
 

            

  

หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร   

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) 
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ประกาศโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ค าน า 
 
  จุดประสงค์ของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวิชชากร   ตามหลักสูตรแกนกลาง
การขั้นพื้นฐานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน ให้
เกิดการเรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๒  ฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๔๕)  

ในการจัดท าครั้งนี้ได้ท าการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา   ศึกษาสภาพปัญหา   บริหารการจัด
การศึกษา แต่งต้ังคณะท างาน  วางแผนการปรับปรุงหลักสูตร  ประเมินผลการใช้หลักสูตรก่อนใช้ ระหว่างใช้ และหลัง
ใช้ เชิงระบบ   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 

                        (นางประภัสสร   เนียมรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๑ 

ส่วนน า 

ความน า 

 จากการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ได้น าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง(พ.ศ. ๒๕๖๐) ท่ีมีความเหมาะสม ชัดเจน ท้ัง
เป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดท าหลักสูตร การเรียนการสอนในแต่
ละระดับ  นอกจากนั้นได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละช้ันปีไว้ในหลักสูตร
แกนกลาง และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกท้ังได้ปรับกระบวนการวัด
และประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ   และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษา    ให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้ และมีความชัดเจนต่อการน าไปปฏิบัติ 

 โรงเรียนอนุบาลวิชชากรได้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.
๒๕๖๐) และกรอบหลักสูตรท้องถิ่นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี มาใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนของโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ให้มีคุณภาพด้าน
ความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   

โดยน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  มาก าหนดผลคาดหวังท่ีต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีชัดเจนตลอดแนวโดยมีผู้ท่ีเกี่ยวข้องใน
ระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ท าให้การจัดท าหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมี
ความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น   อีกท้ังยังมีความชัดเจนในเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตร
ในระดับสถานศึกษาได้สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมท้ังมีกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาเพิ่มเติมตามความต้องการของท้องถิ่น ครอบคลุม
สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 การจัดหลักสูตรการศึกษาจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวังได้    ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
ระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรบัผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ในการ
วางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่คุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 

  

วิสัยทัศน์ 

 ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ครูและบุคลากร
เอาใจใส่และดูแลผู้เรียนดุจลูกหลาน ด้วยมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถทาง
วิชาการสูงสุดตามศักยภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม และน้อมน าศาสตร์ของพระราชามาประยุกต์ใช้ คงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ไทย ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีทักษะการส่ือสาร เพื่อเป็นพลเมืองคุณภาพในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

 

 



สมรรถนะส าคัญ 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ 
การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

                ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ท่ีเผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลง
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจ
ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น   ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 

                ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้
ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะ
กระบ วนก ารท าง เ ทค โ น โลยี  เ พื่ อ ก า รพั ฒ นาตน เอ ง และ สั ง คม  ใน ด้ า นกา ร เ รี ยน รู้  ก า ร ส่ื อ สาร   
การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

            ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
            ๒. ซื่อสัตย์สุจริต  
            ๓. มีวินัย 
            ๔. ใฝ่เรียนรู้  
            ๕. อยู่อย่างพอเพียง  
            ๖. มุ่งมั่นในการท างาน  
            ๗. รักความเป็นไทย  
            ๘. มีจิตสาธารณะ 

  

 

 



บทที่๒   โครงสร้างเวลาเรยีน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
ภาษาไทย ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวฒันธรรม 
  ประวัติศาสตร ์
  ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
  หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
     และการด าเนินชีวิตในสังคม 
  เศรษฐศาสตร ์
  ภูมิศาสตร ์

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ ๔๐ ๔๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๒๐ ๔๐ ๔๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  

 หน้าที่พลเมือง ปีละ ๔๐ ช่ัวโมง 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
        กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
         กิจกรรมนักเรียน 

   - ลูกเสือเนตรนารี 
   - ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

          กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
         สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาทั้งหมด ๑,๐๐๐  ชั่วโมง   ๑,๐๐๐  ชั่วโมง 

ฃฃฃฃ 
 

 
 
 
 
 

(๔๐)       (๔๐)            (๔๐)               (๔๐)              (๔๐)              (๔๐) 

 

 

 

 

 

 

(๘๐)       (๘๐)            (๘๐)              (๘๐)            (๘๐)            (๘๐) 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างหลักสูตรชั้นป ี
าเรายวิชาพื้นฐานระดับช้ันประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๑ 

