
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 
เรื่อง   ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี  พุทธศักราช  2559 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) 
****************** 

 

เพ่ือให๎การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมํชลบุรี กองการศึกษา ศาสนา   
และวัฒนธรรม  สังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดชลบุรี สอดคล๎องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  
เศรษฐกิจ  สังคมและความเจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาการ สนองนโยบาย คุณธรรมน าความรู๎  ตอบสนองความ
ต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน ท๎องถิ่นและสังคม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ และสอดคล๎อง 
กับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยํางเป็นรูปธรรม โดยการปรับลดเวลาเรียน
ของเด็กให๎น๎อยลง เป็นการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ โดยพิจารณาปรับลดชั่วโมงเรียนของบางวิชาให๎น๎อยลง 
และไมํกระทบเนื้อหาหลักท่ีเด็ก ๆ ควรเรียนรู๎ ให๎ครบถ๎วนอยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร๎างสรรค์ 

เพ่ือให๎เป็นไปตามคณะรัฐมนตรีได๎มีมติเห็นชอบให๎บรรจุหลักสูตร "โตไปไมํโกง" เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2558 เข๎าในโครงสร๎าง สํวนกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน และเม่ือวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรี  ได๎มีมติให๎สถานศึกษาได๎ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (ลดเวลาเรียน - เพ่ิมเวลารู๎) สอดคล๎อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และแผนการศึกษา
แหํงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 - 2559) เน๎นน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว) มาบูรณาการเข๎ากับทุกกลุํมสาระ และสถานศึกษายังเป็นสมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  ที่ต๎องด าเนินการน างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการเข๎ากับทุกกลุํมสาระเพ่ือ
เป็นสื่อในการสร๎างจิตส านึกด๎านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให๎เยาวชนนั้น ได๎ใกล๎ชิดกับพืชพรรณไม๎ เห็นคุณคํา 
ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะกํอให๎เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ จึงประกาศให๎ใช๎หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมํชลบุรี  พุทธศักราช  2559  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2558)  ตั้งแตํปีการศึกษา 2559  เป็นต๎นไป 

ทั้งนี้  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมํชลบุรี พุทธศักราช 2559 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง)  ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เมื่อวันที่ 22  เมษายน  2559  จงึประกาศให๎ใช๎หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
เมืองใหมํชลบุรี พุทธศักราช  2559 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551      
(ฉบับปรับปรุง) ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 

ประกาศ ณ วันที่  22  เมษายน  พ.ศ.2559 

 
 

 
(ลงชื่อ)                                                            (ลงชื่อ) 
 
              (นายวิทยา  คุณปลื้ม)                                          (นายสิราวชิญ์  ส านกัสกุล) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          ผู๎อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมํชลบุรี 



ค าน า 
 

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎ประกาศใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยก าหนดให๎โรงเรียนต๎นแบบการใช๎หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพร๎อม  
เริ่มใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 
 1. ปีการศึกษา 2552 ให๎ใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ในโรงเรียนต๎นแบบการใช๎หลักสูตรฯ 
 2. ปีการศึกษา 2553 ให๎ใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในโรงเรียนทั่วไปและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5  
 3. ปีการศึกษา 2554 เป็นต๎นไป ให๎ใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ทุกชั้นเรียน 

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมํชลบุรี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารสํวน
จังหวัดชลบุรี ได๎ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  เป็นแกนหลักเพ่ือก าหนดการจัดท าโครงสร๎างและสาระหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ซึ่งในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาครั้งนี้ เป็นการสร๎าง
หลักสูตรที่อาศัยการมีสํวนรํวมของนักเรียน คณะครู  ผู๎ปกครองและชุมชน ทั้งนี้เพ่ือให๎สามารถขับเคลื่อนไปสูํ
การจัดการเรียนรู๎ที่สํงผลให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพด๎านความรู๎และทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู๎เพ่ือพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต และเพ่ือให๎เป็นไปตามเจตนารมณ์ 
ในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
2551    

ในปีการศึกษา 2559  นี้ทางโรงเรียนได๎รํวมกันจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมํ
ชลบุรี  พุทธศักราช  2559 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง)
เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการน าหลักสูตรไปใช๎อยํางมีประสิทธิภาพและเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎
เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพความสามารถในการปรับตัวให๎อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข
ทั้งในสังคมไทยและสังคมโลกตํอไป 

ขอขอบคุณผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนที่ให๎ความรํวมมือและมีสํวนรํวมในการพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้
ให๎มีความสมบูรณ์และเหมาะสมตามบริบทตํอการจัดการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมํชลบุรี   ตั้งแต ํ
ปีการศึกษา  2559  เป็นต๎นไป 
  
                                                 (ลงชื่อ) 

    (นายสิราวิชญ์  ส านักสกุล) 
ผู๎อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมํชลบุรี 

 เมษายน 2559 
 
              



สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
  
ความน า 1 
วิสัยทัศน์โรงเรียน 2 
สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน 2 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3 
โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา 4 
โครงสร๎างหลักสูตรชั้นปี 5 

- โครงสร๎างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 5 
- โครงสร๎างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 6 
- โครงสร๎างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 7 
- โครงสร๎างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 8 
- โครงสร๎างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 9 
- โครงสร๎างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 10 

โครงสร๎างรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 11 
- รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 11 
- รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม  กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 11 
- รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม  กลุํมสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ 11 
- รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม  กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
12 

- รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม  กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 13 
- รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม  กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 13 
- รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม  กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
13 

- รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
(อังกฤษ) 

14 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 15 
- กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  รายวิชาพ้ืนฐาน (ป.1 -  6) 15 – 20 
- กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  รายวิชาพ้ืนฐาน (ป.1 -  6) 21 – 30 
- กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ รายวิชาพ้ืนฐาน (ป.1 -  6) 32. - 37 
- กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

รายวิชาพ้ืนฐาน (ป.1 -  6) 
39 - 44 
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- กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา  รายวิชาพ้ืนฐาน (ป.1 -  6)                                                                     51 - 56 

 
  



สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง หน้า 
  

- กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ  รายวิชาพ้ืนฐาน (ป.1 -  6) 57 – 66 
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6) 
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- กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  รายวิชาพ้ืนฐาน (ป.1 -  6) 74 - 79 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 80 

- ภาษาจีน 1  
- ภาษาจีน 2  
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- ภาษาจีน 4  
- ภาษาจีน 5  
- ภาษาจีน 6  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 98 
- กิจกรรมแนะแนว (ชั้นประถมศึกษาปีที  1 – 6) 98 
- กิจกรรมนักเรียน  (เตรียมลูกเสือส ารองและลูกเสือส ารองดาวดวงที่ 1) 99 
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- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  (ชั้นประถมศึกษาปีที  1 – 6) 105 
- กิจกรรมนักเรียน  (กิจกรรมชุมนุมเพ่ือสํงเสริมศักยภาพผู๎เรียน 8 กลุํม

สาระการเรียนรู๎ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎  
106 

แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 114 
เกณฑ์การจบหลักสูตร  ระดับประถมศึกษา 115 
ภาคผนวก/ค าสั่งต่างๆ  
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เรื่อง หน้า 
  
แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 114 
เกณฑ์การจบหลักสูตร  ระดับประถมศึกษา 115 
ภาคผนวก/ค าสั่งต่างๆ  

 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล บนรากฐานความเป็นไทย  (World – Class Standard Shool by 
Foundation Of Thailand) 

พันธกิจของสถานศึกษา 
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 

 โรงเรียนมุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข   มีศักยภาพในการศึกษาตํอ  และประกอบ
อาชีพ   โดยก าหนดเปูาหมายด๎านผู๎เรียน ดังนี้ 

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ด าเนินชีวิตในหมูํคณะด๎วยการแบํงปัน ปฏิบัติคุณธรรมความรัก และ
เมตตาที่แสดงออกในการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน  และคํานิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณคําของตนเอง   มีวินัย
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

๒.  เป็นเลิศทางวิชาการ ใฝุรู๎ ใฝุเรียน มีความรู๎ความสามารถในการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การคิด 
การแก๎ปัญหา   การใช๎เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต  

๓.   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
๔. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๕.  มีสุนทรียภาพด๎านวรรณกรรม ศิลปะ และดนตรี มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาไทย แสดงออกซ่ึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  มีจิตสาธารณะที่มุํงท า
ประโยชน์และสร๎างสิ่งที่ดีงามในสังคม ยืนหยัดปฏิบัติความดีด๎วยความมั่นใจ  และอยูํรํวมกันในสังคมอยําง  
มีความสุข     

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุํงให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช๎ภาษา
ถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาตํอรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย๎งตําง ๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลักเหตุผลและความถูกต๎อง ตลอดจน 
การเลือกใช๎วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีตํอตนเองและสังคม 



 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อยําง
สร๎างสรรค์  การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสูํการสร๎างองค์ความรู๎หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตําง ๆ ที่เผชิญได๎
อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ เข๎าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตําง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต์ความรู๎มาใช๎ในการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอตนเอง สังคมและสิ่งแวดล๎อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการตําง ๆ ไปใช๎ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง  การท างาน และการอยูํรํวมกันในสังคม
ด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย๎งตํางๆอยํางเหมาะสม การ
ปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อมและการรู๎จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมํพึงประสงค์
ที่สํงผลกระทบตํอตนเองและผู๎อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช๎ เทคโนโลยีด๎านตําง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู๎การสื่อสาร    การท างาน  
การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ ถูกต๎อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมํชลบุรี  มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให๎สามารถอยูํ

รํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
๑. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง  การปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม มีความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง  ปฏิบัติตนอย่างตรงไปตรงมา ทั้งกาย  วาจา ใจ   
๓. มีวินัย หมายถึง ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียน  ครอบครัวชุมชน และกิจกรรมในห้องเรียน 

เช่น  สมุดงาน   ชิ้นงาน  สะอาดเรียบร้อยปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงท่ีก าหนดให้ร่วมกัน  ทุกครั้ง 
๔. ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่มีความกระตือรือร้นในการเรียน  รู้จักใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และสามารถถ่ายทอดเผยแพร่ องค์ความรู้
ให้กับผู้อ่ืน   

๕. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง  มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง รู้จักการด ารงชีวิตให้มีคุณค่า 
๖. มุ่งม่ันในการท างาน หมายถึง มุ่งม่ันท างานอย่างรอบคอบ จนประสบผลส าเร็จ 
๗. รักความเป็นไทย หมายถึง มีความตระหนักเห็นคุณค่าของความเป็นไทย และมีเจตคติที่ดี  

รักษาเอกลักษณ์ ไทย  และขนบธรรมเนียมประเพณี 
         ๘. มีจิตสาธารณะ หมายถึงมีความส านึกและมุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   

๙. ใส่ใจสังคมโลก หมายถึง มีความส านึกและมุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งท่ีดีงามและ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย์ท่ีอยู่ในประเทศต่างๆในสังคมโลก และอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างมี
ความสุข   



จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา 
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีพัฒนาการที่เหมาะสม 
3. สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
4. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และเอื้อต่อการเรียนรู้ 
5. ครูและบุคลากรมีคุณภาพ 
6. ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
7. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
8. ครูและบุคลากรมีความสามารถมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่

ทันสมัยในการพัฒนาการเรียนการสอน 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดความสมดุล ต๎องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎ ดังนี้  

๑. ภาษาไทย 
๒. คณิตศาสตร์ 
๓. วิทยาศาสตร์  
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖. ศิลปะ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๘. ภาษาตํางประเทศ 
ในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู๎เป็นเปูาหมายส าคัญของการพัฒนา

คุณภาพผู๎เรียน มาตรฐานการเรียนรู๎ระบุสิ่งที่ผู๎เรียนพึงรู๎  ปฏิบัติได๎  มีคุณธรรมจริยธรรม และคํานิยม            
ที่พึงประสงค์   
  



โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี  พุทธศักราช  2559  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) 
ระดับชั้นประถมศกึษา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
 กลุม่สาระการเรียนรู ้  
     ภาษาไทย 200 ๒0๐ ๒0๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    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 
    การงานอาชีพและ 
     เทคโนโลยี 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘4๐ ๘4๐ ๘4๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
     ๑. กิจกรรมแนะแนว (โตไปไม่โกง) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ๒. ลูกเสือ – เนตรนารี 30 3๐ 3๐ 3๐ 3๐ 3๐ 
     3. กิจกรรมเพ่ือสังคม และ
สาธารณประโยชน์ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

     4. กิจกรรมชุมนุม 
(กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้) 

 
4๐ 

 
4๐ 

 
4๐ 

 
4๐ 

 
4๐ 

 
4๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม  ๔๐ ชั่วโมง 
๑.  ภาษาจีน 40 40 40 ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศกึษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๘๐ 

ท ๑๑๑๐๑    ภาษาไทย ๑ ๒0๐ 
ค ๑๑๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๑ ๒๐๐ 
ว ๑๑๑๐๑    วิทยาศาสตร์ ๑ ๘๐ 
ส ๑๑๑๐๑    สังคมศึกษา ๑ ๘๐ 
ส ๑๑๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๑ ๔๐ 
พ ๑๑๑๐๑    สุขศึกษาและ พลศกึษา ๑ ๘๐ 
ศ ๑๑๑๐๑    ศิลปะ ๑ ๘๐ 
ง ๑๑๑๐๑     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑      ๔๐ 
อ ๑๑๑๐๑    อังกฤษ ๑ ๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม 40 

จ ๑1๑๐๑  ภาษาจีน 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

๑. กิจกรรมแนะแนว (โตไปไมํโกง) ๔๐ 
๒. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  30 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
4. กิจกรรมชุมนุม  (กิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู๎) ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๐๐ 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศกึษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๘๐ 

ท ๑๒๑๐๑    ภาษาไทย ๒ ๒0๐ 
ค ๑๒๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๒ ๒๐๐ 
ว ๑๒๑๐๑    วิทยาศาสตร์ ๒ ๘๐ 
ส ๑๒๑๐๑    สังคมศึกษาฯ ๒ ๘๐ 
ส ๑๒๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๒ ๔๐ 
พ ๑๒๑๐๑    สุขศึกษาและ พลศกึษา ๒ ๘๐ 
ศ ๑๒๑๐๑     ศิลปะ ๒ ๘๐ 
ง ๑๒๑๐๑     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒      ๔๐ 
อ ๑๒๑๐๑    อังกฤษ ๒ ๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม 40 

จ ๑2๑๐๑  ภาษาจีน 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

๑. กิจกรรมแนะแนว (โตไปไมํโกง) ๔๐ 
๒. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  30 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
4. กิจกรรมชุมนุม  (กิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู๎) ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศกึษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๘๐ 

ท ๑๓๑๐๑    ภาษาไทย ๒ ๒0๐ 
ค ๑๓๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๓ ๒๐๐ 
ว ๑๓๑๐๑    วิทยาศาสตร์ ๓ ๘๐ 
ส ๑๓๑๐๑    สังคมศึกษาฯ ๓ ๘๐ 
ส ๑๓๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๓ ๔๐ 
พ ๑๓๑๐๑    สุขศึกษาและ พลศกึษา ๓ ๘๐ 
ศ ๑๓๑๐๑    ศิลปะ ๓ ๘๐ 
ง ๑๓๑๐๑     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓      ๔๐ 
อ ๑๓๑๐๑    อังกฤษ ๓ ๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม 40 

จ ๑3๑๐๑  ภาษาจีน 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

๑. กิจกรรมแนะแนว (โตไปไมํโกง) ๔๐ 
๒. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  30 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
4. กิจกรรมชุมนุม  (กิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู๎) ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศกึษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๘๐ 

ท ๑๔๑๐๑    ภาษาไทย ๔ ๒0๐ 
ค ๑๔๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๔ ๒๐๐ 
ว ๑๔๑๐๑    วิทยาศาสตร์ ๔ ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๑    สังคมศึกษา ฯ ๔ ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๔ ๔๐ 
พ ๑๔๑๐๑    สุขศึกษาและ พลศกึษา ๔ ๘๐ 
ศ ๑๔๑๐๑    ศิลปะ ๔ ๘๐ 
ง ๑๔๑๐๑     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔     ๔๐ 
อ ๑๔๑๐๑     อังกฤษ ๔ ๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม 40 

จ 14๑๐๑  ภาษาจีน 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

๑. กิจกรรมแนะแนว (โตไปไมํโกง) ๔๐ 
๒. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  30 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
4. กิจกรรมชุมนุม  (กิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู๎) ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศกึษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๘๐ 

ท ๑๕๑๐๑    ภาษาไทย ๕ ๒0๐ 
ค ๑๕๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๕ ๒๐๐ 
ว ๑๕๑๐๑    วิทยาศาสตร์ ๕ ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๑    สังคมศึกษา ฯ ๕ ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๕ ๔๐ 
พ ๑๕๑๐๑    สุขศึกษาและพลศกึษา ๕ ๘๐ 
ศ ๑๕๑๐๑    ศิลปะ ๕ ๘๐ 
ง ๑๕๑๐๑     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕     ๔๐ 
อ ๑๕๑๐๑     อังกฤษ ๕ ๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม 40 

จ ๑5๑๐๑  ภาษาจีนภาษาจีน 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

๑. กิจกรรมแนะแนว (โตไปไมํโกง) ๔๐ 
๒. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  30 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
4. กิจกรรมชุมนุม  (กิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู๎) ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศกึษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๘๐ 

ท ๑๖๑๐๑    ภาษาไทย ๖ ๒0๐ 
ค ๑๖๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๖ ๒๐๐ 
ว ๑๖๑๐๑    วิทยาศาสตร์ ๖ ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๑    สังคมศึกษา ฯ ๖ ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๖ ๔๐ 
พ ๑๖๑๐๑    สุขศึกษาและ พลศกึษา ๖ ๘๐ 
ศ ๑๖๑๐๑    ศิลปะ ๖ ๘๐ 
ง ๑๖๑๐๑     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖     ๔๐ 
อ ๑๖๑๐๑     อังกฤษ ๖ ๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม 40 

จ ๑6๑๐๑  ภาษาจีน 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

๑. กิจกรรมแนะแนว (โตไปไมํโกง) ๔๐ 
๒. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  30 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
4. กิจกรรมชุมนุม  (กิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู๎) ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๐๐ 

 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 



โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชาพื้นฐาน 
 ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย  จ านวน ๒๐๐ ชั่วโมง 
 ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย  จ านวน ๒๐๐ ชั่วโมง 
 ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย  จ านวน ๒๐๐ ชั่วโมง 
 ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย  จ านวน ๑๖๐ ชั่วโมง 
 ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย  จ านวน ๑๖๐ ชั่วโมง 
 ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย  จ านวน ๑๖๐ ชั่วโมง 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาพื้นฐาน 
 ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร ์  จ านวน ๒๐๐ ชั่วโมง 
 ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร ์  จ านวน ๒๐๐ ชัว่โมง 
 ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร ์  จ านวน ๒๐๐ ชั่วโมง 
 ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร ์  จ านวน ๑๖๐ ชั่วโมง 
 ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร ์  จ านวน ๑๖๐ ชั่วโมง 
 ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร ์  จ านวน ๑๖๐ ชั่วโมง 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

รายวิชาพื้นฐาน 
 ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์  จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์  จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์  จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์  จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์  จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์  จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาพื้นฐาน 
 ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รายวิชาพื้นฐาน 
 พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายวิชาพื้นฐาน 
 ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ    จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ    จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ    จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ    จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ    จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ    จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 



 

                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายวิชาพื้นฐาน 
 ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาพื้นฐาน 
 อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ    จ านวน 4๐ ชั่วโมง 
 อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ    จ านวน 4๐ ชั่วโมง 
 อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ    จ านวน 4๐ ชั่วโมง 
 อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ    จ านวน 8๐  ชั่วโมง 
 อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ    จ านวน  80  ชั่วโมง 
 อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ    จ านวน 8๐  ชั่วโมง 
 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  

รายวิชาเพิ่มเติม 
 จ ๑๑๑๐๑ ภาษาจีน ๑    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 จ ๑๒๑๐๑ ภาษาจีน ๒    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 จ ๑๓๑๐๑ ภาษาจีน ๓    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 จ ๑๔๑๐๑ ภาษาจีน ๔    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 จ ๑๕๑๐๑ ภาษาจีน ๕    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 จ ๑๖๑๐๑ ภาษาจีน ๖    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 
 
 

 



สาระการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุร ี
 

สาระการเรียนรู๎ ประกอบด๎วย องค์ความรู๎ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู๎ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์           
ซึ่งก าหนดให๎ผู๎เรียนทุกคนในระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจ าเป็นต๎องเรียนรู๎ โดยแบํงเป็น ๘ กลุํมสาระการเรยีนรู๎  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันกํอให๎เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสรา๎งบุคลิกภาพ
ของคนในชาติให๎มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสารเพื่อสร๎างความเข๎าใจและความสัมพันธ์ที่ดตีํอกัน ท าให๎
สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตรํวมกันในสังคมประชาธิปไตยได๎อยํางสันติสุข และเปน็เครื่องมือในการแสวงหา
ความรู๎ประสบการณ์จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศตํางๆ เพื่อพัฒนาความรู๎ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร๎างสรรค์
ให๎ทันตํอการเปลีย่นแปลงทางสังคม และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช๎ในการพัฒนาอาชีพให๎มี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปญัญาของบรรพบุรุษด๎านวัฒนธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ  
เป็นสมบตัิล้ าคําควรแกํการเรยีนรู๎  อนุรักษ์  และสืบสานให๎คงอยูํคูํชาติไทยตลอดไป 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ ๑  การอ่าน  
 
มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความรู๎และความคดิเพื่อน าไปใช๎ตัดสินใจ แก๎ปญัหา  
   ในการด าเนินชีวิตและมีนสิัยรักการอําน  
 
สาระที่ ๒  การเขียน  
 
มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช๎กระบวนการเขียนเขยีนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอํความ และเขียนเรื่องราวใน     
รูปแบบตาํงๆ  เขียนรายงานข๎อมลูสารสนเทศและรายงานการศึกษาค๎นคว๎าอยํางมีประสิทธิภาพ   

สาระที่ ๓  การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท ๓.๑   สามารถเลือกฟังและดูอยํางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู๎ ความคิด และ  ความรูส๎ึกในโอกาสตํางๆ 
อยํางมีวิจารณญาณและสร๎างสรรค์ 

สาระที่ ๔  หลักการใชภ้าษาไทย 

มาตรฐาน  ท ๔.๑  เข๎าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทาง
ภาษา  และรักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติ                               

สาระที่ ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน  ท ๕.๑ เข๎าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยํางเห็นคุณคําและน ามาประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตจริง 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ท ๑๑๑๐๑   รายวิชาภาษาไทย  ๑      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑        เวลา  ๒0๐  ชั่วโมง       
 
 

ฝึกอํานออกเสียงค า  ค าคล๎องจอง  และข๎อความสั้น ๆ  บอกความหมายของค าและข๎อความ   ตอบค าถาม  เลําเรื่อง
ยํอ  คาดคะเนเหตุการณ ์ เลือกอํานหนังสือตามความสนใจอยํางสม่ าเสมอ  น าเสนอเรื่องที่อําน  บอกความหมายของ
เครื่องหมายหรือสญัลักษณ์ส าคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจ าวัน  มีมารยาทในการอํานฝึกคัดลายมือด๎วยตัวบรรจงเต็มบรรทดั  
เขียนสื่อสารด๎วยค าและประโยคงาํยๆ  มีมารยาทการเขียน 

ฝึกทักษะในการฟัง  ฟังค าแนะน า  ค าสั่งงําย ๆ  และปฏิบตัิตาม  ตอบค าถาม  เลําเรื่อง  พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรูส๎ึกจากเรื่องท่ีฟังและด ู พูดสื่อสารไดต๎ามวตัถุประสงค ์ เน๎นมารยาทในการฟัง  การดูและการพดู 

ฝึกทักษะการเขยีนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และเลขไทย  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า  เรียบ
เรียงค าเป็นประโยคงําย ๆ  ตํอค าคล๎องจองงําย ๆ 

บอกข๎อคิดที่ได๎จากการอํานหรือการฟังวรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองส าหรับเด็ก  ฝึกทํองจ าบทอาขยานตามที่
ก าหนดและบทร๎อยกรองตามความสนใจ 

โดยใช๎กระบวนการอําน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู๎  กระบวนการกลุํม  กระบวนการคิด  การ
ฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตัง้ค าถาม  ตอบค าถาม  ใช๎ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  
กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สื่อสารได๎ถูกต๎อง  รักการเรยีนภาษาไทย  เห็น
คุณคําของการอนุรักษภ์าษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎อง
เหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด  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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ท ๑๒๑๐๑  รายวิชาภาษาไทย ๒      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒        เวลา  ๒0๐  ชั่วโมง       
 
 

ฝึกอํานออกเสียงค า  ค าคล๎องจอง  ข๎อความ  และบทร๎อยกรองงําย ๆ  อธิบายความหมายของค าและข๎อความที่อําน  
ตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  ระบุใจความส าคญัและรายละเอียด  แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ ์ เลือกอํานหนังสือ
ตามความสนใจอยํางสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อําน  อํานข๎อเขียนเชิงอธิบาย  และปฏิบัตติามค าสัง่หรือข๎อแนะน า  มี
มารยาทในการอําน 

ฝึกคัดลายมือด๎วยตัวบรรจงเตม็บรรทัด  เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์  เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจนิตนาการ  มี
มารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  ฟังค าแนะน า  ค าสั่งท่ีซับซ๎อนและปฏิบัตติาม  เลําเรื่อง   บอกสาระส าคัญของเรื่อง  ตั้งค าถาม  
ตอบค าถาม  พูดแสดงความคดิเหน็  ความรู๎สึก   พูดสื่อสารได๎ชัดเจนตรงตามวตัถุประสงค ์ มีมารยาทในการฟัง  การดูและการ
พูด 

ฝึกทักษะการเขยีนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และเลขไทย  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า  เรียบ
เรียงค าเป็นประโยคได๎ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร  บอกลักษณะค าคล๎องจอง  เลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได๎
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ฝึกจับใจความส าคัญจากเรื่อง  ระบุข๎อคิดที่ได๎จากการอํานหรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก  เพื่อน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน  ร๎องบทร๎องเลํนส าหรับเด็กในท๎องถิ่น  ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความ
สนใจ  

โดยใช๎กระบวนการอําน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู๎  กระบวนการกลุํม  กระบวนการคิด
วิเคราะห์  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแก๎ปญัหา  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  ใช๎
ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  
ความเข๎าใจ  สื่อสารได๎ถูกต๎อง  รกัการเรียนภาษาไทย  เห็นคณุคําของการอนุรักษ์ภาษาไทย  และตวัเลขไทย  สามารถน า
ความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได๎อยาํงถูกต๎องเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 
 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ท ๑๓๑๐๑   รายวิชาภาษาไทย ๓     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓        เวลา  ๒0๐  ชั่วโมง       
 
 

ฝึกอํานออกเสียงค า  ข๎อความ  เรือ่งสั้น ๆ  และบทร๎อยกรองงํายๆ  อธิบายความหมายของค าและข๎อความที่อําน  
ตั้งค าถาม  ตอบค าถามเชิงเหตุผล   ล าดับเหตุการณ์  คาดคะเนเหตกุารณ์  สรุปความรู ๎ ข๎อคิดจากเรื่องที่อําน  เพื่อน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน  เลือกอํานหนังสือตามความสนใจอยํางสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อําน  อํานข๎อเขียนเชิงอธิบาย  และปฏิบัติ
ตามค าสั่งหรือข๎อแนะน า  อธิบายความหมายของข๎อมูลจากแผนภาพ  แผนท่ี  และแผนภมูิ  มีมารยาทในการอําน 

ฝึกคัดลายมือด๎วยตัวบรรจงเตม็บรรทัด  เขียนบรรยาย  เขียนบันทึกประจ าวัน  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาท
ในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  เลํารายละเอียด  บอกสาระส าคัญ  ตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  พูดแสดงความ
คิดเห็น  ความรู๎สึก   พูดสื่อสารไดชั๎ดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  มมีารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

ฝึกเขียนตามหลักการเขียน  เขยีนสะกดค าและบอกความหมายของค า  ระบุชนิด  หน๎าท่ีของค า   ใช๎พจนานุกรม
ค๎นหาความหมายของค า  แตํงประโยคงํายๆ  แตํงค าคล๎องจองและค าขวัญ  เลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได๎
เหมาะสมกับกาลเทศะ   

ระบุข๎อคิดที่ได๎จากการอํานวรรณกรรม เพื่อน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวนั  รู๎จักเพลงพ้ืนบ๎าน  เพลงกลํอมเด็ก  เพื่อ
ปลูกฝังความช่ืนชมวัฒนธรรมท๎องถิ่น  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อําน  ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบท
ร๎อยกรองท่ีมีคุณคําตามความสนใจ 

โดยใช๎กระบวนการอําน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู๎  กระบวนการกลุํม  กระบวนการคิด
วิเคราะห์   กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแก๎ปญัหา  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  ใช๎
ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  
ความเข๎าใจ  สื่อสารได๎ถูกต๎อง  รกัการเรียนภาษาไทย  เห็นคณุคําของการอนุรักษ์ภาษาไทย  และตวัเลขไทย  สามารถน า
ความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได๎อยาํงถูกต๎องเหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 
 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  ๓๒  ตัวชี้วัด) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ท ๑๔๑๐๑   รายวิชาภาษาไทย ๔     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔        เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง       
 
 

ฝึกอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง   อธิบายความหมายของค า  ประโยคและส านวนจากเรื่องที่อําน  
อํานเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่ก าหนดและตอบค าถามจากเรื่องที่อําน  แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่อําน  คาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อําน  โดยระบุเหตุผลประกอบ  สรุปความรู๎และข๎อคิดจากเรื่องที่อําน  เพื่อน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
เลือกอํานหนังสือท่ีมีคณุคําตามความสนใจอยํางสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อําน  มีมารยาทในการอําน 

ฝึกคัดลายมือด๎วยตัวบรรจงเตม็บรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใช๎ค าได๎ถูกต๎อง  ชัดเจน  และเหมาะสม  
เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช๎พัฒนางานเขียน  เขียนยํอความจากเรื่องสั้น ๆ  เขียนจดหมายถึงเพื่อน
และมารดา  เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค๎นคว๎า  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  จ าแนกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเหน็เรื่องที่ฟังและดู  พูดสรุปจากการฟังและดู  พูด
แสดงความรู๎  ความคิดเห็นและความรู๎สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและด ู ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและด ู 
พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง  การดูและการสนทนา  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพดู 

ฝึกเขียนตามหลักการเขียน  เขยีนสะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบทตําง ๆ  ระบุชนิดและหน๎าท่ีของค าใน
ประโยค  ใช๎พจนานุกรมค๎นหาความหมายของค า  แตํงประโยคได๎ถกูต๎องตามหลักภาษา  แตํงบทร๎อยกรองและค าขวัญ  บอก
ความหมายของส านวน  เปรียบเทยีบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได๎ 

ระบุข๎อคิดจากนิทานพ้ืนบ๎านหรือนิทานคติธรรม  อธิบายข๎อคิดจากการอํานเพื่อน าไปใช๎ในชีวิตจริง  ร๎องเพลง
พื้นบ๎าน  ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร๎อยกรองท่ีมีคณุคําตามความสนใจ 

โดยใช๎กระบวนการอําน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู๎  กระบวนการกลุํม  กระบวนการคิด
วิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแกป๎ัญหา  การฝึกปฏิบัติ  
อธิบาย  บันทึก  การตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  ใช๎ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคดิเห็น  กระบวนการสร๎าง
ความคิดรวบยอด  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สื่อสารได๎ถูกต๎อง  รักการเรยีนภาษาไทย  เห็นคุณคําของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถน าความรูไ๎ปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 
 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) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ท ๑๕๑๐๑   รายวิชาภาษาไทย ๕     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕        เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง     
 
 

ฝึกอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง   อธิบายความหมายของค า  ประโยคและข๎อความที่เป็นการบรรยาย
และการพรรณนา  อธิบายความหมายโดยนัย  แยกข๎อเท็จจริง  ข๎อคิดเห็น   วิเคราะห ์ แสดงความคิดเห็น  อํานงานเขียนเชิง
อธิบาย  ค าสั่ง  ข๎อแนะน า  และปฏิบัติตาม  เลือกอํานหนังสือท่ีมีคณุคําตามความสนใจ  มีมารยาทในการอําน 

ฝึกคัดลายมือด๎วยตัวบรรจงเตม็บรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสาร  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  แผนภาพความคิด  
เขียนยํอความ  เขียนจดหมายถึงผูป๎กครองและญาต ิ เขียนแสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น  กรอกแบบรายการตําง ๆ  เขียน
เรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความรู๎  ความคิดเห็นและความรู๎สึก  ตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  
วิเคราะหค์วาม  พูดรายงาน  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

ระบุชนิดและหน๎าที่ของค าในประโยค  จ าแนกสํวนประกอบของประโยค  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษา
ถิ่น  ใช๎ค าราชาศัพท์  บอกค าภาษาตํางประเทศในภาษาไทย  แตํงบทร๎อยกรอง  ใช๎ส านวนได๎ถูกต๎อง 

สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อําน  ระบุความรู ๎ ข๎อคิดจากการอํานวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถ
น าไปใช๎ในชีวิตจริง  อธิบายคุณคําของวรรณคดีและวรรณกรรม  ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร๎อยกรองท่ีมีคุณคาํ
ตามความสนใจ 

โดยใช๎กระบวนการอําน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู๎  กระบวนการกลุํม  กระบวนการคิด
วิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแกป๎ัญหา  การฝึกปฏิบัติ  
อธิบาย  บันทึก  การตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  ใช๎ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคดิเห็น  กระบวนการสร๎าง
ความคิดรวบยอด  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สื่อสารได๎ถูกต๎อง  รักการเรยีนภาษาไทย  เห็นคุณคําของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถน าความรูไ๎ปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด 
 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) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ท ๑๖๑๐๑   รายวิชาภาษาไทย ๖      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖        เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง       
 
 

ฝึกอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง   อธิบายความหมายของค า  ประโยคและข๎อความที่เป็นโวหาร  อําน
เรื่องสั้น ๆอยํางหลากหลาย   แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคดิเห็นจากเรือ่งที่อําน  วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
อํานเพื่อน าไปใช๎ในการด าเนินชีวิต  อํานงานเขียน 
เชิงอธิบาย  ค าสั่ง  ข๎อแนะน า  และปฏิบตัิตาม อธิบายความหมายของข๎อมูลจากการอํานแผนผัง แผนท่ี  แผนภูมิและกราฟ  
เลือกอํานหนังสือตามความสนใจและอธิบายคณุคําทีไ่ด๎รับ  มีมารยาทในการอําน 

