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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกุศลศึกษา  พุทธศักราช  2551 

ความน า 

 กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ซึ่งพัฒนามา

จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  โดยมีการปรับปรุงแก๎ไขจุดที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการน า

หลักสูตรสูํการปฏิบัติให๎มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น  บนฐานข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาวิจัยและติดตาม

ประเมินผลการใช๎หลักสูตรอยํางตํอเนื่อง  ประกอบกับข๎อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่ 10 

ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสูํศตวรรษ

ที่ 21 จึงมีการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  เพื่อน าไปสูํการพัฒนาหลักสูตรแกนกลา ง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ที่มีความเหมาะสม  ชัดเจนทั้งเอกสารหลักสูตรและการน าหลักสูตรสูํการ

ปฏิบัต ิ

 โรงเรียนกุศลศึกษาได๎จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อตอบสนองผู๎เรียนโดยมุํงสํงเสริมผู๎เรียนให๎เกิดความ

พร๎อมในการพัฒนาทุกด๎าน ควบคูํกับการมีคุณธรรม จริยธรรม  ด ารงไว๎ซึ่งความเป็นไทยอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข  

โรงเรียนกุศลศึกษายึดหลักผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนร๎ู และพัฒนาตนเองได๎  ถือวําผู๎เรียนมีความส าคัญ

ที่สุด  ดังนั้นหน๎าที่โดยตรงของบุคลากรในโรงเรียน  ต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนร๎ูและพัฒนาตนเองได๎เต็มตาม

ศักยภาพ  ปฏิบัติตํอผู๎เรียนด๎วยความรัก  ความเมตตาและความเอาใจใสํโดยถ๎วนทั่ว  จัดบรรยากาศสภาพแวดล๎อมให๎

สะอาด  สวยงาม  รํมร่ืน  สํงเสริมให๎เกิดการเรียนร๎ูตลอดเวลา  ทุกสถานที่โดยประสานความรํวมมือจากผู๎ปกครอง  

และบุคคลในชุมชนให๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา  สร๎างเครือขํายในการเรียนร๎ู รํวมพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี  คน

เกํงและมีความสุข  เป็นพลเมืองดี  ภายใต๎ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

 นอกจากการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุํมสาระการเรียนร๎ูแล๎ว  โรงเรียนกุศลศึกษาได๎พัฒนาในเร่ือง

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  โดยจัดกิจกรรมตามความสนใจของผู๎เรียนเพิ่มเติม   อีกทั้งยังเน๎นการบ าเพ็ญประโยชน์ตํอ

สาธารณะเพื่อปลูกฝังให๎นักเรียนมีจิตสาธารณะ  ชํวยเหลือสังคมและอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
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วิสัยทัศน์   

โรงเรียนกุศลศึกษาจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจัดกระบวนการเรียนร๎ูโดยมุํงเน๎นทักษะ

กระบวนการคิดเพื่อพัฒนานักเรียนให๎เต็มตามศักยภาพปลูกฝังให๎นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

หลักการ 
        หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนร๎ูเป็นเป้าหมาย 
ส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคูํ
กับความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาอยํางเสมอภาคและมี 
คุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎อง
กับสภาพและความต๎องการของท๎องถิ่น 

4.   เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร๎างยืดหยุํนทั้งด๎านสาระการเรียนร๎ู เวลา และการจัดการเรียนร๎ู 
5.   เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
6.   เป็นหลักสูตรการศึกษา ส าหรับ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก

กลุํมเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู๎ และประสบการณ์ 
 
 

จุดหมาย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 

มีศักยภาพในการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให๎เกิดกับผู๎เรียน เมื่อจบ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณคําของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.   มีความรู๎ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก๎ปัญหา การใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
3.   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4.   มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม 
      ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม มีจิตสาธารณะ 

ที่มุํงท าประโยชน์และสร๎างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

          โรงเรียนกุศลศึกษา  มุํงให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ เพื่อให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  5  ประการ    ดังนี ้

1.  ความสามารถในการสื่อสาร   เป็นความสามารถในการรับสํงสาร       มีวัฒนธรรมในการใช๎ภาษาถํายทอด

ความคิด ความร๎ูความเข๎าใจ ความร๎ูสึก และทัศนของตนเอง    เพื่อแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร และประสบการณ์อันจะ

เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเอง และ สังคม    รวมทั้งการเจรจาตํอรองเพื่อขจัด และลดปัญหาความขัดแย๎งตําง ๆ  

การเลือกรับ หรือ ไมํรับข๎อมูลขําวสาร     ด๎วยหลักเหตุผล และ ความถูกต๎อง   ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีตํอตนเองและสังคม 

          2.  ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  การคิดอยํางสร๎างสรรค์  การ

คิดอยํางมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ  เพื่อน าไปสูํการสร๎างองค์ความรู๎  หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับ

ตนเอง และสังคมได๎อยํางเหมาะสม 

          3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหา และอุปสรรคตําง ๆ   ที่เผชิญได๎อยํางถูต๎อง

เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรม และข๎อมูลสารสนเทศ  เข๎าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ

เหตุการณ์ตําง ๆในสังคม  แสวงหาความรู๎  ประยุกต์ความรู๎มาใช๎ในการป้องกันและแก๎ไขปัญหา  และมีการตัดสินใจที่

มีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอตนเอง  สังคมและสิ่งแวดล๎อม 

          4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการน ากระบวนการตํางๆไปใช๎ในการด าเนินชีวิต 
ประจ าวันการเรียนร๎ูด๎วยตนเอง การเรียนร๎ูอยํางตํอเนื่อง การท างานและการอยูํกันในสังคมด๎วยการสร๎างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล  การขจัดปัญหาและความขัดแย๎งตํางๆ  อยํางเหมาะสม การปรับตัวให๎ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล๎อมและการร๎ูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ที่สํงผลกระทบตํอตนเองและ
ผู๎อ่ืน 
          5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช๎เทคโนโลยี   ในด๎านตํางๆและมี

ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนร๎ูการสื่อสาร การท างาน  การแก๎ปัญหา

อยํางสร๎างสรรค์ ถูกต๎องเหมาะสมและมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

          โรงเรียนกุศลศึกษา  มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให๎สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎

อยํางมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองและพลโลกและเพื่อให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ดังนี ้

1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนร๎ู 
5. อยูํอยํางพอเพียง 
6. มุํงมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสร้างเวลาเรียน   หลักสูตรโรงเรียนกุศลศึกษา  พุทธศักราช 2553 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2554)  ก าหนดโครงสร๎างเวลาเรียน  
ดังนี ้
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียน  (ชั่วโมง / ปี) 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้   

     ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
     คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
     วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
     สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

- สังคมศึกษา 
- ประวัติศาสตร์ 

(120) 
80 
40 

(120) 
80 
40 

(120) 
80 
40 

(120) 
80 
40 

(120) 
80 
40 

(120) 
80 
40 

     สุขศึกษาและพลศึกษา 
- สุขศึกษา 
- พลศึกษา 

(80) 
40 
40 

(80) 
40 
40 

(80) 
40 
40 

(80) 
40 
40 

(80) 
40 
40 

(80) 
40 
40 

     ศิลปะ 
- ทัศนศิลป์ 
- ดนตรี-นาฏศิลป์ 

(80) 
40 
40 

(80) 
40 
40 

(80) 
40 
40 

(80) 
40 
40 

(80) 
40 
40 

(80) 
40 
40 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
ภาษาตํางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 40 40 40 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 
- ลูกเสือ/ยุวกาชาด 
- ชุมนุมสํงเสริมการเรียนรู๎ 8 กลุํมสาระ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

(120) 
30 
40 
40 
10 

(120) 
30 
40 
40 
10 

(120) 
30 
40 
40 
10 

(120) 
30 
40 
40 
10 

(120) 
30 
40 
40 
10 

(120) 
30 
40 
40 
10 

 รายวิชา / กิจกรรมเพิ่มเติม 
- ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 

(40) 
40 

(40) 
40 

(40) 
40 

(40) 
40 

(40) 
40 

(40) 
40 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด   ไม่น้อยกว่า (ชม./ปี) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี เป็นโครงสร้างที่แสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละชั้นปี 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกุศลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี ) 

รายวิชาพื้นฐาน (840) 

ท 11101 ภาษาไทย 200 

ค 11101 คณิตศาสตร์ 200 

ว 11101 วิทยาศาสตร์ 80 

ส 11101 สังคมศึกษา 80 

ส 11102 ประวัติศาสตร์ 40 

พ 11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 

ศ 11101 ศิลปะ 80 

ง 11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 

อ 11101 ภาษาอังกฤษ 40 

รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติม (40) 

ง 11201 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 1 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) 

 กิจกรรมแนะแนว 30 

 ลูกเสือ/เนตรนารี / ยุวกาชาด 40 

 ชมรม  ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  ไม่น้อยกว่า 1,000 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกุศลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี ) 

รายวิชาพื้นฐาน (840) 

ท 12101 ภาษาไทย 200 

ค 12101 คณิตศาสตร์ 200 

ว 12101 วิทยาศาสตร์ 80 

ส 12101 สังคมศึกษา 80 

ส 12102 ประวัติศาสตร์ 40 

พ 12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 

ศ 12101 ศิลปะ 80 

ง 12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 

อ 12101 ภาษาอังกฤษ 40 

รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติม (40) 

ง 12201 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) 

 กิจกรรมแนะแนว 30 

 ลูกเสือ/เนตรนารี / ยุวกาชาด 40 

 ชมรม  ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  ไม่น้อยกว่า 1,000 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกุศลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี ) 

รายวิชาพื้นฐาน (840) 

ท 13101 ภาษาไทย 200 

ค 13101 คณิตศาสตร์ 200 

ว 13101 วิทยาศาสตร์ 80 

ส 13101 สังคมศึกษา 80 

ส 13102 ประวัติศาสตร์ 40 

พ 13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 

ศ 13101 ศิลปะ 80 

ง 13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 

อ 13101 ภาษาอังกฤษ 40 

รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติม (40) 

ง 13201 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 3 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) 

 กิจกรรมแนะแนว 30 

 ลูกเสือ/เนตรนารี / ยุวกาชาด 40 

 ชมรม  ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  ไม่น้อยกว่า 1,000 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกุศลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี ) 

รายวิชาพื้นฐาน (840) 

ท 14101 ภาษาไทย 160 

ค 14101 คณิตศาสตร์ 160 

ว 14101 วิทยาศาสตร์ 80 

ส 14101 สังคมศึกษา 80 

ส 14102 ประวัติศาสตร์ 40 

พ 14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 

ศ 14101 ศิลปะ 80 

ง 14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 

อ 14101 ภาษาอังกฤษ 80 

รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติม (40) 

ง 14201 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 4 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) 

 กิจกรรมแนะแนว 30 

 ลูกเสือ/เนตรนารี / ยุวกาชาด 40 

 ชมรม  ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  ไม่น้อยกว่า 1,000 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกุศลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี ) 

รายวิชาพื้นฐาน (840) 

ท 15101 ภาษาไทย 160 

ค 15101 คณิตศาสตร์ 160 

ว 15101 วิทยาศาสตร์ 80 

ส 15101 สังคมศึกษา 80 

ส 15102 ประวัติศาสตร์ 40 

พ 15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 

ศ 15101 ศิลปะ 80 

ง 15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 

อ 15101 ภาษาอังกฤษ 80 

รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติม (40) 

ง 15201 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 5 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) 

 กิจกรรมแนะแนว 30 

 ลูกเสือ/เนตรนารี / ยุวกาชาด 40 

 ชมรม  ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  ไม่น้อยกว่า 1,000 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกุศลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี ) 

รายวิชาพื้นฐาน (840) 

ท 16101 ภาษาไทย 160 

ค 16101 คณิตศาสตร์ 160 

ว 16101 วิทยาศาสตร์ 80 

ส 16101 สังคมศึกษา 80 

ส 16102 ประวัติศาสตร์ 40 

พ 16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 

ศ 16101 ศิลปะ 80 

ง 16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 

อ 16101 ภาษาอังกฤษ 80 

รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติม (40) 

ง 16201 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 6 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) 

 กิจกรรมแนะแนว 30 

 ลูกเสือ/เนตรนารี / ยุวกาชาด 40 

 ชมรม  ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  ไม่น้อยกว่า 1,000 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้      ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชาพื้นฐาน 

   ท 11101 ภาษาไทย   จ านวน  200  ชั่วโมง 
   ท 12101 ภาษาไทย   จ านวน  200  ชั่วโมง 
   ท 13101 ภาษาไทย   จ านวน  200  ชั่วโมง 

ท 14101 ภาษาไทย   จ านวน  160  ชั่วโมง 
ท 15101 ภาษาไทย   จ านวน  160  ชั่วโมง 
ท 16101 ภาษาไทย   จ านวน  160  ชั่วโมง 

 
 
 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้      ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 รายวิชาพื้นฐาน 

   ค 11101 คณิตศาสตร์   จ านวน  200  ชั่วโมง 
   ค 12101 คณิตศาสตร์   จ านวน  200  ชั่วโมง 
   ค 13101 คณิตศาสตร์   จ านวน  200  ชั่วโมง 

ค 14101 คณิตศาสตร์   จ านวน  160  ชั่วโมง 
ค 15101 คณิตศาสตร์   จ านวน  160  ชั่วโมง 
ค 16101 คณิตศาสตร์   จ านวน  160  ชั่วโมง 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้     ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 รายวิชาพื้นฐาน 

   ว 11101 วิทยาศาสตร์   จ านวน  80  ชั่วโมง 
   ว 12101 วิทยาศาสตร์   จ านวน  80  ชั่วโมง 
   ว 13101 วิทยาศาสตร์   จ านวน  80  ชั่วโมง 

ว 14101 วิทยาศาสตร์   จ านวน  80  ชั่วโมง 
ว 15101 วิทยาศาสตร์   จ านวน  80  ชั่วโมง 
ว 16101 วิทยาศาสตร์   จ านวน  80  ชั่วโมง 

 

 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้    ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 รายวิชาพื้นฐาน 

  ส 11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน  80  ชั่วโมง 
  ส 12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน  80  ชั่วโมง 
  ส 13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน  80  ชั่วโมง 

ส 14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน  80  ชั่วโมง 
ส 15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน  80  ชั่วโมง 
ส 16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน  80  ชั่วโมง 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้    ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

 รายวิชาพื้นฐาน 

   ส 11102 ประวัติศาสตร์   จ านวน  40  ชั่วโมง 
   ส 12102 ประวัติศาสตร์   จ านวน  40  ชั่วโมง 
   ส 13102 ประวัติศาสตร์   จ านวน  40  ชั่วโมง 

ส 14102 ประวัติศาสตร์   จ านวน  40  ชั่วโมง 
ส 15102 ประวัติศาสตร์   จ านวน  40  ชั่วโมง 
ส 16102 ประวัติศาสตร์   จ านวน  40  ชั่วโมง 

 
 

 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้    ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 รายวิชาพื้นฐาน 

  พ 11101 สุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน  80  ชั่วโมง 
  พ 12101 สุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน  80  ชั่วโมง 
  พ 13101 สุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน  80  ชั่วโมง 

พ 14101 สุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน  80  ชั่วโมง 
พ 15101 สุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน  80  ชั่วโมง 
พ 16101 สุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน  80  ชั่วโมง 

 
 
 
 
 

 



15 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้    ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 รายวิชาพื้นฐาน 

   ศ 11101 ศิลปะ   จ านวน  80  ชั่วโมง 
   ศ 12101 ศิลปะ   จ านวน  80  ชั่วโมง 
   ศ 13101 ศิลปะ   จ านวน  80  ชั่วโมง 

ศ 14101 ศิลปะ   จ านวน  80  ชั่วโมง 
ศ 15101 ศิลปะ   จ านวน  80  ชั่วโมง 
ศ 16101 ศิลปะ   จ านวน  80  ชั่วโมง 

 
 

 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้     ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

 รายวิชาพื้นฐาน 

  อ 11101 ภาษาอังกฤษ   จ านวน  40  ชั่วโมง 
  อ 12101 ภาษาอังกฤษ   จ านวน  40  ชั่วโมง 
  อ 13101 ภาษาอังกฤษ   จ านวน  40  ชั่วโมง 

อ 14101 ภาษาอังกฤษ   จ านวน  80  ชั่วโมง 
อ 15101 ภาษาอังกฤษ   จ านวน  80  ชั่วโมง 
อ 16101 ภาษาอังกฤษ   จ านวน  80  ชั่วโมง 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้     ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 รายวิชาพื้นฐาน 

  ง 11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   จ านวน  40  ชั่วโมง 
  ง 12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   จ านวน  40  ชั่วโมง 
  ง 13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   จ านวน  40  ชั่วโมง 

ง 14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   จ านวน  80  ชั่วโมง 
ง 15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   จ านวน  80  ชั่วโมง 
ง 16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   จ านวน  80  ชั่วโมง 

 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 

  ง 11201 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 1    จ านวน  40  ชั่วโมง 
  ง 12201 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 2    จ านวน  40  ชั่วโมง 
  ง 13201 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 3    จ านวน  40  ชั่วโมง 

ง 14201 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 4    จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง 15201 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 5    จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง 16201 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 6    จ านวน  40  ชั่วโมง 
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ค าอธิบายรายกลุ่มสาระ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันกํอให๎เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร๎าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให๎มีความเป็นไทย  เป็นเคร่ืองมือในการติดตํอสื่อสารเพื่อสร๎างความเข๎าใจและความสัมพันธ์
ที่ดีตํอกัน  ท าให๎สามารถประกอบกิจธุระ  การงาน  และด ารงชีวิตรํวมกันในสังคมประชาธิปไตยได๎อยํางสันติสุข  และ
เป็นเคร่ืองในการแสวงหาความร๎ู  ประสบการณ์จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศตํางๆ เพื่อพัฒนาความร๎ู   กระบวนการคิด
วิเคราะห์  วิจารณ์และสร๎างสรรค์ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
ตลอดจนน าไปใช๎ในการพัฒนาอาชีพให๎มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพ
บุรุษ  ด๎านวัฒนธรรม  ประเพณี  สุนทรียภาพ  เป็นสมบัติล้ าคําควรแกํการเรียนร๎ู  อนุรักษ์และสืบสานให๎คงอยูํคูํชาติ
ตลอดไป 
 ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต๎องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสาร  การเรียนร๎ูอยํางมี
ประสิทธิภาพและเพื่อน าไปใช๎ในชีวิตจริง 

 การอ่าน  การอํานออกเสียง  ค า  ประโยค  การอํานบทร๎อยแก๎ว ค าประพันธ์ชนิดตํางๆ การอํานในใจเพื่อสร๎าง 
ความเข๎าใจ  และการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ความรู๎จากสิ่งที่อําน  เพื่อน าไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 การเขียน  การเขียนสะกดค าตามอักขรวิธี  การเขียนสื่อสารรูปแบบตํางๆ การเขียนเรียงความ ยํอความ  เขียน 
รายงานจากการศึกษาค๎นคว๎า  เขียนตามจินตนาการ  เขียนวิเคราะห์  วิจารณ์  และเขียนเชิงสร๎างสรรค์ 

 การฟัง  การดู  และการพูด   การฟังและดูอยํางมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู๎สึก  พูดล าดับ 
เร่ืองราวตํางๆ อยํางเป็นเหตุเป็นผล  การพูดในโอกาสตํางๆ ทั้งเป็นทางการและไมํเป็นทางการ  และการพูดเพื่อโน๎ม
น๎าวใจ 

 หลักการใช้ภาษา ศึกษาธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช๎ภาษาให๎ถูกต๎องเหมาะสมกับโอกาสและ 
บุคคล  การแตํงบทประพันธ์ประเภทตํางๆ และอิทธิพลของภาษาตํางประเทศในภาษาไทย 

 วรรณคดีและวรรณกรรม  วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข๎อมูล  แนวความคิดคุณคําของงาน 
ประพันธ์  และเพื่อความเพลิดเพลิน  การเรียนร๎ูและท าความเข๎าใจบทเหํ  บทร๎องเลํนของเด็กเพลงพื้นบ๎านที่เป็นภูมิ
ปัญญาที่มีคุณคําของไทย  ซึ่งได๎ถํายทอดความร๎ูสึกนึกคิด  คํานิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เร่ืองราวของสังคมใน
อดีต  และความงดงามของภาษา  เพื่อให๎เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได๎สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งตํอการพัฒนาความคิดมนุษย์  ท าให๎มนุษย์มีความคิดสร๎างสรรค์ คิดอยํางมี

เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได๎อยํางถี่ถ๎วน รอบคอบ ชํวยให๎คาดการณ์
วางแผน ตัดสินใจ แก๎ปัญหา และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาทางด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ตํอการด าเนินชีวิต 
ชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น และสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข  กลุํมสาระการเรียนร๎ูคณิตศาสตร์มุํงให๎
เยาวชนทุกคนได๎เรียนร๎ูคณิตศาสตร์อยํางตํอเนื่อง ตามศักยภาพ โดยก าหนดสาระหลักที่จ าเป็นส าหรับผู๎เรียนทุกคน
ดังนี ้

 จ านวนและการด าเนินการ ความคิดรวบยอดและความรู๎สึกเชิงจ านวน ระบบจ านวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจ านวน 
จริง การด าเนินการของจ านวน อัตราสํวน ร๎อยละ การแก๎ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน และการใช๎จ านวนในชีวิตจริง 

 การวัด ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หนํวยวัดระบบตํางๆ การคาด 
คะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราสํวนตรีโกณมิติ การแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการวัด และการน าความร๎ูเกี่ยวกับการวัดไปใช๎ใน
สถานการณ์ตําง ๆ 

 เรขาคณิต รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิต ิและสามมิติ การนึกภาพแบบจ าลองทาง 
เรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation)ในเร่ืองการเลื่อนขนาน 
(translation) การสะท๎อน (reflection) และการหมุน (rotation) 

 พีชคณิต แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซตและการด าเนินการของเซต การให๎เหตุผลนิพจน์ สมการ  
ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น การก าหนดประเด็น การเขียนข๎อค าถาม การก าหนดวิธีการศึกษา การ 
เก็บรวบรวมข๎อมูล การจัดระบบข๎อมูล การน าเสนอข๎อมูล คํากลางและการกระจายของข๎อมูลการวิเคราะห์และการแปล
ความข๎อมูล การส ารวจความคิดเห็น ความนําจะเป็น การใช๎ความร๎ูเกี่ยวกับสถิติและความนําจะเป็นในการอธิบาย
เหตุการณ์ตํางๆ และชํวยในการตัดสินใจในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก๎ปัญหาด๎วยวิธีการที่หลากหลาย การให๎เหตุผลการสื่อสาร การ 
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความร๎ูตํางๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์ 
คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 มีความรู๎ความเข๎าใจและความรู๎สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับจ านวนนับไมํเกินหนึ่งแสนและศูนย์ และการด าเนินการ 
ของจ านวน สามารถแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบที่ได ๎

 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ าหนัก ปริมาตร ความจุ เวลาและเงิน สามารถวัดได๎อยําง 
ถูกต๎องและเหมาะสม และน าความรู๎เกี่ยวกับการวัดไปใช๎แก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎ 

 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงร ีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลม 
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ทรงกระบอก รวมทั้งจุด สํวนของเส๎นตรง รังสี เส๎นตรง และมุม 
 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธ์ได๎ 
 รวบรวมข๎อมูล และจ าแนกข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันและ 

อภิปรายประเด็นตําง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทํงได๎ 
 ใช๎วิธีการที่หลากหลายแก๎ปัญหา ใช๎ความรู ๎ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหาใน 

สถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎อง เชื่อมโยงความร๎ูตํางๆ ใน
คณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ มีความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์ 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 มีความรู๎ความเข๎าใจและความรู๎สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับจ านวนนับและศูนย์ เศษสํวน ทศนิยมไมํเกินสาม 
ต าแหนํง ร๎อยละ การด าเนินการของจ านวน สมบัติเกี่ยวกับจ านวน สามารถแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการบวกการลบ การคูณ 
และการหารจ านวนนับ เศษสํวน ทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํง และร๎อยละ พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบที่ได ๎สามารถหาคําประมาณของจ านวนนับและทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํงได๎ 

 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นที่ ปริมาตร ความจุ เวลา เงิน ทิศแผนผังและขนาด 
ของมุม สามารถวัดได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม และน าความรู๎เกี่ยวกับการวัดไปใช๎แก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎ 

 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด มุม และเส๎นขนาน 

 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธ์ได๎ แก๎ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป สามารถวิเคราะห์ 
สถานการณ์หรือปัญหาพร๎อมทั้งเขียนให๎อยูํในรูปของสมการเชิงเส๎นที่มีตัวไมํทราบคําหนึ่งตัวและแก๎สมการน้ันได๎ 

 รวบรวมข๎อมูล อภิปรายประเด็นตําง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทํง แผนภูมิแทํงเปรียบเทียบแผนภูมิรูป 
วงกลม กราฟเส๎น และตาราง และน าเสนอข๎อมูลในรูปของแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทํง แผนภูมิแทํงเปรียบเทียบ และ
กราฟเส๎น ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับความนําจะเป็นเบื้องต๎นในการคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ตําง ๆ ได๎ 

 ใช๎วิธีการที่หลากหลายแก๎ปัญหา ใช๎ความรู ๎ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการ 
แก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม ใช๎
ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 
เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข๎องกับทุกคนทั้งใน

ชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพตําง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎และผลผลิตตําง ๆ ที่มนุษย์ได๎ใช๎เพื่อ
อ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน  เหลํานี้ล๎วนเป็นผลของความร๎ูวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิด
สร๎างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ชํวยให๎มนุษย์ ได๎พัฒนา วิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร๎างสรรค์ คิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค๎นคว๎าหาความร๎ู มีความสามารถในการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ สามารถ
ตัดสินใจโดยใช๎ข๎อมูล ที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได๎ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมํ
ซึ่งเป็นสังคมแหํงการเรียนร๎ู (knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาให๎ร๎ูวิทยาศาสตร์ 
เพื่อที่จะมีความร๎ูความเข๎าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร๎างสรรค์ขึ้นสามารถน าความร๎ูไปใช๎อยํางมีเหตุผล 
สร๎างสรรค์ และมีคุณธรรม   กลุํมสาระการเรียนร๎ูวิทยาศาสตร์มุํงหวังให๎ผู๎เรียนได๎เรียนร๎ูวิทยาศาสตร์ที่เน๎นการ
เชื่อมโยงความร๎ูกับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความร๎ู โดยใช๎กระบวนการในการสืบ
เสาะหาความรู ๎และการแก๎ปัญหาที่หลากหลาย ให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียนร๎ูทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด๎วยการ
ลงมือปฏิบัติจริงอยํางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยได๎ก าหนดสาระส าคัญ ไว๎ดังนี ้

 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต สิ่งมีชีวิต หนํวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร๎างและหน๎าที่ของระบบตําง  
ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการด ารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การถํายทอดทางพันธุกรรมการท างานของ
ระบบตําง ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และเทคโนโลยีชีวภาพ 

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อมความ 
สัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตตําง ๆ ในระบบนิเวศ ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช๎และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ในระดับท๎องถิ่น ประเทศ และโลก ปัจจัยที่มีผลตํอการอยูํรอดของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล๎อมตําง ๆ 

 สารและสมบัติของสาร สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาค การเปลี่ยนสถานการณ์เกิด 
สารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมี และการแยกสาร 

 แรงและการเคลื่อนท่ี ธรรมชาติของแรงแมํเหล็กไฟฟ้า แรงโน๎มถํวง แรงนิวเคลียร์ การออกแรงกระท าตํอวัตถุ  
การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนต์การเคลื่อนที่แบบตําง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

 พลังงาน พลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณ์ของแสง เสียงและวงจร 
ไฟฟ้า คลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์ระหวํางสารและพลังงานการอนุรักษ์
พลังงาน ผลของการใช๎พลังงานตํอชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 

 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสร๎างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากรทางธรณี สมบัติทาง 
กายภาพของดิน หิน น้ า อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ 

 ดาราศาสตร์และอวกาศ วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ์และผลตํอสิ่งมีชีวิตบนโลก  
ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร ์และโลก ความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศ 

 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎การแก๎ปัญหา  
และจิตวิทยาศาสตร์ 
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คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 เข๎าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตและการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น 
 เข๎าใจลักษณะที่ปรากฏและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัว แรงในธรรมชาติ รูปของพลังงาน 
 เข๎าใจสมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ า อากาศ ดวงอาทิตย์ และดวงดาว 
 ตั้งค าถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต วัสดุและสิ่งของ และปรากฏการณ์ตํางๆ รอบตัว สังเกต ส ารวจ ตรวจสอบโดยใช๎ 

เคร่ืองมืออยํางงําย และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ด๎วยการเลําเร่ือง เขียน หรือ วาดภาพ 
 ใช๎ความรู๎และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการด ารงชีวิต การศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติมท าโครงงานหรือ 

ชิ้นงานตามที่ก าหนดให๎ หรือตามความสนใจ 
 แสดงความกระตือรือร๎น สนใจที่จะเรียนรู ๎และแสดงความซาบซึ้งตํอสิ่งแวดล๎อมรอบตัวแสดงถึงความมี 

เมตตา ความระมัดระวังตํอสิ่งมีชีวิตอ่ืน 
 ท างานที่ได๎รับมอบหมายด๎วยความมุํงมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จนเป็นผลส าเร็จและท างานรํวมกับผู๎อ่ืน 

อยํางมีความสุข 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 เข๎าใจโครงสร๎างและการท างานของระบบตํางๆ ของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายใน 
สิ่งแวดล๎อมที่แตกตํางกัน 

 เข๎าใจสมบัติและการจ าแนกกลุํมของวัสดุ สถานะของสาร สมบัติของสารและการท าให๎สารเกิดการเปลี่ยน 
แปลง สารในชีวิตประจ าวัน การแยกสารอยํางงําย 

 เข๎าใจผลที่เกิดจากการออกแรงกระท ากับวัตถุ ความดัน หลักการเบื้องต๎นของแรงลอยตัวสมบัติและ 
ปรากฏการณ์เบื้องต๎นของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า 

 เข๎าใจลักษณะ องค์ประกอบ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์โลก และดวง 
จันทร์ที่มีผลตํอการเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติ 

 ตั้งค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู๎ คาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง วางแผนและส ารวจตรวจสอบโดยใช๎เคร่ืองมือ  
อุปกรณ์ วิเคราะห์ข๎อมูล และสื่อสารความรู๎จากผลการส ารวจตรวจสอบ 

 ใช๎ความรู๎และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต และการศึกษาความรู๎เพิ่มเติมท าโครงงานหรือ 
ชิ้นงานตามที่ก าหนดให๎หรือตามความสนใจ 

 แสดงถึงความสนใจ มุํงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตย์ในการสืบเสาะหาความรู๎ 
 ตระหนักในคุณคําของความรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความชื่นชม ยกยํอง และเคารพสิทธิในผลงาน 

ของผู๎คิดค๎น 
 แสดงถึงความซาบซึ้ง หํวงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช๎การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล๎อมอยํางรู๎คุณคํา 
 ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสร๎างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุํมสาระการเรียนร๎ูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชํวยให๎ผู๎เรียนมีความร๎ู ความเข๎าใจ การด ารงชีวิตของ

มนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยูํรํวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล๎อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูํ
อยํางจ ากัด เข๎าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ เกิดความเข๎าใจในตนเอง และ
ผู๎อ่ืน มีความอดทน อดกลั้นยอมรับในความแตกตํางและมีคุณธรรม  สามารถน าความร๎ูไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต 
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลกกลุํมสาระการเรียนร๎ูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวําด๎วยการอยูํ
รํวมกันในสังคม ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกตํางกันอยํางหลากหลาย เพื่อชํวยให๎สามารถปรับตนเองกับ
บริบทสภาพแวดล๎อมเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความร๎ู ทักษะ คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม โดยได๎
ก าหนดสาระตํางๆไว๎ดังนี้ 

 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธ 
ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยูํรํวมกันอยํางสันติ 
สุข เป็นผู๎กระท าความดี มีคํานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยูํเสมอ รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมและสํวนรวม 

 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความส าคัญ การเป็นพลเมืองดีความแตกตําง
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม คํานิยม ความเชื่อ ปลูกฝังคํานิยมด๎านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข สิทธิ หน๎าที ่เสรีภาพการด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจําย และการบริโภคสินค๎าและบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูํอยําง 
จ ากัดอยํางมีประสิทธิภาพ การด ารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ และการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจาก 
อดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตํางๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ส าคัญในอดีต บุคคล
ส าคัญที่มีอิทธิพลตํอการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหลํง
อารยธรรมที่ส าคัญของโลก 

 ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหลํงทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศไทย  
และภูมิภาคตํางๆ ของโลก การใช๎แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของสิ่งตํางๆในระบบธรรมชาติ 
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ  และสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น การน าเสนอข๎อมูลภูมิสารสนเทศ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 มีความรู๎เร่ืองเกี่ยวกับตนเองและผู๎ที่อยูํรอบข๎าง ตลอดจนสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น ที่อยูํอาศัย และเชื่องโยง 
ประสบการณ์ไปสูํโลกกว๎าง 

 มีทักษะกระบวนการ และมีข๎อมูลที่จ าเป็นตํอการพัฒนาให๎เป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตาม 
หลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ มีความเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ การอยูํรํวมกันและการท างานกับผู๎อ่ืน มี
สํวนรํวมในกิจกรรมของห๎องเรียน และได๎ฝึกหัดในการตัดสินใจ 



23 
 

 มีความรู๎เร่ืองราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะการบูรณาการ ผู๎เรียนได๎เข๎าใจ 
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจุบันและอดีต มีความร๎ูพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ได๎ข๎อคิดเกี่ยวกับรายรับ-รายจํายของครอบครัว เข๎าใจ
ถึงการเป็นผู๎ผลิต ผู๎บริโภค ร๎ูจักการออมขั้นต๎นและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง 

 ร๎ูและเข๎าใจในแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน๎าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์  
และภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการท าความเข๎าใจในขั้นที่สูงตํอไป 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 มีความรู๎เร่ืองของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ สังคม 
ประเพณ ีและวัฒนธรรม รวมทั้งการเมือง การปกครอง และสภาพเศรษฐกิจโดยเน๎นความเป็นประเทศไทย 

 มีความรู๎และความเข๎าใจในเร่ืองศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนของศาสนาที่ 
ตนนับถือ รวมทั้งมีสํวนรํวมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น 

 ปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน๎าที่ในฐานะพลเมืองดีของท๎องถิ่น จังหวัด ภาค และประเทศรวมทั้ง 
ได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของท๎องถิ่นตนเอง มากยิ่งขึ้น 