รายวิชา/กิจกรรม 

เวลา
เรียน 

(ชม./ปี) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๒๐๐ 

ค ๑๑๑๐๑คณิตศาสตร์ ๑ ๑๖๐ 

ว ๑๑๑๐๑วิทยาศาสตร์ ๑ ๘๐ 

ส ๑๑๑๐๑สงัคมศกึษา ๑ ๘๐ 

ส ๑๑๑๐๒ประวติัศาสตร์ ๑ ๔๐ 

พ ๑๑๑๐๑สขุศกึษาและพลศกึษา 

๑ 

๒๐ 

ศ ๑๑๑๐๑ศิลปะ ๑ ๔๐ 

ง ๑๑๑๐๑การงานอาชีพฯ ๑ ๒๐ 

อ ๑๑๑๐๑ภาษาองักฤษ ๑ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเตมิ ๔๐ 

ส๑๑๒๓๑หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- กิจกรรมนกัเรียน   

 -  ลกูเสอื/เนตรนารี ๔๐ 

  -   ชมรม  ชุมนมุ ๓๐ 

-  กิจกรรมเพื่อสงัคมและ

สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทัง้หมด ๑๐๐๐ 

 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 

เวลา
เรียน 

(ชม./ปี) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๒๑๐๑ภาษาไทย ๒ ๑๖๐ 

ค ๑๒๑๐๑คณิตศาสตร์ ๒ ๑๖๐ 

ว ๑๒๑๐๑วิทยาศาสตร์ ๒ ๘๐ 

ส ๑๒๑๐๑สงัคมศกึษา ๒ ๘๐ 

ส ๑๒๑๐๒ประวติัศาสตร์ ๒ ๔๐ 

พ ๑๒๑๐๑ 

สขุศกึษาและพลศกึษา ๒ 

๔๐ 

ศ ๑๒๑๐๑ศิลปะ ๒ ๔๐ 

ง ๑๒๑๐๑การงานอาชีพ๚  ๒ ๔๐ 

อ ๑๒๑๐๑ภาษาองักฤษ ๒ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเตมิ ๔๐ 

ส๑๒๒๓๑หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- กิจกรรมนกัเรียน   

 -  ลกูเสอื/เนตรนารี ๔๐ 

  -   ชมรม  ชุมนมุ ๓๐ 

-  กิจกรรมเพื่อสงัคมและ

สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทัง้หมด ๑๐๐๐ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๓ 

รายวิชา/กิจกรรม 

เวลา
เรียน 

(ชม./ปี) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๓๑๐๑ภาษาไทย ๓ ๑๖๐ 

ค ๑๓๑๐๑คณิตศาสตร์ ๓ ๑๖๐ 

ว ๑๓๑๐๑วิทยาศาสตร์ ๓ ๘๐ 

ส ๑๓๑๐๑สงัคมศกึษา ๓ ๘๐ 

ส ๑๓๑๐๒ประวติัศาสตร์ ๓ ๔๐ 

พ ๑๓๑๐๑สขุศกึษาและพล

ศกึษา ๓ 

๔๐ 

ศ ๑๓๑๐๑ศิลปะ ๓ ๔๐ 

ง ๑๓๑๐๑การงานอาชีพ๚ ๓ ๔๐ 

อ ๑๓๑๐๑ภาษาองักฤษ ๓ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเตมิ ๔๐ 

ส๑๓๒๓๑หน้าที่พลเมือง ๓ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- กิจกรรมนกัเรียน   

 -  ลกูเสอื/เนตรนารี ๔๐ 

  -   ชมรม  ชุมนมุ ๓๐ 

-  กิจกรรมเพื่อสงัคมและ

สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทัง้หมด ๑๐๔๐ 
 

 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๔ 

รายวิชา/กิจกรรม 

เวลา
เรียน 

(ชม./ปี) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๔๑๐๑ภาษาไทย ๔ ๑๖๐ 

ค ๑๔๑๐๑คณิตศาสตร์ ๔ ๑๖๐ 

ว ๑๔๑๐๑วิทยาศาสตร์ ๔ ๑๒๐ 

ส ๑๔๑๐๑สงัคมศกึษา ๔ ๘๐ 

ส ๑๔๑๐๑ประวติัศาสตร์ ๔ ๔๐ 

พ ๑๔๑๐๑สขุศกึษาและพล

ศกึษา ๔ 

๒๐ 

ศ ๑๔๑๐๑ศิลปะ ๔ ๔๐ 

ง ๑๔๑๐๑การงานอาชีพ๚ ๔ ๒๐ 

อ ๑๔๑๐๑ภาษาองักฤษ ๔ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเตมิ ๔๐ 

ส๑๔๒๓๑หน้าที่พลเมือง ๔ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- กิจกรรมนกัเรียน   

 -  ลกูเสอื/เนตรนารี ๔๐ 

  -   ชมรม  ชุมนมุ ๓๐ 

-  กิจกรรมเพื่อสงัคมและ

สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทัง้หมด ๑๐๔๐ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ 

รายวิชา/กิจกรรม 

เวลา
เรียน 

(ชม./ปี) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๕๑๐๑ภาษาไทย ๕ ๑๖๐ 

ค ๑๕๑๐๑คณิตศาสตร์ ๕ ๑๖๐ 

ว ๑๕๑๐๑วิทยาศาสตร์ ๕ ๘๐ 

ส ๑๕๑๐๑สงัคมศกึษา ๕ ๘๐ 

ส ๑๕๑๐๑ประวติัศาสตร์ ๕ ๔๐ 

พ ๑๕๑๐๑สขุศกึษาและพล

ศกึษา ๕ 

๒๐ 

ศ ๑๕๑๐๑ศิลปะ ๕ ๔๐ 

ง ๑๕๑๐๑การงานอาชีพ๚ ๕ ๒๐ 

อ ๑๕๑๐๑ภาษาองักฤษ ๕ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเตมิ ๔๐ 

ส๑๕๒๓๑หน้าท่ีพลเมือง ๕ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- กิจกรรมนกัเรียน   

 -  ลกูเสอื/เนตรนารี ๔๐ 

  -   ชมรม  ชุมนมุ ๓๐ 

-  กิจกรรมเพื่อสงัคมและ

สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทัง้หมด ๑๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๖ 

