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คำนำ  
 

กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  
๒๕๖๐)  เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม  ๒๕๖๐  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคำสั่งให้ เปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์   (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  
๒๕๖๐)  ลงวันที่ ๕ มกราคม  ๒๕๖๑  รวมทั้งประกาศเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร สถานศึกษา  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง  พ .ศ.  ๒๕๖๐)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ลงวันที่ ๘ มกราคม  ๒๕๖๑  โรงเรียนเทศบาลท่าพระ จึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๔ และ ๕ เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการ
วางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน  อีกทั้งในปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียน
เทศบาลท่าพระ  ได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้    มีคุณธรรมและเสริมสร้างทักษะอาชีพ  โดย
มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์  
จุดหมาย  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  โครงสร้างเวลา
เรียน  ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผล  ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้โรงเรียน
สามารถกำหนดทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยมี
กรอบแกนกลางเป็นแนวทางที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ  
มีความรู้อย่างแท้จริง  และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่คาดหวังได้  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ  ชุมชน  ครอบครัว  และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดย
ร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ  และต่อเนื่องในการวางแผน  ดำเนินการ  ส่งเสริมสนับสนุน  ตรวจสอบ ตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไข  เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้  
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กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 
๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  โดยมีคำสั่งให้โรงเรียนดำเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย
ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ 
โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมี
พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและ
เป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนเทศบาลท่าพระ จึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการนำหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  โครงสร้างเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถกำหนดทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละ
ระดับตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 
๔.๐  มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง  และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับเห็นผล
คาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ทำให้การจัดทำหลักสูตรในระดับสถานศึกษามี
คุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ
ช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่ง
ถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู้ เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ในการ
วางแผน ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ 

 

 

 



ความสำคัญ 
 

 หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลท่าพระ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) มีความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการจัดมวลประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาให้บรรลุถึงคุณภาพ
ตามมาตรฐานในการพัฒนาเยาวชนของชาติ นอกเหนือจากการใช้เป็นแนวทาง หรือข้อกำหนดในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาแล้ว หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลท่าพระ พุทธศักราช 
๒๕๖๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  ที่พัฒนาขึ้น
ยังเป็นหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายให้ครอบครัว ชุมชน  องค์กรในท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  โดยมีแนวทางสำคัญที่สถานศึกษากำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี้ 

 ๑. หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลท่าพระ พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความสุข สนุกสนาน และความเพลิดเพลินใน
การเรียนรู้   เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกำลังใจ และเร้าให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนให้มากที่สุด มีความรู้สูงสุด 
ผู้เรียนทุกคนมีความเข้มแข็ง ความสนใจ มีประสบการณ์ และความมั่นใจ  เรียนและทำงานอย่างเป็นอิสระและร่วม
ใจกัน มีทักษะในการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น รู้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสาร ส่งเสริมจิตใจที่อยากรู้
อยากเห็น และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 

 ๒. หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลท่าพระ พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคม และ
วัฒนธรรม  พัฒนาหลักการในการจำแนกระหว่างถูกและผิด เข้าใจและศรัทธาในความเชื่อของตน ความเชื่อและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  พัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู้เรียน และช่วยให้เป็นพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบ สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมขึ้น มีความเสมอภาค  พัฒนาความตระหนัก  เข้าใจ และยอมรับ
สภาพแวดล้อมที่ตนดำรงชีวิตอยู่  ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับส่วนตน  ระดับท้องถิ่น  
ระดับชาติ และระดับโลก สร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเป็นผู้บริโภคที่ตัดสินใจแบบมีข้อมูล เป็นอิสระ และมี
ความรับผิดชอบ 

 ๓. หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลท่าพระ พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  มุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นผู้ดีและเป็นผู้นำ บนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ผู้เรียนจะต้องมีความรู้และทักษะเพ่ือให้สามารถใช้ชีวิต ในการทำงาน ดำรงชีพอยู่ได้ในสังคมแห่ง
ความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน  

 

ลักษณะของหลักสูตรโรงเรียนเทศบาลท่าพระ  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
 

 หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลท่าพระ  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาได้พัฒนาขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษา โดยยึดองค์ประกอบหลักสำคัญ ๓ ส่วนคือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และสาระสำคัญที่สถานศึกษาพัฒนาเพ่ิมเติม เป็น
กรอบในการจัดทำรายละเอียดเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กำหนดเหมาะสมกับสภาพชุมชน
และท้องถิ่นและจุดเน้นของสถานศึกษาโดยหลักสูตรโรงเรียนเทศบาลท่าพระ  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ที่พัฒนาขึ้นมี
ลักษณะของหลักสูตร ดังนี้ 



๑. เป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนเทศบาลท่าพระ สำหรับจัดการศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น ๑ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖)  
 ๒. มีความเป็นเอกภาพ  หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลท่าพระ   พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  เป็นหลักสูตรของสถานศึกษาสำหรับให้
ครูผู้สอนนำไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยกำหนดให้ 
     ๒.๑ มีสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาใช้เป็นหลักเพ่ือสร้างพ้ืนฐานการคิด การเรี ยนรู้ และการ
แก้ปัญหา  ประกอบด้วย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๒ .๒  มีสาระการเรียนรู้ที่ เสริมสร้างความเป็นมนุษย์  ศักยภาพการคิด และ การทำงาน 
ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 
  ๒.๓  มีสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยจัดทำเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับโครงสร้างเวลาเรียน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ความต้องการของผู้เรียน  และบริบทของสถานศึกษา 
     ๒.๔  มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และ 
สังคม เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม และการพัฒนาตนตามศักยภาพ 
  ๒.๕  มีการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆเพ่ือเป็น
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้ และจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓. มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลท่า
พระ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนเพ่ือเป็นแนวทางใน
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการกำหนดมาตรฐานไว้ดังนี้ 
     ๓.๑  มาตรฐานหลักสูตร เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา อันเกิด
จากการได้รับการอบรมสั่งสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพโดยรวม
ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับและสถานศึกษาต้องใช้สำหรับการประเมินตนเองเพ่ือจัดทำรายงาน
ประจำปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษานอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการกำหนดแนวปฏิบัติ ในการ
ส่งเสริม กำกับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ  เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 

    ๓.๒  มีตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมายระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้  รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียน
ในแต่ละระดับชั้นซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรม นำไปใช้ในการ
กำหนดเนื้อหา จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน ความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค์  และเป็นหลักในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 
     ๓.๓ มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษา คือมุ่งให้ผู้เรียน  มีความรู้  
ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณลักษณะที่
จำเป็นในการอยู่ในสังคมได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การเสียสละ  การเอื้อเฟ้ือ โดยอยู่บน
พ้ืนฐานของความพอดีระหว่างการเป็นผู้นำ และผู้ตาม การทำงานเป็นทีม และการทำงานตามลำพัง   การแข่งขัน  
การรู้จักพอ  และการร่วมมือกันเพ่ือสังคม วิทยาการสมัยใหม่  และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ  
และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  การฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง และการบูรณาการในลักษณะที่เป็นองค์รวม 
 ๔. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลท่าพระ เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทำ
รายละเอียดต่างๆขึ้น โดยยึดโครงสร้างหลักที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) เป็นขอบข่ายในการจัดทำ จึงทำให้หลักสูตร มีความยืดหยุ่น หลากหลาย  
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน 



 ๕. การวัดและประเมินผล  เน้นหลักการพ้ืนฐานสองประการ คือการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือ
ตัดสินผลการเรียนโดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด   เพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
สะท้อนสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่
แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

ปรัชญา 
 

การศึกษาสร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์
 
 

วิสัยทัศน์ 
 

“สร้างคนดี   มีปัญญา  รู้เท่าทัน   ประกันคุณภาพ และอยู่อย่างพอเพียง” 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
๒. พัฒนาคุณภาพครูให้มีมาตรฐานทุกด้าน 
๓. พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  สื่อ  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
๔. พัฒนาคุณภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

ยุทธศาสตร์ 
 ๑.  พัฒนาคุณภาพครู  นักเรียน และสถานศึกษา อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น 
 ๒.  ส่งเสริมการจัดทำ จัดหาและใช้นวัตกรรม  สื่อ เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
 ๓.  เสริมสร้างประสิทธิภาพของกิจกรรมและโครงการ ตามวงจรคุณภาพ  (Quality Circle) 
 ๔.  ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง  ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง  มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
 

เป้าหมาย 
 

 “เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพได้รับการยอมรับจากนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ” 
 

อัตลักษณ์ 
 

ความเป็นผู้ดีและเป็นผู้นำ (Leadership)   
เป็นผู้ดี  หมายถึง  คิดดี พูดดี ทำดี บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นผู้นำ หมายถึง การเป็นแบบอย่างท่ีด ี

 

เอกลักษณ์ 
 

“ ความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรม  PLC  และ PBL ” 
 

คำขวัญ 
 

“ รักษาคุณภาพที่ดีข้ึนต่อเนื่องไป  (Keep quality up)” 
 
 
 
 
 



ค่านิยม 
 

“THAPRA” 
 

T = Team   = ทำงานเป็นทีม 
H = High expectation  = คาดหวังสูง 
A = Active    = มีความกระตือรือร้น 
P = Positive  thinking  = คิดเชิงบวก 
R = Responsibility   = มีความรับผิดชอบ 
A = Achievement   = มุ่งความสำเร็จ 

เป้าประสงค์   

           โรงเรียนเทศบาลท่าพระ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุศักยภาพสูงสุด ของแต่ละบุคคล  โดยได้กำหนด
เป้าหมายการพัฒนา  ผู้เรียนดังต่อไปนี้  

๑. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๒. ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน 
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๕. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

 

จุดประสงค์  
   

ครู นักเรียน ผู้บริหาร และสถานศึกษาได้มาตรฐานทั้งภายในและภายนอก 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับ



การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   
๒. ซื่อสัตย์สุจริต    
๓.  มีวินัย    
๔.  ใฝ่เรียนรู ้    
๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
๖.  มุ่งม่ันในการทำงาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 
 
 

ค่านิยมหลัก  ๑๒  ประการ 
 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒ .ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓. กตัญญูตอ่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบตัิตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  รู้จักอด-ออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
๑๑. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา 
๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียนเทศบาลท่าพระ  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
  โรงเรียนเทศบาลท่าพระ จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐)  โดยได้ร่วมกันจัดสัดส่วนของเวลาเรียน :  สาระการเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่มสาระ   สาระเพ่ิมเติม  กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน   ดังแสดงในตารางต่อไปนี้           

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเทศบาลท่าพระ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/  
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

 ๑.สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร  

     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

     คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    ประวัติศาสตร ์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

    ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ 
๒.รายวิชาเพ่ิมเติม   ๘๐  ชั่วโมง 
   ๑.  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
   ๒.  การต่อต้านทุจรติ - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 ๓.กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน (เพิม่เวลารู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง) 

๑. กลุ่มสาระวิชาสร้างคนด ี
-กิจกรรมแนะแนว 
-จิตศึกษา 
-กิจกรรมนักเรียน 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

๒. กลุ่มสร้างความเป็นผู้นำ 
-ลูกเสือ-เนตรนาร ี
-กิจกรรมชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์

 
๔๐ 
๔๐  

 
๔๐ 
๔๐  

 
๔๐ 
๔๐  

 
๔๐ 
๔๐  

 
๔๐ 
๔๐  

 
๔๐ 
๔๐  

๓. กลุ่มสร้างสรรคส์ังคมแห่งการเรียนรู้ 
-PBL พอเพียงผ่านโครงการปราชญ์ชุมชน 
-การเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 
๘๐ 

 
๘๐ 

 
๘๐ 

 
๘๐ 

 
๘๐ 

 
๘๐ 

รวมเวลาเรียนทัง้หมด ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 
 

              
 จำนวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา  (ป.๑-ป.๖ ) เรียนทั้งปี  เท่ากับ  ๑,๒๐๐   ช่ัวโมง  

จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ    คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์    สังคม
ศึกษาฯ  เพื่อพัฒนาการ  อ่านออก  เขียนได้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทักษะทาง
สังคม  คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ที่ดีมีความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน   

 
 

หมายเหตุ  *ผู้เรียนทำกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีทั้งในและนอกโรงเรียน 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเทศบาลท่าพระ  พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน 

๑. สาระการเรียนรู้พ้ืนฐานตามหลักสูตร 
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ 
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร ์ ๘๐ 
ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษาและหน้าที่พลเมือง ๘๐ 
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชพีฯ ๔๐ 
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๙๒๐ 
๒. สาระเพิ่มเติม 
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๘๐ 
รวมเวลาเรียน ๘๐ 
๓.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เพิ่มเวลารู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
๑. กลุ่มสาระวิชาสร้างคนด ี
    -   กิจกรรมแนะแนว 
    -  จิตศึกษา 
    -  กิจกรรมนักเรียน 
๒.  กลุ่มสร้างความเปน็ผูน้ำ 
    -  ลูกเสือ-เนตรนาร ี
    -  ชุมนุม 
๓.  กลุ่มสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    -  PBL พอเพียง ผ่านโครงการปราชญ์ชุมชน 
    -  การเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 
 

๔๐ 
 
 
 

๔๐ 
๔๐ 

 
๘๐ 

รวมเวลาเรียน ๒๐๐ 
รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน ๑,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเทศบาลท่าพระ  พุทธศักราช ๒๕๖๔    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน 

๑. สาระการเรียนรู้พ้ืนฐานตามหลักสูตร 
ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ 
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร ์ ๘๐ 
ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษาและหน้าที่พลเมือง ๘๐ 
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชพีฯ ๔๐ 
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๙๒๐ 
๒. สาระเพิ่มเติม 
อ ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๘๐ 
รวมเวลาเรียน 
๓.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เพิ่มเวลารู้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง) 

 

๑. กลุ่มสาระวิชาสร้างคนด ี
    -   กิจกรรมแนะแนว 
    -  จิตศึกษา 
    -  กิจกรรมนักเรียน 
๒.  กลุ่มสร้างความเปน็ผูน้ำ 
    -  ลูกเสือ-เนตรนาร ี
    -  ชุมนุม 
๓.  กลุ่มสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    -  PBL พอเพียง ผ่านโครงการปราชญ์ชุมชน 
    -  การเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 
 

๔๐ 
 
 
 

๔๐ 
๔๐ 

 
๘๐ 

รวมเวลาเรียน ๒๐๐ 
รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน ๑,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเทศบาลท่าพระ    พุทธศักราช ๒๕๖๔   
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน 

๑. สาระการเรียนรู้พ้ืนฐานตามหลักสูตร 
ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ 
ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร ์ ๘๐ 
ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษาและหน้าที่พลเมือง ๘๐ 
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชพีฯ ๔๐ 
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๙๒๐ 
๒. สาระเพิ่มเติม 
อ ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๘๐ 
รวมเวลาเรียน ๘๐ 
๓.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เพิ่มเวลารู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
๑. กลุ่มสาระวิชาสร้างคนด ี
    -   กิจกรรมแนะแนว 
    -  จิตศึกษา 
    -  กิจกรรมนักเรียน 
๒.  กลุ่มสร้างความเปน็ผูน้ำ 
    -  ลูกเสือ-เนตรนาร ี
    -  ชุมนุม 
๓.  กลุ่มสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    -  PBL พอเพียง ผ่านโครงการปราชญ์ชุมชน 
    -  การเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 
 

๔๐ 
 
 
 

๔๐ 
๔๐ 

 
๘๐ 

รวมเวลาเรียน ๒๐๐ 
รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน ๑,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเทศบาลท่าพระ    พุทธศักราช ๒๕๖๔    
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน 

๑. สาระการเรียนรู้พื้นฐานตามหลักสูตร 
ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ 
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษาและหน้าที่พลเมือง ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๔๐ 
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ 
๒. สาระเพิ่มเติม 
อ ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๘๐ 
ส ๑๔๒๐๑ การต่อต้านทุจริต ๔๐ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๑๒๐ 
๓.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เพิ่มเวลารู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
๑. กลุ่มสาระวิชาสร้างคนด ี
    -   กิจกรรมแนะแนว 
    -  จิตศึกษา 
    -  กิจกรรมนักเรียน 
๒.  กลุ่มสร้างความเป็นผู้นำ 
    -  ลูกเสือ-เนตรนาร ี
    -  ชุมนุม   
๓.  กลุ่มสร้างเสรมิสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    -  PBL พอเพียง ผ่านโครงการปราชญ์ชุมชน 
    -  การเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 
 
 

๔๐ 
 
 

๔๐ 
๔๐ 

 

๘๐ 
 

รวมเวลาเรียน ๒๐๐ 
รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน ๑,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเทศบาลท่าพระ    พุทธศักราช ๒๕๖๔   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน 

๑. สาระการเรียนรู้พื้นฐานตามหลักสูตร 
ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ 
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษาและหน้าที่พลเมือง ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๔๐ 
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๙๒๐ 
๒. สาระเพิ่มเติม 
อ ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๘๐ 
ส ๑๔๒๐๑ การต่อต้านทุจริต ๔๐ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 
๓.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เพิ่มเวลารู้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง) 

 

๑. กลุ่มสาระวิชาสร้างคนด ี
    -   กิจกรรมแนะแนว 
    -  จิตศึกษา 
    -  กิจกรรมนักเรียน 
๒.  กลุ่มสร้างความเป็นผู้นำ 
    -  ลูกเสือ-เนตรนาร ี
    -  ชุมนุม   
๓.  กลุ่มสร้างเสรมิสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    -  PBL พอเพียง ผ่านโครงการปราชญ์ชุมชน 
    -  การเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 
 
 

๔๐ 
 
 

๔๐ 
๔๐ 

 

๘๐ 
 

รวมเวลาเรียน ๒๐๐ 
รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน ๑,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเทศบาลท่าพระ    พุทธศักราช ๒๕๖๔   
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน 

๑. สาระการเรียนรู้พื้นฐานตามหลักสูตร 
ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ 
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษาและหน้าที่พลเมือง ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๔๐ 
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๙๒๐ 
๒. สาระเพิ่มเติม 
อ ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๘๐ 
ส ๑๖๒๐๑ การต่อต้านทุจริต ๔๐ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 

๓.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เพิ่มเวลารู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
๑. กลุ่มสาระวิชาสร้างคนด ี
    -   กิจกรรมแนะแนว 
    -  จิตศึกษา 
    -  กิจกรรมนักเรียน 
๒.  กลุ่มสร้างความเป็นผู้นำ 
    -  ลูกเสือ-เนตรนาร ี
    -  ชุมนุม   
๓.  กลุ่มสร้างเสรมิสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    -  PBL พอเพียง ผ่านโครงการปราชญ์ชุมชน 
    -  การเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 
 
 

๔๐ 
 
 

๔๐ 
๔๐ 

 

๘๐ 
 

รวมเวลาเรียน ๒๐๐ 
รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน ๑,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
วิสัยทัศน์ 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุรการงาน และดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการ
คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ   เป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ์  และสืบ
สานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

พันธกิจ 

ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตจริง 

• การอ่าน  การอ่านออกเสียงคำ  ประโยค   การอ่านบทร้อยแก้ว  คำประพันธ์ชนิดต่างๆ  การอ่านในใจ
เพ่ือสร้างความเข้าใจ  และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน   เพื่อนำไป ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

• การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี   การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยคำและรูปแบบต่างๆ ของการเขียน  
ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ  ย่อความ  รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์  และเขียน
เชิงสร้างสรรค์  

• การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก   
พูดลำดับเรื่องราวต่างๆ   อย่างเป็นเหตุเป็นผล   การพูดในโอกาสต่างๆ  ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และการ
พูดเพ่ือโน้มน้าวใจ  

• หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
โอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

• วรรณคดีและวรรณกรรม      วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข้อมูล แนวความคิด คุณค่า
ของงานประพันธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และทำความเข้าใจบทเห่  บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพ้ืนบ้านที่
เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย   ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   เรื่องราวของ
สังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพ่ือให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศเข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  และมีการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ  ไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

สาระท่ี ๑    การอ่าน 
 

มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน     
สาระท่ี ๒    การเขียน  
 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ           
สาระท่ี ๓    การฟัง การดู และการพูด 
 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 



สาระท่ี ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิ

ปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                            

สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง                            
 

คุณภาพผู้เรียน 

 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
• อ่านออกเสียงคำ  คำคล้องจอง ข้อความ  เรื่องสั้นๆ  และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว  

เข้าใจความหมายของคำและข้อความที่อ่าน  ตั้งคำถามเชิงเหตุผล  ลำดับเหตุการณ์  คาดคะเนเหตุการณ์   สรุป
ความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำอธิบายจากเรื่องที่อ่านได้   เข้าใจความหมายของข้อมูลจาก
แผนภาพ   แผนที่  และแผนภูมิ    อ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอ   และมีมารยาทในการอ่าน 

• มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนบรรยาย  บันทึกประจำวัน  เขียนจดหมายลาครู   
เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์  เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน 

• เล่ารายละเอียดและบอกสาระสำคัญ   ตั้งคำถาม   ตอบคำถาม   รวมทั้งพูดแสดงความคิดความรู้สึก
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  พูดสื่อสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะนำ  หรือพูดเชิญชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม  และมี
มารยาทในการฟัง  ดู  และพูด 

• สะกดคำและเข้าใจความหมายของคำ  ความแตกต่างของคำและพยางค์  หน้าที่ของคำในประโยค  มี
ทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของคำ  แต่งประโยคง่ายๆ แต่งคำคล้องจอง  แต่งคำขวัญ  และเลือกใช้
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

• เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อ่าน รู้จักเพลงพ้ืนบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก   ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ร้องบทร้อง
เล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรอง ที่มีคุณค่าตามความสนใจได้ 

 

 จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
• อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้อง   อธิบายความหมายโดยตรง

และความหมายโดยนัยของคำ  ประโยค  ข้อความ  สำนวนโวหาร  จากเรื่องที่อ่าน   เข้าใจคำแนะนำ  คำอธิบายใน
คู่มือต่างๆ  แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง    รวมทั้งจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านและนำความรู้ความคิดจาก
เรื่องท่ีอ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตได้    มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน   และเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน 

• มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด   เขียนสะกดคำ  แต่งประโยคและเขียน
ข้อความ   ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำชัดเจนเหมาะสม   ใช้แผนภาพ  โครงเรื่องและแผนภาพความคิด  
เพ่ือพัฒนางานเขียน  เขียนเรียงความ  ย่อความ  จดหมายส่วนตัว  กรอกแบบรายการต่างๆ   เขียนแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็น  เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์  และมีมารยาทในการเขียน 

• พูดแสดงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  เล่าเรื่องย่อหรือสรุปจากเรื่องที่ฟังและดู ตั้งคำถาม   
ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังและดู   รวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูโฆษณาอย่างมีเห ตุผล  พูด
ตามลำดับขั้นตอนเรื่องต่างๆ  อย่างชัดเจน  พูดรายงานหรือประเด็นค้นคว้าจากการฟัง  การดู  การสนทนา  และ
พูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล  รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด 



• สะกดคำและเข้าใจความหมายของคำ  สำนวน  คำพังเพยและสุภาษิต   รู้และเข้าใจ  ชนิดและหน้าที่
ของคำในประโยค   ชนิดของประโยค     และคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   ใช้คำราชาศัพท์และคำสุภาพได้อย่าง
เหมาะสม   แต่งประโยค   แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่  กลอนสุภาพ และกาพย์ยานี ๑๑  

• เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  เล่านิทานพ้ืนบ้าน  ร้องเพลงพ้ืนบ้านของท้องถิ่น   
นำข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  และท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาภาษาไทย 
ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย  ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑   
คำอธิบายรายวิชา                      เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 

ฝึกอ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ บอกความหมายของคำและข้อความ      ตอบคำถาม 
เล่าเรื่องย่อ คาดคะเนเหตุการณ์ เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ  นำเสนอเรื่องที่อ่าน บอก
ความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญท่ีมักพบเห็นในชีวิตประจำวัน มีมารยาท     ในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ มีมารยาทการเขียน 
ฝึกทักษะในการฟัง ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆและปฏิบัติตาม ตอบคำถาม เล่าเรื่อง พูดแสดง    ความคิดเห็น

และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ เน้นมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 
ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย  เขียนสะกดคำและบอกความหมาย   ของคำ 

เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ ต่อคำคล้องจองง่ายๆ 
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก ฝึกท่องจำบทอาขยาน

ตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจโดยแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานสามห่วงสอง
เงื่อนไข   

โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด 
การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น 
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย 
เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด  ท ๑.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔,  ป.๑/๕,  ป.๑/๖,  ป.๑/๗,  ป.๑/๘ 
  ท ๒.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
  ท ๓.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔,  ป.๑/๕ 
  ท ๔.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔ 
  ท ๕.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒ (รวม  ๒๒  ตัวชี้วัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาภาษาไทย 
ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 
คำอธิบายรายวิชา                      เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 

ฝึกอ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ อธิบายความหมายของคำและข้อความ
ที่อ่าน ตั้งคำถาม ตอบคำถาม ระบุใจความสำคัญและรายละเอียด แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์ เลือก
อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือ
ข้อแนะนำ มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์  เขียนเรื่องสั้นๆตาม
จินตนาการ มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตาม เล่าเรื่อง บอกสาระสำคัญของเรื่อง ตั้งคำถาม 
ตอบคำถาม พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์มีมารยาทในการฟัง การดู
และการพูด 

ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ เรียบ
เรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร บอกลักษณะคำคล้องจอง เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ฝึกจับใจความสำคัญจากเรื่อง ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็กเพ่ือนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่นโดยแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานสามห่วง
สองเงื่อนไข ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและ บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการสื่อความ กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก    การตั้งคำถาม ตอบคำถาม 
ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย 
สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
ตัวช้ีวัด 
 ท ๑.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕,  ป.๒/๖,  ป.๒/๗,  ป.๒/๘ 
 ท ๒.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔ 
 ท ๓.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕,  ป.๒/๖,  ป.๒/๗ 
 ท ๔.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕ 
 ท ๕.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓  (รวม  ๒๗  ตัวชี้วัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาภาษาไทย 
ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 
คำอธิบายรายวิชา                      เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 

