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คำอธิบายรายวิชา  เป็นองค์ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สำคัญ เพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือรายวิชา ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร ซึ่งเป็นองค์ประกอบ ที่สำคัญของหลักสูตร 

สถานศึกษา 

คำอธิบายรายวิชามีไว้เพื่ออะไร 

1.  เพื่อสร้างความเข้าใจว่าในรายวิชานั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้องค์ความรู้   ฝึกทักษะ/กระบวนการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     ที่สำคัญอะไรบ้าง  

2.  เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนนำไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

คำอธิบายรายวิชามีลักษณะอย่างไร 

 คำอธิบายรายวิชามีลักษณะเป็นความเรียงที่ประกอบด้วยองค์ความรู้  ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  คำอธิบายราย

วิชาของรายวิชาพื้นฐานให้วิเคราะห์จากตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางที่หลักสูตรแกนกลางฯ กำหนด  และรายวิชาเพิ่มเติม ให้วิเคราะห์

จากผลการเรียนรู้ที่สถานศึกษากำหนดขึ้น    คำอธิบายรายวิชาเขียนเป็นรายปีสำหรับระดับประถมศึกษา และเป็นรายภาคเรียนสำหรับระดับ

มัธยมศึกษา 

คำอธิบายรายวิชาคืออะไร
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รายวิชาพื้นฐาน 

เป็นรายวิชาที่สอนให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551      

 การเขียนคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  มีขั้นตอนดังนี ้

ครูผู้สอนวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลางตามที่หลักสูตรแกนกลางฯ กำหนดสำหรับภาคเรียนที่ 1 แต่ละตัวชี้วัดว่า 

มีคำ หรือข้อความสำคัญ (Key words) ใดที่เป็น “ความรู้ (K)” “ทักษะ/กระบวนการ (P)” และ “คุณลักษณะ (A)” (เป็นคุณลักษณะของราย

วิชาที่ปรากฏตามตัวชี้วัด  อาจจะไม่ตรงกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรแกนกลางฯ กำหนดก็ได้) จัดแยกไว้เป็นส่วน ๆ ให้ครบทุกตัวชี้

วัดของภาคเรียนนั้น โดยอาจจะใช้แบบฟอร์มข้างล่าง 

นำข้อความที่วิเคราะห์ไว้(ด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะ) มาสังเคราะห์ หรือร้อยเรียงเขียนเป็นคำอธิบายรายวิชา โดย 

อาจจะให้ข้อความทั้ง 3 ส่วนที่วิเคราะห์ไว้ผสมกลมกลืนหรือเขียนแยกส่วนของความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะไว้คนละย่อหน้าก็ได้ 

และย่อหน้าสุดท้ายของคำอธิบายรายวิชา ต้องระบุด้วยว่า วิชานี้มีตัวชี้วัดอะไรบ้าง โดยเขียนเป็นรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไว้ด้วย  

คำอธิบายรายวิชาเขียนอย่างไร



�4
รายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชาเพิ่มเติมเป็นรายวิชาที่โรงเรียนกำหนดขึ้นตามจุดเน้น ความต้องการของโรงเรียน หรือท้องถิ่น        

การเขียนคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  มีขั้นตอนดังนี ้

1. กำหนดผลการเรียนรู้ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้กำหนดขึ้นเอง   

2. กำหนดสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้   

3. จัดกลุ่มผลการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  ที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพื่อหลอมรวมและเรียบเรียง เขียนเป็นความเรียง ให้เห็นสิ่งที่ต้อง

การให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถ  และคุณลักษณะในรายวิชานั้น 

4. เขียนรายละเอียดตามองค์ประกอบของคำอธิบายรายวิชา 

องค์ประกอบสำคัญของคำอธิบายรายวิชาคืออะไร 

องค์ประกอบสำคัญของคำอธิบายรายวิชา... จำแนกได้ 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย     รหัสวิชา......ชื่อรายวิชา……กลุ่มสาระการเรียนรู้........ชั้นปี....... จำนวนชัว่โมงหรอืหนว่ยกติ 

ส่วนที่ 2  เนื้อหาซึ่งประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

โดยมีแนวการเขียนที่สำคัญ  ดังนี้ 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง 

2. ผู้เรียนสามารถทำอะไรได้บ้าง 

3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอังพึงประสงค์อะไรบ้าง ตามหลักสูตรแกนกลาง  และตามธรรมชาติของวิชา 

ส่วนที่ 3  ระบุรหัสตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ทั้งหมดในรายวิชานั้น   
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      ใช้ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

1. ดูตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

อ่านในส่วนกลุ่มสาระของตนเอง   รายวิชาที่สอนเป็นของชั้นใด เลือกเฉพาะชั้นนั้น  มีตัวชี้วัดกี่ตัว  ลอกลงในตาราง ช่อง  “ผลการเรียนรู้”  