รายวิชา/กิจกรรม 

เวลา
เรียน 

(ชม./ปี) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๖๑๐๑ภาษาไทย ๖ ๑๖๐ 

ค ๑๖๑๐๑คณิตศาสตร์ ๖ ๑๖๐ 

ว ๑๖๑ ๐๑วิทยาศาสตร์ ๖ ๘๐ 

ส ๑๖๑๐๑สงัคมศกึษา ๖ ๘๐ 

ส ๑๖๑๐๑ประวติัศาสตร์ ๖ ๔๐ 

พ ๑๖๑๐๑สขุศกึษาและพล

ศกึษา ๖ 

๒๐ 

ศ ๑๖๑๐๑ศิลปะ ๖ ๔๐ 

ง ๑๖๑๐๑การงานอาชีพ๚ ๖ ๒๐ 

อ ๑๖๑๐๑ภาษาองักฤษ ๖ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเตมิ ๔๐ 

ส๑๖๒๓๑หน้าท่ีพลเมือง ๖ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- กิจกรรมนกัเรียน   

 -  ลกูเสอื/เนตรนารี ๔๐ 

  -   ชมรม  ชุมนมุ ๓๐ 

-  กิจกรรมเพื่อสงัคมและ

สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทัง้หมด ๑๐๐๐ 

 



บทที่ ๓ 

ค าอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 

ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                    เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง  
                                                                                                                                                 
 ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงค าพื้นฐานท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันรวมท้ังค าท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
บอกความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน อ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ แล้วสามารถตอบค าถาม เล่าเรื่องย่อ 
คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องท่ีอ่าน อ่าน
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน และมีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตาม
รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนส่ือสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ และมีมารยาทในการเขียน ฟังค าแนะน า ค าส่ัง
ง่าย ๆ และปฏิบัติตาม จับใจความจากเรื่องท่ีฟังและดู ท้ังท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง โดยตอบค าถาม เล่าเรื่อง พูด
แสดงความคิดเห็นและความรู้สึก พูดแนะน าตนเอง ขอความช่วยเหลือ กล่าวค าขอบคุณ ขอโทษ และมีมารยาทในการ
ฟัง การดู และการพูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดค าและบอกความหมายของ
ค า เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ และต่อค าคล้องจองง่าย ๆ บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อย
แก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก และท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ 
 กิจกรรมการเรียนรู้เนน้ให้ผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง การดู และการพูด ด้วยการฟังนิทาน สังเกตภาพ ส ารวจส่ิง
รอบตัว สนทนาจากประสบการณ์ ทายปริศนา เล่นเกม และร้องเพลง  
โดยสอดแทรกกิจกรรมให้ฝึกฝนการอ่านและการเขียน 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักภาษา เกิดทักษะในการใช้ภาษาส่ือสาร สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มี
ความช่ืนชม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในภาษาประจ าชาติ  
รหัสตัวชี้วัด 
ท ๑.๑  ป. ๑/๑, ป. ๑/๒, ป. ๑/๓, ป. ๑/๔, ป. ๑/๕, ป. ๑/๖, ป. ๑/๗, ป. ๑/๘  
ท ๒.๑  ป. ๑/๑, ป. ๑/๒, ป. ๑/๓  
ท ๓.๑  ป. ๑/๑, ป. ๑/๒, ป. ๑/๓, ป. ๑/๔, ป. ๑/๕  
ท ๔.๑  ป. ๑/๑, ป. ๑/๒, ป. ๑/๓, ป. ๑/๔  
ท ๕.๑  ป. ๑/๑, ป. ๑/๒   
รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท๑๒๑๐๑  ภาษาไทย     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒     เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง 
 

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค าพื้นฐาน ค าท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ค าคล้อง
จอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ อ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ แล้วสามารถ ต้ังค าถาม ตอบค าถาม ระบุใจความ
ส าคัญ และรายละเอียดแสดงความคิดเห็น และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน อ่านหนังสือตามความสนใจอย่าง
สม่ าเสมอ และน าเสนอเรื่องท่ีอ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าส่ังหรือข้อแนะน าและมีมารยาทในการอ่าน 
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนเรื่องส้ัน ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์และเรื่องส้ัน ๆ 
ตามจินตนาการ และมีมารยาทในการเขียน ฟังค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อน และปฏิบัติตาม จับใจความจากเรื่องท่ีฟังและดูท้ัง
ท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง โดยเล่าเรื่อง บอกสาระส าคัญ  
ต้ังค าถาม และตอบค าถาม พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟัง และดู พูดแนะน าตนเอง  
ขอความช่วยเหลือ กล่าวค าขอบคุณ กล่าวค าขอโทษ พูดขอร้องในโอกาสต่าง ๆ เล่าประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน และมี
มารยาทในการฟัง การดู และการพูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดค า และบอก
ความหมายของค า แต่งประโยค และเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความส้ัน ๆ ได้ตรงตามเจตนาของการส่ือสาร บอกลักษณะ
ข อ ง ค า ค ล้ อ ง จ อ ง  แ ล ะ เ ลื อ ก ใ ช้ ภ า ษ า ไ ท ย ม า ต ร ฐ า น ภ า ษ า ถิ่ น ไ ด้ เ ห ม า ะ ส ม 
กับกาลเทศะและบุคคล ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง ส าหรับเด็กเพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น และท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และ 
บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการอ่านและการเขียน อ่านเรื่องส้ัน ๆ แข่งขันเขียนค า รวมท้ังสอดแทรก
การฝึกทักษะอื่นควบคู่กันไป ซึ่งกิจกรรมจะอยู่ในลักษณะของบทบาทสมมุติ เกม ร้องเพลง  
ทายปริศนา การอภิปราย การระดมสมอง และการวาดภาพส่ือจินตนาการ  
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักภาษา เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มี
ความช่ืนชม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 
รหัสตัวชี้วัด 
ท ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔, ป. ๒/๕, ป. ๒/๖, ป. ๒/๗, ป. ๒/๘ 
ท ๒.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔ 
ท ๓.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔, ป. ๒/๕, ป. ๒/๖, ป. ๒/๗  
ท ๔.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔, ป. ๒/๕     
ท ๕.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓ 
รวมทั้งหมด  ๒๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓     เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง 
 
