถำนศึกษำ
๕. ร่วมดูแลรักษำ ทำควำมสะอำดและไม่ทำลำยทรัพย์สมบัติที่เป็นของสำธำรณะ
๖. กำรรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
๗. มี จิ ต ส ำนึ ก ในควำมรั ก ชำติ ศำสน์ กษั ต ริ ย์ แ ละยึ ด มั่ น ในระบอบประชำธิ ป ไตยอั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 7 ผลการเรียนรู้

224

คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เวลา 5 ชั่วโมง

จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรพัฒนำตนเอง มีควำมรับผิดชอบและควำม
ตระหนัก รักและเห็นคุณค่ำของกิจกรรมที่จัด รวมทั้งกำรรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกิจกรรม สำมำรถปฏิบัติตน จนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ใน
ควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นทำงำน รักควำม
เป็นไทย และมีจิตสำธำรณะ เห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อื่น สำมำรถพัฒนำควำมคิด ปรับตัวอยู่ในสังคม
ได้ มีควำมคิดสร้ ำงสรรค์ มีควำมคิดริ เริ่ม กล้ ำแสดงออก มีค่ ำนิยมที่ดีงำม สำมำรถปฏิบัติตนเป็ น
แบบอย่ำงและเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ด้วยควำมเต็มใจและมีควำมสุข
ผลการเรียนรู้
๑. เข้ำร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดและกำหนดอย่ำงสม่ำเสมอ
๒. เข้ำร่วมกิจกรรมที่ชุมชน สังคมจัดในด้ำนวันสำคัญของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
๓. เข้ำร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในที่สำธำรณะและกำรเดินรนณรงค์กิจกรรมสังคมต่ำงๆ
๔. เข้ำร่วมกิจกรรมรักษำควำมสะอำด รักษำสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกสถำนศึกษำ
๕. ร่วมดูแลรักษำ ทำควำมสะอำดและไม่ทำลำยทรัพย์สมบัติที่เป็นของสำธำรณะ
๖. กำรรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
๗. มี จิ ต ส ำนึ ก ในควำมรั ก ชำติ ศำสน์ กษั ต ริ ย์ แ ละยึ ด มั่ น ในระบอบประชำธิ ป ไตยอั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 7 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เวลา 10 ชั่วโมง

จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรพัฒนำตนเอง มีควำมรับผิดชอบและควำม
ตระหนัก รักและเห็นคุณค่ำของกิจกรรมที่จัด รวมทั้งกำรรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกิจกรรม สำมำรถปฏิบัติตน จนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในควำมรั กชำติ ศำสน์ กษัตริ ย์ ซื่อสั ตย์สุ จริต มีวินัย ใฝ่ เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพี ย ง มุ่งมั่นท ำงำน
รักควำมเป็นไทย และมีจิตสำธำรณะ เห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อื่น สำมำรถพัฒนำควำมคิด ปรับตัวอยู่
ในสังคมได้ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมคิดริเริ่ม กล้ำแสดงออก มีค่ำนิยมที่ดีงำม สำมำรถปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่ำงและเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ด้วยควำมเต็มใจและมีควำมสุข
ผลการเรียนรู้
๑. เข้ำร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดและกำหนดอย่ำงสม่ำเสมอ
๒. เข้ำร่วมกิจกรรมที่ชุมชน สังคมจัดในด้ำนวันสำคัญของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
๓. เข้ำร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในที่สำธำรณะและกำรเดินรนณรงค์กิจกรรมสังคมต่ำงๆ
๔. เข้ำร่วมกิจกรรมรักษำควำมสะอำด รักษำสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกสถำนศึกษำ
๕. ร่วมดูแลรักษำ ทำควำมสะอำดและไม่ทำลำยทรัพย์สมบัติที่เป็นของสำธำรณะ
๖. กำรรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
๗. มี จิ ต ส ำนึ ก ในควำมรั ก ชำติ ศำสน์ กษั ต ริ ย์ แ ละยึ ด มั่ น ในระบอบประชำธิ ป ไตยอั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รวมจานวนผลการเรียนรู้ 7 ผลการเรียนรู้
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9.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ตามนโยบาย)
9.2.1 การสร้างเสริมทักษะชีวิต
1) โตไปไม่โกง+กรุงเทพศึกษา
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
2) เด็กดีวิถีพอเพียง
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

40
40
40
40
40
40
40
40
40

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

40
40
40
40
40
40
40
40
40

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

9.2.2 การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้
1) พลังคิดส์พิชิตความสาเร็จ (Kid’s Power) (ระดับประถมศึกษา)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
จำนวน 40 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
จำนวน 40 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
จำนวน 40 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
จำนวน 40 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
จำนวน 40 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
จำนวน 40 ชั่วโมง
2) พลังคิดพิชิตความสาเร็จ (Think Power) (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
จำนวน 40 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
จำนวน 40 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