ให้ครบทุกตัวชี้วัดตามหลักสูตร 

                 รายวิชาพื้นฐาน   ใช้คำว่า       ตัวชี้วัด    

                 รายวิชาเพิ่มเติม   ใช้คำว่า      ผลการเรียนรู้ ( ไม่ต้องมี “ที่คาดหวัง” )    

2.  จากตัวชี้วัด  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยแยกแยะส่วนที่เป็นตัวความรู้  (เนื้อหาที่จะเรียนรู้ )   ทักษะ/กระบวนการ (นักเรียนทำอะไร)   

และคุณลักษณะ ( นักเรียนจะทำเช่นนั้นได้เพราะเขามีลักษณะอย่างไร )   

3. ในช่อง “สาระสำคัญ”  ใส่รายละเอียดของเนื้อหา  แสดงให้เห็นว่านักเรียนจะเรียนเรื่องอะไร  

4. ในช่องสมรรถนะสำคัญ  ดูว่าเมื่อนักเรียนบรรลุตามตัวชี้วัดตัวนี้  นักเรียนมีสมรรถนะด้านใดตามที่หลักสูตรกำหนด 

5. เมื่อทำจนครบทุกตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้แล้ว  จึงสรุปเป็นคำอธิบายรายวิชา โดยรวบกริยาเดียวกันไว้ด้วยกัน  ดังนี้ 

คำแนะนำการเขียนคำอธิบายรายวิชา
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   คำอธิบายรายวิชา    (พื้นฐานหรือเพิ่มเติม)                  

 ชื่อรายวิชา                รหัสวิชา ……......                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้………………… 

 ชั้น  …….........            ภาคเรียนที่.......                                          เวลา  …….. ชั่วโมง   (จำนวนหน่วยกิต)                                      

            (เขียนเป็นความเรียงให้ได้ใจความว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร สามารถทำอะไรได้ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใดบ้างตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและธรรมชาติของวิชา) 
           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

รหัสตัวชี้วัด (รายวิชาพื้นฐาน) หรือ   

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

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

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

    รวมทั้งหมด................... ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ (รายวิชาเพิ่มเติม) 

         1...............................  

         2...............................  

         3...............................  

    รวมทั้งหมด................... ผลการเรียนรู้

 รูปแบบคำอธิบายรายวิชา 
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 (ตัวอย่าง) คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รายวิชา ศิลปะ 1             รหัสวิชา ศ21101         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1           ภาคเรียนที่  1   เวลา  20 ชั่วโมง             จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์  

นาฏศิลป์พื้นบ้าน  ละครไทย  และละครพื้นบ้านบรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย  ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง   

ใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง  แสดงนาฏศิลป์และการละครในรูปแบบง่าย ๆ ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ที่กำหนดให้ในการ     

พิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเน้นเรื่องการใช้เสียงการแสดงท่าและการเคลื่อนไหว   โดยใช้กระบวนการคิด  วิเคราะห์   กระบวนการปฏิบัติ   

กระบวนการกลุ่มและกระบวนการสร้างเจตคติ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารผ่านการแสดงนาฎศิลป์หรือการละคร มีความชื่นชอบ

ในศิลปะ  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   

รหัสตัวชี้วัด 

ศ 3.1  ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4,ม.1/5 

ศ 3.2  ม.1/1,ม.1/2  

รวม   7   ตัวชี้วัด 
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 (ตัวอย่าง)  คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชาท้องถิ่นของเรา              รหัสวิชา ส21201       กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 1    ภาคเรียนที่ 2       เวลา  20  ชั่วโมง          จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น/ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ ในเรื่องสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง 

สังคม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม โบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บุคคลสำคัญ วิถีการดำเนินชีวิต  

 โดยกระบวนการสร้างองค์ความรู้ ด้วยการสืบค้น รวบรวม ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจท้องถิ่นของตน มีความรักและภาคภูมิใจ ผูกพันกับท้องถิ่น ร่วมมือกันอนุรักษ์วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ 

ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น โดยใช้หลักฐานแหล่งข้อมูลในท้องถิ่น 

2. อธิบายสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น 

3. วิเคราะห์ประวัติและผลงานบุคคลสำคัญของท้องถิ่น 

4. วิเคราะห์ความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน 

5. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตน 

รวม   5   ผลการเรียนรู้ 
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การจัดทำโครงสร้างรายวิชา 

1.  โครงสร้างรายวิชาคืออะไร 

 โครงสร้างรายวิชา เป็นการกำหนดขอบข่ายของรายวิชาที่จะจัดสอนเพื่อช่วยให้ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง  เห็นภาพรวมของแต่ละรายวิชาว่า  

ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้  จำนวนเท่าใด  เรื่องใดบ้าง  แต่ละหน่วยพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุตัวชี้วัดใด เวลาที่ใช้จัดการเรียนการสอน และสัดส่วน