                    ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค าพื้นฐาน  ค าท่ีใช้เรียนรู้ ในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่น ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ อ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ แล้วสามารถ ต้ังค าถามและ
ตอบค าถามเชิงเหตุผล ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์ โดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องท่ี
อ่าน เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องท่ีอ่าน อ่านข้อเขียนเชิง
อธิบาย และปฏิบัติตามค าส่ังหรือข้อแนะน า อ่าน 

ข้อมูลจากแผนภาพ แผนท่ี และแผนภูมิ และมีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตาม
รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของคน สัตว์ ส่ิงของ สถานท่ี ได้อย่าง ชัดเจน เขียนบันทึก
ประจ าวัน เขียนจดหมายลาครู เขียนเรื่องตามจินตนาการจากค า ภาพ และหัวข้อท่ีก าหนด และมีมารยาทในการเขียน 
จับใจความจากเรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง โดยสามารถเล่ารายละเอียด บอกสาระส าคัญ ต้ัง
ค าถาม ตอบค าถาม พูดแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู พูดแนะน าตนเอง พูดแนะน าสถานท่ีใน
โรงเรียนและในชุมชน พูดแนะน าเชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ เล่าประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน พูดใน
โอกาสต่าง ๆ เช่น ขอร้อง ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ปฏิเสธ ซักถาม และมีมารยาทในการฟัง การดู และ การพูด เขียน
สะกดค าและบอกความหมายของค า ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า ระบุชนิดและหน้าท่ีของค านาม ค าสรรพ
นาม และค ากริยาในประโยค แต่งประโยคเพื่อการส่ือสาร ได้แก่ ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคค าถาม 
ประโยคขอร้อง ประโยคค าส่ัง แต่งค าคล้องจองและ ค าขวัญ และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่าน รู้จักเพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็กเพื่อปลูกฝังความช่ืนชมวัฒนธรรมท้องถิ่น และท่องจ าบทอาขยาน ตามท่ี
ก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

 กิจกรรมการเรียนรู้เนน้ให้ผู้เรียนฝึกทักษะการใช้ภาษา ท้ังการอ่าน การเขียน การฟัง การด ูและการพูด ท่ีอยู่
บนพื้นฐานของหลักภาษา โดยใช้กระบวนการกลุ่มและการระดมสมองเป็นหลัก 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักภาษา เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ มีความช่ืนชม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 