จำนวน 40 ชั่วโมง
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3) IT’s My Life (คอมพิวเตอร์) (ระดับประถมศึกษา)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
จำนวน 40 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
จำนวน 40 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
จำนวน 40 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
จำนวน 40 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
จำนวน 40 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
จำนวน 40 ชั่วโมง
4) เก่งอ่าน เก่งเขียน (ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)
ป.1-3/สื่อสารภาษาอังกฤษ ป.4-6
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
จำนวน 40 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
จำนวน 40 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
จำนวน 40 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
จำนวน 40 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
จำนวน 40 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
จำนวน 40 ชั่วโมง
5) Skill Activity (วิชาชีพ) (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
จำนวน 80 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
จำนวน 80 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
จำนวน 80 ชั่วโมง
-----------------------------------------------------
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่าง
รอบด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เสริมสร้างให้เป็น
ผู้เรียนมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสั งคม
สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
โรงเรียนบารุงรวิวรรณวิทยา กาหนดให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพ ประกอบด้วยกิจกรรม ๓ ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1. กิจกรรมแนะแนว
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนให้พัฒนำตนเองอย่ำงเต็มศักยภำพ รักและเห็น
คุณค่ำในตนเองและผู้อื่น พึ่งตนเองได้ มีทั กษะในกำรเลือกแนวทำงกำรศึกษำ กำรงำนและอำชีพ ชีวิต
และสั งคม มีสุ ขภำพจิ ตที่ดี และมีจิ ตส ำนึกในกำรทำประโยชน์ต่อครอบครัว สั งคม และประเทศชำติ
นักเรียนทุกคนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมแนะแนว ๔๐ ชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ
กำหนดหลักกำร วัตถุประสงค์และขอบข่ำยกำรจัดกิจกรรมแนะแนว กำรจัดกิจกรรมแนะแนว ไว้ดังนี้
๑.๑ หลักกำรจัดกิจกรรมแนะแนว
๑.๑.1 จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำ ควำมต้องกำร ควำมสนใจ และ
ธรรมชำติของนักเรียน และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ตอบสนองจุดมุ่งหมำยหลัก สูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
๑.1.2 จัดกิจกรรมให้ครอบคลุมเนื้อหำสำระด้ำนกำรศึกษำ กำรงำนและอำชีพ
ชีวิตและสังคม
1.๑.๓ จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีอิสระในกำรคิดและตัดสิน ใจ
ด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยกำรปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะชีวิตและกำรเรียนรู้
1.๑.๔ ประสำนควำมร่วมมือให้ผู้เกี่ยวข้องกับนักเรียนทุก ฝ่ำย นับตั้งแต่ผู้บริหำร
ครูทุกคน ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมมีบทบำทในกำรดำเนินกำร กำรให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกำร
ดำเนินกิจกรรม ให้เป็นไปด้วยควำมสะดวก และมีประสิทธิภำพ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมแนะแนว
๑.๒.๑ เพื่อให้นักเรียนรู้จัก เข้ำใจ รักและเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น
๑.๒.๒ เพื่อให้นักเรียนสำมำรถวำงแผนกำรเรียน อำชีพรวมทั้งกำรดำเนินชีวิตและ
สังคม
๑.๒.๓ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นสำมำรถปรั บ ตัว ได้ อ ย่ ำ งเหมำะสม และอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่น
ได้อย่ำงมีควำมสุข
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๑.๓ ขอบข่ำยกำรจัดกิจกรรมแนะแนว
๑.๓.๑ กำรแนะแนวด้ำนกำรศึกษำ มุ่งให้นักเรียนได้พัฒนำตนเองในด้ำนกำรเรียน
อย่ำงเต็มศักยภำพ รู้จักแสวงหำและใช้ข้อมูลประกอบกำรวำงแผนกำรเรียนหรือกำรศึกษำต่อได้อย่ ำง
มีประสิทธิภำพ มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวิธีกำรเรียนรู้ และสำมำรถวำงแผนกำรเรียนหรือกำรศึกษำต่อ
ได้อย่ำงเหมำะสม
๑.๓.๒ กำรแนะแนวด้ำนกำรงำนและอำชีพ มุ่งให้นักเรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้ำน
รู้และเข้ำใจโลกของงำนอำชีพอย่ำงหลำกหลำย มีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต มีกำรเตรียมตัวสู่อำชีพ
สำมำรถวำงแผนเพื่อประกอบอำชีพตำมที่ตนเองมีควำมถนัดและสนใจตำมวัยได้อย่ำงเหมำะสม
๑.๓.๓ กำรแนะแนวด้ ำ นชี วิ ต และสั ง คม มุ่ ง ให้ นั ก เรี ย นรู้ จั ก และเข้ ำ ใจตนเอง
รักและเห็นคุณค่ำ ในตนเองและผู้อื่น รักษ์สิ่งแวดล้อม มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ มีเจตคติที่ดีต่อกำรมีชีวิต
ที่ดี มีคุณภำพ มีทักษะและสำมำรถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
๑.๔ แนวกำรจัดกิจกรรมแนะแนว