ฝึกคัดลายมือด๎วยตัวบรรจงเตม็บรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใช๎ค าได๎ถูกต๎อง  ชัดเจน  และเหมาะสม  
เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช๎พัฒนางานเขียน  เขียนเรียงความ  เขียนยํอความจากเรื่องอําน  เขียนจด
สํวนตัว  กรอกแบบรายการตําง ๆ  เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร๎างสรรค ์ มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความรู๎  ความเข๎าใจจดุประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู  ตั้งค าถามและ
ตอบค าถามเชิงเหตผุลจากเรื่องที่ฟังและด ู วิเคราะห์ความนําเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดสูื่อโฆษณาอยํางมีเหตผุล  พูดรายงาน
เรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง  การดูและการสนทนา  พูดโน๎มน๎าวอยาํงมีเหตผุลและนาํเช่ือถือ  มีมารยาทในการ
ฟัง  การดูและการพูด 

ฝึกวิเคราะห์ชนิดและหน๎าที่ของค าในประโยค  ใช๎ค าได๎เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  รวบรวมและบอก
ความหมายของค าภาษาตํางประเทศท่ีใช๎ในภาษาไทย  ระบุลักษณะของประโยค  แตํงบทร๎อยกรอง  วิเคราะห์เปรยีบเทียบ
ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสภุาษติ 

ฝึกแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อําน  เลํานิทานพ้ืนบ๎านท๎องถิ่นตนเองและนิทานพ้ืนบ๎านของ
ท๎องถิ่นอื่น  อธิบายคุณคําของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อํานและน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง  ทํองจ าบทอาขยานตามที่
ก าหนดและบทร๎อย 

โดยใช๎กระบวนการอําน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู๎  กระบวนการกลุํม  กระบวนการคิด
วิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแกป๎ัญหา  กระบวนการ
สังเกต  กระบวนกรแยกข๎อเท็จจรงิ  กระบวนการค๎นคว๎า  กระบวนการใช๎เทคโนโลยีในการสื่อสาร  กระบวนการใช๎ทักษะทาง
ภาษา  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บนัทึก  การตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  ใช๎ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความ
คิดเห็น  กระบวนการสร๎างความคดิรวบยอด  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สื่อสารได๎ถูกต๎อง        รักการเรียน
ภาษาไทย  เห็นคณุคําของการอนรุักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได๎
อยํางถูกต๎องเหมาะสม   

 
ตัวชี้วัด 
 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) 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งตํอการพัฒนาความคิดมนุษย ์ท าให๎มนุษย์มีความคดิสร๎างสรรค ์  คิดอยาํงมีเหตผุล 
เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปญัหาหรือสถานการณไ์ด๎อยํางถ่ีถ๎วนรอบคอบ ชํวยให๎คาดการณ ์วางแผน ตัดสินใจ 
แก๎ปัญหา และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม  นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด๎าน
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ตํอการด าเนินชีวิต ชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น และ
สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข 

กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์เปิดโอกาสใหเ๎ยาวชนทุกคนไดเ๎รียนรู๎คณติศาสตร์อยํางตํอเนื่อง ตามศักยภาพ โดย
ก าหนดสาระหลักท่ีจ าเป็นส าหรับผู๎เรยีนทุกคนดังน้ี 
 - จ านวนและการด าเนินการ: ความคิดรวบยอดและความรู๎สึกเชิงจ านวน ระบบจ านวนจริง สมบตัิเกีย่วกับจ านวน
จริง การด าเนินการของจ านวน อัตราสํวน ร๎อยละ การแก๎ปัญหาเกีย่วกับจ านวน และการใช๎จ านวนในชีวิตจริง 
 - การวัด: ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจ ุเงินและเวลา หนํวยวัดระบบตําง ๆ การคาดคะเน
เกี่ยวกับการวัด อัตราสํวนตรโีกณมิต ิการแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการวดั และการน าความรู๎เกี่ยวกับการวัดไปใช๎ในสถานการณ์ตาํง ๆ 
 - เรขาคณิต: รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิต ิและสามมิต ิการนึกภาพ แบบจ าลองทาง
เรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณติ  การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation)ในเรื่องการเลือ่นขนาน (translation) 
การสะท๎อน (reflection) และการหมุน (rotation) 
 - พีชคณิต: แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซตและการด าเนินการของเซต การให๎เหตุผล นิพจน์ สมการ 
ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดบัเลขคณิต ล าดบัเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 
 - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น: การก าหนดประเด็น การเขียนข๎อค าถาม การก าหนดวิธีการศึกษา การ
เก็บรวบรวมข๎อมูล การจดัระบบขอ๎มูล การน าเสนอข๎อมูล  คํากลางและการกระจายของข๎อมูล  การวเิคราะห์และการแปล
ความข๎อมูล การส ารวจความคิดเห็น ความนําจะเป็น   การใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสถติิและความนําจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์
ตํางๆ และชํวยในการตดัสินใจในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 - ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: การแก๎ปัญหาด๎วยวิธีการที่หลากหลาย การให๎เหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร ์และการเชื่อมโยงคณติศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆ  และความคิดริเริม่สรา๎งสรรค ์

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ ๑  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน  ค ๑.๑     เข๎าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช๎จ านวนในชีวิตจริง 
มาตรฐาน  ค ๑.๒    เข๎าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหวําง 

    การด าเนินการตําง ๆ และสามารถใช๎การด าเนินการในการแก๎ปัญหา                       
มาตรฐาน  ค ๑.๓    ใช๎การประมาณคําในการค านวณและแก๎ปัญหา 
มาตรฐาน ค ๑.๔    เข๎าใจระบบจ านวนและน าสมบัตเิกี่ยวกับจ านวนไปใช๎ 

สาระที่ ๒  การวัด 
มาตรฐาน  ค ๒.๑    เข๎าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต๎องการวัด 
มาตรฐาน  ค ๒.๒    แก๎ปัญหาเกีย่วกับการวัด 

สาระที่ ๓  เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๓.๑    อธิบายและวิเคราะหร์ูปเรขาคณติสองมิตแิละสามมิติ 
มาตรฐาน ค ๓.๒   ใช๎การนึกภาพ (visualization) ใช๎เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)      

และใช๎แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก๎ปัญหา 



สาระที่ ๔  พีชคณิต 
มาตรฐาน  ค ๔.๑     เข๎าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
มาตรฐาน ค ๔.๒   ใช๎นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  
 (mathematical   model)  อื่น ๆ แทนสถานการณ์ตําง ๆ   ตลอดจนแปลความหมาย  และน าไปใช๎แก๎ปัญหา   
สาระที่ ๕  การวิเคราะห์ข้อมลูและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๕.๑    เข๎าใจและใช๎วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข๎อมูล 
มาตรฐาน ค ๕.๒   ใช๎วิธีการทางสถิติและความรู๎เกี่ยวกับความนําจะเป็นในการคาดการณ์ได๎              

อยํางสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค ๕.๓   ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสถิติและความนําจะเป็นชํวยในการตัดสินใจและแก๎ปัญหา 

สาระที่ ๖  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค ๖.๑  มีความสามารถในการแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล  การสื่อสา  การสื่อความหมาย 
                            ทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ 
                            เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
หมายเหตุ    ๑.  การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ท าให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางมีคณุภาพนัน้  
จะต๎องให๎มีความสมดุลระหวํางสาระด๎านความรู๎  ทักษะและกระบวนการ ควบคูํไปกับคณุธรรม  
จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ ได๎แกํ  การท างานอยํางมีระบบ มีระเบยีบ  มีความรอบคอบ  
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมั่นในตนเอง พร๎อมทั้งตระหนักในคณุคําและมเีจตคติที่ 
ดีตํอคณติศาสตร ์
 ๒.  ในการวัดและประเมินผลด๎านทักษะและกระบวนการ สามารถประเมินในระหวําง  การเรียนการสอน หรือ
ประเมินไปพร๎อมกับการประเมินดา๎นความรู ๎
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ค ๑๑๑๐๑   รายวิชาคณิตศาสตร์  ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์                            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑        เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง       
 

ศึกษา ฝึกทักษะการคดิค านวณ และฝึกการแก๎ปัญหาเกี่ยวกับความรู๎นั้น ไปประยุกต์ใช๎ใน 
สาระการเรียนรู๎  

จ านวนนับ ๑ ถึง๑๐๐ และ ๐ การใช๎จ านวนบอกปริมาณ การเขียนการอํานตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย
แสดงจ านวน  คําประจ าหลักการเขียนในรูปกระจาย  การเปรียบเทยีบจ านวน การใช๎ 
เครื่องหมาย =      >   <   การเรยีงล าดับจ านวน  
 การบวก การลบ บวก ลบระคน และโจทย์ปัญหา ความหมายของการบวก และการใช๎เครื่องหมายบวก การบวกที่
ไมํมีการทด ความหมายของการลบ และการใช๎เครื่องหมายลบ การลบท่ีไมมํีกระจาย  การบวก ลบระคน โจทย์ปัญหา การ
บวก ลบ ระคน โจทยป์ัญหา การบวก ลบ ระคน การสร๎างโจทย์ปญัหา การบวก ลบ 

แบบรูปและความสัมพันธ์ การสังเกตล าดับของจ านวนการนับเพิม่ทีละ ๑ และทีละ ๒ การนบัลดทลีะ ๑ ล าดับของ
รูปเรขาคณิตและ แบบรูปอื่น ๆ ทีส่ัมพันธ์กันในลักษณะของรูปรําง ขนาด สี            

การวัดความยาวและระยะทาง การวัดความยาว ความสูง และระยะทางโดยใช๎เครื่องมือท่ีมีหนํวยวัดไมํใชํหนํวย
มาตรฐาน 

การชั่ง การชั่งโดยใช๎เครื่องช่ังที่มีหนํวยไมํใชํมาตรฐาน การแก๎ปญัหา 
การตวง การตวงโดยใช๎เครื่องตวงที่มีหนํวยไมํใชํมาตรฐาน การแก๎ปญัหา 
เวลา การแบํงชํวงเวลาในแตํละวนัและจ านวนวันและชื่อวันในหนึ่งสัปดาห์การอํานปฏิทินการเตรียมความพร้อม
ทางคณิตศาสตร์ การจัดกลุํมเรขาคณิต 

  โดยการจัดประสบการณ์ให๎นักเรยีนได๎ศึกษาค๎นคว๎า  ปฏบิัติจริงทดลองสรุปรายงานพัฒนาทักษะและกระบวนการใน
การคิดค านวณ การแก๎ปญัหาการใช๎เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณด์๎านความรู๎ ความคิด
ทักษะ กระบวนการที่น าไปใช๎ในการเรยีนรู๎ สิ่งตาํง ๆ  ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรคร์วมทั้งการเหน็คุณคําและมเีจตคติที่ดี
ตํอคณิตศาสตร ์ สามารถท างานอยํางมีระบบ รอบคอบมีความรับผดิชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ค ๑.๑  ป ๑/๑ , ป ๑/๒ , ค ๑.๒  ป๑/๑  , ป ๑/๒ , ค ๒.๑  ป๑/๑ , ป ๑/๒ , ค ๓.๑ ป ๑/๑ ,  
ค ๔.๑ ป ๑/๑ , ป๑/๒ , * ค ๖.๑ ป ๑/๑ - ป ๑/๖   
 
รวม ๑๕ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ค ๑๒๑๐๑   รายวิชาคณิตศาสตร์  ๒     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์                         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒        เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง       
 

ศึกษา ฝึกทักษะการคดิค านวณ และฝึกการแก๎ปัญหาเกี่ยวกับความรู๎นั้น ไปประยุกต์ใช๎ใน 
สาระการเรียนรู๎  
    จ านวนนับ ๑ ถึง๑,๐๐๐ และ ๐ การใช๎ตัวเลขแสดงจ านวน การเขียนการอํานตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย
แสดงจ านวน คําประจ าหลักการเขียนในรูปกระจาย การเปรยีบเทียบจ านวน การใช๎เครื่องหมาย  =      >   <   การ
เรียงล าดับจ านวน การนับเพิ่มทีละ ๕ ที่ละ ๑๐  และทีละ ๑๐๐       การนับลดทีละ ๒ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐ 
              การบวก การลบ การบวก ลบระคน และโจทย์ปัญหา การบวก ลบ ความหมายของการคูณ และการใช๎
เครื่องหมายคณู การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนไมํเกินสองหลัก ความหมายของ          การหารและการใช๎เครื่องหมาย
หาร การหารที่ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก การบวก ลบ คูณ หารระคน 
 แบบรูปและความสัมพันธ์ แบบรปูของจ านวนที่เพ่ิมทีละ ๕ ทีละ ๑๐ และทลีะ ๑๐๐ แบบรูปของจ านวนที่ลดทีละ 
๒ ที่ละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐ แบบรูปของรูปที่มีรูปรําง ขนาด หรือสี ที่สัมพันธ์กันอยํางใดอยํางหน่ึง 
    รูปเรขาคณิต รูปเรขาคณิตสองมิติ การเขียนรูปเรขาคณิตสองมติิ รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี โดย
ใช๎แบบรูปเรขาคณิต(Template) รูปเรขาคณิตสามมติิ ทรงสี่เหลี่ยมมมุฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก การจ าแนกรูปเรขาคณติสอง
มิติ กับสามมิติ  
    การวัดความยาวและระยะทาง  การวัดความยาว การเปรียบเทียบความยาว ( หนํวยเดยีวกัน ) การช่ังน้ าหนัก การ
เปรียบเทียบน้ าหนัก ( หนํวยเดียวกัน ) การตวง การเปรียบเทียบปริมาตรและความจ ุ การแก๎ปญัหาเกี่ยวกับการวัดความยาว 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการช่ัง 
    การอ่านและเขียนเวลา บอกเวลาเป็นนาฬิกา ชํวงเวลา ๕ นาที การอํานปฏิทิน เดือน และอันดับทีข่องเดือน 
    เงินลักษณะและค่าของเงินเหรียญ  ชนิดและคําของเงินเหรียญ และธนบัตร การเปรียบเทยีบคําของเงินเหรียญ 
และธนบัตร การบอกจ านวนเงินทัง้หมด และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน 
    โดยการจัดประสบการณ์ให๎นักเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎า ปฏิบตัิจริงทดลองสรปุรายงานพัฒนาทักษะและกระบวนการใน
การคิดค านวณ การแก๎ปญัหาการใช๎เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณด์๎านความรู๎ ความคิด
ทักษะกระบวนการที่น าไปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตาํง ๆ ในชีวิตประจ าวนัอยํางสร๎างสรรคร์วมทั้งการเห็นคณุคําและมีเจตคติที่ดีตํอ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางมีระบบ รอบคอบมีความรับผดิชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมัน่ในตนเอง 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ค ๑.๑  ป ๒/๑ , ป ๒/๒ , ค ๑.๒  ป๒/๑  , ป ๒/๒ , ค ๒.๑  ป๒/๑ -  ป ๒/๖ , ค ๒.๒  ป๒/๑ ,     ค ๓.๑ ป ๒/๑ - ป 
๒/๓ , ค ๓.๒ ป ๒/๑ , ค ๔.๑ ป ๒/๑ , ป๒/๒ , * ค ๖.๑ ป ๒/๑ - ป ๒/๖                             
 
รวม ๒๓ ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๓      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓        เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง       
 

ศึกษา ฝึกทักษะการคดิค านวณ และฝึกการแก๎ปัญหาเกี่ยวกับความรู๎นั้น ไปประยุกต์ใช๎ใน 
สาระการเรียนรู๎  
    จ านวนนับ ๑ ถึง๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ การเขียนการอํานตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสอืแสดงจ านวน 
คําประจ าหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจ านวน  การใช๎เครื่องหมาย  =       >   <   การ
เรียงล าดับจ านวน การบวก การลบ การบวก การลบระคน และโจทย์ปัญหา การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ี
ได๎จากการค านวณ 
    แบบรูปและความสัมพันธ์ การสังเกตล าดับของจ านวน การนับเพิ่มทีละ ๓ ทีละ๔ ทลีะ ๒๕ 
และทีละ ๕๐ การนับลดทีละ ๓ ทลีะ๔ ทีละ ๒๕ และทีละ ๕๐ ล าดบัของรูปเรขาคณิตและ แบบรูปอืน่ ๆ 
    เรขาคณิต รูปเรขาคณิตสองมิต ิการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช๎แบบรูปเรขาคณิต( template)รปูเรขาคณิตสาม
มิติ การจ าแนกรูปเรขาคณติสองมติิ สามมิติ รูปที่มีแกนสมมาตร จดุ สํวนของเส๎นตรง รังสี เส๎นตรง จดุตัดและมมุ 
    การวัดความยาวและระยะทาง การวัดความยาว ความสูง และระยะทางโดยใช๎เครื่องมือท่ีมีหนํวยวัดที่เป็นหนํวย
มาตรฐาน การเลือกเครื่องวัดและหนํวยวัดความยาว ความสูง และระยะทาง การเปรยีบเทียบความยาว ความสัมพันธ์ของ
หนํวยความยาว การคะเนความยาว ความสูงและระยะทาง การแก๎ปญัหาเกี่ยวกับความสูง และระยะทาง 
    การชั่งและการหาปริมาตร การเลือกเครื่องช่ังที่เหมาะสม การเปรียบเทียบน้ าหนัก การคะเนน้ าหนกัและการ
น าไปใช๎  การหาความจุ การเปรยีบเทียบปริมาตรของสิ่งของ และความจุของภาชนะ การคาดคะเนปริมาตรของสิ่งของ และ
ความจุของภาชนะ  การแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการวัดน้ าหนักและปริมาตร 
    เวลา การอํานและเขียนเวลาเปน็นาฬิกาและนาที การบันทึกเวลา การแก๎ปัญหาเกีย่วกับเวลา ความสัมพันธ์ของ
หนํวยวัดเวลา  
    เงิน การอํานและการเขียนจ านวนเงินโดยใช๎จุด การอําน และเขียนบันทึกรายรับรายจํายการแก๎โจทย์ปัญหาเกีย่วกับ
เงิน 
    สถิติเบ้ืองต้นและการวิเคราะหข์้อมูล การเก็บรวบรวมข๎อมลู การจ าแนกและการจดัประเภทของสิง่ของตาม
ลักษณะของข๎อมูล การอํานแผนภมูิรูปภาพและอภิปรายการอํานแผนภูมิแทํง 
  โดยการจัดประสบการณ์ให๎นักเรยีนได๎ศึกษาค๎นคว๎า ปฏิบัติจริงทดลองสรุปรายงานพัฒนาทักษะและกระบวนการใน
การคิดค านวณ การแก๎ปญัหาการใช๎เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณด์๎านความรู๎ ความคิด
ทักษะกระบวนการที่น าไปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตาํง ๆ ในชีวิตประจ าวนัอยํางสร๎างสรรคร์วมทั้งการเห็นคณุคําและมีเจตคติที่ดีตํอ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางมีระบบ รอบคอบมีความรับผดิชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมัน่ในตนเอง 
  

รหัสตัวช้ีวัด 
 ค ๑.๑  ป ๓/๑ , ป ๓/๒ , ค ๑.๒  ป๓/๑  , ป ๓/๒ , ค ๒.๑  ป๓/๑ -  ป ๓/๖ , ค ๒.๒  ป๓/๑ , ป ๓/๒ , ค ๓.๑ ป ๓/๑ 
- ป ๓/๓ , ค ๓.๒ ป ๓/๑ ,ป ๓/๒ , ค ๔.๑ ป ๓/๑ , ป๓/๒ , ค ๕.๑  ป ๓/๑ , ป ๓/๒ ,  * ค ๖.๑ ป ๑/๑ - ป ๑/๖   
 
รวม ๒๗ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๔      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์                         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔        เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง  
      
 

ศึกษา ฝึกทักษะการคดิค านวณ และฝึกการแก๎ปัญหาเกี่ยวกับความรู๎นั้น ไปประยุกต์ใช๎ในสาระการเรยีนรู๎  
  จ านวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ การบอกจ านวน การเขียนและการอํานตัวเลขอินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ  หลักและคําของตัวเลขในแตํละหลักของจ านวนนับ    การเขียนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบ
จ านวน การใช๎เครื่องหมาย = ,  , > , < ในการเปรยีบเทียบจ านวนนับ และการเรียงล าดับจ านวน 
  การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวน และโจทย์ปัญหา การบวก การลบท่ีมีหลายหลัก การคณูจ านวนที่มีหนึ่ง
หลักกับจ านวนมากกวําสี่ การคณูจ านวนมากกวําหน่ึงหลักกับจ านวนมากกวําสองหลัก การหารที่ตัวหารไมเํกินสามหลัก การ
บวก ลบ คูณ หารระคน การเฉลี่ย โจทย์ปัญหา 
  เศษส่วนและการบวก การลบ เศษส่วน ความหมาย การอํานและการเขียนเศษสํวนการเปรียบเทียบเศษสํวนท่ีมี
สํวนเทํากัน การใช๎เครื่องหมายแสดงการเปรยีบเทียบ การบวก การลบเศษสํวนท่ีมีสํวนเทํากัน 
  ทศนิยม ความหมายของทศนิยม การอําน การเขียนทศนยิมหนึ่งต าแหนํง การเปรียบเทียบ และการเรียงล าดับ
ทศนิยม การใช๎เครื่องหมายแสดงการเปรยีบเทียบ 
  การวัดความยาว ความสัมพันธ์ของหนํวยความยาวท่ีมีหนํวยเป็นกิโลเมตร เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตรและวา การ
เลือกเครื่องมือในการวัดและหนํวยและหนํวยการวัดความยาว การคะเน ความยาว ความสมัพันธ์ระหวํางหนํวยการวัดความ
ยาว มาตราสํวน โจทย์ปญัหาและสถานการณ ์
  การหาพ้ืนที ่จากการนับตาราง การหาพื้นที่โดยประมาณจากการนบัตารางการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การ
แก๎ปัญหาโจทย์และสถานการณ ์
  การชั่ง ความสัมพันธ์ของหนํวยการชั่งวัดน้ าหนักท่ีมีหนํวยเป็นเมตรกิตัน กิโลกรมั กรัม และขีด การเลือกเครื่องช่ัง
และหนํวยการชั่ง การคะเนน้ าหนกั ความสัมพันธ์ระหวํางหนํวยการช่ัง การแก๎โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ 
  การตวง การวัดปริมาตรที่มหีนํวยเป็นลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เซนติเมตร ลติร ถัง การเลือกหนํวยการวัด และ
คาดคะเนปริมาตรหรือความจุ ความสัมพันธ์ระหวํางหนํวยการวัดปริมาตร              การแก๎ปัญหาและสถานการณ์ 

เงิน การเขียนและการอํานบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ระบุเวลา การอํานตารางเวลา         การเขียนบันทึกรายรับ
รายจําย การแก๎โจทย์ปญัหาและสถานการณ ์

เวลา การบอกเวลา การอํานและการเขียนบอกเวลาโดยใช๎จุดการบอกระยะเวลา การบันทึกและการอํานกิจกรรม
เหตุการณ์ตาํงๆ ที่ระบเุวลา ความสัมพันธ์ระหวํางนาที ช่ัวโมง วัน สัปดาห์ เดือน และปี การแกโ๎จทยป์ัญหาและสถานการณ์  

รูปเรขาคณิตและสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต สํวนประกอบของมุม การเขียนช่ือและสัญลกัษณ์แทนมุม 
ชนิดของมุม ( มุมฉาก มมุแหลม มมุปูาน ) เส๎นขนาน และสัญลักษณแ์สดงเส๎นขนาน รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสี่เหลี่ยมจัตุรสั และ
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า เส๎นทแยงมุม เสน๎ขนาน สํวนประกอบของรูปวงกลม  รูปท่ีมีแกนสมมาตร การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช๎รูป
เรขาคณิต 

แบบรูปและความสัมพันธ ์แบบรปูของจ านวนนับท่ีเพิม่ขึ้นหรือลดลงครั้งละเทําๆ กันแบบรูปของรูปเรขาคณิตและ
แบบรูปอื่นๆ  

สถิติและความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น  การเก็บรวบรวมข๎อมูล และการจ าแนกข๎อมูล การอํานแผนภมูิรูปภาพ แผนภูมิ
แทํง และตารางการรวบรวมข๎อมลู การเขียนแผนภมูิรูปภาพ แผนภมูิแทํง 

โดยการจัดประสบการณ์ให๎นักเรยีนได๎ศึกษาค๎นคว๎า ปฏิบัติจริง ทดลองสรุปรายงาน พัฒนาทักษะและกระบวนการ
ในการคิดค านวณ การแก๎ปัญหาการใช๎เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณด์๎านความรู๎ ความคิด
ทักษะกระบวนการที่น าไปใช๎ในการเรียนรู๎      สิ่งตํางๆในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์ รวมทั้งการเห็นคุณคําและมเีจตคติที่
ดีตํอคณติศาสตร์ สามารถท างานอยํางมีระบบ รอบคอบ มคีวามรบัผิดชอบ มีวิจารณญาณและมคีวามเช่ือมั่นในตัวเอง 

  
 
 



รหัสตัวชี้วัด 
 ค ๑.๑  ป ๔/๑ , ป ๔/๒ , ค ๑.๒  ป๔/๑  , ป ๔/๒ , ป๔/๓ ค ๒.๑  ป๔/๑ -  ป ๔/๖ , ค ๒.๒  ป๔/๑ , ป ๔/๒ , ป ๔/๓  
ค ๓.๑ ป ๔/๑ - ป ๔/๕ , ค ๓.๒ ป ๔/๑ , ค ๔.๑ ป ๔/๑ , ป๔/๒ , ค ๕.๑  ป ๔/๑ , ป ๔/๒ , ป ๔/๓ , * ค ๖.๑ ป ๑/๑ - ป ๑/
๖  *  
รวม  ๓๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ค ๑๕๑๐๑   รายวิชาคณิตศาสตร์  ๕     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์                           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕        เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง       
 
 

ศึกษา ฝึกทักษะการคดิค านวณ และฝึกการแก๎ปัญหาเกี่ยวกับความรู๎นั้น ไปประยุกต์ใช๎ใน 
สาระการเรียนรู๎  
  จ านวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ หลักและคาํของตัวเลขแตลํะหลัก การเขียนในรูปกระจาย การเปรยีบเทียบ
จ านวน การใช๎เครื่องหมาย  = ,   , > , < ในการเปรยีบเทียบจ านวน การเรียงล าดับจ านวน  คําประมาณเป็นจ านวนเต็มสิบ 
เต็มร๎อย เต็มพัน 
  การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวน และโจทย์ปัญหา การบวก การลบท่ีมีหลายหลัก การคณูจ านวนท่ีมีหนึ่ง
หลักกับจ านวนที่มีหลายหลัก การหารจ านวนไมํเกินสามหลัก การบวก ลบ คูณ การหารและการบวก ลบ คูณ หารระคนของ
จ านวนนับ การสร๎างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คณู หาร และการบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับ 
  เศษส่วนและการบวก การลบ เศษส่วน ความหมาย การอํานและการเขียนเศษสํวนแท๎ เศษเกิน จ านวนคละ การ
เปรียบเทยีบเศษสํวนท่ีมีสํวนเทํากนั การใช๎เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบ การบวก การลบเศษสํวนท่ีมีสํวนเทํากัน 
เศษสํวนท่ีเทํากับจ านวนนับ เศษสวํนท่ีเทํากัน การเขียนเศษสํวนในรปูจ านวนคละ การเขียนจ านวนคละในรูปเศษเกิน การ
เปรียบเทยีบและเรียงล าดับเศษสํวนท่ีตัวสํวนตัวหน่ึงเป็นพหุคณูของตัวสํวนอีกตัวหนึ่ง การบวก ลบเศษสํวนท่ี            ตัว
สํวนตัวหน่ึงเป็นพหุคณูของตัวสํวนอีกตัวหนึ่ง การคูณเศษสํวนกับจ านวนนับ การคูณเศษสํวนกับจ านวนนับ การหารเศษสํวน
ด๎วยจ านวนนับ  การหารจ านวนนบัด๎วยเศษสํวน  การหารเศษสํวนด๎วยเศษสํวน การบวก ลบ คณูระคนของเศษสํวน  โจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษสวํน โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คณูระคนของเศษสํวน  
  ทศนิยม ความหมายของทศนิยม การอําน การเขียนทศนยิมไมํเกินสองต าแหนํงการเปรียบเทยีบทศนิยมไมเํกินสอง
ต าแหนํง การบวก การลบทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํง การคณูทศนิยมไมเํกินสองต าแหนํงกับจ านวนนบั  การคูณทศนิยมหนึ่ง
ต าแหนํงกับทศนิยมหนึ่งต าแหนํง และการบวก ลบ คูณระคนทศนยิม 
  การวัดความยาว ที่มีหนํวยเป็นกิโลเมตร เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตรและวา การเลือกเครื่องมือในการวัดและหนํวย
และหนํวยการวัดความยาว การคะเนความยาว ความสมัพันธ์ระหวาํงหนํวยการวัดความยาว มาตราสวํน ความยาวรอบรูป
สี่เหลี่ยมมมุฉาก และรูปสามเหลี่ยม และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปสีเ่หลีย่มมมุฉาก และรูปสามเหลี่ยม  
  การหาพ้ืนที ่จากการนับตาราง การหาพื้นที่โดยประมาณจากการนบัตาราง การหาพื้นท่ีของ 
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การหาพื้นท่ีรปูสามเหลี่ยม การแก๎ปญัหาโจทยเ์กี่ยวกับการพื้นท่ีรูปสีเ่หลีย่มมมุฉาก และการหาพื้นที่รูป
สามเหลี่ยม 
  การชั่ง การวดัน้ าหนักท่ีมีหนํวยเปน็เมตริกตัน กิโลกรัม กรมั และขดี การเลือกเครื่องช่ังและหนํวยการช่ัง การคะเน
น้ าหนัก ความสัมพันธ์ระหวํางหนวํยการชั่ง การแก๎โจทย์ปัญหาและสถานการณ ์
  การตวง ความสัมพันธ์ของหนํวยการวัดปรมิาตรหรือความจุที่มีหนํวยเป็นลูกบาศกเ์มตรลูกบาศก์เซนตเิมตร การหา
ปริมาตรของลูกบาศก์หนํวย ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เมตร           การหาปรมิาตร หรือความจุของรูปทรงสี่เหลี่ยมมมุฉาก
โดยใช๎สูตร และโจทย์ปญัหา 

รูปเรขาคณิตและสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต จุด สํวนของระนาบ สํวนของเส๎นตรง  และรังสี มุม การวดั
ขนาดของมุมโดยใช๎ไม๎โปรแทรกเตอร์ การสร๎างมุมโดยใช๎ไมโ๎ปรแทรกเตอร์ การหาขนาดของมุมกลับ เส๎นทแยงมุม เส๎นขนาน 
บอกลักษณะและจ าแนกรูปเรขาคณิตสามมติ ิ      ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมดิ บอกลักษณะความสมัพันธ์
และจ าแนกรูปสีเ่หลีย่มจัตรุัส รูปสีเ่หลี่ยมผืนผ๎า รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน รูปสี่เหลี่ยมด๎านขนาน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูป
สี่เหลี่ยมรูปวําว บอกลักษณะสํวนประกอบความสัมพันธ์ และจ าแนกรูปสามเหลี่ยมแบํงตามลักษณะของด๎าน แบํงตามลักษณะ
ของมุม สํวนประกอบของรูปสามเหลี่ยม มมุภายในของรูปสามเหลีย่ม ชนิดของมุมสํวนประกอบของรูปวงกลม และสมบตัิ
พื้นฐานของรูปวงกลม รูปที่มีแกนสมมาตร การสรา๎งรูปสีเ่หลีย่มมมุฉาก การสรา๎งรูปสามเหลี่ยม การสร๎างรูปวงกลม การสร๎าง
เส๎นขนาน การประดิษฐล์วดลายโดยใช๎รูปเรขาคณติ 



แบบรูปและความสัมพันธ ์แบบรปูของจ านวนนับท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงครั้งละเทําๆ กัน             แบบรูปของรูป
เรขาคณิตและแบบรูปอื่นๆ  

ร้อยละ โจทย์ปัญหาร๎อยละในสถานการณต์ําง ๆ รวมถึงโจทย์ปญัหาร๎อยละเกี่ยวกับ การหาก าไร ขาดทุน การลด
ราคา และการหาราคาขาย 

สถิติและความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น การเก็บรวบรวมข๎อมลู และการจ าแนกข๎อมูล การเขยีนแผนภมูิแทํงที่มีการยํน
ระยะของเส๎นแสดงจ านวน และการอํานแผนภูมิแทํงเปรียบเทียบ 

โดยการจัดประสบการณ์ให๎นักเรยีนได๎ศึกษาค๎นคว๎า ปฏิบัติจริง ทดลองสรุปรายงาน พัฒนาทักษะและกระบวนการ
ในการคิดค านวณ การแก๎ปัญหาการใช๎เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณด์๎านความรู๎ ความคิด
ทักษะกระบวนการที่น าไปใช๎ในการเรียนรู๎       สิ่งตํางๆ ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์ รวมทั้งการเห็นคุณคําและมเีจตคติ
ทีด่ีตํอคณติศาสตร์ สามารถท างานอยํางมีระบบ รอบคอบ มคีวามรบัผิดชอบ มีวิจารณญาณและมคีวามเช่ือมั่นในตัวเอง 
รหัสตัวชี้วัด 
 ค ๑.๑  ป ๕/๑ , ป ๕/๒ , ป ๕/๓ ค ๑.๒  ป๕/๑  , ป ๕/๒ , ป๕/๓, ค ๒.๑  ป๕/๑ -  ป ๕/๕ ,  
ค ๒.๒  ป๕/๑ , ค ๓.๑ ป ๕/๑ - ป ๕/๓ , ค ๓.๒ ป ๕/๑ -ป ๕/๓ , ค ๔.๑ ป ๕/๑ , ค ๕.๑  ป ๕/๑ , ป ๕/๒ , ค ๕.๒ ป ๕/๑ , 
* ค ๖.๑ ป ๑/๑ - ป ๑/๖  *  
รวม ๒๘ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ค ๑๕๑๐๑   รายวิชาคณิตศาสตร์  ๖     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖        เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง       
 
 

ศึกษา ฝึกทักษะการคดิค านวณ และฝึกการแก๎ปัญหาเกี่ยวกับความรู๎นั้น ไปประยุกต์ใช๎ในสาระการเรยีนรู๎  
จ านวนนับ หลักเลขและคําประจ าหลัก คําของตัวเลขในแตํละหลัก การเขียนในรูปกระจาย 

การเรยีงล าดับจ านวน การประมาณคําใกลเ๎คียงเป็นจ านวนเต็มสิบ เต็มร๎อย เต็มพัน เตม็หมื่น เต็มแสน  และเตม็ล๎าน  
ตัวประกอบ ตัวประกอบเฉพาะ  จ านวนเฉพาะ  การแยกตัวประกอบ  ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

เศษส่วน เศษสํวนท่ีเทํากัน การเปรียบเทียบและการเรยีงล าดับเศษสํวน สมบตัิการสลับท่ีของการบวก สมบัติการ
เปลี่ยนกลุํมของการบวก สมบัติการสลับที่ของการคูณ สมบัติการเปลี่ยนหมูํของการคณู 