การเก็บคะแนนของรายวิชานั้นเป็นอย่างไร 

2.  ทำไมจึงต้องจัดทำโครงสร้างรายวิชา 

 การจัดทำโครงสร้างรายวิชาจะช่วยให้ครูผู้สอนเห็นความสอดคล้องเชื่อมโยงของลำดับการเรียนรู้ของรายวิชาหนึ่ง ๆ  ว่าครูจะสอนอะไร   

ใช้เวลาสอนเรื่องนั้นเท่าไร  และจัดเรียงลำดับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  อย่างไร  ทำให้มองเห็นภาพรวมของรายวิชาอย่างชัดเจน 

3.  โครงสร้างรายวิชาประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 โครงสร้างรายวิชา มีองค์ประกอบหลัก ๆ  ดังนี้ 

 -  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนสำหรับหน่วยนัน้ ๆ  ซึง่อาจมาจากกลุม่สาระการเรยีนรูเ้ดยีวกนัหรอืตา่ง

กลุม่สาระการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกนั มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั  อาจมกีารสอนหรอืฝกึซำ้ใหเ้กดิความชำนาญ  และมคีวามรูก้วา้งขวางขึน้    ในหน่วย

การเรียนรู้มากกว่า  1  หน่วยได้ 

 -  สาระสำคัญ   เป็นความรู้  ความคิด  ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง  หรือความรู้ที่เป็นแก่น  เป็นหลักการของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ที่เกิดจากการหลอม 

รวมของมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้   

 -  ชื่อหน่วยการเรียนรู้    จะต้องสะท้อนให้เห็นสาระสำคัญของหน่วยการเรียนรู้  น่าสนใจ   เหมาะสมกับวัย   มีความหมายและสอดคล้อง

กับชีวิตจริงของผู้เรียน 
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  - เวลา   การกำหนดเวลาเรียนควรมีความเหมาะสมและเพียงพอกับการจัดกิจกรรม  การเรียนรู้  เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความสา

มารถตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  และควรพิจารณาในภาพรวมของทุกหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ  อย่างเหมาะสม 

  -  น้ำหนักคะแนน  การกำหนดน้ำหนักคะแนนเป็นส่วนช่วยให้เห็นทิศทาง การจัดเวลา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   และการประเมินผล  

ใหส้อดคลอ้งกบัความสำคญัของมาตรฐาน /    ตวัชีว้ดั   ในหนว่ยการเรยีนรูน้ัน้วา่เปน็มาตรฐาน / ตวัชีว้ดั  ทีเ่ปน็ความรู ้/ ประสบการณ์พื้นฐาน          

ในการต่อยอดความรู้หรือพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องอื่น ๆ หรือพิจารณาจากศักยภาพผู้เรียน ธรรมชาติวิชา ฯลฯ 
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(ตัวอย่าง) โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

รายวิชา..วิทยาศาสตร์ 1                         รหัสวิชา  ว 21101            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    เวลา    60    ชั่วโมง          ภาคเรียนที่  1                     จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

3 สารละลาย

ว 3.1ม.

1/3-1/4 

ว 3.2 ม.

1/1-1/3

สารเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยธาตุหรือสารประกอบ ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้น

ไปมารวมกันโดยมีตัวหนึ่งเป็นตัวทำละลายอีกตัวหนึ่งเป็นตัวถูกละลาย
14 20

2 สารรอบตัว

ว 3.1ม.

1/1-1/2 

ว 5.1 ม.

1/1-1/4 

สารรอบตัวมีทั้งที่เป็นของแข็ง ของเหลวและก๊าซ  ความร้อนทำให้สาร

เปลี่ยนแปลงสถานะ  สารสามารถถ่ายโอนความร้อน ดูดซับความร้อน

ได้แตกต่างกัน สามารถทดลองพิสูจน์ได้
16 20

1

เราจะเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

อย่างไร

ว 8.1ม.

1.3/1-3/9 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรู้เนื้อหาควบคู่กับวิธีการค้นหาความรู้ 

ซึ่งต้องเป็นคนช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น มีความเป็นเหตุเป็นผล   

มีความคิดริเริ่ม มีความมานะพยายามและอดทน

15 20

ที่ หน่วยการเรียนรู้ มฐ. ตัวชี้วัด สาระสำคัญ
เวลา(ชั่วโมง) น้ำหนัก

คะแนน
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รวม 60 100

ทุกตัวชี้วัด สอบปลายภาค 20

รวมระหว่างภาค 60 80

4
สารละลายกรด 

สารละลายเบส

ว 3.1ม.

1/3-1/4 

ว 3.2 ม.

1/1-1/3

สารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายอาจมีสมบัติเป็นกรอกลางหรือเบส 

ทดสอบได้ด้วยอินดิเคเตอร์หรือวัดค่าpH  ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน

อาจมีความเป็นกรด-เบสแตกต่างกัน
15 20
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การจัดทำหลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้..........

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้
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การจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม/ท้องถิ่น

รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้