๑.๔.๑ สำรวจสภำพปัญหำ ควำมต้องกำร ควำมสนใจ และธรรมชำติของนักเรียน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรกำหนดแนวทำงและแผนกำรปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว
๑.๔.๒ วิเครำะห์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิสัยทัศน์
ของโรงเรียน และวิเครำะห์ข้อมูลของนักเรียนเป็นรำยบุคคล เพื่อนำไปกำหนดสำระและรำยละเอียด
ของกิจกรรมแนะแนว
๑.๔.๓ ก ำหนดสั ด ส่ ว นของกิ จ กรรมแนะแนวให้ ค รอบคลุ ม ด้ ำ นกำรศึ ก ษำ
ด้ำนกำรงำนและอำชีพ ด้ำนชีวิตและสังคม โดยยึดสภำพปัญหำ ควำมต้องกำร ควำมสนใจ ตลอดจน
ธรรมชำติของนักเรียนเป็นหลัก โดยครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีส่วนร่วม
๑.๔.๔ กำหนดแผนกำรปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวโดยจัดเป็นรำยปี ปี ละ ๔๐ ชั่วโมง
และกำหนดจำนวนชั่วโมงที่จัดกิจกรรมแนะแนวในแต่ละด้ำน
๑.๔.๕ ออกแบบกำรจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์
พฤติกรรมผู้เรียน หลักฐำนกำรทำกิจกรรม วิธีกำรจัดกิจกรรม วิธีกำรวัดและประเมินผล ภำคเรียนและ
จำนวนเวลำที่จัดกิจกรรมแนะแนว
๑.๔.๖ จัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวรำยชั่วโมง ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม
เวลำ วัตถุประสงค์ สำระสำคัญ ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรจัดกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ และกำรประเมินผล
๑.๔.๗ จั ด กิ จ กรรมแนะแนวตำมแผนกำรจัด กิ จ กรรมแนะแนวและประเมินผล
กำรจัดกิจกรรม
๑.๔.๘ ประเมินเพื่อตัดสินและสรุปรำยงำน
๒. กิจกรรมนักเรียน
เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนำควำมมีระเบียบวินัย ควำมเป็นผู้นำ ผู้ตำมที่ดี ควำมรับผิดชอบ
กำรทำงำนร่วมกัน กำรรู้จักแก้ปัญหำ กำรตัดสินใจที่เหมำะสม ควำมมีเหตุผล กำรช่วยเหลือแบ่งปัน
เอื้ออำทรและสมำนฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของนักเรียน
ให้ นั กเรี ย นได้ป ฏิบั ติด้ว ยตนเองในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กำรศึกษำวิเครำะห์ วำงแผน ปฏิบัติตำมแผน
ประเมิน และปรับปรุงกำรทำงำน โดยเน้นกำรทำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้อง
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กับวุฒิภำวะของนักเรียนและบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย กิจกรรม
ลูกเสือ – ยุวกำชำด และกิจกรรมชุมนุม
๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด
2.1.1 กำรจัดกิจกรรมลูกเสือ
กิจ กรรมลู กเสื อ เป็ นกิจกรรมที่มุ่งปลู กฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ เพื่อกำรอยู่
ร่วมกัน ให้รู้จักกำรเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชำธิปไตย นักเรียน
ทุกคนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมลูกเสือ – ยุวกำชำด ๓๐ ชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ โรงเรียนพหลโยธิน(พ่วงเจริญ
อุปถัมภ์) กำหนดหลักกำร วัตถุประสงค์ และขอบข่ำย กำรจัดกิจกรรม และแนวกำรจัด กิจกรรมลูกเสือ
ไว้ดังนี้
๒.๑.๑.1 หลักกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ จัดกิจกรรมลูกเสือโดยยึดหลักกำร
ของกระบวนกำรลูกเสือ ดังนี้
1) มี ศ ำสนำเป็ น หลั ก ยึ ด ทำงจิ ต ใจ จงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ศำสนำที่ ต น
นับถือ และพึงปฏิบัติศำสนกิจด้วยควำมจริงใจ
๒) จงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์และประเทศชำติของตน พร้อมด้วย
กำรส่งเสริมและสนับสนุนสันติสุขและสันติภำพ ควำมเข้ำใจที่ดีซึ่งกันและกัน และควำมร่วมมือซึ่งกันและ
กัน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ
๓) เข้ำร่ว มพัฒ นำสั งคม ยอมรับและให้ ควำมเคำรพในเกียรติ แ ละ
ศักดิ์ศรีของผู้อื่น และเพื่อนมนุษย์ทุกคน รวมทั้งธรรมชำติและสรรพสิ่งทั้งหลำยในโลก
๔) มีควำมรับผิดชอบต่อกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
๕) ลูกเสือทุกคนต้องยึดมั่นในคำปฏิญำณและกฎของลูกเสือ
๒.๑.1.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกำรจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ เพื่ อ พั ฒ นำลู ก เสื อ ทั้ ง
ทำงกำย สติปัญญำ จิตใจ และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีควำมรับผิดชอบและช่วยสร้ำงสรรค์สั งคม
ให้เกิดควำมสำมัคคี และมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ ทั้งนี้เพื่อควำมสงบสุขและควำมมั่นคงของประเทศชำติ
ตำมแนวทำงดังนี้
๑) เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยในกำรสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
๒) เพื่อให้นักเรียนมีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น
๓) เพื่อให้นักเรียนรู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสำธำรณประโยชน์
๔) เพื่อให้นักเรียนรู้จักทำกำรฝีมือและฝึกฝนกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ ตำม
ควำมเหมำะสม
๕) เพื่อให้นักเรียนรู้จักรักษำและส่งเสริมจำรีตประเพณี วัฒนธรรม
และควำมมั่นคงของประเทศชำติ
๒.๑.1.๓ ขอบข่ ำ ยกำรจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ โรงเรี ย นบ ำรุ ง รวิ ว รรณวิ ท ยำ