รหัสตัวชี้วัด 
ท ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙ 
ท ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖ 
ท ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖  
ท ๔.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖ 
ท ๕.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
รวมทั้งหมด  ๓๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท  ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔       เวลาเรียน ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงและอธิบายความหมายของบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง อ่านจับใจความจากส่ือ
ต่าง ๆ ตามเวลาท่ีก าหนด แล้วสามารถตอบค าถามจากเรื่องท่ีอ่าน แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น คาดคะเนเหตุการณ์
โดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และข้อคิดเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ
อย่างสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน และมีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนค าขวัญและค าแนะน า โดยใช้ค าได้ถูกต้อง ชัดเจน และ
เหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน เขียนย่อความจากเรื่องส้ัน ๆ เขียน
จดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า เขียนเรื่องตามจินตนาการ และ
มีมารยาทในการเขียน จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและดูในชีวิตประจ าวัน จับใจความของเรื่องท่ีฟัง
และดูจากส่ือต่าง ๆ แล้วพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึก ต้ังค าถามและตอบค าถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องท่ีฟังและดู รายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู การสนทนาและมีมารยาทใน
การฟัง การดู และการพูด สะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบทต่าง ๆ ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของ
ค า ระบุชนิดและหน้าท่ีของค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา และค าวิเศษณ์ในประโยค แต่งประโยค ๒ ส่วน และ
ประโยค ๓ ส่วนได้ถูกต้องตามหลักภาษา แต่งกลอนส่ีและค าขวัญ บอกความหมายของค าพังเพยและสุภาษิตและ
เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้ ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม อธิบายข้อคิดจาก
การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง ร้องเพลงพื้นบ้านและท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและ
บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 กิจกรรมการเรียนรู้เนน้ให้ผู้เรียนประมวลค า แต่งประโยค เขียนข้อความ และสร้างสรรค์ผลงานหลากหลาย
รูปแบบ ฝึกให้สังเกตค า ประโยค และข้อความ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการแสดงบทบาทสมมุติเพื่อฝึกทักษะ
การใช้ภาษา และการเรียนรู้ด้วยเกม เพื่อฝึกการท างานกลุ่ม การวางแผน และพัฒนากระบวนการคิด 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักภาษา เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ มีความช่ืนชม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 
รหัสตัวชี้วัด 
ท ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘ 
ท ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘ 
ท ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖ 
ท ๔.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗ 
ท ๕.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔      รวมทั้งหมด ๓๓ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท  ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕       เวลาเรียน ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง พร้อมท้ังอธิบายความหมาย ของค า ประโยค
และข้อความท่ีเป็นการบรรยายและการพรรณนาอธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องท่ีอ่านอย่างหลากหลาย อ่านจับ
ใจความจากส่ือต่าง ๆ แล้วสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน
เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าส่ัง ข้อแนะน าและปฏิบัติตาม อ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความ
สนใจอย่างสม่ าเสมอ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน และมีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนค าขวัญ ค าอวยพร ค าแนะน าและค าอธิบาย แสดงขั้นตอนโดย
ใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อ ใช้พัฒนางานเขียน เขียนย่อความ
จากเรื่องท่ีอ่าน เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา กรอก
แบบรายการ ได้แก่ ใบฝากเงิน และใบถอนเงิน ธนาณัติ แบบฝากส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์ เขียนเรื่องตามจินตนาการ 
และมีมารยาทในการเขียน จับใจความของเรื่องท่ีฟังและดูจากส่ือต่าง ๆ แล้วสามารถพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น 
ความรู้สึก ต้ังค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือจากเรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีเหตุผล พูดรายงาน
เรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู การสนทนา และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ระบุชนิดและ
ห น้ า ท่ี ข อ ง ค า บุ พ บ ท  ค า เ ช่ื อ ม  แ ล ะ ค า อุ ท า น ใ น ป ร ะ โ ย ค  จ า แ น ก 
ส่วนประกอบของประโยค เปรี ยบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่ น  ใช้ค าราชาศัพท์  บอกค าภาษา 
ต่างประเทศในภาษาไทย แต่งกาพย์ยานี ๑๑ และใช้ส านวนได้ถูกต้อง สรุปเรื่อง อธิบายคุณค่า ระบุความรู้และข้อคิด
จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง และท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อย
กรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 กิ จกรรมการเรี ยนรู้ เน้ น ให้ ผู้ เรี ยน สังเกตและตอบค าถามท่ีกระตุ้นความคิด  เพื่ อน าข้ อมู ลท่ี ไ ด้   
มาสร้ า ง อ ง ค์ความรู้ ด้ ว ยตน เอ ง  ฝึ กประมวลค า  และน าค า ไ ป ใ ช้ อย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  ส่ ง เสริ มก าร เ รี ยน รู้ 
ภาษาไทยจากส่ือต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน และมุ่งพัฒนาการท างานด้วยกระบวนการกลุ่มและการระดมความคิด 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักภาษา เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ มีความช่ืนชม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 
รหัสตัวชี้วัด 
ท ๑.๑ ป. ๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓, ป. ๕/๔, ป. ๕/๕, ป. ๕/๖, ป. ๕/๗, ป. ๕/๘  
ท ๒.๑ ป. ๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓, ป. ๕/๔, ป. ๕/๕, ป. ๕/๖, ป. ๕/๗, ป. ๕/๘, ป. ๕/๙ 
ท ๓.๑ ป. ๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓, ป. ๕/๔, ป. ๕/๕  
ท ๔.๑ ป. ๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓, ป. ๕/๔, ป. ๕/๕, ป. ๕/๖, ป. ๕/๗  
ท ๕.๑ ป. ๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓, ป. ๕/๔ 
รวมทั้งหมด  ๓๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖       เวลาเรียน ๑๖๐ ชั่วโมง 
  
 ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง พร้อมท้ังอธิบายความหมายของค า 
ประโยคและข้อความท่ีเป็นโวหาร อ่านจับใจความเรื่องอย่างหลากหลายจากส่ือต่าง ๆ โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่าน แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น อธิบายการน าความรู้และความคิดจากเรื่องท่ีอ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาใน
การด าเนินชีวิต อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าส่ัง ข้อแนะน าและปฏิบัติตาม อ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนท่ี แผนภูมิ และ
กราฟ อ่านหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณค่าท่ีได้รับ และมีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนค าขวัญ ค าอวยพร และประกาศ โดยใช้ค าได้ถูกต้อง ชัดเจน
และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ย่อความ 
จดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการ ได้แก่ แบบค าร้อง ใบสมัครศึกษาต่อ แบบฝากส่งพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ เขียน
เรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ และมีมารยาทในการเขียน พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องท่ีฟัง
และดู ต้ังค าถาม และตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องท่ีฟังและดู วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือจากการฟัง และดูโฆษณา
อย่างมีเหตุผล พูดรายงานเรื่อง หรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้า จากการฟัง การดู และการสนทนา พูดโน้มน้าวอย่างมี
เหตุผลและน่าเช่ือถือ และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด วิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยค ใช้ค าได้
เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลท้ังค าราชาศัพท์ ระดับภาษา และภาษาถิ่น รวบรวมและบอกความหมายของค า
ภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย ระบุลักษณะของประโยคสามัญ ประโยครวม ประโยคซ้อน รวมท้ังกลุ่มค าหรือวลี 
แต่งกลอนสุภาพ และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ส านวนท่ีเป็นค าพังเพย และสุภาษิต เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและ
นิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น แสดงความคิดเห็นและอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน และน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนสังเกตและตอบค าถามท่ีกระตุ้นความคิดอย่างเป็นล าดับ เพื่อน าไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกประมวลค าและน าค าไปใช้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานหลากหลาย
รูปแบบ และเรียนรู้ภาษาไทยท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันจากส่ือต่าง ๆ รวมท้ังมุ่งพัฒนากระบวนการกลุ่ม การวางแผน และ
กระบวนการคิด 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักภาษา เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ มีความช่ืนชม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 
รหัสตัวชี้วัด 
ท ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙ 
ท ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙ 
ท ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖ 
ท ๔.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖ 
ท ๕.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 
รวมทั้งหมด ๓๔ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 