ทศนิยม การอํานและการเขียนทศนิยมสามต าแหนํง หลักเลขและคําประจ าหลัก คําของตัวเลขในแตํละหลัก การ
เขียนในรูปกระจาย การเปรียบเทยีบและการเรยีงล าดับทศนิยมไมํเกิน          สามต าแหนํง การเขียนทศนิยมไมเํกินสาม
ต าแหนํงในรูปเศษสํวน และการเขยีนเศษสํวนท่ีมตีัวสํวนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ , ๑๐๐ และ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม 
ความสัมพันธ์ระหวํางเศษสํวน ทศนิยม และร๎อยละ การประมาณคําใกล๎เคียงเป็นทศนิยมหนึ่งต าแหนํง และสองต าแหนํง 
สมบัติการสลับที่ของการบวก สมบัติการเปลี่ยนหมูํของการบวก สมบัติการสลับท่ีของการคณู สมบตัิการเปลีย่นหมูํของการคณู 
และสมบัติการแจกแจง 

การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคณู และการหารจ านวนนบั การบวก 
ลบ คูณ หาร จ านวนนับระคน การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสํวน การบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวน
คละ การบวก ลบ คูณ หารเศษสํวนระคน และจ านวนคละ การบวก การลบ การคณู และการหารที่ผลลัพธ์เป็นทศนิยมไมํเกิน
สามต าแหนํง  การบวก การลบ การคูณ และการหารระคนของทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํง  โจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และ การบวก ลบ คณู หารระคนของจ านวนนับ การสรา๎งโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร 
ระคนของจ านวนนับ โจทย์ปญัหาการบวก ลบ คูณ หาร และการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสํวน โจทย์ปัญหาการบวก 
ลบ คูณ หาร และการบวก ลบ คณู หารระคนของทศนิยม การสรา๎งโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คณู หาร และการบวก ลบ คณู 
หารระคนของทศนิยม โจทย์ปญัหาร๎อยละ 
ในสถานการณ์ตํางๆ รวมถึงโจทยป์ัญหาร๎อยละ เกีย่วกับการหาก าไร ขาดทุน การลดราคา การหาราคาขาย การหาราคาทุน 
และดอกเบีย้ 
              การหาความยาว รอบรูปวงกลม โจทย์ปญัหาเกีย่วกับความยาวรอบรูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม 

การหาพ้ืนที ่การหาพื้นท่ีของรูปสีเ่หลี่ยมโดยใช๎ความยาวของด๎าน และใช๎สมบตัิของเส๎นทแยงมุม และความยาวรอบ
รูปของรูปสี่เหลี่ยมการหาพื้นที่ของรูปวงกลม การคาดคะเนพื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยมเป็นตารางเมตร ตารางเซนติเมตร ตารางวา 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนท่ีของรูปสีเ่หลี่ยมและสถานการณ ์

การหาปรมิาตร การหาปรมิาตร และความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร หรือความจุของ
รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ทิศ แผนผัง แผนที่ การบอกช่ือและทิศทางของทิศท้ังแปดทิศ มาตราสํวน การอํานแผนท่ี แผนผัง และการเขียน
แผนผังแสดงสิ่งตําง ๆ การเขียนแผนผังในการเดินทาง และการเขียนแผนผังโดยสังเขป 

รูปเรขาคณิตและสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต  สํวนประกอบของรูปเรขาคณติ         สามมิติ ทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก  กรวย ปริซึม พีระมดิ สมบตัิเส๎นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม การพิจารณาเส๎นขนานโดยอาศัยมุม
แย๎ง การพิจารณาเส๎นขนานโดยอาศัยผลบวกของขนาดของมุมภายในที่อยูํบนข๎างเดียวกันของเส๎นตัดเป็น ๑๘๐ องศา รูปคลี่
ของรูปเรขาคณิตสามมติิ          ทรงสี่เหลี่ยมมมุฉากทรงกลม ทรงกระบอก  กรวย ปริซมึ พีระมดิ การประดิษฐ์รูปเรขาคณิต
สามมติิ การสร๎างรูปสี่เหลี่ยม เมื่อก าหนดความยาวของด๎าน และขนาดของมุม หรือเมื่อก าหนดความยาวของเส๎นทแยงมุม 

สมการและการแกส้มการ สมการเชิงเส๎นท่ีมีตัวไมํทราบคาํ ๑ ตัว สมการที่เป็นจริง สมการ        ที่เป็นเท็จ ค าตอบ
ของสมการ การแกส๎มการโดยใช๎สมบัติการเทํากันเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร และการแก๎โจทย์ปญัหา 



สถิติและความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น การอํานกราฟเส๎น และแผนภูมริปูวงกลม การเขียนแผนภมูิแทํงเปรียบเทียบ และ
กราฟเส๎น การเก็บรวบรวมข๎อมูล ความหมายและการน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันของเหตุการณ์ที่เกิดขึน้อยํางแนํนอน อาจจะ
เกิดขึ้นหรือไมํเกดิขึ้น และไมํเกดิขึน้แนํนอน 

แบบรูปความสัมพันธ์  ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป การจัดประสบการณห์รือสรา๎งสถานการณ์       ท่ีใกล๎ตัว ให๎ผู๎เรียน
ได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคดิค านวณ การแก๎ปัญหา การให๎
กระบวนการทีไ่ดไ๎ปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์ รวมทั้งเห็นคณุคาํ และมีเจตคติที่ดีตํอ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบระเบยีบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นในตนเอง 
รหัสตัวชี้วัด 
 ค ๑.๑  ป ๖/๑ , ป ๖/๒ , ป ๖/๓ ค ๑.๒  ป๖/๑  , ป ๖/๒ , ค ๑.๓  ป๖/๑ , ป๖ /๒ , ค ๑.๔ ป๖/๑ , ป๖/๒ , ค ๒.๑  
ป๖/๑ -  ป ๖/๓ , ค ๒.๒  ป๖/๑ - ป ๖/๓, ค ๓.๑ ป ๖/๑ - ป ๖/๓ , ค ๓.๒ ป ๖/๑ , 
 ป ๖/๒ , ค ๔.๑ ป ๖/๑ ,ค ๔.๒ ป ๖/๑ , ค ๕.๑  ป ๖/๑ , ป ๖/๒ , ค ๕.๒ ป ๖/๑ ,  
* ค ๖.๑ ป ๑/๑ - ป ๑/๖  *  
รวม ๓๑ ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
ความส าคัญของวทิยาศาสตร์ 

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข๎องกับทุกคนท้ังใน
ชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพตาํง ๆ   ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใช๎และผลผลิตตําง ๆ  ท่ีมนุษย์ได๎ใช๎เพื่ออ านวย
ความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหลํานีล้๎วนเป็นผลของความรู๎วทิยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคดิสร๎างสรรค์และศาสตร์
อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ชํวยให๎มนุษย์ได๎พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร๎างสรรค์  คิดวเิคราะห์ วิจารณ์   มีทักษะ
ส าคัญในการค๎นคว๎าหาความรู๎  มคีวามสามารถในการแก๎ปญัหาอยาํงเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใช๎ข๎อมูลที่หลากหลาย
และมีประจักษ์พยานทีต่รวจสอบได๎  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมยัใหมํซึ่งเป็นสังคมแหํงการเรยีนรู๎ (K knowledge-based 
society) ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาใหร๎ู๎วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู๎ความเข๎าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่
มนุษย์สรา๎งสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู๎ไปใช๎อยํางมีเหตผุล สร๎างสรรค์ และมีคุณธรรม 

 กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตรม์ุํงหวังให๎ผู๎เรียน ได๎เรียนรู๎วิทยาศาสตร์ทีเ่น๎นการเชื่อมโยงความรู๎กับกระบวนการ มี
ทักษะส าคัญในการค๎นคว๎าและสรา๎งองค์ความรู๎ โดยใช๎กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู๎ และการแก๎ปัญหาที่หลากหลาย   
ให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ทุกข้ันตอน มีการท ากิจกรรมด๎วยการลงมือปฏิบตัิจริงอยํางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น 
โดยได๎ก าหนดสาระส าคัญไว๎ดังน้ี 
 - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต   สิ่งมีชีวิต หนํวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร๎างและหน๎าที่ของระบบตําง ๆ 
ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการด ารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การถํายทอดทางพันธุกรรม การท างานของระบบตําง 
ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และเทคโนโลยีชีวภาพ 
 - ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   สิ่งมีชีวิตทีห่ลากหลายรอบตัว ความสมัพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม ความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิตตําง ๆ ในระบบนิเวศ ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใช๎และจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท๎องถิ่น 
ประเทศ และโลก ปัจจัยที่มผีลตํอการอยูํรอดของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล๎อมตาํง ๆ 
 - สารและสมบัติของสาร   สมบตัขิองวัสดุและสาร แรงยึดเหนีย่วระหวํางอนุภาค การเปลี่ยนสถานะ การเกิด
สารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร  สมการเคมี  และการแยกสาร     
 - แรงและการเคลื่อนที่   ธรรมชาติของแรงแมํเหล็กไฟฟูา แรงโน๎มถวํง แรงนิวเคลียร์ การออกแรงกระท าตํอวัตถุ 
การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนต์การเคลื่อนที่แบบตําง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 - พลังงาน   พลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบตัิและปรากฏการณ์ของแสง เสียง และ
วงจรไฟฟูา คลื่นแมเํหล็กไฟฟูา กัมมันตภาพรังสีและปฏิกริิยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์ระหวํางสารและพลังงานการอนุรักษ์
พลังงาน ผลของการใช๎พลังงานตํอชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
 - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก   โครงสร๎างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากรทางธรณี สมบตัิทางกายภาพ
ของดิน หิน น้ า อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการเปลีย่นแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี 
ปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ 
 - ดาราศาสตร์และอวกาศ   วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ์และผลตํอสิ่งมชีีวิตบนโลก 
ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ความส าคญัของเทคโนโลยีอวกาศ 
 - ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การแก๎ปัญหา 
และจิตวิทยาศาสตร ์
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่  ๑   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว  ๑. ๑    เข๎าใจหนํวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร๎าง และหน๎าท่ีของ 



ระบบตํางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และ
น าความรูไ๎ปใช๎ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

มาตรฐาน ว  ๑.๒    เข๎าใจกระบวนการและความส าคญัของการถํายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช๎เทคโนโลยีชีวภาพที่มผีลกระทบตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร สิ่งท่ีเรียนรู๎ และน าความรูไ๎ปใช๎ประโยชน์ 

สาระที่ ๒   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ว ๒. ๑    เข๎าใจสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น   ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งแวดล๎อมกับสิง่มีชีวิต   ความสัมพันธ์ระหวําง

สิ่งมีชีวิตตําง ๆ ในระบบนเิวศ มีกระบวนการสืบเสาะ         หาความรู๎และจิตวิทยาศาสตรส์ื่อสารสิ่งที่
เรียนรู๎และน าความรูไ๎ปใช๎ประโยชน์  

มาตรฐาน ว ๒.๒    เข๎าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท๎องถิ่น ประเทศ และโลก
น าความรูไ๎ปใช๎ในในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน 

สาระที่ ๓   สารและสมบัตขิองสาร 
มาตรฐาน ว ๓. ๑    เข๎าใจสมบตัิของสาร   ความสัมพนัธ์ระหวํางสมบัติของสารกบัโครงสร๎างและแรงยึดเหนี่ยวระหวําง

อนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู๎และจติวิทยาศาสตรส์ื่อสารสิ่งที่เรยีนรู๎ น าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน ์

มาตรฐาน ว ๓.๒    เข๎าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย   การเกิดปฏิกิรยิา มี
กระบวนการสืบเสาะ หาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน ์

สาระที่ ๔   แรงและการเคลื่อนที่ 
มาตรฐาน ว ๔. ๑    เข๎าใจธรรมชาติของแรงแมํเหล็กไฟฟูา แรงโน๎มถํวง และแรงนิวเคลยีร ์                   มีกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู๎ สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู๎และน าความรูไ๎ปใช๎ประโยชน์อยํางถูกต๎องและมีคณุธรรม    
มาตรฐาน ว ๔.๒    เข๎าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตํางๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการ             
    สืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์   สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู๎และน าความรูไ๎ปใช๎ 
     ประโยชน์ 

สาระที่ ๕   พลังงาน 
มาตรฐาน ว ๕. ๑    เข๎าใจความสมัพันธ์ระหวํางพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลีย่นรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหวํางสาร

และพลังงาน  ผลของการใช๎พลังงานตํอชีวิตและสิ่งแวดล๎อม   มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู๎  
สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู๎และ                  น าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  

สาระที่ ๖    กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖. ๑    เข๎าใจกระบวนการตําง ๆ   ท่ีเกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการตําง ๆ ที่

มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสณัฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎
และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  

 

สาระที่ ๗   ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๗. ๑   เข๎าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏสิัมพันธ์ภายในระบบสุรยิะและผลตํอ

สิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์  การสื่อสารสิ่งที่เรยีนรู๎และน า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน ์

 



มาตรฐาน ว ๗.๒   เข๎าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช๎ในการส ารวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ดา๎น
การเกษตรและการสื่อสาร  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎
และน าความรูไ๎ปใช๎ประโยชน์อยํางมีคุณธรรมตํอชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 

สาระที ่๘    ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๘. ๑   ใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎ การแก๎ปัญหา รู๎วํา

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกดิขึน้สํวนใหญํมรีูปแบบที่แนํนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได๎ 
ภายใต๎ข๎อมลูและเครื่องมือท่ีมีอยูํในชํวงเวลานั้นๆ เข๎าใจวํา วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดล๎อม  มีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ว ๑๑๑๐๑   รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์                            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑      เวลา  ๘๐  ชั่วโมง      
  
 

เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมํมีชีวิต สังเกต อธิบายลักษณะหน๎าที่ของโครงสร๎าง
ภายนอกของพืชและสัตว์ ลักษณะหน๎าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ตลอดจนการดูแล
รักษาสุขภาพ ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท๎องถิ่น และน ามาจัดจ าแนก โดยใช๎ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ การ
จ าแนกสิ่งมีชีวิตในท๎องถิ่น และการน าไปใช๎ประโยชน์ ลักษณะสมบัติของวัสดุที่ใช๎ท าของเลํน ของใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน ทดลอง อธิบายการดึง การผลักวัตถุ องค์ประกอบและสมบัติของดิน การใช๎ประโยชน์จากดินใน
ท๎องถิ่น ระบุในท๎องฟูามีดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์และดวงดาว  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะหาความรู๎ ส ารวจ ตรวจสอบการสืบค๎นข๎อมูลและ
อภิปรายเพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถ 
ในการตัดสินใจ น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม  

 
ว๑.๑ ป.๑/๑-๓ ว๑.๒ป.๑/๑ ว๓.๑ ป.๑/๑-๒ ว๔.๑ ป.๑/๑ ว๖.๑ ป.๑/๑ ว๗.๑ ป.๑/๑ ว๘.๑ ป.๑/๑-๗  
รวม ๑๖ ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ว ๑๒๑๐๑   รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๒    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์                        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒      เวลา  ๘๐  ชั่วโมง    
    
 

ศึกษาวิเคราะห์ ปัจจัยที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิตของพืชและปัจจัยที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิตและการ
เจริญเติบของพืชและสัตว์ การดูแลพืชและสัตว์ การตอบสนองตํอสิ่งเร๎าของพืชและสัตว์ การตอบสนองตํอสิ่ง
เร๎าของมนุษย์ ปัจจัยที่ส าคัญตํอการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ ประโยชน์ของพืชและสัตว์ใน
ท๎องถิ่นที่มีตํอมนุษย์ ชนิดและสมบัติของวัสดุที่น ามาท าเป็นของเลํน ของใช๎ในชีวิตประจ าวัน การเลือกใช๎วัสดุ
และสิ่งของตําง ๆ อยํางเหมาะสมและปลอดภัย สมบัติของแมํเหล็กและการน าแมํเหล็กไปใช๎ประโยชน์ การเกิด
และสมบัติของแรงทางไฟฟูา พลังงานไฟฟูาจากแบตเตอร์รี่ การเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟูาเป็นพลังงานอ่ืน 
และการใช๎ประโยชน์อยํางค๎ุมคํา สมบัติและประเภทของดิน การน าไปใช๎ประโยชน์ ความส าคัญของดวงอาทิตย์
ที่เป็นแหลํงพลังงานของโลก  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะ หาความรู๎ ส ารวจ ตรวจสอบ สืบค๎นข๎อมูลและอภิปราย
เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎มีความสามารถ 
ในการตัดสินใจน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยม 
ที่เหมาะสม  

 
ว๑.๑ ป.๒/๑-๕ ว๑.๒ป.๒/๑ ว๓.๑ ป.๒/๑-๒ ว๔.๑ ป.๒/๑-๓ ว๕.๑ป๒/๑-๒ ว๖.๑ ป.๒/๑ ว๗.๑ ป.๒/๑  
ว๘.๑ ป.๒/๑-๘  
รวม ๒๓ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ว ๑๓๑๐๑   รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๓    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์                        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                   เวลา  ๘๐  ชั่วโมง   
 
 

ศึกษาวิเคราะห์ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตใกล๎ตัว การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การด ารงพันธุ์ของ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อมตําง ๆ ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ
ในท๎องถิ่น ชนิดสมบัติและประโยชน์ของวัสดุที่เป็นสํวนประกอบของเลํน  
ของใช๎ การเปลี่ยนแปลงรูปรําง ลักษณะของวัสดุเมื่อถูกท าให๎ร๎อนขึ้นหรือเย็นลง ประโยชน์และอันตรายท่ีเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุท่ีเป็นของเลํนของใช๎ แรงมีผลตํอการเปลี่ยนแปลง  
และการเคลื่อนท่ีของวัสดุ แรงโน๎มถํวงคือแรงดึงดูดของโลกท่ีกระท าตํอวัตถุ แหลํงพลังงานไฟฟูา 
ในธรรมชาติ ความส าคัญของพลังงานไฟฟูาในชีวิตประจ าวัน แหลํงน ้าและประโยชน์แหลํงน ้า 
ในท๎องถิ่น สมบัติบางประการของน ้า ความจ าเป็นของน ้าตํอชีวิต ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ ดวงดาว 
ปรากฏการณ์ตําง ๆ ท่ีเกิดขึ้น  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ  
การสืบค๎นข๎อมูล บันทึก จัดกลุํมข๎อมูล และการอภิปรายเพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถ
น าเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ 
ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม  

 
ว๑.๒ป.๓/๑-๔ ว๒.๑ ป.๓/๑ ว๒.๒ ป.๓/๑-๓ ว๓.๑ ป๓/๑-๒ ว ๓.๒ ป๓/๑-๒ ว๔.๑ ป.๓/๑-๒  
ว๕.๑ป๓/๑-๒ ว๖.๑ ป.๓/๑ ว๗.๑ ป.๑/๑ ว๘.๑ ป.๓/๑-๘  
รวม ๒๘ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ว ๑๔๑๐๑   รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๔    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์                        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔      เวลา  ๘๐  ชั่วโมง     
   
 

ศึกษาวิเคราะห ์โครงสรา๎งและหน๎าท่ีของโครงสร๎างสํวนตําง ๆ ของพืช ปัจจัยบางประการ 
ท่ีจ าเป็นตํอการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชตํอสภาพแวดล๎อม พฤติกรรมของสัตว์ 
ท่ีตอบสนองตํอสภาพแวดล๎อมและการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร การเคลื่อนท่ีของแสง จากแหลํงก าเนิด การ
เคลื่อนท่ีผํานตัวกลาง การสะท๎อง การหักเหของแสง การเปลี่ยนแปลงพลังงานแสง 
เป็นพลังงานไฟฟูาของเซลสุริยะและการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์การเกิดดินจากหินท่ีผุพังผสมซากพืชและสัตว์ 
ชนิดและสมบัติของดินท่ีใช๎ปลูกพืชในท๎องถิ่น ลักษณะของระบบสุริยะ  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ  
การสืบค๎นข๎อมูล บันทึก จัดกลุํมข๎อมูล และการอภิปรายเพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถ
น าเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ 
ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม  

 
ว๑.๑ป.๔/๑-๔ ว๕.๑ป๔/๑-๖ ว๖.๑ ป.๔/๑-๒ ว๗.๑ ป.๔/๑ ว๘.๑ ป.๔/๑-๘  
รวม ๒๑ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ว ๑๕๑๐๑   วิทยาศาสตร ์๕     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์                        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕      เวลา  ๘๐  ชั่วโมง       
 
 

ศึกษาวิเคราะห์ ดอก สํวนประกอบของดอก หน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องกับการสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์และการ
ขยายพันธุ์ของพืช วัฎจักรชีวติของพืชดอก การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์  
วัฎจักรชีวิตของสัตว์และการน าไปใช๎ประโยชน์ การถํายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแตํละกลุํม  
การจ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช๎ลักษณะภายในและภายนอกในเกณฑ์ที่ปรากฏที่มีรายละเอียดมากขึ้น 
เป็นเกณฑ์ สมบัติของวัสดุ ความยืดหยุํน ความแข็ง ความเหนียว การน าความร๎อน การน าไฟฟูา  
และความหนาแนํน การน าวัสดุตําง ๆ มาใช๎ท าเครื่องใช๎ตามสมบัติของวัสดุนั้น แรงลัพธ์ความดันของของเหลว
ท าให๎วัตถุจมหรือลอย แรงเสียดทานเป็นแรงต๎านการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทานจากสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน เสียงสูง ต า่ ที่เกิดขึ้นอยูํกับความถี่ในการสั่นของแหลํงก าเนิด  
เสียงดังมีพลังงานมากกวําเสียงเบา เสียงดังมาก ๆ และฟังเป็นเวลานาน ๆ จะเป็นอันตรายตํอหู  
ผลของปรากฏการณ์ การเกิดเมฆ หมอก น ้าค๎าง ฝน ลูกเห็บ วัฎจักรน ้า อุณหภูมิ ความชื้น ความดนัของ
บรรยากาศ การเกิดลม การใช๎ประโยชน์จากพลังงานลม ปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงดาว ทิศ  
แผนที่ดาว ท าให๎มนุษย์ได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับวัตถุในท๎องฟูา  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ  
การสืบค๎นข๎อมูล บันทึก จัดกลุํมข๎อมูล และการอภิปรายเพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถ
น าเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ 
ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม  

 
ว๑.๑ป.๕/๑-๕ ว๑.๒ป๕/๑-๕ ว๓.๑ ป.๕/๑-๒ ว๔.๑ ป.๕/๑-๔ ว๔.๒ ป.๕/๑ ว๕.๑ ป.๕/๑-๔  
ว๖.๑ ป.๕/๑-๔ ว๗.๑ ป.๕/๑ ว๘.๑ ป.๕/๑-๘  
รวม ๓๔ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ว ๑๖๑๐๑   รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๖   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์                           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                   เวลา  ๘๐  ชั่วโมง     
   
 

ศึกษาวิเคราะห์ การเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดถึงวัยผู๎ใหญํ การท างานรํวมกัน 
ของระบบตําง ๆ ของรํางกายมนุษย์ ความจ าเป็นที่รํางกายต๎องการสารอาหารที่ได๎สัดสํวนเหมาะสมกับเพศ
และวัย ผลของการได๎รับสารอาหารบางชนิดที่มีผลตํอการท างานของระบบในรํางกาย ความสัมพันธ์ของกลุํม
สิ่งมีชีวิตในแหลํงที่อยูํตําง ๆ กับสิ่งมีชีวิตในรูปแบบโซํอาหาร และสายใยอาหาร ความสัมพันธ์ระหวําง
สภาพแวดล๎อมกับการด ารงชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติในแตํละท๎องถิ่น ผลของการเพ่ิมของประชากรมนุษย์ตํอ
การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล๎อมโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์ การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น สมบัติของสาร การจ าแนกสาร การแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน
ออกจากกัน สารและการใช๎สาร 
ในชีวิตประจ าวัน สมบัติของสารและการเปลี่ยนแปลงของสาร การตํอวงจรไฟฟูาอยํางงําย ประกอบด๎วย 
แหลํงก าเนิดไฟฟูา อุปกรณ์ไฟฟูา ตัวน าไฟฟูาและฉนวนไฟฟูา การตํอวงจรไฟฟูา 
แบบอนุกรม และแบบขนาน การน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน แมํเหล็กไฟฟูา อุณหภูมิและการ
วัดอุณหภูมิ การน าความร๎อน การพาความร๎อน การแผรํังสีความร๎อนเป็นการถํายโอนความร๎อน ประโยชน์ของ
การถํายโอนความร๎อน สมบัติของการดูดกลืนและการคายความร๎อนของวัตถุ การน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
ความร๎อนท าให๎วัตถุขยายตัว การน าความรู๎เรื่องการขยายตัวของวัตถุเมื่อได๎รับความร๎อนไปใช๎ประโยชน์ การ
จ าแนกประเภทของหิน การเปลี่ยนแปลงของหินและธรณีพิบัติภัยที่มีผลตํอมนุษย์และสภาพแวดล๎อมใน
ท๎องถิ่น ฤดูกาล ข๎างขึ้น ข๎างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยี อวกาศ การส ารวจ
ข๎อมูลของวัตถุท๎องฟูา ท าให๎เรียนรู๎เกี่ยวกับระบบสุริยะทั้งในและนอกระบบสุริยะเพ่ิมข้ึนอีกมากมาย  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ  
การสืบค๎นข๎อมูล บันทึก จัดกลุํมข๎อมูล และการอภิปรายเพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถ
น าเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ 
ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม  
 
ว๑.๑ป.๖/๑-๓ ว๒.๑ ป๖/๑-๓ ว๒.๒ ป.๖/๑-๕ ว๓.๑ ป.๖/๑-๕ ว๓.๒ ป.๖/๑-๓ ว๕.๑ ป.๖/๑-๕  
ว๖.๑ ป.๖/๑-๓ ว๗.๑ ป.๖/๑ ว๗.๒ ป.๖/๑ ว๘.๑ ป.๖/๑-๘  
รวม ๓๗ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 

 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ความส าคัญของสงัคมศกึษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 สังคมโลกมีการเปลีย่นแปลงอยํางรวดเร็วตลอดเวลา กลุํมสาระการเรียนรูส๎ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชํวยให๎
ผู๎เรยีนมีความรู๎ ความเข๎าใจ วํามนษุย์ด ารงชีวิตอยํางไร  ท้ังในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยูํรํวมกันในสังคม การปรับตัวตาม
สภาพแวดล๎อม การจดัการทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัด  นอกจากน้ี ยังชํวยให๎ผู๎เรียนเข๎าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุค
สมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัตํางๆ  ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเอง และผู๎อื่น มคีวามอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตําง 
และมีคณุธรรม  สามารถน าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 

กลุํมสาระการเรียนรูส๎ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวําด๎วยการอยูํรํวมกันในสังคม ท่ีมีความเช่ือมสัมพันธ์กัน 
และมีความแตกตํางกันอยํางหลากหลาย เพื่อชํวยให๎สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล๎อม  เปน็พลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ  มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม  โดยได๎ก าหนดสาระตาํงๆไว๎ ดังนี ้
 - ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยูํรํวมกันอยาํงสันตสิุข 
เป็นผู๎กระท าความดี มีคํานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยูํเสมอ รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมและสํวนรวม 
 - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความส าคญั การเป็นพลเมืองดี ความแตกตํางและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม คํานิยม ความเชื่อ ปลูกฝังคํานยิมด๎านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข  สิทธิ 
หน๎าท่ี เสรภีาพการด าเนินชีวิตอยาํงสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 - เศรษฐศาสตร ์การผลิต การแจกจําย และการบรโิภคสินค๎าและบริการ  การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูํอยําง
จ ากัดอยํางมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ และการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
 
 
 
 - ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึง
ปัจจุบัน ความสมัพันธ์และเปลีย่นแปลงของเหตุการณ์ตํางๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคญัที่มี
อิทธิพลตํอการเปลี่ยนแปลงตํางๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย  แหลงํอารยธรรมทีส่ าคญั
ของโลก   
 - ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหลํงทรัพยากร และภมูิอากาศของประเทศไทย 
และภมูิภาคตํางๆ ของโลก การใช๎แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสมัพันธ์กันของสิ่งตํางๆ ในระบบธรรมชาติ 
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น การน าเสนอข๎อมลูภมูิสารสนเทศ  การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑    รู๎ และเข๎าใจประวัติ ความส าคญั ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ 
                                ศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต๎อง ยึดมั่น และปฏิบัตติาม 
                                หลักธรรม เพื่ออยูํรํวมกันอยาํงสันตสิุข 
มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข๎าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเปน็ศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับ

ถือ 

 



สาระที่ ๒     หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑    ข๎าใจและปฏบิัติตนตามหน๎าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีคํานิยมที่ดีงาม และธ ารงรกัษาประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอยาํงสันติสุข                       
มาตรฐาน  ส ๒.๒    เข๎าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจบุัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารง 
                                  รักษาไว๎ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น 
                                  ประมุข 
 
สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร ์
มาตรฐาน ส.๓.๑      เข๎าใจและสามารถบรหิารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช๎  
                                 ทรัพยากรที่มีอยูํจ ากัดได๎อยาํงมีประสิทธิภาพและคุม๎คํา  รวมทั้งเข๎าใจ 
                                  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส.๓.๒      เข๎าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตําง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  
                                  และความจ าเป็นของการรํวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที่ ๔     ประวัติศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๑      เข๎าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมยัทางประวัติศาสตร์  สามารถ 
                                 ใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวเิคราะหเ์หตุการณ์ตาํงๆ  อยํางเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส ๔.๒     เข๎าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดตีจนถึงปัจจุบัน  ในด๎านความสมัพันธ์ 
                                 และการเปลีย่นแปลงของเหตุการณ์อยํางตํอเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและ 
                                 สามารถ  วิเคราะหผ์ลกระทบที่เกดิขึ้น 
มาตรฐาน ส ๔.๓     เข๎าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภมูิปัญญาไทย   มีความรัก                   
                                 ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร ์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑    เข๎าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสมัพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมผีล  
                                ตํอกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช๎แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ใน 
                                การค๎นหาวิเคราะห์ สรุป และใช๎ข๎อมูลภูมสิารสนเทศอยํางมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          
มาตรฐาน ส ๕.๒   เข๎าใจปฏิสัมพนัธ์ระหวํางมนุษย์กับสภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่กํอให๎เกิดการ 
                               สร๎างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึก และมีสวํนรํวมในการอนุรักษ์   ทรัพยากรและ 
                               สิ่งแวดล๎อม  เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา  ส ๑๑๑๐๑   รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑        เวลา  ๘๐  ชั่วโมง  
   
 

    ศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัตหิรือประวัติของศาสดาทีต่นนับถือ การด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่อง
เลําและศาสนิกชนตัวอยําง  ความส าคัญ และการเคารพพระรตันตรยั ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  
หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ  เห็นคุณคาํขอการสวดมนต์ แผํเมตตา  สติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  การ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  การบ าเพ็ญประโยชน์ตํอวัด  ศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนับถือ การแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ การแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ การปฏิบัตตินในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญทาง
ศาสนา  

ศึกษา ระบุ  ยกตัวอยํางประโยชน์และการปฏิบัตตินเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนการกระท าความดี
ของตนเองและผู๎อื่นเกีย่วกับผลจากการกระท าน้ัน โครงสร๎าง  บทบาทและหน๎าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  
บทบาท สิทธิ หน๎าท่ีของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน การมีสํวนรํวมในการตดัสินใจ การท ากิจกรรมในครอบครัวและ
โรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย  

ศึกษา ระบุ ยกตัวอยํางสินค๎าและบริการที่ใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การใช๎จํายเงินในชีวิตประจ าวันท่ีไมํเกินตัว
และเห็นประโยชน์ของการออม  การใช๎ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอยํางประหยดัตามความจ าเป็นที่คนต๎องท างานอยํางสุจริต 

ศึกษา อธิบาย ระบุเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี และการนับชํวงเวลาตามปฏิทินท่ีใช๎ในชีวิตประจ าวัน เรียงล าดับเหตุการณ์
ในชีวิตประจ าวัน  ตามวันเวลาที่เกิดขึ้น  ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามผูเ๎กี่ยวข๎อง การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม สิ่งของ เครื่องใช๎ การด าเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพํอแมํ ปูุยํา  ตายาย และเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในอดีต  ท่ีมีผลกระทบตํอตนเองในปัจจุบัน ความส าคญัของสญัลักษณ์และของชาตไิทย การปฏบิัติตนได๎ถูกต๎อง 
เกี่ยวกับสถานท่ีส าคัญซึ่งเป็นแหลงํวัฒนธรรมในชุมชน  สิ่งที่ตนรัก และภาคภูมิใจในท๎องถิ่น  
 ศึกษา ระบุ สังเกต และเปรียบเทียบ  แยกแยะสิ่งตํางๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและทีม่นุษย์สร๎างขึ้น 
ความสัมพันธ์ของต าแหนํง  ระยะ  ทิศของสิ่งตําง ๆ รอบตัว  ทิศหลกัและที่ตั้งของสิ่งตําง ๆ ใช๎แผนผังการแสดงต าแหนํงของ
สิ่งตําง ๆ ในห๎องเรียน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 
ในรอบวัน ที่เกิดตามธรรมชาติที่สงํผลตํอความเป็นอยูํของมนุษย ์การเปลีย่นแปลง ของสภาพ แวดล๎อมที่อยูํรอบตัว การมสีํวน
รํวมในการจดัระเบียบสิ่งแวดล๎อมที่บ๎านและช้ันเรยีน 

โดยใช๎กระบวนการคิด วิเคราะห์   กระบวนการทางจรยิธรรม กระบวนกลุํม  กระบวนสืบค๎น  กระบวนการทาง
ประวัติศาสตร์ กระบวนการทางภมูิศาสตร์ กระบวนการทางประชาธิปไตย 

เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเหน็คุณคําของการน าความรูไ๎ปใช๎ให๎เกิดประโยชน์
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มีความสื่อสตัย์สจุริตรักความเป็นไทยและมีจติสาธารณะ 

 
รหัสตัวชี้วัด  ส ๑.๑ ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓ ป.๑/๔ ส ๑.๒ ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓ ส ๒.๑ ป.๑/๑ ป.๑/๒  

        ส ๒.๒ ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓ ส ๓.๑ ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓ ส ๓.๒  ป.๑/๑  
        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  
        ส ๕.๑ ป.๑/๑ ป.๑/๒  ป.๑/๓ ป.๑/๔ ป.๑/๕   ส ๕.๒ ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓  

รวม   ๓๒  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา  ส ๑๒๑๐๑   รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒        เวลา  ๘๐  ชั่วโมง       
 
 

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความส าคญัของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ พุทธประวัติตั้งแตํประสูติจนถึงการ
ออกผนวช ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ การด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัตสิาวก ชาดก/เรื่องเลํา และศาสนิกชนตัวอยําง 
ความส าคญัและการเคารพพระรตันตรัย  ปฏิบตัิตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  และหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือ ช่ืนชมการท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรยีน ตามหลักศาสนาเห็นคณุคําของการสวดมนต์         แผํ
เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา   พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ ช่ือศาสนา ศาสดา และ
ความส าคญัของคัมภรี์ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน ๆ  การปฏิบัติตนอยาํงเหมาะสมตํอสาวกของศาสนาท่ีตนนับถือ 
และศาสนพิธี  พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา  