ฝึกอ่านออกเสียงคำ ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ อธิบายความหมายของคำและข้อความที่
อ่าน ตั้งคำถาม ตอบคำถามเชิงเหตุผล ลำดับเหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้ ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เพ่ือ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียนเชิง
อธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ อธิบายความหมายของข้อมูล จากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ มี
มารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย เขียนบันทึกประจำวัน เขียนเรื่องตามจินตนาการ มี
มารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูด เล่ารายละเอียด บอกสาระสำคัญ ตั้งคำถาม ตอบคำถาม พูดแสดงความ
คิดเห็น ความรู้สึก พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ มีมารยาทในการฟัง การด ูและการพูด 

ฝึกเขียนตามหลักการเขียน เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ ระบุชนิด หน้าที่ของคำ ใช้
พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ แต่งประโยคง่ายๆ แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ  

ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม เพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักเพลงพ้ืนบ้าน เพลงกล่อมเด็ก 
เพ่ือปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่านโดยแทรกหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานสามห่วงสองเงื่อนไข  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการสื่อความ กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม ตอบคำถาม ใช้
ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย 
สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
ตัวช้ีวัด 
 ท ๑.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/๖,  ป.๓/๗,  ป.๓/๘,  ป.๓/๙ 

ท ๒.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/๖ 
ท ๓.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/๖ 
ท ๔.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/๖ 

 ท ๕.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔  (รวม  ๓๑  ตัวชี้วัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาภาษาไทย 
ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย  ๔    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 
คำอธิบายรายวิชา                      เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของคำ ประโยคและสำนวนจากเรื่องที่
อ่าน อ่านเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เพ่ือนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน เลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน และ
เหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน เขียนย่อความจากเรื่องสั้น ๆ เขียน
จดหมายถึงเพ่ือนและมารดา เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า เขียนเรื่องตามจินตนาการ มี
มารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูด จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเรื่องที่ฟังและดู พูดสรุปจากการฟังและ
ดู พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่อง
ทีฟั่งและดู พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและการสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดู
และการพูด 

ฝึกเขียนตามหลักการเขียน เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่าง ๆ  ระบุชนิดและหน้าที่
ของคำในประโยค ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา แต่งบทร้อยกรอง
และคำขวัญ บอกความหมายของสำนวน เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได้ 

ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตจริงโดยแทรก
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานสามห่วงสองเงื่อนไข  ร้องเพลงพ้ืนบ้าน ท่องจำบทอาขยานตามที่
กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด
วิเคราะห์และสรุปความ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสื่อความ กระบวนการแก้ปัญหา การฝึก
ปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น 
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย 
เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม  
ตัวช้ีวัด 
 ท ๑.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗,  ป.๔/๘ 
 ท ๒.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗,  ป.๔/๘ 
 ท ๓.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖ 
 ท ๔.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗ 
 ท ๕.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔  (รวม  ๓๓  ตัวชี้วัด) 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาภาษาไทย 
ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๕   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 
คำอธิบายรายวิชา                      เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความ   ที่เป็น
การบรรยายและการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัย แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น 
อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม เลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่า ตามความสนใจ มีมารยาทใน
การอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสาร เขียนแผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพ
ความคิด เขียนย่อความ เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น กรอกแบบ
รายการต่าง ๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึก  ตั้งคำถาม ตอบคำถาม 
วิเคราะห์ความ พูดรายงาน มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 

ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค จำแนกส่วนประกอบของประโยค เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถ่ิน ใช้คำราชาศัพท์ บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง ใช้สำนวนได้ถูกต้อง 

สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน ระบุความรู้ ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่
สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงโดยแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานสามห่วงสองเงื่อนไข อธิบาย
คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด
วิเคราะห์และสรุปความ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสื่อความ กระบวนการแก้ปัญหา การฝึก
ปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น 
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย 
เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
ตัวช้ีวัด 
 ท ๑.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗,  ป.๕/๘ 
 ท ๒.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗,  ป.๕/๘,  ป.๕/๙ 
 ท ๓.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕ 
 ท ๔.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗ 
 ท ๕.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔     (รวม  ๓๓  ตัวชี้วัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาภาษาไทย 
ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย  ๖   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
คำอธิบายรายวิชา                       เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความ    ที่เป็น
โวหาร อ่านเรื่องสั้น ๆอย่างหลากหลาย แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพ่ือนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม 
อธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิและกราฟ  เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจและ
อธิบายคุณค่าที่ได้รับ มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน และ
เหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ เขียนย่อความจาก
เรื่องอ่าน เขียนจดส่วนตัว กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู  ตั้งคำถาม
และตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล 
พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและการสนทนา  พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและ
น่าเชื่อถือ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 

ฝึกวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล รวบรวมและบอก
ความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  ระบุลักษณะของประโยค แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์
เปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต 

ฝึกแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน  เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตนเองและนิทาน
พ้ืนบ้านของท้องถิ่นอ่ืน อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงโดยแทรก
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานสามห่วงสองเงื่อนไข ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อย
กรอง 

โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด
วิเคราะห์และสรุปความ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสื่อความ กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการสังเกต กระบวนกรแยกข้อเท็จจริง กระบวนการค้นคว้า กระบวนการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
กระบวนการใช้ทักษะทางภาษา การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม    ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดู
และการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนำความรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 
 ท ๑.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖,  ป.๖/๗,  ป.๖/๘,  ป.๖/๙ 
 ท ๒.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖,  ป.๖/๗,  ป.๖/๘,  ป.๖/๙ 
 ท ๓.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖ 
 ท ๔.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖ 
 ท ๕.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔  (รวม  ๓๔  ตัวชี้วัด) 

 
 
 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

วิสัยทัศน์  

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์   คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนิน
ชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

พันธกิจ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  ตาม
ศักยภาพ โดยกำหนดสาระหลักที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนทุกคนดังนี้ 

•  จำนวนและการดำเนินการ: ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจำนวน ระบบจำนวนจริง สมบัติ
เกี่ยวกับจำนวนจริง การดำเนินการของจำนวน อัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวน และการใช้จำนวน
ในชีวิตจริง 

•  การวัด: ความยาว ระยะทาง น้ำหนัก พ้ืนที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ 
การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด และการนำความรู้เกี่ยวกับการวัด
ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

•  เรขาคณิต: รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ การนึกภาพ แบบจำลอง
ทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation)ในเรื่องการเลื่อน
ขนาน (translation) การสะท้อน (reflection) และการหมุน (rotation) 

•  พีชคณิต: แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซตและการดำเนินการของเซต การให้เหตุผล 
นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรม
เรขาคณิต 

•  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น: การกำหนดประเด็น การเขียนข้อคำถาม การกำหนดวิธี
การศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การนำเสนอข้อมูล  ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล  การ
วิเคราะห์และการแปลความข้อมูล การสำรวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น   การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความ
น่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

•  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตุผล การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

สาระท่ี ๑  จำนวนและการดำเนินการ 
มาตรฐาน  ค ๑.๑     เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง 
มาตรฐาน  ค ๑.๒    เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่าง การดำเนินการต่าง ๆ 
และสามารถใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา                       
มาตรฐาน  ค ๑.๓    ใช้การประมาณค่าในการคำนวณและแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค ๑.๔    เข้าใจระบบจำนวนและนำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้ 



สาระท่ี ๒  การวัด 
มาตรฐาน  ค ๒.๑    เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
มาตรฐาน  ค ๒.๒    แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 

สาระท่ี ๓  เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๓.๑    อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค ๓.๒   ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)      

และใช้แบบจำลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 

สาระท่ี ๔  พีชคณิต 
มาตรฐาน  ค ๔.๑   เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
มาตรฐาน ค ๔.๒    ใช้นิพจน ์สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical  model)  อ่ืน 

ๆ   แทนสถานการณ์ต่าง ๆ   ตลอดจนแปลความหมาย และนำไปใช้แก้ปัญหา   

สาระท่ี ๕  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๕.๑    เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
มาตรฐาน ค ๕.๒    ใช้วธิีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้  อย่างสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค ๕.๓    ใช้ความรูเ้กี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

สาระท่ี ๖  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค ๖.๑  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล   การสื่อสาร  การสื่อความหมายทาง 
                      คณิตศาสตร์และการนำเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ 
                      เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

หมายเหตุ    ๑.  การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ทำให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพนั้น จะต้องให้มี
ความสมดุลระหว่างสาระด้านความรู้  ทักษะและกระบวนการ ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ ได้แก่  การทำงานอย่างมีระบบ มีระเบียบ  มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ 
คณิตศาสตร์ 

  ๒. ในการวัดและประเมินผลด้านทักษะและกระบวนการ สามารถประเมินในระหว่างการเรียนการ
สอน  หรือประเมินไปพร้อมกับการประเมินด้านความรู้ 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
• มีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์   และการ

ดำเนินการของจำนวน สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ 

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ำหนัก ปริมาตร ความจุ เวลาและเงิน สามารถวัดได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม  และนำความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก    ทรงกลม 
ทรงกระบอก รวมทั้ง จุด ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง และมุม 

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธ์ได้ 
• รวบรวมข้อมูล และจำแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน และ

อภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได้ 



• ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง  เชื่อมโยงความรู้ต่าง 
ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
• มีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับจำนวนนับและศูนย์ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสาม

ตำแหน่ง ร้อยละ การดำเนินการของจำนวน สมบัติเกี่ยวกับจำนวน สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การ
คูณ และการหารจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ สามารถหาค่าประมาณของจำนวนนับและทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งได้ 

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ำหนัก พ้ืนที่ ปริมาตร ความจุ เวลา เงิน ทิศ แผนผัง 
และขนาดของมุม  สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และนำความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม   ทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  พีระมิด  มุม และเส้นขนาน  

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธ์ได้ แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป สามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาพร้อมทั้งเขียนให้อยู่ในรูปของสมการเชิงเส้นท่ีมีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัวและแก้สมการนั้นได้ 

• รวบรวมข้อมูล  อภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 
แผนภูมิรูปวงกลม กราฟเส้น และตาราง  และนำเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ และกราฟเส้น ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นเบื้องต้นในการคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆ ได้ 

• ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน  ๆ  และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ค ๑๑๑๐๑   คณิตศาสตร์ ๑                      กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑                                             เวลา   ๒๐๐  ชั่วโมง  
 

 
บอก จำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข

ไทย แสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐  เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐  โดยใช้เครื่องหมาย = 
เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐  ตั้งแต่ ๓-๕ จำนวน หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดง
การบวกและประโยคสัญลักษณ์ แสดงการลบจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐  และ ๐  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
การบวก และโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐  ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ และ ทีละ ๑๐ ระบุรูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืนๆ ในแต่ละชุดที่ซ้ำ
มี ๒ รูป วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร น้ำหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด จำแนกรูปสามเหลี่ยม 
รปูสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ ในการ
หาคำตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อกำหนดรูปหนึ่งรูปแทนหนึ่งหน่วย  

 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษา พัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเองสามารถ
บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑  ป๑/๑,  ป๑/๒,  ป๑/๓,  ป๑/๔,  ป๑/๕ 
ค ๑.๒  ป๑/๑    
ค ๒.๑  ป๑/๑,  ป๑/๒       
ค ๒.๒  ป๑/๑  
ค ๓.๑  ป๑/๑             

รวมทั้งหมด   ๑๐   ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ค ๑๒๑๐๑   คณิตศาสตร์ ๒     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒                                            เวลา   ๒๐๐  ชั่วโมง  
 

 

 ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ 
และ ๐ การนับทีละ ๒ ทีละ ๕ ทีละ ๑๐  ทีละ ๑๐๐ จำนวนคู่ จานวนคี่ หลัก ค่าประจำหลักของเลขโดดในแต่ละ
หลัก การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวน การเรียงลำดับจำนวน การบวกจำนวนที่มี
ผลบวกไม่เกิน ๑,๐๐๐ การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑,๐๐๐ ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ การหาตัวไม่
ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและการลบ โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ การสร้างโจทย์
ปัญหา ความหมายของการคูณ ความหมายของการหาร การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก 
ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร การหารที่ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการคูณและการหาร การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหาร การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน แบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ ๒ ทีละ ๕ และที
ละ ๑๐๐ แบบรูปซ้ำ การจำแนกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม และวงรี และการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ
โดยใช้แบบของรูป การวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร การเปรียบเทียบ
ความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรและเซนติเมตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตร
และเซนติเมตร การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที การเปรียบเทียบ
ระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที การอ่านปฏิทิน การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม 
กิโลกรัมและขีด การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับ
กรัม กิโลกรัมกับขีด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด การวัด
ปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานและหน่วยมาตรฐานเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร การ
เปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ
ที่มีหน่วยเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร การอ่านแผนภูมิรูปภาพ และการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหา
คำตอบของโจทย์ปัญหา  โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ 
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และหาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเองบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑  ป๒/๑,  ป๒/๒,  ป๒/๓,  ป๒/๔,  ป๒/๕,   ป๒/๖,   ป๒/๗,   ป๒/๘   
ค ๒.๑  ป๒/๑,  ป๒/๒,  ป๒/๓,  ป๒/๔,  ป๒/๕,   ป๒/๖ 

 ค ๓.๑  ป๒/๑  
รวมทั้งหมด   ๑๖   ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ค ๑๓๑๐๑   คณิตศาสตร์ ๓              กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓                                             เวลา   ๒๐๐  ชั่วโมง  
 

 

ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  และฝึกการแก้ปัญหาในเรื่อง จำนวนนับไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐ การเขียนและการ
อ่านตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงจำนวน  การนับเพ่ิม  การนับลด  หลักและคู่ของเลขโดด
ในแต่ละหลัก  การเขียนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบ  การใช้ เครื่องหมาย  =     >   <  และการเรียงลำดับ  
การบวก  การลบ  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสี่หลัก  การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก  
การหารตัวตั้งไม่เกินสี่หลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก  การบวก   การคูณ  การหารระคน  โจทย์ปัญหา  การบวก  ลบ  
คูณ  หารระคน  และการสร้างโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  การวัดความยาว  (เมตร  
เซนติเมตร  มิลลิเมตร)  การเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสม  การชั่ง  (กิโลกรัม  กรัม  ขีด)  การเลือกเครื่องชั่ง   การ
เปรียบเทียบ  การคาดคะเน  ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง  แก้ปัญหาการชั่ง  การตวง  (ลิตร  มิลลิลิตร)  การ
เลือกเครื่องตวงการเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ  การคาดคะเน  แก้ปัญหาการตวง  เวลา  การบอกเวลาเป็น
นาฬิกาและนาที  การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน  ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา  แก้ปัญหาเวลา  อ่านและ
เขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา  เงิน  การเขียนและอ่านจำนวนเงินโดยใช้จุด  บันทึกรายรับ  รายจ่าย  
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน  รูปเรขาคณิต  การบอกชนิดรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  การเขียนรู้เรขาคณิต  
และบอกรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวรูปที่มีแกนสมมาตร  แบบรูปและความสัมพันธ์ของเรขาคณิต  
จุด  เส้นตรง  รังสี  ส่วนของเส้นตรง  มุม  เขียนชื่อจุด  เส้นตรง  รังสี  ส่วนของเส้นตรง  มุม  และสัญลักษณ์  
แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง  การรวบรวมจำแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองสิ่งแวดล้อม  การอ่านแผนภูมิรูปภาพและ
แผนภูมิแท่ง   
 ใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิดการแก้ปัญหา  การ
ใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย  รักชาติ  
ศาสตร์กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ที่ดีต่อคณิตศาสตร์บูรณา
การวิชาคณิตศาสตร์กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รหัสตัวช้ีวัด   

ค๑.๑  ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖,ป.๓/๗,ป.๓/๘,ป.๓/๙,ป.๓/๑๐,ป๓/๑๑ 
ค๑.๒  ป.๓/๑  
ค๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕ , ป.๓/๖, ป.๓/๗ , ป.๓/๘,ป.๓/๙ , ป.๓/๑๐ 
.ป๓/๑๑, ป๓/๑๒,ป๓/๑๓ 
ค๒.๒   ป.๓/๑  
ค๓.๑   ป.๓/๑ , ป.๓/๒  

รวมทั้งหมด  ๒๘   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ค ๑๔๑๐๑   คณิตศาสตร์ ๔      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔                                 เวลา   ๑๖๐  ชัว่โมง  
 

 
อ่าน เขียน เปรียบเทียบและเรียงลำดับตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับที่

มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่าง ๆ  บอก อ่าน เขียน เปรียบเทียบ เรียงลำดับ เศษส่วน จำนวนคละ แสดง
ปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วน จำนวนคละที่กำหนดและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณ
ของอีกตัวหนึ่ง อ่าน เขียน เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ และ
แสดงตำแหน่งจากสถานการณ์ต่าง ๆ ตามทศนิยมที่กำหนด ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร 
จากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและแสดงการ
ลบของจำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐ ,๐๐๐ และ ๐ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของ
จำนวนหลายหลัก ๒ จำนวน ที่มีผลคูณไม่เกิน ๖ หลัก และประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๖ หลัก 
ตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน ของจำนวนนับและ ๐ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐ ,๐๐๐ และ ๐ สร้างโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับและ ๐ 
พร้อมทั้งหาคำตอบ หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง  แสดง
วิธีหาหาคำตอบของโจทย์ปัญหา การบวกและโจทย์ปัญหา การลบเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น
พหุคูณของอีกตัวหนึ่ง หาผลบวก ผลบของทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก 
การลบ ๒ ขั้นตอน ของทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา วัดและสร้างมุม 
โดยใช้ไม่โพรแทรกเตอร์ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก จำแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อ
กำหนดความยาวของด้าน ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา  เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้ศึกษา พัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเองสามารถบูรณาการวิชา
คณิตศาสตร์กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘, ป.๔/๙, ป.๔/๑๐,  
ป.๔/๑๑, ป.๔/๑๒, ป.๔/๑๓, ป.๔/๑๔, ป.๔/๑๕, ป.๔/๑๖             

ค ๒.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓     
ค ๒.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒   
ค ๓.๑  ป.๔/๑       

รวมทั้งหมด   ๒๒   ตัวชี้วัด  

 
 
 
 
 
 
 



     คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ค ๑๕๑๐๑   คณิตศาสตร์ ๕      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕                                 เวลา   ๑๖๐  ชั่วโมง  
 

 
 

เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจำนวนคละ แสดง
วิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ๒ ขั้นตอน หาผลคูณของทศนิยม ที่ผลคูณ
เป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง หาผลหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง และตัวหารเป็น
จำนวนนับ ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การ
หารทศนิยม ๒ ขั้นตอน และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน ๒ ขั้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก  ที่มีกรเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูป
สี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้
ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ จำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูป
สี่เหลี่ยมต่าง ๆ เมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุม และบอก
ลักษณะของปริซึม ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา และเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่เป็น
จำนวนนับ 
 ในการจัดการเรียนรู้ได้กำหนดสถานการณ์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะโดยการปฏิบัติจริง สรุป
เนื้อหา มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ของผู้เรียนสามารถบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕.๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘, ป.๕/๙ 
ค ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
ค ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
ค ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 

รวมทั้งสิ้น   ๑๙ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ค ๑๖๑๐๑   คณิตศาสตร์ ๖      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖                               เวลา   ๑๖๐  ชั่วโมง  
 

 
 

เปรียบเทียบ เรียงลำดับ เศษส่วนและจำนวนคละจากสถานการณ์ต่าง ๆ เขียนอัตราส่วนแสดงการ
เปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณ จากข้อความหรือสถานการณ์ โดยที่ปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับ  หา
อัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.ของจำนวนับไม่เกิน ๓ จำนวน แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับห.ร.ม.และค.ร.น. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและ
จำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ ๒-๓ ขั้นตอน หาผลหารของทศนิยมที่
ตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การ
หารทศนิยม ๓ ขั้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนและโจทย์ปัญหาร้อยละ ๒-๓ ขั้นตอน แสดงวิธี
คิดและหาคำตอบของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิต
สามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่
ของรูปหลายเหลี่ยม ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม จำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป 
สร้างรูปสามเหลี่ยมเม่ือกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ 
ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่ และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูป
วงกลมในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
 ในการจัดการเรียนรู้ได้กำหนดสถานการณ์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะโดยการปฏิบัติจริง สรุป
เนื้อหา มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ของผู้เรียนสามารถบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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

รวมทั้งสิ้น   ๒๑ ข้อ   
 
 
 
 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร ์
วิสัยทัศน ์

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้ง
ในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่าง ๆ   ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ  ที่มนุษย์ได้
ใช้เพ่ืออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิด
สร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์  
คิดวิเคราะห์ วิจารณ์   มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลก
สมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (K knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้
วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ึน สามารถนำความรู้ไปใช้
อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 

พันธกิจ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับ
กระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการ
แก้ปัญหาที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่าง
หลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยได้กำหนดสาระสำคัญไว้ดังนี้ 

• ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต   สิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของ
ระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการดำรงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
การทำงานของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และเทคโนโลยีชีวภาพ 

• ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติการใช้และจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศและโลก ปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อม  
ต่าง ๆ 

• สารและสมบัติของสาร สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค การเปลี่ยนสถานะ การ
เกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร  สมการเคมี  และการแยกสาร     

• แรงและการเคลื่อนที่ ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์ การออกแรงกระทำ
ต่อวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนต์การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

• พลังงาน พลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณ์ของแสง เสียง และ
วงจรไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงานการ
อนุรักษ์พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

• กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก   โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากรทางธรณี สมบัติ
ทางกายภาพของดิน หิน น้ำ อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 
ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ 

• ดาราศาสตร์และอวกาศ   วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ์และผลต่อ
สิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศ 

• ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ 
การแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์ 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

  



สาระท่ี  ๑   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 
มาตรฐาน ว  ๑. ๑  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของ

สิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้
ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

มาตรฐาน ว  ๑.๒   เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ และนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี ๒   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ว ๒. ๑   เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น   ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต   ความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

มาตรฐาน ว ๒.๒    เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ 
และโลกนำความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

สาระท่ี ๓   สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว ๓. ๑   เข้าใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว

ระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๓.๒    เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย   การ
เกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี ๔   แรงและการเคลื่อนที่ 
มาตรฐาน ว ๔. ๑   เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์     มีกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม    
มาตรฐาน ว ๔.๒    เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการ             
    สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์   สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี ๕   พลังงาน 
มาตรฐาน ว ๕. ๑   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสารและพลังงาน    ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม     มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

สาระท่ี ๖    กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖. ๑   เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง 

ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 
 
 
 
 
 

 



สาระท่ี ๗   ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๗. ๑   เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผล

ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๗.๒   เข้าใจความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นำมาใช้ในการสำรวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ 
ด้านการเกษตรและการสื่อสาร  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

สาระท่ี ๘    ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๘. ๑   ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่า

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบ
ได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม 
และสิ่งแวดล้อม  มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

 

คุณภาพผู้เรียน 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

เข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิต และการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
• เข้าใจลักษณะที่ปรากฏและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัว  แรงในธรรมชาติ รูปของพลังงาน  
• เข้าใจสมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ำ อากาศ ดวงอาทิตย์ และดวงดาว 
• ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต วัสดุและสิ่งของ และปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตัว สังเกต สำรวจตรวจสอบ

โดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง เขียน หรือวาดภาพ 
• ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ในการดำรงชีวิต การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงาน

หรือชิ้นงานตามท่ีกำหนดให้ หรือตามความสนใจ 
• แสดงความกระตือรือร้น  สนใจที่จะเรียนรู้  และแสดงความซาบซึ้งต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว แสดงถึง

ความมีเมตตา ความระมัดระวังต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน 
• ทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จนเป็นผลสำเร็จ และทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 

• เข้าใจโครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต  และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่
หลากหลายในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน 

• เข้าใจสมบัติและการจำแนกกลุ่มของวัสดุ  สถานะของสาร  สมบัติของสารและการทำให้สารเกิดการ
เปลี่ยนแปลง  สารในชีวิตประจำวัน การแยกสารอย่างง่าย 

• เข้าใจผลที่เกิดจากการออกแรงกระทำกับวัตถุ ความดัน หลักการเบื้องต้นของแรงลอยตัว สมบัติและ
ปรากฏการณ์เบื้องต้นของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า 

• เข้าใจลักษณะ องค์ประกอบ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ โลก และ
ดวงจันทร์ที่มีผลต่อการเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติ 

• ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ คาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง วางแผนและสำรวจตรวจสอบโดยใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ วิเคราะห์ข้อมูล และสื่อสารความรู้จากผลการสำรวจตรวจสอบ 



• ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต และการศึกษาความรู้เพ่ิมเติม ทำโครงงาน
หรือชิ้นงานตามท่ีกำหนดให้หรือตามความสนใจ 

• แสดงถึงความสนใจ มุ่งม่ัน รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตย์ในการสืบเสาะหาความรู้ 
• ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความชื่นชม ยกย่อง และเคารพสิทธิใน

ผลงานของผู้คิดค้น 
• แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คณุค่า 
• ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว ๑๑๑๐๑   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เวลา    ๘๐    ชั่วโมง     
 

  

ศึกษา วิเคราะห์ พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของ
สัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ รวมถึงหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และพืช อีกทั้งหน้าที่และการทำหน้าที่ร่วมกันของ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ นอกจากนี้มีการจัดกลุ่มของวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้ การเกิดเสียงและทิศทาง การ
เคลื่อนที่ของเสียง ทั้งนี้รวมถึงปรากฏการณ์บนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน ลักษณะภายนอกของหิน และ
สามารถแก้ปัญหาโดยใช้ภาพ  สัญลักษณ์หรือข้อความ การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย จากการใช้สื่อซอฟต์แวร์ การใช้
เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์และการดูแลรักษาอุปกรณ์ 
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และมีความสามารถในการตัดสินใจ  
      เกิดการรับรู้ และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมที่พึงประสงค์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
วิทยาศาสตร์ 