 
 ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                   จ านวน   ๑๖๐   ชั่วโมง  
                

บอกจ านวนของส่ิงต่างๆ ตามจ านวนท่ีก าหนด   อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย  การ
เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์  หาค าตอบจากการบวก  ลบ และบวก ลบระคนของ
จ านวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์  วิเคราะห์และหาค าตอบของโจทย์ปัญหา และโจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับไม่
เกินหนึ่งร้อยและศูนย์    

แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ และทีละ๑๐ และระบุแบบรูปท่ีหายไปในแบบรูปซ้ าของรูป
เรขาคณิตและรูปอื่นๆ ท่ีสมาชิกในแต่ละชุดท่ีซ้ ามี  ๒ รูป 

การวัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรและน้ าหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด 
ชนิดของรูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม  วงกลมวงรี  ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ทรงกลมทรงกระบอก และ กรวย 
ใช้ข้อมูลแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา   

รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ค ๑.๑ตัวชี้วัด ค ๑.๑ (ป.๑/๑), ค ๑.๑ (ป.๑/๒) ,ค ๑.๑ (ป.๑/๓), ค ๑.๑ (ป.๑/๔) ), 
                                          ค ๑.๑ (ป.๑/๕) 
มาตรฐาน ค ๑.๒ ตัวชี้วัด ค ๑.๒ (ป.๑/๑) 
มาตรฐาน ค ๒.๑ ตัวชี้วัด ค ๒.๑ (ป.๑/๑), ค ๒.๑ (ป.๑/๒)  
มาตรฐาน ค ๒.๒     ตัวชี้วัด    ค ๒.๒ (ป.๑/๑) 
มาตรฐาน ค ๓.๑ตัวชี้วัด ค ๓.๑ (ป.๑/๑)  
รวม  ๑๐  ตัวชี้วัด                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                    จ านวน   ๑๖๐   ชั่วโมง  
                

 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเขียนและอ่านสัญลักษณ์แสดงปริมาณของ
ส่ิงของหรือจ านวนนับท่ีไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ เป็นตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือการเปรียบเทียบและ
เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ การบวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับไม่เกิน
หนึ่งพันและศูนย์ การวิเคราะห์และหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ 
การจ าแนกรูปเรขาคณิตสองมิติว่าเป็นรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม หรือรูปวงรี การจ าแนกรูปเรขาคณิตสาม
มิติ ว่าเป็นทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม หรือทรงกระบอก การจ าแนกระหว่างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากกับทรงส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก และรูปวงกลมกับทรงกลม การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้แบบของรูปเรขาคณิต การบอกจ านวนและ
ความสัมพันธ์ในแบบรูปของจ านวน การบอกรูป และความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปท่ีมีรูปร่าง ขนาด หรือสีท่ีสัมพันธ์
กันอย่างใดอย่างหนึ่ง  การบอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา บอกวัน เดือน ปี จากปฏิทิน  การบอกความยาวเป็นเมตรและ
เซนติเมตร การบอกน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและขีด การบอกปริมาตรและความจุเป็นลิตร พร้อมท้ังเปรียบเทียบความยาว 
น้ าหนัก และปริมาตรหรือความจุ การบอกจ านวนเงินท้ังหมดจากเงินเหรียญและธนบัตร การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ความยาว การช่ัง การตวง และเงิน  

 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการเนน้จัดประสบการณ์จากรูปธรรมไปสู่ภาพและสัญลักษณ์ การจัดกิจกรรมกลุ่ม
หรือเกม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความคิดรวบยอด ใช้โจทย์ท่ีหลากหลายใกล้เคียงกับชีวิตประจ าวัน เพื่อฝึก
ทักษะการคิดค านวณและฝึกการแก้โจทย์ปัญหา โดยเรียงล าดับโจทย์จากง่ายไปหาโจทย์ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะเป็นล าดับข้ัน ส่งเสริมการอธิบาย ให้เหตุผลประกอบการแก้ปัญหา และเน้นการแก้ปัญหา
โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย สร้างสรรค์ 

 เพื่อให้มีความคิดรวบยอด มีทักษะในการคิดค านวณ มีเหตุผลในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

รหัสตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน ค ๑.๑ ตัวชี้วัด ค ๑.๑ (ป.๒/๑), ค ๑.๑ (ป.๒/๒) ,ค ๑.๑ (ป.๒/๓), ค ๑.๑ (ป.๒/๔) ), 
                                                           ค ๑.๑ (ป.๒/๕),ค ๑.๑ (ป.๒/๖),ค ๑.๑ (ป.๒/๗),ค ๑.๑ (ป.๒/๘) 
 มาตรฐาน ค ๑.๒ ตัวชี้วัด - 
 มาตรฐาน ค ๒.๑ ตัวชี้วัด ค ๒.๑ (ป.๒/๑), ค ๒.๑ (ป.๒/๒) ,ค ๒.๑ (ป.๒/๓), ค ๒.๑ (ป.๒/๔) 
              ค ๒.๑ (ป.๒/๕), ค ๒.๑ (ป.๒/๖) 
 มาตรฐาน ค ๒.๒    ตัวชี้วัด ค ๒.๒ (ป.๒/๑) 
 มาตรฐาน ค ๓.๑ ตัวชี้วัด ค ๓.๑ (ป.๒/๑)  
รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                  จ านวน   ๑๖๐   ชั่วโมง 
              