จัดกิจกรรมลูกเสือ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน พุ ท ธศั ก รำช ๒๕๕๑ โดยก ำหนดขอบข่ ำ ยกำรจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ
๒ ประเภท ได้แก่
๑) ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๓
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2) ลูกเสือสำมัญ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔-๖
3) ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3
๒.๑.1.๔ แนวกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ
กำรจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนพหลโยธิน(พ่วงเจริญอุปถัมภ์) มี
แนวทำงกำรจัดกิจกรรมตำมวิธีกำรลูกเสือ (Scout Method) ซึ่งมีองค์ประกอบ ๗ ประกำร คือ
1) ค ำปฏิ ญ ำณและกฎ ถื อ เป็ น หลั ก เกณฑ์ ที่ ลู ก เสื อ ทุ ก คนให้ ค ำมั่ น
สัญญำว่ำ จะปฏิบัติตำมกฎของลูก เสือ กฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในกำรปฏิบัติ ไม่ได้ “ห้ำม”
หรือ “บังคับให้” ทำ แต่ถ้ำ “ทำ” ก็จะทำให้จะทำให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง เป็นคนดี ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นผู้
มีเกียรติเชื่อถือได้ ฯลฯ
2) เรี ย นรู้ จ ำกกำรกระท ำ เป็ น กำรพั ฒ นำส่ ว นบุค คล ควำมส ำเร็จ
หรือไม่สำเร็จของผลงำนอยู่ที่กำร กระทำของตนเอง ทำให้มีควำมรู้ที่ชัดเจน และสำมำรถแก้ปัญหำต่ำงๆ
ด้วยตัวเองได้ และท้ำทำย ควำมสำมำรถของตนเอง
3) ระบบหมู่ เป็นรำกฐำนอันแท้จริงของกำรลูกเสือ เป็นพื้นฐำนใน
กำรอยู่ร่วมกันกำรยอมรับซึ่งกันและกัน กำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่ง
เป็นกำรเรียนรู้กำรใช้ประชำธิปไตยเบื้องต้น
4) กำรใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีควำมเป็นหนึ่งในกำรเป็นสมำชิก
ลูกเสือ-เนตรนำรี ด้วยกำรใช้สัญลั กษณ์ร่ว มกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมำย กำรทำควำมเคำรพ
รหัส คำปฏิญำณ กฎ คติพจน์ คำขวัญ ธง เป็นต้น วิธีกำรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภำคภูมิใจ
ในกำรเป็ น สมำชิกขององค์กำร ลู กเสื อแห่ งโลก ซึ่งมีส มำชิกอยู่ทั่วโลกและเป็นหนึ่งองค์กรที่มีจำนวน
สมำชิกมำกที่สุดในโลก
5) ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ธ ร ร ม ช ำ ติ คื อ สิ่ ง ส ำ คั ญ อั น ดั บ ห นึ่ งใ น กิ จกรร
ลูกเสือ ธรรมชำติอันโปร่งใสตำมชนบท ป่ำเขำ ป่ำละเมำะ และพุ่มไม้ เป็นที่ปรำรถนำอย่ำงยิ่งในกำรทำ
กิจกรรมกับธรรมชำติ กำรปีนเขำ ตั้งค่ำยพักแรมในสุดสัปดำห์ หรือตำมวำระของกำรอยู่ค่ำยพักแรม
ตำมกฎระเบียบ เป็นที่เสน่หำแก่เด็กทุกคน ถ้ำขำดสิ่งนี้แล้ว ก็ไม่เรียกว่ำใช้ชีวิตแบบลูกเสือ
6) ควำมก้ำวหน้ำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่ำงๆ ที่จัดให้เด็ก
ทำ ต้องให้มีควำมก้ำวหน้ำและดึงดูดใจ สร้ำงให้เกิดควำมกระตือรือร้น อยำกที่จะทำ และวัตถุประสงค์
ในกำรจั ดแต่ล ะอย่ ำ งให้ สั ม พัน ธ์ กับ ควำมหลำกหลำยในกำรพัฒ นำตนเอง เกมกำรเล่ นที่ส นุ กสนำน
กำรแข่งขันกัน ก็เป็นสิ่งดึงดูดใจและเป็นกำรจูงใจที่ดี
7) กำรสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ชี้แนะหนทำงที่ถูกต้องให้แก่
เด็ก เพื่อให้เขำเกิดควำมมั่นใจในกำ ที่จะตัดสินใจกระทำสิ่งใดลงไป ทั้งคู่มีควำมต้องกำรซึ่งกันและกัน
เด็กก็ต้องกำรให้ผู้ใหญ่ช่วยชี้นำ ผู้ใหญ่เองก็ต้องกำรนำพำให้ไปสู่หนทำงที่ดี ให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำง
ถูกต้องและดีที่สุด จึงเป็นกำรร่วมมือกันทั้งสองฝ่ำย
2.1.2 กำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด
กิ จ กรรมยุ ว กำชำด เป็ น กิ จ กรรมที่ มุ่ ง พั ฒ นำนั ก เรี ย นให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ระเบียบวินัย มีจิตสำนึกในกำรทำประโยชน์ให้แก่สังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทย
โดยให้นักเรียนเป็น ผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่ำงครบวงจร เน้นทักษะ กระบวนกำรตั้งแต่ศึกษำ วิเครำะห์
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วำงแผน ปฏิบัติตำมแผน ประเมิน ปรับปรุงกำรทำงำน และทำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ
กำหนดหลักกำร วัตถุประสงค์ และขอบข่ำยกำรจัดกิจกรรม และแนวกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด ไว้ดังนี้
๒.๑.2.1 หลักกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด
1) เป็นกิจกรรมที่สร้ำงพื้นฐำนในกำรคิดปฏิบัติตำมหลักกำรกำชำด
และยุวกำชำด กฎหมำยมนุษยธรรม และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งทักษะในกำรจัดกำร ทักษะในกำรดำเนิน
ชีวิตสำมำรถคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหำได้
2) มีควำมเป็นเอกภำพและมีควำมหลำกหลำยในกิจกรรม กล่ำวคือ
เป็นกิจกรรมที่มีโครงสร้ำงหลักสูตรยืดหยุ่น ทั้งนี้เพื่อควำมจำเป็นและควำมสอดคล้องสำหรับกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตควำมเป็นไทยและควำมเป็นพลเมืองดีของชำติ
3) สำมำรถสนองตอบต่อสภำพควำมต้องกำรที่แท้จริงของสถำนศึกษำ
และท้องถิ่น
๒.๑.๒.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด กิจกรรม ยุวกำชำดเป็น
กำรจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนกำรที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมในระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพื่อให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ ตำมหลักกำร กำชำดและยุวกำชำด กำรคุ้มครอง
กฎหมำยมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน กำรช่วยเหลือ กำรรักษำสุขภำพ และสมรรถภำพที่ดี บำเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรสร้ำงสัมพันธภำพและควำมเข้ำใจอันดี อันจะนำไปสู่
สันติภำพ ก่อให้เกิดควำมสุขในกำรอยู่ร่ วมกันทุกแห่งหน จึงกำหนดจุดมุ่งหมำย ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดังต่อไปนี้
1) มี อุ ด มคติ ใ นศำนติ สุ ข มี ค วำมจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์
2) มีควำมรู้ควำมชำนำญในเรื่องกำรรักษำอนำมัยของตนเองและผู้อื่น
ตลอดจนพัฒนำตนเองทำงร่ำงกำย จิตใจ คุณธรรม และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของชำติ
3) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรและอุดมกำรณ์กำชำด มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีจิตใจเมตตำกรุณำต่อเพื่อนมนุษย์
4) บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคมและประเทศชำติ
5) มีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
6) มีสัมพันธภำพและมิตรภำพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป
๒.๑.2.๓ ขอบข่ำยกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ
จัดกิจกรรมยุวกำชำด ตำมโครงสร้ำงหลักสูตรยุวกำชำดในสถำนศึกษำ โดยกำหนดขอบข่ำยกำรจัด
กิจกรรมยุวกำชำดไว้ ๒ ระดับ ได้แก่
1) ยุวกำชำดระดับ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๓
2) ยุวกำชำดระดับ ๒ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔-๖
๒.๑.2.๔ แนวกำรจัดกิจกรรมยุว กำชำด กำรจัดกิจกรรมยุว กำชำดของ
โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ ประกอบด้วย กิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษ ดังนี้
1) กิจกรรมหลัก หมำยถึง กิจกรรมซึ่งเป็นพื้นฐำนสำคัญที่สมำชิก
ยุวกำชำดทุกคนต้องเข้ำร่วมกิจกรรม กิจกรรมหลักประกอบด้วย ๔ กลุ่มกิจกรรม คือ
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- กลุ่ มกิจกรรมกำชำดและยุว กำชำด เป็นกำรจัดกิจกรรมเพื่ อ
ส่งเสริมให้สมำชิกยุวกำชำด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรและอุดมกำรณ์ของกำชำด มีศรัทธำใน
กำรเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมด้ ว ยควำมเสี ย สละ เป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม ช่ ว ยสร้ ำ งสรรค์ สั ง คม เป็ น ผู้ น ำ
ในกำรเผยแพร่กิจกรรมกำชำดและยุวกำชำด กฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศ ส่งเสริมสันติภำพ
คุ ณ ค่ ำ ควำมเป็ น มนุ ษ ย์ บทบำทชำย – หญิ ง เป็ น ผู้ มี ทั ก ษะชี วิ ต ในกำรจั ด กำรกั บ ปั ญ หำรอบๆ ตั ว
มี ค วำมพร้ อ มเพื่ อ กำรปรั บ ตั ว เรื่ อ งต่ ำ ง ๆ ในอนำคตประกอบด้ ว ยสำระเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง กำชำดสำกล
สภำกำชำดไทย และยุวกำชำด
- กลุ่มกิจกรรมสุขภำพ เป็นกำรจัดกิจกรรมให้สมำชิกยุวกำชำดได้
ศึกษำและฝึกฝนทักษะกำรป้องกันชีวิตและสุขภำพ กำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพ มีควำมรู้และทักษะในกำร
รักษำอนำมัยของตนเอง และส่งเสริมอนำมัยของผู้อื่น กำรปฐมพยำบำลและเคหพยำบำล กำรเตรียมตัว
ป้องกันอุบัติภัยและภยันตรำยต่ำง ๆ เช่น มีทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกำรถูกล่วงละเมิด ชีวิตครอบครัว
อิทธิพลจำกสื่อและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสำระเกี่ยวกับเรื่อง สุขภำพ และกำรป้องกันชีวิตและ
สุขภำพ
- กลุ่ ม กิ จ กรรมสั ม พั น ธภำพและควำมเข้ ำ ใจอั น ดี เป็ น กำรจั ด
กิจกรรมให้สมำชิกยุวกำชำดได้รู้จักตนเอง มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภำพที่ดี รู้จักปรับตัวเข้ำกับผู้อื่นและ
สังคมได้ดี มีควำมสำมัคคี มีสัมพันธภำพและควำมเข้ำใจอันดีกับบุคคลทั่วไป ยอมรับควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคลที่มีพื้นฐำนกำรดำรงชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมี
ควำมสุข มีกำรติดต่อพบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นประสบกำรณ์ของยุวกำชำดที่ปฏิบัติงำน สร้ำงเสริม
สั น ติ ภ ำพ ซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐำนของกำรท ำงำนในด้ ำ นอื่ น ๆ ต่ อ ไป ประกอบด้ ว ยสำระเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
ควำมสำมัคคีและควำมพร้อมเพรียง ควำมมีระเบียบวินัย และสัมพันธภำพและควำมเข้ำใจอันดี
- กลุ่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ให้ ส มำชิก ยุ ว กำชำดปฏิ บัติ ต นเพื่ อ สนองต่ อ อุ ด มกำรณ์ แ ละวัต ถุ ประสงค์ ข องยุว กำชำด
มี ค วำมภำคภู มิ ใ จในวั ฒ นธรรมขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละมรดกของชำติ พร้ อ มที่ จ ะอนุ รั ก ษ์
สภำพแวดล้อมและธรรมชำติ เป็นผู้ที่มีควำมเสี ยสละ และบำเพ็ญตนให้ เป็นประโยชน์แก่ส่ว นรวม
ประกอบด้วยสำระเกี่ยวกับเรื่อง กำรบำเพ็ญประโยชน์และกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมพิเศษ เป็นกิจกรรมที่เสริมกิจกรรมหลัก เพื่อสร้ำง
ทักษะ ควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของนักเรียนโดยเฉพำะ ซึ่งนักเรียนสำมำรถเลือกเข้ำ