ศึกษา อธิบาย ระบุ ปฏิบตัิตนตามข๎อตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบและหน๎าที่ท่ีต๎องปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน มารยาท
ไทย การแสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคดิ  ความเช่ือและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกตํางกันโดยปราศจากอคติ การ
เคารพในสิทธ ิเสรีภาพของผู๎อื่น  ความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นสํวนหนึ่งของชุมชน ผู๎มีบทบาท
ในการตัดสินใจในโรงเรียน และชุมชน 

ศึกษา อธิบาย ระบุทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค๎าและบริการที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน ที่มาของรายได๎และรายจํายของ
ตนเองและครอบครัว บันทึกรายรบัรายจํายของตนเอง ผลดีของการใช๎จํายที่เหมาะสมกับรายได๎และการออม  การแลกเปลีย่น
สินค๎าและบริการโดยวิธีตําง ๆ บอกความสัมพันธร์ะหวํางผูซ๎ื้อและผูข๎าย 

ศึกษา อธิบาย ยกตัวอยําง ระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดตี ปัจจบุัน และอนาคต ล าดับเหตุการณท์ี่เกิดขึ้นใน

ครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช๎หลักฐานที่เกี่ยวข๎อง สืบค๎นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน ของ

ตนจากอดีตถึงปัจจุบัน เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ท่ีมตีํอวิถีชีวิตของคนในชุมชน บุคคลที่ท าประโยชน์ตํอท๎องถิ่น

หรือประเทศชาต ิวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยท่ีภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว๎ 

 ศึกษา อธิบาย ระบ ุ แยกแยะสิ่งตาํง ๆ ท่ีเป็นธรรมชาติกับท่ีมนุษย์สร๎างขึ้น  ซึ่งปรากฏระหวํางโรงเรียนกับบ๎านระบุ

ต าแหนํงอยํางงํายและลักษณะทางกายภาพของสิ่งตําง ๆ ที่ปรากฏในลูกโลก  แผนท่ี แผนผัง และภาพถําย ความสัมพันธ์ของ

ปรากฏการณร์ะหวํางโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร ์ความส าคัญและคณุคําของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติและทางสังคม และ

ใช๎ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎แล๎วไมหํมดไปและที่ใช๎แล๎วหมดไปได๎อยํางคุ๎มคํา ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกบัการด าเนินชีวิตของ

มนุษย ์มีสํวนรํวมในการฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล๎อมในโรงเรยีนและชุมชน 
โดยใช๎กระบวนการคิด วิเคราะห์   กระบวนกลุํม  กระบวนสืบค๎น  กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทาง

ภูมิศาสตร์ กระบวนการทางจริยธรรม  กระบวนการประชาธิปไตย 
เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเหน็คุณคําของการน าความรูไ๎ปใช๎ให๎เกิดประโยชน์

ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มีความสื่อสตัย์สจุริตรักความเป็นไทยและมีจติสาธารณะ 
 
รหัสตัวชี้วัด   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 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     

                      ส ๕.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓  ส ๕.๒ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓  ป.๒/๔ 
รวม   ๓๔  ตัวชี้วัด 

 



ค าอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา  ส ๑๓๑๐๑   รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓        เวลา  ๘๐  ชั่วโมง       

ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนา  และศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะที่เป็นรากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทย พุทธ
ประวัตติั้งแตํการบ าเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน  ประวัติของศาสดาที่ตน นับถือ การด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก/เรื่องเลําและศาสนิกชนตัวอยําง  ความส าคญัของพระไตรปฎิก คัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ พระรัตนตรัย การปฏิบตัิ
ตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ  เห็นคุณคําของการสวดมนต์  แผํเมตตา มสีติที่
เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา การพัฒนาจติ ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ  ความส าคัญและการปฏิบัติตนได๎
อยํางเหมาะสมตํอศาสนสถาน ศาสนวัตถ ุ  ศาสนพิธีพิธีกรรม และวนัส าคัญทางศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และการ
แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
 ศึกษา  วิเคราะห์ อธิบาย  ยกตัวอยํางประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว ท๎องถิ่น 
การด าเนินชีวิตของตนเอง และผู๎อืน่ท่ีอยูํในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย ความส าคัญขอวันหยดุราชการที่ส าคญั  บุคคลซึ่งมี
ผลงานท่ีเป็นประโยชน์แกํชุมชนและท๎องถิ่นของตน  บทบาทหน๎าท่ีของสมาชิกของชุมชนการมีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ 
ตามกระบวนการประชาธิปไตย ความแตกตํางของกระบวนการการตัดสินใจในช้ันเรยีน/โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออก
เสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง การเปลีย่นแปลงในช้ันเรียน/โรงเรยีนและชุมชนท่ีเป็นผลจากการตดัสินใจของ
บุคคลและกลุมํ 
 ศึกษา  วิเคราะห์ อธิบาย จ าแนกความต๎องการและความจ าเป็นในการใช๎สินค๎าและบริการในการด ารง ชีวิต การใช๎
จํายของตนเอง และน าทรัพยากรที่มีอยูํจ ากัดมผีลตํอการผลติและบริโภคสินค๎าและบริการของรัฐจดัหาและให๎บริการแกํ
ประชาชน ความส าคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสยีภาษ ีการแขํงขันทางการค๎า ทีม่ผีลท าให๎ราคาสินค๎าลดลง 
 ศึกษา อธิบาย ระบุ เปรยีบเทียบศกัราชท่ีส าคัญตามปฏิทินท่ีใช๎ในชีวิตประจ าวันแสดงล าดับเหตุการณส์ าคัญของ
โรงเรียนและชุมชนโดยใช๎หลักฐานและแหลํงข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน 
ลักษณะส าคญัของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ตนเองกับชุมชนอื่น ๆ พระนามและพระราชกรณียกิจ
ของพระมหากษัตรยิ์ไทยท่ีเป็นผูส๎ถาปนาอาณาจักรไทย พระราชประวัติและพระราชกรณยีกิจของพระมหากษัตริย์ ในรัชกาล
ปัจจุบัน  และบรรพบุรุษไทยท่ีมีสวํนปกปูองประเทศชาต ิ
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย เปรียบเทียบ ตระหนัก การใช๎แผนที่ แผนผงั  และภาพถํายในการหาข๎อมูลทางภูมิศาสตร์
ในชุมชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ การเขียนแผนผังงําย ๆ แสดงต าแหนํงที่ตั้งของสถานท่ีส าคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน 
ลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสงัคมของชุมชน  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมในชุมชนจากอดตีถึงปัจจุบัน การพึ่งพา
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต๎องการพื้นฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพ มลพิษและการ
กํอให๎เกิดมลพิษโดยมนุษย ์ความแตกตํางของเมืองและชนบท การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมในชุมชน   

โดยใช๎กระบวนการคิด วิเคราะห์   กระบวนกลุํม  กระบวนสืบค๎น  กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการทางจริยธรรม  กระบวนการประชาธิปไตย 

เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเหน็คุณคําของการน าความรูไ๎ปใช๎ให๎เกิดประโยชน์
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มีความสื่อสตัย์สจุริตรักความเป็นไทยและมีจติสาธารณะ 

 
รหัสตัวชี้วัด   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 ๔.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒  
         ส ๔.๒ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓   
         ส ๔.๓ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓ ส ๕.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓  
         ส ๕.๒ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓ ป.๓/๔ ป.๓/๕ 

รวม   ๓๙  ตัวชี้วัด 



ค าอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา  ส ๑๔๑๐๑   รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔        เวลา  ๘๐  ชั่วโมง    
 
 

ศึกษา อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา  ศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนยร์วมจิตใจของศาสนิกชน พุทธ
ประวัตติั้งแตํบรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม  ประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ        เห็นคุณคาํการปฏิบตัิตนตามแบบอยํางการ
ด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัตสิาวก ชาดก/ศาสนิกชนตัวอยําง  พระรัตนตรัย  การปฏิบตัิตามไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  หลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ การท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรยีนและ
ชุมชนตามหลักศาสนา เห็นคุณคําของการสวดมนต์ แผํเมตตา การมสีติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา และการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัตติามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ การอยูรํํวมกันเป็นชาตไิด๎อยําง
สมานฉันท์  ประวัติศาสดาของศาสนาอื่น ๆ  การมสีํวนรํวมในการบ ารุงรักษาศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนับถือ  มรรยาทของ
ความเป็นศาสนิกชนท่ีด ีการปฏิบตัิตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนา 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย การปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน การเป็นผู๎น า
และผูต๎ามทีด่ ีสิทธิพื้นฐานเด็ก ความแตกตํางทางวัฒนธรรมของกลุมํคนในท๎องถิ่น วิธีการอยูํรํวมกันอยํางสันตสิุขใน
ชีวิตประจ าวัน  อ านาจอธิปไตยและความส าคัญของระบอบประชาธปิไตย บทบาทหน๎าท่ีของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง 
ความส าคญัของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมขุ 

ศึกษา วิเคราะห์ ยกตัวอยําง อธิบาย ระบุปัจจยัที่มีผลตํอการเลือกซือ้สินค๎าและบริการ   สิทธิพื้นฐานและรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผูบ๎ริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวนัของตนเอง ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน หน๎าท่ีเบื้องต๎นของเงินในระบบเศรษฐกิจ 

ศึกษา วิเคราะห์ ยกตัวอยําง อธิบาย แยกแยะ การนับชํวง เวลา เปน็ทศวรรษ ศตวรรษ และสหสัวรรษ ยุคสมัยใน

การศึกษาประวัติของมนุษยชาต ิ หลักฐานที่ใช๎ในการศึกษาความเปน็มาของท๎องถิ่น การตั้งหลักแหลํงและพัฒนาการของ

มนุษย์ยุคกํอนประวัติศาสตร์และยคุประวัติศาสตร์  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท๎องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของ

มนุษยชาติ  อาณาจักรสุโขทัย  ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย ภูมิปัญญาไทยท่ีส าคัญสมัยสุโขทัยท่ีนํา

ภาคภูมิใจ และควรคําแกํการอนุรกัษ์ 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ระบุการใช๎แผนที่  ภาพถําย  ระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพของจังหวัดตนเอง ระบุแหลํง

ทรัพยากรและสิ่งตาํง ๆ  ในจังหวัดของตนเองด๎วยแผนท่ี ใช๎แผนที่อธิบายความสมัพันธ์ของสิ่งตํางๆ ท่ีมีอยูํในจังหวัด สภาพ 

แวดล๎อมทางกายภาพของชุมชนที่สํงผลตํอการด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด การเปลี่ยนแปลงสภาพ แวดล๎อม และผลที่เกิดจาก

การเปลีย่นแปลง   การอนุรักษส์ิ่งแวดล๎อม 
โดยใช๎กระบวนการคิด วิเคราะห์   กระบวนกลุํม  กระบวนสืบค๎น  กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทาง

ภูมิศาสตร์ กระบวนการทางจริยธรรม  กระบวนการประชาธิปไตย 
เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเหน็คุณคําของการน าความรูไ๎ปใช๎ให๎เกิดประโยชน์

ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มีความสื่อสตัย์สจุริตรักความเป็นไทยและมีจติสาธารณะ 
รหัสตัวชี้วัด    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 ๔.๑ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓  ส ๔.๒ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓  
         ส ๔.๓ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ ส ๕.๑ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓    

                     ส ๕.๒ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓    รวม   ๓๙    ตัวชี้วัด 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา  ส ๑๕๑๐๑   รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕       เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
       
 

ศึกษา วิเคราะห์อธิบายความส าคญัของพระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
และหลักในการพัฒนาชาตไิทย พุทธประวัติตั้งแตเํสด็จกรุงกบิลพสัดุ์จนถึงพุทธกิจส าคัญ  ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ การ
ประพฤติตนตามแบบอยาํงการด าเนินชีวิต ประวัตสิาวก ชาดก/ศาสนิกชนตัวอยําง  องค์ประกอบและความส าคญัของ
พระไตรปิฎก  คัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ พระรัตนตรัย  ไตรสิกขา หลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรม 
และพุทธศาสนสุภาษติ เห็นคณุคําของการสวดมนต์ แผํเมตตา การฝกึสมาธิ การพัฒนาจติตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 
การปฏิบัตตินตามหลักธรรม การพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล๎อม  ศาสนพิธี  พิธีกรรมทางศาสนา มรรยาทของศาสนิกชน และ
วันส าคัญทางศาสนา  
 ศึกษา วิเคราะห์ ระบุ อธิบาย ยกตัวอยํางการปฏิบตัิตนตามสถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ  และหน๎าท่ีในฐานะ
พลเมืองดี การปกปูองคุ๎มครองตนเองและผู๎อื่น การละเมิดสิทธิเด็ก เห็นคุณคําวัฒนธรรมไทยท่ีมผีลตํอการด าเนินชีวิตใน
สังคมไทย การมสีํวนรํวมในการอนุรักษ์และเผยแพรํภูมิปญัญาท๎องถิ่นของชุมชนโครงสร๎าง อ านาจ หน๎าที่และความส าคญัของ
การปกครองสํวนท๎องถิ่น บทบาทหน๎าท่ี และวิธีการเข๎าด ารงต าแหนงํของผู๎บริหารท๎องถิ่น ประโยชน์ทีชุ่มชนจะไดร๎ับจาก
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   
              ศึกษา อธิบาย จ าแนก ปัจจัยการผลิตสินค๎าและบริการ การประยุกต์ใช๎แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการท ากิจกรรม  ตําง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  หลักการส าคญัและประโยชน์ของสหกรณ์ บทบาทหน๎าท่ีของ
ธนาคาร ผลดีและผลเสียของการกู๎ยืมเงินท้ังนอกระบบและในระบบ 

ศึกษา สืบค๎น รวบรวม อภิปราย  อธิบาย ความเป็นมาของท๎องถิ่นโดยใช๎หลักฐานที่หลากหลาย ข๎อมูลจากแหลํงตําง 
ๆ  ตอบค าถามทางประวตัิศาสตร์  ข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว  ในท๎องถิ่น อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มตีํอไทย 
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ วัฒนธรรมตาํงชาติที่มีตํอสังคมไทยปัจจบุัน อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี ทางด๎านเศรษฐกิจและ
การปกครอง   ประวัติและผลงานของบุคคลส าคญัสมยัอยุธยาและธนบุรีที่นําภาคภูมิใจ  การอนุรักษ์ภมูิปัญญาไทย สมัย
อยุธยาและธนบรุี  

 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ระบุ ต าแหนํง (พิกัดภูมิศาสตร์ ละตจิูด ลองจิจูด)  ระยะ ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง 
ลักษณะภูมลิักษณ์ทีส่ าคัญในภมูิภาคของตนเองในแผนที่ ลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง 
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลตํอลักษณะการตั้งถ่ินฐานและการย๎ายถิ่นของประชากรในภูมภิาค อิทธิพลของ
สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติที่กํอให๎เกิดวิถีชีวิตและการสร๎างสรรค์วัฒนธรรมในภมูิภาค การน าเสนอตัวอยาํงที่สะท๎อนให๎เห็นผล
จากการรักษาและการท าลายสภาพแวดล๎อม และการเสนอแนวคิด  ในการรักษาสภาพแวดล๎อมในภูมภิาค 

โดยใช๎กระบวนการคิด วิเคราะห์   กระบวนกลุํม  กระบวนสืบค๎น  กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการทางจริยธรรม  กระบวนการประชาธิปไตย 

เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเหน็คุณคําของการน าความรูไ๎ปใช๎ให๎เกิดประโยชน์
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มีความสื่อสตัย์สจุริตรักความเป็นไทยและมีจติสาธารณะ 
 
รหัสตัวชี้วัด    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 ป.๕/๔  
         ส ๒.๒ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป๕/๓ ส ๓.๑ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓  
         ส ๓.๒ ป.๕/๑ ป.๕/๒ 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 ส ๕.๑ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓  
         ส ๕.๒ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓  

รวม   ๓๗   ตัวชี้วัด 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา  ส ๑๖๑๐๑   รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖       เวลา  ๘๐  ชั่วโมง    
    

ศึกษา วิเคราะหค์วามส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ  และความส าคญัของศาสนาท่ีตน
นับถือ พุทธประวัติตั้งแตํปลงอายสุังขารจนถึงสังเวชนียสถาน และประวัติศาสดาทีต่นนับถือ การประพฤติตนตามแบบอยําง
การด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลาํ และศาสนิกชนตัวอยําง  พระรัตนตรัย การปฏิบัติตามไตรสิกขาและ
หลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  และหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ      การท าความดีของบุคคลในประเทศตาม
หลักศาสนา   เห็นคณุคําของการสวดมนต์  แผํเมตตา การฝึกสมาธแิละบรหิารจติเจริญปญัญา การพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ การแก๎ปัญหาอบายมุขและ สิ่งเสพติด หลักธรรมส าคญั
ของศาสนาอ่ืนๆ ลักษณะส าคัญของศาสนพิธี  พิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ และการปฏิบัตตินได๎อยํางเหมาะสมในศาสนสถาน 
และการปฏิบัตตินได๎อยํางเหมาะสม มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี ประโยชน์ของการเข๎ารํวมใน ศาสนพิธี  พิธีกรรม 
กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
 ศึกษา วิเคราะห์  อภิปราย อธิบาย เปรียบเทยีบ การปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวันของครอบครัว
และชุมชน การเปลีย่นแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธ ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม มารยาทไทย ความแตกตํางทาง
วัฒนธรรมระหวํางกลุํมคนในสังคมไทย ข๎อมูล ขําวสาร เหตุการณ์ตําง ๆ ในชีวิตประจ าวัน บทบาท  หน๎าท่ีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นและรัฐบาล  การมสีํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ  การสํงเสริมประชาธิปไตยในท๎องถิ่นและประเทศ บทบาท และ
ความส าคญัของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
 ศึกษา ยกตัวอยําง อธิบาย บทบาทของผู๎ผลิตที่มคีวามรับผิดชอบ  บทบาทของผู๎บริโภค วิธีและประโยชน์ของการใช๎
ทรัพยากรอยํางยั่งยืน ความสัมพันธ์ระหวํางผูผ๎ลติ ผู๎บรโิภค ธนาคาร และรัฐบาล การรวมกลุํมทางเศรษฐกิจภายในท๎องถิ่น 

ศึกษา อธิบาย  ยกตัวอยําง ความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัตศิาสตร์  เหตู
การณส์ าคัญในอดตี  สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ๎านในปัจจุบัน ความสัมพนัธ์ของกลุํมอาเซียน  
พัฒนาการของไทยสมยัรัตนโกสินทร์ ปัจจัยท่ีสํงเสริมความเจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัย
รัตนโกสินทร ์ผลงานของบุคคลส าคัญด๎านตาํงๆสมัยรตันโกสินทร์ ภมูิปัญญาไทยท่ีส าคัญสมัยรัตนโกสนิทร์ที่นําภาคภมูิใจ และ
ควรคําแกํการอนรุักษ์ไว ๎ 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย  ยกตัวอยําง ระบุการใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ ภาพถํายชนิดตําง ๆ) ลักษณะ
ส าคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ ความสัมพันธ์ระหวํางลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของ
ประเทศความสมัพันธ์ระหวํางลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ ความสัมพันธ์ระหวําง
สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อมทางสังคมในประเทศ การแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน 
และผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง การนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน 

โดยใช๎กระบวนการคิด วิเคราะห์   กระบวนกลุํม  กระบวนสืบค๎น  กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการทางจริยธรรม  กระบวนการประชาธิปไตย 

เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเหน็คุณคําของการน าความรูไ๎ปใช๎ให๎เกิดประโยชน์
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มีความสื่อสตัย์สจุริตรักความเป็นไทยและมีจติสาธารณะ 
 
รหัสตัวชี้วัด    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 ป.๖/๔ 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 ๓.๑ ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๓ ส ๓.๒ ป.๖/๑ ป.๖/๒    
                       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    
                       ส ๕.๑ ป.๖/๑ ป.๖/๒ ส ๕.๒ ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๓   
รวม   ๓๙  ตัวชี้วัด 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา  ส ๑๑๑๐๒   รายวิชาประวัติศาสตร์ ๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาและใช๎ปฏิทินในการบอกวัน เดือน ปี และการนับชํวงเวลาตามปฏทิินที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งมีท้ังระบบสุรยิคติ
และจันทรคติ  การใช๎ชํวงเวลาเพือ่ใช๎เลําเหตุการณ์ปจัจุบันเชํน  วันน้ี  เดือนนี้  ตอนเช๎า  ตอนกลางวัน  ตอนเยน็  ตอนค่ า และ 
เรยีงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัตามวันเวลาที่เกดิขึ้น  เชํนตื่นนอน  เข๎านอน  เรียนหนังสือ  เลํนกีฬา  รับประทานอาหาร  
โดยใช๎ทักษะการสังเกต  การบอกเลํา การเช่ือมโยง การตอบค าถาม เพื่อให๎สามารถใช๎เวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณ์ในปัจจุบันและ
ใช๎ค าแสดงชํวงเวลาเรียงล าดับเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นได ๎
 รู๎วิธีสืบค๎นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอยํางงําย ๆ โดยสอบถามผูเ๎กี่ยวข๎องและบอกเลําเรื่องราวท่ี
สืบค๎นได๎    โดยใช๎ทักษะการสอบถาม   การรวบรวมข๎อมลู   การสรุปความ  การเลําเรื่อง เพื่อเป็นทักษะพื้นฐานของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการสืบค๎นเรื่องราว จากแหลํงข๎อมูล  (เชํนบุคคล)  และบอกเลําข๎อเท็จจริงที่ค๎นพบได๎อยํางนําสนใจ 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม สิ่งของเครื่องใช๎หรือการด าเนินชีวิตของตนเอง ในสมัยปัจจุบัน  กับสมัย
ของพํอแมํ  ปูุยํา ตายายที่เป็นรูปธรรมและใกลต๎ัวผู๎เรียน เชํน เตารดี (การรีดผ๎าด๎วยเตาถํานกับเตาไฟฟูา)  หม๎อหุงข๎าว  (การ
หุงข๎าวที่เช็ดด๎วยฟืนหรือถํานกับหม๎อหุงข๎าวไฟฟูา)  เกวียนกับรถยนต์ (การเดินทาง)   ถนน   บ๎านเรือน  การใช๎ควายไถนากับรถไถ
นา  รวมทั้งเหตุการณ์ส าคัญของครอบครัวที่เกิดขึ้นในอดีตที่มผีลกระทบตํอตนเองในปัจจุบัน เชํน การย๎ายบ๎าน การยา๎ย
โรงเรียน  การเลื่อนช้ันเรียน  การได๎รับรางวัล  การสูญเสียบคุคลส าคัญของครอบครัว โดยใช๎ทักษะการสังเกต  การใช๎เหตุผล   
การเปรียบเทียบ   การแยกแยะ  การยกตัวอยําง และการบอกเลํา เพื่อให๎เข๎าใจการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นตาม
กาลเวลาและตระหนักในความส าคัญของอดีตที่มีตํอปัจจบุันและอนาคต  สามารถปรับตัวให๎เข๎ากับวิถีชีวิตปัจจุบันได๎อยาํงมี
สิทธิภาพ 
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ของชาตไิทย  ได๎แก ํ ธงชาติ  เพลงชาติ  เพลงสรรเสรญิพระบารมี  
ภาษาไทย  อักษรไทย  รวมทั้งเอกลักษณไ์ทยอ่ืน ๆ  เชํน  มารยาทไทย  อาหารไทย  การแตํงกายแบบไทย วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณไีทย และการปฏิบตัิตนได๎ถกูต๎องตามกาลเทศะ รู๎จักสถานที่ส าคัญซึ่งเป็นแหลํงวัฒนธรรมในชุมชน เชํน 
ศาสนาสถาน ตลาด  พิพิธภัณฑ ์ และสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจท๎องถิน่  ท่ีใกล๎ตัวผู๎เรยีนและเป็นรูปธรรมชัดเจน เชํน  ภาษาถิ่น
สิ่งของที่เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่น  โดยใช๎ทักษะการสังเกต  การใช๎เหตุผล การอธิบาย การปฏิบัตตินอยาํงถูกต๎อง  เพื่อกํอให๎เกิด
ความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ท๎องถิ่น และประเทศชาติ ภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์  
ตระหนักและเห็นคณุคําที่จะธ ารงรักษาและสืบทอดตํอไป    

รหัสตัวชี้วัด 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 

รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ส ๑๒๑๐๒   รายวิชาประวัติศาสตร์ ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
ค าอธิบายรายวิชา                          เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 

รู๎จักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทคติที่ปรากฏในปฏิทินท่ีแสดงเหตุการณ์ส าคัญในอดีตและปจัจุบนั รวมทั้งการ
ใช๎ค าที่แสดงเวลาในอดีต  ปัจจบุัน  และอนาคต  เชํน วันน้ี เมื่อวานนี้  พรุํงนี้ , เดือนหน๎า  ,  ปีน้ี  ปีกํอน  ปีหน๎า  ในการ
อธิบายเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในครอบครัวหรือใช๎ชีวิตตนเอง  โดยใช๎ทักษะการสังเกต  การสอบถาม การเช่ือมโยง  การเรียงล าดับ 
การเลาํเรื่อง การรวบรวมข๎อมลู  การอธิบาย  เพื่อให๎สามารถใช๎วันเวลาเรยีงล าดับเหตุการณส์ าคญัไดถ๎ูกต๎องวําเหตุการณ์ใด
เกิดกํอน  เหตุการณ์ใดเกิดหลัง  ชํวงเวลาใดเกิดเหตุการณส์ าคญัใด 
 รู๎จักสืบค๎นเหตุการณ์ทีเ่กิดในครอบครัวโดยใช๎หลักฐานที่เกี่ยวข๎อง  ได๎แกํ  ภาพถําย  สตูิบัตร  ทะเบยีนบ๎าน เครื่องมือ
เครื่องใช๎ มาอธบิายเรื่องราวตาํง ๆ  สามารถเรียงล าดับเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นในครอบครัวหรือชีวิตของตนเองโดยใช๎เส๎นเวลา (Timeline) โดย
ใช๎ทักษะการสอบถาม  การรวบรวมขอ๎มูล  การสรุปความ  การเลําเรื่อง  เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการ
สืบค๎นเรื่องราวในครอบครัวโดยใช๎หลักฐานทางประวตัิศาสตร์ที่เกีย่วข๎องและบอกเลําข๎อเท็จจริงท่ีค๎นพบได๎อยํางนําสนใจ 
 ศึกษาและสืบค๎นข๎อมูลในชุมชนอยํางงําย ๆ  ในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนของตนจากอดีต
ถึงปัจจุบันในด๎านตําง ๆ  เชํน  การประกอบอาชีพ  การแตํงกาย การสื่อสาร  ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน  เข๎าใจสาเหตุ
และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตํอวิถีชีวิตของคนในชุมชน  โดยใช๎ทักษะการสอบถาม  การสังเกต  การวิเคราะห์  การ
อธิบายอยํางมีเหตมุีผล  การสร๎างผังความคิด การจัดนิทรรศการ เพื่อเข๎าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาอยํางตํอเนื่อง 
มีความเข๎าใจชุมชนที่มีความแตกตาํง  ความหลากหลาย  และสามารถปรับตัวอยูํในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 ศึกษา สืบค๎นประวัติและผลงานของบุคคลที่ท าประโยชน์ตํอท๎องถิ่นหรือประเทศชาติ ในด๎านการสร๎างสรรค์
วัฒนธรรม  /การสร๎างความเจริญรุํงเรืองและความมั่นคงที่ควรน าเปน็แบบอยําง  รวมทั้งวัฒนธรรมไทย  ประเพณไีทย  และ
ภูมิปัญญาไทยท่ีภาคภมูิใจและควรอนุรักษ์ไว๎  เชํน  การท าความเคารพแบบไทย   ภาษาไทย  ประเพณีไทย  ศลิปะไทย  
ดนตรไีทย  โดยใช๎ทักษะการสืบคน๎  การสังเกต  การอําน  การรวบรวมข๎อมูล  การวเิคราะห์  การใช๎เหตุผล  การอธิบาย  และ
การน าเสนอ  เพื่อให๎เห็นคุณคําและแบบอยํางการกระท าความดีของบรรพบุรุษทีไ่ด๎สร๎างประโยชน์ให๎ท๎องถิ่น และประเทศ  
เกิดความรัก  และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  วัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย และธ ารงความเปน็ไทย     
 

รหัสตัวชี้วัด 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 

รวม ๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ส ๑๓๑๐๒   รายวิชาประวัติศาสตร์ ๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษาความหมายและทีม่าของศักราชท่ีปรากฏในปฏิทิน  ได๎แกํ  พุทธศักราช  คริสต์ศักราช  (ถ๎าเป็นชาวมุสลิม  ให๎
ศึกษาฮิจเราะศักราชด๎วย) วิธีการเทียบคริสต์ศักราชกับพุทธศักราช และศักราชในการบันทึกเหตุการณ์ส าคญัที่เกี่ยวข๎องกับ
ตนเองและครอบครัว  เชํน  ปีเกิดของผู๎เรียน เหตุการณ์ส าคัญของตนเองและครอบครัว  โดยใช๎ทักษะการเปรยีบเทียบ การ
ค านวณ การเชื่อมโยง  การอธิบาย  เพื่อให๎มีพื้นฐานในการศึกษาเอกสารที่แสดงเหตุการณ์ตามกาลเวลา  สามารถเรยีงล าดับเหตุการณ์
ได๎ถูกตอ๎ง วําเหตุการณ์ใดเกิดกํอน เหตุการณ์ใดเกดิหลังอันเป็นทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาประวัตศิาสตร์ 
 รู๎จักสืบค๎นเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช๎หลักฐานและแหลํงข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง  เชํน  รูปภาพ  แผนผัง 
โรงเรียน แผนผัง โรงเรียน แผนทีชุ่มชน  ห๎องสมุดโรงเรยีน  แหลํงโบราณคดี-ประวตัิศาสตร์ในท๎องถิ่น  สามารถใช๎เส๎นเวลา 
(Timeline) แสดงล าดับเหตุการณส์ าคัญที่เกดิขึ้นในโรงเรยีนและชุมชน  โดยใช๎ทักษะการส ารวจ  การสังเกต  การสอบถาม  การอําน  การ
ฟัง  การเลําเรื่อง  การสรุปความ  เพือ่ฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค๎นเรื่องราวรอบตัวอยํางงําย ๆ  
โดยใช๎หลักฐานและแหลํงข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง  สามารถน าเสนอเรื่องราวท่ีค๎นพบได๎ตามล าดับเวลา 
 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการชุมชน  รวมทั้งปัจจัยที่ท าให๎เกิดวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน  ซึ่ง
ประกอบด๎วย  ปัจจยัภูมิศาสตร์  (ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ทรัพยากร)   และปัจจัยทางสังคม (ความเจริญทางเทคโนโลยี  เชื่อ
ชาติ ศาสนา ความเชื่อ การคมนาคม  ความปลอดภัย)  ศึกษาและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตํางของลักษณะที่
ส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง  และชุมชนใกล๎เคยีง  เชํน  ในเรื่องความเชื่อและการนับถือ
ศาสนา  อาหาร  ภาษาถิ่น  การแตํงกาย  โดยใช๎ทักษะการอําน  การสอบถาม  การสังเกต  การส ารวจ  การฟัง  การสรปุความ 
เพื่อใหเ๎กิดความเข๎าใจและภูมใิจในชุมชนของตนเอง ยอมรบัความแตกตาํงทางวัฒนธรรม เข๎าใจพัฒนาการของชุมชน  สามารถด าเนิน
ชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยาํงสนัตสิุข  รวํมอนุรักษส์ืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ผูส๎ถาปนาอาณาจักรไทย  ประกอบด๎วย  
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี  และรตันโกสินทร์  ตามล าดับ ได๎แกํ พํอขุนศร-ีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ๎าอูํทอง) 
สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราชและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช  ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณีย
กิจของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูหํัวภูมิพลอดลุยเดช  และสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกติ์  พระบรมราชินีนาถ โดยสังเขป  ศึกษา และเลํา
วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มสีํวนปกปูองประเทศชาติได๎อยาํงนําสนใจ  เชํน สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช   
สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช  ท๎าวเทพกระษัตรี-ท๎าวศรีสุนทร  ชาวบ๎านบางระจัน  พระยาพิชัยดาบหัก  ท๎าวสุรนารี โดยใช๎
ทักษะการอําน  และสอบถาม  การฟัง  การสรุปความ  การเขียน  การเลาํเรื่อง  เพื่อให๎เข๎าใจความเปน็ชาติไทย  เกิดความรัก  
ความภูมิใจและเห็นแบบอยํางการเสียสละเพื่อชาติ และธ ารงความเป็นไทย 
 
รหัสตัวชี้วัด ส ๔.๑ ป. ๓/๑ , ป. ๓/๒  , ป. ๓/๓ 

ส ๔.๒ ป. ๓/๑ , ป. ๓/๒  , ป. ๓/๓ 
ส ๔.๓ ป. ๓/๑ , ป. ๓/๒  , ป. ๓/๓ 

รวม  ๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา  ส ๑๔๑๐๒   รายวิชาประวัติศาสตร์ ๔   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษาความหมาย  วิธีการนับ  และการใช๎ชํวงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ  เกณฑ์การแบํงยุคสมัยใน
การศกึษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่แบํงเป็นสมัยกํอนประวัติศาสตร์และสมยัประวตัิศาสตร์  รวมทั้งชํวงสมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทย  สมัยกํอนสโุขทัย  สมัยสโุขทัย  สมัยอยุธยา  สมัยธนบุรี  และสมยัรัตนโกสินทร์  ตัวอยํางการใช๎ชํวงเวลาใน
เอกสารตําง ๆ  โดยใช๎ทักษะการอาํน การส ารวจ  การวิเคราะห์  การค านวณ  เพื่อให๎ใช๎ชํวงเวลาในการบอกเลําเรื่องราวท่ีมี
ความเปลีย่นแปลงตามชํวงเวลาและยุคสมยัได๎ถูกตอ๎ง  และเขา๎ใจเหตุการณ์ทีเ่กดิขึ้นตามชํวงเวลาที่ปรากฏในเอกสารทาง
ประวัติศาสตร ์
 ศึกษา ลักษณะส าคญั และเกณฑก์ารจ าแนกแยกแยะประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช๎ในการศึกษาความ
เป็นมาของท๎องถิ่นเป็นหลักฐานช้ันต๎นกับหลักฐานช้ันรองอยํางงําย ๆ  รวมทั้งรู๎จักตัวอยํางของหลักฐานท่ีพบในท๎องถิ่นที่ใช๎ใน
การศึกษาความเป็นมาของท๎องถิ่นของตน โดยใช๎ทักษะการส ารวจ  การวิเคราะห์  การตรวจสอบข๎อมลู  การจ าแนก  การ
ตคีวาม  เพื่อฝึกทักษะการสืบค๎นข๎อมูลด๎วยวิธีการทางประวัตศิาสตรโ์ดยใช๎หลักฐานและแหลํงข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง 
 ใช๎หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา  การตั้งหลักแหลํงและพฒันาการของมนุษย์ชาติในสมยักํอน
ประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป  รู๎จกัอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย เชํน ทวารวดี ศรีวิชัย 
ละโว๎ ตามพรลิงค์ เป็นต๎น ศึกษาตัวอยํางหลักฐานประวัติศาสตร์ที่พบในท๎องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย 
โดยใช๎ทักษะการส ารวจ การวิเคราะห์  การตีความ  การสรุปความ  เพื่อให๎เข๎าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยํางตํอเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  โดยใช๎หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท๎องถิ่น 
 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  พัฒนาการทางการเมือง  
การปกครอง และเศรษฐกิจ ประวตัิและผลงานของบุคคลส าคญัสมัยสุโขทัย  เชํน พํอขุนศรีอินทราทิตย์  พํอขุนรามค าแหง
มหาราช  พระมหาธรรมราชาที่  1  (พระยาลิไทย)  และภูมิปญัญาไทยในสมยัสโุขทยัที่นําภาคภูมใิจและควรคาํแกํการอนุรกัษ์ ซึ่ง
เป็นผลให๎อุทยานประวตัิศาสตร์ในสุโขทัยและศรีสัชนาลัยได๎รับการยกยํองเป็นมรดกโลก  โดยใช๎ทักษะการอําน  การส ารวจ  การ
สืบค๎น  การวิเคราะห์  การตีความ  เพื่อเข๎าใจความเป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย  รวมทั้งวัฒนธรรมไทย  ภมูิปญัญาไทย 
และบุคคลส าคญัในสมยัสุโขทยั  เกดิความรักและความภมูิใจในความเปน็ไทย  ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทย
ทีไ่ด๎ปกปูอง  และสร๎างสรรค์ความเจริญให๎บ๎านเมือง  ตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบตํอถึงปัจจุบัน         
 