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องการเขียนและอ่านสัญลักษณ์แสดงปริมาณของ
ส่ิงของหรือจ านวนนับท่ีไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์เป็นตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ การเปรียบเทียบและ
เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ หาผลบวกของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน  ๑  และหาผล
ลบของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากันแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน และผลบวก
ไม่เกิน  ๑  และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากันการบวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคน ของ
จ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ การวิเคราะห์และหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับ
ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ การบอกจ านวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจ านวนและแบบรูปซ้ า การบอกรูปและ
ความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปท่ีมีรูปร่าง  ขนาด หรือสีท่ีสัมพันธ์กันสองลักษณะ  การบอกความยาวเป็นเมตร 
เซนติเมตร และมิลลิเมตร การบอกน้ าหนักเป็นกิโลกรัม กรัม และขีด การบอกปริมาตรและความจุเป็นลิตร มิลลิลิตร 
เลือกเครื่องวัด เครื่องช่ัง และเครื่องตวงท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังเปรียบเทียบความยาว น้ าหนัก ปริมาตรและความจุ การ
บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา การอ่านและเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด การบอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว 
น้ าหนักและเวลา การอ่านและเขียนจ านวนเงินโดยใช้จุด การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การช่ัง การตวง เงิน และ
เวลา   การอ่านและเขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย การอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุเวลา การบอก
ชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเป็นส่วนประกอบของส่ิงของท่ีมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ การระบุรูปเรขาคณิต
สองมิติท่ีมีแกนสมมาตร การเขียนช่ือจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเขียนสัญลักษณ์ การเขียนรูปเรขาคณิตสอง
มิติ และบอกรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ท่ีอยู่ในส่ิงแวดล้อม รอบตัว การบอกจ านวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจ านวน
และแบบรูปซ้ า  การรวบรวมและจ าแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน  การ
อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งอย่างง่าย 

 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการเนน้จัดประสบการณ์จากรูปธรรม ไปสู่ภาพและสัญลักษณ์การจัดกิจกรรมกลุ่ม
หรือเกม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความคิดรวบยอด ใช้โจทย์ท่ีหลากหลาย 
ใกล้เคียงกับชีวิตประจ าวัน เพื่อฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกการแก้โจทย์ปัญหา โดยเรียงล าดับโจทย์จากง่ายไปหา
โจทย์ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะเป็นล าดับข้ัน ส่งเสริมการอธิบาย ให้เหตุผลประกอบการ
แก้ปัญหา และเน้นการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย สร้างสรรค์ 

 เพื่อให้มีความคิดรวบยอด มีทักษะในการคิดค านวณ มีเหตุผลในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

รหัสตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ค ๑.๑ ตัวชี้วัด ค ๑.๑ (ป.๓/๑), ค ๑.๑ (ป.๓/๒) ,ค ๑.๑ (ป.๓/๓), ค ๑.๑ (ป.๓/๔) ) 
                                                           ค ๑.๑ (ป.๓/๕),ค ๑.๑ (ป.๓/๖),ค ๑.๑ (ป.๓/๗),ค ๑.๑ (ป.๓/๘),ค 
๑.๑ (ป.๓/๙) 
                                                           ค ๑.๑ (ป.๓/๑๐),ค ๑.๑ (ป.๓/๑๑) 
 มาตรฐาน ค ๑.๒ ตัวชี้วัด ค ๑.๒ (ป.๓/๑) 
 มาตรฐาน ค ๒.๑ ตัวชี้วัด ค ๒.๑ (ป.๓/๑), ค ๒.๑ (ป.๓/๒) ,ค ๒.๑ (ป.๓/๓), ค ๒.๑ (ป.๓/๔) ) 
                                                           ค ๒.๑ (ป.๓/๕),ค ๒.๑ (ป.๓/๖),ค ๒.๑ (ป.๓/๗),ค ๒.๑ (ป.๓/๘),ค 
๒.๑ (ป.๓/๙) 



                                                           ค ๒.๑ (ป.๓/๑๐),ค ๒.๑ (ป.๓/๑๑),ค ๒.๑ (ป.๓/๑๒),ค ๒.๑ (ป.๓/
๑๓) 
 มาตรฐาน ค ๒.๒    ตัวชี้วัด ค ๒.๒ (ป.๓/๑) 
 มาตรฐาน ค ๓.๑ ตัวชี้วัด ค ๓.๑ (ป.๓/๑),ค ๓.๑ (ป.๓/๒) 
รวม  ๒๘  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                               จ านวน   ๑๖๐   ชั่วโมง  
  _____________________________________________________________________ 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องการเขียนและอ่านสัญลักษณ์แสดงจ านวนนับ 
ศูนย์ เศษส่วน และทศนิยมหนึ่งต าแหน่งเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ การเปรียบเทียบและ
เรียงล าดับจ านวนนับและศูนย์ เศษส่วน และทศนิยมหนึ่งต าแหน่งการบวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคน
ของจ านวนนับและศูนย์ การวิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา และโจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับ
ศูนย์ การบวกและลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน การบอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา การอ่านและเขียนเวลาโดยใช้จุดและ
บอกระยะเวลา แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา  วัดและสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์  แสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา  เกี ่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  บอกชนิดของมุม   ช่ือมุม 
ส่วนประกอบของมุม และเขียนสัญลักษณ์ การบอกส่วนประกอบของวงกลม การบอกว่ารูปใดหรือส่วนใดของสิ่งมี
ลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก และจ าแนกได้ว่าเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสหรือรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า การบอกว่ารปูเรขาคณิต
สองมิติรูปใดเป็นรูปท่ีมีแกนสมมาตรและบอกจ านวนแกนสมมาตร การน ารูปเรขาคณิตมาประดิษฐ์เป็นลวดลายต่าง ๆ การ
รวบรวมและจ าแนกข้อมูล การอ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่งและตาราง การเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิ
แท่ง  
 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการเนน้จัดประสบการณ์จากรูปธรรม ไปสู่ภาพและสัญลักษณ์การจัดกิจกรรมกลุ่ม
หรือเกม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความคิดรวบยอด ใช้โจทย์ท่ีหลากหลายใกล้เคียงกับชีวิตประจ าวัน เพื่อฝึก
ทักษะการคิดค านวณและฝึกการแก้โจทย์ปัญหา โดยเรียงล าดับโจทย์ จากง่ายไปหาโจทย์ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะเป็นล าดับข้ัน ส่งเสริมการอธิบาย ให้เหตุผลประกอบการแก้ปัญหา และเน้นการแก้ปัญหา
โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย 
สร้างสรรค์ 