ร่วมกิจกรรมและเมื่อผ่ำนเกณฑ์กำรให้เครื่องหมำย นักเรียนจึงมีสิทธิประดับเครื่องหมำยกิจกรรมพิเศษ
นั้น ๆ ทั้งนี้แต่ละปีโรงเรียนจะกำหนดกิจกรรมพิเศษตำมพร้อมของโรงเรียนและควำมเหมำะสมกับระดับ
ของสมำชิกยุวกำชำด
๒.๒ กิจกรรมชุมนุม นักเรียนทุกคนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมชุมนุม ๔๐ ชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ
กิจกรรมชุมนุม เป็นกิจกรรมนักเรียนที่สถำนศึกษำสนับสนุนให้นักเรียนรวมกลุ่มกันจัดขึ้น
ตำมควำมสนใจ ควำมถนั ด และควำมสำมำรถของนั ก เรี ย น เพื่ อ เติ ม เต็ ม ศั ก ยภำพของนั ก เรี ย น
ตำมเจตนำรมณ์ของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
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ชุมนุม หมำยถึง กำรรวมกลุ่มของนักเรียนที่มีควำมสนใจ ควำมถนัดในเรื่องเดียวกันและ
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ของตนเองให้เต็มตำม
ศักยภำพ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในกำรทำประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ กำหนดหลักกำร วัตถุประสงค์ และขอบข่ำยกำรจัดกิจกรรม
แนะแนวกำรจัดกิจกรรมชุมนุม ไว้ดังนี้
๒.๒.๑ หลักกำรจัดกิจกรรมชุมนุม
1) เป็นกิจกรรมที่เกิดจำกกำรสร้ำงสรรค์และออกแบบกิจกรรมของนักเรียนตำม
ควำมสมัครใจ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษำ
2) เป็นกิจกรรมที่นักเรียนร่วมกันทำงำนเป็นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และช่วยกัน
แก้ปัญหำ
3) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนำศักยภำพของนักเรียน
4) เป็นกิจกรรมที่เหมำะสมกับวัยและวุฒิภำวะของนักเรียน
รวมทั้งบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น
๒.2.๒ วัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมชุมนุม
1) เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตำมควำมสนใจ ควำมถนัด และควำมต้องกำร
ของตน
2) เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ด้ำนกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์
ให้เกิดประสบกำรณ์ ทั้งทำงวิชำกำรและวิชำชีพตำมศักยภำพ
3) ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม
4) เพื่อให้นักเรียนทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ตำมวิถีประชำธิปไตย
2.2.3 ขอบข่ำยกำรจัดกิจกรรมชุมนุม
1) เป็นกิจกรรมที่จัดตำมควำมสนใจของนักเรียน
2) เป็นกิจกรรมที่จัดเสริมหลักสูตรสถำนศึกษำ ในด้ำนควำมรู้และทักษะปฏิบัติของ
นักเรียน
2.2.4 แนวกำรจัดกิจกรรมชุมนุม
กำรจัดกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ แนวกำรจัดกิจกรรม ดังนี้
1) โรงเรี ย นบริ ห ำรจัดกำรให้ นักเรียนได้เข้ำร่ว มกิจกรรมคนละ ๑ ชุมนุม/ ๑ ปี
กำรศึกษำ
2) โรงเรี ย นส ำรวจควำมพร้ อ มของบุ คลำกร/วัส ดุ อุป กรณ์ และควำมสนใจของ
นักเรียนในกำรเลือกเข้ำร่วมชุมนุม
3) นักเรียนสมัครเข้ำร่วมกิจกรรมชุมนุมตำมควำมสนใจและควำมถนัด
4) ครูและนักเรียนร่วมกันจัดตั้งชุมนุม ดำเนินกิจกรรมของชุมนุมโดยมีครูเป็นที่
ปรึกษำ
5) ถอดประสบกำรณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรมของชุมนุม
6) ครูที่ปรึกษำกิจกรรมประเมินตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินผล
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๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนบำเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ ในลักษณะอำสำสมัครเพื่อช่วยขัดเกลำ
จิตใจของนักเรียนให้มีควำมเมตตำกรุณำ มีควำมเสียสละ และมีจิตสำธำรณะเพื่อช่วยสร้ำงสรรค์สังคมให้
อยู่ ร่ ว มกั น อย่ ำ งมี ค วำมสุ ข นั ก เรี ย นทุ ก คนต้ อ งเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและสำธำรณประโยชน์
๑๐ ชั่ว โมงต่อปี กำรศึกษำ โรงเรี ย นบ ำรุงรวิวรรณวิทยำ กำหนดหลั กกำร วัตถุประสงค์และขอบข่ำย
กำรจัดกิจกรรม และแนวกำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ ไว้ดังนี้
๓.๑ หลักกำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้นักเรียน
สำมำรถพัฒนำตนเองตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพ โดยคำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและ
พัฒนำกำรทำงสมอง เน้นให้ควำมสำคัญทั้งควำมรู้ และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้นักเรียน
คิดสร้ำงสรรค์ออกแบบกิจกรรมบำเพ็ ญประโยชน์อย่ำงหลำกหลำยรูปแบบ เพื่อแสดงถึงควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมในลักษณะจิตอำสำ
๓.๒ วัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
3.2.1 เพื่อปลูกฝังและสร้ำงจิตสำนึกให้แก่นักเรียนในกำรบำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชำติ
3.2.2 เพื่อให้นักเรียนมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
และสำธำรณประโยชน์ ตำมควำมถนัดและควำมสนใจในลักษณะอำสำสมัคร
3.2.3 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วำมรู้ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ตำมคุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์
3.2.4 เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำธำรณะและใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์
3.3 ขอบข่ำยกำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