 สามารถเปรียบเทียบเร่ืองราวของจังหวัดและภาคตํางๆของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ๎าน ได๎รับการพัฒนา 
แนวคิดทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน๎าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์และ
ภูมิศาสตร์ เพื่อขยายประสบการณ์ไปสูํการท าความเข๎าใจในภูมิภาค ซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา 
คุณธรรม จริยธรรม คํานิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม การด าเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม 
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีตสูํปัจจุบัน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สุขภาพ หรือ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญาหรือ

จิตวิญญาณ สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเร่ืองส าคัญ เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะได๎เรียนร๎ูเร่ือง
สุขภาพ เพื่อจะได๎มีความร๎ู ความเข๎าใจที่ถูกต๎อง มีเจตคติ คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด๎าน
สุขภาพจนเป็นกิจนิสัย อันจะสํงผลให๎สังคมโดยรวมมีคุณภาพสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด๎านสุขภาพที่มี
เป้าหมาย เพื่อการด ารงสุขภาพ การสร๎างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนให๎
ยั่งยืน 

 สุขศึกษา มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนพัฒนาพฤติกรรมด๎านความร๎ู เจตคติ คุณธรรม คํานิยมและการปฏิบัติเกี่ยวกับ 
สุขภาพควบคูํไปด๎วยกัน 

 พลศึกษา มุํงเนน๎ให๎ผู๎เรียนใช๎กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเลํนเกมและกีฬาเป็นเคร่ืองมือใน 
การพัฒนาโดยรวมทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬาสาระที่เป็น
กรอบเนื้อหาหรือขอบขํายองค์ความร๎ูของกลุํมสาระการเรียนร๎ูสุขศึกษาและพลศึกษาประกอบด๎วย 

 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เร่ืองธรรมชาติของการเจริญเติบโตและ 
พัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโต ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการท างานของระบบตํางๆของรํางกาย  
รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให๎เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย 

 ชีวิตและครอบครัว ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เร่ืองคุณคําของตนเองและครอบครัว การปรับตัวตํอการ 
เปลี่ยนแปลงทางรํางกาย จิตใจ อารมณ์ความร๎ูสึกทางเพศ การสร๎างและรักษาสัมพันธภาพกับผู๎อ่ืน สุขปฏิบัติทางเพศ 
และทักษะในการด าเนินชีวิต 

 การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎เร่ืองการ 
เคลื่อนไหวในรูปแบบตําง ๆ การเข๎ารํวมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีมอยําง 
หลากหลายทั้งไทยและสากล การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ ข๎อตกลงในการเข๎ารํวมกิจกรรมทางกาย 
และกีฬา และความมีน้ าใจนักกีฬา 

 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับหลักและวิธีการ 
เลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ การสร๎างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ และการป้องกัน 
โรคทั้งโรคติดตํอและโรคไมํติดตํอ 

 ความปลอดภัยในชีวิตผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เร่ืองการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตํางๆ ทั้งความ 
เสี่ยงตํอสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใช๎ยาและสารเสพติด รวมถึงแนวทางในการสร๎างเสริม 
ความปลอดภัยในชีวิต 
คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที ่3 

 มีความรู ๎และเข๎าใจในเร่ืองการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโตและ 
พัฒนาการ วิธีการสร๎างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุํมเพื่อน 
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 มีสุขนิสัยที่ดีในเร่ืองการกิน การพักผํอนนอนหลับ การรักษาความสะอาดอวัยวะทุกสํวนของรํางกาย การเลํน 
และการออกก าลังกาย 

 ป้องกันตนเองจากพฤติกรรมที่อาจน าไปสูํการใช๎สารเสพติด การลํวงละเมิดทางเพศและร๎ูจักปฏิเสธในเร่ืองที่ 
ไมํเหมาะสม 

 ควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได๎ตามพัฒนาการในแตํละชํวงอายุ มีทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานและ 
มีสํวนรํวมในกิจกรรมทางกาย กิจกรรมสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และเกม ได๎อยํางสนุกสนาน และ
ปลอดภัย 

 มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร ของเลํน ของใช๎ ที่มีผลดีตํอสุขภาพ หลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจาก 
อุบัติเหตุได ๎

 ปฏิบัติตนได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมเมื่อมีปัญหาทางอารมณ์ และปัญหาสุขภาพ 
 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบข๎อตกลง ค าแนะน า และขั้นตอนตํางๆ และให๎ความรํวมมือกับผู๎อื่นด๎วยความเต็มใจ 

จนงานประสบความส าเร็จ 
 ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู๎อ่ืนในการเลํนเป็นกลุํม 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 เข๎าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการท างานของระบบตําง ๆ ของรํางกาย และร๎ูจักดูแลอวัยวะ ที่ส าคัญของ 
ระบบนั้น ๆ 

 เข๎าใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางรํางกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม แรงขับทางเพศของชายหญิง เมื่อยํางเข๎า 
สูํวัยแรกรํุนและวัยรุํน สามารถปรับตัวและจัดการได๎อยํางเหมาะสม 

 เข๎าใจและเห็นคุณคําของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอํุน และเป็นสุข 
 ภูมิใจและเห็นคุณคําในเพศของตน ปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศได๎ถูกต๎องเหมาะสม 
 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตํอสุขภาพและการเกิดโรค อุบัติเหตุความรุนแรง สารเสพติด 

และการลํวงละเมิดทางเพศ 
 มีทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานและการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน 
 ร๎ูหลักการเคลื่อนไหวและสามารถเลือกเข๎ารํวมกิจกรรมทางกาย เกม การละเลํนพื้นเมืองกีฬาไทย กีฬาสากลได๎ 

อยํางปลอดภัยและสนุกสนาน มีน้ าใจนักกีฬา โดยปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ และหน๎าที่ของตนเอง จนงานส าเร็จลุลํวง 
 วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทางกาย กิจกรรมสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพได๎ตามความเหมาะสม 

และความต๎องการเป็นประจ า 
 จัดการกับอารมณ ์ความเครียด และปัญหาสุขภาพได๎อยํางเหมาะสม 
 มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ ข๎อมูลขําวสารเพื่อใช๎สร๎างเสริมสุขภาพ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุํมสาระการเรียนร๎ูศิลปะ เป็นกลุํมสาระที่ชํวยพัฒนา ให๎ผู๎เรียน มีความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์ มีจินตนาการทาง

ศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณคํา ซึ่งมีผลตํอคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะชํวยพัฒนาผู๎เรียน
ทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสูํการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาตํอหรือประกอบอาชีพได๎  กลุํมสาระการเรียนร๎ูศิลปะ มุํงพัฒนาให๎ผู๎เรียน
เกิดความร๎ูความเข๎าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณคําของศิลปะเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนแสดงออก
อยํางอิสระในศิลปะแขนงตํางๆ ประกอบด๎วยสาระส าคัญ คือ 

 ทัศนศิลป ์มีความรู๎ความเข๎าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาต ุสร๎างและน าเสนอผลงานทางทัศนศิลป์จาก 
จินตนาการ โดยสามารถใช๎อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช๎เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร๎างงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมเห็นคุณคํางานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล  ชื่นชม 
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 ดนตรี มีความรู๎ความเข๎าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอยํางสร๎างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ ์
คุณคําดนตรี ถํายทอดความร๎ูสึก ทางดนตรีอยํางอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันเข๎าใจความสัมพันธ์
ระหวํางดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคําดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิปัญญา
ไทย และสากล ร๎องเพลง และเลํนดนตรีในรูปแบบตํางๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี แสดงความร๎ูสึกที่มีตํอ
ดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ 

 นาฏศิลป ์มีความรู๎ความเข๎าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ ใช๎ศัพท์เบื้องต๎น 
ทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํานาฏศิลป์ ถํายทอดความร๎ูสึกความคิดอยํางอิสระ สร๎างสรรค์การ
เคลื่อนไหวในรูปแบบตํางๆ  ประยุกต์ใช๎นาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางนาฏศิลป์กับ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณคําของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
สากล 
คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ร๎ูและเข๎าใจเกี่ยวกับรูปรําง รูปทรง และจ าแนกทัศนธาตุของสิ่งตําง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและงาน
ทัศนศิลป์ มีทักษะพื้นฐานการใช๎วัสดุอุปกรณ์ในการสร๎างงานวาดภาพระบายสี  โดยใช๎เส๎น รูปรําง รูปทรง สี และ
พื้นผิว ภาพปะติด และงานปั้น งานโครงสร๎างเคลื่อนไหวอยํางงําย ๆ ถํายทอดความคิด ความร๎ูสึกจากเร่ืองราว
เหตุการณ์ ชีวิตจริง สร๎างงานทัศนศิลป์ตามที่ตนชื่นชอบ สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานของ
ตนเองร๎ูและเข๎าใจความส าคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น ตลอดจนการใช๎
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร๎างงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่นร๎ูและเข๎าใจแหลํงก าเนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง บทบาทหน๎าที่ 
ความหมาย ความส าคัญของบทเพลงใกล๎ตัวที่ได๎ยิน สามารถทํองบทกลอน ร๎องเพลง เคาะจังหวะ เคลื่อนไหวรํางกาย
ให๎สอดคล๎องกับบทเพลง อํานเขียน และใช๎สัญลักษณ์แทนเสียงและเคาะจังหวะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดนตรี เสียง
ขับร๎องของตนเอง มีสํวนรํวมกับกิจกรรมดนตรีในชีวิตประจ าวัน  ร๎ูและเข๎าใจเอกลักษณ์ของดนตรีในท๎องถิ่น  มีความ



27 
 

ชื่นชอบ เห็นความส าคัญและประโยชน์ของดนตรีตํอการด าเนินชีวิตของคนในท๎องถิ่นสร๎างสรรค์การเคลื่อนไหวใน
รูปแบบตําง ๆ สามารถแสดงทําทางประกอบจังหวะเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์  มีมารยาทในการชมการแสดง ร๎ูหน๎าที่
ของผู๎แสดงและผู๎ชมรู๎ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน เข๎ารํวมกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย 
ร๎ูและเข๎าใจการละเลํนของเด็กไทยและนาฏศิลป์ท๎องถิ่น ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเลํนพื้นบ๎านสามารถเชื่อมโยง
สิ่งที่พบเห็นในการละเลํนพื้นบ๎านกับการด ารงชีวิตของคนไทย  บอกลักษณะเดํนและเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทย
ตลอดจนความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์ไทยได๎ 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ร๎ูและเข๎าใจการใช๎ทัศนธาตุ รูปรําง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา มีทักษะพื้นฐานในการใช๎วัสดุอุปกรณ์ถํายทอด
ความคิด อารมณ์ ความร๎ูสึก สามารถใช๎หลักการจัดขนาด สัดสํวนความสมดุล น้ าหนัก แสงเงาตลอดจนการใช๎สีคูํตรง
ข๎ามที่เหมาะสมในการสร๎างงานทัศนศิลป์ ๒ มิติ ๓ มิติ เชํน งานสื่อผสม งานวาดภาพระบายสี งานปั้น งานพิมพ์ภาพ 
รวมทั้งสามารถสร๎างแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพื่อถํายทอดความคิดจินตนาการเป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ตําง ๆ และสามารถเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางงานทัศนศิลป์ที่สร๎างสรรค์ด๎วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
ที่แตกตํางกัน เข๎าใจปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์หลักการลด  และเพิ่มในงานปั้น การสื่อความหมายในงาน
ทัศนศิลป์ของตน ร๎ูวิธีการปรับปรุงงานให๎ดีขึ้นตลอดจนร๎ูและเข๎าใจคุณคําของงานทัศนศิลป์ที่มีผลตํอชีวิตของคนใน
สังคมร๎ูและเข๎าใจบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท๎อนชีวิตและสังคม  อิทธิพลของความเชื่อ ความศรัทธา ในศาสนา 
และวัฒนธรรมที่มีผลตํอการสร๎างงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่นร๎ูและเข๎าใจเกี่ยวกับเสียงดนตรี  เสียงร๎อง เคร่ืองดนตรี และ
บทบาทหน๎าที่ ร๎ูถึง การเคลื่อนที่ขึ้น ลง ของท านองเพลง องค์ประกอบของดนตรี ศัพท์สังคีตในบทเพลง ประโยค และ
อารมณ์ของบทเพลงที่ฟัง ร๎อง และบรรเลงเคร่ืองดนตรี ด๎นสดอยํางงําย ใช๎และเก็บรักษาเคร่ืองดนตรีอยํางถูกวิธี อําน 
เขียนโน๎ตไทยและสากลในรูปแบบตําง ๆ ร๎ูลักษณะของผู๎ที่จะเลํนดนตรีได๎ดี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ดนตรี ถํายทอดความร๎ูสึกของบทเพลงที่ฟัง สามารถใช๎ดนตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลป์และการเลําเร่ืองร๎ูและ
เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมตําง ๆ เร่ืองราวดนตรีใน
ประวัติศาสตร์ อิทธิพลของวัฒนธรรมตํอดนตรี ร๎ูคุณคําดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตํางกัน เห็นความส าคัญในการ
อนุรักษ์ร๎ูและเข๎าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ สามารถแสดงภาษาทํา นาฏยศัพท์พื้นฐาน สร๎างสรรค์การเคลื่อนไหวและ
การแสดงนาฏศิลป์ และการละครงําย ๆ ถํายทอดลีลาหรืออารมณ์ และสามารถออกแบบเคร่ืองแตํงกายหรืออุปกรณ์
ประกอบการแสดงงําย ๆ เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจ าวัน  แสดง
ความคิดเห็นในการชมการแสดง และบรรยายความร๎ูสึกของตนเองที่มีตํองานนาฏศิลป์ร๎ูและเข๎าใจความสัมพันธ์และ
ประโยชน์ของนาฏศิลป์และการละคร สามารถเปรียบเทียบการแสดงประเภทตําง ๆ ของไทยในแตํละท๎องถิ่น และสิ่งที่
การแสดงสะท๎อนวัฒนธรรมประเพณี เห็นคุณคําการรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุํมสาระที่ชํวยพัฒนาให๎ผู๎เรียน มีความร๎ู ความเข๎าใจ มี

ทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิต และร๎ูเทําทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความร๎ูเกี่ยวกับการด ารงชีวิต การ
อาชีพ และเทคโนโลยี มาใช๎ประโยชน์ในการท างานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์  และแขํงขันในสังคมไทยและสากล 
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีตํอการท างานสามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยําง
พอเพียงและมีความสุข  กลุํมสาระการเรียนร๎ูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุํงพัฒนาผู๎เรียนแบบองค์รวม เพื่อให๎มี
ความร๎ูความสามารถ มีทักษะในการท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตํอได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี ้

 การด ารงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน การชํวยเหลือตนเองครอบครัว  
และสังคมได๎ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม เน๎นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจใน
ผลส าเร็จของงาน เพื่อให๎ค๎นพบความสามารถความถนัดและความสนใจของตนเอง 

 การออกแบบและเทคโนโลยี เป็นสาระเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อยํางสร๎างสรรค์ โดยน า 
ความรู๎มาใช๎กับกระบวนการเทคโนโลยี สร๎างสิ่งของเคร่ืองใช๎ วิธีการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศการติดตํอสื่อสาร  
การค๎นหาข๎อมูล การใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศ การแก๎ปัญหาหรือ การสร๎างงาน คุณคําและผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 การอาชีพ เป็นสาระเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นตํออาชีพ เห็นความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีตํอ 
อาชีพ ใช๎เทคโนโลยีได๎เหมาะสม เห็นคุณคําของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที ่3 

 เข๎าใจวิธีการท างานเพื่อชํวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสํวนรวม ใช๎วัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือถูกต๎องตรงกับ 
ลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการท างาน มีลักษณะนิสัยการท างานที่กระตือรือร๎น ตรงเวลาประหยัด ปลอดภัย สะอาด 
รอบคอบ และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 

 เข๎าใจประโยชน์ของสิ่งของเคร่ืองใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีความคิดในการแก๎ปัญหาหรือสนองความต๎องการ 
อยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ มีทักษะในการสร๎างของเลํน ของใช๎อยํางงําย โดยใช๎กระบวนการเทคโนโลยี ได๎แกํ ก าหนด
ปัญหาหรือความต๎องการ รวบรวมข๎อมูล ออกแบบโดยถํายทอดความคิดเป็นภาพรําง 2 มิติ ลงมือสร๎าง และประเมินผล 
เลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์อยํางถูกวิธี เลือกใช๎สิ่งของเคร่ืองใช๎ ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์และมีการจัดการสิ่งของ
เคร่ืองใช๎ด๎วยการน ากลับมาใช๎ซ้ า 

 เข๎าใจและมีทักษะการค๎นหาข๎อมูลอยํางมีขั้นตอน การน าเสนอข๎อมูลในลักษณะตําง ๆ และวิธีดูแลรักษา 
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 เข๎าใจการท างานและปรับปรุงการท างานแตํละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะการท างานรํวมกัน ท างาน 
อยํางเป็นระบบและมีความคิดสร๎างสรรค์ มีลักษณะนิสัยการท างานที่ขยัน อดทน รับผิดชอบซื่อสัตย์ มีมารยาท และมี
จิตส านึกในการใช๎น้ า ไฟฟ้าอยํางประหยัดและคุ๎มคํา 

 เข๎าใจความหมาย วิวัฒนาการของเทคโนโลยี และสํวนประกอบของระบบเทคโนโลยีมีความคิดในการ 
แก๎ปัญหาหรือสนองความต๎องการอยํางหลากหลาย  น าความร๎ูและทักษะการสร๎างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร๎าง
สิ่งของเคร่ืองใช๎ตามความสนใจอยํางปลอดภัย โดยใช๎กระบวนการเทคโนโลยี ได๎แกํก าหนดปัญหาหรือความต๎องการ 
รวบรวมข๎อมูล ออกแบบโดยถํายทอดความคิดเป็นภาพรําง 3 มิติ หรือแผนที่ความคิด ลงมือสร๎าง และประเมินผล 
เลือกใช๎เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์ตํอชีวิต สังคมและมีการจัดการเทคโนโลยีด๎วยการแปรรูปแล๎วน า
กลับมาใช๎ใหมํ 

 เข๎าใจหลักการแก๎ปัญหาเบื้องต๎น มีทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ในการค๎นหาข๎อมูล เก็บรักษา ข๎อมูลสร๎าง 
ภาพกราฟิก สร๎างงานเอกสาร น าเสนอข๎อมูลและสร๎างชิ้นงานอยํางมีจิตส านึกและรับผิดชอบ 

 ร๎ูและเข๎าใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู ๎ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนร๎ูภาษาตํางประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่งในชีวิตประจ าวันเนื่องจาก

เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการติดตํอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความร๎ู การประกอบอาชีพ การสร๎างความเข๎าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคม
โลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความรํวมมือกับประเทศตํางๆ ชํวยพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความเข๎าใจตนเองและผู๎อื่นดีขึ้นเรียน 
ร๎ูและเข๎าใจความแตกตํางของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง มีเจตคติที่ดีตํอการใช๎ภาษาตํางประเทศ และใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อการสื่อสารได๎ รวมทั้งเข๎าถึงองค์ความร๎ู
ตํางๆ ได๎งํายและกว๎างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตภาษาตํางประเทศที่เป็นสาระการเรียนร๎ูพื้นฐาน ซึ่งก าหนด 
ให๎เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ สํวนภาษาตํางประเทศอ่ืน เชํน ภาษาฝร่ังเศส เยอรมัน 
จีน ญ่ีปุ่น อาหรับ บาลีและภาษากลุํมประเทศเพื่อนบ๎าน หรือภาษาอ่ืนๆ ให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดท า
รายวิชาและจัดการเรียนร๎ูตามความเหมาะสมกลุํมสาระการเรียนร๎ูภาษาตํางประเทศ  มุํงหวังให๎ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอ
ภาษาตํางประเทศ สามารถใช๎ภาษาตํางประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ตําง ๆ แสวงหาความร๎ู ประกอบอาชีพ และศึกษา
ตํอในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความร๎ูความเข๎าใจในเร่ืองราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและ
สามารถถํายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได๎อยํางสร๎างสรรค์ ประกอบด๎วยสาระส าคัญ ดังนี ้

 ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช๎ภาษาตํางประเทศในการฟัง-พูด-อําน-เขียน แลกเปลี่ยนข๎อมูล ขําวสาร แสดงความ 
ร๎ูสึกและความคิดเห็น ตีความ น าเสนอข๎อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองตํางๆ และสร๎างความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลอยํางเหมาะสม 

 ภาษาและวัฒนธรรม การใช๎ภาษาตํางประเทศตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาความสัมพันธ์ ความเหมือนและ 
ความแตกตํางระหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  ภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับวัฒนธรรมไทย 
และน าไปใช๎อยํางเหมาะสม 

 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช๎ภาษาตํางประเทศในการเชื่อมโยงความรู๎กับกลุํม 
สาระการเรียนรู๎อ่ืน เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู ๎และเปิดโลกทัศน์ของตน 

 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ์ตํางๆทั้งในห๎องเรียนและ 
นอกห๎องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาตํอประกอบอาชีพ  และแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูกับ
สังคมโลก 
คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร๎องที่ฟัง อํานออกเสียงตัวอักษร ค า กลุํมค า ประโยคงํายๆ และบทพูดเข๎าจังหวะงํายๆ  
ถูกต๎องตามหลักการอําน บอกความหมายของค าและกลุํมค าที่ฟังตรงตามความหมาย  ตอบค าถามจากการฟังหรืออําน
ประโยค บทสนทนาหรือนิทานงํายๆ 

 พูดโต๎ตอบด๎วยค าสั้นๆ งํายๆ ในการสื่อสารระหวํางบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช๎ค าสั่งและค าขอร๎องงํายๆ บอก 
ความต๎องการงํายๆ ของตนเอง พูดขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนบอกความร๎ูสึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตํางๆ  
ใกล๎ตัวหรือกิจกรรมตํางๆ ตามแบบที่ฟัง 
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 พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเร่ืองใกล๎ตัว จัดหมวดหมูํค าตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่ 
ฟังหรืออําน 

 พูดและท าทําประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา บอกชื่อและค าศัพท์งํายๆเกี่ยวกับ 
เทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยูํของเจ๎าของภาษา เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะ
กับวัย 

 บอกความแตกตํางของเสียงตัวอักษร ค า กลุํมค า และประโยคงํายๆ ของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย 
 บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน 
 ฟัง/พูดในสถานการณ์งํายๆ ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน 
 ใช๎ภาษาตํางประเทศ เพื่อรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว 
 มีทักษะการใช๎ภาษาตํางประเทศ (เน๎นการฟัง-พูด) สื่อสารตามหัวเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวโรงเรียน  

สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว อาหาร เคร่ืองดื่ม และเวลาวํางและนันทนาการ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 300-450 ค า (ค าศัพท์ที่
เป็นรูปธรรม) 

 ใช๎ประโยคค าเดียว (One Word Sentence) ประโยคเด่ียว (Simple Sentence) ในการสนทนาโต๎ตอบตาม 
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร๎อง และค าแนะน าที่ฟังและอําน อํานออกเสียงประโยค ข๎อความ นิทานและบทกลอน 
สั้นๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน เลือก/ระบุประโยคและข๎อความตรงตามความหมายของสัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายที่
อําน บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอํานบทสนทนา นิทานงํายๆ และเร่ืองเลํา 

 พูด/เขียนโต๎ตอบในการสื่อสารระหวํางบุคคล ใช๎ค าสั่ง ค าขอร๎อง และให๎ค าแนะน า พูด/เขียนแสดงความ 
ต๎องการ ขอความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์งํายๆ  พูดและเขียนเพื่อขอและให๎
ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกล๎ตัว พูด/เขียนแสดงความร๎ูสึกเกี่ยวกับเร่ืองตํางๆ ใกล๎ตัว กิจกรรม
ตํางๆ พร๎อมทั้งให๎เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

 พูด/เขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูม ิและตารางแสดง 
ข๎อมูลตํางๆ ที่ฟังและอําน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองตํางๆ ใกล๎ตัว 

 ใช๎ถ๎อยค า น้ าเสียง และกิริยาทําทางอยํางสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  
ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยูํของเจ๎าของภาษาเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

 บอกความเหมือน/ความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ การใช๎เคร่ืองหมายวรรคตอน และ 
การล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกตําง
ระหวํางเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ๎าของภาษากับของไทย 

 ค๎นคว๎า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืนจากแหลํงการเรียนร๎ู และน าเสนอด๎วยการ 
พูด/การเขียน 
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 ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา 
 ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎นและรวบรวมข๎อมูลตํางๆ 
 มีทักษะการใช๎ภาษาตํางประเทศ (เน๎นการฟัง-พูด-อําน-เขียน) สื่อสารตามหัวเร่ืองเกี่ยวกับตนเองครอบครัว  

โรงเรียน สิ่งแวดล๎อม อาหาร เคร่ืองดื่ม เวลาวํางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขายและลมฟ้าอากาศ 
ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 1,050 -1,200 ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

 ใช๎ประโยคเด่ียวและประโยคผสม (Compound Sentences) สื่อความหมายตามบริบทตําง ๆ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน มุํงให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยํางรอบด๎านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ ทั้งรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร๎างให๎เป็นผู๎มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและ
สร๎างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได๎ และอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุข 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมแนะแนว 

เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎ร๎ูจักตนเอง ร๎ูรักษ์สิ่งแวดล๎อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก๎ปัญหา 
ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด๎านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได๎อยํางเหมาะสมนอกจากนี้ยังชํวยให๎ครู
ร๎ูจักและเข๎าใจผู๎เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ชํวยเหลือและให๎ค าปรึกษาแกํผู๎ปกครองในการมีสํวนรํวมพัฒนาผู๎เรียน  โดย
ก าหนดไว๎ ให๎เรียน จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
2. กิจกรรมนักเรียน 

เป็นกิจกรรมที่มุํงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู๎น าผู๎ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท างานรํวมกัน การ
ร๎ูจักแก๎ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชํวยเหลือแบํงปันกัน เอ้ืออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให๎
สอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียน ให๎ได๎ปฏิบัติด๎วยตนเองในทุกขั้นตอน ได๎แกํ 
การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างานเน๎นการท างานรํวมกันเป็นกลุํม ตามความ
เหมาะสมและสอดคล๎องกับวุฒิภาวะของผู๎เรียน บริบทของสถานศึกษาและท๎องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด๎วย 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู๎บ าเพ็ญประโยชน์ ก าหนดให๎เรียน จ านวน 1ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม โดยก าหนดเป็นสัดสํวนกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคม  ชุมชน และท๎องถิ่นตามความสนใจใน
ลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตํอสังคม มีจิตสาธารณะ เชํน กิจกรรม
อาสาพัฒนาตําง ๆ กิจกรรมสร๎างสรรค์สังคม 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา     ท 11101                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                 
รายวิชาภาษาไทย           รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  1            เวลาเรียน     200    ชั่วโมง    
 

ศึกษาการอํานออกเสียงค า  ค าคล๎องจอง และข๎อความสั้น ๆ  บอกความหมายของค าและข๎อความที่อําน  ตอบ
ค าถามเร่ืองที่อําน  เลําเร่ืองยํอตลอดจนคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองที่อําน  เลือกอํานหนังสือและเสนอเร่ืองที่อําน  บอก
ความหมายของเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันได๎  และมีมารยาทในการอําน 
 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  เขียนสื่อสารด๎วยค าและประโยคงําย ๆ  
และมีมารยาทในการเขียน 
 โดยฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า  ค าสั่ง  จับใจความ  พูดแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองที่ฟังและดูทั้งสิ่งที่เป็น
ความรู๎และความบันเทิง  พูดสื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎ตามวัตถุประสงค์  และมีมารยาทในการฟัง  ดู และพูดบอกและ
เขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  เลขไทยรวมทั้งเขียนสะกดค าที่ตรงตามมาตราและไมํตรงตามมาตราตัวสะกด  ผัน
วรรณยุกต์  บอกความหมายของค า  เรียบเรียงค าเป็นประโยคงําย ๆ  และเขียนค าคล๎องจองได๎   
 เพื่อให๎ทํองจ าบทอาขยานหลักตามที่ก าหนดและบทอ่ืนตามที่สนใจ  บอกข๎อคิดที่ได๎จากการอํานหรือการฟัง
จากวรรณกรรม  ร๎อยแก๎วและร๎อยกรองส าหรับเด็กได๎ 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5 , ป.1/6 , ป.1/7 , ป.1/8 
ท 2.1  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 
ท 3.1  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5  
ท 4.1  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4  
ท.5.1  ป.1/1 , ป.1/2 
รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา     ท 12101                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                 
รายวิชาภาษาไทย           รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2            เวลาเรียน     200     ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการอํานออกเสียงและบอกความหมายของค า  ค าคล๎องจอง  ข๎อความและบทร๎อยกรองงํายๆ  ค าที่มีรูป
วรรณยุกต์  และไมํมีรูปวรรณยุกต์  ค าที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไมํตรงตามมาตรา  ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า  
อักษรน า  ค าที่มีตัวการันต์  ค าที่มี  รร  ค าที่มีพยัญชนะและสระที่ไมํออกเสียง    อธิบายความหมายของค าและข๎อความ  
จับใจความส าคัญของเร่ืองราวตํางๆ  เชํน  นิทาน  เร่ืองเลํา  บทเพลงและบทร๎อยกรองงํายๆ  เร่ืองรายจากบทเรียนที่อําน  
จากสื่อตํางๆ  น าความร๎ูที่ได๎ไปใช๎ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  ตั้งค าถามและตอบค าถามจากเร่ืองที่อําน  เลือกอําน
หนังสือได๎เหมาะสมกับความสนใจและวัย  ประยุกต์ความรู๎สึกที่ได๎จากการอํานมาแก๎ไขปัญหา อํานข๎อเขียนเชิงอธิบาย
และปฏิบัติตามค าสั่งหรือข๎อแนะน าเกี่ยวกับการใช๎สถานที่สาธารณะ  เคร่ืองใช๎ที่จ าเป็นในบ๎านและในโรงเรียน  มี
มารยาทในการอําน  เชํน  ไมํอํานออกเสียงรบกวนผู๎อ่ืน  ไมํเลํนกันขณะที่อําน  ไมํท าลายหนังสือ  ไมํควรแยํงกันอําน
หรือชะโงกหน๎าไปอํานขณะที่ผู๎อื่นก าลังอํานอยูํ 
 คัดลายมือ  เขียนสะกด  ประสมค า  ค า  ประโยคตามค าบอก  เร่ืองราว  แสดงความร๎ูสึก  แสดงความต๎องการ  
เขียนเร่ืองสั้นๆ  ตามจินตนาการ  ฝึกปฏิบัติตามหลักการเขียน  ใช๎ทักษะการเขียน  ประสบการณ์  และเขียนเร่ืองราวใน
ชีวิตประจ าวัน  เพื่อให๎มีทักษะและถูกต๎องสวยงาม  ตรงความหมายและสะกดการันต์ถูกต๎อง  ล าดับเหตุการณ์  ใช๎
ความรู๎และประสบการณ์ในการจดบันทึก  เพื่อน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยฟังค าแนะน า  ค าสั่งที่ซับซ๎อน  และปฏิบัติตาม  เลําเร่ืองที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความร๎ู  และความบันเทิง  
บอกสาระส าคัญของเร่ืองที่ฟังและดู  ตั้งค าถามและตอบค าถาม  พูดแสดงความคิดเห็นและแสดงความร๎ูสึกจากเร่ืองที่
ฟังและดู  พูดสื่อสารได๎ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ 
 บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  เลขที่  ๑ – ๑๐๐  อํานสะกดค า  แจกลูกค า  และอํานเป็นค าอําน  
และเขียนค าที่สะกดที่ตรงตามมาตราและไมํตรงตามมาตรา  ผันวรรณยุกต์  อักษรกลาง  อักษรสูง  อักษรต่ า  เขียนค าที่
มีตัวการันต์  ค าควบกล้ า  อักษรน า  ค าตรงข๎าม  ค าที่มี  รร  ที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  แตํงประโยคงํายๆ  จากภาพหรือค าที่
ก าหนดให๎  เขียนเรียบเรียงประโยคสั้นๆ  อธิบายลักษณะของค าคล๎องจอง  สืบทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
 เพื่อระบุข๎อคิดจากวรรณกรรม  ร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง  ส าหรับเด็ก  เชํน  นิทานพื้นบ๎าน  เร่ืองสั้นของท๎องถิ่น  
ปริศนาค าทาย   บทอาขยาน  บทร๎อยกรอง  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  ร๎องบทร๎องเลํนที่มีคุณคําในท๎องถิ่น
และบทร๎องเลํนของไทยตามที่ก าหนด  ทํองบทอาขยานตามที่ก าหนด  โดยใช๎ทักษะการอํานร๎อยแก๎ว  ร๎อยกรอง  ทักษะ
การเกิดกระบวนการน าไปใช๎เพื่อสื่อสาร  กระบวนการสืบค๎น  โดยใช๎เทคโนโลยี 
 เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาความร๎ูได๎ด๎วยตนเองตามศักยภาพ  เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีความใฝ่ร๎ูใฝ่
เรียน  และตระหนักถึงคุณคําของภาษาไทย  น าไปใช๎เป็นเคร่ืองมือแสวงหาความร๎ูในการด าเนินชีวิตในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข 
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 รหัสตัวชี้วัด 
 ท 1.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5 , ป.2/6 , ป.2/7 , ป.2/8 

ท 2.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4  
ท 3.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5 , ป.2/6 , ป.2/7  
ท 4.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5  
ท 5.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3  
รวมทั้งหมด  27  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา     ท  13101                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                 
รายวิชาภาษาไทย              รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  3               เวลาเรียน    200   ชั่วโมง    

 
 