 
รหัสตัวชี้วัด 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 

รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

 

รหสัวิชา  ส ๑๕๑๐๒   รายวิชาประวัติศาสตร์ ๕   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                            เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 

รู๎วิธีการสบืค๎นความเป็นมาของท๎องถิ่นโดยใช๎หลักฐานทีห่ลากหลาย เริม่ด๎วยการเขา๎ใจตั้งประเด็นค าถามทางประวัติศาสตร์
ที่เกี่ยวข๎องกับท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสมกับตนเอง  เชํน  ความเป็นมาของช่ือหมูํบ๎าน  ช่ือต าบล  ช่ือถนน ความเป็นมาของ
สถานที่ส าคัญ  ความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในท๎องถิ่น  รู๎จักแหลํงข๎อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อยูํในท๎องถิ่นที่
เกิดขึ้นตามชํวงเวลาตําง ๆ  สามารถรวบรวมข๎อมลูจากหลักฐานที่เกีย่วข๎องอยูํตามแหลํงตํางๆ เพื่อตอบค าถามทาง
ประวัติศาสตร์อยํางมีเหตุผล  รู๎จักวิเคราะหต์รวจสอบข๎อมูลอยํางงําย ๆ   เข๎าใจความแตกตํางระหวํางความจริงกับข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เรื่องราวในท๎องถิ่นที่ปรากฏในข๎อมูลจากหลักฐานตําง ๆ  โดยศึกษาตัวอยํางข๎อมูลจากหลักฐานตําง ๆ  เชํน บทความ หนังสือพิมพ์ หรือ
เอกสารเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงนัยความคิดที่มีอยูํในข๎อมลู  เพื่อฝึกฝนการแยกแยะความคิดเห็นกับข๎อเท็จจริงที่อยูํในข๎อมูล 
รวมทั้งแยกแยะความจริงกับขอ๎เท็จจริงได๎  โดยใช๎ทักษะการสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ การเปรียบเทียบ  การวเิคราะห์  การ
เช่ือมโยง และการสังเคราะห์อยํางงําย ๆ เพื่อฝึกฝนการใช๎ทักษะวิธีการทางประวัติศาสตรไ์ด๎อยาํงมีประสทิธิภาพ 
 ศึกษาการเข๎ามาและอิทธิพลของอารยธรรมอินเดยี และจีน ในดินแดนไทยและภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎
โดยสังเขป  เชํน  การปกครอง การนับถือศาสนา ความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณี  ภาษา อาหาร การแตํงกาย ศกึษาการเขา๎มา 
สาเหตุ และผลกระทบของอิทธพิลทางวัฒนธรรมตํางชาติ ทั้งตะวันตกและตะวันออกที่มีตํอสังคมไทยในปจัจุบันโดยสังเขป  เชํน  
อาหาร ภาษา การแตํงกาย  ดนตร ีโดยใช๎ทักษะการอําน  การสืบค๎นข๎อมูล  การสังเกต  การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การ
เช่ือมโยง  เพื่อให๎เข๎าใจวัฒนธรรมในสังคมปัจจบุัน  และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ๎านในภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ที่มคีวาม
คล๎ายคลึงและความแตกตําง  เข๎าใจในความสัมพันธ์  ยอมรับในความแตกตํางทางวัฒนธรรม  และอยูรํํวมกันได๎อยํางสันตสิุข 
 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  ปัจจัยสํงเสริมความ
เจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกจิและการปกครองพัฒนาการทางการเมอืงการปกครองและเศรษฐกจิโดยสังเขป ประวัติและผลงานบุคคล
ส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี เชนํ สมเดจ็พระรามาธิบดีที่ 1 สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระ
นารายณม์หาราช  ชาวบา๎นบางระจนั สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช ภมูปิัญญาไทยในสมยัอยุธยา ซึ่งเป็นผลให๎พระนครศรีอยุธยาไดร๎ับ
การยกยํองเป็นมรดกโลก  และภูมปิญัญาในสมัยธนบรุีที่นําภาคภูมิใจ ควรคําแกํการอนรุักษ์ไว๎ เชํน ทางด๎านศลิปกรรม วรรณกรรม และ
การค๎า โดยใช๎ทักษะการอําน การสืบค๎นข๎อมูล  การเช่ือมโยง  การวิเคราะห์  การอธิบาย  การสรุปความ  การเรยีงความ  เพื่อให๎เกิด
ความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  เห็นความเพียรพยายามของบรรพบุรุษที่ปกปูองชาติ  ตระหนัก  และเห็นความส าคัญที่
จะธ ารงรักษาความเป็นไทยสืบตํอไป       
 

 
รหัสตัวชี้วัด 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 

รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา  ส ๑๖๑๐๒   รายวิชาประวัติศาสตร์ ๖   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                            เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์อยํางงําย ๆ  และใช๎วิธีการทางประวัตศิาสตร์ใน
การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  หรือเหตุการณ์ส าคัญตามล าดบัขั้นตอนอยํางเป็นระบบ  ได๎แกํ  การตั้งประเด็นศึกษา
เรื่องราวท่ีตนสนใจ  การส ารวจแหลํงข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง  การรวบรวมข๎อมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย  การวิเคราะห์ความ
นําเชื่อถือของข๎อมูล  การตีความ  การเรียบเรียงและน าเสนอความรูท๎ี่ค๎นพบได๎อยํางนําสนใจ  น าวิธีการทางประวัตศิาสตรไ์ป
ใช๎ศึกษาเรื่องราวในท๎องถิ่นเชํน  ความเป็นมาของภูมินามของสถานที่ในท๎องถิ่น  เหตุการณ์ส าคญัในท๎องถิ่น  ประวัติและ
ผลงานส าคัญของบุคคลในท๎องถิ่น   โดยใช๎ทักษะการส ารวจ   การอําน  การสอบถาม  การเปรียบเทียบ  การตีความ  การ
วิเคราะห์  การสังเคราะห์  การอธิบาย  เพื่อให๎เกิดความรู๎และความเข๎าใจวิธีการทางประวัตศิาสตร์และสามารถใช๎วิธีการทาง
ประวัตศิาสตรส์ืบคน๎เรื่องราวตําง ๆ   ไดอ๎ยํางเป็นระบบ 
 ศึกษาตัวอยํางหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมที่จะน ามาใช๎ในการศึกษาเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตรไ์ทยใน
สมัยรัตนโกสินทร์  เชํน  พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่  4  หรือรชักาลที่  5  กฎหมายตราสามดวง เป็นต๎น เพื่อให๎สามารถ
สรุปข๎อมูลที่ได๎จากหลักฐานทั้งความจริงและข๎อเท็จจริง  และน าเสนอข๎อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการท าความเข๎าใจ
เรื่องราวส าคัญในอดีต ไดด๎๎วยวิธีการตําง ๆ  ได๎อยํางนําสนใจ  โดยใช๎ทักษะ  การส ารวจ  การอําน  การเปรยีบเทียบ  การ
ตีความ  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การอธิบาย  การสรุปความ  การจัดท าโครงงานและการจัดนิทรรศการ  เพื่อฝึกทักษะ
การสืบค๎นข๎อมลูจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 ศึกษาสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของประเทศเพื่อนบ๎านในปัจจุบันโดยสังเขป  เชื่อมโยง และ
เปรียบเทยีบกับประเทศไทย ศึกษาความเป็นมา สมาชิกของอาเซียน และความสัมพันธ์ของกลุํมอาเซียนทางเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน  โดยสังเขป  โดยใช๎ทักษะการอําน การเรียนรู๎จากแผนท่ี   การส ารวจ   การตอบค าถาม  การเปรยีบเทียบ  
การวิเคราะห์  เพื่อให๎เข๎าใจพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ๎านที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทย  ความสัมพันธ์ของกลุํมอาเซียน  
เกิดความเข๎าใจอันดีระหวํางประเทศ  ยอมรับความแตกตํางทางวัฒนธรรม  และอยูํรํวมกันได๎อยํางสนัติสุข 
 ศึกษาพัฒนาการของไทยสมัยรตันโกสินทร์  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  ปัจจัยสํงเสรมิความ
เจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  พัฒนาการทางด๎านตําง ๆ  โดยสังเขป  ประวตัิและผลงานของบุคคลส าคญัด๎าน
ตําง ๆ  ในสมัยรตันโกสินทร์  เชํน  พระบาทสมเด็จพระพุทธ-ยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช  สมเดจ็พระบวรราชเจ๎ามหาสรุสิง
หนาท  พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว    และภูมิปัญญาไทยท่ีส าคญัสมัยรตันโกสินทร์ที่นําภาคภูมิใจ  และควรคํา
แกํการอนุรักษ์ไว๎   
โดยใช๎ทักษะการอําน  การสืบค๎นข๎อมูล การเชื่อมโยง การวิเคราะห ์เพื่อให๎เกิดความรักและภาคภมูิใจในความเป็นชาติไทย 
ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของ บรรพบุรุษที่ได๎ปกปูอง และสร๎างสรรค์ความเจริญให๎บ๎านเมืองตกทอดเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมสบืตํอถึงปัจจุบัน 
 
รหัสตัวชี้วดั ส ๔.๑ ป. ๖/๑ , ป. ๖/๒  , ป. ๖/๓  

ส ๔.๒ ป. ๖/๑ , ป. ๖/๒    
ส ๔.๓ ป. ๖/๑ , ป. ๖/๒  , ป. ๖/๓ 

รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ความส าคัญของสุขศึกษาและพลศึกษา 
 สุขภาพ  หรือ  สุขภาวะ  หมายถึง  ภาวะของมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ทั้งทางกาย   ทางจิต  ทางสังคม  และทางปัญญาหรือ
จิตวิญญาณ   สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องส าคัญ  เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะได๎เรียนรูเ๎รื่องสุขภาพ 
เพื่อจะไดม๎ีความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎อง  มีเจตคติ   คุณธรรมและคาํนิยมที่เหมาะสม   รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด๎านสุขภาพจน
เป็นกิจนิสัย  อันจะสํงผลให๎สังคมโดยรวมมีคุณภาพ 
 สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด๎านสุขภาพท่ีมีเปูาหมาย เพื่อการด ารงสุขภาพ การสร๎างเสรมิสุขภาพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนให๎ยั่งยืน 

สุขศึกษา   มุํงเน๎นให๎ผู๎เรยีนพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ  คณุธรรม  คํานิยม  และ             การปฏิบัติ
เกี่ยวกับสุขภาพควบคูํไปด๎วยกัน  

พลศึกษา   มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนใช๎กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเลํนเกมและกีฬา  เปน็เครื่องมือใน
การพัฒนาโดยรวมทั้งด๎านรํางกาย  จิตใจ  อารมณ์   สังคม   สติปัญญา  รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา  
 สาระที่เป็นกรอบเนื้อหาหรือขอบขํายองค์ความรู๎ของกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษาประกอบด๎วย 
 -  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์  ผู๎เรียนจะไดเ๎รียนรู๎เรื่องธรรมชาติของการเจรญิเติบโตและพัฒนาการ
ของมนุษย์  ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโต  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการท างานของระบบตํางๆของรํางกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติ
ตนเพื่อให๎เจรญิเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวยั 
 -  ชีวิตและครอบครัว  ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เรื่องคุณคําของตนเองและครอบครัว  การปรับตัวตํอการเปลีย่นแปลงทาง
รํางกาย จิตใจ อารมณ์ความรูส๎ึกทางเพศ  การสร๎างและรักษาสัมพันธภาพกับผู๎อื่น สุขปฏบิัติทางเพศ  และทักษะในการด าเนิน
ชีวิต 
 -  การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกฬีาสากล ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎เรื่องการเคลื่อนไหวใน
รูปแบบตําง ๆ   การเข๎ารํวมกิจกรรมทางกายและกีฬา ท้ังประเภทบคุคล และประเภททีมอยํางหลากหลายทั้งไทยและสากล   
การปฏิบัตติามกฎ  กติกา ระเบียบ และข๎อตกลงในการเข๎ารํวมกจิกรรมทางกาย   และกีฬา    และความมีน้ าใจนักกีฬา 
 
 
 -  การสร้างเสรมิสขุภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผู๎เรียนจะไดเ๎รียนรู๎เกี่ยวกับหลักและวิธีการเลือกบริโภค
อาหาร   ผลติภณัฑ์และบริการสุขภาพ   การสร๎างเสรมิสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  และการปูองกันโรคทัง้โรคติดตํอและโรคไมํ
ติดตํอ 
 -  ความปลอดภัยในชีวิต ผู๎เรียนจะไดเ๎รียนรู๎เรื่องการปูองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตาํงๆ            ทั้งความ
เสี่ยงตํอสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรนุแรง อันตรายจากการใช๎ยาและสารเสพติด  รวมถึงแนวทางในการสร๎างเสริมความปลอดภัย
ในชีวิต 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์
มาตรฐาน พ ๑.๑  เข๎าใจธรรมชาติของการเจรญิเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

สาระที่  ๒      ชีวิตและครอบครวั 
มาตรฐาน  พ ๒.๑  เข๎าใจและเห็นคุณคําตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

สาระที่  ๓  การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ ๓.๑   เข๎าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเลํนเกม  และกีฬา 
มาตรฐาน  พ ๓.๒  รักการออกก าลังกาย การเลํนเกม  และการเลํนกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอยํางสม่ าเสมอ  
                               มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขํงขัน และชื่นชม 



                               ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระที่  ๔      การสร้างเสริมสขุภาพ  สมรรถภาพและการป้องกนัโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑   เห็นคุณคําและมีทักษะในการสร๎างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  
                              การปูองกันโรคและการสร๎างเสรมิสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

สาระที่  ๕      ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ปูองกันและหลีกเลีย่งปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตํอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช๎ยา      
                              สารเสพติด และความรุนแรง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  พ ๑๑๑๐๑   รายวิชาสุขศึกษาและพลศกึษา ๑    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา                                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                         เวลา ๘๐ ชั่วโมง       
 

รายวิชา สุขศกึษา เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
   ศึกษา  สังเกต  รวบรวมความรูแ๎ละข๎อปฏิบัติตาํง ๆ  อภิปราย  ซักถาม  บันทึก   หาค าตอบ  อธิบาย แลกเปลีย่น
ข๎อมูลและความคดิเห็นเกีย่วกับสํวนตําง ๆ ของรํางกาย หน๎าท่ีของอวัยวะตําง ๆ การปูองกันดูแลรักษาอวัยวะของรํางกาย 
พัฒนาการด๎านราํงกาย เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ปูองกันโรค มสีุขนิสัยทีด่ีตาม สุขบัญญัติแหํงชาติ จุดดี จดุด๎อย 
ระมัดระวังอุบัติเหตุการณ์ใช๎ยาผิด สารพิษ สารเสพติด ออกก าลังกาย พักผํอน ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ ก าหนดแนวปฏิบตัิ
ของตนในการสร๎างเสรมิสุขภาพ และรายงานผลตํอกลุมํเป็นระยะ ๆ     

 โดยใช๎กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ  การสบืค๎นข๎อมูล  บันทึก  จัดกลุํมข๎อมลู   เพื่อให๎มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะการด าเนินชีวิตเป็นผูม๎ีสุขบญัญัติทีด่ี มีจติส านึกในการดูแล และรับผิดชอบตํอสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และสํวนรวม เป็นแบบอยํางท่ีดีดา๎นสุขภาพ จัดการกับความขดัแย๎ง ความเครยีด และปัญหา
ทางอารมณ ์มีการแสวงหา เลือก และใช๎ข๎อมูลขําวสารดา๎นสุขภาพ  น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรมจริยธรรม  

 

รายวิชา พลศึกษา เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
          ใช๎หลักการทางวิทยาศาสตร์ ฝึก ควบคุม เข๎ารํวมกิจกรรม บอกวิธี การเคลื่อนไหวรํางกาย ขณะอยูํกับท่ี เคลื่อนที ่เชํน 
เดิน วิ่ง กระโดด ปีน ห๎อยโหน ไตรําว กลิ้งตัว ม๎วนตัว ลอด เป็นต๎น ระเบียบแถว เคลื่อนไหวรํางกายให๎เข๎ากับจังหวะและเพลง 
ออกก าลังกาย เลํนเกม การละเลนํของเด็กไทย เลํนเกมเบ็ดเตล็ด เลํนเกมแบบผลดั กายบรหิาร สร๎างเสริมและทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 

โดยการฝึกปฏบิัติ เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ความหมาย ความส าคัญและเห็นคณุคํา ศึกษาหาความรู๎ 
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคลื่อนไหวรํางกายขั้นพ้ืนฐาน เห็นคุณคําของตนเองและผู๎อื่น 
รํวมกิจกรรมทางกายอยํางสม่ าเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกก าลังกาย และการเลํนกีฬาตามกฎ กติกา 
อยํางมีระเบยีบ วินัย มีน้ าใจนักกีฬา เป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดี มีความมั่นใจ เคารพสิทธิของตนเองและผูอ๎ื่น รับผดิชอบหน๎าท่ีที่
ได๎รับมอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่ืนชมผลงานของผู๎อื่น ให๎ความรํวมมือ เสียสละและค านึงถึงสํวนรวม และแก๎ไข
ข๎อบกพรํองของตนเองได๎ตามค าแนะน า 

 
ตัวชี้วัด   พ ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒  พ ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒, ป. ๑/๓   พ  ๓.๑  ป. ๑/๑, ป.๑/๒   
               พ ๓.๒ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ พ ๔.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒, ป. ๑/๓   พ ๕.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒, ป. ๑/๓   
              รวม  ๑๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  พ ๑๒๑๐๑   รายวิชาสุขศึกษาและพลศกึษา ๒   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา                                        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                         เวลา ๘๐ ชั่วโมง       
 

รายวิชา สุขศกึษา เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 ศึกษา สังเกต รวบรวมความรู๎และข๎อปฏิบัติตําง ๆ อภิปราย ซักถาม บันทึก หาค าตอบ อธิบาย แลกเปลี่ยนข๎อมูล
และความคิดเห็นเกี่ยวกับสํวนตําง ๆ ของรํางกาย หน๎าท่ีของอวัยวะตํางๆการปูองกันดูแลและรักษาความสะอาดอวัยวะของ
รํางกายพัฒนาการทางกายและจติใจ รู๎จักตนเองและธรรมชาติของตน ปูองกันโรค เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ มีสุข
นิสัยที่ดีตามสุขบญัญตัิแหํงชาติ  จุดดีจุดด๎อย  ระมัดระวังการเจ็บปุวย  สาเหตุ  วิธีปูองกันอุบัติเหตุทางน้ าและทางบก  การใช๎
ยาสามญัประจ าบ๎าน  โทษของ สารเสพติด สารอันตรายใกลต๎ัว  ความหมายของสญัลักษณ์และปูายเตอืนของสิ่งของหรือ
สถานท่ีที่เป็นอันตราย สาเหตุ อนัตรายและการปูองกันอัคคีภัย ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ ก าหนดแนวปฏิบัติของตนในการ
สร๎างเสริมสุขภาพ   
           โดยใช๎กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค๎นข๎อมลู  บันทึก  จัดกลุมํข๎อมูล   เพื่อให๎มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะการด าเนินชีวิตเป็นผูม๎ีสุขบญัญัติทีด่ี มีจติส านึกในการดูแล และรับผิดชอบตํอสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และสํวนรวม เป็นแบบอยํางท่ีดีดา๎นสุขภาพ จัดการกับความขดัแย๎ง ความเครยีด และปัญหา
ทางอารมณ ์มีการแสวงหา เลือก และใช๎ข๎อมูลขําวสารดา๎นสุขภาพ  น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรมจริยธรรม  
 

รายวิชา พลศึกษา     เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง           
 ใช๎หลักการทางวิทยาศาสตร์ ฝึก ควบคุม เข๎ารํวมกิจกรรม บอกวิธี การเคลื่อนไหวราํงกาย ขณะอยูํกับที่ เคลื่อนที่ ใช๎
อุปกรณ์ประกอบ เชํน ขว๎าง กลิ้ง ตี เหวี่ยง ปา โยน เดิน วิ่ง กระโดด ปีน ห๎อยโหน ไตํราว ทรงตัว ระเบียบแถว เคลื่อนไหว
รํางกายประกอบจังหวะและเพลง เชํน ซอยเท๎าอยูํกับท่ี เดินซอยเท๎า กายบริหารประกอบจังหวัดและเพลง เป็นต๎น เลํนเกม
และกีฬา การละเลํนของเด็กไทย เลํนเกมเบ็ดเตลด็ เลํนเกมแบบผลดั ออกก าลังกาย สร๎างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพ  
         โดยการฝึกปฏิบตัิ เพื่อให๎มคีวามรู ๎ความเข๎าใจ ความหมาย ความส าคญัและเห็นคณุคํา ศึกษาหาความรู๎ องค์ประกอบ
ของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคลื่อนไหวราํงกายขั้นพื้นฐาน เห็นคณุคําของตนเองและผู๎อื่น มรีะเบียบ วินัย 
เคารพสิทธิ กฎ และกติกา เข๎ารํวมกิจกรรมทางกายอยํางสม่ าเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกก าลังกาย
และการเลํนกีฬา มีน้ าใจนักกีฬา เป็นผู๎น าและผูต๎ามที่ด ีมีความมั่นใจ รับผิดชอบหน๎าท่ีที่ได๎รับมอบหมาย สนุกสนาน 
เพลิดเพลิน เสียสละและค านึงถึงสวํนรวม ช่ืนชมผลงานของผู๎อื่น ใหค๎วามรํวมมือ และแก๎ไขข๎อบกพรํองของตนเองตามความ
สนใจ ตามค าแนะน า และภูมิปญัญาท๎องถิ่น 
 
ตัวชี้วัด    พ ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓  พ ๒.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔  
   พ ๓.๑  ป. ๒/๑ ป. ๒/๒ พ ๓.๒ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒   
   พ ๔.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔, ป. ๒/๕  
                พ ๕.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒./๓, ป. ๒/๔, ป. ๒/๕   
รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  พ ๑๓๑๐๑   รายวิชาสุขศึกษาและพลศกึษา ๓    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา                                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                         เวลา ๘๐ ชั่วโมง      
  

รายวิชา สุขศกึษา เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 ศึกษา สังเกต รวบรวมความรู๎และข๎อปฏิบัติตําง ๆ อภิปราย ซักถาม บันทึก หาค าตอบ อธิบาย แลกเปลี่ยนข๎อมูล
และความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะและการเจรญิเติบโตของรํางกาย  เกณฑ์มาตรฐานของการเจรญิเติบโตของเด็กไทย  ปัจจยัที่
มีผลตํอการเจรญิเติบโต   ปูองกันโรค เลือกรับประทานอาหารเพื่อสขุภาพ และยาสามัญประจ าบ๎าน มสีุขนิสัยที่ดตีาม สุข
บัญญัติแหํงชาติ รู๎จักตนเองและธรรมชาติของตนเอง ระมัดระวังการเจ็บปุวย การบาดเจ็บ โรคติดตํอในท๎องถิ่น อุบัติเหตุ การ
ใช๎ยาผิด สารพิษ สารเสพตดิ การลํวงละเมิดทางเพศ ก าหนดแนวปฏิบัติของตนในการสร๎างเสริมสุขภาพ 

โดยใช๎กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค๎นข๎อมูล  บันทึก  จัดกลุํมข๎อมลู  เพื่อให๎มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะการด าเนินชีวิตเป็นผูม๎ีสุขบญัญัติทีด่ี มีจติส านึกในการดูแล และรับผิดชอบตํอสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และสํวนรวม เป็นแบบอยํางท่ีดีดา๎นสุขภาพ จัดการกับความขดัแย๎ง ความเครยีด และปัญหา
ทางอารมณ ์มีการแสวงหา เลือก และใช๎ข๎อมูลขําวสารดา๎นสุขภาพ  น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรมจริยธรรม  
พึ่งตนเองและมีวิสยัทัศน์ในการดูแลสุขภาพและการด าเนินชีวิตเป็นแบบอยํางท่ีดีด๎านสุขภาพในท๎องถิ่น ภูมิใจในการสํงเสริม
สุขภาพด๎านภูมิปญัญาไทย 
 

รายวิชา พลศึกษาเวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
          ใช๎หลักการทางวิทยาศาสตร์ ฝึก ควบคุม เข๎ารํวมกิจกรรม บอกวิธี การเคลื่อนไหวรํางกาย ขณะอยูํกับท่ี เคลื่อนที ่
ระเบียบแถว กิจกรรมประกอบจังหวะและเพลง เกมเบ็ดเตลด็ เกมน าไปสูํกีฬา ยืดหยุํนขั้นพ้ืนฐาน กีฬา กิจกรรมนันทนาการ 
กายบริหาร การละเลํนของเด็กไทย เกมแบบผลดั ออกก าลังกาย สรา๎งเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิต ทดสอบ
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  
         โดยการฝึกปฏิบตัิ เพื่อให๎มคีวามรู๎ ความเข๎าใจ ความหมาย ความส าคญัและเห็นคณุคํา ศึกษาหาความรู๎ องค์ประกอบ
ของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคลื่อนไหวรํางกายขั้นพื้นฐาน เห็นคุณคําของตนเองและผู๎อื่น รํวมกิจกรรม
ทางกายอยํางสม่ าเสมอ มสีมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกก าลังกาย และการเลํนกีฬาตามกฎ กติกา อยํางมี
ระเบียบ วินัย มีน้ าใจนักกีฬา เป็นผู๎น าและผูต๎ามที่ดี มีความมั่นใจ เคารพสิทธิของตนเองและผู๎อื่น รับผิดชอบหน๎าท่ีที่ไดร๎ับ
มอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่ืนชมผลงานของผู๎อื่น ให๎ความรวํมมือ เสียสละและค านึงถึงสํวนรวม และแก๎ไขข๎อบกพรํอง
ของตนเองได๎ตามค าแนะน า 
ตัวชี้วัด   พ ๑.๑ ป. ๓/๑, ป.๓/๒, ป. ๓/๓  พ ๒.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓  พ ๓.๑  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒ 
               พ ๓.๒ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒   พ ๔.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓, ป. ๓/๔, ป. ๓/๕   
  พ ๕.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓  
รวม  ๑๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ ๑๔๑๐๑   รายวิชาสุขศึกษาและพลศกึษา ๔    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา                                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                         เวลา ๘๐ ชั่วโมง      
  

รายวิชา สุขศกึษา เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
ศึกษา สังเกต รวบรวมความรู๎และข๎อปฏิบัติตําง ๆ อภิปราย ซักถาม บันทึก หาค าตอบ อธิบาย แลกเปลี่ยนข๎อมูล 

คิดวิเคราะห์และแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกับการเจริญเติบโต  การปอูงกันดูแลรักษา พัฒนาการดา๎นตาํง ๆ ของรํางกายชํวงอายุ 
๙ - ๑๒ ปี  ความส าคัญของกลา๎มเนื้อ  กระดูก  ระบบยํอยอาหาร ระบบขับถําย  ปัจจัยตําง ๆ ที่มีผลตํอการเจริญเติบโต เลือก
บริโภคอาหาร ผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ีเหมาะสมกับวัยและกลุํมบุคคลตาํง ๆ สุขอนามัยทางเพศ ระมดัระวงัอุบัติเหตุ การใช๎ยา  
การปฐมพยาบาลเมื่อไดร๎ับบาดเจบ็จากการเลํน  การใช๎ยาผดิ  สารเคมี  ผลเสียของการสูบบุหรี่  การดื่มสรุา  และการปูองกัน   
เลือกออกก าลังกาย พักผํอน ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน ์ก าหนดแนวปฏิบัติของตนในการสร๎างเสริมสขุภาพ   
 โดยใช๎กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค๎นข๎อมูล  บันทึก  จัดกลุํมข๎อมลู   เพื่อให๎มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะการด าเนินชีวิตเป็นผูม๎ีสุขบญัญัติทีด่ี มีจติส านึกในการดูแล และรับผิดชอบตํอสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และสํวนรวม เป็นแบบอยํางท่ีดีดา๎นสุขภาพ จัดการกับความขดัแย๎ง ความเครยีด และปัญหา
ทางอารมณ ์มีการแสวงหา เลือก และใช๎ข๎อมูลขําวสารดา๎นสุขภาพ  น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรมจริยธรรม  

 

รายวิชา พลศึกษา เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
          ใช๎หลักการและรูปแบบทางวิทยาศาสตร ์การเคลื่อนไหว  บอกวิธีฝึกควบคุม  เข๎ารํวมกิจกรรม   
การเคลื่อนไหวราํงกาย ขณะอยูํกบัท่ี เคลื่อนที่ ระเบยีบแถว กิจกรรมประกอบจังหวะและเพลง เกมน าไปสูํกีฬา ยืดหยุํนขั้น
พื้นฐาน กีฬาไทย กีฬาสากล กิจกรรมนันทนาการ กายบริหาร การละเลํนของเด็กไทย เกมแบบผลัด ออกก าลังกาย สร๎างเสรมิ
สมรรถภาพทางกายและทางจิต ทดสอบสมรรถภาพ 
เพื่อสุขภาพ  
         โดยการฝึกปฏิบตัิ เพื่อให๎มคีวามรู๎ ความเข๎าใจ ความหมาย ความส าคญัและเห็นคณุคํา ศึกษาหาความรู๎ องค์ประกอบ
ของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคลื่อนไหวรํางกายขั้นพื้นฐาน เห็นคุณคําของตนเองและผู๎อื่น รํวมกิจกรรม
ทางกายอยํางสม่ าเสมอ มสีมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกก าลังกาย และการเลํนกีฬาตามกฎ กติกา อยํางมี
ระเบียบ วินัย มีน้ าใจนักกีฬา เป็นผู๎น าและผูต๎ามที่ดี มีความมั่นใจ เคารพสิทธิของตนเองและผู๎อื่น รับผิดชอบหน๎าท่ีที่ไดร๎ับ
มอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่ืนชมผลงานของผู๎อื่น ให๎ความรวํมมือ เสียสละและค านึงถึงสํวนรวม และแก๎ไขข๎อบกพรํอง
ของตนเองได๎ตามค าแนะน า 
 
ตัวชี้วัด  พ ๑.๑ ป.๔/๑, ป. ๔/๒, ป. ๔/๓  พ ๒.๑ ป. ๔/๑, ป. ๔/๒, ป. ๔/๓  
 พ  ๓.๑  ป. ๔/๑, ป.๔/๒ ป. ๔/๓, ป. ๔/๔   
 พ ๓.๒ ป. ๔/๑, ป. ๔/๒  พ ๔.๑ ป. ๔/๑, ป. ๔/๒, ป. ๔/๓, ป.๔/๔   
              พ ๕.๑ ป. ๔/๑, ป. ๔/๒, ป. ๔/๓   
รวม  ๑๙ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  พ ๑๕๑๐๑   รายวิชาสุขศึกษาและพลศกึษา ๕   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา                                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                         เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
       

รายวิชา สุขศกึษา เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
  ศึกษา สังเกต รวบรวมข๎อมูล ข๎อปฏิบัติตําง ๆ อภิปราย ซักถาม บันทึก หาค าตอบ อธิบาย แลกเปลี่ยนข๎อมูล คิด
วิเคราะหเ์กี่ยวกับตน และผลกระทบที่มีตํอสุขภาพ คิดอยํางมีวิจารณญาณและสร๎างสรรค์เกีย่วกับสุขภาพบนพ้ืนฐานความเป็น
จริงเกี่ยวกับระบบตําง ๆในรํางกายที่มีผลตํอการเจรญิเติบโต   วิธีปูองกันดูแลรักษาอวัยวะในระบบตาํง ๆ เลือกบริโภคอาหาร  
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่เหมาะสมกับวยัและกลุํมบุคคลตําง ๆ สุขอนามัยทางเพศ โรคที่พบบํอยในชีวิตประจ าวันและการปูองกัน  
ภัยธรรมชาติ  ระมัดระวังอุบัติเหต ุการใช๎ยาผิด สารพิษ สารเสพติด มีเพศสมัพันธ์กํอนวัยอันควร และ  หลีกเลี่ยงปัญหาการ
ตั้งครรภ์ เลือกออกก าลังกาย พักผํอน ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ ก าหนดแนวปฏิบตัิของตนในการสรา๎งเสริมสุขภาพ 
 โดยใช๎กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค๎นข๎อมูล  บันทึก  จัดกลุํมข๎อมลู   เพื่อให๎มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะการด าเนินชีวิตเป็นผูม๎ีสุขบญัญัติทีด่ี มีจติส านึกในการดูแล และรับผิดชอบตํอสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และสํวนรวม เป็นแบบอยํางท่ีดีดา๎นสุขภาพ จัดการกับความขดัแย๎ง ความเครยีด และปัญหา
ทางอารมณ ์มีการแสวงหา  
 