มาตรฐาน ว ๑.๑ป.๑/๑, ป.๑/๒  
มาตรฐาน ว ๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
มาตรฐาน ว ๒.๑ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
มาตรฐาน ว ๒.๓ป.๑/๑  
มาตรฐาน ว ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
มาตรฐาน ว ๓.๑ป.๑/๑ 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
มาตรฐาน ว ๔.๒ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕   

  
รวม   ๑๕  ตัวชี้วัด



                                           คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว ๑๒๑๐๑   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เวลา    ๘๐    ชั่วโมง                                                                                                                   
 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการแสงและน้ำเพ่ือการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก รวมถึง
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  อีกทั้งสมบัติของวัสดุและการนำสมบัติของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุใน
ชีวิตประจำวัน ทั้งนี้วัสดุที่ใช้แล้วมีประโยชน์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นอกจากนี้การเคลื่อนที่ของแสงจาก
แหล่งกำเนิดแสง ส่งผลให้สามารถมองเห็นวัตถุ และเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุบริเวณท่ี
มีแสงสว่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ในเรื่องของดินมีส่วนประกอบที่หลากหลายและสามารถจำแนกชนิดของดินโดยใช้
เกณฑ์ของลักษณะเนื้อดินและการจับตัว รวมถึงอธิบายการใช้ประโยชน์จากดิน  อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาโดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์หรือข้อความ การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย จากการใช้สื่อซอฟต์แวร์ การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ 
เรียกใช้ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การ
เปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และมีความสามารถในการตัดสินใจ  
 เกิดการรับรู้ และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสมที่พึงประสงค์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
วิทยาศาสตร์ 

มาตรฐาน  ว ๑.๒   ป.๒/๑, ป.๒/๒ , ป.๒/๓  
มาตรฐาน  ว ๑.๓   ป.๒/๑ 
มาตรฐาน  ว ๒.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ 
มาตรฐาน  ว ๒.๓   ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
มาตรฐาน  ว ๓.๒   ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
มาตรฐาน  ว ๔.๒   ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔   

 
รวม   ๑๖   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว ๑๓๑๐๑   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เวลา    ๘๐    ชั่วโมง                                                         
 

 

ศึกษา วิเคราะห์ สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ รวมถึงประโยชน์ของ
อาหาร น้ำ และอากาศ สามารถดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม อีกทั้งบรรยายและ
เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์  นอกจากนี้มีเรื่องของส่วนประกอบของวัตถุ และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำ
ให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง  โดยการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนที่ของวัตถุเกิดจากแรง ทั้งแรงสัมผัสและแรงไม่
สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมถึงการดึงดูดระหว่างแม่เหล็กกับวัตถุ ขั้วแม่เหล็ก และการเปลี่ยนพลังงาน 
การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงประโยชน์และโทษของไฟ ฟ้า  โดย
นำเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย อีกทั้งในเรื่องของเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การ
เกิดกลางวันกลางคืน และการกำหนดทิศ ความสำคัญของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต รวมไปถึงส่วนประกอบและ
ความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต  การนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการ
ลดการเกิดมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้สามารถอธิบายการเกิดลมและบรรยายประโยชน์และโทษของลม  อีกทั้ง
สามารถแสดงอัลกอริทึมในการทำงาน แก้ปัญหาโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
จากการใช้สื่อซอฟต์แวร์ และใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาความรู้ และรวบรวมประมวลผล และนำเสนอข้อมูลโดยใช้
ซอฟต์แวร ์
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การ
เปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และมีความสามารถในการตัดสินใจ  
 เกิดการรับรู้ และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสมที่พึงประสงค์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
วิทยาศาสตร์ 

มาตรฐาน ว๑.๒  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔  
มาตรฐาน ว ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒   
มาตรฐาน ว ๒.๒  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
มาตรฐาน ว ๒.๓  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
มาตรฐาน ว ๓.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓   
มาตรฐาน ว ๓.๒  ป.๓/๑ , ป.๓/๒, ป.๓/๓ , ป.๓/๔  

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
มาตรฐาน ว ๔.๒  ป.๓/๑ , ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป๓/๕ 

รวม   ๒๕   ตัวชี้วัด 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว ๑๔๑๐๑   วิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เวลา    ๑๒๐    ชั่วโมง                                                        
 

 

ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอก ส่วนประกอบของพืชดอก ความแตกต่าง
ของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็น กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืช
ไม่มีดอก จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสัน
หลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตัวอย่าง
ของสัตว์ในแต่ละกลุ่ม  นอกจากนี้เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของวัสดุจากการทดลองและระบุการนำสมบัติของ
วัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อ่ืนโดยการอภิปราย
เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างด้านความแข็ง และสภาพความยืดหยุ่น การนำความร้อน การนำไฟฟ้า 
ของวัสดุ สมบัติของสสารทั้ง ๓ สถานะ การสังเกต มวล ความต้องการที่อยู่ รูปร่างและปริมาตรของสสาร เครื่องมือ
ที่ใช้สำหรับการวัดมวล และปริมาตรของสสาร ทั้ง ๓สถานะ ผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ การใช้เครื่องชั่งสปริงใน
การวัดน้ำหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่เป็นตัวกลางโปร่งใส  
ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง ลักษณะการมองเห็นผ่านวัตถุ แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ 
แบบจำลองอธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์ และสามารถพยากรณ์รูปร่างของดวงจันทร์ที่
ปรากฏ แบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และเปรียบเทียบคาบของการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ 
จากแบบจำลองได ้

ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย 
ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขใช้อินเทอร์เน็ต
ค้นหาความรู้ นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตลอดจนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้การ
สำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์  และการอภิปรายเพ่ือให้เกิด
ความรู้  ความคิด  ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  และมีความสามารถในการตัดสินใจ   
 เกิดการรับรู้ และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมที่พึงประสงค์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน 
รหัสตัวชี้วัด 
วิทยาศาสตร ์

มาตรฐาน ว ๑.๒  ป.๔/๑ 
มาตรฐาน ว ๑.๓  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔   
มาตรฐาน ว ๒.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔  
มาตรฐาน ว ๒.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
มาตรฐาน ว ๒.๓  ป.๔/๑ 
มาตรฐาน ว ๓.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒, ป.๔/๓  

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วทิยาการคำนวณ)  
มาตรฐาน ว ๔.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕     รวม  ๒๑   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว ๑๕๑๐๑   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  เวลา    ๑๒๐  ชั่วโมง                                                        
 

ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการ และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่
ละแหล่งที่อยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในห่วงโซ่อาหารและบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร ส่วน
ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ ว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันของ
ตนเองกับพ่อแม่ การเปลี่ยนสถานะของสสารและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ส่วนวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรง
ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุอยู่นิ่ง การใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุ ส่งผลต่อแรงเสียดทานที่มี
ต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ และการเขียนแผนภาพของแรงทำให้ได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง  การเกิดเสียง
สูง เสียงต่ำ ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย การวัดระดับเสียงโดยใช้
เครื่องมือวัดระดับเสียง เพ่ือหาแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง และสามารถหาความแตกต่างของ
ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจำลอง โดยการใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาว
ฤกษ์บนท้องฟ้า เพ่ือระบุปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง ปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ได้ แนวทางการใช้
น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ มีแบบจำลองการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ ที่ได้จากกระบวนการเกิดเมฆ 
หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง จากแบบจำลอง และกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ ตลอดจนการใช้เหตุผล
เชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย สามารถออกแบบ และ
เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข โดยใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ข้อมูล ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันเพ่ือประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวบรวม ผลประเมิน นำเสนอข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเตอร์เน็ตที่หลากหลาย  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลการ
เปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  

เกิดการรับรู้ และเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสมที่พึงประสงค์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน 
รหัสตัวชี้วัด 
วิทยาศาสตร์ 

มาตรฐาน ว ๑.๑ ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔ มาตรฐาน ว ๑.๓ ป๕/๑, ป๕/๒  
มาตรฐาน ว ๒.๑ ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔ มาตรฐาน ว ๒.๒ ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔, ป๕/๕ 
มาตรฐาน ว ๒.๓  ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔, ป๕/๕ มาตรฐาน ว ๓.๑ ป๕/๑, ป๕/๒ 
มาตรฐาน ว ๓.๒  ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔, ป๕/๕  

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  
มาตรฐาน ว ๔.๒ ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔, ป๕/๕ รวม   ๓๒   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว ๑๖๑๐๑   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  เวลา    ๑๒๐   ชั่วโมง                                                        
 

ศึกษา วิเคราะห์  สารอาหารประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทานเพ่ือการ
เลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้ งความปลอดภัยต่อ
สุขภาพ โดยมีแบบจำลอง ระบบย่อยอาหาร อวัยวะในระบบย่อยอาหารมีหน้าที่สำหรับการย่อยอาหารและการดูด
ซึมสารอาหาร  ความสำคัญของระบบย่อยอาหาร การดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติ มีการ
แยกสารผสม โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน สามารถ
หาวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสาร การเกิดผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถู 
จากส่วนประกอบ  หน้าที่ ของวงจรไฟฟ้าแต่ละส่วนอย่างง่าย  โดยมีแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและ
แบบขนาน  สามารถใช้การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนานด้วยวิธีการที่เหมาะสม มีประโยชน์ ข้อจำกัด ของ
การเกิดเงามืด เงามัว จากแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว  จากแบบจำลองปรากฏการณ์สุริยุปราคา 
และจันทรุปราคา มีการพัฒนาของเทคโนโลยีอวกาศและการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ส่วนกระบวนการเกิดหิน
อัคนี หินตะกอน และหินแปร  ดูจากแบบจำลองวัฏจักรหิน เพ่ือหาประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจำวัน  มี
แบบจำลองการเกิดของซากดึกดำบรรพ์สภาพแวดล้อมในอดีต ที่เกิดจากลมบก ลมทะเล และมรสุม จากแบบจำลอง 
สามารถส่งผลต่อการเกิดของมรสุมในฤดูต่างๆ ของประเทศไทย เกิดผลกระทบของ น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดิน
ถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ  ร่วมถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย  เพ่ือหาแนวทางการเฝ้าระวังและ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ จากแบบจำลองเพ่ืออธิบายการเกิดและผลของปรากฏการณ์เรือนกระจก  
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกท่ีมีทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกลูกเห็บ  

ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบ และ
เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ 
รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  การ
เปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์  และการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจสามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เกิดการรับรู้ และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมที่พึงประสงค์ต่อการดำเนินชีวิตใน
ปัจจุบัน 
 

รหัสตัวช้ีวัด  วิทยาศาสตร์ 
มาตรฐาน ว ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕ มาตรฐาน ว ๒.๑ ป.๖/๑ 
มาตรฐาน ว ๒.๒ ป.๖/๑     มาตรฐาน ว ๒.๓ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ , ป.๖/๖ , ป.๖/๗ , ป.๖/๘ 
มาตรฐาน ว ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ มาตรฐาน ว ๓.๒ป.๖/๑ , ป.๖/๒, ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป’๖/๕ , ป.๖/๖ , ป.๖/๗ , 

ป.๖/๘ , ป.๖/๙    มาตรฐาน ว ๓.๒ ป.๖/๑ , ป.๖/๒, ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป’๖/๕ , ป.๖/๖ , ป.๖/๗ , ป.๖/๘ , ป.๖/๙ 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)    มาตรฐาน ว ๔.๒ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓, ป.๖/๔ รวม   ๓๐   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

วิสัยทัศน ์

 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ดำรงชีวิตอย่างไร  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด  นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการ
พัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  ทำให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืน มีความ
อดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดี
ของประเทศชาติ และสังคมโลก 
 

พันธกิจ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อม
สัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม  เป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  โดยได้กำหนดสาระต่างๆไว้ ดังนี้ 

• ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข เป็นผู้กระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่วนรวม 

• หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต   ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความสำคัญ การเป็นพลเมืองดี 
ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

• เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   

• ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติ
จากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์สำคัญในอดีต  
บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  
แหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลก   

• ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของ
ประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ใน
ระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน การนำเสนอข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑     รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน

นับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 

   



มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระที่ ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑      เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข                       
มาตรฐาน  ส ๒.๒       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษาไว้ซึ่ง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ ทรัพยากรที่มี

อยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส.๓.๒    เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ
จำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี ๔     ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑     เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการ

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส ๔.๒     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ  วิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก   ความภูมิใจและ
ธำรงความเป็นไทย 

สาระท่ี ๕  ภูมิศาสตร ์                                                         
มาตรฐาน ส ๕.๑     เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ต่อกัน   

และกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา
วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

มาตรฐาน ส ๕.๒    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

• ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้าง  ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  ที่อยู่อาศัย  และ
เชื่อมโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกว้าง 

• ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการ  และมีข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาให้เป็น  ผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความเป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  การ
อยู่ร่วมกันและการทำงานกับผู้อ่ืน  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน  และได้ฝึกหัดในการตัดสินใจ 

• ได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะการบูรณาการผู้เรียนได้
เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับปัจจุบันและอดีต  มีความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจได้ข้อคิดเกี่ยวกับรายรับ -รายจ่ายของ
ครอบครัว เข้าใจถึงการเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค รู้จักการออมข้ันต้นและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง 

 



• ได้รับการพัฒนาแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา เพ่ือเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจในขั้นที่สูงต่อไป 
 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

• ได้เรียนรู้เรื่องของจังหวัด ภาค และประเทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ สังคม 
ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเน้นความเป็นประเทศไทย 

• ได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักคำสอน
ของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีส่วนร่วมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น  

• ได้ศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น จังหวัด ภาค 
และประเทศ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่นตนเองมากยิ่งขึ้น 

• ได้ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคต่างๆของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ได้รับการ
พัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
และภูมิศาสตร์เพ่ือขยายประสบการณ์ไปสู่การทำความเข้าใจ  ในภูมิภาค   ซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเกี่ยวกับ
ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต การจัดระเบียบ
ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑            เวลา   ๘๐  ชั่วโมง  
        

ศึกษา   เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  ความสำคัญ  ศาสนา หลักธรรมของพุทธศาสนา  พุทธประวัติ  พระ
รัตนตรัย  พุทธศาสนสุภาษิต  วันสำคัญ ประวัติสาวกชาดก  ฝึกสวดมนต์ แผ่เมตตา การปฏิบัติตนเป็นของศาสนิก
ชนและศาสนาอ่ืน  บุคคลตัวอย่างในท้องถิ่น  ประเทศ ปฏิบัติตนตามหลักธรรม  เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ศึกษา  ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ยกตัวอย่างความดีของตนเองและผู้อ่ืน โครงสร้างบทบาท
หน้าที่ของสมาชิก  มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 ศึกษา   สำรวจ   เปรียบเทียบ  สินค้าและบริการที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน  เช่น  ดินสอ  สมุดกระดาษ  
เสื้อผ้า  การได้มาโดยใช้เงินซื้อ  หรือได้มาโดยการบริจาค  หรือได้มาโดยการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ  การใช้
ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่า  มีการวางแผนการใช้เงิน  การประหยัดเก็บออม  การทำงานอย่างสุจริต  
เพ่ือให้ครอบครัวและสังคมอยู่ได้อย่างเป็นสุข  

ศึกษา  สำรวจ  สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  และที่มนุษย์สร้างขึ้น  ระบุความสัมพันธ์  ตำแหน่ง  
ระยะทิศทางของที่ตั้ง  แผนผังสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวในห้องเรียน สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  บอกสิ่งที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อมนุษย์ เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว  ที่อยู่
อาศัย  อาหาร  เครื่องแต่งกาย และมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมที่บ้านและชั้นเรียน  

ศึกษา  ความหมายของการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริต  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  และความรับผิดชอบ ต่อตนเอง         

โดยใช้กระบวนการสืบค้น  กระบวนการขัดเกลาทางสังคม  กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนการพัฒนา
ค่านิยม  กระบวนการประชาธิปไตย  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการทางภูมิศาสตร์   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  เป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ  ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  และเห็นความสำคัญของการต่อต้านทุจริตและป้องกันการทุจริต  นำหลักธรรมทางศาสนาและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต  อยู่ในสังคมร่วมกันอย่างสันติสุข  เคารพในสิทธิของความเป็น
มนุษย ์ เห็นคุณค่า  ชื่นชม  วัฒนธรรมประเพณีไทย  อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น                
ตัวช้ีวัด ส 1.1  ป.1/1,  ป.1/2,  ป.1/3,  ป.1/4      

ส 1.2  ป.1/1,  ป.1/2,  ป.1/3      
ส 2.1  ป.1/1,  ป.1/2     
ส 2.2  ป.1/1,  ป.1/2,  ป.1/3               
ส 3.1  ป.1/1,  ป.1/2,  ป.1/3       
ส 3.2  ป.1/1     
ส 5.1  ป.1/1,  ป.1/2,  ป.1/3,  ป.1/4 
ส 5.2  ป.1/1,  ป.1/2,  ป.1/3   
 รวมทั้งหมด 23 ตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑         เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  
        

  
 ศึกษา  วัน เดือน  ปี  และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  การเรียงลำดับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น  ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว  โดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง  ลำดับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อม  สิ่งของ  เครื่องใช้  หรือการ
ดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่  ปู่ย่า ตายาย  ความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของชาติ
ไทยได้ถูกต้อง  สถานที่สำคัญ  ซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนเป็นสิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น   
 โดยใช้กระบวนการสืบค้น  สอบถาม  บอก  ระบุ  อธิบาย  ปฏิบัติตนต่อสัญลักษณ์สำคัญ ของชาติไทย  
คือ  ปฏิบัติตนขณะร้องเพลงชาติไทย  เพลงสรรเสริญพระบารมีได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง  ปฏิบัติตนในการแสดง
ความเคารพ  และร่วมพัฒนาวัดและโรงเรียน   

ตระหนักในความสำคัญของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน   
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑   ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓   
ส ๔.๒   ป.๑/๑,  ป.๑/๒   
ส ๔.๓   ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓   
รวมทั้งหมด ๘  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒    เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  

•         

 

ศึกษา  ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา  พุทธประวัติ  ประสูติ  ประวัติ  พุทธสาวก  พุทธ
สาลิกา  และชาดก  ศึกษาข้อมูลเดี่ยวกับพระไตรปิฎก  และหลักธรรมโอวาท 3  พุทธศาสนสุภาษิตและบุคคล
ตัวอย่างในการทำความดี  ฝึกปฏิบัติมารยาทของชาวพุทธ  การเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนพิธี  พิธีกรรม  วัน
สำคัญทางศาสนา  เรื่องการบูชาพระรัตนตรัย  ฝึกบริหารจิต เพ่ือให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์  การอยู่ร่วมกันใน
สังคม  การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม  นำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองดี  มีความ
รับผิดชอบ  มีคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  เกิดความภาคภูมิใจในการกระทำความดีของตนเองและผู้อื่น 

ศึกษา  สังเกต  ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของตนเองและผู้อ่ืนในสังคมปัจจุบัน การยอมรั บ
กฎกติกา  กฎระเบียบ  หน้าที่ความแตกต่างและความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมค่านิยม  ความเชื่อปลูกฝัง
ค่านิยม  สิทธิ  หน้าที่  เสรีภาพการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และการช่วยเหลือการเข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชน 

ศึกษา  อภิปราย  บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าทั้งที่บ้านและโรงเรียนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  รายรับจ่ายของตนเองการทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้ในการผลิตการชื้อขายสินค้า  วิเคราะห์
อภิปรายและจำแนกข้อดีข้อเสียการใช้จ่ายการชื้อขายแลกเปลี่ยนและการบริโภคสินค้าและการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตอย่างมีดุลภาพ และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

ศึกษาค้นคว้า  อภิปราย  สรุป  สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้น  ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียน
กับบ้าน  ลักษณะของโลกทางกายภาพ  การใช้แผนที่  แผนผัง  และภาพถ่าย  เช่นภูเขา  ที่ราบ  แม่น้ำ  ต้นไม้  
อากาศ  และทะเล  ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์  

ศึกษา  ความหมายของการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริต  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  และความรับผิดชอบต่อตนเอง         

โดยใช้กระบวนการสืบค้น  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการแก้ปัญหา  วิธีการทางประวัติศาสตร์  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการทางภูมิศาสตร์  กระบวนการประชาธิปไตย 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  เป็นพลเมืองดีของสังคม  รู้ข่าวเหตุการณ์สำคัญของชุมชน  ภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข  ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ  ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  และเห็นความสำคัญของการต่อต้านทุจริต และปอ้งกันการทุจริต  

ตัวช้ีวัด 
ส ๑.๑ ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕,  ป.๒/๖,  ป.๒/๗       ส ๑.๒ ป.๒/๑,  ป.๒/๒ 
ส ๒.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔   ส ๒.๒ ป.๒/๑,  ป.๒/๒  
ส ๓.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔  ส ๓.๒  ป.๒/๑,  ป.๒/๒  
ส ๕.๑ ป.๒/๑,ป.๒/๒, ป.๒/๓  ส ๘.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕   
รวมทั้งหมด ๒๙ ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒       เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  
        

ศึกษา  รู้และเข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลา  และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์   สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน  ระบุบุคคล  ผู้ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่น หรือประเทศชาติ  อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับ
การดำเนินชีวิตของมนุษย์ 

          ใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา  สืบค้นคำที่ระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบันและ
อนาคต  การลำดับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐาน  ที่เกี่ยวข้อง  การ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 

เห็นความสำคัญ  ภาคภูมิใจ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  ด้านการทำขนมไทย การปลูกผัก
สวนครัว  ที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้    

 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑    ป.๒/๑,  ป.๒/๒ 
ส ๔.๒    ป.๒/๑,  ป.๒/๒ 
ส ๔.๓    ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔   
 
รวมทั้งหมด ๘  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓           เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  
        

 

ศึกษา  วิเคราะห์  อภิปราย  สรุป  ความสำคัญของพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  พุทธประวัติ
หรือประวัติของศาสนาที่ตนนับถือ  แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิก
ชนตัวอย่าง  ความหมาย  ความสำคัญของประไตรปิฎก  คัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ  พระรัตนตรัย  หลักธรรม
โอวาท 3  การสวดมนต์ไหว้พระ  แผ่เมตตา สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  การฝึกปฏิบัติมารยาทชาวพุทธและ
ความสำคัญของศาสนวัตถ ุ ศาสนสถาน  และศาสนบุคคล 

ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบาย  อภิปราย  สรุป  ประเพณีวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น พฤติกรรม
การดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น  ความสำคัญของวันหยุดราชการ  บุคคลที่มีผลงาน เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนความแตกต่างของกระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน  โรงเรียนและ
ชุมชน  และผลที่เกิดจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม 

 ศึกษา  วิเคราะห์  อภิปราย  สรุป  จำแนก  อธิบายความต้องการและความจำเป็นในการใช้สินค้า
และบริการ การใช้จ่ายของตนเอง ทรัพยากรทีมีอยู่จำกัดมีผลต่อการผลิต การบริโภคและบริการ สินค้าและบริการที่
รัฐจัดบริการแก่ประชาชน ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจความสำคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสีย
ภาษี การแข่งขันทางการค้า 

 ศึกษา  วิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย ตระหนัก เปรียบเทียบการใช้แผนที่ แผนผัง และภาพถ่ายในการ
หาข้อมูลทางภูมิศาสตร์  เขียนแผนผังง่าย ๆ ของสถานที่สำคัญในโรงเรียน และชุมชน  ลักษณะภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศ  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  การพ่ึงพาสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิต
ของมนุษย์  มลพิษที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์  ความแตกต่างของเมืองและชนบท  การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 ศึกษา  ความหมายของการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  และความรับผิดชอบต่อตนเอง         
  โดยใช้กระบวนการสืบค้น  กระบวนการขัดเกลาทางสังคม  กระบวนการทางจริยธรรม 
กระบวนการพัฒนาค่านิยม  กระบวนการประชาธิปไตย  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการคิดวิเคราะห์  วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์  กระบวนการทางภูมิศาสตร์   

  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  เป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อ                 
การทุจริตทุกรูปแบบ  ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  เห็นความสำคัญของการต่อต้านทุจริตและป้องกัน  การทุจริต  นำหลักธรรมทางศาสนาและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างสันติสุข  เห็นคุณค่า  ชื่นชม  
วัฒนธรรมประเพณีไทย  สืบสานภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีจิตสาธารณะ   

ตัวช้ีวัด 
ส ๑.๑ ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/๖,  ป.๓/๗               
ส ๑.๒   ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓  
ส ๒.๑   ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔ 
ส ๒.๒   ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓   
ส ๓.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓   
ส ๓.๒   ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓  
ส ๕.๑    ป.๓/๑,  ป.๓/๒ 



ส ๕.๒    ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/๖ 
 
รวมทั้งหมด ๓๑   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓           เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  
        

 

 ศึกษา  รู้  เข้าใจ  ศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการของชุมชน  พระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักร
ไทย  พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ในรัชกาลปัจจุบันโดยสังเขป  วีรกรรมของบรรพ
บุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ   

 ใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์  การวิเคราะห์  การอธิบาย  บอก  ระบุ  สรุป  เปรียบเทียบ  แสดงลำดับ
เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูล   ที่เกี่ยวข้อง  ลักษณะที่สำคัญของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน  ความเหมือน และความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับ
ชุมชนอ่ืน ๆ    

 ตระหนักในคุณค่า  ความสำคัญของประวัติศาสตร์ที่มีต่อตนเองและสังคม 
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑    ป.๒/๑,  ป.๓/๒  
ส ๔.๒    ป.๒/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓   
ส ๔.๓    ป.๒/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓   
 
 
รวมทั้งหมด ๘ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔           เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  
        

 