ศึกษาการอํานออกเสียงค า ข๎อความ เร่ืองสั้นๆ และบทร๎อยกรองงํายๆ ได๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว  อธิบาย
ความหมายของค าและข๎อความที่อําน  ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเร่ืองที่อําน  ล าดับเหตุการณ์และ
คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองที่อํานโดยระบุเหตุผลประกอบ  สรุปความร๎ูและข๎อคิดจากเร่ืองที่อํานเพื่อน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันอํานหนังสือตามความสนใจ  อํานข๎อเขียนเชิงอธิบาย  ข๎อแนะน า    และปฏิบัติตามค าสั่ง   อธิบาย
ความหมายของข๎อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ   บอกคุณคําที่ได๎รับ และมีมารยาทในการอําน 
   การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียน      ตัวอักษรไทย      การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ 
ของคน  สัตว์ สิ่งของ สถานที่   เขียนบันทึกประจ าวัน  เขียนจดหมายลาครู  การเขียนเร่ืองตามจินตนาการจากค า ภาพ  
และหัวข๎อที่ก าหนด  ตามความคิดสร๎างสรรค์  และมีมารยาทในการเขียน 
  โดยฟังค าแนะน างําย ๆ เลํารายละเอียดเกี่ยวกับเร่ือง จับใจความ บอกสาระส าคัญ  ต้ังค าถามและตอบค าถาม พูด 
แสดงความคิดเห็น ความรู๎สึกจากเร่ืองที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความร๎ูและความบันเทิง เชํน  เร่ืองเลําและสารคดีส าหรับเด็ก   
นิทาน การ์ตูนเร่ืองขบขัน  การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เชํน การแนะน าตนเอง  การเลําประสบการณ์ในชีวิตการพูด 
ในโอกาสตํางๆ เชํน การพูดขอร๎อง การพูดทักทาย   การกลําวขอบคุณและขอโทษ  มีมารยาทในการฟัง การและการพูด 
 เพื่อเขียนสะกดค า   บอกความหมายของค า  สะกดค า การแจกลูก การอํานเป็นค า  มาตราตัวสะกดที่ตรงตาม
มาตราและไมํตรงตามมาตรา การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ า ค าควบกล้ า ค าที่มีอักษรน า ค าที่ประวิสรรชนีย์
และค าที่ไมํประวิสรรชนีย์  ค าที่มี ฤ ฤๅ   ค าที่ใช๎ บัน บรร   ค าที่ใช๎ รร ค าที่มีตัวการันต์ ความหมายของค า ชนิดของ
ค านามค าสรรพนาม  ค ากริยา  ใช๎พจนานุกรมค๎นหาความหมายของค า การแตํงประโยคเพื่อการสื่อสาร ประโยคบอกเลํา
ประโยคปฏิเสธ  ประโยคค าถาม  ประโยคขอร๎อง  ประโยคค าสั่ง    แตํงค าคล๎องจองและค าขวัญ  เลือกใช๎ภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถิ่นได๎เหมาะสมกับกาลเทศะระบุข๎อคิดที่ได๎จากการอํานวรรณกรรมเพื่อน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
ร๎ูจักเพลงพื้นบ๎าน  เพลงกลํอมเด็ก เพื่อปลูกฝัง  ความชื่นชมวัฒนธรรมท๎องถิ่น นิทานหรือเร่ืองในท๎องถิ่นเร่ืองสั้นงํายๆ 
ปริศนาค าทาย  บทร๎อยกรอง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อําน  ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร๎อย
กรองที่มีคุณคําตามความสนใจโดยการอธิบาย  กระบวนการอําน กระบวนการคิด กระบวนการกลุํม กระบวนการสร๎าง
ความตระหนัก กระบวนการเขียน กระบวนการฟัง พูด ดู เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดความร๎ูเกี่ยวกับการอําน กระบวนการเขียน
ในรูปแบบตําง ๆ หลักในการใช๎ภาษา มีทักษะการสื่อสาร สรุป วิเคราะห์ข๎อมูลจากเร่ืองและสื่อตําง ๆ ที่อําน ฟังและดู
เพื่อให๎เกิดความร๎ู ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนร๎ู แยกแยะ ตลอดจนน าไปตัดสินใจใช๎ในชีวิตประจ าวัน  เกิด
ทักษะในการพูด มีวินัย ใฝ่รู๎ใฝ่เรียนมุํงมั่นในการท างานและรักความเป็นไทย 
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รหัสตัวชี้วัด  
ท 1.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 , ป.3/6 , ป.3/7 , ป.3/8 , ป.3/9 
ท 2.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 , ป.3/6  
ท 3.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 , ป.3/6  
ท 4.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 , ป.3/6  
ท 5.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4  
รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา     ท 14101                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                 
รายวิชาภาษาไทย              รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4               เวลาเรียน    160    ชั่วโมง 
 
  

ศึกษาอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง อธิบายความหมายของค า  ประโยคและส านวน  อํานเร่ือง
สั้นๆตามเวลาที่ก าหนดและตอบค าถามจากเร่ืองที่อําน แยกข๎อเท็จจริง  และข๎อคิดเห็นคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองที่
อํานโดยระบุเหตุผลประกอบ  สรุปความร๎ูและข๎อคิดจากเร่ืองที่อํานเพื่อน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  อํานหนังสือที่มี
คุณคําตามความสนใจอยํางสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่อําน   มีมารยาทในการอําน 
 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึงบรรทัด   เขียนสื่อสารโดยใช๎ค าได๎ถูกต๎องชัดเจนและเหมาะสม  เขียน
แผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพความคิดเพื่อใช๎พัฒนางานเขียน  เขียนยํอความจากเร่ืองสั้นๆ  เขียนจดหมายถึงเพื่อน
และบิดามารดา   เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค๎นคว๎า  เขียนเร่ืองตามจิตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 
 โดยจ าแนกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจากเร่ืองที่ฟังและดู  พูดสรุปความ  พูดแสดงความร๎ูความคิดเห็นและ
ความรู๎สึก  ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเร่ืองที่ฟังและดู  รายงานเร่ืองหรือประเด็นที่ศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง  
การดูและการสนทนา   มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
 สะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบทตําง ๆ   ระบุชนิดและหน๎าที่ของค าในประโยคใช๎พจนานุกรม
ค๎นหาความหมายของค า   แตํงประโยคได๎ถูกต๎องตามหลักภาษา   แตํงบทร๎อยกรองและค าขวัญ  บอกความหมายของ
ส านวน  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น 
 ระบุข๎อคิดจากนิทานพื้นบ๎านหรือนิทานคติธรรม  อธิบายข๎อคิดจากการอํานเพื่อน าไปใช๎ในชีวิตจริง  ร๎องเพลง
พื้นบ๎าน  ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ 
 เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  ทักษะการสื่อสาร  สรุป  วิเคราะห์ข๎อมูลจากเร่ืองและสื่อตํางๆ ที่อํานฟังและ
ดู   เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  แยกแยะ ตัดสินใจน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  เกิดการใฝ่
เรียนรู๎   มีวินัย   มุํงมั่นในท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
 รหัสตัวชี้วัด 

   ท 1.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 , ป.4/6 , ป.4/7 , ป.4/8 
   ท 2.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 , ป.4/6 , ป.4/7 , ป.4/8 
   ท 3.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 , ป.4/6  
   ท 4.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 , ป.4/6 , ป.4/7  
   ท 5.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4  
รวมทั้งหมด  33  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา     ท  15101                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                 
รายวิชาภาษาไทย              รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5               เวลาเรียน    160    ชั่วโมง    
 

ศึกษาการอํานออกเสียงและการบอกความหมายของบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองที่ประกอบด๎วย      ค าที่มี
พยัญชนะควบกล้ า  ค าที่มีอักษรน า  ค าที่มีตัวการันต์  อักษรยํอและเคร่ืองหมายวรรคตอน ข๎อความที่เป็นการบรรยาย
และพรรณนา ข๎อความที่มีความหมายโดยนัย การอํานบทร๎อยกรองเป็นท านองเสนาะ  การอํานจับใจความจากสื่อ
ตํางๆ เชํน  วรรณคดีในบทเรียน  บทความ  บทโฆษณา งานเขียนประเภทโน๎มน๎าวใจ  ขําวและเหตุการณ์ประจ าวัน  
อํานงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข๎อแนะน า และปฏิบัติตาม ตาม เชํน การใช๎พจนานุกรม การใช๎วัสดุอุปกรณ์  การอําน
ฉลากยา  คูํมือและเอกสารของโรงเรียนที่เกี่ยวข๎องกับนักเรียน   ขําวสารทางราชการ การอํานหนังสือตามความ
สนใจ เชํน หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดรํวมกัน รวมถึงมีมารยาท
ในการอําน 

 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึงบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนสื่อสาร เชํน  
ค าขวัญ  ค าอวยพร  ค าแนะน าและค าอธิบายแสดงขั้นตอน เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพความคิดเพื่อใช๎พัฒนา
งานเขียน การเขียนยํอความจากสื่อตํางๆ เชํน นิทาน ความเรียงประเภทตํางๆ ประกาศ แจ๎งความ แถลงการณ์ จดหมาย 
ค าสอน โอวาท ค าปราศรัย   การเขียนจดหมายถึงผู๎ปกครองและญาติ เขียนแสดงความร๎ูสึกและความคิดเห็นได๎ตรงตาม
เจตนา การกรอกแบบรายการใบฝากเงินและใบถอนเงิน  ธนาณัติ แบบฝากสํงพัสดุไปรษณียภัณฑ์ การเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการ มีมารยาทในการเขียน 

 โดยพูดแสดงความรู๎ ความคิดเห็น  ความรู๎สึก  จับใจความ จากเร่ืองที่ฟังและดูจากสื่อตํางๆ เชํน เร่ืองเลํา   
บทความ   ขําวและเหตุการณ์ประจ าวัน โฆษณา  สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การวิเคราะห์ความนําเชื่อถือจากเร่ืองที่ฟังและดู
ในชีวิตประจ าวัน การรายงาน เชํน  การพูดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การพูดล าดับเหตุการณ์   มีมารยาทในการฟัง 
การดู และการพูด 
 เพื่อระบุชนิดและหน๎าที่ของค าในประโยค ได๎แกํ ค าบุพบท   ค าสันธาน  ค าอุทาน  ประโยคและสํวนประกอบ
ของประโยค ภาษาไทยมาตรฐาน  ภาษาถิ่น ค าราชาศัพท์  ค าที่มาจากภาษาตํางประเทศ กาพย์ยานี ๑๑ใช๎ส านวนที่เป็น
ค าพังเพยและสุภาษิตได๎ถูกต๎อง   
      สรุปเร่ืองจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อํานเชํน  นิทานพื้นบ๎าน   นิทานคติธรรม     เพลงพื้นบ๎าน 
วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนตามความสนใจ  ระบุความรู๎และข๎อคิดจากการอํานวรรณคดีและวรรณกรรมที่ 
สามารถน าไปใช๎ในชีวิตจริง ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ 
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รหัสตัวชี้วัด   
ท 1.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 , ป.5/6 , ป.5/7 , ป.5/8 
ท 2.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 , ป.5/6 , ป.5/7 , ป.5/8 , ป.5/9 
ท 3.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5  
ท 4.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 , ป.5/6 , ป.5/7  
ท 5.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4  
รวมทั้งหมด  33  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา     ท  16101                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                 
รายวิชาภาษาไทย              รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                เวลาเรียน     160    ชั่วโมง    
 
  

ศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองการอํานออกเสียงลักษณะตํางๆได๎ถูกต๎อง ทั้งร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง อธิบายความหมายของ
ค า ประโยคและข๎อความที่เป็นการใช๎โวหารภาพพจน์แบบตํางๆ   อธิบายความหมายโดยนัยจากเร่ืองที่อํานอยําง
หลากหลาย  แยกข๎อคิดเห็นและข๎อเท็จจริงจากเร่ืองที่อําน  วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่อํานเพื่อ
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎   อํานงานเขียนเชิงอธิบาย  ค าสั่ง  ข๎อแนะน าตํางๆและสามารถปฏิบัติตามได๎   ตลอดจน
ร๎ูจักเลือกอํานหนังสือที่มีคุณคําตามความสนใจเหมาะสมกับวัย   มีนิสัยรักการอํานและมารยาทที่ดีในการอําน 
 คัดลายมือตัวบรรจงคร่ึงบรรทัดและเต็มบรรทัดได๎ถูกต๎องตามแบบแผน เขียนสื่อสารโดยใช๎ค าได๎ถูกต๎อง 
กระชับ ชัดเจนและเหมาะสม สามารถเขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนผังความคิดเพื่อน ามาพัฒนารูปแบบงานเขียน
ได๎   เขียนยํอความหรือสรุปความจากเร่ืองที่อําน   สามารถเขียนจดหมายสํวนตัวและกิจธุระ   เขียนแสดงความร๎ูสึกและ
ความคิดเห็นได๎ตรงกับเจตนา  เขียนเร่ืองเชิงสร๎างสรรค์   บัตรอวยพร  กรอกรายการตํางๆและมีมารยาทที่ดีในการเขียน 
 โดยพูดแสดงความรู๎ ความคิดเห็นและความรู๎สึกจากเร่ืองที่ดูหรือฟัง   ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจาก
เร่ืองที่ดูหรือฟัง   วิเคราะห์ความนําเชื่อถือจากเร่ืองที่ดูหรือฟังอยํางมีเหตุผล 
พูดรายงานประเด็นที่ศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง ดูและสนทนาได๎   ตลอดจนมีมารยาทที่ดีในการดู  การฟังและการพูดได๎ 
 บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค าที่นําร๎ู
และควรร๎ูจากวงค าศัพท์ที่พบได๎ในชีวิตประจ าวันและวงวรรณกรรมเขียนเรียงความเป็นประโยคงํายๆ ตํอค าคล๎องจอง
งํายๆ  ร๎ูจักความหมายของส านวนไทยตํางๆ ตลอดจนการน าไปใช๎   สามารถใช๎ภาษาได๎เหมาะกับระดับของบุคคล  
ร๎ูจักลักษณะของภาษาถิ่นแตํละภาค 
 สามารถสรุปเร่ืองจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อําน   ระบุความร๎ูและข๎อคิดที่ได๎จากการอํานนั้ นรวมทั้ง
สามารถน าไปใช๎ได๎จริงในชีวิตประจ าวัน   อธิบายคุณคําของวรรณคดีและวรรณกรรม   ทํองจ าบทอาขยานหลักที่
ก าหนดหรือบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจได๎ 
 เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร   สรุป   วิเคราะห์ข๎อมูลจากเร่ืองและสื่อตํางๆที่อําน ฟัง
และดูเพื่อให๎เกิดความร๎ู  ความเข๎าใจ   มีสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎    แยกแยะ 
ตลอดจนน าไปตัดสินใจใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎   เกิดการใฝ่เรียนร๎ู   มีวินัย   มุํงมั่นในการท างาน   รักความเป็นไทย   
อยูํอยํางพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
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รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 , ป.6/7 , ป.6/8 , ป.6/9 
ท 2.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 , ป.6/7 , ป.6/8 , ป.6/9 
ท 3.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6  
ท 4.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6  
ท 5.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4  
รวมทั้งหมด  34  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ค  11101                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                 
รายวิชาคณิตศาสตร์                   รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                    เวลาเรียน     200     ชั่วโมง   
 
จ านวนและการด าเนินการ  

เขียนและอํานตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แสดงปริมาณของสิ่งของหรือจ านวนนับการนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2  
การนับลดทีละ 1 ตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย  

เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับหลักและคําของเลขโดดในแตํละหลัก  การใช๎เคร่ืองหมาย = ≠ > < บวก 
ลบ และบวก ลบระคนความหมายของการบวก การลบ การใช๎เคร่ืองหมาย เคร่ืองหมาย การบวก การลบที่ไมํมีการทด
การกระจาย การบวก ลบระคนวิเคราะห์และหาค าตอบของโจทย์ปัญหา การบวก การลบ การบวก ลบระคนของจ านวน
นับไมํเกินหนึ่งร๎อยและศูนย์การสร๎างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ  
การวัด  

บอกความยาว น้ าหนัก ปริมาตร ความจุ โดยใช๎หนํวยที่ไมํใชํหนํวยมาตรฐานการเปรียบเทียบความยาว สูงกวํา 
เต้ียกวํา ยาวกวํา สั้นกวํา ยาวเทํากัน สูงเทํากันการเปรียบเทียบน้ าหนัก หนักกวํา เบากวํา หนักเทํากันปริมาตรและความ
จุ มากกวํา น๎อยกวํา เทํากัน จุมากกวํา จุน๎อยกวํา จุเทํากัน    การวัดความยาว การชั่ง การตวงโดยใช๎หนํวยที่ไมํใชํหนํวย
มาตรฐาน ชํวงเวลาในแตํละวัน จ านวนวันและชื่อวันในสัปดาห์ กลางวัน กลางคืน เช๎า สาย เที่ยง บําย เย็น 
เรขาคณิต  

จ าแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม บอกชนิดของรูป
เรขาคณิตสองมิติวําเป็นรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม หรือรูปวงร ี 
พีชคณิต  

บอกจ านวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจ านวนที่เพิ่มขึ้นทีละ  1 ทีละ 2 และลดลง ทีละ 1 รูปและ
ความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปรําง ขนาดหรือสีที่สัมพันธ์กันอยํางใดอยํางหนึ่ง  
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ใช๎วิธีการที่หลากหลาย ใช๎ความร๎ู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง  
ๆ ได๎อยํางเหมาะสม ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎อง เชื่อมโยงความร๎ูตําง ๆ ในคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ มีความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์  
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รหัสตัวชี้วัด  
ค 1.1  ป.1/1 , ป.1/2 
ค 1.2  ป.1/1 , ป.1/2 
ค 2.1  ป.1/1 , ป.1/2 
ค 3.1  ป.1/1 
ค 4.1  ป.1/1 ,ป.1/2 
ค 6.1  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5 , ป.1/6  
รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ค  12101                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                 
รายวิชาคณิตศาสตร์                   รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                   เวลาเรียน     200    ชั่วโมง   
 
 
จ านวนและการด าเนินการ  

เขียนและอําน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงปริมาณของสิ่งของ หรือจ านวนนับการนับ
เพิ่มทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100  การนับลดทีละ 2 ทีละ 10 และ ทีละ 100 จ านวนคูํ จ านวนคี่หลักและคําของเลขโดด
ในแตํละหลัก การใช๎ 0 เพื่อยึดต าแหนํงของหลักตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 

เปรียบเทียบจ านวนนับโดยใช๎เคร่ืองหมาย = ≠ > < เรียงล าดับจ านวนไมํเกินห๎าจ านวนการบวก ลบ คูณ หาร 
และบวก ลบ คูณ หาร ระคน 

ความหมายของการคูณ การใช๎เคร่ืองหมาย × การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนไมํเกินสองหลัก การหาร การ
ใช๎เคร่ืองหมาย ÷ การหารที่ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลักวิเคราะห์และหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหา
ระคนการสร๎างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร จ านวนนับไมํเกินหนึ่งพันและศูนย์  
การวัด  

บอกความยาวเป็นเมตร และเซนติเมตรน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและขีดปริมาตรและความจุเป็นลิตรจ านวนเงินจาก
เงินเหรียญ และธนบัตรชนิดตํางๆ และคําของเงินเหรียญและธนบัตรเวลาบนหน๎าปัดนาฬิกา  ชํวง 5 นาทีเวลาเป็น
นาฬิกากับนาทีชํวง 5 นาทีวัน เดือน ปี จากปฏิทิน การอํานปฏิทิน เดือนและอันดับที่ของเดือน 

การวัดความยาว เมตร เซนติเมตร  การชั่งน้ าหนัก กิโลกรัม ขีด  เปรียบเทียบความยาว   น้ าหนักในหนํวยเดียวกัน
ปริมาตร   และความจุลิตร   คําของเงินเหรียญและธนบัตร   แก๎ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง และเงิน    
แก๎โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว บวก ลบการชั่ง บวก ลบการตวง บวก ลบ คูณ หารเงิน บวก ลบ หนํวยเป็นบาท 
เรขาคณิต  

บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติวําเป็นรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี    ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก   
ทรงกลม   หรือทรงกระบอก    จ าแนกรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปวงกลมกับทรงกลม,   รูปเรขาคณิต
สองมิติกับรูปเรขาคณิตสามมิติ     เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช๎แบบของรูปเรขาคณิตสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูป
วงกลม และรูปวงร ี 
พีชคณิต  

บอกจ านวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจ านวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100 และลดลงทีละ 2 ทีละ 
10 ทีละ 100  รูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปรําง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กันอยํางใดอยํางหนึ่ง  
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ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
       ใช๎วิธีการที่หลากหลาย ใช๎ความร๎ู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง  ๆ 
ได๎อยํางเหมาะสม ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎อง เชื่อมโยงความร๎ูตําง ๆ ในคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ มีความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์  

 
รหัสตัวชี้วัด  
ค 1.1  ป.2/1 , ป.2/2 
ค 1.2  ป.2/1 , ป.2/2 
ค 2.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5 , ป.2/6 
ค 2.2  ป.2/1 
ค 3.1  ป.2/1 ,ป.2/2 , ป.2/3 
ค 3.2  ป.2/1  
ค 4.1  ป.2/1 , ป.2/2  
ค 6.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5 ,ป.2/6 
รวมทั้งหมด  23  ตัวชี้วัด  
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ค  13101                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                 
รายวิชาคณิตศาสตร์                   รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                    เวลาเรียน     200   ชั่วโมง   
 
จ านวนและการด าเนินการ  

เขียนและอําน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงปริมาณของสิ่งของหรือจ านวนนับตัวเลข 
แสดงจ านวนในรูปกระจาย การนับเพิ่มทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และ ทีละ 50การนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 
และทีละ 50 

เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับ ไมํเกินหนึ่งแสนและศูนย์ โดยใช๎เคร่ืองหมาย = ≠ > <หลักและคําของเลข
โดดในแตํละหลักการใช๎ 0 เพื่อยึดต าแหนํงของหลักการเรียงล าดับจ านวนไมํเกินห๎าจ านวน   บวก ลบ คูณ หาร และ
บวก ลบ คูณ หารระคน ของจ านวนนับไมํเกินหนึ่งแสนและศูนย์ , การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนไมํเกินสี่หลัก, 
การคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก, การหารที่ตัวตั้งไมํเกินสี่หลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก  

วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบ ของโจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ การหาร , โจทย์ปัญหาระคนของ
การบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับไมํเกินหนึ่งแสนและศูนย์  การสร๎างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ 
การหาร  
การวัด  

บอก ความยาวเป็นเมตร เซนติเมตรและมิลลิเมตรน้ าหนักเป็นกิโลกรัม กรัม และขีด ปริมาตรและความจุเป็น
ลิตร มิลลิลิตร บอกเวลาบนหน๎าปัดนาฬิกา ชํวง 5 นาทีโดยใช๎จุด เลือกเคร่ืองมือ วัดความยาว ไม๎เมตร ไม๎บรรทัด สาย
วัดตัว สายวัดชนิดตลับเคร่ืองชั่ง เคร่ืองชั่งสปริง เคร่ืองชั่งน้ าหนักตัว เคร่ืองชั่งสองแขน เคร่ืองชั่งแบบตุ๎มถํวงเคร่ืองตวง 
ถัง ลิตร ช๎อนตวง กระบอกตวง ถ๎วยตวง เคร่ืองตวงน้ ามันเชื้อเพลิง และหยอดเคร่ือง 

เปรียบเทียบ ความยาว เมตร เซนติเมตรน้ าหนักการชั่ง กิโลกรัม กรัม ขีดปริมาตรและความจุของภาชนะ ใน
หนํวยเดียวกัน  

การคาดคะเน ความยาว เมตร เซนติเมตร, คาดคะเนน้ าหนัก กิโลกรัม, การคาดคะเนปริมาตรของสิ่งของและ
ความจุของภาชนะ ลิตร   การวัดความยาว เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร   การตวง ลิตร   มิลลิลิตร 

บอกความสัมพันธ์ ของหนํวยการวัด   ความยาว มิลลิเมตรกับเซนติเมตร    เซนติเมตรกับเมตร   หนํวยการชั่ง 
กิโลกรัมกับขีด    ขีดกับกรัม     กิโลกรัมกับกรัม,     ความสัมพันธ์ของหนํวยเวลา    นาทีกับชั่วโมง ชั่วโมงกับวัน     วัน
กับสัปดาห์    วันกับเดือน    เดือนกับปี   วันกับปี 

อํานและเขียน เวลาชํวง๕นาทีโดยใช๎จุด จ านวนเงินโดยใช๎จุด, บันทึกรายรับรายจําย, บันทึกกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ที่ระบุเวลา  

แก๎ปัญหาและแก๎โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง เงิน และเวลาบวก ลบ 
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เรขาคณิต  
บอก ชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นสํวนประกอบของสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติรูป

วงกลม รูปวงรี รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปห๎าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม รูปแปดเหลี่ยม, รูปเรขาคณิตตําง ๆ ที่อยูํใน
สิ่งแวดล๎อมรอบตัว  

ระบุ รูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรจากรูปที่ก าหนดให๎  เขียน ชื่อจุด เส๎นตรง รังสี สํวนของ เส๎นตรง 
มุม และสัญลักษณ์, รูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช๎แบบของรูปเรขาคณิตรูปเรขาคณิตสองมิติที่ก าหนดให๎ในแบบตําง ๆ  
พีชคณิต  

บอกจ านวนและความสัมพันธ์ ของแบบรูปของจ านวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 และลดลงทีละ 
3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 ทีละ 50 และแบบรูปซ้ าแบบรูปของรูปที่มีรูปรําง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ การ
วิเคราะห์ข๎อมูลและความนําจะเป็น รวบรวมและจ าแนกข๎อมูล เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวันอํานข๎อมูลจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทํงอยํางงําย  
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

ใช๎วิธีการที่หลากหลาย ใช๎ความร๎ู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง  
ๆ ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร 
การสื่อความหมาย และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎อง เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อ่ืน ๆ มีความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์  

 
รหัสตัวชี้วัด  
ค 1.1  ป.3/1 , ป.3/2 
ค 1.2  ป.3/1 , ป.3/2 
ค 2.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 ,ป.3/5 , ป.3/6 
ค 2.2  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
ค 3.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
ค 3.2  ป.3/1 , ป.3/2 
ค 4.1  ป.3/1 , ป.3/2 
ค 5.1  ป.3/1 , ป.3/2 
ค 6.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 , ป.3/6 
รวมทั้งหมด  28  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ค  14101                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                 
รายวิชาคณิตศาสตร์                   รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                    เวลาเรียน     160    ชั่วโมง   
  
จ านวนนับและการด าเนินการ  

เขียนและอําน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ ศูนย์ เศษสํวน และทศนิยมหนึ่ง
ต าแหนํงการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย   เปรียบเทียบและเรียงล าดับ จ านวนนับ และศูนย์ เศษสํวน และ
ทศนิยมหนึ่งต าแหนํง หลักและคําของเลขโดดในแตํละหลัก ของจ านวนนับ และการใช๎ ๐ เพื่อยึดต าแหนํงของหลัก  

บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคน จ านวนนับและศูนย์ การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนมากกวํา
สี่หลัก, การคูณจ านวนมากกวําหนึ่งหลักกับจ านวนมากกวําสองหลักการหารที่ตัวหารไมํเกินสามหลัก, การเฉลี่ย  

วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบ ของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับและศูนย์  โจทย์ปัญหา
การบวก การลบ, โจทย์ปัญหาการคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนมากกวํา สี่หลัก, โจทย์ปัญหาการคูณจ านวนมากกวํา
หนึ่งหลักกับจ านวนมากกวําสองหลัก, การหารที่ตัวหารไมํเกินสามหลักการบวก ลบ คูณ หารระคนและการสร๎างโจทย์
ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร  
การวัด  

บอกความสัมพันธ์ ของหนํวยการวัดความยาว เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร 
วากับเมตร, น้ าหนัก ปริมาตรหรือความจุหนํวยการชั่ง กรัมกับกิโลกรัม กิโลกรัมกับเมตริกตัน ขีดกับกรัมหนํวยการ
ตวง มิลลิลิตรกับลูกบาศก์เซนติเมตร มิลลิลิตรกับลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตรกับลิตรและหนํวยเวลา วินาทีกับนาที นาที
กับชั่วโมง ชั่วโมงกับวัน วันกับสัปดาห์ วันกับเดือน สัปดาห์กับปี เดือนกับปี วันกับปี  หาพื้นที่ ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
เป็นตารางหนํวยและตารางเซนติเมตร  บอกเวลาบนหน๎าปัดนาฬิกา เป็นนาฬิกาและนาที อํานและเขียนเวลาโดยใช๎จุด 
และบอกระยะเวลา คาดคะเน ความยาวเมตรเซนติเมตร น้ าหนักกิโลกรัม ขีดปริมาตรหรือความจุ ลิตร  แก๎โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับ การวัดความยาว การชั่ง การตวง เงิน และเวลา  อํานและเขียน  บันทึกรายรับ  รายจํายบันทึกกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ที่ระบุเวลาและการอํานตารางเวลา 
เรขาคณิต 

บอก ชนิดของมุม ชื่อมุม สํวนประกอบของมุม และเขียนสัญลักษณ์แทนมุม, เส๎นตรงหรือสํวนของเส๎นตรงคูํ
ใดขนานกัน พร๎อมทั้งใช๎สัญลักษณ์แสดงการขนาน, สํวนประกอบของรูปวงกลม จุดศูนย์กลาง รัศมี เส๎นผํานศูนย์กลาง 
และเส๎นรอบวงหรือเส๎นรอบรูปวงกลมรูปใดหรือสํวนใดของสิ่งของมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และจ าแนกได๎วํา
เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า, รูปเรขาคณิตสองมิติรูปใดเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร และบอกจ านวนแกน
สมมาตร การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช๎รูปเรขาคณิต  
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พีชคณิต  
บอกจ านวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจ านวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเทํากันแบบรูปของรูปเรขาคณิต

และรูปอ่ืน ๆ สถิติและความนําจะเป็นเบื้องต๎น รวบรวมและจ าแนกข๎อมูลอํานข๎อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแทํง
และตารางเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทํง  
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

ใช๎วิธีการที่หลากหลายแก๎ปัญหาใช๎ความร๎ู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
แก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม, ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสมใช๎
ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม
เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ, มีความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์  

 
รหัสตัวชี้วัด  

 ค 1.1  ป.4/1 , ป.4/2 
 ค 1.2  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 

ค 2.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 
ค 2.2  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 
ค 3.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 
ค 3.2  ป.4/1 
ค 4.1  ป.4/1 , ป.4/2 
ค 5.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 
ค 6.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 , ป.4/6 
รวมทั้งหมด  29  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ค  15101                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                 
รายวิชาคณิตศาสตร์                   รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                    เวลาเรียน    160     ชั่วโมง   
  
จ านวนและการด าเนินการ  

ความหมาย เขียนและอําน เศษสํวน จ านวนคละ และทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํง เศษสํวนแท๎ เศษเกิน 
เศษสํวนที่เทํากับจ านวนนับการเขียนจ านวนนับในรูปเศษสํวนการเขียนเศษเกินในรูปจ านวนคละและการเขียนจ านวน
คละในรูปเศษเกินเศษสํวนที่เทํากัน, เศษสํวนอยํางต่ า   การเขียนทศนิยมในรูปกระจายเขียนเศษสํวนในรูปทศนิยมและ
ร๎อยละ เขียนร๎อยละในรูปเศษสํวนและทศนิยม เขียนทศนิยมในรูปเศษสํวนและร๎อยละการเขียนเศษสํวนที่ตัวสํวนเป็น
ตัวประกอบของ 10 และ 100 ในรูปทศนิยมและร๎อยละ  

เปรียบเทียบและเรียงล าดับ เศษสํวนและทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํง หลัก คําประจ าหลัก และคําของเลขโดด
ในแตํละหลักของจ านวนนับ และทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํง, การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษสํวนที่ตัวสํวนตัว
หนึ่งเป็นพหุคูณของตัวสํวนอีก ตัวหนึ่ง  

บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณระคน ของเศษสํวน, การบวก การลบเศษสํวนที่ตัวสํวนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณ
ของตัวสํวนอีกตัวหนึ่ง, การคูณเศษสํวนกับจ านวนนับ, การคูณเศษสํวนกับเศษสํวน, การหารเศษสํวนด๎วยจ านวนนับ, 
การหารจ านวนนับด๎วยเศษสํวนการหารเศษสํวนด๎วยเศษสํวน  

บวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณระคน ของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํงการบวกและการ
ลบทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํง, การคูณทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํงกับจ านวนนับ การคูณทศนิยมหนึ่งต าแหนํงกับ
ทศนิยมหนึ่งต าแหนํง  

วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบ ของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับ เศษสํวน ทศนิยม และ
ร๎อยละ, การบวก การลบ การคูณ การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับ, โจทย์ปัญหาที่ใช๎
บัญญัติไตรยางศ์ โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ ทศนิยม โจทย์ปัญหาร๎อยละในสถานการณ์ตําง ๆ รวมถึงโจทย์
ปัญหาร๎อยละเกี่ยวกับการหาก าไร ขาดทุน การลดราคาและการหาราคาขาย   สร๎างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ จ านวนนับ, 
การบวก การลบ การคูณ การหารเศษสํวนการบวก ลบ คูณระคนของเศษสํวนและจ านวนนับ คําประมาณใกล๎เคียง 
จ านวนเต็มสิบ เต็มร๎อย และเต็มพันของจ านวนนับ 
และน าไปใช๎ได๎ 
การวัด 

บอกความสัมพันธ์ ของหนํวยการวัด ปริมาตร หรือความจุ หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม 
หาพื้นที่ ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยมวัดขนาดของมุม  หาปริมาตรหรือความจุของ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
แก๎ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม  
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เรขาคณิต  
บอกลักษณะและจ าแนกรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดตําง  ๆ ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด

ความสัมพันธ์และ จ าแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดตําง ๆ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน รูป
สี่เหลี่ยมด๎านขนาน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปสี่เหลี่ยมรูปวําวสํวนประกอบ ความสัมพันธ์ และจ าแนกรูปสามเหลี่ยมชนิด
ตําง ๆรูปสามเหลี่ยมแบํงตามลักษณะของด๎าน รูปสามเหลี่ยมแบํงตามลักษณะของมุม สํวนประกอบของรูปสามเหลี่ยม 
มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม    สร๎างมุมโดยใช๎โพรแทรกเตอร์สร๎างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  รูปสามเหลี่ยม และรูปวงกลม
สร๎างเส๎นขนานโดยใช๎ไม๎ฉาก  
พีชคณิต  

บอกจ านวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจ านวนที่ก าหนดให๎  
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  

เขียนแผนภูมิแทํงที่มีการยํนระยะของเส๎น แสดงจ านวนการเก็บรวบรวมข๎อมูลและการจ าแนกข๎อมูลอํานข๎อมูล
จากแผนภูมิแทํงเปรียบเทียบคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ตําง  ๆ เกิดขึ้นอยํางแนํนอน อาจจะเกิดขึ้น
หรือไมํก็ได๎ ไมํเกิดขึ้นอยํางแนํนอน  
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

ใช๎วิธีการที่หลากหลายแก๎ปัญหาใช๎ความร๎ู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
แก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม, ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสมใช๎
ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม
เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ, มีความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์  

 
รหัสตัวชี้วัด  
ค 1.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 
ค 1.2  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 
ค 1.3  ป.5/1 
ค 2.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 
ค 2.2  ป.5/1 
ค 3.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 
ค 3.2  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 
ค 4.1  ป.5/1 
ค 5.1  ป.5/1 , ป.5/2 
ค 5.2  ป.5/1 
ค 6.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 , ป.5/6 
รวมทั้งหมด  29  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ค  16101                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                 
รายวิชาคณิตศาสตร์                   รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                   เวลาเรียน     160     ชั่วโมง 
  
จ านวนและการด าเนินการ  

เขียนและอําน ทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํงการเขียนทศนิยมในรูปกระจาย, การเขียนทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํง
ในรูปเศษสํวนการเขียนเศษสํวนที่ตัวสํวนเป็นตัวประกอบของ 10, 100, 1,000 ในรูปทศนิยม  