รายวิชา พลศึกษา เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง 
 ใช๎หลักการและรูปแบบทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว บอกวิธี ฝึก ควบคุม เข๎ารํวมกิจกรรมเคลื่อนไหวรํางกาย 
ขณะอยูํกับที่เคลื่อนที่ระเบียบแถว กิจกรรมเข๎าจังหวะ ยดืหยุํนข้ันพ้ืนฐาน กีฬาไทย กีฬาสากล กีฬายอดนิยม กิจกรรม
นันทนาการ กายบริหาร การละเลนํของเด็กไทย เกมแบบผลดั ออกก าลังกาย สร๎างเสรมิสมรรถภาพทางกายและทางจิต 
ทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  
 โดยการฝึกปฏบิัติ เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ความหมาย ความส าคัญและเห็นคณุคํา ศึกษาหาความรู๎ 
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคลื่อนไหวรํางกายขั้นพื้นฐาน เห็นคุณคําของตนเองและผู๎อื่น รํวม
กิจกรรมทางกายอยาํงสม่ าเสมอ มสีมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รกัการออกก าลังกาย และการเลํนกีฬาตามกฎ กติกา อยําง
มีระเบยีบ วินัย มีน้ าใจนักกีฬา เปน็ผู๎น าและผูต๎ามที่ดี มีความมั่นใจ เคารพสิทธิของตนเองและผู๎อื่น รับผิดชอบหน๎าท่ีที่ไดร๎ับ
มอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่ืนชมผลงานของผู๎อื่น ให๎ความรวํมมือ เสียสละและค านึงถึงสํวนรวม และแก๎ไขข๎อบกพรํอง
ของตนเองได๎ตามค าแนะน า 
 
ตัวชี้วัด  พ ๑.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒  พ ๒.๑ ป. ๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓   
 พ  ๓.๑  ป. ๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓,ป. ๕/๔, ป. ๕/๕, ป. ๕/๖   
 พ ๓.๒ ป. ๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓, ป. ๕/๔  
 พ ๔.๑ ป. ๕/๑, ป. ๕/๒ ป. ๕/๓,  ป. ๕/๔, ป. ๕/๕  
 พ ๕.๑ ป. ๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓, ป. ๕/๔, ป. ๕/๕   
รวม  ๒๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  พ ๑๖๑๐๑   รายวิชาสุขศึกษาและพลศกึษา ๖   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา                                        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖       เวลา ๘๐ ชั่วโมง       
 

รายวิชา สุขศกึษา เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
ศึกษา สังเกต รวบรวมข๎อมูล ข๎อปฏิบัติตําง ๆ อภิปราย ซักถาม บันทึก หาค าตอบ อธิบาย แลกเปลีย่นข๎อมูล คิด

วิเคราะหเ์กี่ยวกับตน และผลกระทบที่มีตํอสุขภาพ คิดอยํางมีวิจารณญาณและสร๎างสรรค์เกีย่วกับสุขภาพบนพ้ืนฐานความเป็น
จริงเกี่ยวกับเรื่องโครงสร๎างและหน๎าท่ีการท างานของระบบตําง ๆ ของรํางกาย การปูองกันดูแลรักษาอวัยวะในระบบตําง ๆ  
สิ่งแวดล๎อมท่ีมผีลตํอสุขภาพ  โรคติดตํอส าคัญทีร่ะบาดในปัจจุบัน ภยัธรรมชาติ  การใช๎ยาผิด สารพิษ สารเสพตดิ การมี
เพศสัมพันธ์กํอนวัยอันควร และหลีกเลีย่งปัญหาการตั้งครรภ์ เลือกออกก าลังกาย พักผํอน ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ ก าหนด
แนวปฏิบัติของตนในการสร๎างเสรมิสุขภาพ   
 โดยใช๎กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค๎นข๎อมูล  บันทึก  จัดกลุํมข๎อมลู   เพื่อให๎มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะการด าเนินชีวิตเป็นผูม๎ีสุขบญัญัติทีด่ี มีจติส านึกในการดูแล และรับผิดชอบตํอสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และสํวนรวม เป็นแบบอยํางท่ีดีดา๎นสุขภาพ จัดการกับความขดัแย๎ง ความเครยีด และปัญหา
ทางอารมณ ์มีการแสวงหา เลือก และใช๎ข๎อมูลขําวสารดา๎นสุขภาพ  น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรมจริยธรรม  

 

รายวิชา พลศึกษาเวลา ๔๐ ชั่วโมง  
 ใช๎หลักการและรูปแบบของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว บอกวิธี ฝึก ควบคุม เข๎ารํวมกิจกรรม เคลื่อนไหวรํางกาย 
ขณะอยูํกับที่เคลื่อนที่ระเบียบแถวกิจกรรมเข๎าจังหวะ ยืดหยุํนขั้นพ้ืนฐาน กีฬาไทย กีฬาสากล กีฬายอดนิยม กิจกรรม
นันทนาการ กายบริหาร การละเลนํของเด็กไทย เกมแบบผลดั ออกก าลังกาย สรา๎งเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิต 
ทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  
 โดยการฝึกปฏบิัติ เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ความหมาย ความส าคัญและเห็นคณุคํา ศึกษาหาความรู๎ 
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคลื่อนไหวรํางกายขั้นพ้ืนฐาน เห็นคุณคําของตนเองและผู๎อื่น 
รํวมกิจกรรมทางกายอยํางสม่ าเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกก าลังกาย และการเลํนกีฬาตามกฎ กติกา 
อยํางมีระเบยีบ วินัย มีน้ าใจนักกีฬา เป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดี มีความมั่นใจ เคารพสิทธิของตนเองและผูอ๎ื่น รับผดิชอบหน๎าท่ีที่
ได๎รับมอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่ืนชมผลงานของผู๎อื่น ให๎ความรํวมมือ เสียสละและค านึงถึงสํวนรวม และแก๎ไข
ข๎อบกพรํองของตนเองได๎ตามค าแนะน า 
ตัวชี้วัด   พ ๑.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒ พ ๒.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒  
  พ ๓.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป.๖/๔, ป. ๖/๕    
              พ ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป. ๖/๓, ป. ๖/๔, ป. ๖/๕, ป. ๖/๖  
 พ ๔.๑ ป. ๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔   
              พ ๕.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓  
รวม  ๒๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ความส าคัญของศิลปะ 
 
                กลุํมสาระการเรยีนรูศ๎ิลปะเป็นกลุํมสาระที่ชํวยพัฒนาให๎ผู๎เรยีนมีความคิดริเริม่สร๎างสรรค ์          มีจินตนาการ
ทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมคีุณคํา ซึ่งมผีลตอํคุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะชํวยพัฒนา
ผู๎เรยีนทั้งด๎านรํางกาย  จิตใจ สตปิัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจน                  การน าไปสูํการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  สํงเสริมให๎
ผู๎เรยีนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพ้ืนฐาน                   ในการศึกษาตํอหรือประกอบอาชีพได๎  
 กลุํมสาระการเรียนรู๎ศลิปะมุํงพัฒนาให๎ผู๎เรยีนเกิดความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งใน
คุณคําของศิลปะ เปิดโอกาสใหผ๎ู๎เรียนแสดงออกอยํางอิสระในศลิปะแขนงตําง ๆ ประกอบด๎วยสาระส าคญั คือ 
 -   ทัศนศิลป์  มีความรู๎ความเข๎าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร๎างและน าเสนอผลงาน              ทางทัศนศิลป์
จากจินตนาการ โดยสามารถใช๎อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช๎เทคนิค วิธีการ          ของศิลปินในการสร๎างงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์  วพิากษ์ วิจารณ์คณุคํางานทัศนศลิป์            เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์  
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  เหน็คุณคํางานศลิปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืน
ชม ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   

-  ดนตรี   มีความรู๎ความเข๎าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอยํางสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณคําดนตรี ถํายทอดความรูส๎ึก ทางดนตรีอยํางอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวําง
ดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคณุคําดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท๎องถิ่น ภมูิปัญญาไทย และสากล 
ร๎องเพลง และเลํนดนตรีในรูปแบบตําง ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัเสียงดนตรี  แสดงความรูส๎ึกที่มตีํอดนตรีในเชิงสุนทรียะ 
เข๎าใจความสมัพันธ์ระหวํางดนตรกีับประเพณีวัฒนธรรม  และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์   

-  นาฏศิลป์  มีความรู๎ความเข๎าใจองค์ประกอบนาฏศลิป์  แสดงออกทางนาฏศิลป์                   อยํางสร๎างสรรค์  
ใช๎ศัพท์เบื้องต๎นทางนาฏศิลป ์วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คณุคํานาฏศลิป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดอยํางอิสระ สร๎างสรรค์การ
เคลื่อนไหวในรูปแบบตําง ๆ ประยกุต์ใช๎นาฏศิลป์                ในชีวิตประจ าวัน  เข๎าใจความสมัพันธ์ระหวํางนาฏศลิป์กับ
ประวัติศาสตร ์วัฒนธรรม เห็นคุณคํา            ของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภมูิปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย 
และสากล  
 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 
สาระที่ ๑  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร๎างสรรค์งานทัศนศลิป์ตามจินตนาการ และความคิดสรา๎งสรรค์ วิเคราะห์  
 วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยําง 
 อิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ ๑.๒   เข๎าใจความสมัพันธ์ระหวํางทัศนศลิป์ ประวตัิศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคํา 
 งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ สากล 
 

สาระที่ ๒  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑  เข๎าใจและแสดงออกทางดนตรีอยาํงสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คณุคําดนตรี ถํายทอดความรูส๎ึก 

ความคิดตํอดนตรีอยํางอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช๎              ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ ๒.๒   เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคําของ  ดนตรีที่ เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญัญาทอ๎งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 

สาระที่ ๓  นาฏศิลป ์
มาตรฐาน ศ ๓.๑  เข๎าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 



 คุณคํานาฏศิลป์ถํายทอดความรู๎สกึ ความคิดอยํางอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช๎ 
 ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ ๓.๒  เข๎าใจความสมัพันธ์ระหวํางนาฏศลิป์ ประวตัิศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณคาํ 
 ของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ 
 สากล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา  ศ ๑๑๑๐๑    รายวิชาศิลปะ ๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                   เวลา ๘๐ ชั่วโมง       
 

ทัศนศิลป์  
ศึกษา วิเคราะห์ รูปรําง ลักษณะ ขนาดของสิ่งตําง ๆ รอบตัว ในธรรมชาติและ 

สิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ความรู๎สึกที่มีตํอธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมรอบตัว ฝึกทักษะการใช๎วัสดุ อุปกรณ์ ดิน
เหนียว ดินน ามัน ดินสอสี พํูกัน กระดาษ สีเทียน สีน ้ามัน สร๎างงานทัศนศิลป์ ทดลองการใช๎สีน ้าโปสเตอร์ สี
เทียน สีจากธรรมชาติ ที่มีในท๎องถิ่น การวาดภาพระบายสีตามความรู๎สึกของตนเอง การระบุงานทัศนศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุํม  การสืบค๎นข๎อมูลและการบันทึก
ข๎อมูล  เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  และเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 
ดนตรี  

ศึกษา  วิเคราะห์ การก าเนิดของเสียง ลักษณะของเสียงดังเบา และความช๎าเร็วของจังหวะ การทํอง
บทกลอน การร๎องเพลงงําย ๆ การเข๎ารํวมกิจกรรมดนตรี การร๎องเพลง การเคาะจังหวะ  
การเคลื่อนไหวประกอบเพลง การบอกเพลงที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน บทเพลงกลํอมเด็ก บทเพลงประกอบ
การละเลํน การเลํา การระบุที่มาของบทเพลงในท๎องถิ่น ความนําสนใจของบทเพลงในท๎องถิ่น  
 โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุํม  การสืบค๎นข๎อมูลและการบันทึก
ข๎อมูล  เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  ความสามารถในการสื่อสาร  และเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎
เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
นาฏศิลป ์ 

ศึกษา การเลียนแบบการเคลื่อนไหว ลักษณะตํางๆ ของธรรมชาติ คน สัตว์ สิ่งของ    
การแสดงทําทางงําย ๆ โดยใช๎ภาษาทํา การแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติสัตว์ การเป็นผู๎ชมที่ดี การ
ระบุ การบอก การเลํน การละเลํนของเด็กไทย การแสดงนาฏศิลป์  การเห็นคุณคํางานทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย การชื่นชมและการน าไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุํม  การสืบค๎นข๎อมูลและการบันทึก
ข๎อมูล  เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  ความสามารถในการสื่อสารและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎
เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
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  ตัวชี้วัด 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา  ศ ๑๒๑๐๑    รายวิชาศิลปะ ๒       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒      เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 
 

ทัศนศิลป์  
ศึกษา วิเคราะห์   การบรรยาย รูปรําง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ทัศนธาตุและงาน

ทัศนศิลป์ เรื่องเส๎น สี รูปรําง และรูปทรง เรื่องราว การเลือก สร๎างงานทัศนศิลป์ตําง ๆ โดยใช๎ เส๎น เชํน งาน
วาด งานปั้นและงานพิมพ์ภาพ รูปแบบงานโครงสร๎างเคลื่อนไหว การฝึกทักษะการใช๎วัสดุ อุปกรณ์ การสร๎าง
งานทัศนศิลป์ 3 มิต ิการสร๎างภาพปะติดโดยการตัดหรือ ฉีกกระดาษ การวาดภาพ   เพื่อถํายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพ่ือนบ๎าน  การบอกความส าคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
การอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทตําง ๆ ในท๎องถิ่นโดยเน๎นถึงวิธีการสร๎างงานและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช๎  
 
ดนตรี 

ศึกษาการจ าแนกแหลํงก าเนิดของเสียงที่ได๎ยิน คุณสมบัติของเสียง สูงต ่า - ดังเบา ยาวสัน้  
ของดนตรี สิ่งตําง ๆ ที่กํอก าเนิดเสียงที่แตกตํางกัน ลักษณะของเสียงดังเบา และความช๎าเร็วของจังหวะ ความ
เกี่ยวข๎องของเพลงที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน การเคาะจังหวะหรือการเคลื่อนไหวรํางกายให๎สอดคล๎องกับเนื้อหา
ของเพลง การร๎องเพลงงําย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย  
 โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุํม  การสืบค๎นข๎อมูลและการบันทึก
ข๎อมูล  เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  ความสามารถในการสื่อสาร  และเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎
เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
นาฏศิลป ์ 

ศึกษา วิเคราะห์การบอกความหมายและความส าคัญของเพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ ความสัมพันธ์ของ
เสียงร๎อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท๎องถิ่นโดยใช๎ค างําย ๆ  การระบุมารยาทในการชมการแสดง การเลํน  
การละเลํน  การเคลื่อนไหวขณะอยูํกับท่ีและการเคลื่อนที่อยํางมีรูปแบบ การเคลื่อนไหวที่สะท๎อนอารมณ์ของ
ตนเองอยํางอิสระ ทําทาง เพ่ือสื่อความหมายแทนค าพูด ทําทางประกอบจังหวะอยํางสร๎างสรรค์ การใช๎ภาษา
ทําและนาฏยศัพท์ประกอบจังหวะ การแสดงและการเข๎ารํวมกิจกรรมทางดนตรีของท๎องถิ่นในโอกาสพิเศษ 
การละเลํนพื้นบ๎าน การเชื่อมโยงการละเลํนพ้ืนบ๎านกับการด ารงชีวิตของคนไทย การระบุสิ่งที่ชื่นชอบและ
ภาคภูมิใจในการละเลํนพ้ืนบ๎าน  
 โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุํม  การสืบค๎นข๎อมูลและการบันทึก
ข๎อมูล  เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  ความสามารถในการสื่อสารและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎
เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
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   ตัวช้ีวัด  
 



ค าอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา  ศ ๑๓๑๐๑   รายวิชาศิลปะ ๓       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓      เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 
 

ทัศนศิลป์  
ศึกษา  วิเคราะห์ การบรรยาย รูปรําง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์ ระบ ุวัสดุ 

อุปกรณ์ที่ใช๎สร๎างผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ การบรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร๎างงานทัศนศิลป์ โดยเน๎น
ถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ์  การจ าแนกทัศนธาตุของสิ่งตําง ๆในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ โดย
เน๎นเรื่อง เส๎น สี รูปรําง รูปทรง และพ้ืนผิว  มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุอุปกรณ์สร๎างสรรค์งานปั้น การวาด
ภาพ การระบายสีสิ่งของรอบตัว การถํายทอดความคิดความรู๎สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช๎เส๎น รูปรําง 
รูปทรง สี และพ้ืนผิว   การระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง การระบุ และการ
จัดกลุํมของภาพตามทัศนธาตุที่เน๎นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ การบรรยายลักษณะรูปรําง รูปทรงในงานการ
ออกแบบสิ่งตําง ๆ ที่มีในบ๎านและโรงเรียน  การเลําถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น การอธิบายเกี่ยวกับ
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร๎างงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น  
 โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุํม  การสืบค๎นข๎อมูลและการบันทึก
ข๎อมูล  เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  และเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 
ดนตรี  

ศึกษา  วิเคราะห์  การระบุรูปรํางลักษณะของเครื่องดนตรี ที่เห็นและได๎ยินในชีวิตประจ าวัน ลักษณะ
เดํนและเอกลักษณ์ของดนตรีในท๎องถิ่น ความส าคัญและประโยชน์ของดนตรีตํอการด าเนินชีวิตของคนใน
ท๎องถิ่นใช๎รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียง และจังหวะเคาะ  การบอกบทบาทหน๎าที่ของเพลงที่ได๎ยิน การขับ
ร๎องและบรรเลงดนตรีงําย ๆ การเคลื่อนไหวทําทางสอดคล๎องกับอารมณ์ของเพลงที่ฟัง การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงขับร๎องของตนเองและผู๎อื่น การน าดนตรีไปใช๎ในชีวิตประจ าวันหรือโอกาสตําง ๆ ได๎
อยํางเหมาะสม  
 โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุํม  การสืบค๎นข๎อมูลและการบันทึก
ข๎อมูล  เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  ความสามารถในการสื่อสาร  และเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎
เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
นาฏศิลป ์ 

ศึกษา  วิเคราะห์  การสร๎างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบตําง ๆ ร าวงมาตรฐาน เพลงพระราชนิพนธ์ 
สถานการณ์สั้น ๆ สถานการณ์ท่ีก าหนด การแสดงทําทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ การเปรียบเทียบ
บทบาทหน๎าที่ของผู๎แสดงและผู๎ชม การมีสํวนรํวมในกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย การบอกประโยชน์
ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน   การเลําการแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นในท๎องถิ่น การระบุสิ่งที่เป็น
ลักษณะเดํนและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ การอธิบายความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์  
 โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุํม  การสืบค๎นข๎อมูลและการบันทึก
ข๎อมูล  เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  ความสามารถในการสื่อสารและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎
เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 



 
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  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา  ศ ๑๔๑๐๑    รายวิชาศิลปะ ๔       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                           เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 
 

ทัศนศิลป์  
 ศึกษาเปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปรําง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์ ถํายทอด
ความคิด ความรู๎สึก ความประทับใจผํานงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอ่ืน การอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพล
ของสีวรรณะอํุนและสีวรรณะเย็นที่มีตํออารมณ์ของมนุษย์ เหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมใน
ท๎องถิ่น จ าแนกทัศนธาตุของสิ่งตําง ๆในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์โดยเน๎นเรื่องเส๎น สี รูปรําง 
รูปทรงพื้นผิว และพ้ืนที่วําง ฝึกทักษะพื้นฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ งานวาดภาพ
ระบายสี บรรยายลักษณะของภาพโดยเน๎น เรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ าหนักแสงเงาในภาพ และงาน
ทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมตําง ๆ วาดภาพระบายสี โดยใช๎สีวรรณะอํุนและสีวรรณะเย็น ถํายทอดความรู๎สึก
และจินตนาการ เลือกใช๎วรรณะสีเพื่อถํายทอดอารมณ์ ความรู๎สึกในการสร๎างงานทัศนศิลป์  

โดยเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างสรรค์ได๎อยํางเหมาะสม บอกความรู๎สกึในการรับรู๎ความงามและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความงามของทัศนธาตุทางทัศนศิลป์ น าเสนอผลงานของตนเองและกลุมํ อภิปราย เปรียบเทียบผลงาน เพื่อน าความรู๎
และวิธีการทางทัศนศลิป์ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน จ าแนกรวมทั้งระบุ อภิปรายงานทัศนศลิป์ท่ีมาจากวฒันธรรมในท๎องถิ่น สืบ
ทอดงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ท่ีเป็นภูมิปญัญาท๎องถิ่น ภูมิปญัญาไทยและสากล 

 
ดนตรี   

ศึกษาโครงสร๎างของบทเพลง ความหมาย จ าแนกประเภทของเครื่องดนตรี ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ข้ึนลงงําย ๆ 
ของท านอง รูปแบบจังหวะและความเร็ว ของจังหวะในเพลงท่ีฟัง เครื่องหมายและสญัลักษณ์ทางดนตรี การสืบทอดงานทาง
ดนตรีที่เกีย่วข๎องกับความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยท่ีสะท๎อนในดนตรแีละเพลงท๎องถิ่น การอนุรักษ์สํงเสริมวัฒนธรรม ภมูิปัญญา
ท๎องถิ่น ภมูิปัญญาไทยและสากล 

 โดยอําน เขียนโน๎ตดนตรีไทยและสากล ร๎องเพลงโดยใช๎ชํวงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง บอก
ความหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี โครงสร๎างโน๎ตเพลงไทย ใช๎และเก็บเครื่องดนตรีอยํางถูกต๎องและ
ปลอดภัย ระบุวําดนตรีสามารถใช๎ในการสื่อเรื่องราว บอกแหลํงที่มาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย 
ความส าคัญในการอนุรักษ์สํงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี ที่สะท๎อนในดนตรี เพลงท๎องถิ่นและโอกาสในการ
บรรเลงดนตรี เพ่ือน าความรู๎และหลักการทางดนตรีไปใช๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน ๆ และประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
นาฏศิลป์   
  ศึกษาทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลปแ์ละการละครที่ใช๎สื่อความหมาย อารมณ์ หลักและวิธีการปฏิบัติ การเคลื่อนไหวใน
จังหวะตําง ๆ ตามความคิดของตน การแสดงนาฏศิลปเ์ป็นคูํและหมูํ ร าวงมาตรฐาน ระบ า เลําสิ่งที่ช่ืนชอบในการแสดงโดยเน๎น
จุดส าคญัของเรื่องและลักษณะเดนํของตัวละคร อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศลิป ์หรือชุดการแสดงอยํางงําย ๆ  ใช๎
ภาษาทําและนาฏยศัพท์ถํายทอดเรื่องราว อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป ์  

โดยใช๎ภาษาทําและนาฏยศัพท์หรอืศัพท์ทางการละครงําย ๆ ในการถํายทอดเรื่องราว ประดิษฐ์ทําทางหรือทําร า
ประกอบจังหวะพื้นเมือง ชุดการแสดงอยํางงําย ๆ เปรียบเทียบการแสดงนาฏศลิป์กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น เพื่อสืบ
ทอดการแสดง นาฏศิลป์และตระหนักในคุณคําของการจดักิจกรรมนาฏศิลป์ บํงบอกถึงคํานิยม วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญัญา
ท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
 



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, ป๔/๔ 
รวม  ๒๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา  ศ ๑๕๑๐๑    รายวิชาศิลปะ ๕      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕      เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 
 

ทัศนศิลป์  
ศึกษา เกี่ยวกับจังหวะ ต าแหนํงของสิ่งตําง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล๎อม และสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ 

สื่อความคิด จินตนาการ เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางงานทัศนศิลป์ที่สร๎างสรรค์ด๎วยวัสดุอุปกรณ์และ
วิธีการที่ตํางกัน ใช๎ความรู๎ เทคนิค วิธีการ และวัสดุอุปกรณ์ประเภทตําง ๆ  จากแหลํงการเรียนรู๎หรือ
นิทรรศการ แสดงออกถึงความรู๎สึก ความคิดเห็น ประโยชน์และคุณคําของงานทัศนศิลป์ที่มีผลตํอชีวิตของคน
ในสังคม สร๎างสรรค์งานปั้นจาก ดินน้ ามัน หรือดินเหนียว งานพิมพ์ภาพ โดยเน๎นการถํายทอดจินตนาการ 
ศิลปะ และการจัดวางต าแหนํงของสิ่งตําง ๆ ในภาพ  

โดยเลือกเทคนิค วิธีการ วสัดุอุปกรณ์ในการสร๎างสรรค์อยํางเหมาะสม ใช๎กระบวนการคิดวเิคราะห์ การอภิปราย 
เพื่อแสดงออกถึงความงาม ความประณตี สะท๎อนวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญัญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากลและเห็น
คุณคําของการน าความรูไ๎ปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
ดนตรี   

ศึกษาจังหวะ ท านอง องค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช๎ในการสื่ออารมณ์ จ าแนกลักษณะของเสียงขับ
ร๎องและเครื่องดนตรี ที่อยูํในวงดนตรีประเภทตําง ๆ การอําน เขียนโน๎ตดนตรีไทย ดนตรีสากล ๕ ระดับเสียง 
ร๎องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย ด๎นสดงําย ๆ โดยใช๎ประโยคเพลงแบบถาม
ตอบ ใช๎เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและท านอง รํวมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ  

โดยการฝึกปฏบิัติ การแสดงออกตามจินตนาการเพื่อสื่อความคิด จินตนาการ ความรู๎สึกประทับใจและเห็นคุณคาํ 
อธิบายความสมัพันธ์ระหวํางดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมตําง ๆ ให๎สัมพันธ์กัน เพื่อน าไปสร๎างสรรค์ระหวํางดนตรีกับ
ประเพณีในวัฒนธรรมท๎องถิ่น เหน็คุณคําของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตาํงกัน 
 
 
 
 
นาฏศิลป์   
 ศึกษาความรู๎พื้นฐานทางนาฏศลิป ์การบรรยายองค์ประกอบของนาฏศิลป์ การประดิษฐ์ทําทางประกอบเพลงหรือ
เรื่องราวตามความคดิ  องค์ประกอบของละคร บอกท่ีมาของการแสดงนาฏศิลป์ ประโยชน์ที่ได๎รบัจากการชมการแสดง  

โดยแสดงนาฏศลิป์ ละครสร๎างสรรค์ การแสดงออก การถํายทอดความรู๎สึก เพื่อน าความรู๎และหลักการทางด๎าน
นาฏศิลปม์าใช๎บูรณาการกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น ๆ และชีวิตประจ าวันสัมพันธ์กับการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ๎านท่ีสะท๎อนถึง
วัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปญัญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
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 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา  ศ ๑๖๑๐๑    รายวิชาศิลปะ ๖       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖       เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 
 

ทัศนศิลป์  
ศึกษา สร๎างสรรค์งานทัศนศลิป์ สือ่ความคิด ถํายทอดจินตนาการ ใช๎สีคูํตรงข๎าม แสงเงา น้ าหนักงานปั้น รูปแบบ 

เทคนิค และวิธีการตําง ๆ แสดงเปน็แผนภาพ แผนผัง ภาพประกอบ อธิบายหลักการจดัขนาด สัดสํวน ความสมดุลในการสรา๎ง
งานทัศนศิลป์ จากรูปแบบ ๒ มิติ เป็น ๓ มิติ บทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท๎อนชีวิตและสังคม อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของ
ความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนาที่มีผลตํองานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่นอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมปิญัญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและสากล 

โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสร๎างสรรค์งาน กระบวนการกลุํมและรายบุคคล เพ่ือถํายทอด
ความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ตําง ๆ ให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ และเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไป
ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
 
ดนตรี   

ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี เพลงที่ฟังและศัพท์สังคตี จ าแนกประเภทเครื่องดนตรี ใช๎เครื่องดนตรีและเครื่อง
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตําง ๆ อําน เขียนโน๎ตไทยและโน๎ตสากล รอ๎งเพลง ด๎นสด สร๎างสรรคร์ูปแบบจังหวะและท านองด๎วย
เครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรทีี่มาจากวัฒนธรรมตําง ๆ สืบทอดดนตรไีทย จ าแนกดนตรีที่มาจากยคุสมัยที่ตาํงกัน อิทธิพล
ของวัฒนธรรมตํอดนตรีในท๎องถิ่น บรรยายความรูส๎ึกและแสดงความคิดเห็นทีม่ีตํอบทเพลง ความไพเราะของเสียงดนตรี  

โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุํม เพื่อให๎เกดิความรู ๎ความเข๎าใจ ตลอดจนน าความรู๎และหลักการ
ทางดนตรีมาประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชนและเห็นคณุคําในการสร๎างสรรค์ 
น าความรูไ๎ปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

  
นาฏศิลป์   
 ศึกษาพื้นฐานความรู๎ ความเข๎าใจ นาฏศิลปเ์บื้องต๎น แสดงออกอยํางอิสระในการประดิษฐ์ทําทางประกอบเพลงปลุก
ใจหรือเพลงพ้ืนเมืองหรือท๎องถิ่น การแสดงนาฏศิลป์และละครสร๎างสรรค์  
การใช๎เรื่องแตํง จินตนาการ ประสบการณ์ ละครสรา๎งสรรค์ ระบ า ฟูอน ร าวงมาตรฐาน การอธิบายความสัมพันธร์ะหวําง
นาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจ าวัน ใช๎หลักสุนทรีทางนาฏศิลป์ การบอกความหมาย ความเป็นมา 
ความส าคญัพร๎อมทั้งระบุประโยชน์ท่ีได๎รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์ สร๎างสรรค์การเคลื่อนไหวและการ
ถํายทอดลีลา อารมณ ์ 

สิ่งที่มีความส าคัญตํอการแสดงนาฏศิลป์และละคร ระบุประโยชน์ที่ได๎รับจากการแสดงหรือการชมการแสดง
นาฏศิลป์และละคร 
 โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุํม เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ และ
เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
  
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 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 
ความส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุมํสาระที่ชํวยพัฒนาให๎ผู๎เรยีน                      มีความรู๎  
ความเข๎าใจ   มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิต    และรูเ๎ทําทันการเปลีย่นแปลง     สามารถน าความรู๎เกีย่วกับการ
ด ารงชีวิต   การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใช๎ประโยชน์ในการท างานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ และแขํงขันในสังคมไทยและ
สากล   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ   รักการท างาน  และมีเจตคติที่ดตีํอการท างาน   สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎
อยํางพอเพียง                 และมคีวามสุข   

 กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุํงพัฒนาผู๎เรยีนแบบองค์รวม  เพื่อให๎มีความรู๎ความสามารถ  มี
ทักษะในการท างาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตํอ               ได๎อยํางมีประสทิธิภาพ   โดยมี
สาระส าคญั  ดังนี้   
 -  การด ารงชีวิตและครอบครัว   เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน  ชํวยเหลือตนเอง   ครอบครัว   
และสังคมได๎ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง   ไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม   เน๎นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของ
งาน  เพื่อให๎ค๎นพบความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
 -  การออกแบบและเทคโนโลยี   เป็นสาระการเรียนรู๎ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อยาํง
สร๎างสรรค์  โดยน าความรู๎มาใช๎กบักระบวนการเทคโนโลยี    สร๎างสิ่งของ  เครื่องใช๎  วิธีการ  หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด ารงชีวิต 
 -  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ   การติดตํอสื่อสาร  
การค๎นหาข๎อมลู   การใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศ    การแก๎ปญัหาหรือการสร๎างงาน  คุณคําและผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 -  การอาชีพ    เป็นสาระที่เกี่ยวขอ๎งกับทักษะที่จ าเป็นตํออาชีพ   เห็นความส าคัญของคุณธรรม  จริยธรรม  และ
เจตคติทีด่ีตํออาชีพ  ใช๎เทคโนโลยไีด๎เหมาะสม   เห็นคณุคําของอาชีพสุจริต  และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ ๑   การด ารงชีวิตและครอบครัว  
มาตรฐาน ง๑.๑    เข๎าใจการท างาน  มีความคดิสร๎างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ                     การ

จัดการ ทักษะกระบวนการแก๎ปญัหา  ทักษะการท างานรํวมกัน   และทักษะ              การแสวงหา
ความรู๎    มีคุณธรรม    และลักษณะนสิัยในการท างาน  มีจิตส านึก              ในการใช๎พลังงาน  
ทรัพยากร  และสิ่งแวดล๎อมเพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

สาระที่ ๒   การออกแบบและเทคโนโลยี  
มาตรฐาน ง ๒.๑   เข๎าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ หรือวิธีการ ตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์  เลือกใช๎เทคโนโลยีในทางสร๎างสรรค์ตํอชีวิต  สังคม  
สิ่งแวดล๎อม  และมสีํวนรํวม                      ในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน  

สาระที่ ๓    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มาตรฐาน ง ๓.๑    เข๎าใจ   เห็นคุณคํา    และใช๎กระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมลู การเรียนรู๎    การ

สื่อสาร  การแก๎ปัญหา การท างาน และอาชีพอยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   และมีคณุธรรม   

 



สาระที่ ๔    การอาชีพ  
มาตรฐาน ง ๔.๑    เข๎าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช๎เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ   มี

คุณธรรม  และมีเจตคติที่ดตีํออาชีพ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา  ง ๑๑๑๐๑    รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี                                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑       เวลา ๔๐ ชั่วโมง       
 
 

 ศึกษา  ฝึกฝนการท างานชํวยเหลอืตนเอง  เกี่ยวกับการแตํงกาย  การเก็บของใช๎  การหยิบจับ และใช๎ของใช๎สํวนตัว  
การจัดโต๏ะ ตู๎ ช้ัน  การใช๎วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมืองําย ๆ ในการบ ารุงรักษาต๎นไม๎  การพับกระดาษเป็นของเลํน  
ความส าคญัของข๎อมูลที่สนใจรวมทั้งแหลํงข๎อมูลที่อยูํใกล๎ตัว  ภูมิปญัญาท๎องถิ่น  ผู๎รู๎  สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเทคโนโลยี  ประโยชน์
ของอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศที่ใช๎ในการเรียน  การวาดภาพ และการตดิตํอสื่อสาร 
 โดยใช๎กระบวนการท างาน  การสงัเกต  การฝึกปฏบิัติ และการแสวงหาความรู๎  เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  มี
ความคิดสร๎างสรรค์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูไ๎ด๎ดี  มีทักษะในการใช๎มือ  เครื่องมือ  เครื่องใช๎ในการท างานอยํางปลอดภยั  สามารถ
ท างานตามขั้นตอนกระบวนการท างาน  เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  รักการท างาน  ท างาน
ด๎วยความกระตือรือร๎น  และตรงเวลา  มีเจตคติที่ดตีํอการท างาน  มีลักษณะนิสยัการท างานท่ีเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด   ง ๑.๑  ป. ๑/๑ ,  ป. ๑/๒ ,  ป. ๑/๓      
  ง ๓.๑  ป.  ๑/๑ ,  ป. ๑/๒    
รวม  ๕  ตัวชี้วัด   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา  ง ๑๒๑๐๑    รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๒    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี                                             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 
 