 ศึกษา  รู้  เข้าใจ  ความสำคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของ 
ศาสนิกชน   พุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม  หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด  ประวัติ
ศาสดาของศาสนาอ่ืน ๆ โดยสังเขป  ความสำคัญและมีส่วนร่วม ในการบำรุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับ
ถือ   สิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น  เสนอ
วิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในชีวิตประจำวัน  อธิบายอำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย  อธิบายบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง   ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ   
บอกสิทธิพ้ืนฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันของตนเอง  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน  หน้าที่เบื้องต้นของเงิน  แหล่งทรัพยากรและ
สิ่งต่าง ๆ  ในจังหวัดด้วยแผนที่  สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด 
การใช้ภาษาถิ่นสื่อสารกับคนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง  การเปลี่ยนแปลงสภาพ แวดล้อมในจังหวัด และผลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 

ศึกษา  ความหมายของการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริต  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  และความรับผิดชอบ ต่อตนเอง     

ใช้กระบวนการวิเคราะห์  แยกแยะ  สรุป  อธิบาย  อภิปราย  ระบุ  และปฏิบัติ  การแสดงความเคารพพระ
รัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กำหนด ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพ่ือการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันท์ มี
มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา ตามที่
กำหนดได้ถูกต้อง  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน  ปฏิบัติตนในการเป็น
ผู้นำและผู้ตามที่ดี  ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิต
พอเพียงต้านทุจริต  ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ใช้แผนที่  ภาพถ่าย  ระบุลักษณะ
สำคัญทางกายภาพของจังหวัดตนเอง  ใช้แผนที่อธิบายความสัมพันธ์ของ สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด  มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
 เห็นคุณค่า  ความสำคัญของปฏิบัติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่อง
เล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด  เห็นความสำคัญของการต่อต้านทุจริต และป้องกันการทุจริต  ชื่นชมการ
ทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน ตามหลักศาสนา  พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิต  การสวดมนต์  แผ่เมตตา  การมีสต ิที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด  
 
 

ตัวช้ีวัด 
ส ๑.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓  ,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗,  ป.๔/๘   
ส ๑.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓   
ส ๒.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓  ,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕ 
ส ๒.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓   
ส ๓.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓   



ส ๓.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒ 
ส ๕.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓   
ส ๕.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓   
 
รวมทั้งหมด   ๓๐   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔          เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  
        

   

 ศึกษา  รู้  เข้าใจการนับช่วง  เวลา  เป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ  ยุคสมัย  ในการศึกษาประวัติ
ของมนุษยชาติโดยสังเขป  ประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น   การตั้งหลักแหล่งและ
พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์โดยสังเขป  ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่พบในท้องถิ่นจังหวัด ที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ  ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ   ภูมิปัญญาไทย             
ที่สำคัญ  และควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
 ใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์  สืบค้น  วิเคราะห์แยกแยะ  สรุป อธิบาย อภิปราย  ระบุ บอกเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น    

 ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญ  มีความภาคภูมิใจ  ประวัติศาสตร์ 
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑   ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓ 
ส ๔.๒   ป.๔/๑,  ป.๔/๒ 
ส ๔.๓   ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓   
 
รวมทั้งหมด ๘ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕          เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  
        

ศึกษา  วิเคราะห์  อภิปราย  สรุป  มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับจากพุทธศาสนา  พุทธประวัติ  พุทธศาสนา  
พุทธศาสนิกชน  ชาดกพระไตรปิฎก  พระรัตนตรัย  ไตรสิกขา โอวาท 3  พุทธศาสนสุภาษิต  ฝึกพัฒนาจิต  ทำสมาธิ  
สวดมนต์  แผ่เมตตา  หลักธรรม  ปฏิบัติตนของศาสนิกชนที่ดีของศาสนสถานต่าง ๆ 

 ศึกษา  วิเคราะห์  อภิปราย  สรุป  การปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิเสรีภาพ ในการเป็นพลเมือง
ดี  เคารพเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  อนุรักษ์  เผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน  โครงสร้าง  
อำนาจ  บทบาท  หน้าที่  ความสำคัญ  ของผู้บริหาร ในการปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณะประโยชน์
ในชุมชน 

 ศึกษา  วิเคราะห์  อภิปราย  สรุป  เกี่ยวกับความหมายและประเภทของปัจจัยการผลิตเทคโนโลยีในการผลิต
สินค้าและบริการ  พฤติกรรมของผู้บริโภค  หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประเภทของสหกรณ์  การ
ประยุกต์  หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวัน  บทบาทหน้าที่ของธนาคารดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยกู้ยืม  
การฝากเงิน  ผลดีและผลเสียของการกู้ยืมเงินท้ังนอกระบบและในระบบที่มีต่อเศรษฐกิจ 

  ศึกษา  วิเคราะห์  อภิปราย  สรุป  ตำแหน่ง  ระยะ  ทิศทาง  ภูมิลักษณ์  ความสัมพันธ์ ของลักษณะทาง
กายภาพ  สังคมในภูมิภาคของตนเอง  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  อิทธิพล ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน  การย้ายถิ่น  ที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิต  การสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค  ผลจากการรักษา
ทำลายสภาพแวดล้อม  และแนวทาง  ในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในภูมิภาค 

 ศึกษา  ความหมายของการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริต  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  และความรับผิดชอบต่อตนเอง         

 โดยใช้กระบวนการสืบค้น  การคิดวิเคราะห์  กระบวนการพัฒนาค่านิยม  กระบวนการแก้ปัญหา  วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 

   เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  และปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา  เป็นศาสนิกชนที่ดี  เป็นผู้
ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียง ต้านทุจริต  ปฏิบัติตนตาม
หน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  เห็นความสำคัญของการต่อต้านทุจริตและป้องกันการทุจริต  เป็น
พลเมืองดีในการปกครองประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ดำเนินชีวิตตามหลักประมุขด้วย
เศรษฐกิจพอเพียง  เห็นคุณค่า  ภูมิใจในความเป็นไทย  ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   

ตัวช้ีวัด  ส ๑.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗       
ส ๑.๒ ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓ 
ส ๒.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓  ส ๒.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓ 
ส ๓.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓  ส ๓.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒ 
ส ๕.๑   ป.๕/๑,  ป.๕/๒   ส ๕.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓ 
 

รวมทั้งหมด ๒๗  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕       เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  
        

 

 ศึกษา  รู้  เข้าใจ  ความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลายรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือ
ตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล  ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวใน
ท้องถิ่น  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป  อิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป  
ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา  ประวัติและผลงานของ
บุคคลสำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ  ภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ  และ
ควรค่า แก่การอนุรักษ์ไว้ 

 โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์  การสืบค้น  อธิบาย  อภิปราย  บอก  ระบุ ในการศึกษาและเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นระดับภูมิภาคและความเป็นมา  ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักร
ธนบุรี 

 ตระหนักในความสำคัญ  เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดต่อไป 
 
 ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑   ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓  
ส ๔.๒   ป.๕/๑,  ป.๕/๒ 
ส ๔.๓   ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔   
 
รวมทั้งหมด ๙ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖           เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  
        

 

ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  อธิบาย   อภิปราย   รวบรวมข้อมูล  สรุป  และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับความสำคัญ
ของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ  และศาสนาที่ตนนับถือ  พุทธประวัติ  และประวัติศาสดาของ
ศาสนาที่ตนนับถือ  ความสำคัญของพระรัตนตรัย  หลักธรรม ที่สำคัญของศาสนา  ไตรสิกขา  โอวาท ๓  พุทธศาสน
สุภาษิต  หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  ศาสนพิธี  วันสำคัญทางศาสนา  มารยาทที่ดีของพระพุทธศาสนิกชน 
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  ประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย   ความหมายและประเภท
ของวัฒนธรรม  เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการเมือง  การปกครองในสังคมปัจจุบัน  การปกครองระบบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ลักษณะและความสำคัญของการเป็นพลเมืองที่ดี  ตลอดจนความแตกต่างและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ค่านิยม   ความเชื่อ  ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตย  สิทธิ  หน้าที่  เสรีภาพ  
การดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต   STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  และความรับผิดชอบ                
ต่อตนเอง         
 อธิบายบทบาทของผู้ผลิต  ผู้บริโภค  ทรัพยากร  หลักการใช้ทรัพยากร  หลักการและประโยชน์   
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภค  ธนาคาร  และรัฐบาล  การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  และการไทย  และ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ  ในนำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

บอกลักษณะของโลกทางกายภาพ  และสรุปลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของ
ประเทศระบบธรรมชาติ   ความสัมพันธ์ของมนุษย์  กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  การ
นำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการขัดเกลาทางสังคม   กระบวนการ
กลุ่ม  กระบวนการประชาธิปไตย 

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  มีค่านิยมที่ดีงาม  เป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
และเห็นความสำคัญของการต่อต้านทุจริตและป้องกันการทุจริต  มีทักษะกระบวนการและมีความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  มีจิตสาธารณะ  มีคุณธรรม  ภาคภูมิใจ ในระบอบการปกครองประชาธิปไตย  

ตัวช้ีวัด 
ส ๑.๑ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔, ป.๖/๕,  ป.๖/๖,  ป.๖/๗,  ป.๖/๘,  ป.๖/๙       
ส ๑.๒ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ส ๒.๑ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓, ป.๖/๔,  ป.๖/๕ ส ๒.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ส ๒.๒ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓   ส ๓.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ส ๕.๑ ป.๖/๑,  ป.๖/๒   ส ๕.๒   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓    
รวมทั้งหมด ๓๐ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖           เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  
        

  

อธิบายความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  อย่างง่าย ๆ  
นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราวสำคัญในอดีต    อธิบายสภาพสังคม  
เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบัน  บอกความสัมพันธ์  ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป  อธิบาย
พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์โดยสังเขป  อธิบายปัจจัย ที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการ
ปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์  ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่าง ๆ สมัยรัตนโกสินทร์  อธิบายภูมิ
ปัญญาไทยที่สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ  และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 
 โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์  การสืบค้น อธิบาย อภิปราย บอก ระบุ  ในการศึกษาและเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ในระดับประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน  และความเป็นมา  ความเจริญรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์ 

 ตระหนักในความสำคัญ  เห็นคุณค่า  ชื่นชมสิ่งที่เรียนรู้จากประวัติศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ ์และสืบทอดต่อไป 
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑   ป.๖/๑,  ป.๖/๒   
ส ๔.๒   ป.๖/๑,  ป.๖/๒   
ส ๔.๓   ป.๖/๑,  ป.๖/๒  ,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔   
 
รวมทั้งหมด ๘ ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 

สุขภาพ  หรือ  สุขภาวะ  หมายถึง  ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย   ทางจิต  ทางสังคม  และทาง
ปัญญาหรือจิตวิญญาณ   สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องสำคัญ  เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะ
ได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อจะได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  มีเจตคติ   คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมี
ทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย  อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ 

 
พันธกิจ 

สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย เพื่อการดำรงสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน 

สุขศึกษา   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ  คุณธรรม  ค่านิยม  และการปฏิบัติ
เกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน  

พลศึกษา   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกมและกีฬา  เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์   สังคม   สติปัญญา  รวมทั้งสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ
และกีฬา  
 สาระที่เป็นกรอบเนื้อหาหรือขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาประกอบด้วย 

• การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์   ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการทำงานของระบบต่างๆของ
ร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย 

• ชีวิตและครอบครัว  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องคุณค่าของตนเองและครอบครัว  การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ  การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน สุขปฏิบัติทาง
เพศ  และทักษะในการดำเนินชีวิต 

• การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการ
เคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ   การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีมอย่าง
หลากหลายทั้งไทยและสากล   การปฏิบัติตามกฎ  กติกา ระเบียบ และข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย   
และกีฬา    และความมีน้ำใจนักกีฬา 

• การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการ
เลือกบริโภคอาหาร   ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ   การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  และการป้องกันโรคท้ัง
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

• ความปลอดภัยในชีวิต ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ   ทั้งความ
เสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด  รวมถึงแนวทางในการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิต 
 
 
 
 
 
 

 



สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  

สาระท่ี  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑   เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

สาระท่ี  ๒      ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ ๒.๑   เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

สาระท่ี  ๓  การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ ๓.๑   เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
มาตรฐาน  พ ๓.๒   รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  มีวินัย  

เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน   และชื่นชมในสุนทรียภาพของ
การกีฬา 

สาระท่ี  ๔      การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการ

สร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

สาระท่ี  ๕      ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา  สารเสพติด 

และความรุนแรง 
คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 

• มีความรู้  และเข้าใจในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยที่มีผลต่อ  การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ  วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 

• มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการกิน  การพักผ่อนนอนหลับ  การรักษาความสะอาดอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย  
การเล่นและการออกกำลังกาย 

• ป้องกันตนเองจากพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การใช้สารเสพติด  การล่วงละเมิดทางเพศและรู้จักปฏิเสธใน
เรื่องท่ีไม่เหมาะสม 

• ควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ตามพัฒนาการในแต่ละชว่งอายุ  มีทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐาน
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ  และเกมได้อย่างสนุกสนาน  
และปลอดภัย 

• มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร  ของเล่น  ของใช้  ที่มีผลดีต่อสุขภาพ  หลีกเลี่ยงและป้องกันตนเอง
จากอุบัติเหตุได้ 

• ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อมีปัญหาทางอารมณ์  และปัญหาสุขภาพ 
• ปฏิบัติตนตามกฎ  ระเบียบข้อตกลง  คำแนะนำ  และขั้นตอนต่างๆ  และให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนด้วย

ความเต็มใจจนงานประสบความสำเร็จ 
• ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่นในการเล่นเป็นกลุ่ม 

 
 
 

 



จบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 

• เข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการทำงานของระบบต่าง ๆ  ของร่างกาย  และรู้จักดูแลอวัยวะที่สำคัญ
ของระบบนั้น ๆ 

• เข้าใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม  แรงขับทางเพศของชายหญิง  
เมื่อย่างเข้าสู่วัยแรกรุ่นและวัยรุ่น  สามารถปรับตัวและจัดการได้อย่างเหมาะสม 

• เข้าใจและเห็นคุณค่าของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุ่น  และเป็นสุข 
• ภูมิใจและเห็นคุณค่าในเพศของตน  ปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศได้ถูกต้องเหมาะสม 
• ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการเกิดโรค  อุบัติเหตุ   ความรุนแรง  

สารเสพติดและการล่วงละเมิดทางเพศ 
• มีทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานและการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน 
• รู้หลักการเคลื่อนไหวและสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  เกม  การละเล่นพ้ืนเมือง  กีฬาไทย  

กีฬาสากลได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน  มีน้ำใจนักกีฬา  โดยปฏิบัติตามกฎ  กติกา  สิทธิ  และหน้าที่ของตนเอง  
จนงานสำเร็จลุล่วง 

• วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพได้ตามความ
เหมาะสมและความต้องการเป็นประจำ 

• จัดการกับอารมณ์  ความเครียด  และปัญหาสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
• มีทักษะในการแสวงหาความรู้  ข้อมูลข่าวสารเพ่ือใช้สร้างเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาฯ๑                                     กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                          เวลา    ๘๐    ชั่วโมง                                                           
 

 

อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกเพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับลักษณะ  หน้าที่  และ
การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก ได้ถูกวิธี  รู้จักสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อกัน 
บอกสิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตนเอง  ความแตกต่างของ  เพศชาย – เพศหญิง   
 มีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกาย  แบบอยู่กับที่  แบบเคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบการออกกำลังกาย  
การเล่นเกมและกีฬาพ้ืนบ้าน ได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัย  ตามกฎ  กติกา ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติ  บอกอาการเจ็บป่วยและสามารถปฏิบัติตนได้ตามคำแนะนำ  หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายที่บ้าน  
โรงเรียนและวิธีการป้องกัน  รวมถึงสาเหตุและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการเล่น  การสื่อสารเพ่ื อขอความ
ช่วยเหลือเมื่อประสบภัย   
 

ตัวชี้วัด 
พ ๑.๑ (ป.๑/๑-๒)   
พ  ๒.๒(ป.๑/๑-๓)  
พ ๓.๑(ป.๑/๑-๒)   
พ ๓.๒(ป.๑/๑-๒)  
พ ๔.๑(ป.๑/๑-๓) 
พ ๕.๑(ป.๑/๑-๒)  
รวม ๑๔  ตัวชีว้ัด 

 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาฯ๒                                     กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                          เวลา    ๘๐    ชั่วโมง                                                           
       

 

   ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับลักษณะ  หน้าที่  และดูแลรักษาอวัยวะภายใน  
ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์  ( เกิด  แก่  เจ็บ  ตาย )  รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง  สมาชิกในครอบครัวและ
ความสำคัญของเพ่ือน  บทบาท  มารยาทและความภาคภูมิใจในความเป็นเพศชาย – เพศหญิง   
 มีทักษะและควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบต่าง  ๆ  ในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด  และการละเล่นพ้ืนบ้าน  ทั้งการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ  การเล่นเป็น
กลุ่มตามกฎ  ระเบียบ  กติกา  คำแนะนำ  ด้วยความสนุกสนานและปลอดภัย 
 บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี  การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  รู้วิธีหลีกเลี่ยงของใช้และของ
เล่นที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ  อาการ   การป้องกันและการปฏิบัติตนตามคำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วย  และการ
บาดเจ็บ  การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำและทางบก  การใช้ยาสามัญประจำบ้าน  โทษของสารเสพติด  การ
ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ทางบกและทางน้ำ  ระบุสาเหตุ  อันตราย  วิธีป้องกันอัคคีภัยและการ 
หนีไฟ 
 

ตัวชี้วัด 
พ ๑.๑(ป.๒/๑-๓)   
พ ๒.๑(ป.๒/๑-๔)   
พ ๓.๑(ป.๒/๑-๒)   
พ ๓.๒(ป.๒/๑-๒)   
พ ๔.๑(ป.๒/๑-๕)  
พ ๕.๑(ป.๒/๑-๕)   

 
รวม ๒๑  ตัวชีว้ัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาฯ๓                                     กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                          เวลา    ๘๐    ชั่วโมง                                                           
 

 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ลักษณะการเจริญเติบโต  และปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  พัฒนาการ
ของร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  วิเคราะห์ความสำคัญและความแตกต่างของครอบครัวที่มีต่อตนเอง  การสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ   
 มีทักษะในการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย  แบบอยู่กับที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบ  เข้าร่วมกิจกรรมทาง
กาย  เกมเบ็ดเตล็ด  โดยใช้การเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางด้วยความสนุกสนาน  ปลอดภัย  เลือกออกกำลังกาย  
และการละเล่นพ้ืนบ้านได้เหมาะสมกับตนเอง  ตามกฎ  กติกา   
 อธิบายลักษณะการติดต่อและวิธีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค  การจำแนกอาหารหลัก  ๕ หมู่   การ
แปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี  สร้างเสริมสุขภาพและปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามคำแนะนำ  บอกวิธี
ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน  โรงเรียนและการเดินทาง  แสดงวิธีการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิด
เหตุร้ายจากแหล่งต่าง  ๆ  ในชุมชนและสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บจากการเล่น 
 

ตัวชี้วัด 
พ ๑.๑(ป.๓/๑-๓)   
พ  ๒.๑(ป.๓/๑-๓)  
พ ๓.๑(ป.๓/๑-๒)  
พ ๓.๒(ป.๓/๑-๒)   
พ ๔.๑(ป.๓/๑-๕)    
พ ๕.๑(ป.๓/๑-๓) 
 
รวม ๑๘  ตัวชีว้ัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาฯ๔                                     กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                          เวลา    ๘๐    ชัว่โมง                                                           
 

 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโต  พัฒนาการของร่างกายและจิตใจความสำคัญ
และวิธีการดูแลระบบกล้ามเนื้อ  กระดูกและข้อต่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  คุณลักษณะของความเป็นเพ่ื อน
และสมาชิกที่ดีของครอบครัว  แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย  มีทักษะการปฏิเสธใน
สถานการณ์เสี่ยง  การป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศ  
 มีทักษะในการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะผสมผสาน  ทั้งแบบอยู่กับที่  แบบเคลื่อนที่  และใช้
อุปกรณ์ประกอบ  ออกกำลังกาย  เล่นเกมและกีฬาตามที่ตนเองชอบ  เช่น  กายบริหารประกอบจังหวะ  เกม
เลียนแบบ  กิจกรรมแบบผลัด  กีฬาพ้ืนบ้านและกีฬาพ้ืนฐานโดยมีการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองตาม
ตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อื่น  ตามกฎ  กติกา  การเล่นเกม  กีฬา  อย่างปลอดภัย 
 เข้าใจสภาวะอารมณ์  ความรู้สึกที่มีต่อสุขภาพ  เลือกรับประทานอาหารและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพอย่างมี
เหตุผล  การทดสอบและการปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของตนเอง   อธิบายความสำคัญของการใช้ยาอย่างถูกวิธี   
สาธิตการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยา  สารเคมี  แมลง  สัตว์กัดต่อย  และการเล่นกีฬา  เข้าใจ
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่  การดื่มสุราที่มีต่อสุขภาพและการป้องกัน 
 

ตัวชี้วัด 
พ ๑.๑(ป.๔/๑-๓)   
พ ๒.๑(ป.๔/๑-๓)   
พ ๓.๑(ป.๔/๑-๔)    
พ ๓.๒(ป.๔/๑-๒)   
พ ๔.๑(ป.๔/๑-๔) 
พ ๕.๑ (ป.๔/๑-๓)   
 
รวม ๑๙  ตัวชีว้ัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาฯ๕                                     กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                          เวลา    ๘๐    ชั่วโมง                                                           
  

 

 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานและวิธีการดูแลรักษาระบบย่อยอาหารระบบ
ขับถ่ายให้ทำงานตามปกติ   การเปลี่ยนแปลงทางเพศและการวางตัวให้เหมาะสมกับเพศของตน  เห็นความสำคัญ
ของครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย  อธิบายพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน   
 มีทักษะและจัดรูปแบบการเคลื่อนไหว  แบบผสมผสานตามแบบที่กำหนด  การเล่นเกมที่นำไปสู่กีฬา  
กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด  การรับแรง  ใช้แรงและการสร้างความสมดุล  มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมทาง
กายและการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล  เข้าใจหลักการและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ   ออกกำลังกายอย่างมี
รูปแบบโดยใช้ทักษะการคิดและตัดสินใจตามที่ตนเองชอบ   ด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  
ข้อกำหนด  โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล   
 มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้าง 
เสริมสุขภาพ   วิเคราะห์ข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์อาหารและสุขภาพอย่างมีเหตุผล  ปฏิบัติตนในการป้องกันโรค   การ
ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย   วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลและผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพ
ติดต่อสุขภาพ  วิธีการใช้ยาและการหลีกเลี่ยงสารเสพติด  อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ  การป้องกั น
อันตรายจากการเล่นกีฬา 
 

ตัวชี้วัด 
พ ๑.๑(ป.๕/๑-๒)    
พ ๒.๑(ป๕/๑-๓)     
พ  ๓.๑(ป.๕/๑-๖)     
พ  ๓.๒(ป.๕/๑-๔)    
พ  ๔.๑(ป.๕/๑-๕)     
พ  ๕.๑(ป.๕/๑-๕)   
รวม ๒๕  ตัวชีว้ัด 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาฯ๖                                     กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                          เวลา    ๘๐    ชั่วโมง                                                           
 

 

 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจหน้าที่การทำงาน  วิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์  ระบบไหลเวียน
โลหิตและระบบหายใจ  อธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่
นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์  การติดเชื้อเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  
 มีทักษะการเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อ่ืนในลักษณะแบบผลัด  แบบผสมผสาน  ทั้งแบบอยู่กับที่  แบบเคลื่อนที่  
แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ และการเคลื่อนไหวประกอบเพลง   นำหลักการเคลื่อนไหวมาใช้ในการรับแรง  การใช้แรง  
ความสมดุล  มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกาย  เกม  กีฬาไทย  กีฬาพ้ืนบ้านและกีฬาสากล  ประเภทบุคคลและ
ประเภททีม  ใช้ทักษะกลไกเพ่ือปรับปรุงความสามารถของตนและผู้อ่ืนในการเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ   
อธิบายประโยชน์และหลักการของการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ  สมรรถภาพทางกายและการเสริมสร้างบุคลิกภาพ  
วางแผนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างเป็นระบบ  ประเมินทักษะการเล่นของตนเอง  โดยปฏิบัติ ตามกฎ  กติกา  
เพ่ือความปลอดภัย  จำแนกกลวิธีการรุก  การป้องกัน และนำไปใช้ในการเล่นกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา     

มีพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพ  วิเคราะห์ผลกระทบและแนวทางใน
การป้องกันโรคติดต่อ  มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม  สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายอย่างต่อเนื่อง  วิเคราะห์ผลกระทบและปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติทั้งทางบกและทาง
ทะเล  ระบุวิธีปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ   สาเหตุการติดสารเสพติดและมีทักษะในการสื่อสาร
เพ่ือให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงจากสารเสพติด 

 
ตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑(ป.๖/๑-๒)    
พ ๒.๑(ป.๖/๑-๒)   
พ  ๓.๑(ป.๖/๑-๕)   
พ ๓.๒(ป.๖/๑-๖) 
พ ๔.๑(ป.๖/๑-๔)     
พ ๕.๑(ป.๖/๑-๓)   

   รวม ๒๒  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ   ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้ง
ในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ 

• ทัศนศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและนำเสนอผลงาน  ทางทัศนศิลป์
จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   

• ดนตรี มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตรี   ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล ร้องเพลง และเล่นดนตรี   ในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เสียงดนตรี  แสดงความรู้สึกที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม  
และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์   

  



• นาฏศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์  แสดงออกทางนาฏศิลป์   อย่างสร้างสรรค์  ใช้
ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ 
สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์   ในชีวิตประจำวัน  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม   ภูมิปัญญาท้องถิ่น      
ภูมิปัญญาไทย และสากล  
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี  ๑ ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์

คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ ๑.๒   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 

สาระท่ี ๒ ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอด

ความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
มาตรฐาน ศ ๒.๒   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีทีเ่ป็นมรดก

ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระท่ี ๓  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑  เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์

ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
มาตรฐาน ศ ๓.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่

เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
• รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง และจำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงาน

ทัศนศิลป์ มีทักษะพ้ืนฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี  โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และ
พ้ืนผิว ภาพปะติด และงานปั้น งานโครงสร้างเคลื่อนไหวอย่างง่าย ๆ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเรื่องราว 
เหตุการณ์ ชีวิตจริง สร้างงานทัศนศิลป์ตามที่ตนชื่นชอบ สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานของ
ตนเอง 
 • รู้และเข้าใจความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน ที่มาของงานทัศนศิลป์   ในท้องถิ่น 
ตลอดจนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

• รู้และเข้าใจแหล่งกำเนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง บทบาทหน้าที่ ความหมาย ความสำคัญของบทเพลง
ใกล้ตัวที่ได้ยิน สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลง เคาะจังหวะ เคลื่อนไหวร่างกาย  ให้สอดคล้องกับบทเพลง อ่าน 
เขียน และใช้สัญลักษณ์แทนเสียงและเคาะจังหวะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดนตรี เสียงขับร้องของตนเอง มีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมดนตรีในชีวิตประจำวัน 
 • รู้และเข้าใจเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น มีความชื่นชอบ เห็นความสำคัญ   และประโยชน์ของดนตรี
ต่อการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 
 • สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ สามารถแสดงท่าทางประกอบจังหวะเพลง ตามรูปแบบ
นาฏศิลป์  มีมารยาทในการชมการแสดง  รู้หน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม รู้ประโยชน์ ของการแสดงนาฏศิลป์ใน 
ชีวิตประจำวัน เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย 

   

\ 
 



 • รู้และเข้าใจการละเล่นของเด็กไทยและนาฏศิลป์ท้องถิ่น ชื่นชอบและภาคภูมิใจ ในการละเล่นพ้ืนบ้าน 
สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับการดำรงชีวิต   ของคนไทย บอกลักษณะเด่นและเอกลักษณ์
ของนาฏศิลป์ไทยตลอดจนความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้ 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 • รู้และเข้าใจการใช้ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว สี แสงเงา มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลักการจัดขนาด สัดส่วน   ความสมดุล น้ำหนัก แสงเงา ตลอดจน
การใช้สีคู่ตรงข้ามที่เหมาะสมในการสร้างงานทัศนศิลป์  1 มิติ 2 มิติ เช่น งานสื่อผสม งานวาดภาพระบายสี งานปั้น 
งานพิมพ์ภาพ รวมทั้งสามารถ   สร้างแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพ่ือถ่ายทอดความคิดจินตนาการเป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์  ด้วย
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกัน เข้าใจปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการลด  และเพ่ิมในงานปั้น การ
สื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตน รู้วิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ตลอดจน รู้และเข้าใจคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่
มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม 

• รู้และเข้าใจบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเชื่อ  ความศรัทธา ใน
ศาสนา และวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

• รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงร้อง เครื่องดนตรี และบทบาทหน้าที่ รู้ถึงการเคลื่อนที่ขึ้น ลง ของ
ทำนองเพลง องค์ประกอบของดนตรี ศัพท์สังคีตในบทเพลง ประโยค และอารมณ์ของบทเพลงที่ฟัง ร้องและบรรเลง
เครื่องดนตรี ด้นสดอย่างง่าย ใช้และเก็บรักษา     เครื่องดนตรีอย่างถูกวิธี อ่าน เขียนโน้ตไทยและสากลในรูปแบบต่าง 
ๆ รู้ลักษณะของผู้ที่จะเล่นดนตรีได้ดี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกของบทเพลงที่
ฟัง สามารถใช้ดนตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลป์และ การเล่าเรื่อง 

• รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมต่าง ๆ 
เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร์ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรี รู้คุณค่าดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน เห็น
ความสำคัญในการอนุรักษ์ 

• รู้และเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ สามารถแสดงภาษาท่า นาฏยศัพท์พ้ืนฐาน สร้างสรรค์การ
เคลื่อนไหวและการแสดงนาฏศิลป์ และการละครง่าย ๆ ถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ และสามารถออกแบบเครื่องแต่ง
กายหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงง่าย ๆ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบใน
ชีวิตประจำวัน แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง และบรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์ 

• รู้และเข้าใจความสัมพันธ์และประโยชน์ของนาฏศิลป์และการละคร สามารถเปรียบเทียบการแสดง
ประเภทต่าง ๆ ของไทยในแต่ละท้องถิ่น และสิ่งที่การแสดงสะท้อนวัฒนธรรมประเพณี   เห็นคุณค่าการรักษาและ
สืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ๑                                                        กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                     เวลา    ๘๐    ชั่วโมง                                                           
 

 

 สังเกต รับรู้ สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว และถ่ายทอดสิ่งที่รับรู้เป็นงานทัศนศิลป์ใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการทำงานอย่าง
ถูกต้อง รู้จักงานทัศนศิลป์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  ถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดขอนแก่นด้วยผลงานทัศนศิลป์  วาดภาพ 
การทำความสะอาดห้องเรียนหลังปฏิบัติงานศิลปะ  บอกประโยชน์ของการอนุรักษ์ธรรมชาติ ถ่ายทอดงานทัศนศิลป์
ในชุมชนที่ต้องอนุรักษ์ไว้มากที่สุด  รับรู้คุณธรรม ที่อยู่รอบ ๆ ตัว  และปฏิบัติงานทัศนศิลป์ด้วยความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 
            รู้แหล่งกำเนิด และคุณสมบัติของเสียงธรรมชาติ    เสียงมนุษย์   เสียงการขับร้อง และเสียงเครื่อง
ดนตรี   ขับร้อง   การใช้ ดูแล และเก็บรักษา เครื่องดนตรีประเภทเคาะจังหวะ  ฟังดนตรีและร้องเพลงต่อต้านการ
ทุจริตง่ายๆ   ท่องบทกลอนหรือเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโตไปไม่โกง  เพลงค่านิยม 12 ประการ เพลงเกี่ยวกับการ
ออมเงิน  การแสดงออกถึงการรับรู้เรื่องเสียง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงที่ได้ยิน  รู้ความเป็นมา วิวัฒนาการ 
สนใจและเห็นคุณค่าดนตรีท้องถิ่น ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 

            รับรู้ ความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์เบื้องต้น สามารถปฏิบัติการเคลื่อนไหวท่าทาง ลีลา ความงดงาม อย่างอิสระเพ่ือ
สื่อความคิด จินตนาการสร้างสรรค์การแสดงออกทางนาฏศิลป์ตามความสนใจ  สนุกสนาน  เลียนแบบท่าทางตามเพลง
เกี่ยวทักษะชีวิต  โตไปไม่โกง  รับรู้นาฏศิลป์อันเป็นมรดกไทย  รู้พ้ืนฐานละครสร้างสรรค์  (Creative Drama) การ
เคลื่อนไหวตามจินตนาการ การเรียนรู้จังหวะ ระบุและเล่นการละเล่นของเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การใช้เสียง 
บทบาทสมมุติและภาษาในการแสดงออกเพ่ือถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด และจินตนาการ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ ๑.๑   ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕ 

    ศ ๑.๒   ป.๑/๑ 
    ศ ๒.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕ 
    ศ ๒.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ 
    ศ ๓.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 
   ศ ๓.๒   ป.๑/๑ , ป.๑/๒ 
                                                                                                                                             
          รวม  ๑๘ ตัวชีว้ัด 

 

 

 

 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ๒                                                        กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                      เวลา    ๘๐    ชั่วโมง       
 

  

           รู้คุณสมบัติ  วิธีการใช้  วัสดุอุปกรณ์  รู้เทคนิค  และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์    วาดภาพและระบายสีการ
แต่งกายชุดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ทักษะการสื่อสาร  ทักษะความคิด  สร้างสรรค์   รู้หลักการใช้   
เลือกใช้เทคโนโลยีมาประกอบการทำงานทัศนศิลป์  วิธีปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย  ชื่นชม
ผลงาน  ด้วยการคิด  วิเคราะห์   วิจารณ์ผลงาน    เข้าใจเห็นคุณค่ายุคสมัยของทัศนศิลป์  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  ขอนแก่น 
          เข้าใจการกำเนิดเสียงจากธรรมชาติ  เสียงมนุษย์  ขับร้อง  เคาะจังหวะ  ใช้ เก็บรักษาเครื่องเคาะจังหวะ
อย่างถูกต้องและปลอดภัย  รับรู้ความไพเราะของเสียงดนตรี  ร้องเพลงและเคลื่อนไหวร่างกายสอดคล้องกับเนื้อหา
เพลงการต่อต้านทุจริต    วิเคราะห์บทเพลง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ทักษะการ
จัดการความเครียด  เสียงขับร้องของตนเองของผู้อื่น  นำความรู้ของดนตรีไปใช้กับวิชาอ่ืน  รู้ความเป็นมาของดนตรี
ท้องถิ่น  อีสาน   ดนตรีไทย  สนใจ  เห็นคุณค่าดนตรีท้องถิ่นดนตรีไทย 

           เข้าใจนาฏศิลป์เบื้องต้น เคลื่อนไหวอย่างอิสระ และมีรูปแบบเบื้องต้น  จินตนาการ สร้างสรรค์ท่าประกอบการ
แสดง   เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นของเด็กไทย แสดงความคิดเห็นผลงานของตนเองและผู้อ่ืน ทักษะการสื่อสาร   
รับรู้นาฏศิลป์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสากล   ใช้จินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์ในการ
แสดงละคร  แสดงบทบาทสมมุติจากเรื่องราวหรือนิทาน 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
    ศ ๑.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕ , ป.๒/๖ , ป.๒/๗ , ป.๒/๘ 
   ศ ๑.๒   ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
    ศ ๒.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕ 
    ศ ๒.๒  ป.๒/๑ , ป.๒/๒  
   ศ ๓.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕ 
  ศ ๓.๒  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓   
                                                                                                                                         
           รวม  ๒๕ ตัวชี้วัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ๓                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                       เวลา    ๘๐    ชั่วโมง                                                           
 

 

    ถ่ายทอดความคิด  จินตนาการ  ความรู้สึกประทับใจ  ในสิ่งแวดล้อมเป็นผลงานทัศนศิลป์  โดยใช้ความรู้
ทางทัศนธาตุ  รู้และอธิบายความรู้  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อม  และสิ่งต่างๆ รอบตัว ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง  ปลอดภัย ปั้นรูปนูนสูงนูนต่ำเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ อ่ืน  วาดภาพระบายสี
เกี่ยวกับโตไปไม่โกง  ทักษะชีวิตด้านต่างๆ  การนำขยะไปประดิษฐ์ของเล่น  ใช้ความรู้ทางทัศนศิลป์  กับกลุ่มสาระ
อ่ืนและชีวิตประจำวัน  ชื่นชมผลงาน  และรู้ความเป็นมางานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น รู้กฎ กติกา ระเบียบปฏิบัติตาม 
ข้อตกลงและวัฒนธรรมในชมชนของตนเอง  ความเป็นมาของจังหวัดขอนแก่น 
              รู้ เข้าใจ  การกำเนิดเสียงจากธรรมชาติ  เสียงมนุษย์  และเสียงดนตรี  ขับร้องตามทำนอง  และเคาะ
จังหวะโดยใช้องค์ประกอบทางดนตรี  ใช้  เก็บรักษา  เครื่องเคาะจังหวะอย่างถูกต้องและปลอดภัย   เพลงค่านิยม 
๑๒ ประการ  เพลงโตไปไม่โกง   รับรู้ความไพเราะ  จำแนกเสียงดนตรี  วิเคราะห์บทเพลง  และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเสียงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเสียงขับร้อง  เสียงดนตรี  เสียงของตนเองและผู้อ่ืน  รู้ เข้าใจแสดงท่าทาง
ประกอบจังหวะ  และนำความรู้ทางดนตรีไปให้กับวิชาอ่ืน  สนใจ  เห็นคุณค่ารู้ความเป็นมาของดนตรีท้องถิ่น และ
ดนตรีไทย   
        รู้ เข้าใจ  นาฏศิลป์เบื้องต้น  เคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบเบื้องต้น  สร้างสรรค์ผลงานจากประสบการณ์อย่าง
อิสระ  เคลื่อนไหวร่างกายตามสถานการณ์เกี่ยวกับโตไปไม่โกง  ทักษะชีวิตด้านต่างๆ   แสดงความรู้สึก  ชื่น
ชม  ยอมรับ  ผลงานการแสดงของผู้อื่น  รับรู้นาฏศิลป์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สากล  ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ แสดงบทบาทสมมุติ  แสดงเป็นตัวละคร  ละครใบ้พ้ืนฐาน  เพ่ือถ่ายทอด
เรื่องราวของละคร  

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

 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ๔                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                       เวลา    ๘๐    ชั่วโมง                                                           
 

 

             รับรู้ เห็นคุณค่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ศิลปะไทย ศิลปะท้องถิ่น อธิบายความหมายของทัศนศิลป์และทัศน
ธาตุ สำรวจ ทดลอง เทคนิควิธีการใหม่ ๆ ทางการถ่ายทอดความคิด ความประทับใจ จินตนาการ จากธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรือนไทย ด้วยวิธีการต่างๆ ทางทัศนศิลป์  วาดภาพงานทัศนศิลป์เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมในขอนแก่น  
นำความรู้ทางทัศนศิลป์ไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาอ่ืนและชีวิตประจำวัน  
            รู้องค์ประกอบดนตรี จำแนกเสียงดนตรี ดนตรีประเภทบรรเลงเดี่ยวประเภทบรรเลงกลุ่ม ประเภทบรรเลง
เป็นวง การขับร้องประกอบดนตรี การฟัง การใช้การดูแลและการเก็บรักษา   การแสดงออกถึงความรู้สึกถึงความ
ไพเราะของเสียงดนตรี   ขับร้อง หาความหมายเพลงโตไปไม่โกง  ทักษะชีวิต   รู้ประวัติความเป็นมาของดนตรีเพลง
พ้ืนบ้าน ผลงานของสังคีตกวี เห็นคุณค่า ยอมรับ ดนตรีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปัญญาสากล 
            ละครสร้างสรรค์ ศึกษาเทคนิค ทดลองใช้เทคนิคการแสดงออกทางด้านละครสร้างสรรค์และฝึกแสดงออก
อย่างอิสระ  ตามจินตนาการ  แสดงละครเกี่ยวกับโตไปไม่โกง  ทักษะไม่โกง เงินทองของมีค่า รู้และแสดงออกทาง
พ้ืนบ้านการรำ การเต้นเบื้องต้น ตามลักษณะและรูปแบบ วิเคราะห์รูปแบบ การแสดงนาฎศิลป์ประเภทต่าง ๆ  การ
แสดงนาฏศิลป์ จากประสบการณ์ จินตนาการ การฝึกฝนและสังเกต   แสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกเกี่ยวกับการ
แสดงผลงานของเพ่ือนร่วมชั้น เชื่อมโยงความเข้าใจ เกี่ยวกับนาฎศิลป์ และละครสร้างสรรค์กับชีวิตประจำวัน นำ
ประสบการณ์ การเรียนรู้ มาทำความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่ของมนุษย์ในครอบครัว  ชื่นชม เห็นคุณค่าของ
นาฎศิลป์ เกี่ยวกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

          รวม  ๒๙  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ๕                                                              กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                       เวลา    ๘๐    ชั่วโมง                                                           
 

 

     ถ่ายทอด จินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้วยเทคนิควิธีการ
สร้างสรรค์ งานทัศนศิลป์ ด้วยวิธีการต่างๆ ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ  สร้างสรรค์
งานปั้นเกี่ยวกับทักษะชีวิตในด้านต่างๆ    รู้และอธิบายความหมาย ทัศนศิลป์ ทัศนธาตุ  เล่าเรื่องเกี่ยวกับความ
เป็นมาของเทศบาลท่าพระ  สนใจ รู้ความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่นการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล 
              รู้ จำแนก บอกความรู้สึกของการฟัง เสียงดนตรี ประเภทบรรเลงเดี่ยว บรรเลงกลุ่มและบรรเลงเป็นวง  
ขับร้องประกอบดนตรี โดยใช้เทคนิคเบื้องต้น ใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกต้อง และปลอดภัย   ร้องเพลงโต
ไปไม่โกง  ทักษะชีวิต  เพลงที่เกี่ยวกับการออมเงิน   รู้ประวัติความเป็นมา และเห็นคุณค่าของผลงานของสังคีตกวี
ดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย วิวัฒนาการและความเป็นมาดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย  ดนตรีสากล 

รู้แสดงออกโดยใช้ เทคนิค สังเกต ฝึกฝน การแสดงออกจากประสบการณ์อย่างอิสระ วิเคราะห์  การแสดง
นาฎศิลป์ประเภทต่าง ๆ เข้าใจ เห็นคุณค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากลใช้จินตนาการ เทคนิค
แสดงออกทางละครอย่างสร้างสรรค์  แสดงละครโดยเขียนโครงเรื่องเกี่ยวกับทักษะชีวิต นำความรู้ทางละคร
สร้างสรรค์ มาทำความเข้าใจกับบทบาทของมนุษย์ในครอบครัว ละครพ้ืนบ้าน  ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับ
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา  การสืบทอดนาฏศิลป์กับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ศ ๑.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป.๕/๖ , ป.๕/๗   
ศ ๑.๒   ป.๕/๑ , ป.๕/๒ 
ศ ๒.๑   ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป.๕/๖ , ป.๕/๗   
ศ ๒.๒   ป.๕/๑ , ป.๕/๒ 
ศ ๓.๑   ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป.๕/๖  
ศ ๓.๒   ป.๕/๑ , ป.๕/๒    
     

           รวม  ๒๖  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ๖                                                         กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                      เวลา    ๘๐    ชั่วโมง                                                           
 

 

           ถ่ายทอดจินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทางทัศนธาตุ  
อธิบายความหมายของทัศนธาตุ สำรวจ ทดลอง วิธีการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน
ทัศนศิลป์ อย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ  การเขียนเรื่องจากภาพที่เกี่ยวกับความเอ้ืออาทร  ทำแผนภาพ  แผนผัง
เกี่ยวกับการออม รู้ความเป็นมา และสนใจศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในสังคม ทัศนศิลป์
ประเภทต่างๆ ลักษณะและรูปแบบของศิลปะใน  การสืบทอดงานศิลปะ   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศึกษาคุณสมบัติของเสียงดนตรี จากการบรรเลงดนตรี หลักและวิธีการบรรเลงดนตรี เทคนิคเบื้องต้นทาง
ดนตรี การเก็บรักษาเครื่องดนตรี วิเคราะห์ความไพเราะของเสียงดนตรี จำแนกความแตกต่างทางดนตรี วิธีการฟัง
และบรรเลงเครื่องดนตรี  แต่งเพลงที่เกี่ยวข้องกับขอนแก่น   โตไปไม่โกง  ทักษะชีวิต   ประเภทและบทบาทหน้าที่  
การสร้างสรรค์งานดนตรีเพ่ือใช้ชีวิตประจำวัน ความเป็นมาของดนตรีพ้ืนบ้าน ศิลปวัฒนธรรมดนตรีท้องถิ่น 
วิวัฒนาการและความเป็นมาดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย ดนตรีสากล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 

แสดงออกโดยใช้ สังเกต ฝึกฝน แสดงออกการรำ การเต้น ตามรูปแบบ แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของ
เพ่ือนร่วมชั้น การแสดงออกบนพ้ืนฐานความเข้าใจการแสดง วิเคราะห์ การแสดงนาฎศิลป์ ประเภทต่างๆ เห็นคุณค่า
สืบทอดนาฏศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น   นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ละครพ้ืนบ้าน  ความสัมพันธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์กับวัฒนธรรมประเพณี  ขอนแก่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล   การสืบทอดนาฏศิลป์กับ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา แสดงละครสร้างสรรค์ โดยใช้จินตนาการ เทคนิคอย่างอิสระ นำความรู้ทางละครสร้างสรรค์มา
ทำความเข้าใจกับบทบาทของมนุษย์ในครอบครัว   รู้ความสัมพันธ์ของละครกับชีวิต 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ศ ๑.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ , ป.๖/๖ , ป.๖/๗   
ศ ๑.๒   ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ 
ศ ๒.๑   ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ , ป.๖/๖  
ศ ๒.๒   ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓                                                               
ศ ๓.๑   ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ , ป.๖/๖     
ศ ๓.๒   ป.๖/๑ , ป.๖/๒  
                                                                                                                    
รวม  ๒๗  ตัวชี้วัด 



กลุ่มสาระการงานอาชพี 
 

วิสัยทัศน ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน   มีความรู้  ความเข้าใจ   
มีทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต   และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต   การ
อาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล   
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ   รักการทำงาน  และมีเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน   สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างพอเพียง และมีความสุข   

เป้าหมาย 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม  เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถ  มีทักษะในการทำงาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
โดยมีสาระสำคัญ  ดังน้ี   

•  การดำรงชีวิตและครอบครัว   เป็นสาระเกี่ยวกับการทำงานในชีวิตประจำวัน  ช่วยเหลือตนเอง   
ครอบครัว   และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง   ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม   เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและ
ภูมิใจในผลสำเร็จของงาน  เพื่อให้ค้นพบความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของตนเอง 

• การออกแบบและเทคโนโลยี   เป็นสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่าง
สร้างสรรค์   โดยนำความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี    สร้างสิ่งของ  เครื่องใช้  วิธีการ  หรือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดำรงชีวิต 

• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การ
ติดต่อสื่อสาร  การค้นหาข้อมูล   การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ    การแก้ปัญหาหรือการสรา้งงาน  คุณค่าและผลกระทบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• การอาชีพ    เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะท่ีจำเป็นต่ออาชีพ   เห็นความสำคัญของคุณธรรม  จริยธรรม  
และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม   เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต   และเห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ ๑   การดำรงชีวิตและครอบครัว  
มาตรฐาน ง๑.๑     เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ   การจัดการ ทักษะ

กระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน   และทักษะการแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม    
และลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ดำรงชีวิตและครอบครัว 

สาระที่ ๒   การออกแบบและเทคโนโลยี  
มาตรฐาน ง ๒.๑   เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค ์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  
สังคม  สิ่งแวดล้อม  และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน  

สาระที่ ๓    เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
มาตรฐาน ง ๓.๑    เข้าใจ   เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ

สื่อสาร  การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 
 

สาระที่ ๔    การอาชีพ  

 



มาตรฐาน ง ๔.๑    เข้าใจ มีทักษะท่ีจำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ   
มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

คุณภาพผู้เรียน     
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
• เข้าใจวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม ใช้วัสดุ อุปกรณ์   และเครื่องมือถูกต้อง

ตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการทำงาน มีลักษณะนิสัยการทำงาน   ที่กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด 
ปลอดภัย  สะอาด รอบคอบ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

• เข้าใจประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน  มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะในการสร้างของเล่น  ของใช้อย่างง่าย  โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี ได้แก่ กำหนด
ปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติ ลงมือสร้าง และ
ประเมินผล  เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างถูกวิธี  เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีการจัดการ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ    

• เข้าใจและมีทักษะการค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน การนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ และวิธีดูแลรักษา
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
• เข้าใจการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะ    การทำงานร่วมกัน 

ทำงานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะนิสัยการทำงานท่ีขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีมารยาท 
และมีจิตสำนึกในการใช้น้ำ ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

•   เข้าใจความหมาย  วิวัฒนาการของเทคโนโลยี  และส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี  มีความคิดในการ
แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างหลากหลาย  นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี ได้แก่ กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวม
ข้อมูล  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ หรือแผนท่ีความคิด  ลงมือสร้าง และประเมินผล  เลือกใช้
เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค ์ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้
ใหม่ 
 • เข้าใจหลักการแก้ปัญหาเบ้ืองต้น มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล เก็บรักษา ข้อมูล สร้าง
ภาพกราฟิก สร้างงานเอกสาร นำเสนอข้อมูล และสร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสำนึก  และรับผิดชอบ 

•   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมท่ีสัมพันธ์กับอาชีพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง ๑๑๑๐๑   การงานอาชีพฯ๑                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                 เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  
 

 

บอกวิธีการทำงานเพ่ือตนเอง เช่น การแต่งกาย การเก็บของใช้ การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วยตัว การจัดโต๊ะ ตู้ ชั้น 
ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย เช่น การทำความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ การรด
น้ำต้นไม้ การถอนและเก็บวัชพืช การพับกระดาษเป็นของเล่น 
          เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงาน
ร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด 
สะอาดและปลอดภัย 
    
 
รหัสตัวช้ีวัด  (รายปี) 
     ง 1.1  ป.1/1 , ป.1/2, ป.1/3      
รวมทั้งสิ้น   1  มาตรฐาน   3  ตัวชี้วัด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง ๑๒๑๐๑   การงานอาชีพฯ๒                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                 เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
 

 

             บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือตนเองและครอบครัว เช่นบทบาทและหน้าที่สมาชิกในบ้าน การ
จัดวาง เก็บเสื้อผ้า รองเท้า การช่วยเหลือครอบครัว เตรียมประกอบอาหาร การกวาดบ้าน การล้างจาน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน ช่วยให้ประหยัดและปลอดภัย เช่น  การเพาะเมล็ด การดูแปลงเพาะกล้า 
การทำของเล่น การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว 
            เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน 
กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด สะอาดและปลอดภัย 
    
 
รหัสตัวช้ีวัด  (รายปี) 
     ง 1.1  ป.2/1 , ป.2/2, ป.2/3      
รวมทั้งสิ้น   1  มาตรฐาน    3  ตัวชี้วัด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง ๑๓๑๐๑   การงานอาชีพฯ๓                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                   เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 

 

   อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เช่น การเลือกใช้เสื้อผ้า การ
จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน การทำความสะอาดรองเท้า กระเป๋านักเรียน การกวาด ถู ปัดกวาด เช็ดถูบ้านเรือน การ
ทำความสะอาดห้องเรียน ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมืออย่างเหมาะสม ประหยัดและปลอดภัย เช่น การปลูกผักสวน
ครัว การบำรุงรักษาของเล่น การซ่อนแซมของใช้ส่วนตัว การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น 
            เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน มี
จิตสำนึกในการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด  (รายปี) 
  ง 1.1  ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3      
รวมทั้งสิ้น   1  มาตรฐาน  3  ตัวชี้วัด    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง ๑๔๑๐๑   การงานอาชีพฯ๔                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                   เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 
 