เปรียบเทียบและเรียงล าดับ เศษสํวนและทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํง, หลัก คําประจ าหลัก และคําของเลขโดดใน
แตํละหลักของทศนิยมสามต าแหนํง  

บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคน ของเศษสํวน จ านวนคละ และทศนิยม, การบวก การลบ การคูณ 
การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคน   ทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํง  
วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบ โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ จ านวนนับ เศษสํวน จ านวนคละ ทศนิยม และ
ร๎อยละ  การสร๎างโจทย์ปัญหา การคูณ การหาร และการคูณ หารระคนของทศนิยม, โจทย์ปัญหาร๎อยละในสถานการณ์
ตําง ๆ รวมถึงโจทย์ปัญหาร๎อยละเกี่ยวกับการหาก าไร ขาดทุน การลดราคา การหาราคาขาย การหาราคาทุน และ
ดอกเบี้ย  

บอกคําประมาณใกล๎เคียงจ านวนเต็ม หลักตําง ๆ ของจ านวนเต็มหมื่น เต็มแสน และเต็มล๎านนับ และน าไปใช๎
ได๎คําประมาณของทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํง, สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมูํแจกแจงการบวก การคูณ การบวก ลบ 
คูณ หารระคน ห.ร.ม และ ค.ร.น จ านวนนับตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ และ ตัวประกอบเฉพาะ  
การวัด  

อธิบายเส๎นทางหรือบอกต าแหนํงของสิ่งตําง ๆ โดยระบุทิศทางและระยะทางจริง จากรูปภาพ แผนที่ และ 
แผนผัง ทิศ การบอกต าแหนํงโดยใช๎ทิศ มาตราสํวน การอํานแผนผังหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช๎ความยาวของด๎าน
และสมบัติของเส๎นทแยงมุมหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูป วงกลมแก๎ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของ
รูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลมคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม, โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป พื้นที่ของรูปสี่เหลียม  
และพื้นที่ของรูปวงกลมปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก, เขียนแผนผังแสดงต าแหนํงของสิ่งตําง ๆ และ
แผนผังแสดงเส๎นทางการเดินทางและการเขียนแผนผังโดยสังเขป 
เรขาคณิต 

บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นสํวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิดสมบัติของเส๎นทแยงมุม ของรูปสี่เหลี่ยมชนิดตําง ๆคุณสมบัติของเส๎นตรงที่ขนาน
กันโดยอาศัยมุมแย๎งและอาศัยผลบวกของขนาดของมุมภายในที่อยูํบนข๎างเดียวกันของเส๎นตัดเป็น  180 องศา ม, 
ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และ พีระมิด จากรูปคลี่หรือรูปเรขาคณิตสองมิติ , สร๎างรูป
สี่เหลี่ยมชนิดตําง 
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พีชคณิต  
แก๎ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปเขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหา  และแก๎สมการพร๎อมทั้งตรวจค าตอบ , 

สมการเชิงเส๎นที่มีตัวไมํทราบคําหนึ่งตัว, การแก๎สมการโดยใช๎สมบัติของการเทํากันเกี่ยวกับการบวก  การลบ การคูณ 
หรือการหาร, การแก๎โจทย์ปัญหาด๎วยสมการ การวิเคราะห์ข๎อมูลและความนําจะเป็น  

อํานข๎อมูลจากกราฟเส๎น และแผนภูมิรูป วงกลม , เขียนแผนภูมิแทํงเปรียบเทียบและกราฟเส๎น, อธิบาย
เหตุการณ์โดยใช๎ค าวํา เกิดขึ้นอยํางแนํนอน อาจจะเกิดขึ้นหรือไมํก็ได๎ ไมํเกิดขึ้นอยํางแนํนอนคาดคะเนเกี่ยวกับการ
เกิดขึ้นของเหตุการณ์ตําง ๆ  
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

ใช๎วิธีการที่หลากหลายแก๎ปัญหาใช๎ความร๎ู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
แก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม, ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสมใช๎
ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม
เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ          ในคณิตศาสตร์    และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ  มีความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์  
 
รหัสตัวชี้วัด  
ค 1.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 
ค 1.2  ป.6/1 , ป.6/2  
ค 1.3  ป.6/1 , ป.6/2  
ค 1.4  ป.6/1 , ป.6/2 
ค 2.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 
ค 2.2  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 
ค 3.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 
ค 3.2  ป.6/1 , ป.6/2  
ค 4.1  ป.6/1  
ค 4.2  ป.6/1  
ค 5.1  ป.6/1 , ป.6/2  
ค 5.2  ป.6/1 
ค 6.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 
รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ว  11101                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                 
รายวิชาวิทยาศาสตร์                  รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                   เวลา     80    ชั่วโมง   
 
 

ศึกษาเกี่ยวกับเร่ือง  ความแตกตํางระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมํมีชีวิต  ลักษณะและหน๎าที่ของโครงสร๎างภายนอก
ของพืชและสัตว์  ลักษณะหน๎าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์  ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ  จัด
จ าแนกลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท๎องถิ่นโดยใช๎ลักษณะภายนอก          เป็นเกณฑ์  ลักษณะหรือสมบัติของวัสดุที่ใช๎ท า
ของเลํนของใช๎ในชีวิตประจ าวัน  และการจัดกลุํมวัสดุ         ที่ใช๎ท าของเลํนของใช๎  แรงดึงและแรงผลักท าให๎วัตถุ
เคลื่อนที่  ไมํเคลื่อนที่  และเปลี่ยนแปลงรูปรํางเมื่อ   ถูกแรงกระท า  องค์ประกอบและสมบัติทางกายภาพของดินใน
ท๎องถิ่น  สิ่งที่ปรากฏในท๎องฟ้าเวลากลางวันและกลางคืน  ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  และดวงดาว 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความร๎ู  สังเกต  เปรียบเทียบ  อธิบาย  ส ารวจตรวจสอบ  
การสืบค๎นข๎อมูล  และการอภิปราย  เพื่อให๎เกิดความร๎ู  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนร๎ู  สามารถใน
การตัดสินใจ  และจัดจ าแนกเป็นกลุํมได๎ 
 เพื่อให๎เห็นคุณคําของการน าความร๎ูไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  
และคํานิยมที่เหมาะสม 
 

รหัสตัวชี้วัด  
ว 1.1  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 
ว 1.2  ป.1/1 
ว 3.1  ป.1/1 , ป.1/2 
ว 4.1  ป.1/1 
ว 6.1  ป.1/1 
ว 7.1  ป.1/1 
ว 8.1 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5 , ป.1/6 , ป.1/7 
รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ว  12101                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                 
รายวิชาวิทยาศาสตร์                   รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                   เวลาเรียน     80   ชั่วโมง       
 
 

ศึกษาเกี่ยวกับเร่ือง  น้ า  แสง  อากาศ  เป็นปัจจัยที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์  การตอบสนองตํอ
แสง  อุณหภูมิและการสัมผัส  รํางกายมนุษย์สามารถตอบสนองตํอ  แสง  อุณหภูมิ  และการสัมผัส  ปัจจัยที่จ าเป็นตํอ
การด ารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์  ประโยชน์ของพืชและสัตว์ในท๎องถิ่น  เปรียบเทียบสมบัติของวัสดุที่
น ามาท าของเลํนของใช๎ในชีวิตประจ าวัน  เลือกใช๎วัสดุและสิ่งของตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสมและปลอดภัย  อธิบายแรงที่
เกิดจากแมํเหล็ก  การน าแมํเหล็กมาใช๎ประโยชน์  แรงไฟฟ้าที่เกิดจากการถูวัตถุบางชนิด  ไฟฟ้าเป็นพลังงาน  
ยกตัวอยํางเคร่ืองใช๎ไฟฟ้าในบ๎านที่เปลี่ยนพลังงานเป็นพลังงานอ่ืน  จ าแนกประเภทของดินโดยใช๎สมบัติทางกายภาพ
เป็นเกณฑ์  ความส าคัญของดวงอาทิตย์ 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  วางแผนการสังเกต  ส ารวจ  ตรวจสอบ  ศึกษาค๎นคว๎า  บันทึกข๎อมูล  จัด
กลุํม  เปรียบเทียบ  ทดลอง  อภิปราย 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสาร  ใช๎เทคโนโลยีสิ่งที่เรียนร๎ู  มีความสามารถตั้งค าถาม  
เลือกใช๎วัสดุอุปกรณ์  แสดงความคิดเห็นรวบรวมข๎อมูล  น าเสนอผลงานในการตัดสินใจน าความร๎ูไปใช๎ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์คุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ว 1.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5 
ว 1.2  ป.2/1 
ว 3.1  ป.2/1 , ป.2/2 
ว 4.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 
ว 5.1  ป.2/1 , ป.2/2 
ว 6.1  ป.2/1 
ว 7.1  ป.2/1 
ว 8.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5 , ป.2/6 , ป.2/7 , ป.2/8 
รวมทั้งหมด  23  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ว  13101                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                 
รายวิชาวิทยาศาสตร์                  รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                   เวลาเรียน     80    ชั่วโมง   
 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับเร่ือง  ลักษณะตําง ๆ ของสิ่งมีชีวิตใกล๎ตัว  เปรียบเทียบและระบุลักษณะที่คล๎ายคลึงกันของพํอ
แมํกับลูกวําเป็นการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สูญพันธุ์ไปแล๎ว  และด ารงพันธุ์มาจนถึง
ปัจจุบัน  สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นของตนและอธิบายความส าพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม  ทรัพยากรธรรมชาติและ
การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติที่กํอให๎เกิดปัญหาสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น  การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางประหยัดคุ๎มคํา  
ชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็นสํวนประกอบของ  ของเลํน  ของใช๎  การใช๎ประโยชน์ของวัสดุแตํละชนิด  ผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุเมื่อถูกแรงกระท า  หรือท าให๎ร๎อนขึ้น  หรือท าให๎เย็นลง  ประโยชน์และอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ  ผลของการออกแรงกระท าตํอวัตถุ  การตกของวัตถุสูํพื้นโลก  และแรงที่
โลกดึงดูดวัตถุ  แหลํงพลังงานธรรมชาติที่ใช๎ผลิตไฟฟ้า  ความส าคัญของพลังงานไฟฟ้า และการใช๎ไฟฟ้าอยํ าง
ประหยัดและปลอดภัย  สมบัติทางกายภาพของน้ าจากแหลํงน้ าในท๎องถิ่น  สํวนประกอบและความส าคัญของอากาศ  
การเคลื่อนที่ของอากาศที่มีผลจากความแตกตํางของอุณหภูมิ  การขึ้น – ตกของดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  การเกิด
กลางวัน  กลางคืน  และการก าหนดทิศ 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะหาความร๎ู  การส ารวจ  ตรวจสอบ  บันทึกข๎อมูล  จัดกลุํมข๎อมูล  
เปรียบเทียบและน าเสนอผล  อธิบายแสดงความคิดเห็น  เพื่อให๎เกิดความร๎ู  ความคิด  ความเข๎าใจ  เห็นคุณคําของการ
น าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม 
 

รหัสตัวชี้วัด  
ว 1.2  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 
ว 2.1  ป.3/1 
ว 2.2  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
ว 3.1  ป.3/1 , ป.3/2 
ว 3.2  ป.3/1 , ป.3/2 
ว 4.1  ป.3/1 , ป.3/2 
ว 5.1  ป.3/1 , ป.3/2 
ว 6.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
ว 7.1  ป.3/1 
ว 8.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 , ป.3/6 , ป.3/7 , ป.3/8 
รวมทั้งหมด  28  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ว  14101                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                 
รายวิชาวิทยาศาสตร์                  รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                  เวลาเรียน      80    ชั่วโมง       
 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองหน๎าที่ของทํองล าเลียงและปากใบของพืช  ปัจจัยที่ส าคัญของพืชตํอการเจริญเติบโตของพืช
และการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช  การตอบสนองตํอสภาพแวดล๎อมภายนอกของพืช  พฤติกรรมของสัตว์ที่
ตอบสนองตํอแสง  อุณหภูมิและการสัมผัส  การเคลื่อนที่ของแสงจากแหลํงก าเนิด การสะท๎อนของแสง  ที่ตกกระทบ
วัตถุ  ตัวกลางของแสง  การหักเหของแสงเมื่อผํานตัวกลางตํางชนิดกัน  การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า  
เซลล์สุริยะ  แสงขาวประกอบด๎วยแสงสีตํางๆ ปรากฏการณ์ร๎ุงกินน้ า  การเกิดดิน สํวนประกอบของดิน  ชนิดและ
สมบัติของดินที่ใช๎ปลูกพืชในท๎องถิ่น  ระบบสุริยะประกอบด๎วยดวงอาทิตย์  ดาวเคราะห์ ตาวหาง และวัตถุในท๎องฟ้า 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทดลอง  อธิบาย  จ าแนก  ส ารวจ  ระบุชนิด  สร๎างแบบจ าลอง  ตั้งค าถาม  
วางแผนการสังเกต  เสนอวิธีส ารวจตรวจสอบ  ศึกษาค๎นคว๎า  คาดการณ์  เลือกอุปกรณ์  บันทึกข๎อมูล  น าเสนอผลจัด
แสดงผลงาน  แสดงความคิดเห็น  สรุปผล 
 เพื่อให๎เกิดความร๎ูความเข๎าใจและสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนร๎ู  ตระหนักและเห็นคุณคําของสิ่งแวดล๎อม  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  น าความร๎ูไปใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางมีจิตวิทยาศาสตร์อยํางมีคุณธรรมตํอชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อม 
 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ว 1.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 
ว 5.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 , ป.4/6 
ว 6.1  ป.4/1 , ป.4/2 
ว 7.1  ป.4/1 
ว 8.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 , ป.4/6 , ป.4/7 , ป.4/8 
รวมทั้งหมด  21  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ว  15101                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                 
รายวิชาวิทยาศาสตร์                  รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                  เวลาเรียน      80    ชั่วโมง  
 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองสํวนประกอบของดอกและโครงสร๎างที่เกี่ยวข๎องกับการสืบพันธุ์ของพืชดอก  การสืบพันธุ์
ของพืชดอก  การขยายพันธุ์พืช  วัฏจักรของพืชดอกบางชนิด  การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์ วัฏจักรชีวิตของสัตว์
บางชนิด  ลักษณะของตนเองและคนในครอบครัว  การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในแตํละรํุน  พืช
ดอกและพืชไมํมีดอก  พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคูํ  สมบัติของวัสดุชนิดตํางๆเกี่ยวกับความยืดหยุํน  ความแข็ง  
ความเหนียว  การน าความร๎อน  การน าไฟฟ้าและความหนาแนํน  การน าวัสดุไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  การหาแรงลัพธ์
ของแรงสองแรงซึ่งอยูํในแนวเดียวกันที่กระท าตํอวัตถุ  ความดันอากาศ  ความดันของของเหลว  แรงพยุงของของเหลว  
การลอยตัวและการจมของวัตถุ  แรงเสียดทานและประโยชน์ของแรงเสียดทาน  การเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง  
การเกิดเสียงสูงเสียงต่ า  เสียงดังและเสียงคํอย  อันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อฟังเสียงดังมากๆ  การเกิดเมฆ  หมอก  น้ าค๎าง  ฝน
และลูกเห็บ  การเกิดวัฏจักรน้ า  สร๎างเคร่ืองมืออยํางงํายในการวัดอุณหภูมิ  ความชื้น และความกดอากาศ  การเกิดลม
และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  การเกิดทิศและปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาว 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สังเกต  ระบุ  อธิบาย  น าความร๎ูไปใช๎ประโยชน์  ส ารวจ  เปรียบเทียบ  
จ าแนก  ทดลอง  สืบค๎นข๎อมูล  อภิปราย  ออกแบบ  สร๎างเคร่ืองมืออยํางงําย  การตั้งค าถาม  วางแผนการสั งเกต  เสนอ
การส ารวจตรวจสอบ  หรือศึกษาค๎นคว๎าและคาดการณ์  เลือกอุปกรณ์  บันทึกข๎อมูล  สร๎างค าถามใหมํ  แสดงความ
คิดเห็นอยํางอิสระ  สรุปสิ่งที่ได๎เรียน  น าเสนอ  จัดแสดง  ผลงาน  เขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให๎
ผู๎อ่ืนเข๎าใจ 
 เพื่อให๎เกิดจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความร๎ูการแก๎ปัญหา  ร๎ูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสํวน
ใหญํมีรูปแบบที่แนํนอน  สามารถอธิบายและตรวจสอบได๎ภายใต๎ข๎อมูลและเคร่ืองมือที่มีอยูํในชํวงเวลานั้นๆ เข๎าใจวํา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สังคมและสิ่งแวดล๎อมมีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กันสื่อสารสิ่งที่ เรียนร๎ูและน าความร๎ูไปใช๎
ประโยชน ์
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รหัสตัวชี้วัด  
ว 1.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 
ว 1.2  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 
ว 3.1  ป.5/1 , ป.5/2 
ว 4.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 
ว 4.2  ป.5/1 
ว 5.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 
ว 6.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 
ว 7.1  ป.5/1  
ว 8.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 , ป.5/6 , ป.5/7 , ป.5/8 
รวมทั้งหมด  34  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ว  16101                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                 
รายวิชาวิทยาศาสตร์                  รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                   เวลาเรียน     80    ชั่วโมง  
 
 
  ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของมนุษย์  การท างานที่สัมพันธ์กันของระบบยํอยอาหาร ระบบหายใจและ
ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ สารอาหารและความจ าเป็นที่รํางกายต๎องได๎รับสารอาหารในสัดสํวนที่เหมาะสมกับ
เพศและวัย ความสัมพันธ์ของกลุํมสิ่งมีชีวิตในแหลํงที่อยูํตํางๆ มีความสัมพันธ์กันและมีความสัมพันธ์กับแหลํงที่อยูํใน
ลักษณะของแหลํงอาหาร แหลํงสืบพันธุ์และแหลํงเลี้ยงดูลูกอํอน ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซํ
อาหารและสายใยอาหาร ความสัมพันธ์ระหวํางการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น  แหลํง
ทรัพยากรธรรมชาติในแตํละท๎องถิ่นที่เป็นประโยชน์ตํอการด ารงชีวิต  ผลของการเพิ่ มขึ้นของประชากรมนุษย์ตํอการ
ใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ  ภัยพิบัติจากธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ท าให๎สิ่งแวดล๎อมเปลี่ยนแปลงเป็นผลท าให๎พืช
และสัตว์ป่าบางชนิดสูญพันธุ์  แนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม รํวมจัดท าโครงการเฝ้า
ระวังรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน  สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๏ส  การจ าแนกสารโดยใช๎
สถานะ   การน าไฟฟ้า  การน าความร๎อนหรือสมบัติอ่ืน เป็นเกณฑ์  วิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกันโดยการรํอน การ
ตกตะกอน  การกรอง การระเหิด    การระเหยแห๎ง  จ าแนกประเภทของสารตํางๆ ที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน โดยใช๎สมบัติ
และการใช๎ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์  การเลือกใช๎สารแตํละประเภทได๎อยํางถูกต๎องและปลอดภัย สมบัติของสาร 
เมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ การเปลี่ยนแปลงที่ท าให๎เกิดสารใหมํและมีสมบัติเปล่ียนแปลงไป    การ
เปลี่ยนแปลงของสารที่กํอให๎เกิดผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม    การตํอวงจรไฟฟ้าอยํางงําย  ตัวน าไฟฟ้าและ
ฉนวนไฟฟ้าการตํอเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม  การตํอหลอดไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม  แบบขนาน  การเกิดสนามแมํเหล็ก
รอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผําน  จ าแนกประเภทของหิน โดยใช๎ลักษณะของหิน สมบัติของหินเป็นเ กณฑ์   การ
เปลี่ยนแปลงของหิน  ธรณีพิบัติภัยที่มีผลตํอมนุษย์และสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่นการเกิดฤดู ข๎างขึ้นข๎างแรม สุริยุปราคา 
จันทรุปราคา   ความก๎าวหน๎าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ                              
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อธิบาย วิเคราะห์  ส ารวจ  อภิปราย  สืบค๎นข๎อมูล  มีสํวนรํวม ทดลอง  
จ าแนก  การน าความร๎ูไปใช๎ประโยชน์  สร๎างแบบจ าลอง  การตั้งค าถาม  วางแผนการสังเกต  เสนอการส ารวจ
ตรวจสอบ  หรือศึกษาค๎นคว๎าและคาดการณ์  เลือกอุปกรณ์  บันทึกข๎อมูล  สร๎างค าถามใหมํ  แสดงความคิดเห็นอยําง
อิสระ  สรุปสิ่งที่ได๎เรียน  น าเสนอ  จัดแสดง  ผลงาน  เขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจ 

เพื่อให๎เกิดความร๎ูความเข๎าใจและสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนร๎ู  ตระหนักและเห็นคุณคําของสิ่งแวดล๎อม  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  น าความร๎ูไปใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางมีจิตวิทยาศาสตร์อยํางมีคุณธรรมตํอชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อม 

 
 



63 
 

รหัสตัวชี้วัด  
ว 1.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 
ว 2.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 
ว 2.2  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 
ว 3.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 
ว 3.2  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 
ว 5.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 
ว 6.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 
ว 7.1  ป.6/1 
ว 7.2  ป.6/1 
ว 8.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 , ป.6/7 , ป.6/8 
รวมทั้งหมด  37  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ส  11101                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ                                 
รายวิชาสังคมศึกษา                 รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                 เวลาเรียน     80    ชั่วโมง    
 
  

ศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือประวัติของศาสดาที่ตนเองนับถือ   แบบอยํางในการด าเนินชีวิต  และข๎อคิดจาก
ประวัติ  สาวก   สามเณรบัณฑิต   วัณณุปถชาดก   สุวัณสามชาดก   ชาดกเร่ืองเลํา   ความหมาย ความส าคัญและการ
แสดงความเคารพตํอพระรัตนตรัย   ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท   3   ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมที่ตนเองนับ
ถือตามที่ก าหนด   การสวดมนต์   แผํเมตตา   มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาชิกในพระพุทธศาสนา หรทอการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนเองนับถือ   การบ าเพ็ญประโยชน์ตํอวัด  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชน 
 ศึกษาการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  โรงเรียน  ตัวอยํางความสามารถและความดีของตนเอง  ของ
ผู๎อ่ืน  และบอกผลของการกระท านั้น  โครงสร๎าง  บทบาท  หน๎าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  บทบาท  
สิทธิ  หน๎าที่ของตนเองในครอบครัวและในโรงเรียน   การตัดสินใจและท ากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 
 ร๎ูและเข๎าใจการใช๎จํายเงินในชีวิตประจ าวันที่ไมํเกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม  การใช๎ทรัพยากรใน
ชีวิตประจ าวันอยํางประหยัด 
 ร๎ูและเข๎าใจสิ่งตํางๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  และมนุษย์สร๎างขึ้น 
 *   ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญทางศาสนาในท๎องถิ่น 
 *   การใช๎ทรัพยากรของท๎องถิ่นในชีวิตประจ าวันได๎อยํางประหยัด 
 *   โบราณสถาน  โบราณวัตถุของท๎องถิ่น 
 โดยกระบวนการอธิบาย   การบบรรยาย   การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   การสาธิต   การสืบค๎น   
การแสดงบทบาทสมมุติ   การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลุํม   การใช๎แหลํงเรียนร๎ู   การใช๎เทคโนโลยี   
การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน   การปฏิบัติจริง   การน าเสนอในร๎ูแบบตํางๆ 
 เพื่อให๎มีความร๎ู   ความเข๎าใจเกี่ยวกับศาสนา  ศีลธรรม   จริยธรรม  หน๎าที่พลเมือง   เศรษฐศาสตร์   และ
ภูมิศาสตร์   ศรัทธา   ยึดมั่นในศาสนาที่ตนเองนับถือ   มีคุณธรรมจริยธรรม   มีความรับผิดชอบ   ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎   
เห็นคุณคําของหลักเศรษฐกิจพอเพียง   เห็นความส าคัญของเหตูการณ์ในปัจจุบันและอดีต   และรํวมอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นและเชื่อมโยงสูํโลกกว๎าง 
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รหัสตัวชี้วัด  

 ส 1.1  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4 
ส 1.2  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3  
ส 2.1  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3  
ส 2.2  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3  

 ส 3.1  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3  
ส 3.2  ป.1/1    
ส 5.1  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5 
ส 5.2  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 
รวมทั้งหมด   25   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ส  12101                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ                                 
รายวิชาสังคมศึกษา                 รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                 เวลาเรียน      80     ชั่วโมง     
 
  

ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนเองนับถือ  พุทธประวัติตั้งแตํประสูติจนถึง
การออกผนวช   หรือประวัติศาสดาที่ตนเองนับถือตามที่ก าหนด   และข๎อคิดจากประวัติสาวก   สามเณรราหุล   ชาดก   
วรุณชาดก   เร่ืองเลํา   วารินทชาดก   และศาสนิกชนตัวอยํางตามที่ก าหนด   ความหมายความส าคัญและการเคารพพระ
รัตนตรัย   การปฏิบัติตามหลักธรรม   โอวาท  3  ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมที่ตนเองนับถือตามที่ก าหนด   
การท าความดีของตนเอง   การสวดมนต์   แผํเมตตา   มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา   หรือการพัฒนา
จิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนเองนับถือตามที่ก าหนด   ชื่อศาสนา   ศาสดา   และความส าคัญของคุมภีร์ของศาสนาที่
ตนเองนับถือ   การปฏิบัติตนในศาสนพิธี    พิธีกรรม   และวันส าคัญทางศาสนาตามที่ก าหนด 
 ศึกษาการปฏิบัติตนตามข๎อตกลง   กติกา   กฎ   ระเบียบ   และหน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน   การ
ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย   การแสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด   ความเชื่อ   และการปฏิบัติของบุคคลอ่ืนที่
แตกตํางกันโดยปราศจากอคติ   และสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นสํวนหนึ่งของชุมชน   ผู๎มีบทบาท   อ านาจในการ
ตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน 
 ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค๎าและบริการที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   ที่มาของรายได๎และรายจํายของ
ตนเองและครอบครัว   รายรับ  -  รายจํายของตนเอง   ผลดีของการใช๎จํายที่เหมาะสมกับรายได๎และการออม   การ
แลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการโดยวิธีตํางๆ   
 ศึกษาสิ่งตําง  ๆ  ที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สร๎างขึ้น  ซึ่งปรากฏระหวํางโรงเรียนกับบ๎านและลักษณะทาง
กายภาพของสิ่งตําง  ๆ  ที่ปรากฏในลูกโลก   แผนที่   แผนผัง   และภาพถําย   ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหวําง
โลก   ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์   และคุณคําของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติและทางสังคม   การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ   
ที่ใช๎แล๎วไมํหมดไป   และที่ใช๎แล๎วหมดไป 
 *   บุคคลส าคัญทางศาสนาของจังหวัด 
 *   ผู๎มีบทบาท  อ านาจในการตัดสินใจในโรงเรียน 
 *   ทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่น   ทรัพยากรที่ใช๎ในการผลิตสินค๎าพื้นเมือง   อาชีพในชุมชน 
      อาชีพในท๎องถิ่น 
 *คุณคําของวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น   งานเทศกาลท๎องถิ่น 
 โดยกระบวนการอธิบาย   การบรรยาย   การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   การสาธิต   การสืบค๎น   
การแสดงบทบาทสมมุติ   การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลุํม   การใช๎แหลํงเรียนร๎ู   การใช๎เทคโนโลยี   
การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน   การปฏิบัติจริง   การน าเสนอในร๎ูแบบตํางๆ 
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 เพื่อให๎มีความร๎ู   ความเข๎าใจเกี่ยวกับศาสนา  ศีลธรรม   จริยธรรม  หน๎าที่พลเมือง   เศรษฐศาสตร์   และ
ภูมิศาสตร์   ศรัทธา   ยึดมั่นในศาสนาที่ตนเองนับถือ   มีคุณธรรมจริยธรรม   มีความรับผิดชอบ   ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎   
เห็นคุณคําของหลักเศรษฐกิจพอเพียง   เห็นความส าคัญของเหตูการณ์ในปัจจุบันและอดีต   และรํวมอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นและเชื่อมโยงสูํโลกกว๎าง 
 
 รหัสตัวชี้วัด 
 ส 1.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5 , ป.2/6 , ป.2/7 

ส 1.2  ป.2/1 , ป.2/2  
ส 2.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4  
ส 2.2  ป.2/1 , ป.2/2 

 ส 3.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4  
ส 3.2  ป.2/1 , ป.2/2  
ส 5.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3  
ส 5.2  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4  
รวมทั้งหมด   28   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ส  13101                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ                                 
รายวิชาสังคมศึกษา                 รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                 เวลาเรียน      80     ชั่วโมง  
 
  
 ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของพระพุทธศาสนา   และศาสนาที่ตนนับถือ   ในฐานะที่เป็นรากฐานส าคัญของ
วัฒนธรรมไทย   พุทธประวัติตั้งแตํการบ าเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน   การด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติสาวก   
ชาดก   เร่ืองเลํา   และศาสนิกชน   ตามที่ก าหนดความหมาย   ความส าคัญของพระไตรปิฎก   หรือคัมภีร์ของศาสนาที่
ตนนับถือ   การแสดงความเคารพตํอพระรัตนตรัย   และการปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท  3   ในพระพุทธศาสนา   หรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด   และความส าคัญและการปฏิบัติตนตํอศาสนวัตถุ   
ศาสนสถาน   ศาสนบุคคล   และสาวกของศาสนาอ่ืน  ๆ  และศาสนาที่ตนนับถือการปฏิบัติตนในศาสนพิธี   พิธีกรรม
และวันส าคัญทางศาสนาตามที่ก าหนด 
 ศึกษาประโยชน์และการปฏิบัติตนตามประเพณี   และวัฒนธรรมในครอบครัว   และท๎องถิ่น   พฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตของตนเองและผู๎อ่ืน   ที่อยูํในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย   บทบาทหน๎าที่ของสมาชิกของชุมชน   ใน
การมีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง  ๆ   ตามกระบวนการประชาธิปไตย   ความแตกตํางของกระบวนการการตัดสินใจในชั้น
เรียนโรงเรียนและชุมชน 
 ศึกษาความต๎องการและความจ าเป็นในการใช๎สินค๎าและบริการในการด ารงชีวิต   การใช๎จํายของตนเอง
ทรัพยากรที่มีอยูํจ ากัด   มีผลตํอการผลิตและบริโภคสินค๎าและบริการ   สินค๎าและบริการที่รัฐจัดหา   และให๎บริการแกํ
ประชาชน   ความส าคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี 
 ศึกษาการใช๎แผนที่   แผนผังและภาพถํายในการหาข๎อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน   การพึ่งพาสิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต๎องการพื้นฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพ 
 *   บุคคลส าคัญทางศาสนาประเพณี   งานเทศกาล   ทรัพยากร   อาชีพของท๎องถิ่น 
 *   บุคคลส าคัญในท๎องถิ่น 
 โดยกระบวนการอธิบาย   การบบรรยาย   การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   การสาธิต   การสืบค๎น   
การแสดงบทบาทสมมุติ   การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลุํม   การใช๎แหลํงเรียนร๎ู   การใช๎เทคโนโลยี   
การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน   การปฏิบัติจริง   การน าเสนอในร๎ูแบบตํางๆ 
 เพื่อให๎มีความร๎ู   ความเข๎าใจเกี่ยวกับศาสนา  ศีลธรรม   จริยธรรม  หน๎าที่พลเมือง   เศรษฐศาสตร์   และ
ภูมิศาสตร์   ศรัทธา   ยึดมั่นในศาสนาที่ตนเองนับถือ   มีคุณธรรมจริยธรรม   มีความรับผิดชอบ   ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎   
เห็นคุณคําของหลักเศรษฐกิจพอเพียง   เห็นความส าคัญของเหตูการณ์ในปัจจุบันและอดีต   และรํวมอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นและเชื่อมโยงสูํโลกกว๎าง 
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รหัสตัวชี้วัด  

 ส 1.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 , ป.3/6 , ป.3/7 
ส 1.2  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3  
ส 2.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4  
ส 2.2  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3  
ส 3.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3  
ส 3.2  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3  
ส 5.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3  
ส 5.2  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 
รวมทั้งหมด   31   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ส  14101                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ                                 
รายวิชาสังคมศึกษา                 รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                 เวลาเรียน     80    ชั่วโมง        
 
  

ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ   ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจสรุป
ประวัติตั้งแตํบรรลุธรรม   จนถึงประกาศธรรม   เห็นคุณคําและปฏิบัติตนตามแบบอยํางการด าเนินชีวิตและข๎อคิดจาก
ประวัติสาวก   พระอุรุเวลกัสสปะ   ชาดก   เร่ืองกุฏิทูสกชาดก   และเร่ืองเลําและศาสนิกชนตัวอยํางตามที่ก าหนด  
แสดงความเคารพพระรัตนตรัยปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท  3   ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด   ชื่นชมการท าความดีของตนเอง   บุคคลในครอบครัวโรงเรียน   การสวดมนต์แผํ
เมตตามีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด   
มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีการปฏิบัติตนในศาสนพิธี   พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนาที่ก าหนด 
 ศึกษาวิธีการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานสมาชิกที่ดีของชุมชนวิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่
เด็กทุกคนพึงได๎รับตามกฎหมาย   ความแตกตํางทางวัฒนธรรมของกลุํมคนในท๎องถิ่นวิชาการ   อยูํรํวมกันอยํางสันติ
สุขในชีวิตประจ าวัน   อธิบายอ านาจอธิปไตยและความส าคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าและบริการ   สิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะ
ผู๎บริโภค   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันของตนเอง 
 ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล๎อมทางกายภาพของชุมชนที่สํงผลตํอการด าเนินชีวิตในจังหวัด   การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล๎อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น   การมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมในจังหวัด 
 *   ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญทางศาสนาในท๎องถิ่น 
 *   การใช๎ทรัพยากรของท๎องถิ่นใสชีวิตประจ าวันได๎อยํางประหยัด 
 โดยกระบวนการอธิบาย   การบบรรยาย   การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   การสาธิต   การสืบค๎น   
การแสดงบทบาทสมมุติ   การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลุํม   การใช๎แหลํงเรียนร๎ู   การใช๎เทคโนโลยี   
การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน   การปฏิบัติจริง   การน าเสนอในร๎ูแบบตํางๆ 
 เพื่อให๎มีความร๎ู   ความเข๎าใจเกี่ยวกับศาสนา  ศีลธรรม   จริยธรรม  หน๎าที่พลเมือง   เศรษฐศาสตร์   และ
ภูมิศาสตร์   ศรัทธา   ยึดมั่นในศาสนาที่ตนเองนับถือ   มีคุณธรรมจริยธรรม   มีความรับผิดชอบ   ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎   
เห็นคุณคําของหลักเศรษฐกิจพอเพียง   เห็นความส าคัญของเหตูการณ์ในปัจจุบันและอดีต   และรํวมอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นและเชื่อมโยงสูํโลกกว๎าง 
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รหัสตัวชี้วัด  
 ส  1.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 , ป.4/6 , ป.4/7 , ป.4/8 