เป็นกระบวนกำรจัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรม
อำสำโดยนักเรียนดำเนินกำรด้วยตนเองในลักษณะอำสำสมัครเพื่อแสดงถึงควำมรับผิดชอบ ควำมดีงำม
ควำมเสียสละต่อสังคม มีจิตอำสำและมีจิตสำธำรณะ
๓.๔ แนวกำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
กำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ของโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ
มีแนวกำรจัดกิจกรรม โดยให้ผู้เรียนดำเนินกำรตำมกระบวนกำร ๕ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ ๑ กำรส ำรวจเพื่อศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำภำยในโรงเรียนและ
ชุมชน (ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๓ เน้นเรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียน, ประถมศึกษำปีที่ ๔ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3) เน้นเรื่อง กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภำยในโรงเรียนและชุมชน)
ขั้นตอนที่ ๒ กำรวิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำ/ประเด็นกำรพัฒนำ
ขั้นตอนที่ ๓ วำงแผน ออกแบบกิจกรรมเพื่อกำรแก้ไขปัญหำ/พัฒนำและจัดทำปฏิทิน
กำรปฏิบัติกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมบูรณำกำรในกิจกรรมลูกเสือ - ยุวกำชำด จำนวน ๑๐ ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ ๔ ปฏิบัติกิจกรรมตำมแผนที่วำงไว้ แล้วให้นักเรียนรำยงำนแสดงกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมและให้มีผู้รับรองผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้วย
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ขั้นตอนที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจำกเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติกิจกรรมเพื่อถอด
บทเรียนและสะท้อน ในประเด็น ผลที่เกิดกับผู้ปฎิบัติกิจกรรมและผลที่เกิดแก่โรงเรียนและชุมชนภำย
หลังจำกกำรปฏิบัติกิจกรรม จำกนั้นนำไปสรุป รำยงำนและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรปฏิบัติกิจกรรม
เกณฑ์สาหรับตัดสินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรี ย นบ ำรุ งรวิว รรณวิทยำ กำหนดเกณฑ์ส ำหรับตัดสิ น กำรผ่ ำ นกิจ กรรมพัฒ นำผู้ เ รี ย น
ดังนี้
๑. เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประเมินรำยกิจกรรม
“ผ่ำน” หมำยถึง นักเรียนมีเวลำเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงน้อยร้อยละ ๘๐ ของเวลำเรียน
ทั้งหมดปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงำน/ชิ้นงำน/คุณลักษณะตำมเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
“ไม่ผ่ำน” หมำยถึง นักเรียนมีเวลำเข้ำร่วมกิจกรรมน้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของเวลำเรียน
ทั้งหมด
ไม่ผ่ำนกำรปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงำน/ชิ้นงำน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตำม
เกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
๒. เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรำยปี
“ผ่ำน” หมำยถึง นักเรียนมีผลกำรประเมินระดับ “ผ่ำน” ในกิจกรรมสำคัญทั้ง ๓
กิจกรรม คือ
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
“ไม่ผ่ำน” หมำยถึง นักเรียนมีผลกำรประเมินระดับ “ไม่ผ่ำน” ในกิจกรรมสำคัญกิจกรรม
ใด
กิจกรรมหนึ่งจำก ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สำธำรณประโยชน์
๓. เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเพื่อจบระดับประถมศึกษำ
“ผ่ ำ น” หมำยถึ ง นั ก เรี ย นมี ผ ลกำรประเมิ น ระดั บ “ผ่ ำ น” ทุ ก ชั้ น ปี ใ นระดั บ
ประถมศึกษำ
“ไม่ผ่ำน” หมำยถึง นักเรียนมีผลกำรประเมินระดับ “ไม่ผ่ำน” บำงชั้นปีในระดับประถมศึกษำ
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แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ กำหนดแนวทำงในกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ดังนี้
1. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม มีแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้
1.1 กำรตรวจสอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของผู้เรียน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเวลำเรียน
ตลอดปีกำรศึกษำ
1.2 ประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนจำกกำรปฏิบัติกิจกรรมและผลงำน/ชิ้นงำนของผู้เรียน
ผู้เรียนต้องได้รับกำรประเมินทุกผลกำรเรียนรู้ และผ่ำนทุกผลกำรเรียนรู้ โดยแต่ละผลกำรเรียนรู้ผ่ำนไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 50 หรือมีคุณภำพในระดับ 1 ขึ้นไป
1.3 ผู้เรียนมีเวลำเข้ำร่วมกิจกรรม กำรปฏิบัติกิจกรรมและผลงำน/ชิ้นงำนของผู้เรียนตำม
เกณฑ์ ข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ถือว่ำผู้เรียนมีผลกำรเรียน “ผ” ผ่ำนกำรประเมินกิจกรรมและนำผลกำร
ประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลกำรเรียน
1.4 ผู้เรียนมีเวลำเข้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรปฏิบัติกิจกรรมและผลงำนไม่เป็นไปตำม
เกณฑ์ ข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ถือว่ำผู้เรียนมีผลกำรเรียน “มผ” โรงเรียนต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทำ
กิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้ำร่วมหรือไม่ได้ทำจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลกำรเรียนจำก “มผ” เป็น
“ผ” และนำผลกำรประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลกำรเรียน
2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการติดสิน มีแนวปฏิบัติดังนี้
2.1 กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ของผู้เรียนทุกคนตลอดระดับกำรศึกษำ
2.2 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินกำรร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมเกณฑ์ที่
โรงเรียนกำหนด ผู้เรียนจะต้องผ่ำนกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้
2.2.1 กิจกรรมแนะแนว
2.2.2 กิจกรรมนักเรียน ได้แก่
1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด
2) กิจกรรมชุมนุม
2.2.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
2.3 กำรน ำเสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรกลุ่ มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
2.4 เสนอผู้บริหำรสถำนศึกษำพิจำรณำอนุมัติผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนผ่ำน
เกณฑ์กำรจบในแต่ละระดับกำรศึกษำ
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เกณฑ์การจบการศึกษา
โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ ได้กำหนดเกณฑ์กำรจบกำรศึกษำของโรงเรียน โดยสอดคล้องกับ
หลั กสู ตรแกนกลำงกำรศึ กษำขั้น พื้น ฐำน พุทธศักรำช 2551 ได้แบ่งตำมระดับ กำรศึก ษำที่โ รงเรี ย น
เปิดสอน ดังนี้
การตัดสินผลการเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา
การตัดสินผลการเรียน
๑. นักเรียนต้องมีเวลำเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของเวลำเรียนทั้งหมด
๒. นักเรียนต้องได้รับกำรประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่ำนตำมเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
๓. นักเรียนต้องได้รับกำรตัดสินผลกำรเรียนทุกรำยวิชำ
๔. นักเรียนต้องได้รับกำรประเมิน และมีผลกำรประเมินผ่ำนตำมเกณฑ์ที่โรงเรียนก ำหนด
ในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา
๑. นักเรียนเรียนรำยวิชำพื้นฐำนและรำยวิชำ/กิจกรรมเพิ่มเติม ตำมที่กำหนดไว้ในโครงสร้ำง
หลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ
๒. นั กเรี ย นต้องมีผ ลกำรประเมิ นรำยวิช ำพื้นฐำน ผ่ ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมที่โ รงเรี ย น
กำหนด ทุกรำยวิชำ
๓. นักเรียนมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ในระดับ”ผ่ำน”ขึ้นไป
๔. นักเรียนมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับในระดับ”ผ่ำน”ขึ้นไป
๕. นั ก เรี ย นเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นำผู้ เ รี ย น และได้ รั บ กำรตั ด สิ น ผลกำรเรี ย น “ผ่ ำ น”
ทุกกิจกรรม
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. ผู้ เรี ย นเรี ย นรำยวิชำพื้น ฐำนและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่ว ยกิต โดยเป็นรำยวิช ำพื้นฐำน
๖๖ หน่วยกิตและรำยวิชำเพิ่มเติมตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
๒. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรำยวิชำพื้นฐำน
๖๖ หน่วยกิต และรำยวิชำเพิ่มเติมไม่น้อยกว่ำ ๑๑ หน่วยกิต
๓. ผู้เรียนมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนในระดับผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
๔. ผู้เรียนมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมที่
สถำนศึกษำกำหนด
๕. ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและมีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมที่
สถำนศึกษำกำหนด
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นำยถำวร ถำวรำนนท์
นำงนัยนำ เอื้ออำนวยชัย
นำงสำวณัฐนรี นำคแนวดี
นำงสำวนำคอนงค์ วุฒิสำรวรำกร
นำงสำวสุรัสวดี ปุยะติ
นำงอมรำ เงินพจน์

ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ
รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ
รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ
รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ

คณะกรรมการ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยำ
นำงสำวสำยวสรรณ หะสด
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
นำยศักดิ์ดำ ไหมหรือ
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
นำยประสิทธิ์ สมใจ
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
นำยกิรำยุทธ อำษำนอก
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ
นำงสำวสุปรำณี เปลรินทร์
ครู วิทยฐำนะ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
นำงสุวนัยน์ ปรีดีจิตร์
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
นำงผ่องศรี วิชัยขัทคะ
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
นำงสุภรัตน์ สง่ำจีน
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
นำงสำวกษิรำ วำระรัมย์
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร
หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
--------------------------------------------------------------------
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