 

   อธิบายเหตุผลในการทำงาน ให้บรรลุ เป้าหมายในการทำงานตามลำดับอย่างเป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการทำงาน เช่น การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว การจัดตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือและกระเป๋านักเรียน  การ
ปลูกไม้ดอก หรือไม้ประดับ  การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ของตกแต่งจากใบตอง และกระดาษ  ฝึก
ปฏิบัติมารยาทในการปฏิบัติตน เช่น การต้อนรับบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ในโอกาสต่าง ๆ  การรับประทานอาหาร  
การใช้ห้องเรียน ห้องน้ำและห้องส้วม  อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพ ใช้พลังงานและทรัพยากรใน
การทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
   เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการในการทำงาน  ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยใน
การทำงาน เช่น ความขยัน อดทน ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน และทรัพยากรในการ
ทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า เน้นคุณธรรมในการทำงาน มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด  (รายปี) 
  ง 1.1  ป.4/1 , ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
  ง 2.1  ป.4/1       
รวมทั้งสิ้น   2  มาตรฐาน   5  ตัวชี้วัด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง ๑๕๑๐๑   การงานอาชีพฯ๕                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                               เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 
 

 
  อธิบายเหตุผลขั้นตอนการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน เช่น การซ่อมแซม ซัก 

ตาก เก็บรีด การพับเสื้อผ้า การปลูกพืช การทำบัญชีครัวเรือน ฝึกปฏิบัติทักษะ การจัดการในการทำงานอย่างเป็น
ระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์ เช่น การจัดโต๊ะอาหาร ตู้อาหาร ตู้เย็นและห้องครัว การทำความสะอาด
ห้องน้ำและห้องส้วม การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุ เหลือใช้ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น การจัดเก็บเอกสารสำคัญ การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว  สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชน
เพ่ือระบุความแตกต่างและข้อควรคำนึงเกี่ยวกับอาชีพ  
 

        เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการในการทำงาน  ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตและครอบครัว 
  
 
รหัสตัวช้ีวัด  (รายปี) 
  ง 1.1  ป.5/1 , ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
  ง 2.1  ป.5/1 , ป.5/2 
รวมทั้งสิ้น   2  มาตรฐาน  6  ตัวชี้วัด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง ๑๖๑๐๑   การงานอาชีพฯ๖                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                              เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 
 

 

   อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน มีการแก้ไขปรับปรุงผลงาน  เช่น 
การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน การปลูกไม้ดอก หรือไม้ประดับ  หรือปลูกผัก หรือเลี้ยงปลาสวยงาม  การบันทึก
รายรับ  รายจ่ายของห้องเรียน  การจัดเก็บเอกสารการเงิน  ฝึกทักษะการจัดการในการทำงาน และมีทักษะการ
ทำงานร่วมกัน  เช่น การเตรียม ประกอบ จัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว การติดตั้ง ประกอบ ของใช้ในบ้าน  การ
ประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัว  หรือเพ่ือนในโอกาสต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติมารยาทในการทำงานกับ
สมาชิกในครอบครัวและผู้อ่ืน สำรวจตนเพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพตามความสนใจ ความสามารถ และทักษะ  มี
คุณธรรมในการประกอบอาชีพ เช่น ความซื่อสัตย์ ความขยัน  อดทน และความความรับผิดชอบ  
   เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการในการทำงาน  
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม 
และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตและ
ครอบครัว 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด  (รายปี) 
  ง 1.1  ป.6/1 , ป.6/2, ป.6/3 
  ง 2.1  ป.6/1 , ป.6/2 
  
รวมทั้งสิ้น   2  มาตรฐาน  5  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

บทนำ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานที่กำหนดให้เป็นองค์ความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ที่จะเสริมสร้างพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์และสร้างศักยภาพในการคิดและการทำงานอย่าง
สร้างสรรค์ โดยนำจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาจัดเป็นสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  สำหรับ
กลุ่มภาษาต่างประเทศกำหนดให้เรียนภาษาอังกฤษทุกช่วงชั้น 
 สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดทำสาระเพ่ิมเติมเป็นรายวิชาใหม่ๆ ที่มีความเข้มขึ้นอย่างหลากหลายเพ่ือให้
ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความเหมาะสม
ของความเป็นศาสตร์เฉพาะทางนั้น 
 

ความสำคัญ 
 ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร   
การศึกษา  การแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติม และเพ่ือการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือให้สามารถนำประเทศไปสู่การ
แข่งขันด้านเศรษฐกิจ  เข้าใจความแตกต่างทางการเมือง  และวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นพลเมืองโลก  การเรียน
ภาษาต่างประเทศจะช่วยให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และมั่นใจ มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจและภาคภูมิใจในภาษา
และวัฒนธรรมไทย และสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยไปสู่สังคมโลก 
 

วิสัยทัศน์ 
 การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ   ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคาดหวังว่า  เมื่อ
ผู้เรียนเรียนภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา   ผู้เรียนจะมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาต่างประเทศ  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ  สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้  ประกอบอาชีพ  
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคม
โลก  และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

•  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องที่ฟัง อ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ และ  บทพูดเข้า
จังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  บอกความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟังตรงตามความหมาย ตอบคำถามจาก
การฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  

•  พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆ  
บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือน บอกความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับ
สิ่งต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง 

•  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล   สัตว์ และสิ่งของ
ตามที่ฟังหรืออ่าน  

•  พูดและทำท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกชื่อและคำศัพท์ง่ายๆ
เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะกบัวัย 

•  บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 



•  บอกคำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
•  ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
•  ใช้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือรวบรวมคำศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 
•  มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน  สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  อาหาร  เครื่องดื่ม  และเวลาว่างและนันทนาการ  ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 
๓๐๐ - ๔๕๐ คำ  (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) 

•  ใช้ประโยคคำเดียว (One Word Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ในการสนทนาโต้ตอบ
ตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน 

 

จบชั้นประถมศึกษาปีที ่๖ 

•  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ นิทาน  และ
บทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือก /ระบุประโยคและข้อความตรงตามความหมายของสัญลักษณ์
หรือเครื่องหมายที่อ่าน บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆและเรื่องเล่า  

•  พูด /เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ใช้คำสั่ง  คำขอร้อง  และให้คำแนะนำ  พูด /เขียนแสดง
ความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  พูดและเขียน 

• เพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูด /เขียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

•  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตาราง
แสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟังและอ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว   

•  ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล /วันสำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ 

•  บอกความเหมือน  / ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
และการลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย   

•   ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด /
การเขียน 

•  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
• ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ  
•  มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม  เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และ
ลมฟ้าอากาศ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

•  ใช้ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม  (Compound Sentences)  สื่อความหมายตามบริบทต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 



สาระการเรียนรู้ 
 

 สาระที่เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
  สาระที ่ ๑  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
  สาระที ่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
  สาระที ่ ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
  สาระที ่ ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สาระท่ี  ๑   ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต  ๑.๑   เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน  สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภท 
                         ต่างๆ และนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
มาตรฐาน  ต  ๑.๒   มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา  แลกเปลี่ยนข้อมูล  ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ  
                         ความคิดเห็น  โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม  เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
มาตรฐาน  ต  ๑.๓   เข้าใจกระบวนการพูด  การเขียน  และสื่อสารข้อมูล  ความคิดรวบยอดและความคิด 
                          เห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ และสุนทรียภาพ 
 
สาระท่ี  ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต  ๒.๑   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้ 
                         อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน  ต  ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษา  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
                         และวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
 
สาระท่ี  ๓   ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน  ต  ๓.๑    ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็น 
                          พ้ืนฐานในการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ของตนเอง 
 
สาระท่ี  ๔   ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน  ต  ๔.๑   สามารถใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่างๆ   ทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน   
                         และสังคม 
มาตรฐาน  ต  ๔.๒  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  การศึกษาต่อ  การประกอบ  
                        อาชีพ  การสร้างความร่วมมือ  และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 
 

 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
อ ๑๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ๑                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                            เวลา    ๑๒๐   ชั่วโมง  
 

 

          ปฏิบัติตาม  คำสั่งง่ายๆ  ที่ฟัง  ตัวอักษรและเสียง และสะกดคำง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ภาพตรง
ตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง  เรื่องใกล้ตัว  คำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง  
คำสั่งง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง  ความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง  การขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง
ตามแบบที่ฟัง   ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   ชื่อและคำศัพท์
เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา   การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  การระบุ
ตัวอักษรและเสียงอักษรของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย  คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน  การฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน   การใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพ่ือรวบรวม
คำศัพทท์ี่เก่ียวข้องใกล้ตัว 
          โดยการปฏิบัติตาม ระบุ  อ่านออกเสียง  เลือกภาพ  ตอบคำถาม  พูดโต้ตอบ  ใช้  บอก  พูดขอ  ให้ข้อมูล  
ทำท่าประกอบ  เข้าร่วม  ฟัง/พูด  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เกิด
สมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
 
          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓, ป.๑/๔  
ต ๑.๒  ป.๑/๑ ,  ป.๑/๒ , ป.๑/๓, ป.๑/๔ 
ต ๑.๓  ป.๑/๑ 
ต ๒.๑  ป.๑/๑  ,  ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 
ต ๒.๒  ป.๑/๑ 
ต ๓.๑  ป.๑/๑   
ต ๔.๑  ป.๑/๑ 
ต ๔.๒  ป.๑/๑     

 
     รวม  ๘  มาตรฐาน ๑๖   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
อ ๑๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ๒                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                            เวลา    ๑๒๐   ชัว่โมง 
 

 

           ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ และคำขอร้องง่ายๆ ที่ฟัง  ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  และ
อ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง  ตอบคำถามจาก
การฟังประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆที่มีภาพประกอบ  พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่าย ๆในการสื่อสารระหว่าง
บุคคลตามแบบที่ฟัง  ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง  บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง  
พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง   พูดให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว   พูดและทำ
ท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา   
การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  ระบุตัวอักษรและเสียงอักษรของภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย  บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน   ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพ่ือรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 โดยการระบุ  อ่านออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโต้ตอบ ใช้ บอก ทำท่าทาง เข้าร่วม ฟัง   เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตร มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้ึนในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข   สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชี วิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
         มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑  ป.๒/๑ ,  ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ 
ต ๑.๒  ป.๒/๑ ,  ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔  
ต ๑.๓ ป.๒/๑  , ป.๒/๑   
ต ๒.๑  ป.๒/๒ ,  ป.๒/๓  
ต ๒.๒ ป.๒/๑  
ต ๓.๑  ป.๒/๑  
ต ๔.๑  ป.๒/๑  
ต ๔.๒ ป.๒/๑         

 
 
          รวม  ๘   มาตรฐาน  ๑๖   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
อ ๑๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษ๓                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                             เวลา   ๑๒๐    ชั่วโมง 
 

 
             

           ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน  คำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ
(chant)ง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง   
จากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ  คำสั้นๆ ง่าย ๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง  
คำสั่งและคำขอร้องง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง  ความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง   ขอและให้ข้อมูลง่ายๆ 
เกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนตามแบบที่ฟัง  ความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่
ฟัง  ให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  คำตามประเภทของ บุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน    
มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   ชื่อและคำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา   กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  ความแตกต่างของเสียงตัว 
อักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย   คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน   สถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ )เพ่ือรวบรวม
คำศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 
            โดยการอ่านออกเสียง  สะกดคำ  ฟัง  พูด  เลือก/ระบุ  ตอบคำถาม  พูดโต้ตอบ  ใช้  บอก  จัดหมวดหมู่  
ทำท่าประกอบ  เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑  ป.๓/๑ ,   ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔  
ต ๑.๒  ป.๓/๑ ,   ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ ,   ป.๓/๕ 
ต ๑.๓ ป.๓/๑ ,   ป.๓/๒  
ต ๒.๑ ป.๓/๑  ,  ป.๓/๒ , ป.๓/๓   
ต ๒.๒ ป.๓/๑  
ต ๓.๑  ป.๓/๑  
ต ๔.๑  ป.๓/๑  
ต ๔.๒  ป.๓/๑         

     
    รวม  ๘   มาตรฐาน  ๑๘  ตัวช้ีวัด 



 คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
อ ๑๔๑๐๑   ภาษาอังกฤษ๔                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                            เวลา    ๑๒๐   ชั่วโมง 
 

 

          ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง และคำแนะนำ (instructions)ง่าย ๆที่ฟังหรืออ่าน  อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ  
อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ 
หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน   ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่าน
ประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ใช้คำสั่ง คำขอร้อง  และคำขอ
อนุญาตง่าย ๆ  พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเองตามและขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ   พูด/เขียน
เพ่ือขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองเพ่ือน และครอบครัว  พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง  พูด/เขียนให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว   พูด/วาดภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆใกล้ตัวที่ฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  พูดและ
ทำท่าประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล/วัน
สำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา  การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่
เหมาะสมกับวัย  บอกความแตกต่างของเสียงตัว อักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค  และข้อความ ของภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย   บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม ของ
เจ้าของภาษากับของไทย  ค้นคว้ารวบรวม คำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  และนำเสนอด้วยการพูด/
การเขียน  ฟัง/พูดในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา  ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการ
สืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
            โดยการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ระบุ  อ่านออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโต้ตอบ ใช้ บอก ทำท่าทาง เข้า
ร่วม    เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เกิดสมรรถนะตามความต้องการ
ของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข     สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
         มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑  ป.๔/๑  ,  ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ 
ต ๑.๒  ป.๔/๑  ,  ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ ,   ป.๔/๕       
ต ๑.๓ ป.๔/๑  ,  ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 
ต ๒.๑  ป.๔/๑  ,  ป.๔/๒ , ป.๔/๓   
ต ๒.๒ ป.๔/๑ ,   ป.๔/๒ 
ต ๓.๑  ป.๔/๑  
ต ๔.๑  ป.๔/๑        
ต ๔.๒  ป.๔/๑    
รวม  ๘   มาตรฐาน  ๒๐  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
อ ๑๕๑๐๑   ภาษาอังกฤษ๕                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                            เวลา    ๑๒๐    ชั่วโมง 
 

   ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง และคำแนะนำ ที่ฟังหรืออ่าน  อ่านออกเสียง ประโยค ข้อความ และบท
กลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค
และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน  บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านบทสนทนา และนิทานง่ายๆ
หรือเรื่องสั้นๆ  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ใช้คำสั่ง คำขอร้อง  คำขออนุญาตและให้คำแนะนำ
ง่าย ๆ  พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเองตาม ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่ายๆ  พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองเพ่ือน ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว  พูดแสดง
ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ  พูด/เขียนให้
ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว   เขียนภาพ  แผนผัง  และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่าน   
พูดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว  ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาท
สังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความ
เป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา  การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  บอกความเหมือน/
ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำ(order)ตาม
โครงสร้างของประโยคของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย   บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษากับของไทย  ค้นคว้ารวบรวม คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน  ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึนใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา  ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
           โดยการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ระบุ  อ่านออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโต้ตอบ ใช้ บอก ทำท่าทาง เข้า
ร่วม    เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เกิดสมรรถนะตามความต้องการ
ของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
         มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑  ป.๕/๑,    ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔   
ต ๑.๒  ป.๕/๑,    ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ ,  ป.๕/๕ 
ต ๑.๓ ป.๕/๑,    ป.๕/๒ , ป.๕/๓,        
ต ๒.๑  ป.๕/๑  ,  ป.๕/๒ , ป.๕/๓        
ต ๒.๒ ป.๕/๑     ป.๕/๒ 
ต ๓.๑  ป.๕/๑                              
ต ๔.๑  ป.๕/๑       
ต ๔.๒  ป.๕/๑         
รวม  ๘   มาตรฐาน  ๒๐      ตัวช้ีวัด 

 

 

 



 
      คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

อ ๑๖๑๐๑   ภาษาอังกฤษ๖                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                             เวลา   ๑๒๐    ชั่วโมง 
 

 

ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง และคำแนะนำ ที่ฟังและอ่าน   อ่านออกเสียง ข้อความ  นิทาน และบทกลอน
สั้นๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือก/ระบุประโยค หรือ ข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่
อ่าน   บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟังหรืออ่าน บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆและเรื่องเล่า  พูด/
เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ใช้คำสั่ง คำขอร้อง  และคำขออนุญาตและให้คำแนะนำ  พูด/เขียนแสดง
ความต้องการ   ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  พูด/เขียนเพ่ือขอ
และให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว  พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ  พูด/เขียนให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน และ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  เขียนภาพ  แผนผัง  และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่าน  พู ดเขียนแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  ใกล้ตัว  ใช้ถ้อยคำ  น้ำเสียง  และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ  เหมาะสมตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ
ภาษา    การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ    บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำ ตามโครงสร้าง ประโยค ของ
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย  เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล  งาน
ฉลอง และประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย    ค้นคว้ารวบรวม คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งการเรียนรู้  และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน   ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

โดยการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ระบุ  อ่านออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโต้ตอบ เข้าร่วม เปรียบเทียบ  
ค้นคว้า  ใช้ บอก เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เกิดสมรรถนะตามความ
ต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่าง
มีความสุข     สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑  ป.๖/๑  ,   ป.๖/๒  , ป.๖/๓ , ป.๖/๔    
ต ๑.๒  ป.๖/๑  ,   ป.๖/๒ ,  ป.๖/๓ , ป.๖/๔ ,   ป.๖/๕  
ต ๑.๓ ป.๖/๑  ,   ป.๖/๒ ,  ป.๖/๓ 
ต ๒.๑  ป.๖/๑  ,   ป.๖/๒ ,  ป.๖/๓   
ต ๒.๒ ป.๖/๑  ,   ป.๖/๒ 
ต ๓.๑  ป.๖/๑        
ต ๔.๑  ป.๖/๑       
ต ๔.๒  ป.๖/๑        
รวม  ๘   มาตรฐาน ๒๐  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 11201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                        เวลา  80  ชั่วโมง 
  

 
 

ใช้คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน  ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประโยคบอก
ความต้องการเกี่ยวกับตนเอง  ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ข้อความที่ใช้ในการพูดให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว คำ ที่มีความหมายสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม วัฒนธรรม
เจ้าของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนำตนเอง  การใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่านในสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูลและมีทักษะทางสังคม  มีวิถีของระบอบ
ประชาธิปไตย  ซื่อสัตย์  ใฝ่เรียนรู้  แสดงออกถึงความเป็นไทย 
              เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องที่ฟัง 
2. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ และ บทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ 

ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟังตรงตามความหมาย ตอบคำถามจากการฟัง 

หรืออ่านประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ 
 4. นักเรียนสามารถใช้คำทักทาย คำอำลา และใช้ท่าทางประกอบได้อย่างถูกต้อง 
 5. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อื่นได้ 
 6. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆ ได้ 
 
รวมทั้งหมด   6  ผลการเรียนรู้ 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 12201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                        เวลา  80  ชั่วโมง 
 

 

ใช้คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน  ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประโยคบอก
ความต้องการเกี่ยวกับตนเอง  ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ข้อความที่ใช้ในการพูดให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว คำ ที่มีความหมายสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม วัฒนธรรม
เจ้าของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนำตนเอง  การใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่านในสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูลและมีทักษะทางสังคม  มีวิถีของระบอบ
ประชาธิปไตย  ซื่อสัตย์  ใฝ่เรียนรู้  แสดงออกถึงความเป็นไทย 
              เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องที่ฟัง 
2. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ และ บทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ 

ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟังตรงตามความหมาย ตอบคำถามจากการฟัง 

หรืออ่านประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ 
 4. นักเรียนสามารถใช้คำทักทาย คำอำลา และใช้ท่าทางประกอบได้อย่างถูกต้อง 
 5. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อื่นได้ 
 6. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆ ได้ 
 
รวมทั้งหมด   6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  



คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 13201   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                        เวลา   80  ชั่วโมง 
  

 
 

ใช้คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน  ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประโยคบอก
ความต้องการเกี่ยวกับตนเอง  ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ข้อความที่ใช้ในการพูดให้
ข้อมูลเกีย่วกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว คำ ที่มีความหมายสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม วัฒนธรรม
เจ้าของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนำตนเอง  การใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่านในสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบคน้ข้อมูลและมีทักษะทางสังคม  มีวิถีของระบอบ
ประชาธิปไตย  ซื่อสัตย์  ใฝ่เรียนรู้  แสดงออกถึงความเป็นไทย 
              เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องที่ฟัง 
2. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ และ บทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ 

ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟังตรงตามความหมาย ตอบคำถามจากการฟัง 

หรืออ่านประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ 
 4. นักเรียนสามารถใช้คำทักทาย คำอำลา และใช้ท่าทางประกอบได้อย่างถูกต้อง 
 5. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อื่นได้ 
 6. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆ ได้ 
 
รวมทั้งหมด   6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 14201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                        เวลา   80  ชั่วโมง 
 

 
 

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน   พูดเข้าจังหวะ บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองคำ เลือกระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงความหมาย ตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา  พูด 
เขียน ให้ข้อมูลโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง สื่อสารระหว่างบุคคล ประโยคบอกความต้องการเกี่ยวกับตนเองคำ   คำสั่งที่
ใช้ในห้องเรียน ข้อความที่ใช้ในการพูด เขียน แสดงความต้องการของตนเอง  ให้ข้อมูลความรู้สึกเก่ียวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว วัฒนธรรมเจ้าของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนำตนเอง คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล
เจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง  ศึกษา  การใช้ภาษาในการฟัง พูดทำท่าประกอบอย่างสุภาพ  เข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษา อ่าน พูด ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูลและมีทักษะทางสังคม  มีวิถีของระบอบ
ประชาธิปไตย  ซื่อสัตย์  ใฝ่เรียนรู้  แสดงออกถึงความเป็นไทย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องที่ฟัง และฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 

2. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ และ บทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน 

3. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟังตรงตามความหมาย ตอบคำถามจากการฟัง 
หรืออ่านประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ 

4. นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่ง 
และคำขอร้องง่ายๆ บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง 

5. นักเรียนสามารถพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือน บอกความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับ 
สิ่งต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง 

6. นักเรียนสามารถพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  จัดหมวดหมู่คำตามประเภทขอ 
บุคคล   สัตว์ และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน 
            7. นักเรียนสามารถพูดและทำท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกชื่อและ
คำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 

8. นักเรียนสามารถใช้และเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานได้ 
             
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
  
 
  
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 15201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                        เวลา   80  ชั่วโมง 
  

 
 

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้อง คำแนะนำง่ายๆ ที่ใช้ในห้องเรียน   การสะกดคำ การอ่านออก
เสียง บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำ เลือกระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงความหมายของ
ประโยค  ตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา  นิทานง่ายๆ ประโยค พูด เขียนให้ข้อมูลโต้ตอบเกี่ยวกับ
ตนเอง แสดงความรู้สึก  สื่อสารระหว่างบุคคล  ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยา ประโยคบอกความต้องการเกี่ยวกับ
ตนเองคำ   คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ข้อความที่ใช้ในการพูด เขียน แสดงความต้องการของตนเอง  ให้ข้อมูลความรู้สึก
เกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว  บอกความเหมือน ความแตกต่าง ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  แสดง
ความคิดเห็นง่ายๆโดยใช้คำศัพท์เหมาะสมกับวัย  การใช้ภาษาในการฟัง พูดทำท่าประกอบอย่างสุภาพ  เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษา อ่าน พูด ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูลและมีทักษะทางสังคม  มีวิถีของระบอบ
ประชาธิปไตย  ซื่อสัตย์  ใฝ่เรียนรู้  แสดงออกถึงความเป็นไทย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องที่ฟัง และฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 

2. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ และ บทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน 

3. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟังตรงตามความหมาย ตอบคำถามจากการฟัง 
หรืออ่านประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ 

4. นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่ง 
และคำขอร้องง่ายๆ บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง 

5. นักเรียนสามารถพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือน บอกความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับ 
สิ่งต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง 

6. นักเรียนสามารถพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  จัดหมวดหมู่คำตามประเภทขอ 
บุคคล   สัตว์ และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน 
 ๗. นักเรียนสามารถใช้และเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานได้ถูกต้อง 
          ๘. นักเรียนสามารถพูดและทำท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกชื่อและ
คำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 

9. บอกชื่อและคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ
ภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 
        10. ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว  
 
รวมทั้งหมด  10 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 16201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                        เวลา  80 ชั่วโมง 
  

 

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้อง คำแนะนำง่ายๆ ที่ใช้ในห้องเรียน    การสะกดคำ การอ่านออกเสียง คำ 
กลุ่มคำ บทอ่าน  บทกลอนสั้นๆ  บทสนทนา ประโยคถูกต้องตามหลักการอ่าน ให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองคำ เลือกระบุภาพ 
หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงความหมายของประโยค ข้อความสั้นๆ   ตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บท
สนทนา  พูด เขียนให้ข้อมูลโต้ตอบเก่ียวกับตนเอง แสดงความรู้สึก  สื่อสารระหว่างบุคคล เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ 
ตารางแสดงข้อมูลต่างๆ  ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยา ประโยคบอกความต้องการเกี่ยวกับตนเองคำ   คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน 
ข้อความที่ใช้ในการพูด เขียน แสดงความต้องการของตนเอง  ให้ข้อมูลความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว ใช้คำสั่ง 
คำขอร้อง และให้คำแนะนำ  บอกความเหมือน ความแตกต่าง ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  กิจกรรมทางภาษา 
การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง พูด วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  แสดงความคิดเห็นง่ายๆโดยใช้
คำศัพท์เหมาะสมกับวัย  การใช้ภาษาในการฟัง พูดทำท่าประกอบ และนำเสนอด้วยการพูด เขียนอย่างสุภาพ   เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษา อ่าน พูด ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และสถานศึกษา 