ส  1.2  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3  
ส  2.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5  
ส  2.2  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 

 ส  3.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3  
ส  3.2  ป.4/1 , ป.4/2  
ส  5.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3  
ส  5.2  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 
รวมทั้งหมด   30    ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ส  15101                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ                                 
รายวิชาสังคมศึกษา                 รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                  เวลาเรียน     80    ชั่วโมง     
 
  

ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ   ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
และหลักในการพัฒนาชาติไทยพุทธประวัติตั้งแตํเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจส าคัญ  แบบอยํางการด าเนินชีวิต
และข๎อคิดจากประวัติสาวก   พระโสณโกฬิวิสะ   ชาดก   เร่ืองเลําจูฬเสฏฐิ   ชาดก   วัณณาโรห   ชาดก   และศาสนิกชน
ตัวอยํางตามที่ก าหนด   ความส าคัญและองค์ประกอบของพระไตรปิฎก   กานแสดงความเคารพ   พระรัตนตรัยและการ
ปฏิบัติตามไตรสิกขา   และหลักธรรมโอวาท  3   ในพระพุทธศานาหรือหลักธรรมของสาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด   
การสวดมนต์แผํเมตตา   มรสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา   หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่ก าหนด   การปฏิบัติตนในศาสนพิธี   พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนาตามที่ก าหนดและอภิปราย
ประโยชน์ที่ได๎รับจากการเข๎ารํวมกิจกรรม   มรรยาททางความเป็นศาสนิกชน 
 ศึกษาวิธีการปฏิบัติตนตามสถานภาพ   บทบาทสิทธิเสรีภาพและหน๎าที่ในฐานะพลเมืองดี การป้องกันคุ๎มครอง
ตนเองหรือผู๎อ่ืนจากการละเมิดสิทธิเด็ก   ร๎ูและเข๎าใจวัฒนธรรมไทย   ที่มีผลตํอการด าเนินชีวิตในสังคมไทย   การ
อนุรักษ์และเผยแพรํภูมิปัญญาท๎องถิ่นของชุมชน   โครงสร๎างอ านาจหน๎าที่และความส าคัญของการปกครองสํวน
ท๎องถิ่น   บทบาทหน๎าที่และวิธีการเข๎าด ารงต าแหนํงของผู๎บริหารท๎องถิ่น 
 ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตสินค๎าและบริการแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ในการท ากิจกรรม
ตําง  ๆ   ในครอบครัว   โรงเรียนและชุมชน   หลักการส าคัญและประโยชน์ของสหกรณ์  บทบาทหน๎าที่เบื้องต๎นของ
ธนาคารการจ าแนกผลดีและผลเสียของการกู๎ยืม 
 ศึกษาเกี่ยวกับต าแหนํง  ( พิกัดภูมิศาสตร์   ละติจูดลองติจูด )   สภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลตํอ
ลักษณะการต้ังถิ่นฐานและการย๎ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค   อิทธิพลของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติที่กํอเกิดวิถีชีวิต
ลากหลายสร๎างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค   การสะท๎อนให๎เห็นผลจากการรักษาและการท าลายสภาพแวดล๎อม   และ
เสนอแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล๎อมในภูมิภาพสิ่งแวดล๎อมในจังหวัด 
 *   ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญทางศาสนาในท๎องถิ่น 
 *   การใช๎ทรัพยากรของท๎องถิ่นในชีวิตประจ าวันได๎อยํางประหยัด 
 โดยกระบวนการอธิบาย   การบบรรยาย   การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   การสาธิต   การสืบค๎น   
การแสดงบทบาทสมมุติ   การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลุํม   การใช๎แหลํงเรียนร๎ู   การใช๎เทคโนโลยี   
การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน   การปฏิบัติจริง   การน าเสนอในร๎ูแบบตํางๆ 
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เพื่อให๎มีความร๎ู   ความเข๎าใจเกี่ยวกับศาสนา  ศีลธรรม   จริยธรรม  หน๎าที่พลเมือง   เศรษฐศาสตร์   และ
ภูมิศาสตร์   ศรัทธา   ยึดมั่นในศาสนาที่ตนเองนับถือ   มีคุณธรรมจริยธรรม   มีความรับผิดชอบ   ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎   
เห็นคุณคําของหลักเศรษฐกิจพอเพียง   เห็นความส าคัญของเหตุการณ์ในปัจจุบันและอดีต   และรํวมอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นและเชื่อมโยงสูํโลกกว๎าง 
 รหัสตัวชี้วัด  
 ส  1.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 , ป.5/6 , ป.5/7 

ส  1.2  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3  
ส  2.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4  
ส  2.2  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3  

 ส  3.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3  
ส  3.2  ป.5/1 , ป.5/2 
ส  5.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 
ส  5.2  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 
รวมทั้งหมด    28    ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ส  16101                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ                                 
รายวิชาสังคมศึกษา                 รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                  เวลาเรียน     80     ชั่วโมง         
 
  

ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติหรือศาสนาที่ตนนับถือ   ประวัติ
ศาสดาตอนปลงอายุสังขาร   ปัจฉิมสาวก   ปรินิพพาน   การถวายพระเพลิง   แจกพระบรมสารีริกธาตุและสังเวชนีย
สถาน  4   ประพฤติหรือปฏิบัติตามแบบอยํางการด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติพุทธสาวก   ได๎แกํ   พระราธะ
ศาสนิกชนตัวอยําง   ได๎แกํ   พํอขุนรามค าแหงมหาราช   สมเด็จพระมหาสมถเจ๎ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส   ชาดก   
ได๎แกํ   ทีฆีติโกสลชาดกและสัพพทาฐิชาดก   เคารพพระรัตนตรัยและศรัทธา  4   ปฏิบัติตามไตรสิกขา  อริยสัจ  4   
โอวาท  3   พุทธศาสนสุภาษิตและการท าความดีของบุคคลในประเทศ  ฝึกพัฒนาจิตเพื่ อการเรียนร๎ูตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือปฏิบัติตามหลักธรรมส าคัญ   ของศาสนาอ่ืน  ๆ   เชํน   หลักสัทธาบัญญัติ  10  ประการ  ศาสนพิธี
และศาสนสถานของศาสนาตําง  ๆ  ประโยชน์ของการเข๎ารํวมในศาสนพิธี  พิธีกรรมและกิจกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและปฏิบัติตนได๎ถูกต๎อง   แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ   ปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวัน   ของครอบครัวและชุมชน   เชํน   กฎหมายจราจร   กฎหมายทะเบียนราษฎร   
กฎหมายยาเสพติดให๎โทษ    

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธ ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม   แสดงออกถึงมรรยาทไทย
ได๎เหมาะสมถูกกาลเทศะ   อธิบายคุณคําทางวัฒนธรรมที่แตกตํางกันระหวํางกลุํมคนในสังคมความส าคัญในการใช๎
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย   เปรียบเทียบบทบาทหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับ
รัฐบาล   ที่สํงเสริมประชาธิปไตยในท๎องถิ่นและประเทศ   อธิบายบทบาทของผู๎ผลิตที่มีความรับผิดชอบ   บทบาทของ
ผู๎บริโภคที่รู๎เทําทัน   วิธีและประโยชน์ของทรัพยากรอยํางยั่งยืน   ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ผลิต  ผู๎บริโภค  ธนาคารและ
รัฐบาล   ยกตัวอยํางการรวมกลุํมทางเศรษฐกิจภายในท๎องถิ่น  ใช๎เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์   ระบุลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของประเทศ   อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ   
การเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน    

ศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อมทาง สังคมในประเทศ  จัดท าแผนการใช๎
ทรัพยากรในชุมชน  รวบรวมรายงาน  หรือน าเสนอเกี่ยวกับโบราณสถานโบราณวัตถุ   สถานที่ทํองเที่ยว   สถานที่
ส าคัญแหลํงเรียนรู๎   และภูมิปัญญาท๎องถิ่นในเขตธนบุรี 
 ศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนและภูมิปัญญาท๎องถิ่น   ประยุกต์ความสามารถในการสื่อสาร   การคิด   การแก๎ปัญหา   
การใช๎ทักษะชีวิต   ตระหนักในคุณคํา   ภาคภูมิใจและหวงแหนในความเป็นชาติไทยได๎แกํ  มีความรักชาติศาสน์
กษัตริย์   ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัยใฝ่เรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างานและมีจิตเป็นจิตสาธารณะ 
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โดยกระบวนการอธิบาย   การบรรยาย   การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   การสาธิต   การสืบค๎น   
การแสดงบทบาทสมมุติ   การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลุํม   การใช๎แหลํงเรียนร๎ู   การใช๎เทคโนโลยี   
การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน   การปฏิบัติจริง   การน าเสนอในรูปแบบตํางๆ 
 เพื่อให๎มีความร๎ู   ความเข๎าใจเกี่ยวกับศาสนา  ศีลธรรม   จริยธรรม  หน๎าที่พลเมือง   เศรษฐศาสตร์   และ
ภูมิศาสตร์   ศรัทธา   ยึดมั่นในศาสนาที่ตนเองนับถือ   มีคุณธรรมจริยธรรม   มีความรับผิดชอบ   ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎   
เห็นคุณคําของหลักเศรษฐกิจพอเพียง   เห็นความส าคัญของเหตูการณ์ในปัจจุ บันและอดีต   และรํวมอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นและเชื่อมโยงสูํโลกกว๎าง 
  

รหัสตัวชี้วัด  
 ส  1.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 , ป.6/7 , ป.6/8 , ป.6/9 

ส  1.2  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4  
ส  2.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6  
ส  2.2  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 

 ส  3.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3  
ส  3.2  ป.6/1 , ป.6/2  
ส  5.1  ป.6/1 , ป.6/2 
ส  5.2  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 
รวมทั้งหมด   32    ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ส  11102                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ                                 
รายวิชาประวัติศาสตร์                 รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                  เวลาเรียน   40   ชั่วโมง  
 
                        

ศึกษาเกี่ยวกับวันเดือนปี และการนับวันเวลาตามปฏิทินที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  ล าดับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันตามวันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว ความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล๎อม สิ่งของเคร่ืองใช๎ หรือการด าเนินชีวิตของตนเอง กับสมัยของพํอ แมํ ปู่ ยํา ตา ยาย  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
อดีต ที่มีผลกระทบตํอตนเองในปัจจุบัน     ความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ส าคัญชองชาติไทยและการ
ปฏิบัติตน สถานที่ส าคัญ ซึ่งเป็นแหลํงวัฒนธรรมในชุมชน สิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจในท๎องถิ่น  โบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ของท๎องถิ่น  ประวัติของวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหารและคลองขุดมหาสวัสดิ์   (กรอบสาระท๎องถิ่น) 
                       โดยใช๎กระบวนการ  การอธิบาย   บรรยาย อภิปราย สอบถาม สัมภาษณ์ การสาธิต สืบค๎น  การแสดง
บทบาทสมมุติ ใช๎สถานการณ์จ าลอง กระบวนการกลุํม การใช๎แหลํงเรียนร๎ู ใช๎เทคโนโลยี การบูรณาการ เรี ยนร๎ูโดย
โครงงาน การปฏิบัติจริง และการน าเสนอในรูปแบบตําง ๆ    

เพื่อให๎มีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ มีความรับผิดชอบ ท างานรํวมกับผู๎อ่ืน 
ได๎  มีสํวนรํวมในกิจกรรมของห๎องเรียน และเห็นความส าคัญของเหตุการณ์ในปัจจุบันและอดีต  
 

รหัสตัวชี้วัด  
              ส  4.1  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 

ส  4.2  ป.1/1 , ป.1/2 
ส  4.3  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3    
รวมทั้งหมด   8   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ส  12102                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ                                 
รายวิชาประวัติศาสตร์                  รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                  เวลาเรียน     40    ชั่วโมง   
 
                       ศึกษาเกี่ยวกับเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว หรือ
ชีวิตของตนเองโดยใช๎หลักฐานที่เกี่ยวข๎อง การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนของตนเองจากอดีต
ถึงปัจจุบัน ผลการกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตํอวิถีชีวิตของคนในชุมชน บุคคลที่ท าประโยชน์ตํอท๎องถิ่นหรือ
ประเทศชาติ ตัวอยํางวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว๎   ศึกษาประวัติของวัด
ชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร   คลองขุดมหาสวัสดิ์  และการคมนาคมในเขตตลิ่งชัน  (กรอบสาระท๎องถิ่น) 
                        โดยใช๎กระบวนการ    การบรรยาย  อภิปราย สอบถาม การสัมภาษณ์การสาธิต สืบค๎น  การแสดง
บทบาทสมมุติ    การใช๎สถานการณ์จ าลอง    กระบวนการกลุํมการใช๎แหลํงการเรียนร๎ูการใช๎เทคโนโลยี การบูรณาการ    
การเรียนรู๎โดยโครงงาน การปฏิบัติจริง และการน าเสนอรูปแบบตําง ๆ       
   เพื่อให๎มีความร๎ูและความเข๎าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีเห็นความส าคัญของ
เหตุการณ์ในปัจจุบันและอดีตมีความรับผิดชอบกับการท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ และมีสํวนรํวมในกิจกรรมของห๎องเรียน 
       
 
       รหัสตัวชี้วัด  
              ส  4.1  ป. 2/1 , ป.2/2 

ส  4.2  ป. 2/1 , ป.2/2 
ส  4.3  ป. 2/1 , ป.2/2    
รวมทั้งหมด   6   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ส  13102                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ                                 
รายวิชาประวัติศาสตร์                 รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                  เวลาเรียน      40     ชั่วโมง  
 
                       ศึกษาเกี่ยวกับศักราชที่ส าคัญตามปฏิทินที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  เหตุการณ์ที่ส าคัญในโรงเรียน  และ
ชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหลํงข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง    ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตั้งถิ่นฐาน และพัฒนาการของชุมชน 
ลักษณะที่ส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ความเหมือนและความตํางทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนตนเองกับชุมชนอ่ืน ๆ  พระนามพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงเป็นผู๎สถาปนา
อาณาจักรไทย  สถาปนากรุงธนบุรี พระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบันโดยสังเขป 
วีรกรรมของพรรพบุรุษไทยที่มีสํวนปกป้องประเทศชาติ   ศึกษาเกี่ยวกับประวัติของวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร
คลองขุดมหาสวัสดิ์  การคมนาคม  สถานท่ีส าคัญและสถานท่ีท่องเท่ียวในท้องถิ่น  (กรอบสาระท๎องถิ่น)    
                        โดยใช๎กระบวนการ     การบรรยาย  อภิปราย สอบถาม การสัมภาษณ์การสาธิต สืบค๎น  การแสดง
บทบาทสมมุติ การใช๎สถานการณ์จ าลอง กระบวนการกลุํมการใช๎แหลํงการเรียนรู๎การใช๎เทคโนโลยี การบูรณาการ การ
เรียนรู๎โดยโครงงาน  การปฏิบัติจริง และการน าเสนอรูปแบบตําง ๆ        

เพื่อให๎มีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม  
มีความรับผิดชอบ การท างานรํวมกับผู๎ อ่ืนและมีสํวนรํวมในกิจกรรมของห๎องเรียน และกิจกรรมตําง ๆ ที่เห็น
ความส าคัญของเหตุการณ์ในปัจจุบันและอดีต 
      
  รหัสตัวชี้วัด  
       ส  4.1  ป.3/1 , ป.3/2 

ส  4.2  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
ส  4.3  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
รวมทั้งหมด    8   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ส  14102                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ                                 
รายวิชาประวัติศาสตร์                 รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                  เวลาเรียน      40    ชั่วโมง      
 
                       ศึกษาเกี่ยวกับความหมายชํวงเวลาของทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษ การแบํงยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ที่แบํงเป็นยุคคลสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษย์ชาติโดยสังเขป ประเภทของหลักฐานที่ใช๎ใน
การศึกษาความเป็นมาของท๎องถิ่น  การตั้งหลักแหลํงและการพัฒนาการของมนุษย์ยุคกํอนประวัติ ศาสตร์และยุค
ประวัติศาสตร์  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท๎องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษย์ชาติ  การพัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป  ประวัติและผลงานของบุคคลที่ส าคัญสมัยสุโขทัย  ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสุโขทัยที่น า
ภาพภูมิใจและควรคําแกํการอนุรักษ์ โบราณสถาน  โบราณวัตถุท๎องถิ่น  ประวัติของวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร  
คลองขุดมหาสวัสดิ์  การคมนาคม  สถานท่ีส าคัญและสถานท่ีท่องเท่ียวในท้องถิ่น  อาชีพในท้องถิ่น  ประเพณีและ
เทศกาลในเขตตลิ่งชัน(กรอบสาระท๎องถิ่น) 
                       โดยใช๎กระบวนการ  การอธิบาย  การบรรยาย อภิปราย การสัมภาษณ์ สาธิต สืบค๎น การแสดงบทบาท
สมมุติ     การใช๎สถานการณ์จ าลอง    กระบวนการกลุํมการใช๎แหลํงการเรียนร๎ู การใช๎เทคโนโลยี  การบูรณาการ การ
เรียนรู๎โดยใช๎โครงงาน การปฏิบัติจริง   

เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์  มีความรับผิดชอบท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎   
มีสํวนรํวมในกิจกรรมของห๎องเรียน  เห็นความส าคัญของเหตุการณ์ในปัจจุบันและอดีต 
 
 

รหัสตัวชี้วัด  
        ส  4.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 

ส  4.2  ป.4/1 , ป.4/2 
ส  4.3  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 
รวมทั้งหมด   8    ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา    ส  15102                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ                                 
รายวิชาประวัติศาสตร์                 รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                  เวลาเรียน     40    ชั่วโมง    
 
                           ศึกษาวิธีการสืบค๎นความเป็นมาของท๎องถิ่น  โดยใช๎หลักฐานที่หลากหลาย  การรวบรวมข๎อมูลจาก
แหลํงตําง ๆ  เพื่อตอบค าถามทางประวัติศาสตร์อยํางมีเหตุผล   ความแตกตํางระหวํางความจริงกับข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เร่ืองราวในท๎องถิ่น  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีตํอไทย  และเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎โดยสังเขปอิทธิพล
ของวัฒนธรรม  ตํางชาติที่มีผลตํอสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป  การพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี
โดยสังเขป  ปัจจัยที่สํงเสริมความเจริญรํุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา  ประวัติและผลงาน
ของบุคคลส าคัญ  สมัยอยุธยาที่นําภาคภูมิใจ  ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญ  สมัยอยุธยาและธนบุรีที่ภาคภูมิใจและควรคําการ
การอนุรักษ์ไว๎  โบราณสถาน  โบราณวัตถุของท๎องถิ่น(กรอบสาระท๎องถิ่น)ศึกษาประวัติของวัดชัยพฤกษมาลาราช
วรวิหาร  คลองขุดมหาสวัสดิ์   การคมนาคม  สถานท่ีส าคัญและสถานท่ีท่องเท่ียวในท้องถิ่น  อาชีพในท้องถิ่น  
ประเพณีและเทศกาลในเขตตลิ่งชัน  ต านานชุมทางตลิ่งชัน  สภาพปัญหาในท้องถิ่น 
                       โดยใช๎กระบวนการ       การอธิบาย  การบรรยาย อภิปราย การสัมภาษณ์ สาธิต สืบค๎น การแสดงบทบาท
สมมุติ     การใช๎สถานการณ์จ าลอง    กระบวนการกลุํมการใช๎แหลํงการเรียนร๎ู การใช๎เทคโนโลยี  การบูรณาการ การ
เรียนรู๎โดยใช๎โครงงาน การปฏิบัติจริง  การน าเสนอในรูปแบบตําง ๆ   

เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์  เห็นความส าคัญของเหตุการณ์ในปัจจุบันและอดีต 
 

รหัสตัวชี้วัด  
        ส  4.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 

ส  4.2  ป.5/1 , ป.5/2  
ส  4.3  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 
รวมทั้งหมด   9   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ส  16102                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ                                 
รายวิชาประวัติศาสตร์                 รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                  เวลาเรียน     40    ชั่วโมง       
 
                           ศึกษาความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์อยํางงําย ๆ  
สภาพสังคมเศรษฐกิจ  และการเมืองของประเทศเพื่อนบ๎านในปัจจุบัน  ความส าคัญของกลุํมอาเซียนโดยสังเขป  
พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์โดยสังเขป  ปัจจัยที่สํงเสริมความเจริญรํุงเรืองทางเศรษฐกิจ  และการปกครอง
ของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ภูมิปัญญาไทย  ที่ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่นําภาคภูมิใจและควรแกํการอนุรักษ์ไว๎ สืบค๎น
วิเคราะห์  เปรียบเทียบวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฝั่งธนบุรีกับวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯฝั่งพระนครยกตัวอยํางผลงานของ
บุคคลส าคัญด๎านตําง ๆ สมัยรัตนโกสินทร์  น าเสนอข๎อมูลหลักฐานที่หลากหลายในการท าความเข๎าใจ เร่ืองราวส าคัญ
ในอดีต     ประวัติของวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร  คลองขุดมหาสวัสดิ์ศึกษาประวัติของวัดชัยพฤกษมาลาราช
วรวิหาร  คลองขุดมหาสวัสดิ์   การคมนาคม  สถานท่ีส าคัญและสถานท่ีท่องเท่ียวในท้องถิ่น  อาชีพในท้องถิ่น  
ประเพณีและเทศกาลในเขตตลิ่งชัน  ต านานชุมทางตลิ่งชัน  สภาพปัญหาในท้องถิ่น(กรอบสาระท๎องถิ่น)   
 
                            โดยใช๎กระบวนการ      วิธีการทางประวัติศาสตร์  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  กระบวนการกลุํมและ
กระบวนการสร๎างความตระหนัก  เพื่อให๎มีความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกับความเป็นมา  ประวัติศาสตร์ท๎องถิ่น     
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพทางสังคมเศรษฐกิจ  และการเมืองของประเทศเพื่อนบ๎านและกลุํมอาเซียน  การใช๎
เทคโนโลยี   

เพื่อให๎ด ารงตนอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข  ตระหนักในคุณคํามีวินัยฝึกเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง 
และรักความเป็นไทย 
 
     รหัสตัวชี้วัด  
      ส  4.1  ป.6/1 , ป.6/2  

ส  4.2  ป.6/1 , ป.6/2 
ส  4.3  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 
รวมทั้งหมด   8   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    พ  11101                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา               รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                เวลาเรียน      80     ชั่วโมง 
 
                   ศึกษาเกี่ยวกับการอธิบายลักษณะหน๎าที่การดูแลรักษาอวัยวะภายนอกระบุสมาชิกครอบครัวบอกสิ่งที่ชื่น
ชอบและภาคภูมิใจในตนเองความแตกตํางระหวํางเพศชายและเพศหญิง การเคลื่อนไหวรํางกายและใช๎อุปกรณ์ปฏิบัติ
กิจกรรมการเลํนเกมการออกก าลังกาย การเลํนกีฬา กฎกติกา  การเลํนอยํางสนุกสนาน ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ
แหํงชาติ บอกอาการเจ็บป่วยรักษาสุข ภาพ แก๎ไขปัญหาได๎ถูกต๎อง  บอกสาเหตุและการป้องกันอันตรายที่เกิดจาก  การ
เลํนที่บ๎านและที่โรงเรียน ขอความชํวยเหลือเมื่อประสบภัย  การเจริญเติบโต การเคลื่อนไหวออกก าลังกายสร๎างเสริม
สมรรถภาพการป้องกันโรค และความปลอดภัยในชีวิต 
                โดยใช๎กระบวนการฝึกปฏิบัติสร๎างความตระหนักเพื่อให๎มีความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตน และมี
ทักษะในการด าเนินชีวิตความเข๎าใจในการสื่อสารการคิดแก๎ปัญหาการใช๎ทักษะชีวิตการใช๎เทคโนโลยีในการ ด ารงชีวิต
อยูํในสังคมอยํางมีคุณคํา  ตระหนักในคุณคําของตนเอง 
 
             รหัส ตัวชี้วัด 
              พ 1.1  ป.1/1 , ป.1/2 

พ 2.1  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 
พ 3.1  ป.1/1 , ป.1/2 
พ 3.2  ป.1/1 , ป.1/2 
พ 4.1  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 
พ 5.1  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 
รวมทั้งหมด   15   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    พ  12101                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา               รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                เวลาเรียน     80    ชั่วโมง         
 
               ศกึษาเกี่ยวกับเร่ืองลักษณะหน๎าที่การดูแลอวัยวะภายใน ธรรมชาติของมนุษย์หน๎าที่ของตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัว พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศควบคุมการเคลื่อนไหวรํางกายแบบตํางๆเลํนเกมรํวมกิจกรรมทางกายร๎ู
ประโยชน์ของการออกก าลังกาย  ปฏิบัติตามกฎกติกาการเลํน  บอกลักษณะของการมีสุขภาพที่ดี ประโยชน์ของอาหาร 
ของใช๎ของเลํนที่มีผลตํอสุขภาพการป้องกันอุบัติเหตุบอกชื่อยาสามัญประจ าบ๎านใช๎ยาตามค าแนะน า วิธีป้องกันยาเสพ
ติดสารเคมีอันตรายปฏิบัติตนตามป้ายเตือนของสถานที่อันตรายอธิบายสาเหตุและวิธีการป้องกันอัคคีภัย และแสดงการ
หนีไฟ 
              โดยการฝึกปฏิบัติให๎เห็นคุณคําของตนเองและครอบครัวเพศศึกษามีทักษะ ในการด าเนินชีวิต รักการออก
ก าลังกายการเลํนเกมกีฬาสม่ าเสมอ มีวินัยเคารพสิทธิ กฎกติกา มีน้ าใจเป็นนักกีฬา เห็นคุณคําการสร๎างเสริมสุขภาพ
และการด ารงสุขภาพอยํางยั่งยืน 
 
              รหัสตัวชี้วัด 
              พ 1.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 

พ 2.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 
พ 3.1  ป.2/1 , ป.2/2 
พ 3.2  ป.2/1 , ป.2/2  
พ 4.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5 
พ 5.1  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5 
รวมทั้งหมด    21   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    พ  13101                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา               รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                เวลาเรียน     80    ชั่วโมง     
 
                     ศึกษาเกี่ยวกับการอธิบายลักษณะการเจริญเติบโตของรํางกายตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน ความส าคัญและ
ความแตกตํางของครอบครัววิธีการสร๎างความสัมพันธภาพในครอบครัว บอกวิธีหลีกเลี่ยงการถูกลํวงละเมิดทางเพศ   
การควบคุมการเคลื่อนไหวรํางกายใช๎อุปกรณ์ประกอบการเลํนเกม    การออกก าลังกาย  การเลํนการละเลํนพื้นเมือง    
ปฏิบัติตามกฎกติกา    อธิบายการป้องกันการแพรํกระจายของโรค      อาหารหลัก 5  หมูํ การแปรงฟัน ปฏิบัติตนเพื่อ
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ แสดงวิธีการขอความชํวยเหลือเมื่อเกิดเหตุร๎ายการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากการ
เลํน 
                    โดยใช๎กระบวนการฝึกทักษะการปฏิบัติการออกก าลังกายเห็นคุณคําของตนเองครอบครัวเร่ืองเพศศึกษา มี
วินัย เคารพสิทธิ กติกาการเลํนมีน้ าใจเป็น นักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขํงขัน สร๎างเสริมสุขภาพอยํางยั่งยืนการละเลํน
ในท๎องถิ่นและกีฬาพื้นบ๎าน 
 
  รหัสตัวชี้วัด 

พ 1.1   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
พ 2.1   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
พ 3.1   ป.3/1 , ป.3/2  
พ 3.2   ป.3/1 , ป.3/2  
พ 4.1   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 
พ 5.1   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
รวมทั้งหมด   18   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    พ  14101                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา               รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                เวลาเรียน     80    ชั่วโมง        
 
                    ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตพัฒนาการของรํางกายและจิตใจตามวัยความส าคัญและวิธีการดูแลกล๎ามเนื้อ
กระดูกและข๎อตํอให๎ท างานอยํางมีประสิทธิ ภาพคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว แสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ วิธีการปฏิเสธการกระท าที่เป็นอันตรายและไมํเหมาะสมกับเพศควบคุมตนเองในการใช๎
ทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานแบบอยูํกับที่ แบบเคลื่อนที่และใช๎อุปกรณ์ กายบริหารประกอบจังหวะการ
เลํนกีฬาพื้นฐานการดูแลสิ่งแวดล๎อม  ข๎อมูลอาหารเพื่อการบริโภคการทดสอบสมรรถภาพ การใช๎ยาการปฐมพยาบาล
การบาดเจ็บจากการเลํนกีฬา  โทษของบุหร่ีการดื่มสุราที่มีผลตํอสุขภาพ 
                   โดยใช๎กระบวนการฝึกทักษะให๎ผู๎เรียนปฏิบัติตนในการเคลื่อนไหวอธิบายความร๎ูความเข๎าใจตนเอง
เกี่ยวกับสุขภาพได๎และสามารถออกก าลังกายได๎ถูกต๎องมีน้ าใจนักกีฬา เห็นคุณคําในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
ครอบครัวชุมชน สังคม สิ่งแวดล๎อมเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน 
 

รหัส ตัวชี้วัด 
              พ 1.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 

พ 2.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 
พ 3.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3  , ป.4/4 
พ 3.2  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3  , ป.4/4 
พ 4.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3  , ป.4/4 
พ 5.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3   

            รวมทั้งหมด   21   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    พ  15101                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา               รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                  เวลาเรียน      80   ชั่วโมง     
 
                    ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของระบบยํอยอาหารการขับถํายการเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงทางเพศ 
จัดรูปแบบการเคลื่อนไหวเลํนเกมน าไปสูํกีฬาการเลํนกีฬาไทยและกีฬาสากล  กิจกรรมนันทนาการ การปฏิบัติตนตาม
หลักสุขบัญญัติแหํงชาติ สิทธิของตนเอง  การตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร การป้องกันโรคการทดสอบสมรรถภาพ การใช๎
ยาและสารเสพติดที่มีผลตํอรํางกาย การปฏิบัติตนให๎พ๎นจากการใช๎สารเสพติด การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจาก
การเลํนกีฬา 
                   โดยใช๎กระบวนการฝึกทักษะเพื่อให๎ผู๎เรียนเข๎าใจและสามารถอธิบาย เปรียบเทียบสรุปความร๎ูให๎ผู๎เรียนเกิด
ทักษะในการท างานเป็นกลุํม รู๎วิธีการปฏิบัติ เพื่อสร๎างเสริมสุขภาพและการออกก าลังกายสามารถน าความร๎ูที่ได๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 
  รหัส ตัวชี้วัด 
              พ  1.1  ป.5/1 , ป.5/2 

พ  2.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 
พ  3.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 , ป.5/6 
พ  3.2  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 
พ  4.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5  
พ  5.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 
รวมทั้งหมด   25   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    พ  16101                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา               รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                 เวลาเรียน      80    ชั่วโมง     
 
                    ศึกษาเกี่ยวกับการอธิบายลักษณะหน๎าที่ ความส าคัญของระบบสืบพันธ์ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบ
หายใจที่มีผลตํอสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ  วิธีดูแลรักษา  อธิบายความส าคัญของการสร๎างและการรักษา
สัมพันธภาพกับผู๎อ่ืน วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่น าไปสูํการมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์และการตั้งครรภ์กํอนวัยอัน
ควร   แสดงทักษะการเคลื่อนไหวแบบผลัดแบบผสมผสานได๎ตามล าดับทั้งแบบอยูํกับที่และแบบเคลื่อนที่และการใช๎
อุปกรณ์ประกอบและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง จ าแนกหลักการเคลื่อนไหว ในการรับแรงการใช๎แรงความสมดุล
ในการเคลื่อนไหวรํางกาย การเลํนเกมและกีฬาไทยและกีฬาสากลใช๎ทักษะกลไกเพื่อปรับปรุงเพิ่มความสามารถของ
ตนเองและผู๎อ่ืนอธิบายหลักการการออกก าลังกายประโยชน์ของการออกก าลังกาย เสริมสมรรถภาพ  ปฏิบัติตามกฎ 
และกติกาในการเลํนเพื่อความปลอดภัย 
                    โดยใช๎กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะที่ได๎จากประสบการณ์เดิมเขียนอธิบายความร๎ู  สามารถวิเคราะห์ผลดี
ผลเสียที่เกิดขึ้นจากปัญหาตํางๆน าแนวทางแก๎ไขปัญหาไปใช๎หรือปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได๎เกิดจิตส านึกที่ดีในการ
ดูแลรักษาสุขภาพตนเองด๎วยการออกก าลังกายเป็นประจ ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสามารถน าไปเผยแพรํ
ให๎กับบุคคลอ่ืนในครอบครัวและชุมชนของตนเองได๎ถูกต๎อง 
 

รหัสตัวชี้วัด 
              พ 1.1  ป.6/1 , ป.6/2 

พ 2.1  ป.6/1 , ป.6/2 
พ 3.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 
พ 3.2  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 
พ 4.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4  
พ 5.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 
รวมทั้งหมด   22   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ศ  11101                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                
รายวิชาศิลปะ                                             รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                                เวลาเรียน   80   ชั่วโมง             
 