 ศึกษา  ฝึกฝนการท างานชํวยเหลอืตนเองและครอบครัว  ตามบทบาทและหน๎าที่ของสมาชิกในบ๎าน  ด๎วยการจดัวาง
สิ่งของ  การเก็บเสื้อผา๎และรองเทา๎  การชํวยครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร 
การกวาดบ๎าน  การล๎างจาน  การใช๎วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการท างาน  การเพาะเมลด็   
การดูแลแปลงเพาะกล๎า  การท าของเลํน  และการประดิษฐ์ของใช๎สํวนตัว  ลักษณะและประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน  การออกแบบสร๎างของเลํนของใช๎งําย ๆ  การถํายทอดความคิดเป็นภาพราํง ๒ มิติ การสรา๎งช้ินงาน และ
ประเมินผลงาน  ความส าคญัและประโยชน์ของข๎อมูล  การรวบรวมข๎อมูลที่สนใจจากแหลํงข๎อมูลที่เช่ือถือได๎ และแหลํงข๎อมูล
ในท๎องถิ่น  ประโยชน์ของแหลํงข๎อมูล และการรักษาแหลํงข๎อมูล  หน๎าท่ีของอุปกรณ์พื้นฐานท่ีเป็นสวํนประกอบหลักของ
คอมพิวเตอร ์
 โดยใช๎กระบวนการท างาน  กระบวนการเทคโนโลยี  กระบวนการแก๎ปัญหา  การสังเกต  การฝึกปฏิบตัิ  การ
อภิปราย และการแสวงหาความรู๎  เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ  สามารถถํายทอดความคดิและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎
ได๎ดี  มีทักษะในการใช๎มือ  เครื่องมือ  เครื่องใช๎ ในการท างานอยํางเหมาะสมกับงานและประหยัด  เหน็คุณคําของการท างาน  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีลักษณะความคิดสร๎างสรรค์  ท างานเปน็ข้ันตอน  ถูกวิธี และปลอดภยั  ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน๎าท่ี  ท างานรํวมกับสมาชิกในครอบครัวได๎  มีการปรับปรุงการท างาน  สามารถน าความรูไ๎ปประยุกต์ใช๎ในการท างาน ใน
ชีวิตประจ าวัน  รักการท างาน  มีเจตคติที่ดตีํอการท างาน และมีลักษณะนิสยัการท างานท่ีเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด  ง ๑.๑   ป. ๒/๑ ,  ป. ๒/๒ ,  ป. ๒/๓     
  ง ๒.๑  ป. ๒/๑ ,  ป. ๒/๒ ,  ป. ๒/๓ ,  ป. ๒/๔   
  ง ๓.๑  ป.  ๒/๑ ,  ป. ๒/๒ ,  ป. ๒/๓      
รวม  ๑๐  ตัวชี้วัด   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา  ง ๑๓๑๐๑   รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๓    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี                                             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                           เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 

ศึกษา  ฝึกฝนการท างานชํวยเหลอืตนเอง ครอบครัว และสํวนรวม  ในการเลือกใช๎เสื้อผา๎  และการดแูลรักษาเสื้อผ๎า  
การท าความสะอาดบ๎าน  การท าความสะอาดและตกแตํงห๎องเรียน  การใช๎วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการท างานตําง ๆ  
การปลูกพืชผักสวนครัว  การบ ารงุรักษาของเลํน  การซํอมแซมของใช๎สํวนตัว  การประดิษฐ์ของใช๎ในโอกาสตําง ๆโดยใช๎วัสดุ 
และวัสดุเหลือใช๎ 
ในท๎องถิ่น  การสร๎างของเลํน หรือของใช๎อยํางงําย  ด๎วยการก าหนดปัญหา หรือความต๎องการ  รวบรวมข๎อมูล  ออกแบบ  
การถํายทอดความคิดเป็นภาพรําง ๒ มิติ หรือภาพ ๒ มิติ  สร๎างช้ินงาน และประเมินผลงาน  การใช๎เทคโนโลยีที่เป็นภมูิ
ปัญญาท๎องถิ่นในการสร๎างงานตําง ๆ การเลือกใช๎สิ่งของเครื่องใช๎ในชีวิตประจ าวัน  การส ารวจ ค๎นหา และรวบรวมข๎อมูลจาก
แหลํงข๎อมูลในท๎องถิ่นและแหลํงข๎อมูลที่เช่ือถือได๎  การพิจารณาและสรุปผล  การน าเสนอข๎อมูล  วิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โดยใช๎กระบวนการท างาน  การจดัการ  การท างานรํวมกัน  กระบวนการแก๎ปัญหา  กระบวนการเทคโนโลยี  
กระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ  การฝึกปฏิบตัิ และการแสวงหาความรู๎  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  
สามารถท างานตามขั้นตอนกระบวนการท างาน  มีทักษะ 
ในการเลือกใช๎วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องมือ ตรงกับลักษณะงาน  สามารถออกแบบและสรา๎งช้ินงานตามความคดิสรา๎งสรรค์
และกระบวนการเทคโนโลยี  มีความสามารถในการจดัการสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยการน ากลับมาใช๎ซ้ า  ถํายทอดความคิดและ
สื่อสารสิ่งที่เรยีนรูไ๎ด๎  สามารถค๎นหาข๎อมูลที่ต๎องการอยํางมีข้ันตอนและน าเสนอข๎อมูลได๎อยาํงหลากหลาย  ใช๎งาน ดูแลและ
รักษาอุปกรณเ์ทคโนโลยสีารสนเทศได๎ถูกวิธี   เห็นคุณคําและประโยชน์ของการท างาน  ของแหลํงข๎อมูลใกลต๎ัว  มีความคิด
สร๎างสรรค์  ท างานรํวมกับผู๎อื่นอยาํงรู๎หน๎าท่ี  มีการปรับปรุงการท างานอยูํเสมอ  สามารถน าความรูไ๎ปประยุกต์ใช๎ในการ
ท างาน ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม  มีคณุธรรมจรยิธรรม และลักษณะนิสยัในการท างานท่ี
เหมาะสม  รักการท างาน  มีเจตคติที่ดีตํอการท างาน 
 

ตัวชี้วัด  ง ๑.๑   ป. ๓/๑ ,  ป. ๓/๒ ,  ป. ๓/๓      
 ง ๒.๑  ป. ๓/๑ ,  ป. ๓/๒ ,  ป. ๓/๓      
 ง ๓.๑  ป.  ๓/๑ ,  ป. ๓/๒     
 รวม  ๘  ตัวชี้วัด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา   ง ๑๔๑๐๑    รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๔    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี                                             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                          เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 

   ศึกษา  สังเกต  ฝึกปฏิบัติ และอภิปรายสรุปเกีย่วกับการท างาน  การดูแลรักษาของใช๎สํวนตัว  การจัดตู๎เสื้อผ๎า 
โต๏ะเขยีนหนังสือ และกระเป๋านักเรียน  การปลูกไมด๎อก หรือไม๎ประดับ  การซํอมแซมวสัดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ  การ
ประดิษฐ์ของใช๎ ของตกแตํงจากใบตอง และกระดาษ  การจดัเก็บเอกสารสํวนตัว  มารยาทในการต๎อนรับบิดามารดา หรือ
ผู๎ปกครอง ในโอกาสตาํง ๆ  มารยาทในการรับประทานอาหาร  การใช๎ห๎องเรียน ห๎องน้ าและห๎องส๎วม  ความหมาย และ
ความส าคญัของอาชีพในท๎องถิ่น       
    โดยใช๎กระบวนการท างาน  การจัดการ  การท างานรํวมกัน  กระบวนการแก๎ปัญหา   
การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย และการแสวงหาความรู๎  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถท างานได๎ตามขั้นตอน
กระบวนการท างานจนบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎  สามารถอธิบายเหตผุลในการท างานให๎บรรลุเปูาหมาย  อธิบายความหมาย
และความส าคญัของอาชีพในท๎องถิ่น  ถํายทอดความคิดและสื่อสารสิ่งที่เรียนรูไ๎ดด๎ี  เห็นคณุคําของการท างาน และท างาน
รํวมกับผู๎อื่นอยํางรูห๎น๎าท่ี  มีมารยาทในการท างาน  ปรับปรุงการท างานอยูํเสมอสามารถน าความรู๎ความเข๎าใจไปประยุกต์ใช๎  
ในการท างาน และในชีวิต ประจ าวัน  ใช๎พลังงานและทรัพยากรอยํางประหยัดและคุม๎คํา  มีคณุธรรมจริยธรรม และลักษณะ
นิสัยการท างานท่ีเหมาะสม  รักการท างาน  มีเจตคติที่ดีตํอการท างานและอาชีพสุจริต   

   ศึกษา  สังเกตหน๎าท่ีของอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ เชํน  กลอ๎งดิจิตัล  สแกนเนอร์ แผํนซีดี  หลักการท างาน
เบื้องต๎นของคอมพิวเตอร์  การจัดประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอรต์ามหลักการท างานเบื้องต๎น คืออปุกรณร์ับข๎อมูล  
อุปกรณ์ประมวลผล และอุปกรณแ์สดงผล  ประโยชน์จากการใช๎งานคอมพิวเตอร์  เกี่ยวกับการสร๎างงาน จัดท ารายงาน สร๎าง
งาน น าเสนองาน การใช๎ติดตํอสื่อสารและค๎นหาความรูด๎๎วยการสํง  e-mail  การค๎นหาข๎อมลู และศึกษาบทเรียน การใช๎เพื่อ
ความบันเทิง  โทษจากการใช๎งานคอมพิวเตอร์ที่มผีลตํอสุขภาพ ตํอสังคม และความสัมพันธ์       กับครอบครัว  ประเภทของ
ซอฟต์แวร์  การใช๎งานระบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์เบื้องต๎น  การใช๎โปรแกรมกราฟิกขั้นพื้นฐานในการวาดภาพ  การระบายสี  
การพิมพ์ข๎อความ  การสร๎างภาพหรือช้ินงานโดยใช๎โปรแกรมกราฟกิ  
 
        โดยใช๎กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสืบค๎นข๎อมลู  กระบวนการแก๎ปัญหา  การเรียนรู๎  การฝึกปฏิบัติ 
และการอภิปราย  เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจวิวัฒนาการของเทคโนโลยี  สามารถน าเสนอสื่อสารสิง่ที่เรียนรู๎ให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ  
มีทักษะการใช๎คอมพิวเตอรเ์บื้องตน๎ในการสร๎างภาพกราฟิก  สามารถใช๎งาน และสร๎างช้ินงานจากคอมพิวเตอร์ได๎  เห็นคณุคํา
ของการน าความรู๎     ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการท างาน  ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตส านึกในการใช๎เทคโนโลยี และมีคุณธรรม
จริยธรรม โดยไมํคัดลอกผลงานผูอ๎ื่น  ใช๎ค าสุภาพและไมํสร๎างความเสียหายตํอผู๎อื่น   
   
ตัวชี้วัด  ง ๑.๑  ป. ๔/๑ ,  ป. ๔/๒ ,  ป. ๔/๓ ,  ป. ๔/๔      
  ง ๓.๑  ป. ๔/๑ ,  ป. ๔/๒ ,  ป. ๔/๓ ,  ป. ๔/๔ , ป. ๔/๕    
  ง ๔.๑  ป. ๔/๑    
รวม  ๑๐  ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา  ง ๑๕๑๐๑    รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๕    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี                                            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                            เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 

   ศึกษา  สังเกต  ฝึกฝน และอภิปรายสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการท างาน  การท าความสะอาด    จัดเก็บและดูแลรักษา 
เสื้อผ๎า  การปลูกพืช  การท าบัญชคีรัวเรือน  การจดัการในการจัดโต๏ะอาหาร  
ตู๎อาหาร ตูเ๎ย็น และห๎องครัว  การท าความสะอาดห๎องน้ าและห๎องสว๎ม  การซํอมแซมอุปกรณ์ของใช๎ในบ๎าน  การประดิษฐ์ของ
ใช๎ ของตกแตํงจากวัสดุเหลือใช๎ที่มอียูํในท๎องถิ่น  การจัดเก็บเอกสารส าคัญ  การดูแลรักษาและใช๎สมบตัิสํวนตัว สมาชิกใน
ครอบครัว และสํวนรวม  มารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัว  ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี  การสรา๎ง
สิ่งของเครื่องใช๎         ตามความสนใจ โดยก าหนดปัญหา หรือความต๎องการ  รวบรวมข๎อมูล  เลือกวิธีการออกแบบเป็นภาพ
รําง ๓ มิติ สร๎างช้ินงาน และประเมินผลงาน  การใช๎เทคโนโลยีท่ีเปน็ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการสร๎างงาน  การใช๎อุปกรณ์ 
เครื่องมือท่ีเกี่ยวข๎องกับกลไกและการควบคุมไฟฟูา - อิเล็กทรอนิกส ์ การเลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์  การแปรรูป
สิ่งของเครื่องใช๎  การส ารวจข๎อมลูเกี่ยวกับอาชีพตําง ๆ ในชุมชน และความแตกตํางของแตํละอาชีพ            
    โดยใช๎กระบวนการท างาน  การจัดการ  การท างานรํวมกัน  กระบวนการแก๎ปัญหา  กระบวนการเทคโนโลยี  การ
ฝึกปฏิบัติ การอภิปราย และการแสวงหาความรู๎  เพื่อให๎เกดิความรูค๎วามคิด ความเข๎าใจ  สามารถท างานตามขั้นตอน
กระบวนการท างาน  อธิบายเหตุผลการท างานแตลํะขั้นตอนได๎  มีทักษะการจัดการการท างานอยํางเป็นระบบ  ใช๎และ
ประยุกต์ใช๎อุปกรณ์ และเครื่องมือได๎อยํางคลํองแคลํว รวดเร็ว และถูกต๎อง  สามารถออกแบบและสรา๎งช้ินงานตามความคิด
สร๎างสรรค์ และกระบวนการเทคโนโลยี  สามารถค๎นหาข๎อมูลที่ต๎องการอยํางมีข้ันตอนและน าเสนอขอ๎มูลได๎  ถํายทอด
ความคิดและสื่อสารสิ่งที่เรยีนรู๎ไดด๎ี  เห็นคุณคาํของการท างาน ท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางรู๎หน๎าท่ี มีมารยาทในการท างาน  น า
ความรู๎ความเข๎าใจไปประยุกต์ใช๎ในการท างาน ในชีวิตประจ าวันได๎  ใช๎พลังงานและทรัพยากรอยํางประหยดัและคุ๎มคํา  มี
คุณธรรมจริยธรรม และลักษณะนสิัยการท างานท่ีเหมาะสม  รักการท างาน  มีเจตคติที่ดตีํอการท างานและอาชีพสุจริต             
       ศึกษา  ค๎นหา และรวบรวมข๎อมูลที่สนใจ เป็นประโยชน์  จากแหลํงข๎อมูลตําง ๆ  ที่เช่ือถือได๎ตรงตามวัตถุประสงค์  
การด าเนินการเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลตามขั้นตอน คือ การก าหนดวตัถุประสงค์  การวางแผนพิจารณาเลือกแหลํงข๎อมูล  การก าหนด
หัวข๎อของข๎อมูลที่ต๎องการหา  การเตรียมอุปกรณ์ที่ต๎องใช๎ในการค๎นหา บันทึกและเก็บข๎อมลู  การค๎นหาและรวบรวมข๎อมลู  
การพิจารณา เปรียบเทียบ ตดัสินใจ  การสรุปผลและจดัท ารายงานโดยมีการอ๎างอิงแหลํงข๎อมูล  การเก็บรักษาข๎อมูล  การใช๎
ซอฟต์แวร์ประมวลค าพื้นฐานในการสร๎างเอกสารใหมํ  การสร๎างงานเอกสาร เชํน บัตรอวยพร ใบประกาศ รายงาน โดยมีการ
อ๎างอิงแหลํงข๎อมูล  การตกแตํงเอกสาร การบันทึกงานเอกสาร 
             โดยใช๎กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสืบค๎นข๎อมลู  กระบวนการแก๎ปัญหา  การเรียนรู๎  การฝึกปฏิบัติ 
และการอภิปราย  เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจหลักการแก๎ปัญหาเบื้องต๎น    มีทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ในการค๎นหาข๎อมลู 
เก็บรักษาข๎อมูล สร๎างงานเอกสาร และน าเสนอข๎อมูลเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการท างาน  
สามารถสรา๎งช้ินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  มีจิตส านึกและรับผิดชอบในการใช๎เทคโนโลยี  มีคณุธรรมจริยธรรม โดยไมํ
คัดลอกผลงานผู๎อื่น  ใช๎ค าสุภาพ  ไมํสร๎างความเสียหายตํอผู๎อื่น   
   
ตัวชี้วัด  ง ๑.๑   ป. ๕/๑ ,  ป. ๕/๒ ,  ป. ๕/๓ ,  ป. ๕/๔      
 ง ๒.๑  ป. ๕/๑ ,  ป. ๕/๒ ,  ป. ๕/๓ ,  ป. ๕/๔ , ป. ๕/๕    
  ง ๓.๑  ป. ๕/๑ ,  ป. ๕/๒     
 ง ๔.๑  ป. ๕/๑ ,  ป. ๕/๒      
รวม  ๑๓  ตัวชี้วัด  
 
 
 

 



ค าอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา  ง ๑๖๑๐๑   รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๖    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี                                            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                            เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 

    ศึกษา  สังเกต  ฝึกฝน และอภปิรายแนวทางในการท างานดูแลรกัษาสมบัตภิายในบ๎าน    การปลูกไม๎ดอก หรือไม๎
ประดับ หรือปลูกผัก หรือเลี้ยงปลาสวยงาม  การบันทึกรายรับ - รายจํายของห๎องเรียน  การจดัเก็บเอกสารการเงิน  การ
จัดการในการท างานเกีย่วกับ การเตรียม ประกอบ จดัอาหารใหส๎มาชิกในครอบครัว  การติดตั้ง ประกอบของใช๎ในบ๎าน การ
ประดิษฐ์ของใช๎ ของตกแตํงจากวัสดุในท๎องถิ่นให๎สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อน ในโอกาสตาํง ๆ  การปฏิบัตตินอยํางมี
มารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัวและผู๎อื่น  สํวนประกอบของระบบเทคโนโลยี  ประกอบด๎วย ตัวปูอน (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output)  การสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ตามความสนใจ ก าหนดปัญหา หรือความต๎องการ  
รวบรวมข๎อมลู  เลือกวิธีการออกแบบเป็นภาพรําง ๓ มิติ หรือแผนท่ีความคิด  สร๎างช้ินงาน และประเมินผลงาน  การใช๎
เทคโนโลยีที่เป็นภมูิปัญญาท๎องถิ่นในการสร๎างงานตําง ๆ   การน าความรู๎และทักษะการสร๎างช้ินงานไปประยุกต์ใช๎ ในการ
สิ่งของเครื่องใช๎ที่เกี่ยวข๎องกับช้ินงานอ่ืนอีก เชํน กลไกและการควบคุมไฟฟูา - อิเล็กทรอนิกส์  การส ารวจตนเองเกี่ยวกับความ
สนใจ ความสามารถ และทักษะ  คุณธรรมในการประกอบอาชีพ  โดยใช๎กระบวนการท างาน  การจดัการ  การท างานรํวมกัน  
กระบวนการแก๎ปญัหา  กระบวนการเทคโนโลยี  การฝึกปฏิบตัิ  การอภิปราย และการแสวงหาความรู๎  เพื่อให๎เกิดความรู ๎
ความคิด ความเข๎าใจและมีความสามารถท างานตามขั้นตอนกระบวนการท างาน  มีทักษะการจัดการในงานตําง ๆ เป็นระบบ  
ใช๎ความรู๎และทักษะการสร๎างช้ินงานไปประยุกต์ใช๎ในงานอ่ืน ใช๎อุปกรณ์ และเครื่องมือได๎อยาํงคลํองแคลํว รวดเร็ว ปลอดภัย 
สามารถออกแบบและสร๎างช้ินงานตามความคิดสร๎างสรรค์และกระบวนการเทคโนโลยี  รู๎วิธีท่ีจะได๎ข๎อมูลเป็นขั้นตอนถํายทอด
ความคิดและสื่อสารสิ่งที่เรยีนรู๎ไดด๎ี เห็นคุณคําของการท างาน  ท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางรู๎หน๎าท่ี  มีมารยาทในการท างาน น า
ความรู๎ ความคดิ ความเข๎าใจไปประยุกต์ใช๎ในการท างานในชีวิตประจ าวัน  มีจิตส านึกในการใช๎พลังงานและทรัพยากรอยําง
ประหยดัและคุ๎มคํา  ลักษณะนสิัยการท างานเหมาะสม  รักการท างาน    มีเจตคติที่ดตีํอการท างาน  มีคุณธรรมทีส่ัมพันธ์กับ
อาชีพ   
     ศึกษา  วิเคราะห์ หลักการเบื้องต๎นของการแก๎ปัญหา โดยการพิจารณาปญัหา การวางแผนแก๎ปัญหา การ
แก๎ปัญหา การตรวจสอบและปรับปรุง  การใช๎คอมพิวเตอร์ในการคน๎หาข๎อมูลการเก็บรักษาข๎อมลูแบบส าเนาถาวรที่เป็น
เอกสาร  แฟูมสะสมงาน ในสื่อบันทึกรูปแบบตําง ๆ   การจัดท าข๎อมลูเพื่อการน าเสนอ เชํน กราฟ ตาราง แผนภาพ การใช๎
ซอฟต์แวร์น าเสนอ  การเลือกซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการน าเสนอ  การใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยสร๎างช้ินงานจากจินตนาการหรืองาน 
ที่ท าในชีวิตประจ าวัน   การอ๎างอิงแหลํงข๎อมูล               โดยใช๎กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสืบค๎นข๎อมลู  
กระบวนการแก๎ปญัหา  การเรียนรู๎  การฝึกปฏิบัติ และการอภปิราย  เพื่อให๎เกิดความรูค๎วามเข๎าใจ และสามารถสื่อสาร 
หลักการเบื้องต๎นของการแก๎ปัญหา  มีทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ในการค๎นหาข๎อมลู และเก็บรักษาข๎อมลูในรูปแบบตําง ๆ  
สามารถใช๎ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการน าเสนอข๎อมูลในรูปแบบทีเ่หมาะสมเห็นคณุคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ใน
การท างาน  ใช๎คอมพิวเตอร์สรา๎งช้ินงานได๎อยํางเป็นขั้นตอน และมปีระสิทธิภาพ  มีจิตส านึก และรับผิดชอบในการใช๎
เทคโนโลยี โดยใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา  ไมํคดัลอกผลงานผู๎อื่น  ใช๎ค าสุภาพ และไมํสร๎างความเสียหายตํอผู๎อื่น  
 
ตัวชี้วัด   ง ๑.๑  ป. ๖/๑ ,  ป. ๖/๒ ,  ป. ๖/๓      
  ง ๒.๑  ป. ๖/๑ ,  ป. ๖/๒ ,  ป. ๖/๓      
   ง ๓.๑  ป. ๖/๑ ,  ป. ๖/๒,  ป. ๖/๓ ,  ป. ๖/๔ ,  ป. ๖/๕     
  ง ๔.๑  ป. ๖/๑ ,  ป. ๖/๒      
รวม  ๑๓  ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 



 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

ความส าคัญของภาษาอังกฤษ 

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่ง 
ในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตํอสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู๎   
การประกอบอาชีพ  การสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความรํวมมือกับประเทศตําง ๆ  
ชํวยพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความเข๎าใจตนเองและผู๎อ่ืนดีขึ้น เรียนรู๎และเข๎าใจความแตกตํางของภาษาและวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง     มีเจตคติที่ดีตํอการใช๎
ภาษาตํางประเทศ และใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารได๎  รวมทั้งเข๎าถึงองค์ความรู๎ตําง ๆ ได๎งํายและ
กว๎างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต  ภาษาตํางประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู๎พ้ืนฐาน ซึ่งก าหนดให๎เรียน
ตลอดหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  สํวนภาษาตํางประเทศอ่ืน เชํน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุุน อาหรับ บาลี 
และภาษากลุํมประเทศเพ่ือนบ๎าน หรือภาษาอื่น ๆ ให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดท ารายวิชาและ
จัดการเรียนรู๎ตามความเหมาะสม 

 กลุํมสาระการเรียนรูภ๎าษาตํางประเทศ  มุํงหวังให๎ผู๎เรยีนมีเจตคติทีด่ีตํอภาษาตํางประเทศ สามารถใช๎
ภาษาตํางประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ตําง ๆ แสวงหาความรู๎ ประกอบอาชีพ และศึกษาตํอ ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู๎
ความเข๎าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถํายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยัง
สังคมโลกได๎อยํางสรา๎งสรรค์ ประกอบด๎วยสาระส าคัญ ดังนี ้
 -  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร     การใช๎ภาษาตํางประเทศในการฟัง-พูด-อําน-เขียน  แลกเปลีย่นข๎อมูล  ขําวสาร  แสดง
ความรูส๎ึกและความคิดเห็น  ตีความ  น าเสนอข๎อมลู  ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องตํางๆ  และสร๎างความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลอยํางเหมาะสม   
 -  ภาษาและวัฒนธรรม   การใช๎ภาษาตํางประเทศตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาความสัมพันธ์  ความเหมือน
และความแตกตํางระหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  ภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  
และน าไปใช๎อยํางเหมาะสม 
 -  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น    การใช๎ภาษาตํางประเทศในการเชื่อมโยงความรู๎กับกลุมํ
สาระการเรียนรู๎อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู๎ และ 
เปิดโลกทัศน์ของตน 
 -  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก      การใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ์ตํางๆ  ทั้งในห๎องเรียนและ
นอกห๎องเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตํอ   
ประกอบอาชีพ   และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสังคมโลก 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ ๑  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑     เข๎าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอํานจากสื่อประเภทตํางๆ  และแสดงความคิดเห็นอยํางมี
เหตุผล 

มาตรฐาน ต ๑.๒     มีทักษะการสือ่สารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร แสดงความรูส๎ึก และความคิดเห็นอยํางมี
ประสิทธิภาพ 



มาตรฐาน ต ๑.๓     น าเสนอข๎อมลูขําวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องตํางๆ โดยการพูดและการเขียน 

สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑    เข๎าใจความสมัพันธ์ระหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา และน าไปใช๎ ไดอ๎ยํางเหมาะสมกับ

กาลเทศะ 
มาตรฐาน ต ๒.๒   เข๎าใจความเหมือนและความแตกตํางระหวํางภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 

กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 

สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑     ใช๎ภาษาตํางประเทศในการเชื่อมโยงความรู๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา  

แสวงหาความรู๎  และเปดิโลกทัศนข์องตน 

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชมุชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑     ใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ์ตํางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต ๔.๒    ใช๎ภาษาตํางประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพ และ   การแลกเปลี่ยน

เรียนรู๎กับสังคมโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  อ ๑๑๑๐๑   รายวิชาภาษาอังกฤษ ๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง       
 
 ปฏิบัติตามค าสั่งงําย ๆ ในห๎องเรียน  เลือกภาพตรงตามความหมายของค า และกลุํมค า   ระบุตัวอักษร  เสียง
ตัวอักษร  สระ  และสะกดค างํายๆ  ตามหลักการอํานออกเสียงของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย  ฟังและพูดโตต๎อบบท
สนทนาด๎วย  ค าสั้น ๆ  งําย ๆ  ที่ใช๎สื่อสารใน  การทักทาย  กลําวขอบคุณ  ขอโทษ  แนะน าตนเอง  บอกความต๎องการงําย ๆ 
ของตนเอง    พูดขอให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลใกล๎ตัว   เรื่องใกล๎ตัว   บอกช่ือค าศัพท์เกี่ยวกับ   เทศกาลส าคญัของ
เจ๎าของภาษา  ใช๎ภาษาในการรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นจากสื่อตําง ๆ และใช๎ทําทางประกอบการ
สนทนาตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา   
 
รหัสตัวชี้วัด  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  ๑๖  ตัวชี้วัด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  อ ๑๒๑๐๑    รายวิชาภาษาอังกฤษ ๒    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  
      
 

 ปฏิบัติตามค าสั่ง   ค าขอร๎อง  ค าและประโยคงําย ๆ  ในสถานการณ์ใกล๎ตัว สะกดค า  อํานออกเสียงค าและประโยค
งําย ๆ  ตามหลักการอํานออกเสยีง   เข๎าใจสนทนาสั้น ๆ  บทอํานและนิทานงําย ๆ ที่มภีาพประกอบ  พูดค าหรือประโยคสั้น 
ๆ  เพื่อสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลแสดงความต๎องการของตน  ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัวด๎วยทําทาง  ภาพ 
  ค าและประโยคสั้น ๆในการติดตอํปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจา๎ของภาษา  ระบุ  และอํานออกเสยีงตัวอักษร   สระของ
ภาษาอังกฤษได๎ถูกต๎อง  รู๎จักกิจกรรมและค าศัพท์เกี่ยวกับวัฒนธรรม  เทศกาลของเจ๎าของภาษา  ตลอดจนรู๎จักและรวบรวม
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งใกล๎ตัว    และกลุมํสาระการเรยีนรู๎อื่น   เหน็ประโยชน์ของการรบัรู๎ภาษาอังกฤษในการแสวงหา
ความรู๎  ความบันเทิงในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง   ครอบครัว และชีวิตประจ าวัน   ด๎วยความสนุกสนานเพลิดเพลินกบั
ภาษาอังกฤษ  และใช๎ทําทางประกอบการสนทนาตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่
เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด   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     
          ต ๒.๑ ป.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  ๑๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา  อ ๑๓๑๐๑   รายวิชาภาษาอังกฤษ ๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  
      
 

 ปฏิบัติตามค าสั่ง   ค าขอร๎อง   อํานออกเสียงค า   สะกดค า  กลุํมค า  ประโยคบทพูดเข๎าจังหวะงําย  ๆ  นิทานงําย 
ๆถูกตามหลักการอํานออกเสียง   พูดสนทนาสื่อสารด๎วยค าสั้น ๆ งําย ๆ  ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน  ความต๎องการ  
ความรูส๎ึกเกี่ยวกับสิ่งตําง ๆ  ใกล๎ตวั    หรือกิจกรรมตําง ๆ ตลอดจนสถานการณ์งําย ๆ การจัดหมวดหมูํ  ค า  ตามประเภท
ของบุคคลสัตว์และสิ่งของที่เกิดขึ้นด๎วยทําทางประกอบการสนทนาตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎า
ภาษา  และวัฒนธรรมไทยในเรื่อง  มารยาท   เทศกาล  วันส าคญั   งานฉลอง  ชีวิตความเป็นอยูํ   ความแตกตํางของเสียง
ตัวอักษร  ค า  กลุํมค า  และประโยคตําง ๆ  ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย เข๎ารํวมกิจกรรมด๎วยความสนุกสนานเพลดิเพลิน
กับภาษาอังกฤษและน ามาใช๎ได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม  มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานยิมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด    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   ๑๘   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  อ ๑๔๑๐๑    รายวิชาภาษาอังกฤษ ๔    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔      เวลา  ๘๐  ชั่วโมง       
 
 

 ปฏิบัติตามค าสั่ง   ค าขอร๎อง    ค าแนะน า  และค าขออนุญาตงําย ๆ  อํานออกเสียง  ค า   สะกดค า  กลุํมค า  
ประโยค   ข๎อความสั้น ๆ  บทพูดเข๎าจังหวะ   บทสนทนา    และนิทานงําย ๆ ได๎ถูกต๎องตามหลักการอํานออกเสียง           
พูดสนทนาสื่อสาร  ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง    เพื่อน   และครอบครัว    แสดงความต๎องการ   ขอความชํวยเหลือ   แสดง
ความรูส๎ึกและความสมัพันธ์ เกี่ยวกับสิ่งตําง ๆ  ใกล๎ตัวตลอดจนกิจกรรมตําง ๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรยีนและสถานศึกษา   โดยใช๎
ทักษะการฟัง  การอําน และการเขียน  และวัฒนธรรมของเจ๎าภาษา  และวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับเรื่อง  มารยาท   เทศกาล  
วันส าคัญ   งานฉลอง  ชีวิตความเป็นอยูํ   เสียงตัวอักษร   ค า  กลุํมค า   และประโยคและข๎อความ   เข๎ารํวมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมและน าไปใช๎ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม  ค๎นคว๎าความสมัพันธ์ของ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น  สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช๎ในการสืบคน๎  ค๎นคว๎าข๎อมูลตําง ๆ  
ได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ   โดยใช๎กระบวนการทางภาษา  การสื่อสาร  การฝึกปฏิบตัิตามสถานการณต์ําง ๆ  เพื่อให๎เกิดความรู๎  
ความเข๎าใจ  มีคณุธรรมจรยิธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด      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  ๒๐   ตัวชี้วัด    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  อ ๑๕๑๐๑   รายวิชาภาษาอังกฤษ ๕    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕      เวลา  ๘๐  ชั่วโมง   
 
 ใช๎ภาษาสื่อสารด๎วยถ๎อยค า   น้ าเสียงและกริยาทําทางสภุาพเหมาะสมตามมารยาท  สังคม  วัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนยีมประเพณีของเจ๎าของภาษาในการเข๎ารํวมกจิกรรม  การปฏิบัตติามประโยคค าสั่ง  ค าขอร๎อง  ค าแนะน า      
การบอกใจความส าคัญและค าตอบจากบทสนทนา  นิทานสั้น ๆ  การเขียนภาพ  สัญลักษณ์  แผนผัง  แผนภูมิ  เครื่องหมาย
ตรงตามความหมายเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว   โรงเรียน   สิ่งแวดลอ๎ม  อาหาร  เครื่องดื่ม  เวลาวําง  นันทนาการ  สุขภาพ  
สวัสดิการ  การซื้อ - ขาย  และลมฟูาอากาศ   โดยใช๎ทักษะการฟังและการอํานท่ีถูกต๎องตามหลักการอํานเพื่อใช๎สื่อสารใน
สถานการณ์ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา  มีทักษะการพูดและการเขียนโตต๎อบในการสื่อสารระหวาํงบุคคล  
การแสดงความต๎องการ  ขอความชํวยเหลือ  การตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือ   การแสดงความรูส๎ึกของตนเอง
พร๎อมท้ังให๎เหตุผลสั้น ๆ   ขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน  ครอบครัว  และเรื่องใกล๎ตัว  การตอบค าถามบอก
ความส าคญัของเทศกาล  วันส าคญั  งานฉลองและชีวิตความเป็นอยูํงําย ๆ ของเจ๎าของภาษา  บอกความเหมือนและความ
แตกตํางระหวํางการออกเสยีงประโยค   การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับตามโครงสร๎างประโยคของ
ภาษาตํางประเทศและภาษาไทย  ใช๎กระบวนการทักษะทางภาษาในการสืบค๎น   ค๎นคว๎าและรวบรวมค าศัพท์ให๎สามารถ
น าเสนอข๎อมูลทีเ่รียนรู๎  มีเจตคติและวัฒนธรรมในการใช๎ภาษาตํางประเทศให๎เหมาะสมตามสถานการณ์ตําง ๆ   
  
รหัสตัวชี้วัด      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  ๒๐  ตัวชี้วัด    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  อ ๑๖๑๐๑    รายวิชาภาษาอังกฤษ ๖    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖      เวลา  ๘๐  ชั่วโมง   
 
 