โดย ใช้กระบวนการสืบ เสาะหาความรู้   การสืบค้นข้อมูลและมีทั กษะทางสั งคม   มี วิถี ของระบอบ
ประชาธิปไตย  ซื่อสัตย์  ใฝ่เรียนรู้  แสดงออกถึงความเป็นไทย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
และ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน 
ผลการเรียนรู ้

1. นักเรียนสามารถปฏบิัติตามคำสั่ง คำขอร้องที่ฟัง และฟัง/พดูในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
2. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ และ บทพูดเข้าจงัหวะงา่ยๆ ถูกต้องตาม

หลักการอ่าน 
3. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟังตรงตามความหมาย ตอบคำถามจากการฟัง 

หรืออ่านประโยคบทสนทนาหรอืนิทานง่ายๆ 
4. นักเรียนสามารถพูดโตต้อบดว้ยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใชค้ำสั่ง 

และคำขอร้องง่ายๆ บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง 
5. นักเรียนสามารถพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน บอกความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับ 

สิ่งต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง 
6. นักเรียนสามารถพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเร่ืองใกล้ตัว  จัดหมวดหมู่คำตามประเภทขอ 

บุคคล   สัตว์ และสิง่ของตามที่ฟงัหรืออ่าน 
 ๗. นักเรียนสามารถใช้และเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ถูกต้อง 
           ๘. นักเรียนสามารถพดูและทำท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม /วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกชื่อและคำศัพท์
ง่ายๆ เก่ียวกับเทศกาล /วันสำคญั/งานฉลอง และชีวิตความเปน็อยู่ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะกับวยั 

9. บอกชื่อและคำศัพท์งา่ยๆ เก่ียวกับเทศกาล/วนัสำคัญ/งานฉลอง และชีวติความเปน็อยู่ของเจ้าของภาษา  เข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 
           10. ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว  
         11.มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ(เน้นการฟัง-พูด สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว  โรงเรียน 
สิ ่งแวดล้อมใกล้ตัว   อาหาร  เครื ่องดื ่ม  และเวลาว่างและนันทนาการ   ภายในวงคำศัพท์ประมาณ ๓๐๐-๔๕๐ 
คำ  (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) 
        12. ใช้ประโยคคำเดียว (One Word Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ในการสนทนาโต้ตอบตาม
สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน 
  
รวมทั้งหมด    12   ผลการเรียนรู้ 
 



 คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๑๔๒๐๑  การต่อต้านทุจริต ๔              กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
              

 

 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริต 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพ่ือให้มีความตระหนัก
และเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
5. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
8. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
9. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๑๕๒๐๑  การต่อต้านทุจริต ๕          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                               เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
           

 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริต 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพ่ือให้มีความตระหนัก
และเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
5. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
8. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
9. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๑๖๒๐๑  การต่อต้านทุจริต ๖         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                             เวลา ๔๐ ชัว่โมง 
                    

 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริต 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพ่ือให้มีความตระหนัก
และเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
5. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
8. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
9. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 

ความ  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ความสำคัญ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งให้เรียนได้พัฒนา
ตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญาอารมณ์ และสังคม 
เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพ่ือสังคม 
สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้ 
ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ อันได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะการทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก อันได้แก่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่ อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

 

 วิสัยทัศน ์
 วิสัยทัศน์ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการ ด้วยรูปแบบ  วิธีการที่
หลากหลาย ให้ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มีความหมาย และมีคุณค่าในการพัฒนา ผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ ส่งเสริม
ให้รู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ประเทศชาติและดำรงชิวีติได้อย่างมีความสุข 
 

 ธรรมชาติและลักษณะวิชา 
  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เน้นการจัดกิจกรรมในลักษณะของการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ที่เก้ือกูลส่งเสริมการ

เรียนรู้ตามกลุ่มสาระให้มีความกว้างขาวงลึกซึ้งยิ่งขึ้น อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ค้นพบและใช้ศักยภาพที่มีในตนอย่างเต็มที่ เลือก 
ตัดสินใจ ได้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ เน้นการเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม และ จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมสร้างเสริมประสิทธิภาพทางการ
เรียน เป็นต้น 

 

คุณภาพของผู้เรียน 
 •   คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบหลักสูตร 

 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอาร์ม มี
กระบวนการคิด มีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และมีความสุข มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติ 

•  คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบแต่ละช่วงชัน้ 
ช่วงชั้นที่ ๑  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - ๓  

  รู้ความต้องการ จุดเด่นจุดด้อยของตนเองตลอดจนตัดสนิใจแก้ไขปัญหาง่ายๆ ของตนเองได้ทำงานร่วมกับผู้อืน่ได้
อย่างมีความสุข แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกบัวัย สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งใกล้ตัวและเลือกใช้ข้อมูลให้เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจำวนั 

ช่วงชั้นที่ ๒  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖ 
รู้ความต้องการและความสนใจของตนเอง พัฒนาจุดเด่นและปรับปรุงจุดด้อย รู้และเข้าใจปัญหาที่ซับซ้อน มีการ

ควบคุมอารมณ์และมีการแสดงออกได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตัดสินใน
แก้ปัญหาตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ด้วยวีการที่หลากหลายและเลือกใช้ข้อมูลให้เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  



 
 

ความหมาย 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้านรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย ในการพัฒนา

ผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งส่งเสริมเจตคติคุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 

เป้าหมาย 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาให้บุคคลรู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มี

กระบวนการคิด มีทักษะในการดำเนินชีบิตอย่างเหมาะสม และมีความสุข มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 

สังคมและประเทศชาติ โดยกำหนดเป้าหมายในการจัด      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
๑.  ผู้เรียนได้รบัประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ความชำนาญ ทั้งวิชาการดูแลวิชาชพีอย่างกว้างขวาง

มากยิ่งขึ้น 
๒. ผู้เรียนค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมองเห็นช่องทางในการสร้าง

งาน อาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับตนเอง 
๓. ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆสามารถนำความรู้และประสบการณไ์ปใช้ในการพัฒนาตนเอง และ

ประกอบอาชีพ 
๔. ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคต ิค่านิยมในการดำรงชีวิต และสรา้งศีลธรรม    จริยธรรม 
๕. ผู้เรียนมีจิตสำนึกและทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ 

 
หลักการจัด 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหลักการจัด ดังนี ้

๑. มีการกำหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบตัิทีชัดเจนเป็นรปูแบบ 
๒. จัดให้เหมาะสมกับวัย วฒุิภาวะ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียน 
๓. บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริงให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๔. ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกให้คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์จิตนาการ ที่เป็นประโยชน์

และสัมพนัธ์กับชวีิตในแต่ละช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง 
๕. จำนวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 
๖. มีการกำหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับวสิัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษา 
๗. ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนนิการ มีครูเปน็ที่ปรึกษา ถือเป็นหน้าที่และงานประจำโดยคำนึงถึงความปลอดภัย 
๘. ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชมุชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมใน

การจักกิจกรรม 
๙. มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง โดยให้ถือว่าเป็นเกณฑก์ารประเมินผลการผ่านช่วงชัน้เรียน 
แนวการจัด 

สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม โดยคำนึงถงึแนวการจัดดังต่อไปนี ้
๑. การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเก้ือกูลส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การบูรณาการโครงการ องค์

ความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นตน้ 
๒. จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาต ิ และความสามารถความต้องการของผูเ้รียนและชุมชน 

เช่น ชมรมทางวชิาการต่างๆ  เปน็ต้น 
๓. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ตอ่สังคม เช่น กิจกรรม ลูกเสือ  ยุวกาชาด  เป็น

ต้น 
๔. จัดกิจกรรมประเภทบริการต่างๆ ฝึกการทำงานที่เป็นประโยชนต์่อตนเองและส่วนรวม 



 

โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเวลาเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเทศบาลท่าพระ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  ประกอบด้วยกิจกรรม ๓ กลุ่มลักษณะ ดังนี้ 

๑. กลุ่มสร้างคนดี 
๑.๑ กิจกรรมแนะแนว 

• จัดกิจกรรมแนะแนวในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑  และตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ กำหนดให้กิจกรรมแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนใน 4 ด้าน คือ Head  (พัฒนาสมอง)  Heart (พัฒนาจิตใจ)  Hand (พัฒนาทักษะ
การปฏิบัติ) และ Health (พัฒนาสุขภาพ) จัดบริการแนะแนว5 บริการ โดยจัดบริการนอกเวลาเรียน/ห้องเรียน  เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด  ตัดสินใจคิดแก้ปัญหา กำหนด
เป้าหมาย วางแผนชีวิตทางด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จัก
และเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
ส่งเสริมพัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันที่มั่นคง  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามความแตกต่างระหว่างบุคคลให้สามารถค้นพบ
และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ประกอบด้วย ๔ กลุ่มใหญ่ ๘ ข้อย่อย ดังนี้ 
  ๑.๑  การบริการและให้คำปรึกษา 
  ๑.๒  การแนะแนวการศึกษาต่อ 
  ๑.๓  การแนะแนวอาชีพ 
  ๑.๔  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
  ๑.๕   รู้จักเข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
  ๑.๖   การปรับตัวและดำรงชีวิต 
  ๑.๗   การแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
  ๑.๘   การตัดสินใจและแก้ปัญหา 

๑.๓  จิตศึกษา  
๒.  กลุ่มสร้างความเป็นผู้นำ (กิจกรรมนักเรียน) 

      เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงาน
ร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผลการช่วยเหลือแบ่งปัน เอ้ืออาทร และสมานฉันท์ 
โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้ได้ปฏิบัติได้ด้วยตนเองในทุกขั้นตอน 
ได้แก่การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมิน และปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  เพ่ือแสดงถึงความ
รับผิดชอบ  ความดีงาม ความเสียสละ  ต่อสังคม  และการมีจิตสาธารณะ  ประกอบด้วย  
   ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ 
  ๒.๒  กิจกรรม โครงการ ชุมนุม  

๒.๓  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
 ๓.  กลุ่มสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๓.๑  PBL ผ่านโครงการปราชญ์ชุมชน  
๓.๒  การเรียนรู้นอกห้องเรียน  
 
 



โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลท่าพระ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
 

กิจกรรม 
ชั้นประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
    ๑.  กลุ่มสาระวิชาสร้างคนดี 
         -    กิจกรรมแนะแนว 
 

(๔๐) 
๔๐ 

 

(๔๐) 
๔๐ 

 

(๔๐) 
๔๐ 

 

(๔๐) 
๔๐ 

 

(๔๐) 
๔๐ 

 

(๔๐) 
๔๐ 

 
๒. กลุ่มสร้างความเป็นผู้นำ 

- กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 
- กิจกรรม โครงการ ชุมนุม 
- กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

                สาธารณประโยชน์ 

(๘๐) 
๓๐ 
๔๐ 
๑๐ 

(๘๐) 
๓๐ 
๔๐ 
๑๐ 

(๘๐) 
๓๐ 
๔๐ 
๑๐ 

(๘๐) 
๓๐ 
๔๐ 
๑๐ 

(๘๐) 
๓๐ 
๔๐ 
๑๐ 

(๘๐) 
๓๐ 
๔๐ 
๑๐ 

๓. กลุ่มสร้างเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
-   PBL ผ่านโครงการ       
ปราชญ์ชุมชน 

          -   การเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 

(๘๐) 
 

๗๐ 
 

๑๐ 

(๘๐) 
 

๗๐ 
 

๑๐ 

(๘๐) 
 

๗๐ 
 

๑๐ 

(๘๐) 
 

๗๐ 
 

๑๐ 

(๘๐) 
 

๗๐ 
 

๑๐ 

(๘๐) 
 

๗๐ 
 

๑๐ 

รวม ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
 

โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ได้กำหนดโครงสร้างเวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑ – ๓  เวลาเรียน  ๒๐๐  ชั่วโมงต่อปี /  ๕   ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เวลาเรียน  ๒๐๐  ชั่วโมง
ต่อปี /  ๕  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดกิจกรรมแนะแนว 
หลักการ 
 การจัดกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่จัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการ  ความสนใจ  
ธรรมชาติของผู้เรียน และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา  การงานและอาชีพ รวมทั้งชีวิตและสังคม  เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  โดยผู้เรียนมีอิสระในการคิด และตัดสินใจด้วยตนเอง  เรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการปฏิบัติจนกระทั่งเกิดทักษะ
ชีวิต หรือการเรียนรู้   ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม   
วัตถุประสงค ์
 ๑.   เพ่ือให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
 ๒.   เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการดำเนินชีวิตและสังคม   เกิด
การเรียนรู้ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 ๓.   เพ่ือให้นักเรียนรู้จักเผชิญกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ  และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ  ได้อย่างมีเหตุผล 
 ๔.   เพ่ือช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเองและพัฒนาศักยภาพตนเองไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ 
ขอบข่าย 
 การจัดกิจกรรมแนะแนวมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้ 
 ๑.   ด้านการศึกษา ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ รู้จักแสวงหา 
และใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
มีวิธีการเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 
 ๒.  ด้านการงานและอาชีพ ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่าง 
หลากหลาย มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ สามารถวางแผน เพ่ือประกอบอาชีพตามที่ 
ตนเองมีความถนัดและสนใจ 
 ๓.   ด้านชีวิตและสังคม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้ อ่ืน   รักษ์
สิ่งแวดล้อม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ มีทักษะและสามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 กิจกรรมแนะแนว แบ่งเป็น 

• กลุ่มกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองรวมทั้งผู้อ่ืน 
• กิจกรรมเสริมสร้างการปรับตัวและดำรงชีวิต 
• กลุ่มกิจกรรมการตัดสินใจและแก้ปัญหา  
• กลุ่มกิจกรรมเสริมสร้างการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองรวมทั้งผู้อ่ืน 
 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงขั้น 
ป.๑ – ๓ ป.๔ - ๖ 

- รับรู้ความต้องการและความรูส้ึกของตนเอง 
- รู้จุดเด่นด้อยของตนเอง 
- รู้และเข้าใจความสนใจความ ถนัดความสามารถ 
และการงาน 
- ภูมิใจตนเองและชืน่ชมผู้อื่น 
- รู้และเข้าใจปัญหาของตนเอง 

 

- รับรู้และเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของ
ตนเอง 
- พัฒนาจุดเด่นปรับปรุงจุดด้อยของตนเอง 
- รู้และเข้าใจความสนใจความถนัดด้านการเรียน
และอาชีพ 
- ภูมิใจใจตนเองและชืน่ชมผู้อื่น 

          - รบัรู้และเข้าใจปัญหาซบัซ้อน 
 

กลุ่มกิจกรรมเสริมสร้างการปรับตัวและดำรงชีวิต 
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงขั้น 

ป.๑ – ๓ ป.๔ - ๖ 
- รับรู้ความต้องการและความรูส้ึกของผู้อ่ืน 
- มีสามารถในการสื่อความรู้สึกและความต้องการ 
ของตนเองให้     ผู้อืน่รับรู ้
- แสดงออกทางอารมณ์เหมาะสมกับวัย 
- เป็นผู้ให้และผู้รับที่ด ี

- มีความสามารถในการทำงานและอยู่ร่วมกับ 
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

- เข้าใจแลยอมรับความต้องการ และความรู้สึกของผู้อ่ืน 
- มีสามารถในการสื่อสารความคิดความรู้สึกให้ผู้อื่น

เข้าใจได้ตามสถานการณ ์
- มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และแสดงออก

ได้เหมาะสมกับวยัและสถานการณ์ 
- ปฏิบัตตินให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียนและ

ชุมชน 
- มีความสามารถในการทำงานตามบทบาท หนา้ที่ และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 
กลุ่มกิจกรรมการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงขั้น 
ป.๑ – ๓ ป.๔ - ๖ 

- มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหางา่ย  
ๆ ของตนเอง 

- มีความสามารถในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาของ
ตนเองและร่วมตัดสนิใจแก้ไขปญัหาเกี่ยวกับครอบครัว
และโรงเรียน 

 
 

กลุ่มกิจกรรมการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงขั้น 

ป.๑ – ๓ ป.๔ - ๖ 
- มีความสามารถในการค้นหาขอ้มูลจากแหล่งที่อยู่
ใกล้ตัว 
- มีความสามารถในการเลือกและใช้ข้อมูลให้เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจำวนั 

- มีความสามารถในการค้นหาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
- มีความสามารถในการเลือกและใช้ข้อมูลให้เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจำวนั 

 



การประเมินผล 
การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เปน็เงื่อนไขสำคัญประการหนึ่ง สำหรับการผา่นช่วงชั้นหรือจบ

หลักสูตร ผู้เรียนต้องเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจน ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
ตามแนวประเมิน ดงันี ้

๑. ประเมินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและโครงการที่โรงเรียนจัดขึ้น อย่าง
หลากหลาย ตามสภาพจริงให้ไดผ้ลการประเมินที่ถูกต้อง ครบถ้วน 

๒. ครูที่ปรึกษากิจกรรม ผู้เรียนและผู้ปกครอง จะมบีทบาทในการประเมินดังนี้ 
 ครู 

➢ ต้องดูแลและพฒันาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษะตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
➢ ต้องสังเกต เก็บข้อมูลและรายงานพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
➢ ต้องศึกษาติดตาม ประเมินผล และพัฒนาผู้เรียนในกรณีผู้เรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรม 

 ผู้เรียน 
➢ ปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
➢ มีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๐% พร้อมทั้งแสดงการปฏบิัติกิจกรรม และ

พัฒนาการด้านต่างๆ 
➢ ถ้าไม่เกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ ต้องปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มเติมตามที่ครูเห็นชอบ 
➢ ประเมินตนเองและเพื่อนร่วมกิจกรรม 
➢ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการติดตามพัฒนาการของผู้เรียนกบัสถานศึกษาเปน็ระยะ ๆ 
➢ ผู้ปกครองบันทึกความเห็น สรุปพัฒนาการและการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน 

 เกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๘๐% ผู้เรียนผา่นจดุประสงคท์ี่สำคัญของแต่ละกิจกรรม 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

กิจกรรมลูกเสือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมลูกเสือ    
 ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖ ทุกคน  ได้ฝึกอบรมวิชาลูกเสือ  -  เนตรนารี  เพ่ือส่งเสริม
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ส่งเสริมความสามัคคี  มีวินัย  และบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม  โดยดำเนินการจัดกิจกรรมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ 
 พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา  ๘  ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  เพ่ือพัฒนา
ลูกเสือทั้งทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  และช่วยสร้างสรรค์สังคม  
เพ่ือให้เกิดความสามัคคี  และความเจริญก้าวหน้า  ทั้งนี้เพ่ือความสงบสุข  และความมั่งคงของประเทศชาติตาม
แนวทางดังต่อไปนี้ 

๑.  ให้มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง  และพ่ึงตนเอง 
๒. ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
๓. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
๔. ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม 
๕. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และความมั่งคงชองชาติ 

แนวการจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมลูกเสือ      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๓ 

 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบานการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษาวิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน้นระบบหมู่  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  โดยให้ผู้เรียนศึกษา
และฝึกปฏิบัติดังนี้ 

๑.  เตรียมลูกเสือสำรอง  นิยายเรื่อเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจกรรมลูกเสือสำรอง  การทำความ
เคารพเป็นหมู่(แกรนด์ฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบ
แถวเบื้องต้น  คำปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง   

๒. ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๑ , ๒  และ ๓  อนามัย  ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การ
ค้นหาธรรมชาติ  ความปลอดภัย  บริการ  ธง  และประเทศต่างๆ  การฝีมือ  กิจกรรม
กลางแจ้ง  การบันเทิง  การผูกเงื่อน  คำปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือสำรองโดยใช้กระบาน
การทำงาน  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการจัดการ  กระบวนการคิด
ริเริ่ม  สร้างสรรค์  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  ทางลูกเสือ  กระบวนการทางเทคโนโลยี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของ
ลูกเสือสำรอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง  และพ่ึงตนเอง  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็น
ใจผู้อ่ืน  บำเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์  รู้จักทำการฝีมือ พัฒนากาย  จิตใจ  และศีลธรรม  ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้อง
กับลัทธิทางการเมืองใดๆ  สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  
กิจกรรมลูกเสือ    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔-๖ 
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน้นระบบหมู่  สรุปการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  โดยให้ผู้เรียนศึกษาและ
ปฏิบัติในเรื่อง 

๑.  ความรู้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ  กิจกรรมกลางแจ้ง  ระเบียบ
แถว 



๒. การรู้จักดูแลตนเอง  การช่วยเหลือผู้อ่ืน  การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ  ทักษะทางวิชาลูกเสือ  งาน
อดิเรกและเรื่อท่ีน่าสนใจ  คำปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือ  ระเบียบแถว 

๓. การพ่ึงพาตนเอง  การบริการ  การผจญภัย  วิชาการของลูกเสือ  ระเบียบแถว  โดยใช้กระบวนการ
ทำงาน  กระบวนการแก้ปัญหา  ระบวนการกลุ่ม  กระบวนการจัดการ  กระบวนการคิดริเริ่ม  
สร้างสรรค์  กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ  กระบวนการทางเทคโนโลยี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของลูกเสือ
สามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง  และพ่ึงตนเอง  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  
บำเพ็ญตนเพื่อสารธารณประโยชน์  รู้จักทำการฝีมือ  พัฒนากาย  จิตใจ  และศีลธรรม  ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิ
ทางการเมืองใดๆ  สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชา  
 

(เตรียมลูกเสือสำรองและลูกเสือสำรองดาวดวงที่ ๑     กลุ่มสร้างความเป็นผู้นำ 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑                         เวลา ๓๐ ชั่วโมง 
 

 
 

     เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน 
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่และปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง  
เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสำรองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติ
ในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  ในเรื่องต่อไปนี้ 

๑. เตรียมลูกเสือสำรอง  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพหมู่ (แกรนด์
ฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย ระเบียบแถว  เบื้องต้น  คำปฏิญาณ  กฎ
และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง 

๒. ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๑  อนามัย  ความสามารถเชิงทักษะ การสำรวจ การค้นหาธรรมชาติ  ความ
ปลอดภัย บริการ ธงและประเทศต่าง ๆ การฝีมือ กิจกรรมกลางแจ้ง การบันเทิง  การผูกเงื่อน  คำ
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๑  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  กฎ 
และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง   มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มี
ระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  รู้จักบำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝน
ทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและความม่ันคงของชาติ  และ
สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงพาตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์  สุจริต   มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
๔. ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ความมั่นคง 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน 
๗. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชา 
 

(ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๒)         กลุ่มสร้างความเป็นผู้นำ 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๒                  เวลา ๓๐ ชั่วโมง 
 

 

 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  คติพจน์และกฎของลูกเสือ
สำรอง  ศึกษาเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสำรองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  
ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกองใน
เรื่องต่อไปนี้ 
 ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๒  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพหมู่  (แกรน
ฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถว คำปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ
สำรอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การค้นหาธรรมชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น  
ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศต่าง ๆ  การฝีมือที่ใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  กิจกรรม
กลางแจ้ง  การบันเทิงที่ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๒  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  กฎและ
คติพจน์ของลูกเสือสำรอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบวินัย  
และเห็นอกเห็นใจ  รู้จักบำเพ็ญเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตาม
ความเหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  ความม่ันคงของชาติ  และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มีนิสัยในการสังเกต   จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์  สุจริต   มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๔. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความมั่นคงของชาติ 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน  สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได้ 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชา  

(ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๓)               กลุ่มสร้างความเป็นผู้นำ 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๓                   เวลา ๓๐ ชั่วโมง 
 

 
 

 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  คติพจน์และกฎของลูกเสือ
สำรอง  ศึกษาเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสำรองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  
ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกองใน
เรื่องต่อไปนี้ 
 ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๓  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพหมู่  (แกรน
ฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถว คำปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ
สำรอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การค้นหาธรรมชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น  
ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศต่าง ๆ  การฝีมือที่ใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  กิจกรรม
กลางแจ้ง  การบันเทิงที่ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๓  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  กฎและ
คติพจน์ของลูกเสือสำรอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบวินัย  
และเห็นอกเห็นใจ  รู้จักบำเพ็ญเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตาม
ความเหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  ความม่ันคงของชาติ  และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มีนิสัยในการสังเกต   จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์  สุจริต   มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๔. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความมั่นคงของชาติ 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน  สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได้ 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี)                      กลุ่มสร้างความเป็นผู้นำ 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๔                         เวลา ๓๐ ชั่วโมง 
 

 
 

 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  วิเคราะห์ วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณ คติพจน์  และกฎของ
ลูกเสือสามัญ  เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง  ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  
ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู้และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรมประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ลดภาวะโลกร้อนและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ลูกเสือ  ประวัติของ Load  Baden  Powell  พระราชประวัติสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
วิวัฒนาการของกระบวนการ  ลูกเสือไทยและลูกเสือโลก  การทำความเคารพ  การแสดงรหัส  การจับมือซ้าย   
กิจกรรมกลางแจ้ง  ระเบียบแถวท่ามือเปล่า  ท่ามือไม้พลวง  การใช้สัญญามือและนกหวีด การตั้งแถวและการเรียน
แถว 
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  และคติพจน์ของ
ลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็น
อกเห็นใจผู้อ่ืน  บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง  ประโยชน์และ
สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
๔. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
๗. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชา  

กิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือโท)           กลุ่มสร้างความเป็นผู้นำ 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๕                    เวลา ๓๐ ชั่วโมง 
  

 

 เปิดประชุมกองดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณ  คติพจน์และกฎของ
ลูกเสือสามัญ  เรียนรู้จากคิดและปฏิบัติจริง  ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  
ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู้  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ลดภาวะโลกร้อนและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้ทักษะในทางวิชาลูกเสือ  
การรู้จักดูแลตนเอง  การช่วยเหลือผู้อื่น  การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ  ทำงานอดิเรก  และเรื่องท่ีสนใจ 
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  และคติพจน์ของ
ลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็น
อกเห็นใจผู้อ่ืน  บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง  ประโยชน์และ
สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
๔. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
๗. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชา 
 

ลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือเอก)             กลุ่มสร้างความเป็นผู้นำ 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๖                     เวลา ๓๐ ชั่วโมง 
     

 

       เปิดประชุมกองดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  คติพจน์  และกฎของลูกเสือ
สามัญ  วิชาการของลูกเสือ  ระเบียบแถว  การพึ่งตนเอง   การผจญภัย  การใช้สัญลักษณ์  สมาชิกลูกเสือสามัญ  ที่
มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน   เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง   ศึกษาธรรมชาติ  วัฒนธรรมประเพณี   ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้วยความสนใจ    ใฝ่รู้  และประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  และคติพจน์
ของ ลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และ
เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง  
ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
๔. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
๗. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

กจิกรรมชุมนุม 

 
 
 
 
 
 



ความหมาย 
กิจกรรมชุมนุม หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความถนัด ความสนใจ ตามความต้องการของผู้เรียน 

เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเติมเต็มความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพ่ือการ
ค้นพบความถนัดความสนใจของตนเอง และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะของสังคม และ
ปลูกฝังจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม 

 

หลักการ 
กิจกรรมชุมนุม มีหลักการที่สำคัญดังนี้ 
๑.  เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรมของผู้เรียนตามความ   สมัครใจ 
๒.  เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกันทำงานเป็นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และช่วยกัน  แก้ปัญหา 
๓.  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
๔.  เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน รวมทั้งบริบทของ สถานศึกษาและท้องถิ่น 
 

วัตถุประสงค ์
๑.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิด  ประสบการณ์ท้ังทาง
วิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
๒.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพและบุคลิกภาพด้านร่างกายและจิตใจที่ดี 
๔.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
๕.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในระบอบประชาธิปไตย 

 
พฤติกรรมบ่งช้ีและเป้าหมาย 

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว สามารถกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้หรือตัวชี้วัดและเป้าหมายการจัดกิจกรรมได้ดังต่อไปนี้ 
วัตถุประสงค์ พฤติกรรมบ่งช้ี/ตัวชี้วัด เป้าหมายการจัดกิจกรรม 

๑. พัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ด้านการคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพ่ือให้เกิดทักษะ 
ทั้งประสบการณ์และวิชาชีพ
ตามศักยภาพ 

๑.  มีการจัดทำโครงงาน/ ผลงาน/ชิ้นงาน 
๒. เกดิทักษะการคิด การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา 
๓.  มีทักษะการวางแผนและการจัดการ 
๔.  รู้เข้าใจความสนใจความถนัดและ 
ศักยภาพของตน 
๕.  ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้อง 
๖. มีจินตนาการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และ
ทักษะจนเกิดเป็นโครงงาน 
ผลงาน ชิ้นงานตาม 
ศักยภาพของแต่ละบุคคล  

๒. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

๑.  มีกิริยามารยาทที่ดี 
๒.  มีระเบียบวินัย 
๓.  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
๔.  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
๕.  มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตน 
๖.  มีความสามัคคี 
๗.  มีน้ำใจต่อครู เพ่ือนและผู้อ่ืน 
๘.  รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
๙.  ตรงต่อเวลา 
๑๐.  อนุรักษ์ พัฒนาและรักษาสมบัติของโรงเรียน 

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยม ที่พึงประสงค์เป็น
แบบอย่างแก่ผู้อ่ืนได้ 

๓. มีสุขภาพและบุคลิกภาพ ๑.  รู้จักการรักษาสุขภาพส่วนตัว ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ



ด้าน 
ร่างกายและจิตใจที่ดี 

๒.  รา่เริงแจ่มใส มีความมั่นคงทางอารมณ์ 
๓.  อดทน อดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุ 
๔.  มีสมาธิต่อการทำงาน 
๕.  มีสุนทรียภาพทางอารมณ์ 

สุขภาพจิตดี และดำรงชีวิตอย่าง
มีความสุข 

๔. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

๑.  บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
๒.  ใช้เวลาที่มีให้เกิดประโยชน์ 

ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

๕. มีมนุษยส์ัมพันธ์ในการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในระบอบ
ประชาธิปไตย 

๑.  มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
๒.  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๓.  เคารพในกฎ กติกาของกลุ่มและสังคม 
๔. รับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

ผู้เรียนสามารทำงานและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
ขอบข่าย 
กิจกรรมชุมนุม มีขอบข่ายดังนี้ 
๑.  เป็นกิจกรรมจัดตามความสนใจของผู้เรียน 
๒.  เป็นกิจกรรมที่จัดเสริมหลักสูตรสถานศึกษาในด้านความรู้และทักษะปฏิบัติ ของผู้เรียน 
๓.  สามารถจัดได้ท้ังในและนอกสถานศึกษา และทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน 
 

แนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุม 
จุดหมาย ของกิจกรรมชุมนุม  
 ๑.  เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรพ้ืนฐานสถานศึกษา 
 ๒.  เพ่ือให้มีทักษะในการทำงานร่วมกัน 
 ๓.  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการทำงาน 
 ๔.  เพ่ือให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 ๕.  เพ่ือให้มีความรับผิดชอบ ขยัน  ประหยัด   อดทน  และมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
 
 

การจัดกิจกรรมชุมนุม 
การจัดกิจกรรมชุมนุม ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 

 ประเภทของกิจกรรมชุมนุม 
การจัดการกิจกรรมชุมนุมแบ่งออกเป็น ๔  ประเภท ดังนี้ 
          ก. กิจกรรมชุมนุมเชิงวิชาการ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระ เป็นกิจกรรมที่
มุ่งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านวิชาการในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียน และเสริมบทเรียน เพ่ือให้เกิดประโยชน์
และคุณค่าในชีวิตประจำวัน คือ    ชุมนุมภาษาไทย/รักการอ่าน 
          ข. กิจกรรมชุมนุมเพ่ือพัฒนาสังคม และจิตใจ เป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างเสริมนิสัยการทำประโยชน์เพื่อสังคม 
เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง ปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยที่เอ้ือต่อการทำประโยชน์เพื่อสังคม เห็นแนวทางที่
จะทำประโยชน์ให้กับสังคม และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ คือ ชุมนุมพุทธศาสน์ 
          ค. กิจกรรมชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการ 
รักษา ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นักเรียนรู้จัก แลกเปลี่ยน เผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้ความคิด ประสบการณ์
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการช่วยเหลือหรือในการให้ความร่วมมือในกิจกรรมขององค์การภายในและ
ภายนอก โรงเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม คือ ชุมนุมศิลปะและวัฒนธรรม 



          ง. กิจกรรมชุมนุมเพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในความเป็น
ไทยอันมีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตระหนักถึงความสำคัญและความเป็นมาของชาติไทย และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ คือ    ชุมนุมนาฏศิลป์ 
 

หลักเกณฑ์การจัดตั้งชุมนุม 
          โรงเรียนได้จัดกิจกรรมชุมนุมในช่วงชั้นที่ ๒ โดยจัดอย่างหลากหลาย เพ่ือสนองความสนใจ ความถนัด 
เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียน ได้เลือกกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 
โดยเลือกกิจกรรมตามที่โรงเรียนได้จัดไว้ให้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   ๑. ครู หรือนักเรียน ที่มีความประสงค์จัดตั้งชุมนุม เขียนโครงการเสนอต่อหัวหน้างานวิชาการ 
    ๒. กิจกรรมชุมนุมท่ีขออนุญาตจัดตั้งนั้น ต้องมีครูที่ปรึกษาชุมนุม ๑ คน  
    ๓. ชุมนุมประกอบด้วยสมาชิกในอัตราส่วนนักเรียนต่อครูที่ ๑๐ – ๓๐ : ๑) 
หน้าทีข่องครูที่ปรึกษาชุมนุม  
          ครูทุกคนต้องเป็นครูที่ปรึกษาชุมนุมตามคำขอของผู้เรียนหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย ซึ่งจะต้องมีบทบาท
ดังต่อไปนี้ 
    ๑.  ปฐมนิเทศให้นักเรียนเข้าใจเป้าหมายและวิธีการดำเนินการจัดกิจกรรมชุมนุม 
          ๒.  เลือกตั้งคณะกรรมการ  จัดให้นักเรียนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมชุมนุม 
      ๓.   ส่งเสริมการจัดทำแผนงาน/โครงการ    ส่งเสริมให้นักเรียนที่เป็นสมาชิกของกิจกรรมร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการจัดทำแผนงาน/โครงการและปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างอิสระ 
     ๔.  ประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านทรัพยากรตามความเหมาะสม 
     ๕.  ให้คำปรึกษา ดูแล ติดตามการจัดกิจกรรมของนักเรียนให้เป็นไปตามแผนงานด้วยความเรียบร้อยและ
ปลอดภัย 
     ๖. ประเมินผล ประเมินผลการเข้าร่วมและการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
     ๗.  สรุปและรายงานผล  จัดกิจกรรมต่อหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 การประเมินผลการจัดกจิกรรม โครงการ ชุมนุม 

การประเมินผลการจัดกิจกรรม โครงการ ชุมนุมเป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่ง สำหรับการผ่านช่วงชั้นหรือ
จบหลักสูตร นักเรียนต้องเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรม โครงการ ชุมนุมตลอดจนผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
กำหนดตามแนวประเมินดังนี้ 
          ๑. ประเมินการร่วมกิจกรรม โครงการ ชุมนุมตามวัตถุประสงค์ของชุมนุม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตาม
สภาพจริงให้ได้ผลการประเมินที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
          ๒. ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม และนักเรียนจะมีบทบาทในการประเมินดังนี้ 
                  ๒.๑ ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม 
                        (๑) ต้องดูแลและพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
                         (๒) ต้องรายงานเวลา และพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
                         (๓) ต้องศึกษาติดตาม และพัฒนานักเรียนในที่กรณีนักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
                  ๒.๒ นักเรียน 
                       (๑) ปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
                       (๒) มีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ80 ของเวลาเรียนทั้งหมด พร้อมทั้ง
แสดงผลการปฏิบัติกิจกรรม และพัฒนาการด้านต่าง ๆ 
                         (๓) ถ้าไม่เกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ ต้องปฏิบัติกิจกรรมเพ่ิมเติมตามที่ครูที่ปรึกษา
กิจกรรมมอบหมาย 
           ๓. เกณฑ์การผ่านกิจกรรม โครงการ ชุมนุม 



               ๓.๑ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด  
               ๓.๒ นักเรียนผ่านจุดประสงค์ที่สำคัญของแต่ละกิจกรรม  
               ๓.๓ นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน จึงได้ผลการเรียน   “ผ” ในกิจกรรม โครงการ ชุมนุม 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  และประเทศชาติ 
๒. เพ่ือสร้างคุณลักษณะคือ การทำความดี  รู้จักเสียสละ  ขยันหมั่นเพียรและการเป็นสมาชิกท่ีดี

ของครอบครัว โรงเรียน ชุนชน 
๓. เพ่ือสร้างคุณลักษณะการมีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ การรู้จักทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

ปรับตัวเข้ากับ สิ่งแวดล้อม 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๕. เพ่ือสร้างมีวินัย ความอดทนเสียสละการสังเกต การร่วมมือกบัคนอ่ืน รักการทำงาน  มี

ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ และการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี 
๖. สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้ 

 
แนวการจัดกิจกรรม 

 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำประโยชน์ตาม
ความสามารถ  ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม  ความ
เสียสละต่อสังคม  มีจิตใจมุ่งทำประโยชน์ต่อครอบครัว  ชุมชนและสังคมกิจกรรมสำคัญได้แก่  กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  กิจกรรมดำรงรักษา  สืบสาน  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 เวลาเรียนสำหรับกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในส่วนกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
จัดสรรเวลาให้ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่  ๑-๖  รวม  ๖  ปี  จำนวน  ๖๐  ชั่วโมง(เฉลี่ย  ปีละ  ๑๐  ชั่วโมง) 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ในระดับประถมศึกษาปีที่  ๑-๖  เป็นการจัดกิจกรรม
ภายในเวลาเรียน  โดยให้ผู้เรียนรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมลงในสมุดบันทึก  และมีผู้รับรองผลการเข้าร่วม
กิจกรรมทุกครั้ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชา 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                          กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ - ๖                                   เวลา  ๑๐  ช่ัวโมง 
  

 

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสมัครใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  ฝึกการทำงานที่สอดคล้องกับ
ชีวิตจริง  ตลอดจนสะท้อนความรู้  ทักษะ และประสบการณ์  สำรวจและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็น
ระบบ  เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  และใช้ความคิดสร้างสรรค์  การบริการด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และส่วนรวม  เสริมสร้างความมีน้ำใจ  เอ้ืออาทร  ความเป็นพลเมืองดีและความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว
และสังคม  คิดออกแบบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัคร  จิตอาสา  เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
  เพ่ือให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  
สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดและความสนใจใน
ลักษณะอาสาสมัคร  พัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีจิต
สาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  และประเทศชาติ 
๒. เพ่ือสร้างคุณลักษณะคือ การทำความดี  รู้จักเสียสละ  ขยันหมั่นเพียรและการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

ครอบครัว โรงเรียน ชุนชน 
๓. เพ่ือสร้างคุณลักษณะการมีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ การรู้จักทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ปรับตัว

เข้ากับ สิ่งแวดล้อม 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๕. เพ่ือสร้างมีวินัย ความอดทนเสียสละการสังเกต การร่วมมือกับคนอ่ืน รักการทำงาน  มีความคิด ริเริ่ม

สร้างสรรค์ และการเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี 
๖. สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้ 

รวม  ๖ ผลการเรียนรู้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
               ๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด  
               ๒. นักเรียนผ่านจุดประสงค์ที่สำคัญของแต่ละกิจกรรม  
               ๓. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน จึงได้ผลการเรียน   “ผ” ในกิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้           PBL พอเพียง/โครงการปราชญ์ชุมชน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖              เวลา     ๘๐  ช่ัวโมง  
     

 

ศึกษาเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้  ทักษะชีวิต และทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการสร้างผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิดวิพากย์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ สื่อสารความคิด
ออกมา ทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์  คิดนอกกรอบ และสร้างนวัตกรรมใหม่ 

โดยใช้กระบวนการแรงบันดาลใจ มองไปข้างหน้า วางแผน ค้นหาทางเลือก ยอมรับผลการตัดสินใจ
ของตนเองและผู้อื่น ความยืดหยุ่น  

ด้วยการรู้จักเสพข่าวสารทุกสถานการณ์  รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร รู้จักค้นคว้าหาความรู้โดยใช้
เครื่องมือไอท ี เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
ผลการเรียนรู้ 
๑. นักเรียนมีทักษะในการคิดวิพากย์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถสื่อสารความคิดออกมาในสิ่งที่สร้างสรรค์
และมีประโยชน์ได้ 
๒. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ด้วยกระบวนการทำงานเป็นทีมได้ 
๓. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  คิดนอกกรอบ และสร้างนวัตกรรมใหม่ซ่ึงเป็นความรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับ
ชุมชนที่อาศัยอยู่ได้ 
๔. นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการทำงานและมองไปข้างหน้าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเข้าใจ 
๕. นักเรียนสามารถวางแผนการทำงานและค้นหาทางเลือกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๖. นักเรียนสามารถยอมรับผลการตัดสินใจของตนเองและผู้อื่นได้ 
๗. นักเรียนมีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการที่หลากหลายในทำงานได้ 
๘. นักเรียนรู้จักเสพข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ 
๙. นักเรียนรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
๑๐. นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้โดยใช้เครื่องมือไอทีในทางที่เป็นประโยชน์ได้  
๑๑. เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

รวมทั้งหมด  ๑๑  ผลการเรียนรู้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
               ๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด  
               ๒. นักเรียนผ่านจุดประสงค์ที่สำคัญของแต่ละกิจกรรม  
               ๓. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน จึงได้ผลการเรียน   “ผ” ในกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้      เรียนรู้นอกห้องเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑      เวลา     ๑๐  ช่ัวโมง  
 

 

ศึกษาค้นคว้า  และเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง   ถนน  แม่น้ำใน ชุมชน   สถานที่สำคัญ  วัด โรงเรียน 
ตลาด สถานที่ราชการ โรงพยาบาล  บุคคลสำคัญ    ผู้นำชุมชน  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  โดยใช้ทักษะ
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ กระบวนการทางสังคมและกระบวนการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจ เห็นความสำคัญ มจีิตำนึกรักท้องถิ่น เห็นคุณค่าในความเป็นมาของชุมชน  เกิดความรักและหวงแหนในชุมชน
ของตน ยอมรับความแตกต่างในการดำเนนิชีวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู ้

๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของชุมชน  
๒. บอกชื่อถนน  แม่น้ำและชุมชน ได้ 
๓. บอกสถานที่สำคัญในชุมชนได้ 
๔. บอกประวัติบุคคลสำคัญในชุมชนได้ 

 

 
รวมทั้งหมด  ๔   ผลการเรียนรู้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

               ๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด  
               ๒. นักเรียนผ่านจุดประสงค์ที่สำคัญของแต่ละกิจกรรม  
               ๓. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน จึงได้ผลการเรียน   “ผ” ในกิจกรรม  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้      เรียนรู้นอกห้องเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒       เวลา     ๑๐  ช่ัวโมง  
 

 

ศึกษาค้นคว้า  และเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ทางด้านภาษา  ประเพณี  การแต่งกาย  
อาหาร  สถานที่สำคัญ  วัด   โรงเรียน  รพ.สต.  บุคคลสำคญั  ผู้นำท้องถิ่น 

 
  โดยใช้ทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการทางสังคมและกระบวนการ
นำเสนอข้อมูล 
  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมความเป็นมาของชุมชน  เกิด
ความรักและหวงแหนในชุมชนของตน ยอมรับความแตกต่างในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรียนรู ้

๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมในชุมชน 
๒. บอกสถานที่สำคัญในชุมชน 
๓. บอกบุคคลสำคัญในชุมชนได้  

 
รวมทั้งหมด  ๓  ผลการเรียนรู ้

 
เกณฑ์การประเมิน 

               ๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด  
               ๒. นักเรียนผ่านจุดประสงค์ที่สำคัญของแต่ละกิจกรรม  
               ๓. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน จึงได้ผลการเรียน   “ผ” ในกิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้      เรียนรู้นอกห้องเรียน 
ชั้นประถมศกึษาปีที่  ๓      เวลา     ๑๐  ช่ัวโมง  
 

 
ศึกษาค้นคว้า  และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม  สถานที่

สำคัญ ประวัติบุคคลสำคัญ และมีส่วนร่วมในการสืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่ 
  โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน  ทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการทาง
สังคมและกระบวนการนำเสนอข้อมูล 
  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมความเป็นมาของชุมชน  เกิด
ความรักและหวงแหนในชุมชนของตน ยอมรับความแตกต่างในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรียนรู ้

๑. บอกประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาในชุมชนได้ 
๒. รู้  เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการสืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่ 
๓. สามารถปฏิบัติได้จริง 
๔. บอกสถานที่สำคัญในชุมชนได้ 
๕. บอกประวัติบุคคลสำคัญในชุมชนได ้ 

 
 
รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู ้
 

เกณฑ์การประเมิน 
               ๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด  
               ๒. นักเรียนผ่านจุดประสงค์ที่สำคัญของแต่ละกิจกรรม  
               ๓. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน จึงได้ผลการเรียน   “ผ” ในกิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้      เรียนรู้นอกห้องเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔      เวลา     ๑๐  ช่ัวโมง  
 

 
ศึกษาค้นคว้า  และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่ราชการ และสถานประกอบการ 

บอกประวัติบุคคลสำคัญ  และมีส่วนร่วมในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
  โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของปราชญ์ชุมชน  ทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ กระบวนการทางสังคมและกระบวนการนำเสนอข้อมูล 
  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น  เกิดความรักและหวงแหน
ในชุมชนของตน ยอมรับความแตกต่างในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู ้

๑. บอกประวัติความเป็นมาของสถานที่ราชการ และสถานประกอบการในชุมชนได้ 
๒. บอกประวัติบุคคลสำคัญในชุมชนได ้ 
๓. รู้  เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 

 
 
 
รวมทั้งหมด  ๓  ผลการเรียนรู ้

 
เกณฑ์การประเมิน 

               ๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด  
               ๒. นักเรียนผ่านจุดประสงค์ที่สำคัญของแต่ละกิจกรรม  
               ๓. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน จึงได้ผลการเรียน   “ผ” ในกิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้      เรียนรู้นอกห้องเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕      เวลา     ๑๐  ช่ัวโมง  
 

 
ศึกษาค้นคว้า  และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่ราชการ และสถานประกอบการ 

บอกประวัติบุคคลสำคัญ  และมีส่วนร่วมในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
  โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของปราชญ์ชุมชน  ทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ กระบวนการทางสังคมและกระบวนการนำเสนอข้อมูล 
  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น  เกิดความรักและหวงแหน
ในชุมชนของตน ยอมรับความแตกต่างในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู ้

๑. บอกประวัติความเป็นมาของสถานที่ราชการ และสถานประกอบการในชุมชนได้ 
๒. บอกประวัติบุคคลสำคัญในชุมชนได ้ 
๓. รู้  เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
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ส่วนที่  ๕ 
 

เกณฑ์การจบการศึกษา 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือการประเมินเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบผลสำเร็จนั้น  ผู้เรียน
จะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะ
เป็นระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา   ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ    การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสน เทศที่แสดงพัฒนาการ
ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้   ผู้สอน
ดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การ
ซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใช้
แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มี  การสอนซ่อมเสริม  

    การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้ เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้  อัน
เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ ่งที ่จะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดย
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการเพ่ือตัดสินผลการเรียนของ
ผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของผู้ เรียนใน
สถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการ
ปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง
และชุมชน   
 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา   ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต้นสังกัดในการดำเนินการจัดสอบนอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถาน   
ศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔.  การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียน  ในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๖  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้



เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 

 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน  ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จำแนกตาม
สภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  กลุ่มผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม  กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียน
ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจ
ของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบ
ความสำเร็จในการเรียน 

 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ 
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน 
 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 

      ๑.๑ การตัดสินผลการเรยีน 
    โรงเรียนใช้การตัดสินผลการเรียนรายวิชา  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การอ่านคิดวิเคราะห์  และ

เขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยมีเกณฑ์การจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
๑. ผู้เรียนรายวิชาพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๓  ปีละไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ชั่วโมง  หรือไม่น้อย

กว่า  ๘๐๐  ชั่วโมง/ปี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖  ปีละไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ชั่วโมง  หรือไม่น้อย
กว่า  ๙๖๐  ชั่วโมง/ปี   

๒. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐานตาม
โครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  และรายวิชา/กิจกรรม
เพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๓. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน  ระดับ  ๑  ขึ้นไปทุกรายวิชาพ้ืนฐาน  จึงจะถือว่า
ผ่านรายวิชาพ้ืนฐาน 

๔. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีเยี่ยม/ดี/ผ่าน 
๕. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับดีเยี่ยม/ดี/ผ่าน 
๖. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงชั้นที่  ๑ ปีละ  

๑๖๐  ชั่วโมง และในช่วงชั้นที่  ๒ ปีละ  ๒๘๐  ชั่วโมง และได้ผลการประเมิน  “ผ”  ทุก
กิจกรรม 

 ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูล
ของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตาม
ศักยภาพ    
  
 
  

  ๑.๒  การรายงานผลการเรียน 



 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า  ในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงาน ให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ หรืออย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อนมาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

************************************* 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดทำ 
 

         ทีป่รึกษา 
 

      ๑.  นางสาวพัณณ์ชิตา   ภัทรชัยธนพงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระ 

      ๒.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลท่าพระ 
 
         คณะทำงาน 
 

๑. นางสาวพัณณ์ชิตา   ภัทรชัยธนพงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน               
        ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระ  ประธานกรรมการ 

๒. นางกิ่งแก้ว    โพธิ์กะต้น  ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓. นายกัมปนาท    แพงถิ่น  ครชูำนาญการ   กรรมการ 
๔. นางสาววรรณภา  ฝ่ายเคนา ครชูำนาญการ    กรรมการ 
๕. นางวีณา     มะปะเต  คร ู    กรรมการ 
๖. นางสาวสุกัญญา  ช่างหล่อ  คร ู    กรรมการ 
๗. นางสาวบริมาส  ต่อเติมตระกูล ผู้ช่วยครู   กรรมการ 
๘. นายกิ่งฟ้า  จันทร์มหา  ผู้ช่วยครู   กรรมการ 
๙. นายณัฐพง ปลื้มใจ  ครูดนตรี   กรรมการ 
๑๐.นางสาวอมรพรรณ   พันนาเคน ครชูำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกความเห็นชอบ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลำดับ
ที่ 

 

ชื่อ – สกุล 
 

ตำแหน่ง 
 

ตัวแทน 
 

ลายมือชื่อ 
 

๑ 
 

พระราชประสิทธิคุณ ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 

๒ 
 

นายสังคม  เหง้าจำปา 
 

กรรมการ 
 

ผู้แทนศาสนา 
 

 

๓ 
 

นางจำเนียร  สิงห์งาม 
 

กรรมการ 
 

ผู้แทนผู้ปกครอง 
 

 

๔ 
 

นางสาววรรณภา  ฝ่ายเคนา 
 

กรรมการ 
 

ผู้แทนคร ู
 

 

๕ 
 

นางวาทินี  ศิรพิันธ์ 
 

กรรมการ 
 

ผู้แทนองค์กรชุมชน 
 

 

๖ 
 

นายธนศักดิ์  ผิวเมืองปัก 
 

กรรมการ 
 

ผู้แทนอปท. 
 

 

๗ 
 

นางรัชนี  แก้วตีนแท่น 
 

กรรมการ 
 

ผู้แทนศิษย์เก่า 
 

 

๘ 
 

นางเอมอร  ตาตินิจ 
 

กรรมการ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 

๙ 
 

นางสาวพัณณ์ชิตา  ภัทรชัยธนพงศ์ กรรมการและ
เลขานุการ 

ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

 

 
 

 

 

 

 