ศึกษาเกี่ยวกับรูปรํางและขนาดของสิ่งตํางๆรอบตัวทั้งในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้นด๎วยความร๎ูสึกที่มีตํอ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมรอบๆตัวโดยใช๎วัสดุอุปกรณ์ ดินน้ ามัน ดินสอสี พูํกัน  กระดาษ  สีเทียน และสีที่ได๎จากธรรมชาติที่มีใน
ท๎องถิ่น ระบายสีตามความร๎ูสึกของตนเองและประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  อธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะของเสียงบอกลักษณะของ
เสียงดัง – เบาและความช๎า – เร็ว ของจังหวะทํองบทกลอนร๎องเพลงงําย เๆข๎ารํวมกิจกรรมดนตรี การร๎องเพลงการเคาะจังหวะ การ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง บอกเพลงที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน บทเพลงกลํอมเด็ก บทเพลงประกอบการละเลํน เลํา ระบุที่มาของบทเพลง
ในท๎องถิ่น ความนําสนใจของบทเพลงในท๎องถิ่นเลียนแบบการเคลื่อนไหวและแสดงทําทางแทนค าพูดบอกสิ่งที่ชอบจากการดูหรือ
รํวมการแสดงระบุการละเลํนของเด็กไทยและบอกสิ่งที่ชอบในนาฏศิลป์ อธิบายการเคลื่อนไหวลักษณะตํางๆของธรรมชาติ คน 
สัตว์ สิ่งของ แสดงทําทางงําย  ๆการละเลํนของเด็กไทย การแสดงนาฏศิลป์วิธีการเลํน กติกาและเห็นคุณคํางานทัศนศิลป์ ดนตรี – 
นาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ชื่นชมและประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
โดยใช๎กระบวนการ 
 อภิปรายและถํายทอดความร๎ูสึกตามจินตนาการของความร๎ูสึก การปฏิบัติ อภิปรายบอกความร๎ูสึกและมีทักษะพื้นฐานใน
การใช๎อุปกรณ์ สร๎างงานทัศน์ศิลป์ โดยการใช๎สีโปสเตอร์ สีเทียน สีจากธรรมชาติด๎วยเทคนิคงําย  ๆวาดภาพระบายสีธรรมชาติตาม
ความร๎ูสึกของตนเองเพื่อด ารงตนอยูํในสังคมไทย อยํางมีความสุข ตระหนักในคุณคํา ภาคภูมิใจและหวงแหนความเป็นไทยสามารถ
น าความร๎ูไปใข๎ในชีวิตประจ าวันได๎  ดูและปฏิบัติเลียนแบบแสดงทําทางเลําเร่ืองบอกในสิ่งที่ตนเองชอบจากการดูหรือการรํวม
แสดงได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม เพื่อด ารงตนอยูํในสังคมไทยอยํางมีความสุข ตระหนักและเห็นคุณคํา ภาคภูมิใจและหวงแหน
ความเป็นไทย สามารถน าความร๎ูไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎  ดูและปฏิบัติ เพื่อถํายทอดความร๎ูสึกให๎เกิดความร๎ู ความคิด ความเข๎าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนร๎ูได๎ถูกต๎องและเหมาะสม เพื่อด ารงตนอยูํในสังคมไทยอยํางมีความสุข ตระหนักในคุณคํา ภาคภูมิใจและ
หวงแหนความเป็นไทยสามารถน าความร๎ูไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ  1.1   ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 ,ป.1/4 , ป.1/5 
ศ  1.2   ป.1/1  
ศ  2.1   ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 ,ป.1/4 , ป.1/5 
ศ  2.2   ป.1/1 , ป.1/2  
ศ  3.1   ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3  
ศ  3.2   ป.1/1 , ป.1/2  
รวมท้ังหมด  18  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ศ  12101                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                
รายวิชาศิลปะ                                            รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                              เวลาเรียน    80    ชั่วโมง             
 
            ศึกษาเกี่ยวกับรูปรําง ลักษณะ และขนาดของสิ่งตําง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น  โดยสร๎าง
งานทัศนศิลป์ตําง ๆตามความร๎ูสึกที่มีตํอธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมรอบตัว  การใช๎วัสดุ  อุปกรณ์สร๎างงานทัศนศิลป์  
การทดลองใช๎สี ด๎วยเทคนิคงําย ๆ      ระบายสีภาพธรรมชาติ ตามความร๎ูสึกของตนเอง   และรูปรําง รูปทรงที่พบใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมทัศนธาตุที่อยูํในสิ่งแวดล๎อม โดยเน๎นเร่ืองเส๎น  สี รูปรําง และรูปทรงมีทักษะพื้นฐานในการ
ใช๎วัสดุ  อุปกรณ์ สร๎างงานทัศนศิลป์ 3 มิติและภาพปะติดการตัดหรือฉีกกระดาษวาด  การถํายทอดเร่ืองราวเกี่ยวกับ
ครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ๎านและบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็น  รวมถึงเนื้อหาเร่ืองราวสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็น
รูปแบบงานโครงสร๎างเคลื่อนไหวงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่นบอกความส าคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวันอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทตําง ๆ ในท๎องถิ่นโดยเน๎นถึงวิธีการสร๎างงานและวัสดุอุปกรณ์  
ศึกษาแหลํงก าเนิดเสียงที่ได๎ยิน จ าแนกคุณสมบัติของเสียงสูง – ต่ า , ดัง – เบา , สั้น – ยาว ของดนตรี การเคาะจังหวะ
หรือการเคลื่อนไหวรํางกายให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาของเพลง การขับร๎องเพลงให๎เหมาะสมกับวัย ความหมายและ
ความส าคัญของเพลงที่ได๎ยิน เข๎ารํวมกิจกรรมทางดนตรีในโอกาสพิเศษ และศึกษาเร่ืองการเคลื่อนไหวและจ าแนะการ
เคลื่อนไหวในลักษณะตํางๆ เชํน การเคลื่อนไหวอยูํกับที่ การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวมีรูปแบบการ
เคลื่อนไหวอิสระ การแสดงทําทางเพื่อสื่อความหมายทางนาฏศิลป์มีมารยาทในการชมการแสดง ศึกษาการละเลํน
พื้นบ๎านของไทยและบอกสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเลํนพื้นบ๎าน 
         บรรยายรูปรําง รูปทรงที่พบในธรรมชาตแิละสิ่งแวดล๎อมและ สร๎างงานทัศนศิลป์ตําง ๆ โดยใช๎ทัศนธาตุที่เน๎นเส๎น 
รูปรําง  การใช๎วัสดุ อุปกรณ์ สร๎างงานทัศนศิลป์ 3  มิติ    การสร๎างภาพปะติดโดยการตัดหรือ ฉีกกระดาษ     การวาด
ภาพถํายทอดเร่ืองราว สามารถ  เลือกงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็น  สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบ
งานโครงสร๎างเคลื่อนไหว  ระบุ วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช๎สร๎างผลงานจ าแนกทัศนธาตุของสิ่งตําง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม
และงานทัศนศิลป ์โดยเน๎นเร่ือง เส๎น สี รูปรําง รูปทรง  และพื้นผิววาดภาพ   การระบายสีสิ่งของรอบตัว มีทักษะพื้นฐาน
ในการใช๎วัสดุอุปกรณ์สร๎างสรรค์งานปั้นวาดภาพถํายทอดความคิดความร๎ูสึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช๎เส๎น รูปรําง 
รูปทรง สี และพื้นผิวบรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร๎างงานทัศนศิลป์ โดยเน๎นถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ์ อภิปราย
เพื่อถํายทอดความร๎ูความเข๎าใจของแหลํงก าเนิดเสียงตํางๆจ าแนกความแตกตํางของเสียงได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 
ตระหนักและเห็นคุณคําความส าคัญของกิจกรรมทางดนตรีท๎องถิ่นที่ใช๎ในโอกาสพิเศษตํางๆ  ดูและปฏิบัติเพื่อใช๎รํางกาย
เคลื่อนไหวในลักษณะตํางๆทั้งมีรูปแบบและแบบอิสระเพื่อใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ในการออกแบบทักษะการเคลื่อนไหว
สํวนตํางๆ อภิปรายมีมารยาทในการชมการแสดง ตระหนักและเห็นคุณคําความส าคัญของการละเลํนพื้นบ๎านและมีความ
ภาคภูมิใจในการละเลํนพื้นบ๎านของไทย 
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รหัสตัวชี้วัด 
ศ  1.1   ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 ,ป.2/4 , ป.2/5 , ป.2/6 , ป.2/7 , ป.2/8 
ศ  1.2   ป.2/1 , ป.2/2  
ศ  2.1   ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 ,ป.2/4 , ป.2/5  
ศ  2.2   ป.2/1 , ป.2/2  
ศ  3.1   ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 ,ป.2/4 , ป.2/5  
ศ  3.2   ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3  
รวมท้ังหมด  25  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ศ  13101                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                
รายวิชาศิลปะ                                            รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                               เวลาเรียน     80   ชั่วโมง             
 

  ศึกษาสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  จัดกลุํมของภาพตามทัศนธาตุที่เน๎นในงานทัศนศิลป์  งาน
การออกแบบสิ่งตําง ๆ ที่มีในบ๎านและโรงเรียน  เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปรําง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม  
อิทธิพลของสีวรรณะอํุนและสีวรรณะเย็นที่มีตํออารมณ์ของมนุษย์  จ าแนกทัศนธาตุของสิ่งตําง ๆในธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมโดยเน๎นเร่ืองเส๎น สี รูปรําง รูปทรงพื้นผิว และพื้นที่วําง   การใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ   
การใช๎วัสดุ  อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานวาดภาพระบายสี  การจัดระยะ ความลึก น้ าหนักและแสงเงา      ถํายทอดความร๎ูสึก
และจินตนาการคิดความร๎ูสึกที่ถํายทอดผํานงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอ่ืนถํายทอดอารมณ์ ความร๎ูสึกในการ
สร๎างงานทัศนศิลป์ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่นวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร๎างงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น  เลําถึงที่มา
ของงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร๎างงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่นศึกษาเร่ืองลักษณะของ
เคร่ืองดนตรีรูปแทนหรือสัญลักษณ์แทนเสียง บทบาทหน๎าที่ของเพลงส าคัญตํางๆ รูปแบบการขับร๎องเพลง การเคลื่อนไหว
ทําทางสอดคล๎องกับอารมณ์เพลง คุณภาพเสียงร๎องและเสียงดนตรีวิธีการน าดนตรีไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและเอกลักษณ์
ของดนตรีท๎องถิ่น ศึกษาการเคลื่อนไหวในรูปแบบตํางๆ หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์ เชํน ภาษาทํา นาฏยศัพท์ บทบาท
หน๎าที่และความส าคัญของผู๎แสดงและผู๎ชมประโยชน์และความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์ในปัจจุบันเอกลักษณ์และ
ลักษณะเดํนของนาฏศิลป์ไทย 

โดยใช๎กระบวนการ  ระบุและจัดกลุํมของภาพตามทัศนธาตุที่เน๎นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ  บรรยายลักษณะรูปรําง 
รูปทรงในงานการออกแบบสิ่งตําง ๆ ที่มีในบ๎านและโรงเรียน  เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปรําง รูปทรงในธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์  อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอํุนและสีวรรณะเย็นที่มีตํออารมณ์ของมนุษย์
จ าแนกทัศนธาตุของสิ่งตําง ๆในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมการใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพการใช๎วัสดุ  
อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานวาดภาพระบายบรรยายลักษณะของภาพโดยเน๎น เร่ืองการจัดระยะ ความลึก น้ าหนักและแสงเงา
ในภาพวาดภาพระบายสี โดยใช๎สีวรรณะอํุนและสีวรรณะเย็นเปรียบเทียบความคิดความร๎ูสึกที่ถํายทอดผํานงาน
ทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอ่ืน  เลือกใช๎วรรณะสีเพื่อถํายทอดอารมณ์ ความร๎ูสึกในการสร๎างงานทัศนศิลป์  
ดูและอภิปรายบอกรูปรํางลักษณะของเคร่ืองดนตรี สัญลักษณ์แทนคุณสมบัติของเสียง บทบาทหน๎าที่ของบทเพลงส าคัญ 
ปฏิบัติทําทางการเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง เห็นคุณคําของความส าคัญของดนตรีไทยและสามารถน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน ดูและปฏิบัติหลักและวิธีการแสดงนาฏศิลป์เบื้องต๎นเคลื่อนไหวรํางกายในรูปแบบตํางๆได๎บอกหลักในการ
ชมการแสดงและหน๎าที่ของผู๎แสดงบูรณาการวิชานาฏศิลป์กับกลุํมสาระวิชาอ่ืนๆได๎ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
แสดงนาฏศิลป์ไทย 
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รหัสตัวชี้วัด 
ศ  1.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 , ป.3/6 , ป.3/7 , ป.3/8 , ป.3/9 , ป.3/10 
ศ  1.2  ป.3/1 , ป.3/2 
ศ  2.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 , ป.3/6 , ป.3/7 
ศ  2.2  ป.3/1 , ป.3/2 
ศ  3.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 
ศ  3.2  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
รวมท้ังหมด   29   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ศ  14101                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                
รายวิชาศิลปะ                                             รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                               เวลาเรียน     80    ชั่วโมง             
 

ศึกษารูปลักษณะของรูปรําง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์อิทธิพลของสีวรรณะอํุนและ
สีวรรณะเย็นที่มีตํออารมณ์ของมนุษย์ทัศนธาตุของสิ่งตําง ๆในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์โดยเน๎นเร่ือง
เส๎น สี รูปรําง รูปทรงพื้นผิว และพื้นที่วํางพื้นฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพการใช๎วัสดุ  อุปกรณ์
สร๎างสรรค์งานวาดภาพระบายสีลักษณะของภาพโดยเน๎น เร่ืองการจัดระยะ ความลึก น้ าหนักและแสงเงาในภาพใช๎สี
วรรณะอํุนและสีวรรณะเย็น ถํายทอดความร๎ูสึกและจินตนาการความคิดความร๎ูสึกที่ถํายทอดผํานงานทัศนศิลป์ของ
ตนเองและบุคคลอ่ืนเลือกใช๎วรรณะสีเพื่อถํายทอดอารมณ์ ความร๎ูสึกในการสร๎างงานทัศนศิลป์งานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมท๎องถิ่น ศึกษาเร่ืองประโยคเพลงอยํางงําย ประเภทของเคร่ืองดนตรีเพื่อระบุทิศทางการ ขึ้น – ลง ของท านองเพลง 
เขียนตัวโน๎ตเพลงไทยและเพลงสากล วิธีการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีศึกษาความหมายของเนื้อหาในบทเพลง ศึกษาแหลํงที่มา
และความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตของไทยพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช๎สื่อความหมาย เร่ือง ภาษาทํา นาฏยศัพท์ 
ทางการละครอยํางงําย และการเคลื่อนไหวในจังหวะตํางๆ การแสดงนาฏศิลป์ หลักการเลําเร่ืองที่เน๎นจุดส าคัญของตัวละคร 
ศึกษาประวัติความเป็นมาการแสดงนาฏศิลป์อยํางงํายและนาฏศิลป์ท๎องถิ่น 
  โดยใช๎กระบวนการ 
                เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปรําง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์อภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสีวรรณะอํุนและสีวรรณะเย็นที่มีตํออารมณ์ของมนุษย์และจ าแนกทัศนธาตุของสิ่งตําง ๆในธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม    การใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพมีทักษะพื้นฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานวาด
ภาพระบายสีบรรยายลักษณะของภาพโดยเน๎น เร่ืองการจัดระยะ ความลึก น้ าหนักและแสงเงาในภาพวาดภาพระบายสี 
โดยใช๎สีวรรณะอุํนและสีวรรณะเย็น ถํายทอดความร๎ูสึกและจินตนาการเปรียบเทียบความคิดความร๎ูสึก ที่ถํายทอดผําน
งานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอ่ืนการเลือกใช๎วรรณะสีเพื่อถํายทอดอารมณ์ระบุ และอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ 
ในเหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในท๎องถิ่นบรรยายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมตําง ๆ  
อภิปรายโครงสร๎างของบทเพลงบอกความหมายและจ าแนกประเภทของเคร่ืองดนตรี บอกการเคลื่อนที่ของท านอง รูปแบบ
จังหวะ วิธีการฝึกเขียนตัวโน๎ตเพลงไทยและสากล การเรียนร๎ูสัญลักษณ์ตํางๆ วิธีเก็บรักษาเคร่ืองดนตรีและบอกความหมาย
ของบทเพลงได๎ ดูและปฏิบัติหลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์ ศัพท์ที่ใช๎ในการแสดงนาฏศิลป์ทั้ง ภาษาทํา นาฏญศัพท์ 
ประดิษฐ์ทําทางที่ใช๎ร าประกอบจังหวะเพลงเพื่อใช๎แสดงนาฏศิลป์ คิดเร่ืองราวที่เน๎นจุดส าคัญและลักษณะเดํนของตัวละคร 
และบอกความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยได๎ 
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รหัสตัวชี้วัด 
ศ  1.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 , ป.4/6 , ป.4/7 , ป.4/8 , ป.4/9 
ศ  1.2  ป.4/1 , ป.4/2 
ศ  2.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 , ป.4/6 , ป.4/7 
ศ  2.2  ป.4/1 , ป.4/2 
ศ  3.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 
ศ  3.2  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4  
รวมท้ังหมด   29   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ศ  15101                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                
รายวิชาศิลปะ                                             รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                               เวลาเรียน     80   ชั่วโมง             
 

ศึกษาเกี่ยวกับจังหวะต าแหนํงของสิ่งตําง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์ความแตกตํางระหวําง
งานทัศนศิลป์ ที่สร๎างสรรค์ด๎วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ตํางกันเทคนิคของแสงเงา น้ าหนัก และวรรณะสีการสร๎างงาน
ปั้นเพื่อถํายทอดจินตนาการด๎วยการใช๎ดินน้ ามันหรือดินเหนียวการจัดภาพในงานพิมพ์ภาพการจัดองค์ประกอบศิลป์
และการสื่อความหมาย ในงานทัศนศิลป์ประโยชน์และคุณคําของงานทัศนศิลป์วงสีธรรมชาติ และสีคูํตรงข๎ามหลักการ
จัดขนาด สัดสํวนความสมดุล              ในงานทัศนศิลป์งานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิติ และ 3  มิติลักษณะรูปแบบของงาน
ทัศนศิลป์งานทัศนศิลป์ที่สะท๎อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท๎องถิ่นศึกษาองค์ประกอบทางดนตรีที่ใช๎สื่ออารมณ์ 
ลักษณะของเสียงขับร๎องและวงดนตรีประเภทตํางๆ วิธีการเขียนตัวโน๎ตดนตรีไทยและดนตรีสากล เคร่ืองดนตรีบรรเลง
จังหวะและท านอง ร๎องเพลงไทยและสากลการด๎นสด การใช๎ดนตรีรํวมกิจกรรมตามจินตนาการการความสัมพันธ์ของเสียง
ร๎องและเคร่ืองดนตรีในท๎องถิ่นเข๎ารํวมกิจกรรมทางดนตรีในท๎องถิ่น ศึกษาเร่ืององค์ประกอบนาฏศิลป์ การแสดงทําทาง
ประกอบเพลงหรือเร่ืองราวความคิดของตนเอง การแสดงนาฏศิลป์โดยเน๎นการใช๎ภาษาทํา นาฏยศัพท์สื่อความหมายการเข๎า
รํวมกิจกรรมกลุํมเขียนเค๎าโครงเร่ืองหรือบทละครสั้น ที่มาของนาฏศิลป์ชุดตํางๆ ประโยชน์ที่ได๎จากการการชมการแสดง
นาฏศิลป์ หลักการชมการแสดง การแสดงประเภทตํางๆในท๎องถิ่น 
โดยใช๎กระบวนการ 
         บรรยายเกี่ยวกับจังหวะต าแหนํงของสิ่งตําง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์เป็นภาพวาด โดยใช๎
เทคนิคของแสงเงา น้ าหนัก และวรรณะสีเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางงานทัศนศิลป์ ที่สร๎างสรรค์ด๎วยวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการที่ตํางกันสร๎างสรรค์งานปั้นจาก ดินน้ ามัน หรือดินเหนียว โดยเน๎นการถํายทอดจินตนาการ
สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน๎น การจัดวางต าแหนํงของสิ่งตําง ๆระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการสื่อ
ความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให๎ดีขึ้นระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ และ
การสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให๎ดีขึ้นระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ
รูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหลํงเรียนร๎ูหรือนิทรรศการศิลปะ อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท๎อนวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา ในท๎องถิ่น อภิปรายเร่ืองการสื่ออารมณ์ของบทเพลงด๎วยองค์ประกอบทางดนตรีทั้งจังหวะและท านอง 
ลักษณะเสียงนักร๎องและดนตรี เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีไทยและสากล จ าแนกเคร่ืองดนตรีเคร่ืองดนตรีที่
ท าจังหวะและเคร่ืองดนตรีที่ท าท านองหลักการร๎องเพลงไทยและเพลงสากล การสร๎างประโยคเพลง การสร๎างสรรค์
เสียงประกอบเพื่อการเลําเร่ืองลักษณะของบทเพลงท๎องถิ่นและเคร่ืองดนตรีที่ใช๎จ าแนกกิจกรรมทางดนตรีในโอกาส
ส าคัญในโรงเรียนและดนตรีในวันส าคัญของชาติอภิปรายและปฏิบัติเร่ืององค์ประกอบของนาฏศิลป์เชํน จังหวะ 
ท านอง ค าร๎อง ภาษาทํา นาฏยศัพท์ อุปกรณ์ การแสดงทําทางประกอบละครสร๎างสรรค์ตามจินตนาการของตนเอง การ
แสดงนาฏศิลป์ในรูปแบบตํางๆและเปรียบเทียบที่มาของของนาฏศิลป์แตํละประเภทอธิบายหลักในการชมการแสดงได๎
อยํางถูกต๎องมีมารยาทในการชมการแสดง 



96 
 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ  1.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 , ป.5/6 , ป.5/7 
ศ  1.2  ป.5/1 , ป.5/2  
ศ  2.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 , ป.5/6 , ป.5/7 
ศ  2.2  ป.5/1 , ป.5/2  
ศ  3.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 , ป.5/6 
ศ  3.2  ป.5/1 , ป.5/2  
รวมท้ังหมด   26   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ศ  16101                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                
รายวิชาศิลปะ                                            รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                               เวลาเรียน    80    ชั่วโมง             
 

ศึกษาการใช๎สีคูํตรงข๎ามในการถํายทอดความคิดและอารมณ์หลักการจัดขนาดสัดสํวนความสมดุลในการสร๎าง
งานทัศนศิลป์งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ  2 มิติ เป็น3 มิติ โดยใช๎หลักการของแสงเงาและน้ าหนักการใช๎หลักการเพิ่ม
และลดในการสร๎างสรรค์งานปั้นหลักการ ของรูปและพื้นที่วํางการสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช๎ สีคูํตรงข๎าม  
หลักการจัดขนาด สัดสํวนและความสมดุลการสร๎างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ  แผนผัง  และภาพประกอบบรรยาย
บทบาทของงานทัศนศิลป์ ที่สะท๎อนชีวิตและสังคม  อิทธิพลของศาสนาที่มีตํองานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่นศึกษา
องค์ประกอบของดนตรีและศัพท์สังคีตประเภทและหน๎าที่ของเคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีจากวัฒนธรรมตํางๆ การ
อําน เขียนโน๎ตเพลงไทยและเพลงสากลอยํางงําย การใช๎เคร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการร๎องเพลงที่มีจังหวะท านองงํายๆ 
บอกความร๎ูสึกที่มีตํอดนตรี และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจังหวะ ท านองการประสานเสียงของเพลงที่ฟัง เร่ืองราวของ
ดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ ดนตรีที่มีในแตํละยุคสมัยอิทธิพลของวัฒนธรรมตํอดนตรีในท๎องถิ่น  ศึกษาการเคลื่อนไหว
เน๎นการถํายทอดลีลาหรืออารมณ์ออกแบบเคร่ืองแตํงกาย อุปกรณ์ ประกอบการแสดงอยํางงําย การแสดงนาฏศิลป์และละคร
อยํางงํายเชํน ร าวงมาตรฐาน ระบ า ร า ฟ้อน ละครสร๎างสรรค์ บอกความร๎ูสึกของตนเองตํอนาฏศิลป์และการละคร หลักการ
ชมการแสดง องค์ประกอบทางนาฏศิลป์และการละครการเลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ตํางๆ  ประเภทของละครไทยในแตํละยุค 
โดยกระบวนการ 

ระบุสีคูํตรงข๎าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช๎สีคูํตรงข๎ามในการถํายทอดความคิดและอารมณ์อธิบายหลักการ
จัดขนาดสัดสํวนความสมดุลในการสร๎างงานทัศนศิลป์สร๎างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ  2 มิติ เป็น3 มิติ โดยใช๎หลักการ
ของแสงเงาและน้ าหนักสร๎างสรรค์งานปั้นโดยใช๎หลักการเพิ่มและลดสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช๎หลักการ ของรูปและ
พื้นที่วํางสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช๎    สีคูํตรงข๎ามหลักการจัดขนาดสัดสํวน และความสมดุลสร๎างงานทัศนศิลป์
เป็นแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ เพื่อถํายทอดความคิดหรือเร่ืองราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ตําง ๆบรรยายบทบาท
ของงานทัศนศิลป์ที่สะท๎อนชีวิตและสังคมอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของ  ความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มีผลตํองาน
ทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น อภิปรายเร่ืององค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต จ าแนกประเภทเคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรี
สากล ปฏิบัติและการเขียนเคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีทั้งของไทยและสากล วิธีการร๎องเพลงประกอบดนตรี บอก
ความคิดเห็นที่มีผลตํอบทเพลงและประวัติศาสตร์ของดนตรีในแตํละยุคสมัย จ าแนกดนตรีที่มีในแตํละยุคที่มีความแตกตําง
กัน  ดูและปฏิบัติทําทางประกอบการแสดงเพลงปลุกใจเพื่อถํายทอดลีลาหรืออารมณ์ การออกแบบสร๎างสรรค์อยํางงําย 
อธิบายการแสดงนาฏศิลป์และการแสดงละครประเภทตํางๆ บทบาทหน๎าที่ในงานนาฏศิลป์และหลักการชมการแสดงละคร
และการแสดงความร๎ูสึก อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางนาฏศิลป์กับชีวิตประจ าวัน ปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงนาฏศิลป์
ไทยและบอกประเภทของละครไทยในแตํละยุค 
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รหัสตัวชี้วัด 
ศ  1.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 , ป.6/7 
ศ  1.2  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 
ศ  2.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6  
ศ  2.2  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 
ศ  3.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6  
ศ  3.2  ป.6/1 , ป.6/2 
รวมท้ังหมด   27   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา     อ  11101                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                 
รายวิชาภาษาอังกฤษ                       รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                       เวลาเรียน     40    ชั่วโมง         
 
 ศึกษาเกี่ยวกับเร่ือง ปฏิบัติตามค าสั่งงํายๆ ที่ฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อํานออกเสียงและสะกดค างํายๆ ถูกต๎อง
ตามหลักการอําน เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุํมค าที่ฟัง ตอบค าถามจากการฟังเร่ืองใกล๎ตัว พูดโต๎ตอบ
ด๎วยค าสั้นๆ งํายๆ ในการสื่อสารระหวํางบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช๎ค าสั่งงํายๆ ตามแบบที่ฟัง บอกความต๎องการงํายๆ ของ
ตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอและให๎ข๎อมูลงํายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง  พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเร่ืองใกล๎
ตัว พูดและท าทําประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา บอกชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ๎าของภาษา  
เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย   ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาตํางประเทศและ
ภาษาไทย บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนร๎ูอ่ืน ฟัง /พูดในสถานการณ์งํายๆ ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน  ใช๎
ภาษาตํางประเทศ เพื่อรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว 
  

โดยการฝึกทักษะการฟัง พูด อําน และเขียนใช๎กระบวนการแสวงหาความรูตําง ๆเพื่อให๎เกิดความร๎ูความเข๎าใจ 
สามารถสื่อสารทางภาษาทางภาษา แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร ความคิดเห็นและแสดงความร๎ูสึกโดยใช๎เทคโนโลยีและ
การจัดการที่เหมาะสมเพื่อน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4  
ต 1.2 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4  
ต 1.3 ป.1/1 
ต 2.1 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3  
ต 2.2 ป.1/1    
ต 3.1 ป.1/1 
ต 4.1 ป.1/1 
ต 4.2 ป.1/1 
รวมทั้งหมด   16  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา     อ  12101                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                 
รายวิชาภาษาอังกฤษ                       รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                        เวลาเรียน      40   ชั่วโมง         
 

ศึกษาเกี่ยวกับเร่ือง ปฏิบัติตามค าสั่ง และค าขอร๎องงําย ๆ ที่ฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง  อํานออกเสียงค า  สะกด
ค า  และอํานประโยคงํายๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน เลือกภาพตรงตามความหมายของค า กลุํมค า และประโยคที่ฟัง ตอบ
ค าถามจากการฟังประโยค บทสนทนา หรือนิทานงํายๆ ที่มีภาพ ประกอบ พูดโต๎ตอบด๎วยค าสั้นๆ งํายๆ ในการสื่อสาร
ระหวํางบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช๎ค าสั่งและค าขอร๎องงํายๆ ตามแบบที่ฟัง บอกความต๎องการงํายๆ ของตนเองตามแบบที่
ฟัง พูดขอและให๎ข๎อมูลงํายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเร่ืองใกล๎ตัว พูดและท าทํา
ประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา บอกชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ๎าของภาษา  เข๎ารํวมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย  ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย   บอก
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนร๎ูอ่ืน ฟัง /พูดในสถานการณ์งํายๆ ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน ใช๎ภาษาตํางประเทศ 
เพื่อรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว 

 
โดยการน าความร๎ูที่ได๎ไปฝึกทักษะฟัง พูด อําน และเขียน ใช๎กระบวนการสื่อสารจากการถามตอบการปฏิบัติ

ตามการพูดในสถานการณ์ตําง ๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สังคม การแลกเปลี่ยนความร๎ู การเชื่อมโยงภาษากับกลุํม
สาระการเรียนร๎ูอ่ืน ๆ เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดคุณลักษณะใฝ่เรียน มีวินัย มีสัมมาคารวะ และสามารถน าความร๎ูที่ได๎รับไปใช๎
ในชีวิตประจ าวันได๎ถูกต๎องและเหมาะสม 

 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ป.2/1 ,ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 
ต 1.2 ป.2/1 ,ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 
ต 1.3 ป.2/1 
ต 2.1 ป.2/1 ,ป.2/2 , ป.2/3  
ต 2.2 ป.2/1  
ต 3.1 ป.2/1 
ต 4.1 ป.2/1 
ต 4.2 ป.2/1 
รวมทั้งหมด   16  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา     อ  13101                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                 
รายวิชาภาษาอังกฤษ                      รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                      เวลาเรยีน     40    ชั่วโมง        
 
 ศึกษาเกี่ยวกับเร่ือง  ปฏิบัติตามค าสั่ง และค าขอร๎องที่ฟัง หรืออําน อํานออกเสียงค า สะกดค า อํานกลุํมค า 
ประโยค และบทพูดเข๎าจังหวะ (chant) งํายๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน เลือก /ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมาย
ของกลุํมค าและประโยคที่ฟัง ตอบค าถามจากการฟังหรืออํานประโยค  บทสนทนา หรือนิทานงํายๆ  พูดโต๎ตอบด๎วยค า
สั้นๆ งํายๆ ในการสื่อสารระหวํางบุคคลตามแบบที่ฟัง  ใช๎ค าสั่งและค าขอร๎องงํายๆ ตามแบบที่ฟัง บอกความ
ต๎องการงํายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอและให๎ข๎อมูลงํายๆ เกี่ยวกับตนเอง และเพื่อนตามแบบที่ฟัง  บอกความร๎ูสึก
ของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตํางๆ ใกล๎ตัว หรือกิจกรรมตํางๆ ตามแบบที่ฟัง พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเร่ืองใกล๎ตัว จัด
หมวดหมูํค าตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของ ตามที่ฟัง หรืออําน พูดและท าทําประกอบ ตามมารยาทสังคม/
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา   บอกชื่อและค าศัพท์งํายๆ เกี่ยวกับเทศกาล /วันส าคัญ /งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยูํของ
เจ๎าของภาษา    เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย   บอกความแตกตํางของเสียงตัวอักษร ค า 
กลุํมค า และประโยคงํายๆ ของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย  บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนร๎ูอ่ืน ฟัง/
พูดในสถานการณ์งํายๆ ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน ใช๎ภาษาตํางประเทศ เพื่อรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว 
  

โดยใช๎ทักษะการฟัง พูด อํานและเขียน การปฏิบัติตามค าสั่ง ตอบค าถามตามบทบาทสมมติ การเข๎ารํวม
กิจกรรม และจัดหมวดหมูํ เพื่อน าไปสูํความมุํงมั่นในการท างาน ใฝ่เรียนร๎ู มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความคิดอยํางสร๎างสรรค์
และกล๎าแสดงออก 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 
ต 1.2 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 
ต 1.3 ป3/1 , ป.3/2 
ต 2.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3  
ต 2.2 ป.3/1  
ต 3.1 ป.3/1 
ต 4.1 ป.3/1 
ต 4.2 ป.3/1 
รวมทั้งหมด   18  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา     อ  14101                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                 
รายวิชาภาษาอังกฤษ                       รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                        เวลาเรียน    80   ชั่วโมง         
  

ศึกษาเกี่ยวกับเร่ือง   ค าสั่ง  ค าขอร๎อง  และค าแนะน า (instructions) งํายๆ ที่ฟังหรืออําน    อํานออกเสียงค าสะกด
ค า อํานกลุํมค า ประโยค  ข๎อความงํายๆและบทพูดเข๎าจังหวะถูกต๎องตามหลักการอําน เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ 
หรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของประโยคและข๎อความสั้นๆ ที่ฟัง หรืออําน   ตอบค าถามจากการฟังและอําน
ประโยค  บทสนทนา และนิทานงํายๆ พูด/เขียนโต๎ตอบในการสื่อสารระหวํางบุคคล ใช๎ค าสั่ง ค าขอร๎อง และค าขอ
อนุญาตงํายๆ พูด/เขียนแสดงความต๎องการของตนเอง และขอความชํวยเหลือในสถานการณ์งํายๆ  พูด/เขียนเพื่อขอ
และให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว พูดแสดงความรู๎สึกของตนเองเกี่ยวกับเร่ืองตํางๆ ใกล๎ตัว และ
กิจกรรมตํางๆ ตามแบบที่ฟัง  พูด/เขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเร่ืองใกล๎ตัว พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่ง
ตํางๆ ใกล๎ตัวตามที่ฟังหรืออําน  พูดแสดงความคิดเห็นงํายๆ เกี่ยวกับเร่ืองตํางๆ ใกล๎ตัว  พูดและท าทําประกอบอยําง
สุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา    ตอบค าถามเกี่ยวกับเทศกาล/ วันส าคัญ/ งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยูํงํายๆ ของเจ๎าของภาษา  เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย  บอกความแตกตํางของ
เสียงตัวอักษร ค า  กลุํมค า  ประโยค และข๎อความของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย  บอกความเหมือน/ความแตกตําง
ระหวํางเทศกาลและงานฉลอง  ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทย  ค๎นคว๎า  รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับ
กลุํมสาระการเรียนร๎ูอ่ืนและน าเสนอด๎วยการพูด / การเขียน  ฟังและพูด/อํานในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและ
สถานศึกษาใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎นและรวบรวมข๎อมูลตํางๆ   
 โดยใช๎ทักษะการฟัง พูด อําน และเขียนเพื่อติดตํอสื่อสารระหวํางบุคคล การปฏิบัติตาม การถามตอบ แสดง
ความรู๎สึก ความคิดเห็น ใช๎ภาษาได๎เหมาะสมกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น เพื่อให๎เกิดความสามารถในการสื่อสาร รัก
การอําน มีมารยาทในสังคม  ค๎นคว๎าแสวงหาความร๎ูและความคิดเห็นในเร่ืองตํางๆ ได๎ 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 
ต 1.2 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 
ต 1.3 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 
ต 2.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 
ต 2.2 ป.4/1 , ป.4/2  
ต 3.1 ป. 4/1 
ต 4.1 ป. 4/1  
ต 4.2 ป. 4/1 
รวมทั้งหมด    20    ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา     อ  15101                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                 
รายวิชาภาษาอังกฤษ                        รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                        เวลาเรียน      80    ชั่วโมง         
   