 ใช๎ภาษาสื่อสารด๎วยถ๎อยค า   น้ าเสียงและกริยาทําทางสภุาพเหมาะสมตามมารยาททางสังคม  และวฒันธรรม  
ขนบธรรมเนยีมประเพณีของเจ๎าของภาษาในการเข๎ารํวมกจิกรรม  การปฏิบัตติามประโยคค าสั่ง  ค าขอร๎อง  ค าแนะน าในการ
เลํนเกม  การวาดภาพ  การท าอาหาร   เครื่องดื่ม   และการประดษิฐ์  บทสนทนา   ข๎อความ   นิทาน  บทกลอนสั้น ๆ  การ
บอกใจความส าคญัและตอบค าถาม   ระบุประโยค   ข๎อความสั้น ๆ   ตรงตามภาพ   สญัลักษณ์  แผนผัง  แผนภูมิ  
เครื่องหมายตรงตามความหมายเกีย่วกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่งแวดล๎อม  อาหาร  เครื่องดื่ม  เวลาวําง  นันทนาการ  
สุขภาพ   สวัสดิการ การซื้อ - ขาย   และลมฟูาอากาศ    โดยใช๎ทักษะการฟังและการอํานท่ีถูกต๎องตามหลักการอํานเพื่อใช๎
สื่อสารในสถานการณ์ตาํงๆที่เกิดขึน้ในห๎องเรียนและสถานศึกษา  มีทักษะการพูดและการเขียนโตต๎อบในการสื่อสารระหวําง
บุคคล   การแสดงความต๎องการ  ขอความชํวยเหลือ  การตอบรับและปฏเิสธการให๎ความชํวยเหลือ   การขอและให๎ข๎อมลู
เกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน  ครอบครัว  และเรื่องใกล๎ตัว  แสดงความรู๎สึกของตนเองพร๎อมทั้งให๎เหตุผลสั้น ๆ การตอบค าถามบอก
ความส าคัญ ของเทศกาล  วันส าคญั  งานฉลองและชีวิตความเป็นอยูํงําย ๆ ของเจ๎าของภาษา  บอกความเหมือนหรือความ
แตกตํางระหวํางการออกเสยีงประโยค   การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับ 
ตามโครงสรา๎งประโยคโดยใช๎ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม  สื่อความหมายให๎เหมาะสมตามสถานการณ์ตําง ๆ ของ
ภาษาตํางประเทศและภาษาไทย  การเปรยีบเทียบความเหมือนหรือความแตกตํางระหวํางเทศกาล  งานฉลองและประเพณี
ของเจ๎าของภาษากับของไทย  โดยใช๎กระบวนการทักษะทางภาษาในการสืบค๎น   ค๎นคว๎าและรวบรวมค าศัพท์ให๎สามารถ
น าเสนอข๎อมูลทีเ่รียนรู๎  มีเจตคติทีด่ีตํอภาษาอังกฤษเห็นคณุคําของการใช๎ภาษาอังกฤษมีนิสัยรักการอําน  และสามารถน า
ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและเป็นพ้ืนฐานในการเรียนระดบัสูงขึ้น  
 
รหัสตัวชี้วัด     ต ๑.๑ ป.๕๖๑  ,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   ๒๐   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอกนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 
 

ความหมายและความส าคัญของกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเป็นกิจกรรมส าคญัที่หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ๎านพนาหนองหิน พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตาม
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑ ก าหนดให๎จัดท าขึ้นให๎ผูเ๎รียนทุกคน ทุกระดับชั้น เพื่อสํงเสริม
พัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัด ความสนใจ  ให๎เต็มศกัยภาพ โดยมุํงเน๎นการพัฒนาองคร์วมของความเป็นมนุษย์
ทั้งด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม  สร๎างเยาวชนของชาติให๎เป็นผู๎มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร๎าง
จิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคมและสามารถบริหารการจัดการตนเอง  

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเป็นกิจกรรมท่ีจะสํงเสรมิให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ  เพิ่มเติม
จากกิจกรรมการเรียนรู๎ตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ทั้ง ๘ กลุํม  การเข๎ารํวม และปฏิบตัิกิจกรรมที่เหมาะสมรํวมกับผู๎อื่นอยํางมี
ความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด๎วยตนเองตามความถนัด  ความสนใจอยํางแท๎จริงจะเสริมสร๎างและพัฒนาองค์รวมของความเป็น
มนุษย์ให๎ครบทุกด๎านสร๎างความเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์  ปลูกฝังและสร๎างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม   
 

จุดมุ่งหมายของกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 การจัดท ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนในหลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนบ๎านพนาหนองหิน  มีจุดประสงค์ส าคัญ คือ 
 ๑. เพื่อชํวยเพิ่มพูนประสบการณข์องผู๎เรียน ไดฝ๎ึกฝนทักษะ ไดเ๎รยีนรู๎ โดยการปฏิบัติจริง อันเป็นการสอดคล๎องกับ
แนวการจัดการเรยีนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 ๒. เพื่อเสริมสร๎างคณุลักษณะดีเดนํของความเป็นประชาธิปไตย ฝึกการเป็นผู๎น า ผู๎ตาม ฝึกการท างานรํวมกัน ฝึกการ
แสดงความคดิเห็น  ฝึกความรับผดิชอบ 
 ๓. เพื่อกํอให๎เกิดความสามัคคี รกัหมูํคณะ เกิดความเข๎าใจซึ่งกันและกัน เพราะการปฏิบัติกจิกรรมต๎องท างานเป็น
กลุํม ต๎องรํวมกันคดิ รํวมกันท า ได๎พบความสุข ความทุกข์รํวมกัน เกิดความประทับใจซึ่งกันและกัน 
 ๔. สํงเสริมความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  ความแปลกใหมํ   เพราะการท ากิจกรรมรํวมกันต๎องรํวมกนัศึกษาค๎นคว๎า 
ค๎นหาวิธีการที่ดีกวํา ท าให๎ความคดิแตกฉาน พบเทคนิค วิธีการที่แปลก ๆ ใหมํ ๆ ในการพัฒนาผลงาน 
 ๕. เพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนมีทางเลือก มีโอกาสแสดงออกตามแนวคดิ ความสนใจของตนเอง มีโอกาสในการเลือกตาม
ความต๎องการ ความถนัด ชํวยพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 

 ๖. เพ่ือฝึกผู๎เรียนให๎เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
เพราะกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนมีลักษณะเป็นสังคมเล็กท่ีจ าลองจากสังคมใหญํ มีกฎระเบียบ กติกา มีความ
รับผิดชอบทั้งในสิทธิหน๎าที่ซึ่งเป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการอยูํรํวมกันใน
สังคมปกติ 
 ๗. เพื่อชํวยให๎ผู๎สอนรู๎จักผู๎เรยีนแตลํะคนดีขึ้น เพราะผลงานในการท ากิจกรรมของผูเ๎รียน 
จะชํวยให๎ผู๎สอนเข๎าใจผู๎เรียนและประเมินคุณคาํคุณภาพของนักเรียนได๎ดี และถูกต๎องมากขึ้น รู๎จักและเข๎าใจความสนใจของ
ผู๎เรยีน ความถนัดของผูเ๎รียน ชํวยให๎ผู๎สอนทราบข๎อมูลพื้นฐานของผู๎เรยีนที่ถูกต๎อง และสามารถสํงเสริม สนับสนุน หรือแก๎ไข
ข๎อบกพรํองของผู๎เรียนได๎ถูกแนวทาง 
 ๘. เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการปรับปรงุหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา  เพราะพฤติกรรมการแสดงออก
ของผู๎เรียนในการปฏิบัติกิจกรรม เป็นผลที่บํงช้ีถึงความส าเรจ็ของหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษาวําบรรลุผล
ตามจุดมุํงหมายหรือไมํ มากน๎อยเพียงใด หลักสูตรควรจะต๎องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาในสํวนใด 



หลักการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

๑. มีการก าหนดวตัถุประสงค์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
๒. จัดให๎เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผู๎เรียน 
๓. บูรณาการกับชีวิตจริง ให๎ผูเ๎รียนได๎ตระหนักถึงความส าคญัของการเรยีนรู๎ตลอดชีวิต 
๔. ใช๎กระบวนการกลุํมในการจัดประสบการณ์เรยีนรู๎  ฝึกให๎คดิวิเคราะห์ สรา๎งสรรค์  

จินตนาการ ที่เป็นประโยชน์ และสัมพันธ์กับชีวิตในแตํละชํวงวัยอยํางตํอเนื่อง 
๕. จ านวนสมาชิกเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 
๖.  มีการก าหนดเวลาในการจัดกจิกรรมใหเ๎หมาะสมตามโครงสร๎างหลักสตูรสถานศึกษา 
๗. ผู๎เรียนเป็นผูด๎ าเนินการ มีครเูปน็ท่ีปรึกษา  ถือเป็นหน๎าท่ีและงานประจ า  โดยค านึงถึง 

ความปลอดภัย 
๘. ยึดหลักการมสีํวนรํวม โดยเปดิโอกาสให๎ครู พํอแมํ ผู๎ปกครอง ชุมชน องค์กร ท้ังภาครัฐ 

และเอกชน มีสํวนรํวมในการจดักจิกรรม 

๙. มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ด๎วยวิธีที่หลากหลาย และสอดคล๎องกับกิจกรรมอยํางเป็น
ระบบและตํอเนื่อง โดยให๎ถือวําเป็นเกณฑ์ประเมินผลการผํานชํวงชั้นเรียน 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาจัดกจิกรรม 
 

ระดับประถมศกึษา 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
๑. กิจกรรมแนะแนว  
(โตไปไมํโกง) 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๒. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
3.กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

 
๓๐ 

 
๓๐ 

 
๓๐ 

 
๓๐ 

 
๓๐ 

 
๓๐ 

4. กิจกรรมชุมนุม   
(กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎) 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

เวลาเรียนรวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 
 

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมํชลบุรี จดักิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนโดยมุํงใหผ๎ูเ๎รียนเกดิการเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง  ได๎ฝึก
ปฏิบัติจริงและค๎นพบความถนัดของตนเอง  สามารถค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติมตามความสนใจจากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มีทักษะในการด าเนินงาน  สํงเสริมใหม๎ีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สังคม ศีลธรรม จริยธรรม ใหผ๎ู๎เรยีน
รู๎จักและเข๎าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพได๎อยํางเหมาะสม  
  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 
 

๑.  กิจกรรมแนะแนว  โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมํชลบรุี  ได๎จดักิจกรรมแนะแนวเพื่อชํวยเหลือและพัฒนาผู๎เรียน  
ดังนี้   

๑. จัดกิจกรรมเพื่อให๎ครไูด๎รูจ๎ักและชํวยเหลือผู๎เรียนมากข้ึน โดยใช๎กระบวนการทางจิตวิทยา  การ
จัดบริการสนเทศ  โดยจดัให๎มีเอกสารเพื่อใช๎ส ารวจข๎อมูลเกี่ยวกับตวัผู๎เรียน ด๎วยการสังเกต การสมัภาษณ์ การใช๎แบบสอบถาม 
การเขียนประวัติ การพบผู๎ปกครองกํอนและระหวํางเรียน การเยี่ยมบ๎านนักเรียน การให๎ความชํวยเหลือผู๎เรยีนในเรื่อง
สุขภาพจิต เศรษฐกิจ การจัดท าระเบียนสะสม สมดุรายงานประจ าตัวนักเรียน และบัตรสุขภาพ 

๒. จัดกิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ โดยท าแบบทดสอบเพื่อรูจ๎ักและเข๎าใจ 
ตนเอง  มีทักษะในการตัดสินใจ การปรับตัว และการวางแผนเพื่อเลอืกศึกษาตํอ เลือกอาชีพ   

๓. จัดบริการให๎ค าปรึกษาแกํผู๎เรยีนเป็นรายบุคคล และรายกลุํม ในด๎านการศึกษา  
อาชีพ  และสํวนตัว โดยมผีู๎ให๎ค าปรึกษาท่ีมีคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการให๎ค าปรึกษา ตลอดจนมีห๎องให๎ค าปรึกษา
ที่เหมาะสม 

๓.๑ ชํวยเหลือผู๎เรียนท่ีประสบปญัหาด๎านการเงิน โดยการให๎ทุนการศึกษา 
แกํผู๎เรยีน 

๓.๒ ตดิตามเก็บข๎อมูลของนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา   
 
๒.  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   ผู๎เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  ผู๎เรียนทุกคน ไดฝ๎ึกอบรมวิชาลูกเสือ 

– เนตรนารี  เพื่อสํงเสริมหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข สงํเสริมความสามัคคี มีวินยั 
และบ าเพญ็ประโยชน์ตํอสังคม โดยด าเนินการจัดกิจกรรมตามข๎อก าหนดของคณะกรรมการลูกเสือแหงํชาติ 

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจดักิจกรรมให๎ศึกษา วิเคราะห์  วางแผน ปฏิบัติ

กิจกรรมตามฐาน โดยเน๎นระบบหมูํ สรุปผลการปฏิบตัิกิจกรรม ปิดประชุมกอง โดยใหผ๎ู๎เรยีนศึกษาและฝึกปฏิบัติในเรื่อง 
๑. เตรียมลูกเสือส ารอง  นิยายเรื่องเมาคลี  ประวัติการเริม่กิจการลูกเสือส ารอง  การท าความ 

เคารพเป็นหมูํ (แกรนด์ฮาวล)์  การท าความเคารพเป็นรายบุคคล การจับมือซ๎าย ระเบยีบแถวเบื้องต๎น   
ค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลกูเสือส ารอง 

๒. ลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี ๑  ๒ และ ๓ อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ การส ารวจ การค๎นหาธรรมชาติ ความ
ปลอดภัย บริการ ธง และประเทศตําง ๆ  การฝมีือ กิจกรรมกลางแจ๎ง การบันเทิง การผูกเงื่อน ค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ
ส ารอง 

โดยใช๎กระบวนการท างาน กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการกลุมํ  กระบวนการจดัการ  กระบวนการคิดรเิรมิ 
สร๎างสรรค์ กระบวนการฝึกปฏิบตัทิางลูกเสือ  กระบวนการทางเทคโนโลยี  
และภมูิปัญญาท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสม 

เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัตติามค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือส ารอง มี
นิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์ สุจรติ มีระเบียบวินัย และเห็นอกเหน็ใจผู๎อื่น บ าเพ็ญตนเพื่อ



สาธารณประโยชน์ รู๎จักท าการฝมีือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งนี้โดยไมํเกี่ยวข๎องกับลัทธกิารเมืองใด ๆ สนใจและ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ  

 
หมายเหตุ    -  เมื่อผู๎เรียนผํานการทดสอบในข๎อ ๑ แล๎ว  จะไดร๎ับเครื่องหมายลูกเสือส ารอง 
       -  เมื่อผู๎เรยีนได๎ปฏิบัติกจิกรรมและผํานการสอบแล๎ว จะได๎รับเครื่องหมายดาวดวงที่ ๑  

          ๒  และ ๓ ตามล าดับ 
       - ส าหรับวิชาพิเศษ ให๎ใช๎ข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติวําด๎วยการปกครองหลักสูตร   

         และวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒  

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจดักิจกรรมให๎ศึกษา วิเคราะห์  วางแผน ปฏิบัติ
กิจกรรมตามฐาน โดยเน๎นระบบหมูํ สรุปผลการปฏิบตัิกิจกรรม ปิดประชุมกอง โดยใหผ๎ู๎เรยีนศึกษาและฝึกปฏิบัติในเรื่อง  

๑. ลูกเสือตรี ความรู๎เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ ค าปฏญิาณและกฎของลูกเสือสามัญ กิจกรรม 
กลางแจ๎ง ระเบียบแถว 

๒. ลูกเสือโท  การรู๎จักดูแลตนเอง  การชํวยเหลือผู๎อื่น  การเดินทางไปยังสถานท่ีตําง ๆ  
ทักษะในทางวิชาลูกเสือ งานอดิเรกและเรื่องที่นําสนใจ  ค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ  ระเบียบแถว 

๓. ลูกเสือเอก การพึ่งตนเอง การบริการ การผจญภัย วิชาการของลูกเสือ ระเบียบแถว   
โดยใช๎กระบวนการท างาน กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการกลุมํ กระบวนการจัดการ  กระบวนการคิดรเิริม่ 

สร๎างสรรค์ กระบวนการฝึกปฏิบตัทิางลูกเสือ กระบวนการทางเทคโนโลยี   
และภมูิปัญญาท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสม 

เพื่อให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัตติามค าปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของลูกเสือสามญั 
มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์ สจุริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น บ าเพ็ญตนเพื่อ
สาธารณประโยชน์  รู๎จักท าการฝมีือ พัฒนากาย จิตใจ และศลีธรรม ทั้งนี้โดยไมํเกี่ยวข๎องกับลัทธิการเมืองใด ๆ สนใจและ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
หมายเหตุ    -  เมื่อผู๎เรียนได๎ปฏิบตัิกิจกรรม และผํานการทดสอบแล๎ว จะได๎รับเครื่องหมายลูกเสือตร ี  
                       ลูกเสือโท และลูกเสือเอก  ตามล าดับ 

      -  ส าหรับวิชาพเิศษ ให๎ใช๎ข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติวําด๎วยการปกครองหลักสูตร  
          และวิชาพิเศษลูกเสือสามญั (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

ผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนาร ี
       ๑. รู๎  เข๎าใจ และสามารถปฏบิัติตนตามค าปฏญิาณ  กฎ และคติพจน์ของ 

ลูกเสือ - เนตรนาร ี
       ๒. เข๎าใจความเป็นมาและวิวฒันาการของลูกเสือ - เนตรนาร ี
       ๓. ปฏิบัตตินด๎วยความซื่อสตัย์ สุจริต มคีวามกลา๎หาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง มีระเบยีบวินัย  มีความสามัคค ี

เห็นอกเห็นใจผู๎อื่น มีความเสียสละ บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
       ๔. มีทักษะการสังเกต จดจ า การใช๎มือ เครื่องมือ การแก๎ไขปญัหา และทักษะในการท างานรํวมกนั 

         ๕. พัฒนาตนเองอยูํเสมอ สรา๎งสรรค์งานฝีมือ สนใจ และพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ 
 

๓.  กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ในระดับประถมศึกษา /กจิกรรมชมุนุม (กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้)    
  ผู๎เรยีนสามารถเลือกเข๎าเป็นสมาชกิชุมนุม วางแผนการด าเนินกิจกรรมรํวมกัน โดยมีชุมนุมที่หลากหลาย 

เหมาะสมกับเพศ วัย และความสนใจของผู๎เรียน ประกอบด๎วยกจิกรรมด๎านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
สํงเสริมประชาธิปไตย สํงเสริมการเรียนรู๎ และคํายวิชาการ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบตัิ การบรรยายพิเศษ ดังตัวอยํางพอ
สังเขปตํอไปนี ้



๓.๑ กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศลีธรรมและจริยธรรม  จดัสอนจรยิธรรม 
ในห๎องเรียน  จัดให๎มีการปฏิบตัิกจิกรรมเนื่องในวันส าคัญทั้งทางชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์  โดยผู๎เรียนมสีํวนรํวมใน
การจัดกิจกรรมทั้งในด๎านวัฒนธรรม  ประเพณี   กีฬา  และศิลปะ 
  ๓.๒ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต จดักิจกรรมแขํงขันกีฬาสีทุกชํวงช้ัน โดยผู๎เรียนไดฝ๎ึกทักษะการท างาน และ
การแก๎ปัญหาทุกข้ันตอน 
  ๓.๓ กิจกรรมสํงเสรมินิสัยรักการท างาน จัดกิจกรรมวันวิชาการโดยผูเ๎รียนมโีอกาสลงมือปฏิบตัิจริง และฝึก
ทักษะการจัดการ 

๓.๔ กิจกรรมเพื่ออนุรักษส์ิ่งแวดลอ๎มและวัฒนธรรม โดยจัดกจิกรรมสืบสาน 
วัฒนธรรมไทย เชํน ประเพณีไหว๎ครู ประเพณลีอยกระทง 
  ๓.๕ กิจกรรมสํงเสรมิการปกครองระบอบประชาธิปไตย จัดให๎มีการเลือกคณะกรรมการนักเรียน โดยให๎น า
กระบวนการประชาธิปไตยไปใช๎ในการรํวมวางแผนด าเนินงานพัฒนาโรงเรยีน 
  ๓.๖ กิจกรรมคนดีของสังคม จัดให๎มีการบรรยายให๎ความรู๎ เพื่อปูองกันปัญหาโรคติดตํอร๎ายแรง ปัญหายา
เสพติด ปญัหาวัยรุํน ให๎ความรูเ๎พือ่ปลูกฝังให๎เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี 
  ๓.๗ กิจกรรมสํงเสริมการเรยีนรู๎ โดยจัดแหลํงเรยีนรู๎  ได๎แก ํ
ห๎องสมุด  ห๎องปฏิบัติการทางภาษา   ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   ห๎องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๘ กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพอนามัย ให๎บริการห๎องพยาบาล มีบริการให๎ความรู๎แก ํ
 ผู๎เรียน เพื่อปูองกันโรคระบาดอยาํงทันเหตุการณ ์

 
 ๔. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ท าประโยชน์ตามความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  เพื่อแสดงถึงความรับผดิชอบ  ความดีงาม ความเสียสละตํอสังคม มจีิตใจมุํง
ท าประโยชน์ตํอครอบครัว ชุมชนและสังคม กิจกรรมส าคญัได๎แกํ  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมสร๎างสรรคส์ังคม 
กิจกรรมด ารงรักษา            สืบสานศาสนา ศลิปะและวัฒนาธรรม กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม  
 เวลาเรียนส าหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในสํวนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จัดสรรเวลา
ให๎ผู๎เรียนดังนี้ 
 - ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  รวม  ๖  ปี  จ านวน  ๖๐  ช่ัวโมง (เฉลี่ยปีละ ๑๐  ช่ัวโมง) 
 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ในระดับประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๖  น าไปสอดแทรกในกิจกรรม
สํงเสริมจรยิธรรม  และในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นสอดแทรกในกิจกรรมชุมนุม  ทั้งนี้การท ากิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ให๎ผูเ๎รียนรายงานแสดงการเขา๎รํวมกิจกรรมลงในสมุดบันทึก และมีผู๎รบัรองผลการเข๎ารํวมกจิกรรมทุกครั้ง
ทั้งกิจกรรมในสถานศึกษาและกิจกรรมนอกสถานศึกษา 
 

 การพิจารณามอบหมายผู๎จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 
 

คณะครูทุกคนเป็นท่ีปรึกษากจิกรรมพัฒนาผูเ๎รียน  ตามที่สถานศึกษามอบหมายโดยมบีทบาท  ดังนี้ 
๑. ปฐมนิเทศผู๎เข๎าเรียนใหเ๎ข๎าใจเปูาหมาย  วิธีการจดักิจกรรมพัฒนาผู๎เรยีน 
๒. เลือกตั้งคณะกรรมการการด าเนินกิจกรรม 

       ๓. สํงเสริมการจัดท าแผนงาน / โครงการ โดยให๎ผู๎เรียนรํวมแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนงานโครงการ และ
ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 ๔.  ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในด๎านทรัพยากรตามความเหมาะสม 

๕. ให๎ค าปรึกษา ดูแล ตดิตามการจัดกิจกรรมของผู๎เรียนให๎เป็นไปตามแผนงานด๎วยความเรียบร๎อย และปลอดภัย   
๖. ประเมินผลการเข๎ารํวมและปฏบิัติกิจกรรมของผู๎เรยีน 

  ๗. สรุปและรายงานผลการจดักิจกรรมตํอหัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรยีน  
 



ขั้นตอนการด าเนินการของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. ประชุมผู๎ที่เกีย่วข๎อง เพื่อก าหนดนโยบาย 
๒. แตํงตั้งคณะท างาน 
๓. ส ารวจความสนใจของผู๎เรียนและความพร๎อมของสถานศึกษา 
๔. ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผูเ๎รียน 
๕. วางแผนรํวมกันระหวํางผู๎ที่เกี่ยวข๎อง จัดท าแผนงานโครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน 
๖. ปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนด 
๗. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
๘. สรุป รายงานผล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                              กิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ - ๖                           เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 

 
                          รู้จักและเข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีเจตคติที่ดีต่อ
การมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  มีทักษะในการด าเนินชีวิต  สามารถปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  รู้จักตนเองใน
ทุกด้าน  รู้ความถนัด  ความสนใจ  และบุคลิกภาพของตนเอง  รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจรติ  รู้ข้อมูลอาชีพ  สามารถเลือกตนแนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม  มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ  
สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ  มีคุณลักษณะพื้นฐานที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ
และพัฒนางานให้ประสบความส าเร็จเพื่อสร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้กับตนเอง ครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาติ 
           พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  รู้จักแสวงหาความรู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้และ
ทักษะทางวิชาการ  รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิธีการ
เรียนรู้  มีทักษะการคิด  แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  คิดเป็น  ท าเป็น  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เอื้ออาทรและสมานฉันท์  เพื่อ
ด ารงชีวิตอยู่รวมกันอย่างสงบสุขตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
           เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รู้จัก เข้าใจ  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เกิดการเรียนรู้สามารถวาง
แผนการเรียนรู้ อาชีพ  รวมทั้งการด าเนินชีวิตและมีทักษะทางสังคม  เกิดการเรียนรู้สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  พึ่งตนเองได้มีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม มี
สุขภาพจิตที่ดีและจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อครอบครัว  สังคมและประเทศชาติตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้   รู้จกั  เข้าใจ  รัก  และเห็นคณุค่าในตนเองและผู้อื่น 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้  สามารถวางแผนการเรียน  การศึกษาต่อ อาชีพ  รวมทั้งการด าเนินชีวิต และมี

ทักษะทางสังคม 
๓. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้  สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
๔. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้

รวม  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                   กิจกรรมนักเรียน  (เตรียมลูกเสือส ารองและลูกเสือส ารองดาวดวงที่ ๑  
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑                  เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 

     เปิดประชุมกอง ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่และปฏิบัติกิจกรรมตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง  เรียนรู้จาก
การคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือส ารองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความ
สนใจ  ใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  ในเรื่องต่อไปนี้ 

๑. เตรียมลูกเสือส ารอง  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การท าความเคารพหมู่  (แกรนด์ฮาวล์)  
การท าความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย ระเบียบแถว  เบื้องต้น  ค าปฏิญาณ  กฎและคติพจน์ของ
ลูกเสือส ารอง 

๒. ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๑    อนามัย   ความสามารถเชิงทักษะ การส ารวจ การค้นหาธรรมชาติ  ความ
ปลอดภัย  บริการ  ธงและประเทศต่าง ๆ  การฝีมือ  กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิง  การผูกเง่ือน  ค า
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี  ๑  สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  กฎ และคติ 
พจน์ของลูกเสือส ารอง   มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เช่ือฟังและพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น  รู้จักบ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ  ตามความ
เหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติ  และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  มีนิสัยในการสังเกต จดจ า  เชื่อฟังและพึ่งพาตนเองได ้
๒. มีความซื่อสตัย์  สุจริต   มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. บ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
๔. ท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและ ความมั่นคง 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน 
๗. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                        กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๒) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๒             เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 
  เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  คติพจน์และกฎของลูกเสือส ารอง  ศึกษา
เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือส ารองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชน
ด้วยความสนใจใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกองในเรื่องต่อไปนี้ 
  ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๒  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การท าความเคารพหมู่  (แกรน
ฮาวล์)  การท าความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถว ค าปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์ของลูกเสือส ารอง 
อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การส ารวจ  การค้นหาธรรมชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น  ความปลอดภัย  
บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศต่าง ๆ  การฝีมือที่ใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิงที่ส่งเสริม
สุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๒  สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  กฎ
และคติพจน์ของลูกเสือส ารอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เช่ือฟังและพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบวินัย  และ
เห็นอกเห็นใจ  รู้จักบ าเพ็ญเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ  ตามความ
เหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความ
มั่นคงของชาติ  และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีนิสัยในการสังเกต   จดจ า  เชื่อฟังและพึ่งตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสตัย์  สุจริต   มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. บ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์
๔. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปญัญาท้องถิ่นและความมั่นคงของชาต ิ
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน  สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ได ้
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                            กิจกรรมนักเรียน (ลกูเสือส ารองดาวดวงที่  ๓) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๓                                  เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 
  เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  คติพจน์และกฎของลูกเสือส ารอง  ศึกษา
เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือส ารองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชน
ด้วยความสนใจใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกองในเรื่องต่อไปนี้ 
  ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๓  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การท าความเคารพหมู่  (แกรน
ฮาวล์)  การท าความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถว ค าปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์ของลูกเสือส ารอง 
อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การส ารวจ  การค้นหาธรรมชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น  ความปลอดภัย  
บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศต่าง ๆ  การฝีมือที่ใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิงที่ส่งเสริม
สุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๓  สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  กฎ
และคติพจน์ของลูกเสือส ารอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เช่ือฟังและพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบวินัย  และ
เห็นอกเห็นใจ  รู้จักบ าเพ็ญเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ  ตามความ
เหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความ
มั่นคงของชาติ  และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีนิสัยในการสังเกต   จดจ า  เชื่อฟังและพึ่งตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสตัย์  สุจริต   มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. บ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์
๔. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปญัญาท้องถิ่นและความมั่นคงของชาต ิ
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน  สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ได ้
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (กิจกรรมนักเรียน)                     ลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๔                       เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 
  เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  วิเคราะห์ 
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติกิจกรรมตามค าปฏิญาณ คติพจน์  และกฎของ
ลูกเสือสามัญ  เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง  ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษา
ธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู้และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ลดภาวะโลกร้อนและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ  ประวัติของ  
Load  Baden  Powell  พระราชประวัติสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  วิวัฒนาการของ
กระบวนการ  ลูกเสือไทยและลูกเสือโลก  การท าความเคารพ  การแสดงรหัส  การจับมือซ้าย  กิจกรรมกลางแจ้ง  ระเบียบ
แถวท่ามือเปล่า  ท่ามือไม้พลวง  การใช้สัญญามือและนกหวีด การตั้งแถวและการเรียนแถว 
  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ  และคติพจน์
ของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น  บ าเพ็ญตนเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  ท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  ความ
ถนัด  และความสนใจ  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง  ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟังและพึ่งตนเองได ้
๒. มีความซื่อสตัยส์ุจรติ   มีระเบยีบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. บ าเพ็ญตนเพื่อส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
๔. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนดัและความสนใจ 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปญัญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
๗. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)                                 กิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสอืโท) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๕              เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 
  เปิดประชุมกองด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติกิจกรรมตามค าปฏิญาณ  คติพจน์และกฎของลูกเสือสามัญ  
เรียนรู้จากคิดและปฏิบัติจริง  ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วย
ความสนใจ  ใฝ่รู้  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ลดภาวะโลกร้อนและการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้ทักษะในทางวิชาลูกเสือ  การรู้จักดูแลตนเอง  การช่วยเหลือผู้อื่น  การ
เดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ  ท างานอดิเรก  และเรื่องที่สนใจ 
  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ  และคติพจน์
ของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น  บ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  ความ
ถนัด  และความสนใจ  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง  ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟังและพึ่งตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสตัยส์ุจรติ   มีระเบยีบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. บ าเพ็ญตนเพื่อส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
๔. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนดัและความสนใจ 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปญัญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
๗. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)                                  กิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสอืเอก) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๖               เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 
            เปิดประชุมกองด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  คติพจน์  และกฎของลูกเสือสามัญ  
วิชาการของลูกเสือ  ระเบียบแถว  การพึ่งตนเอง   การผจญภัย  การใช้สัญลักษณ์  สมาชิกลูกเสือสามัญ  ที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ร่วมกัน   เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง   ศึกษาธรรมชาติ  วัฒนธรรมประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยความ
สนใจ    ใฝ่รู้  และประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ลดภาวะโลกร้อน 

        เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ  และคติพจน์ของ 
ลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น  บ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  ความ
ถนัด  และความสนใจ  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง  ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เชื่อฟังและพึ่งตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสตัยส์ุจรติ   มีระเบยีบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. บ าเพ็ญตนเพื่อส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
๔. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนดัและความสนใจ 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปญัญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
๗. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 

 



คณะผู้จัดท า 

 
คณะที่ปรึกษา 

1 นายสิราวิชญ์   ส านักสกุล               ผู๎อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2 นางจรรยาพันธุ์  สุขรังสิเสรี             รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
3 นางสุณี  ศรีโกศล                         รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา กรรมการ 
4 นางจงกล   สังข์ทอง                      รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา กรรมการ 
5 นางพลับพลึง  โพธิกุล                    รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา กรรมการ 
6 นางศิริพร   พงษ์ธานี                     หัวหน๎าฝุายบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

  

 

คณะผู้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2559 (ฉบับปรับปรุง) 

1 นางจรรยาพันธุ์  สุขรังสิเสรี             รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2 นางศิริพร   พงษ์ธานี                    หัวหน๎าฝุายบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ 
3 นางสาวปิยมาศ   ทบัทิม                 หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย            กรรมการ 
4 นางสิริบล  มุกดามํวง                     หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์         กรรมการ 
5 นางสาวอรพรรณ  ค ามา                 หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์         กรรมการ 
6 นางปุญญิศา  ปรัชญาทิพากร           หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา          กรรมการ 
7 นายเจษฎา  สังข์ทอง                     หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษา ฯ กรรมการ 
8 นายอภิสิทธิ์  ประดิษฐ์                    หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ                 กรรมการ 
9 นางปริชาติ  ศิลาแยง                    หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพฯ   กรรมการ 

10 นางมลฤดี  บุญชม                       หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ กรรมการ 
11 นางดรุณรักษ์  เบญจมงัคลารักษ์      หัวหน๎ากลุํมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน กรรมการ 
12 นางสาวพฒันนิทร์  สรรพวรสถติย์    หัวหน๎าวิชาการปฐมวัย กรรมการ 
13 นางสุนทรี  กิตติคุณ                   หัวหน๎าวิชาการประถมศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
14 นายธีระพงษ์  ด ารงค์ไชย               งานพฒันาหลักสูตร      กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เสนอเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให๎ใช๎หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมํชลบุรี 
 
 
 
 (นางจรรยาพันธุ์  สุขรังสิเสรี) 
      ฝุายวชิาการโรงเรียน 
 
 
 
อนุมัติให๎ใช๎หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมํชลบุรีได๎  ตั้งแตํปีการศึกษา  ๒๕๕9  เป็นต๎นไป 
 
 
  
 (นายสิราวิชญ์  ส านักสกุล) 
                                                ผู๎อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมํชลบุรี 
 
 
 
คณะกรรมการสถานศึกษา ได๎พิจารณาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมํชลบุรีแล๎วเห็นชอบ 
ให๎ใช๎ได๎  ตั้งแตํปีการศึกษา  ๒๕๕9  เป็นต๎นไป 
 
  
 
    (นายวิทยา  คุณปลื้ม) 
                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                                              โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมํชลบุรี 

 
 

 