ศึกษาเกี่ยวกับเร่ือง   การปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร๎อง  และ ค าแนะน างํายๆ ที่ฟังและอําน  อํานออกเสียงประโยค 
ข๎อความ  และบทกลอนสั้นๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน  ระบุ /วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือเคร่ืองหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและข๎อความสั้นๆ ที่ฟัง หรืออําน  บอกใจความส าคัญ  และตอบค าถามจากการฟังและอํานบทสนทนา และ
นิทานงํายๆ หรือ    เร่ืองสั้นๆ  พูด /เขียนโต๎ตอบในการสื่อสารระหวํางบุคคล   ใช๎ค าสั่ง  ค าขอร๎อง  ค าขออนุญาต และ
ให๎ค าแนะน างํายๆ  พูด /เขียนแสดงความต๎องการ  ขอความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือใน
สถานการณ์งํายๆ  พูด/เขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกล๎ตัว    พูด /เขียนแสดง
ความร๎ูสึกของตนเองเกี่ยวกับเร่ืองตํางๆ ใกล๎ตัว และกิจกรรมตํางๆ  พร๎อมทั้งให๎เหตุผลสั้นๆ ประกอบ  พูด /เขียนให๎
ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเร่ืองใกล๎ตัว  ใช๎ถ๎อยค า น้ าเสียง และกิริยาทําทางอยํางสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ๎าของภาษา  ตอบค าถาม/บอกความส าคัญของเทศกาล /วันส าคัญ /งานฉลองและชีวิตความเป็นอยูํงํายๆ ของเจ๎าของ
ภาษา  เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  บอกความเหมือน /ความแตกตํางระหวํางการออกเสียง
ประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎เคร่ืองหมายวรรคตอน  และการล าดับค า  (order) ตามโครงสร๎างประโยค ของ
ภาษาตํางประเทศและภาษาไทย  บอกความเหมือน /ความแตกตํางระหวํางเทศกาลและงานฉลอง ของเจ๎าของภาษากับ
ของไทย  ค๎นคว๎า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนร๎ูอ่ืน และน าเสนอด๎วยการพูด  / การเขียน  ฟัง พูด 
และอําน /เขียนในสถานการณ์ตํางๆ ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา   ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎นและ
รวบรวมข๎อมูลตํางๆ   
 โดยใช๎ทักษะการฟัง พูด อําน และเขียน  รวมทั้งกระบวนการคิดวิเคราะห์ สามารถแก๎ปัญหาและอุปสรรคได๎
อยํางเหมาะสมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อใช๎ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  การเรียนร๎ูอยํางตํอเนื่องโดยการใช๎
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและมีเจตคติที่ดีตํอภาษาอังกฤษ 

รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ป. 5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 
ต 1.2 ป. 5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 
ต 1.3 ป. 5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 
ต 2.1 ป. 5/1 , ป.5/2 , ป.5/3  
ต 2.2 ป. 5/1 , ป.5/2 
ต 3.1 ป. 5/1 
ต 4.1 ป. 5/1 
ต 4.2 ป. 5/1 
รวมทั้งหมด    20    ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา     อ  16101                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                 
รายวิชาภาษาอังกฤษ                       รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                         เวลาเรียน      80    ชั่วโมง         
    

ศึกษาเกี่ยวกับเร่ือง    การปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร๎อง  และ ค าแนะน าที่ฟังและอําน    อํานออกเสียงข๎อความ
นิทาน   และบทกลอนสั้นๆ  ถูกต๎องตาม หลักการอําน  เลือก /ระบุประโยค หรือข๎อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ 
หรือเคร่ืองหมายที่อําน  บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอํานบทสนทนา นิทานงํายๆ และเร่ืองเลํา  
พูด/เขียนโต๎ตอบในการสื่อสารระหวํางบุคคล  ใช๎ค าสั่ง ค าขอร๎อง และให๎ค าแนะน า   พูด /เขียนแสดงความต๎องการขอ
ความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์งํายๆ  พูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกล๎ตัว  พูด /เขียนแสดงความร๎ูสึกของตนเองเกี่ยวกับเร่ืองตํางๆ ใกล๎ตัว 
กิจกรรมตํางๆ พร๎อมทั้งให๎เหตุผลสั้นๆ ประกอบ  พูด /เขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน และสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว   
เขียนภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ และตารางแสดงข๎อมูลตํางๆ ที่ฟังหรืออําน  พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองตํางๆ 
ใกล๎ตัว  ใช๎ถ๎อยค า น้ าเสียง และกิริยาทําทางอยํางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  
ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับเทศกาล /วันส าคัญ /งานฉลอง /ชีวิตความเป็นอยูํของเจ๎าของภาษา   เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ  บอกความเหมือน /ความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎
เคร่ืองหมายวรรคตอน  และการล าดับค าตามโครงสร๎างประโยค  ของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบ
ความเหมือน /ความแตกตํางระหวํางเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ๎าของภาษากับของไทย  ค๎นคว๎า  รวบรวม
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืนจากแหลํงเรียนรู๎ และน าเสนอด๎วยการพูด  /  การเขียน  ใช๎ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์ตํางๆ ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา  ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎นและรวบรวมข๎อมูลตํางๆ 
 โดยใช๎ทักษะการฟัง พูด อําน และเขียน  รวมทั้งกระบวนการคิดวิเคราะห์  สามารถแก๎ปัญหาและอุปสรรคได๎
อยํางเหมาะสมบนพื้นฐานของคุณธรรม  เพื่อใช๎ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  การเรียนร๎ูอยํางตํอเนื่อง และการใช๎
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเอง สังคม ถูกต๎องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ป. 6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 ,ป.6/4 
ต 1.2 ป. 6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 ,ป.6/4 , ป.6/5 
ต 1.3 ป. 6/1 , ป.6/2 , ป.6/3  
ต 2.1 ป. 6/1 , ป.6/2 , ป.6/3  
ต 2.2 ป. 6/1 , ป.6/2 
ต 3.1 ป. 6/1 
ต 4.1 ป. 6/1  
ต 4/2 ป. 6/1 
รวมทั้งหมด     20     ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ง  11201                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี                              รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1                                เวลาเรียน      40    ชั่วโมง 
 

 

 ศึกษารวบรวมวิธีการท างานเพื่อชํวยเหลือตนเองในเร่ืองการแตํงกาย  ตามระเบียบของโรงเรียน  การเก็บของ

ใช๎เข๎าที่  การหยิบจับของใช๎สํวนตัว  การจัดเก็บโต๏ะ  ตู๎  ชั้น  วิธีการใช๎วัสดุ  อุปกรณ์และเคร่ืองมืองําย ๆในการท างาน  

การรดน้ าต๎นไม๎  การถอนและเก็บวัชพืช  การพับกระดาษเป็นเคร่ืองเลํน  ข๎อมูลที่สนใจเกี่ยวกับคน  สัตว์ สิ่งของ  

เร่ืองราวและเหตุการณ์ตํางๆ แหลํงข๎อมูลใกล๎ตัว  บ๎าน  ห๎องสมุด  ผู๎ปกครอง  ครู  หนังสือพิมพ์  ประโยชน์ของอุปกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ฝึกปฏิบัติการท างานเพื่อชํวยเหลือตนเองในเร่ืองการแตํงกายตามระเบียบของโรงเรียน การจัดเก็บของใช๎ให๎

เข๎าที่  ใช๎วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมืองํายๆ ในการท างานโดยใช๎กระบวนการท างาน  กระบวนการกลุํมทักษะการจัดการ

และทักษะการคิด 

 เพื่อให๎มีความร๎ู  ความเข๎าใจสามารถท างานเพื่อชํวยเหลือตนเองด๎วยความกระตือรือร๎น  ตรงตํอเวลา  ใช๎วัสดุ

อุปกรณ์และเคร่ืองมืองํายๆ ในการท างานด๎วยความปลอดภัย 

รหัสตัวชี้วัด 

ง  1.1   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 

ง  3.1  ป.1/1,  ป.1/2 

รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด  
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ง 12201                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี                รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                 เวลาเรียน      40    ชั่วโมง     
 

 ศึกษารวบรวมวิธีการและประโยชน์ของการท างานเพื่อชํวยเหลือตนเอง  และครอบครัวในเร่ืองบทบาทหน๎าที่

ของสมาชิกในบ๎าน  การจัดวาง  เก็บเสื้อผ๎า  รองเท๎า  การชํวยเหลือครอบครัว  การเตรียมประกอบอาหาร  การกวาด

บ๎าน  การล๎างจาน  วิธีการใช๎วัสดุ  อุปกรณ์และเคร่ืองมืองํายๆในการท างาน  การเพาะเมล็ด  การดูแลแปลงเพาะกล๎า  

การท าของเลํน  การประดิษฐ์ของใช๎สํวนตัว  ประโยชน์ของสิ่งของเคร่ืองใช๎ในชีวิตประจ าวัน  การอุปกรณ์เคร่ืองมือใน

การสร๎างของเลํน  ของใช๎ที่ถูกต๎องได๎เหมาะสมกับงานอยํางปลอดภัย  ประโยชน์ของข๎อมูล  การรวบรวมข๎อมูลที่สนใจ

จากแหลํงข๎อมูลที่เชื่อถือได๎  ชื่อและหน๎าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นสํวนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ 

 ฝึกปฏิบัติการท างาน  ใช๎วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมืองํายๆ ในการท างาน  การเพาะปลูก   การเพาะเมล็ด  การ

ดูแลแปลงเพาะกล๎า  การท าของเลํน  การประดิษฐ์ของใช๎สํวนตัว  การจัดวางเก็บเสื้อผ๎า  รองเท๎า  การชํวยครอบครัว

เตรียมประกอบอาหาร  การกวาดบ๎าน   การล๎างจานและสร๎างของเลํน  หรือของใช๎เป็นขั้นตอน  เป็นภาพรําง 2 มิติ หรือ

ภาพ  2  มิติ  การใช๎อุปกรณ์เคร่ืองมือ  กรรไกร  ไม๎บรรทัด  การสร๎างของเลํน  มีความคิดสร๎างสรรค์ในการท างานอยําง

น๎อย  1  ลักษณะ 

 เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ สามารถท างานเพื่อชํวยเหลือตนเองและครอบครัวด๎วยความกระตือรือร๎น  ใช๎วัสดุ

อุปกรณ์และเคร่ืองมืองํายๆ ในการท างานด๎วยความประหยัดและปลอดภัย 

รหัสตัวชี้วัด 

ง  1.1   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 

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

ง  3.1  ป.2/1,  ป.2/2,  ป.2/3 

รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด  
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ง 13201                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี                รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                 เวลาเรียน      40    ชั่วโมง     
 

 ศึกษารวบรวมวิธีการและประโยชน์ของการท างานในเร่ืองการเลือกใช๎เสื้อผ๎า  การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน  

การท าความสะอาดรองเท๎า  กระเป๋านักเรียน  การกวาดถู  ปัดกวาด  เช็ดถูบ๎านเรือน  การท าความสะอาดห๎องเรียน  

วิธีการใช๎วัสดุ  อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการปลูกผักสวนครัว  การบ ารุงรักษาของเลํน  การซํอมแซมของใช๎สํวนตัว  

และการประดิษฐ์ของใช๎ในโอกาสตํางๆ มีการค๎นคว๎าหาข๎อมูลอยํางมีขั้นตอนและน าเสนอข๎อมูล 

 ฝึกปฏิบัติการท างานเพื่อชํวยเหลือตนเองและครอบครัวและสํวนรํวมในการเร่ืองการแตํงกาย  การเตรียม

อุปกรณ์การเรียน  การท าความสะอาดรองเท๎า  กระเป๋านักเรียน  การกวาดถู  ปัดกวาด  เช็ดถูบ๎านเรือน  และห๎องเรียน  

ใช๎วัสดุ  อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการปลูกผักสวนครัว  การบ ารุงรักษาของเลํน  การซํอมแซมของใช๎สํวนตัว  การ

ประดิษฐ์ของใช๎ในโอกาสตํางๆ โดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่นให๎ตรงกับลักษณะของงาน  ค๎นคว๎าข๎อมูลอยํางมีขั้นตอนและ

น าเสนอข๎อมูลในลักษณะตํางๆ ใช๎อุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นสํวนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์อยํางเป็นขั้นตอน ตาม

กระบวนการท างาน  กระบวนการกลุํม  ทักษะการจัดการและทักษะการคิด 

 เพื่อให๎มีความร๎ู  ความเข๎าใจเกี่ยวกับวิธีการท างานเพื่อชํวยตนเอง  ครอบครัวและสํวนรวมด๎วยความมุํงมั่นใน

การท างาน  มีความสะอาดรอบคอบดูแลรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการท างานด๎วยความปลอดภัย  ร๎ูจักอนุรักษ์

สิ่งแวดล๎อม 

รหัสตัวชี้วัด 

ง  1.1   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 

ง  2.1  ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3,   

ง  3.1  ป.3/1,  ป.3/2 

รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด  
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ง 14201                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี                รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4                                 เวลาเรียน      80    ชั่วโมง     
 

 ศึกษา  ค๎นคว๎า  วิเคราะห์  เปรียบเทียบหลักในการท างานให๎บรรลุเป้าหมายอยํางเป็นขั้นตอตามกระบวนการ

การท างานในเร่ืองการดูแลรักษา  จัดเก็บของใช๎สํวนตัว  การปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ  การซํอมแซมวัสดุ  อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือ  การประดิษฐ์ของตกแตํงจากใบตองและกระดาษ  การจัดเก็บเอกสารสํวนตัว  ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ

ของอาชีพ  และหน๎าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักการท างานเบื้องต๎นของคอมพิวเตอร์ในการรับสํงข๎อมูล  

การจัดประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการท างานเบื้องต๎น  ประโยชน์และโทษจากการใช๎งานคอมพิวเตอร์  

การจัดประเภทของซอฟแวร์  การใช๎โปรแกรมกราฟฟิกขั้นพื้นฐานในการสร๎างภาพหรือสร๎างงานอยํางมีความ

รับผิดชอบ  การจัดเก็บของใช๎สํวนตัว  การปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับอยํางเป็นขั้นตอน  กระบวนการท างานในเร่ืองการ

ดูแลรักษา 

 ฝึกปฏิบัติการท างานจนสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว๎อยํางเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างาน  ปฏิบัติตน

อยํางมีมารยาทในการท างานและโอกาสตํางๆ โดยเน๎นคุณธรรมในการท างาน  ใช๎คอมพิวเตอร์ในการสร๎างงาน  การ

ติดตํอสื่อสารการสืบค๎นข๎อมูลและการบันเทิงใช๎ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต๎นได๎  และสามารถใช๎โปรแกรม

กราฟฟิกขั้นพื้นฐานในการสร๎างชิ้นงานตามจินตนาการได๎ 

 เพื่อให๎มีความร๎ูความเข๎าใจ  สามารถท างานตามเป้าหมายที่ได๎วางไว๎เป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างาน ใช๎

พลังงานและทรัพยากรในการท างานอยํางประหยัดและคุ๎มคําและเห็นความส าคัญของงานอาชีพ 

รหัสตัวชี้วัด 

ง  1.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 

ง  3.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 

ง  4.1  ป.4/1 

รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด  
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ง 15201                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี                รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                 เวลาเรียน      80    ชั่วโมง     
 

 ศึกษารวบรวมขั้นตอนการท างานในเร่ืองการซํอมแซมเสื้อผ๎า  การปลูกพืช  ความหมายของเทคโนโลยีและ

วิวัฒนาการการติดตํอสื่อสาร  การใช๎คอมพิวเตอร์  ซอฟแวร์  ความแตกตํางของอาชีพในชุมชน  รายได๎  ลักษณะงาน

และประเภทกิจการ 

 ฝึกปฏิบัติการท างานในเร่ืองการใช๎ทักษะในการท างานซํอมแซมเสื้อผ๎า  การปลูกพืช  ความหมายของ

เทคโนโลยีและวิวัฒนาการ  การติดตํอสื่อสาร  การใช๎คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์  ความแตกตํางของอาชีพในชุมชน  โดยใช๎

กระบวนการท างาน  กระบวนการกลุํม  ทักษะในการคิด 

 เพื่อให๎มีความร๎ู  ความเข๎าใจ  และสามารถท างานโดยใช๎วัสดุและเคร่ืองมืองํายๆ มีจิตส านึก  ใฝ่เรียนใฝ่ร๎ู  มี

ความคิดสร๎างสรรค์ 

รหัสตัวชี้วัด 

ง  1.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 

ง.  2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 

ง  3.1   ป.5/1, ป.5/2 

ง  4.1  ป.5/1, ป.5/2 

รวมทั้งหมด  13  ตัวชี้วัด  
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ง 16201                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี                รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                เวลาเรียน      80    ชั่วโมง     
 

 ศึกษารวบรวม  ค๎นคว๎าแนวทางการท างานและปรับปรุงการท างานแตํละขั้นตอนด าเนินการท างานตามล าดับที่

วางแผนไวใ๎นเร่ืองการดูแลรักษาสมบัติในบ๎าน  การปลูกพืช  การท าบันทึกรายรับ  รายจําย  มารยาทในการท างานกับ

สมาชิกในครอบครัวและผู๎อ่ืน  มีจิตส านึกในการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา  มีคุณธรรมในการท างาน  ศึกษา

สํวนประกอบของระบบเทคโนโลยีและสร๎างสิ่งของเคร่ืองใช๎ตามความสนใจอยํางเป็นขั้นตอนกํอนลงมือสร๎างและ

ประเมินผล  ศึกษาหลักการเบื้องต๎นของการแก๎ปัญหา  วิธีการส ารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพตามความ

สนใจ  ความสามารถและทักษะความรู๎ความสามารถ  คุณสมบัติที่ส าคัญกับอาชีพที่สนใจ 

 ฝึกปฏิบัติการในการท างานและทักษะการท างานรํวมกันในเร่ืองการเตรียมประกอบอาหาร  การติดตั้ง

ประกอบของใช๎ในบ๎าน  การประดิษฐ์ของใช๎ให๎กับสมาชิกในครอบครัว  การสร๎างสิ่งของเคร่ืองใช๎ตามความสนใจ

อยํางเป็นขั้นตอนและปลอดภัย  รวบรวมข๎อมูลและเลือกวิธีการออกแบบโดยถํายทอดความคิดกํอนลงมือสร๎างและ

ประเมินผล  น าความร๎ู  ทักษะกระบวนการสร๎างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร๎างสิ่งของเคร่ืองใช๎  ใช๎คอมพิวเตอร์ใน

การค๎นคว๎าหาข๎อมูลจากอินเตอร์เน็ต  ซีดีรอม  และในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได๎  จัดเก็บข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบ

ส าเนาถาวรและสื่อบันทึก  ใช๎ซอฟต์แวร์ชํวยสร๎างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ท าในชีวิตประจ าวันอยํางมี

จิตส านึกและรับผิดชอบ  เชํน แผํนพับ  ป้ายประกาศและอินเตอร์เน็ตอยํางสร๎างสรรค์  ส ารวจตนเองเพื่อวางแผนในการ

เลือกอาชีพ 

 เพื่อให๎มีความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางการท างาน  และปรับปรุงงานอยํางเป็นระบบ  มีมารยาท  มี

คุณธรรมในการท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางเป็นระบบ  มีการชํวยเหลือตนเอง  มีเจตคติที่ดีตํออาชีพ 

รหัสตัวชี้วัด 
ง  1.1   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ง.  2.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ง  3.1   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 
ง  4.1   ป.6/1, ป.6/2 
รวมทั้งหมด  13  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ง  11201                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 
รายวิชาคอมพิวเตอร์                                รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                                 เวลาเรียน      40    ชั่วโมง     

 
 
มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนเข๎าใจ และรู๎จักหน๎าที่แตํละสํวนของคอมพิวเตอร์   สํวนประกอบตํางๆ ของคอมพิวเตอร์ การ

เปิด-ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ร๎ูจักการใช๎งานแป้นพิมพ์  และการใช๎โปรแกรมชํวยสอน   
โดยผู๎เรียนศึกษาลักษณะการท างานทั่วไปของโปรแกรม  การเรียกใช๎และปิดการใช๎งานของโปรแกรม  การ

เรียนรู๎ค าตําง ๆ ในภาษาไทย และภาษาอังกฤษ   การเรียนรู๎คณิตศาสตร์ในเร่ืองการนับ และการเรียงล าดับเลขจาก 1-20  
การบวกลบเลขสามหลักโดยใช๎คอมพิวเตอร์ ,  การเรียนรู๎การสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช๎โปรแกรมชํวยสอน      

เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถเข๎าใจวิธีการใช๎คอมพิวเตอร์  และสามารถใช๎โปรแกรมชํวยสอนได๎อยํางถูกต๎อง  มี
จิตส านึกและน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกชื่อและหน๎าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นสํวนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ได๎ 
2. สามารถเปิด / ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได๎ถูกวิธี 
3. สามารถใช๎โปรแกรมชํวยสอนเรียนรู๎ค าตําง ๆ  ในภาษาไทยได๎ 
4. สามารถใช๎โปรแกรมชํวยสอนเรียนรู๎ค าศัพท์ภาษาอังกฤษงําย  ๆ ได๎ 
5. สามารถใช๎โปรแกรมชํวยสอนฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ด๎านการบวกลบเลขจ านวนไมํเกินสามหลักได๎ 

รวมทั้งหมด   5   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ง 12201                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 
รายวิชาคอมพิวเตอร์                                 รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                   เวลาเรียน      40    ชั่วโมง     

 
 
มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนเข๎าใจ และรู๎จักหน๎าที่แตํละสํวนของคอมพิวเตอร์   สํวนประกอบตํางๆ ของคอมพิวเตอร์  การ

เปิด-ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และร๎ูจักการใช๎งานแป้นพิมพ์  และการใช๎โปรแกรมชํวยสอน   
โดยผู๎เรียนศึกษาลักษณะการท างานทั่วไปของโปรแกรม  การเรียกใช๎และปิดการใช๎งานของโปรแกรม  การ

ค านวณอยํางงํายจากโปรแกรม , การเรียนรู๎ศัพท์ภาษาอังกฤษจากโปรแกรม , การบอกและเรียกชื่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
,การอํานออกเสียงศัพท์ภาษาอังกฤษได๎ถูกต๎องตามหลักไวยากรณ์ , การบวกลบเลขสี่หลักโดยใช๎คอมพิวเตอร์ , การ
เรียนรู๎เร่ืองสถานที่ทํองเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทย  , นักวิทยาศาสตร์ของโลกที่ควรร๎ูจัก   

เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถเข๎าใจวิธีการใช๎คอมพิวเตอร์  และสามารถใช๎โปรแกรมชํวยสอนได๎อยํางถูกต๎อง  มี
จิตส านึกและน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกชื่อและหน๎าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นสํวนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ได๎ 
2. สามารถเปิด / ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได๎ถูกวิธี 
3. สามารถใช๎เมาส์และแป้นพิมพ์ในการสั่งให๎เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท างานได๎ 
4. สามารถใช๎โปรแกรมชํวยสอนเรียนรู๎ค าศัพท์ภาษาอังกฤษได๎ 
5. สามารถใช๎โปรแกรมชํวยสอนเรียนรู๎สถานที่ทํองเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทยได๎ 
6. สามารถใช๎โปรแกรมชํวยสอนเรียนรู๎นักวิทยาศาสตร์ของโลกที่ควรร๎ูจักได๎ 
7. สามารถใช๎โปรแกรมชํวยสอนฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ด๎านการบวกลบเลขจ านวนไมํเกินสี่หลักได๎ 

รวมทั้งหมด   7   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ง 13201                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 
รายวิชาคอมพิวเตอร์                               รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                 เวลาเรียน      40    ชั่วโมง     
 
 

มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนเข๎าใจหลักการและวิธีการท างานของคอมพิวเตอร์  บทบาทของคอมพิวเตอร์ ,  และการใช๎
โปรแกรมการพิมพ์แบบสัมผัสพยัญชนะไทย  สามารถใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Windows  XP   

โดยผู๎เรียนศึกษาลักษณะการท างานทั่วไปของโปรแกรม   ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่ใช๎โดยทั่วไป  
เป็นโปรแกรมพื้นฐานส าหรับการเรียนรู๎ในเร่ืองของการใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปโดยทั่วไป  เนื่องจากโปรแกรมส าเร็จรูป
ทุกโปรแกรมจะต๎องติดตั้งลงบนระบบปฏิบัติการนี้    ศึกษาการเรียกใช๎และปิดการใช๎งานของโปรแกรม การปรับแตํง
การท างานของ Desktop การศึกษาโปรแกรม ที่จ าเป็นในชุดของ Windows   XP   เชํน โปรแกรม Paint  โปรแกรม  
Microsoft  Word   การท างานกับแฟ้มข๎อมูล  การบรรณาธิกรข๎อมูลในรูปแบบตําง ๆ   การจัดการหน๎าเอกสารโดยการ
ใช๎มุมมองตําง ๆ  ของโปรแกรม    การใช๎งานโปรแกรม Internet  Explorer  ในการเปิดดูเว็บไซต์ตําง ๆ รวมทั้งการ
ค๎นหาข๎อมูลเบื้องต๎น และ การพิมพ์สัมผัสอักษรภาษาไทย  
  เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถเข๎าใจวิธีการใช๎คอมพิวเตอร์  ระบบสารสนเทศและระบบเครือขํายเบื้องต๎น และสามารถ
ใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปโปรแกรม  Microsoft  Windows  XP    ได๎อยํางถูกต๎อง    มีจิตส านึกและน าไปใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด  
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกชื่อและหน๎าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นสํวนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ได๎ 
2. ร๎ูจักหลักการท างานและวิธีการท างานของคอมพิวเตอร์ 
3. สามารถวางนิ้วพิมพ์สัมผัสพยัญชนะภาษาไทยได๎ 
4. เข๎าและออกจากโปรแกรม Microsoft  Windows XP  ได๎ถูกต๎อง 
5. ใช๎โปรแกรม Microsoft  Word  ในการสร๎างเอกสารตําง ๆ ได๎ 
6. สามารถใช๎โปรแกรม  Paint  ในการสร๎าง  แก๎ไข ตกแตํงภาพกราฟฟิคได๎ 
7. ใช๎โปรแกรม  Internet  ในการสืบค๎นข๎อมูลได๎ 

รวมทั้งหมด   7   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ง 14201                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 
รายวิชาคอมพิวเตอร์                               รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                  เวลาเรียน      40    ชั่วโมง     

 
 
มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนเข๎าใจหลักการและวิธีการท างานของคอมพิวเตอร์  ความหมาย  บทบาทของคอมพิวเตอร์ , 

ระบบสารสนเทศ  และระบบปฏิบัติการเพื่อการท างาน การใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป  Micro  Worlds  Pro 
โดยให๎ผู๎เรียนศึกษาในด๎านประเภทและรูปแบบของระบบปฏิบัติการเพื่อการท างาน  การสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับ

หลักการท างานของคอมพิวเตอร์  ความหมาย  บทบาทของคอมพิวเตอร์  และใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปโปรแกรม Micro 
Worlds Pro ซึ่งเป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์อีกภาษาหนึ่งที่มีจุดมุํงหมายในการพัฒนาสติปัญญาเด็ก  ในด๎าน
การศึกษา   แนวความคิด  ตลอดจนให๎มีความร๎ูความเข๎าใจในระบบการท างานของคอมพิวเตอร์อยํางมีหลักการและ
ถูกต๎อง   เรียนร๎ูวิธีการสร๎างภาพโดยใช๎เส๎นตรง การเขียนโปรแกรมตําง ๆ เพื่อสร๎างภาพที่เป็นเส๎นตรง และสํวนโค๎ง  
การใช๎ศูนย์เคร่ืองมือวาดภาพในโปรแกรม  Micro Worlds Pro  การสร๎างรูปทรงตําง ๆ  ได๎ เชํน  วงกลม  ,  สี่เหลี่ยม  ,  
การเปลี่ยนขนาดและสีปากกา   รวมทั้งเทสี และ พํนสีให๎กับรูปภาพ   
 เพื่อพัฒนาความคิดของผู๎เรียนในการเขียนโปรแกรมในระดับต๎น  ตลอดจนฝึกให๎ผู๎เรียนเป็นคนมีเหตุผล  มี
หลักการ  รู๎จักวางแนวความคิดและเรียงล าดับความคิดในการท างานตําง ๆ  ผู๎เรียนสามารถน าเอาความร๎ูไปประยุกต์ใช๎
ในการท างาน  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ร๎ูจักและเข๎าใจหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
2. เข๎าใจหลักการท างานของโปรแกรม  Micro Worlds Pro  การใช๎งานและการลงสี 
3. สามารถใช๎ค าสั่งพื้นฐานของโปรแกรม Micro Worlds Pro  ได๎ถูกต๎อง 
4. สามารถเขียนโปรแกรมสร๎างภาพที่เกิดจากเส๎นตรง และสํวนโค๎งได๎ 
5. สามารถจัดเก็บบันทึกโปรแกรม และเรียกใช๎งานที่ท าการบันทึกได๎ 
6. สามารถใช๎เคร่ืองมือตําง ๆ ในศูนย์วาดภาพมาประกอบการวาดรูปได๎ 
7. สามารถใช๎ค าสั่งพื้นฐานในการวาดรูปทรงเรขาคณิตแบบงําย ๆ  ได๎ 
8. สืบค๎นข๎อมูลจากโปรแกรม  Internet  ได๎ 

รวมทั้งหมด   8   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ง 15201                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 
รายวิชาคอมพิวเตอร์                               รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                เวลาเรียน      40    ชั่วโมง     

 
 
มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนเข๎าใจหลักการและวิธีการท างานของคอมพิวเตอร์  ความหมายและสํวนประกอบ  บทบาทของ

คอมพิวเตอร์  รวมถึงการใช๎งานของระบบ ปฏิบัติการ Windows XP  การใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปโปรแกรม Microsoft 
Word 2007 และการใช๎ Internet  เบื้องต๎น   

โดยผู๎เรียนศึกษาลักษณะการท างานทั่วไปของโปรแกรม  การเรียกใช๎ และ ปิดการใช๎งานของโปรแกรม  การ
ปรับแตํง การท างานของ Desktop  การศึกษาโปรแกรมที่จ าเป็นในชุดของ Windows XP  การท างานกับแฟ้มข๎อมูล 
การบรรณาธิกรข๎อมูลในรูปแบบตําง ๆ การจัดการหน๎าเอกสารโดยการใช๎มุมมองตําง ๆ ของโปรแกรม การตั้ งคํา
หน๎ากระดาษ  การจัดรูปแบบข๎อมูล  เชํน การก าหนดหัวกระดาษ และ ท๎ายกระดาษ  การเปลี่ยนสีตัวอักษร  การ
สร๎างคอลัมน์ในเอกสาร  การน าข๎อมูลในอินเตอร์เน็ตมาใช๎ในชีวิตประจ าวัน  การใช๎อินเตอร์เน็ตในการสืบค๎น
ข๎อมูลตําง ๆ เป็นต๎น  การสร๎างตารางและการแทรก ClipArt  การสร๎างไดอะแกรม หรือ แผนผังองค์กร  การสั่งพิมพ์
ออกทางเคร่ืองพิมพ์   

เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถเข๎าใจวิธีการใช๎คอมพิวเตอร์  และสามารถใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปโปรแกรม Microsoft  
Word  2007  และการใช๎อินเตอร์เน็ตได๎อยํางถูกต๎องมีจิตส านึกและน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย   สํวนประกอบของคอมพิวเตอร์ และหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ได๎ 
2. สามารถใช๎โปรแกรม  Microsoft  Windows XP ขั้นเบื้องต๎นได ๎
3. สามารถใช๎โปรแกรมที่ท างานบน  Microsoft  Windows XP ได๎ 
4. บอกวิธีการบันทึกแฟ้มข๎อมูล และการเปิดแฟ้มข๎อมูลได๎ 
5. สามารถสร๎างเอกสารโดยใช๎โปรแกรม  Microsoft  Word  ได๎ 
6. ใช๎โปรแกรม Internet  ในการสืบค๎นข๎อมูลได๎ 

รวมทั้งหมด   6   ผลการเรียนรู้ 
 
 



116 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ง 16201                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 
รายวิชาคอมพิวเตอร์                               รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                 เวลาเรียน      40    ชั่วโมง     

 
 
มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนเข๎าใจหลักการและวิธีการท างานของคอมพิวเตอร์  การเก็บรักษาข๎อมูล , การค๎นหาข๎อมูล

จากอินเตอร์เน็ต   การใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป  Microsoft PowerPoint 2007  และการใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป  
Microsoft  Excel  2007 

       โดยผู๎เรียนศึกษาลักษณะการท างานทั่วไปของโปรแกรม      การเรียกใช๎และปิดการใช๎งานของการสร๎าง พรี
เซนเตชั่น   การเรียกใช๎ค าสั่งตํางๆ   ในแตํละมุมมอง การก าหนด  รูปแบบอักษร   การสร๎างตารางและแผนผัง
องค์กร   การแทรกรูปภาพเข๎ามาประกอบในภาพนิ่ง   การเชื่อมโยงภาพนิ่ง  การใสํเทคนิคในการน าเสนอ การสร๎าง
กราฟเพื่อใช๎ในการน าเสนอ  การน าข๎อมูลในอินเตอร์มาใช๎ในชีวิตประจ าวัน การใช๎อินเตอร์เน็ตในการสืบค๎นข๎อมูล
ตําง ๆ การใช๎งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007  ในการรวบรวบข๎อมูล และประมวลผลข๎อมูลในรูปแบบตําง ๆ 
เชํนสร๎างแฟ้มข๎อมูล ,การสร๎างข๎อมูล ,จัดรูปแบบข๎อมูลในสมุดงาน , การค านวณโดยใช๎สูตรเพื่อรายงานผลข๎อมูล , 
การสร๎างแผนภูมิเพื่อรายงานผลข๎อมูล รวมทั้งการสั่งพิมพ์เพื่อใช๎เป็นรายงานรูปแบบตําง ๆ เป็นต๎น   

       เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถเข๎าใจวิธีการใช๎คอมพิวเตอร์  สามารถใช๎โปรแกรมส า เร็จรูป MS-PowerPoint 2007   
และโปรแกรมส าเร็จรูป  MS-Excel  2007  ได๎อยํางถูกต๎อง มีจิตส านึกและน าความร๎ูไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการและวิธีการท างานของคอมพิวเตอร์ 
2. อธิบายขั้นตอนการจัดเก็บข๎อมูล  และการเปิดใช๎ข๎อมูล 
3. สามารถสืบค๎นข๎อมูลจากโปรแกรม  Internet ได๎ 
4. สามารถสร๎างงานน าเสนอจากโปรแกรม  Microsoft  Power Point 2007 ได๎ 
5. ใช๎โปรแกรม Microsoft  Excel 2007  ในการรวบรวมข๎อมูล  ประมวลผลข๎อมูลได๎ 
6. ใช๎โปรแกรม  Microsoft  Excel  ในการค านวณโดยใช๎สูตร   และการสร๎างแผนภูมิเพื่อรายงานผลข๎อมูลได๎ 

รวมทั้งหมด   6   ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        
    โรงเรียนกุศลศึกษา  ได๎จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน โดยก าหนดไว๎ในโครงสร๎างหลักสูตร เพื่อให๎การด าเนินการ
เป็นไปอยํางดี มีประสิทธิภาพ  จึงก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ให๎สอดคล๎อง และ สัมพันธก์ับ
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ดังน้ี 

1. จัดกิจกรรมตําง ๆ เพื่อเกื้อกูล  สํงเสริมการเรียนรู๎ตามกลุํมสาระการเรียนร๎ูตําง ๆ  
2. จัดกิจกรรมตามถนัด  ความสามารถ  ความต๎องการของผู๎เรียน 
3. จัดกิจกรรมประเภทบริการตําง ๆ  ฝึกท างานที่เป็นประโยชน์ตํอตนเอง และ สํวนรวม 
 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนกุศลศึกษา ได้ แบ่ง เป็น  2  ลักษณะ  ดังนี้ 
           1. กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่สํงเสริม และพัฒนาความสามารถของผู๎เรียน  ให๎เหมาะสมตามความ
แตกตํางระหวํางบุคคล  สามารถค๎นพบ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง  เสริมทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ์  การ
สร๎างสัมพันธภาพที่ดี  ซึ่งครูผู๎สอนทุกคนต๎องท าหน๎าที่แนะแนวให๎ค าปรึกษาในด๎านตําง ๆ แกํผู๎เรียน 
          2.  กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ผู๎เรียนเป็นผู๎ปฏิบัติด๎วยตนเองอยํางครบวงจร  ตั้งแตํศึกษา วิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน และปรับปรุงการท างาน โดยเน๎นการท างานเป็นกลุํม เชํน  ลูกเสือ – เนตรนารี  ยุวกาชาด 
และ ผู๎บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต๎น 
          ส าหรับกิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่ เกิดจากความสมัครใจของผู๎เรียน มุํงพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
เพิ่มเติมจากกิจกรรมในกลุํมสาระ  เป็นกิจกรรที่ผู๎เรียนชํวยกันคิด ชํวยกันท า  ชํวยกันแก๎ปัญหา  สํงเสริมศักยภาพของ
ผู๎เรียนอยํางเต็มที่  รวมถึงกิจกรรมที่มุํงปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  รู๎สิทธิหน๎าที่ ของตนเอง  แบํงตาม
ความแตดตํางระหวํางกิจกรรม ได๎เป็น 2  ลักษณะ 
               2.1  กิจกรรมพัฒนาความถนัด  ความสนใจ  ตามความต๎องการของผู๎เรียน เป็นกิจกรรมที่มุํงเน๎นการเติมเต็ม
ความร๎ู  ความช านาญ และ ประสบการณ์ของผู๎เรียนให๎กว๎างยิ่งขึ้น  เพื่อค๎นพบความถนัด  ความสนใจของตนเอง และ 
พัฒนาตนเองให๎เต็มตามศักยภาพ  ตลอดจนการพัฒนาทักษะของสังคม และการปลูกฝังจิตส านึกของการท าประโยชน์
เพื่อสังคม  ได๎แกํ  กิจกรรมชุมนุม หรือ ชมรมตําง ๆ 

2.2   กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ยุวกาชาด และ ผู๎บ าเพ็ญประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่มุํงปลูกฝัง  ระเบียบวินัย  
กฎเกณฑ์  เพื่อการอยูํรํวมกันในสภาพชีวิต ตําง ๆ  น าไปสูํพื้นฐานการท าประโยชน์ ให๎แกํสังคม และ วิถีชีวิต ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งกระบวนการจัดให๎เป็นไปตามข๎อก าหนดของ
คณะกรรมการลูกเสือแหํงชาติ  ยุวกาชาด  สมาคมผู๎บ าเพ็ญประโยชน์             
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ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1          เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ปี 
 

ค าอธิบายกิจกรรม 
ร๎ูจักเข๎าใจและเห็นคุณคําในตนเองแลผู๎อ่ืน การรับร๎ูและเข๎าใจความต๎องการแสงหาแบบอยํางที่ดีและเหมะสม

กับตนเอง ร๎ูและเข๎าใจความสนใจ ความถนัดด๎านการเรียน ด๎านอาชีพ รักและนับถือผู๎อ่ืนเข๎าใจปัญหาและสามารถ
แก๎ปัญหาได๎เข๎าใจและยอมรับความแตกตํางระหวํางบุคคล  สื่อสารความคิด ความร๎ูสึกให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจได๎เหมาะสมกับ
กาลเทศะ และบุคคล ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ และแสดงออกได๎เหมาะสมปฏิบัติตนให๎เป็นประโยชน์ตํอ
สํวนรวมแสดงออกในฐานะผู๎น าและผู๎ตามได๎เหมาะสมตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎ด๎วยตนเอง  รํวมตัดสินใจแก๎ไขปัญหา
เกี่ยวกับโรงเรียน ครอบครัวและสังคมสามารถแสวงหาและใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศ  ค๎นหา รวบรวมวิเคราะห์ข๎อมูล
จากแหลํงเรียนร๎ูตํางๆ และเลือกสรรข๎อมูลสารสนเทศให๎เป็นประโยชน์ตํอตนเองและสังคมเพื่อพัฒนาองค์รวมของ
ความเป็นมนุษย์ให๎ครบทุกด๎าน ทั้งทางรํางกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมเป็นผู๎มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
และมีคุณภาพ ปลูกฝังการสร๎างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 

 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1.ร๎ูจักเข๎าใจและเห็นคุณคําในตนเองแลผู๎อ่ืน 
1.1 การรับรู๎และเข๎าใจความต๎องการและความรู๎สึกของตนเอง 
1.2 รักและนับถือตนเองและผู๎อื่น 
1.3  การร๎ูจักและเข๎าใจสาเหตุปัญหาและสามารถแก๎ปัญหาได๎ 

2. การปรับตัวและด ารงชีวิต 
2.1  เข๎าใจและยอมรับความแตกตํางระหวํางบุคคล และความคิดเห็นของผู๎อื่นอยํางมีเหตุผล 
2.2  ปฏิบัติตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม 

3. ตัดสินใจและแก๎ปัญหา 
3.1 สามารถตัดสินใจและแก๎ปัญหาได๎ด๎วยตนเอง 

4. การแสวงหาและใช๎ข๎อมูลสารสนเทศ 
4.1 ความสามารถแสวงหา และใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศ ค๎นหา รวบรวมวิเคราะห์ข๎อมูลจาก 
       แหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ด๎วยวิธีการทันสมัย 
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ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                                                                                    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ปี 
 

ค าอธิบายกิจกรรม 
ร๎ูจักเข๎าใจและเห็นคุณคําในตนเองแลผู๎อ่ืน การรับรู๎และเข๎าใจความต๎องการแสงหาแบบอยํางที่ดีและเหมาะสม

กับตนเอง ร๎ูและเข๎าใจความสนใจ ความถนัดด๎านการเรียน ด๎านอาชีพ รักและนับถือผู๎อ่ืนเข๎าใจปัญหาและสามารถ
แก๎ปัญหาได๎เข๎าใจและยอมรับความแตกตํางระหวํางบุคคล สื่อสารความคิด ความร๎ูสึกให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจได๎เหมาะสมกับ
กาลเทศะ และบุคคล ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ และแสดงออกได๎เหมาะสมปฏิบัติตนให๎เป็นประโยชน์ตํอ
สํวนรวมแสดงออกในฐานะผู๎น าและผู๎ตามได๎เหมาะสมตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎ด๎วยตนเอง  รํวมตัดสินใจแก๎ไขปัญหา
เกี่ยวกับโรงเรียน ครอบครัวและสังคมสามารถแสวงหาและใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศ  ค๎นหา รวบรวมวิเคราะห์ข๎อมูล
จากแหลํงเรียนร๎ูตํางๆ และเลือกสรรข๎อมูลสารสนเทศให๎เป็นประโยชน์ตํอตนเองและสังคมเพื่อพัฒนาองค์รวมของ
ความเป็นมนุษย์ให๎ครบทุกด๎าน ทั้งทางรํางกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมเป็นผู๎มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
และมีคุณภาพ ปลูกฝังการสร๎างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 
 
ผลกากรเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1.ร๎ูจักเข๎าใจและเห็นคุณคําในตนเองแลผู๎อ่ืน 
1.1 การรับรู๎และเข๎าใจความต๎องการและความรู๎สึกของตนเอง 

   1.2 แสวงหาแบบอยํางที่ดีและเหมะสมกับตนเอง 
1.3 รักและนับถือตนเองและผู๎อื่น 

2.  การปรับตัวและด ารงชีวิต 
2.1  เข๎าใจและยอมรับความแตกตํางระหวํางบุคคล และความคิดเห็นของผู๎อ่ืนอยํางมีเหตุผล 
2.2  ปฏิบัติตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม 

3.  ตัดสินใจและแก๎ปัญหา 
3.1  สามารถตัดสินใจและแก๎ปัญหาได๎ด๎วยตนเอง 

4.  การแสวงหาและใช๎ข๎อมูลสารสนเทศ 
4.1   ความสามารถแสวงหา และใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศ ค๎นหา รวบรวมวิเคราะห์ข๎อมูลจากแหลํง

เรียนรู๎ตําง ๆ ด๎วยวิธีการทันสมัย 
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ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                         เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ปี 
 

ค าอธิบายกิจกรรม 
ร๎ูจักเข๎าใจและเห็นคุณคําในตนเองแลผู๎อ่ืน การรับร๎ูและเข๎าใจความต๎องการแสงหาแบบอยํางที่ดีและเหมะสม

กับตนเอง ร๎ูและเข๎าใจความสนใจ ความถนัดด๎านการเรียน ด๎านอาชีพ รักและนับถือผู๎อ่ืนเข๎าใจปัญหาและสามารถ
แก๎ปัญหาได๎เข๎าใจและยอมรับความแตกตํางระหวํางบุคคล  สื่อสารความคิด ความร๎ูสึกให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจได๎เหมาะสมกับ
กาลเทศะ และบุคคล ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ และแสดงออกได๎เหมาะสมปฏิบัติตนให๎เป็นประโยชน์ตํอ
สํวนรวมแสดงออกในฐานะผู๎น าและผู๎ตามได๎เหมาะสมตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎ด๎วยตนเอง  รํวมตัดสินใจแก๎ไขปัญหา
เกี่ยวกับโรงเรียน ครอบครัวและสังคมสามารถแสวงหาและใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศ  ค๎นหา รวบรวมวิเคราะห์ข๎อมูล
จากแหลํงเรียนร๎ูตําง ๆ และเลือกสรรข๎อมูลสารสนเทศให๎เป็นประโยชน์ตํอตนเองและสังคมเพื่อพัฒนาองค์รวมของ
ความเป็นมนุษย์ให๎ครบทุกด๎าน ทั้งทางรํางกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมเป็นผู๎มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
และมีคุณภาพ ปลูกฝังการสร๎างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1.ร๎ูจักเข๎าใจและเห็นคุณคําในตนเองแลผู๎อ่ืน 
1.1 การรับรู๎และเข๎าใจความต๎องการและความรู๎สึกของตนเอง 
1.2 แสวงหาแบบอยํางที่ดีและเหมะสมกับตนเอง 
1.3 รักและนับถือตนเองและผู๎อื่น 

2. การปรับตัวและด ารงชีวิต 
2.1 เข๎าใจและยอมรับความแตกตํางระหวํางบุคคล และความคิดเห็นของผู๎อื่นอยํางมีเหตุผล 
2.2  สื่อสารความคิด ความรู๎สึกให๎ผู๎อื่นเข๎าใจได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล 
2.3  ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ และแสดงออกได๎เหมาะสม 
2.4  ปฏิบัติตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม 
2.5  สามารถในการท างานตามบทบาทในฐานะผู๎น าและผู๎ตามที่ดีและอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมี 
      ความสุข 

3. ตัดสินใจและแก๎ปัญหา 
3.1  สามารถตัดสินใจและแก๎ปัญหาได๎ด๎วยตนเอง 

4. การแสวงหาและใช๎ข๎อมูลสารสนเทศ 
4.1 ความสามารถแสวงหา และใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศ ค๎นหา รวบรวมวิเคราะห์ข๎อมูลจากแหลํง     
     เรียนรู๎ตําง ๆ ด๎วยวิธีการทันสมัย 

 
ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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กิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                                                                                 เวลาเรียน 40  ชั่วโมง / ปี 
 

ค าอธิบายรายวิชาแนะแนว 
ร๎ูจักเข๎าใจและเห็นคุณคําในตนเองแลผู๎อ่ืน การรับรู๎และเข๎าใจความต๎องการแสงหาแบบอยํางที่ดีและเหมาะสม

กับตนเอง ร๎ูและเข๎าใจความสนใจ ความถนัดด๎านการเรียน ด๎านอาชีพ รักและนับถือผู๎อ่ืนเข๎าใจปัญหาและสามารถ
แก๎ปัญหาได๎เข๎าใจและยอมรับความแตกตํางระหวํางบุคคล  สื่อสารความคิด ความร๎ูสึกให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจได๎เหมาะสมกับ
กาลเทศะ และบุคคล ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ และแสดงออกได๎เหมาะสมปฏิบัติตนให๎เป็นประโยชน์ตํอ
สํวนรวมแสดงออกในฐานะผู๎น าและผู๎ตามได๎เหมาะสมตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎ด๎วยตนเอง รํวมตัดสินใจแก๎ไขปัญหา
เกี่ยวกับโรงเรียน ครอบครัวและสังคมสามารถแสวงหาและใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศ  ค๎นหา รวบรวมวิเคราะห์ข๎อมูล
จากแหลํงเรียนร๎ูตําง ๆ และเลือกสรรข๎อมูลสารสนเทศให๎เป็นประโยชน์ตํอตนเองและสังคมเพื่อพัฒนาองค์รวมของ
ความเป็นมนุษย์ให๎ครบทุกด๎าน ทั้งทางรํางกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมเป็นผู๎มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
และมีคุณภาพ ปลูกฝังการสร๎างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 
 
ผลกากรเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1.ร๎ูจักเข๎าใจและเห็นคุณคําในตนเองแลผู๎อ่ืน 
1.1 การรับรู๎และเข๎าใจความต๎องการและความรู๎สึกของตนเอง 
1.2 แสวงหาแบบอยํางที่ดีและเหมะสมกับตนเอง 
1.3 รักและนับถือตนเองและผู๎อื่น 
1.4 การร๎ูจักและเข๎าใจสาเหตุปัญหาและสามารถแก๎ปัญหาได๎ 

2. การปรับตัวและด ารงชีวิต 
2.1 สื่อสารความคิด ความรู๎สึกให๎ผู๎อื่นเข๎าใจได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล 
2.2 ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ และแสดงออกได๎เหมาะสม 
2.3 ปฏิบัติตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม 

3. ตัดสินใจและแก๎ปัญหา 
3.1 การรํวมตัดสินใจแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียน ครอบครัวและสังคม 

4. การแสวงหาและใช๎ข๎อมูลสารสนเทศ 
4.1 เลือกสรรข๎อมูลสารสนเทศให๎เป็นประโยชน์ตํอตนเองและสังคม 

 
 
 
 
 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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กิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                                                                                   เวลาเรียน 40  ชั่วโมง/ปี 
 

ค าอธิบายกิจกรรม 
ร๎ูจักเข๎าใจและเห็นคุณคําในตนเองแลผู๎อ่ืน การรับรู๎และเข๎าใจความต๎องการแสงหาแบบอยํางที่ดีและเหมาะสม

กับตนเอง ร๎ูและเข๎าใจความสนใจ ความถนัดด๎านการเรียน ด๎านอาชีพ รักและนับถือผู๎อ่ืนเข๎าใจปัญหาและสามารถ
แก๎ปัญหาได๎เข๎าใจและยอมรับความแตกตํางระหวํางบุคคล  สื่อสารความคิด ความร๎ูสึกให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจได๎เหมาะสมกับ
กาลเทศะ และบุคคล ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ และแสดงออกได๎เหมาะสมปฏิบัติตนให๎เป็นประโยชน์ตํอ
สํวนรวมแสดงออกในฐานะผู๎น าและผู๎ตามได๎เหมาะสมตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎ด๎วยตนเอง  รํวมตัดสินใจแก๎ไขปัญหา
เกี่ยวกับโรงเรียน ครอบครัวและสังคมสามารถแสวงหาและใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศ  ค๎นหา รวบรวมวิเคราะห์ข๎อมูล
จากแหลํงเรียนร๎ูตําง ๆ และเลือกสรรข๎อมูลสารสนเทศให๎เป็นประโยชน์ตํอตนเองและสังคมเพื่อพัฒนาองค์รวมของ
ความเป็นมนุษย์ให๎ครบทุกด๎าน ทั้งทางรํางกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมเป็นผู๎มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
และมีคุณภาพ ปลูกฝังการสร๎างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 
 
ผลกากรเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1.ร๎ูจักเข๎าใจและเห็นคุณคําในตนเองแลผู๎อ่ืน 
1.1  ร๎ูและเข๎าใจความสนใจ ความถนัดด๎านการเรียน อาชีพ และบุคลิกภาพของตนเอง 
1.2  การร๎ูจักและเข๎าใจสาเหตุปัญหาและสามารถแก๎ปัญหาได๎ 

2. การปรับตัวและด ารงชีวิต 
2.1 สื่อสารความคิด ความรู๎สึกให๎ผู๎อื่นเข๎าใจได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล 
2.2 ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ และแสดงออกได๎เหมาะสม 
2.3 สามารถในการท างานตามบทบาทในฐานะผู๎น าและผู๎ตามที่ดีและอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมี 
      ความสุข 

3. ตัดสินใจและแก๎ปัญหา 
3.1 การรํวมตัดสินใจแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียน ครอบครัวและสังคม 

4. การแสวงหาและใช๎ข๎อมูลสารสนเทศ 
4.1  เลือกสรรข๎อมูลสารสนเทศให๎เป็นประโยชน์ตํอตนเองและสังคม 

 
 
 
 
 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                                                                                   เวลาเรียน 40  ชั่วโมง/ปี 
 

ค าอธิบายกิจกรรม 
ร๎ูจักเข๎าใจและเห็นคุณคําในตนเองแลผู๎อ่ืน การรับรู๎และเข๎าใจความต๎องการแสงหาแบบอยํางที่ดีและเหมาะสม

กับตนเอง ร๎ูและเข๎าใจความสนใจ ความถนัดด๎านการเรียน ด๎านอาชีพ รักและนับถือผู๎อ่ืนเข๎าใจปัญหาและสามารถ
แก๎ปัญหาได๎เข๎าใจและยอมรับความแตกตํางระหวํางบุคคล  สื่อสารความคิด ความร๎ูสึกให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจได๎เหมาะสมกับ
กาลเทศะ และบุคคล ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ และแสดงออกได๎เหมาะสมปฏิบัติตนให๎เป็นประโยชน์ตํอ
สํวนรวมแสดงออกในฐานะผู๎น าและผู๎ตามได๎เหมาะสมตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎ด๎วยตนเอง  รํวมตัดสินใจแก๎ไขปัญหา
เกี่ยวกับโรงเรียน ครอบครัวและสังคมสามารถแสวงหาและใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศ  ค๎นหา รวบรวมวิเคราะห์ข๎อมูล
จากแหลํงเรียนร๎ูตําง ๆ และเลือกสรรข๎อมูลสารสนเทศให๎เป็นประโยชน์ตํอตนเองและสังคมเพื่อพัฒนาองค์รวมของ
ความเป็นมนุษย์ให๎ครบทุกด๎าน ทั้งทางรํางกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมเป็นผู๎มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
และมีคุณภาพ ปลูกฝังการสร๎างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1.ร๎ูจักเข๎าใจและเห็นคุณคําในตนเองแลผู๎อ่ืน 
1.1 แสวงหาแบบอยํางที่ดีและเหมะสมกับตนเอง 
1.2 ร๎ูและเข๎าใจความสนใจ ความถนัดด๎านการเรียน อาชีพ และบุคลิกภาพของตนเอง 
1.3 การร๎ูจักและเข๎าใจสาเหตุปัญหาและสามารถแก๎ปัญหาได๎ 

2. การปรับตัวและด ารงชีวิต 
2.1 สื่อสารความคิด ความรู๎สึกให๎ผู๎อื่นเข๎าใจได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล 
2.2 ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ และแสดงออกได๎เหมาะสม 
2.3 ปฏิบัติตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม 
2.4 สามารถในการท างานตามบทบาทในฐานะผู๎น าและผู๎ตามที่ดีและอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมี 
      ความสุข 

3. ตัดสินใจและแก๎ปัญหา 
3.1 การรํวมตัดสินใจแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียน ครอบครัวและสังคม 

4. การแสวงหาและใช๎ข๎อมูลสารสนเทศ 
4.1 ความสามารถแสวงหา และใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศ 
4.2 ค๎นหา รวบรวมวิเคราะห์ข๎อมูลจากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ด๎วย 

 
 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6                  เวลาเรียน 10 ชั่วโมง/ปี 



124 
 

 
ค าอธิบายกิจกรรม 

จัดกิจกรรมที่มุํงเน๎นและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบและความตระหนัก รักและ
เห็นคุณคําของกิจกรรมที่จัดให๎ รวมทั้งการร๎ูจักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์เพื่อให๎เกิดความร๎ูความเข๎าใจในกิจกรรม  
สามารถปฏิบัติตน จนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนร๎ู อยูํ
อยํางพอเพียง มุํงมั่นท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ เห็นคุณคําของตนเองและผู๎อ่ืน สามารถพัฒนา
ความคิด ปรับตัวอยูํในสังคมได๎ มีความคิดสร๎างสรรค์ มีความคิดริเร่ิม กล๎าแสดงออก มีคํานิยมที่ดีงาม สามารถปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอยํางและเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ด๎วยความเต็มใจและมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. เข๎ารํวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดและก าหนดอยํางสม่ าเสมอ 
2. เข๎ารํวมกิจกรรมที่ชุมชน สังคมจัดในด๎านวันส าคัญของชาติ ศาสนา และขนมธรรมเนียมประเพณี 
3. เข๎ารํวมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะและการเดินรนณรงค์กิจกรรมสังคมตํางๆ 
4. เข๎ารํวมกิจกรรมรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล๎อมทั้งในและนอกสถานศึกษา 
5. รํวมดูแลรักษา ท าความสะอาดและไมํท าลายทรัพย์สมบัติที่เป็นของสาธารณะ 
6. การร๎ูจักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
7. มีจิตส านึกในความรักชาติ ศาสน ์กษัตริย์และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น 
   ประมุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมชุมนุม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6                                 เวลาเรียน 30 ชั่วโมง/ปี 
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ค าอธิบายกิจกรรม 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุํงสํงเสริมพัฒนาผู๎เรียนให๎พัฒนาตนเองอยํางเต็มศักยภาพ  ในเร่ืองของ
กิจกรรมที่เลือก ร๎ูจักเข๎าใจและเห็นคุณคําในตนเองและผู๎อื่น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืนเป็นการเปิดโอกาสให๎
ผู๎เรียนไดเ๎รียนรู๎ด๎วยตนเอง และร๎ูจักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์เพื่อให๎เกิดความร๎ูความเข๎าใจ  ในกิจกรรมด๎านวิชาการ 
หรือกิจกรรมการใฝ่ร๎ูใฝ่เรียน หรือกิจกรรมด๎านกีฬา นันทนาการและการสํงเสริมสุขภาพหรือด๎านศิลปะ  ดนตรีและ
นาฏศิลป์ หรือด๎านการอนุรักษ์ขนมธรรมเนียมประเพณี หรือสภาพแวดล๎อม เพื่อการปฏิบัติตนจนเกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และเห็นคุณคําในตนเองและผู๎อ่ืน สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข  มีเจต
คติที่ดีตํอกิจกรรมชุมนุม มีคํานิยมที่ดี มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนร๎ู อยูํอยํางพอเพียง 
มุํงมั่นท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรับผิดชอบตํอตนเอง ครอบครัวสังคมและ
ประเทศชาติและสามารถน าหลักการของชุมนุมไปใช๎ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. เกิดความร๎ูความเข๎าใจในกิจกรรมชุมนุม.................. 
2. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการเรียนรู๎ที่กิจกรรมชุมนุม..................ก าหนดไว๎ได๎ 
3. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูํรํวมกับสมาชิกในกิจกรรมชุมนุมได๎อยํางมีความสุข 
4. มีเจตคติที่ดีตํอกิจกรรมชุมนุม มีคํานิยมที่ดี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนร๎ู อยูํอยําง

พอเพียง มุํงมั่นท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกรับผิดชอบสํวนรวม ชุมชนและประเทศชาติ 
5. สามารถน าหลักการที่ได๎ไปใช๎ในการด าเนินชีวิตและอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
6. มีเวลาและเข๎ารํวมกิจกรรมที่ชุมนุมจัดไมํน๎อยกวํา 80 % 

 
 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมนักเรียน (เตรียมลกูเสือส ารองและลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี  1 
ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 1          เวลา 40 ชั่วโมง/ปี 
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เปิดประชุมกอง ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให๎ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนปฏิบัติ

กิจกรรมตามฐานการเรียนร๎ู โดยเน๎นระบบหมูํและปฏิบัติกิจกรรมตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง  เรียนร๎ูจาก
การคิดและปฏิบัติจริงใช๎สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือส ารองที่มีความเป็นเอกลักษณ์รํวมกัน ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด๎วย
ความสนใจ ใฝ่รู๎ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง ในเร่ืองตํอไปนี้ 

1. เตรียมลูกเสือส ารอง นิยายเมาคลี ประวัติการเร่ิมกิจการลูกเสือ การท าความเคารพหมูํ (แกรนด์ฮาวล์) 
การท าความเคารพเป็นรายบุคคล การจับมือซ๎าย ระเบียบแถว เบือ้งต๎น ค าปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือส ารอง 

2. ลูกเสือส ารองดาวดวงที่ 1 อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ การส ารวจ การค๎นหาธรรมชาติ ความปลอดภัย 
บริการ ธงและประเทศตําง ๆ การฝีมือ กิจกรรมกลางแจ๎ง การบันเทิง การผูกเงื่อน ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
เพื่อให๎มีความร๎ู ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงที่ 1 สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือส ารอง มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟังและพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจ
ผู๎อ่ืน ร๎ูจักบ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ร๎ูจักท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมตําง ๆ ตามความเหมาะสม 
รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติ และสามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟังและพึ่งพาตนเองได๎ 
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน 
3. บ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
4. ท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมตําง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและ ความมั่นคง 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมและลดภาวะโลกร๎อน 
7. สามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎ผล 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี 2) 
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ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 2          เวลา 40 ชั่วโมง/ปี 
 

เปิดประชุมกอง ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให๎ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนปฏิบัติ
กิจกรรมตามฐานการเรียนร๎ู โดยเน๎นระบบหมูํ และปฏิบัติตามค าปฏิญาณ คติพจน์และกฎของลูกเสือส ารอง ศึกษา
เรียนร๎ูจากการคิดและปฏิบัติจริงใช๎สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือส ารองที่มีความเป็นเอกลักษณ์รํวมกัน ศึกษาธรรมชาติใน
ชุมชนด๎วยความสนใจใฝ่ ร๎ูตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเร่ืองตํอไปนี้ 

ลูกเสือส ารองดาวดวงที่ 2 นิยายเมาคลี ประวัติการเร่ิมกิจการลูกเสือ การท าความเคารพหมูํ (แกรนฮาวล์) การ
ท าความเคารพเป็นรายบุคคล การจับมือซ๎าย ระเบียบแถว ค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือส ารองอนามัย 
ความสามารถเชิงทักษะ การส ารวจ การค๎นหาธรรมชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนท๎องถิ่น ความปลอดภัย  บริการ 
การผูกเงื่อน ธง และประเทศตําง ๆ การฝีมือที่ใช๎วัสดุเหลือใช๎ในท๎องถิ่น กิจกรรมกลางแจ๎ง การบันเทิงสํงเสริมสุขภาพ
กายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมลดภาวะโลกร๎อนเพื่อให๎มีความร๎ู 
ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงที่  2 สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือส ารอง มี
นิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟังและพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจ ร๎ูจักบ าเพ็ญเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ ร๎ูจักท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมตําง ๆ ตามความเหมาะสม รักษาและสํงเสริมจารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงของชาติ และสามารถ
ประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชือ่ฟังและพึ่งตนเองได๎ 
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน 
3. บ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
4. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมตําง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม ลดภาวะโลกร๎อน สามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                  พอเพียงได๎ 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี 3) 
ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3          เวลา 40 ชั่วโมง/ปี 
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เปิดประชุมกอง ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให๎ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนปฏิบัติ

กิจกรรมตามฐานการเรียนร๎ู โดยเน๎นระบบหมูํ และปฏิบัติตามค าปฏิญาณ คติพจน์และกฎของลูกเสือส ารอง ศึกษา
เรียนร๎ูจากการคิดและปฏิบัติจริงใช๎สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือส ารองที่มีความเป็นเอกลักษณ์รํวมกัน ศึกษาธรรมชาติใน
ชุมชนด๎วยความสนใจใฝ่ ร๎ูตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเร่ืองตํอไปนี้ 

ลูกเสือส ารองดาวดวงที่ 3 นิยายเมาคลี ประวัติการเร่ิมกิจการลูกเสือ การท าความเคารพหมูํ (แกรนฮาวล์) การ
ท าความเคารพเป็นรายบุคคล การจับมือซ๎าย ระเบียบแถว ค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือส ารอง  อนามัย
ความสามารถเชิงทักษะ การส ารวจ การค๎นหาธรรมชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนท๎องถิ่น ความปลอดภัย บริการ 
การผูกเงื่อน ธง และประเทศตําง ๆ การฝีมือที่ใช๎วัสดุเหลือใช๎ในท๎องถิ่น กิจกรรมกลางแจ๎ง การบันเทิงที่สํงเสริม 
สุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมลดภาวะโลกร๎อน 
เพื่อให๎มีความร๎ู ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงที่3 สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของ
ลูกเสือส ารอง มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟังและพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจ 
ร๎ูจักบ าเพ็ญเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ร๎ูจักท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมตําง ๆ ตามความเหมาะสม รักษา
และสํงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงของชาติ 
และสามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชือ่ฟังและพึ่งตนเองได๎ 
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน 
3. บ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
4. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมตําง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม ลดภาวะโลกร๎อน สามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                 พอเพียงได๎ 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                                                (กิจกรรมนักเรียน) ลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) 
ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 4                                                                                                                          เวลา 40 ชั่วโมง/ปี 
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เปิดประชุมกอง ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยให๎ศึกษา วิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติ

กิจกรรมตามฐานการเรียนร๎ู โดยเน๎นระบบหมูํ และปฏิบัติกิจกรรมตามค าปฏิญาณ คติพจน์ และกฎของลูกเสือสามัญ 
เรียนรู๎จากการคิดและปฏิบัติจริง ใช๎สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญที่มีความเป็นเอกลักษณ์รํวมกัน ศึกษาธรรมชาติใน
ชุมชนด๎วยความสนใจ ใฝ่รู๎และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ลด
ภาวะโลกร๎อนและประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ความร๎ูเกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ ประวัติของ  Load 
Baden Powell  พระราชประวัติสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว วิวัฒนาการของกระบวนการลูกเสือ
ไทยและลูกเสือโลก การท าความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซ๎าย กิจกรรมกลางแจ๎ง ระเบียบแถวทํามือเปลํา ทํามือ
ไม๎พลวง การใช๎สัญญามือและนกหวีด การตั้งแถวและการเรียนแถวเพื่อให๎มีความร๎ู ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือ
สามัญ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟัง และ
พึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน บ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ท า
การฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมตําง ๆ ตามความเหมาะสม ความถนัด และความสนใจ รักษาและสํงเสริมจารีต
ประเพณ ีวัฒนธรรมและความมั่นคง ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชือ่ฟังและพึ่งตนเองได๎ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน 
3. บ าเพ็ญตนเพื่อสํงเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
4. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมตําง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ 
5. รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และความมั่นคงของชาต ิ
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ลดภาวะโลกร๎อน 
7. สามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                                    (กิจกรรมนักเรียน) กิจกรรมลูกเสือสามัญ (ลูกเสือโท) 
ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 5                                                                                                                            เวลา 40 ชั่วโมง/ปี 
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เปิดประชุมกองด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยให๎ศึกษา วิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติ

กิจกรรมตามฐานการเรียนร๎ู โดยเน๎นระบบหมูํ และปฏิบัติกิจกรรมตามค าปฏิญาณ คติพจน์และกฎของลูกเสือสามัญ 
เรียนร๎ูจากคิดและปฏิบัติจริง ใช๎สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญที่มีความเป็นเอกลักษณ์รํวมกัน ศึกษาธรรมชาติใน
ชุมชนด๎วยความสนใจ ใฝ่ร๎ู มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ลดภาวะโลก
ร๎อนและการประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช๎ทักษะในทางวิชาลูกเสือ การร๎ูจักดูแลตนเอง การชํวย 
เหลือผู๎อ่ืน การเดินทางไปยังสถานที่ตําง ๆ ท างานอดิเรก และเร่ืองที่สนใจเพื่อให๎มีความร๎ู ความเข๎าใจในกิจกรรม
ลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟังและ
พึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน บ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ท า
การฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมตําง ๆ ตามความเหมาะสม ความถนัด และความสนใจ รักษาและสํงเสริมจารีต
ประเพณ ีวัฒนธรรมและความมั่นคง ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชือ่ฟังและพึ่งตนเองได๎ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน 
3. บ าเพ็ญตนเพื่อสํงเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
4. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมตําง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ 
5. รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และความมั่นคงของชาต ิ
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ลดภาวะโลกร๎อน 
7. สามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                                   (กิจกรรมนักเรียน) กิจกรรมลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) 
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ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6                                                                                                                          เวลา 40 ชั่วโมง/ปี 
 

เปิดประชุมกองด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยให๎ศึกษา วิเคราะห ์วางแผนปฏิบัติ 
กิจกรรมตามฐานการเรียนร๎ู โดยเน๎นระบบหมูํ และปฏิบัติตามค าปฏิญาณ คติพจน์ และกฎของลูกเสือสามัญ วิชาการ
ของลูกเสือ ระเบียบแถว การพึ่งตนเอง การผจญภัย การใช๎สัญลักษณ์ สมาชิกลูกเสือสามัญ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์
รํวมกัน เรียนร๎ูจากการคิดและปฏิบัติจริง ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎วยความสนใจ ใฝ่ร๎ู 
และประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะ
โลกร๎อน เพื่อให๎มีความร๎ู ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจ
ผู๎อ่ืน บ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมตําง ๆ ตามความเหมาะสม 
ความถนัด และความสนใจ รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง ประโยชน์และสามารถ
ประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชือ่ฟังและพึ่งตนเองได๎ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน 
3. บ าเพ็ญตนเพื่อสํงเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
4. ท าการฝมีือและฝึกฝนท ากิจกรรมตําง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ 
5. รักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และความมั่นคงของชาต ิ
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ลดภาวะโลกร๎อน 
7. สามารถประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
 

  

 

 

 