เพื่อให้มคีวามคิดรวบยอด  มีทักษะในการคิดค านวณ  มีเหตุผลในการแก้ปัญหา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

 
รหัสตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน ค ๑.๑ ตัวชี้วัด ค ๑.๑ (ป.๔/๑), ค ๑.๑ (ป.๔/๒) ,ค ๑.๑ (ป.๔/๓), ค ๑.๑ (ป.๔/๔)  
                                                           ค ๑.๑ (ป.๔/๕),ค ๑.๑ (ป.๔/๖),ค ๑.๑ (ป.๔/๗),ค ๑.๑ (ป.๔/๘),ค 
๑.๑ (ป.๔/๙) 
                                                           ค ๑.๑ (ป.๔/๑๐),ค ๑.๑ (ป.๔/๑๑),ค ๑.๑ (ป.๔/๑๒),ค ๑.๑ (ป.๔/
๑๓) 
                                                           ค ๑.๑(ป.  ๔/๑๔),ค ๑.๑ (ป.๔/๑๕),ค ๑.๑ (ป.๔/๑๖) 
 มาตรฐาน ค ๑.๒ ตัวชี้วัด - 
 มาตรฐาน ค ๒.๑ ตัวชี้วัด ค ๒.๑ (ป.๔/๑), ค ๒.๑ (ป.๔/๒) ,ค ๒.๑ (ป.๔/๓) 
 มาตรฐาน ค ๒.๒    ตัวชี้วัด ค ๒.๒ (ป.๔/๑) ,ค ๒.๒ (ป.๔/๒) 
 มาตรฐาน ค ๓.๑ ตัวชี้วัด ค ๓.๑ (ป.๔/๑) 
รวม  ๒๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                               จ านวน   ๑๖๐   ชั่วโมง  
  _____________________________________________________________________ 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องการเขียนและอ่านเศษส่วน จ านวนคละ และ
ท ศ นิ ย ม ไ ม่ เ กิ น ส อ ง ต า แ ห น่ ง  ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ แ ล ะ เ รี ย ง ล า ดั บ เ ศ ษ ส่ ว น  แ ล ะ ท ศ นิ ย ม 
ไม่เกินสองต าแหน่ง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและร้อยละ การเขียนร้อยละในรูปเศษส่วนและทศนิยม และการ
เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและร้อยละ การบวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน การบวก ลบ คูณ และ
บวก ลบ คูณระคนของทศนิยมท่ีค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง   การวิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับ เศษส่วน ทศนิยมและร้อยละ การบอกค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็ม
สิบ เต็มร้อย และเต็มพันของจ านวนนับ  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวและน้ าหนักท่ีมีการเปล่ียน
หน่วยและเขียนในรูปทศนิยม  การบอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดปริมาตร หรือความจุ การหาความยาวรอบรูป และ
การหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม และรูปสามเหล่ียม การวัดขนาดของมุม การหาปริมาตรหรือความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นท่ี ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากและรูปสามเหล่ียม การบอกลักษณะและจ าแนก
รูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ การบอกลักษณะ ความสัมพันธ์และจ าแนกรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ การบอกลักษณะ 
ส่วนประกอบ ความสัมพันธ์ และจ าแนกรูปสามเหล่ียมชนิดต่าง ๆ การสร้างมุมโดยใช้โปรแทรกเตอร์ การสร้างรูป
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก รูปสามเหล่ียม และรูปวงกลม การสร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก การบอกจ านวนและความสัมพันธ์ใน
แบบรูปของจ านวน  การเขียนแผนภูมิแท่งท่ีมีการย่นระยะของเส้นแสดงจ านวน  การอ่านข้อมูลจากแผนภูมิ
เปรียบเทียบ  

 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการเน้นจัดประสบการณ์จากรูปธรรมไปสู่ภาพและสัญลักษณ์ การจัดกิจกรรมกลุ่มหรือ
เกม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความคิดรวบยอด ใช้โจทย์ท่ีหลากหลาย 
ใกล้เคียงกับชีวิตประจ าวัน เพื่อฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกการแก้โจทย์ปัญหา โดยเรียงล าดับโจทย์จากง่ายไปหา
โจทย์ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะเป็นล าดับขั้น ส่งเสริมการอธิบาย ให้เหตุผลประกอบการแก้ปัญหา 
และเน้นการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย สร้างสรรค์ 

 เพื่อให้มีความคิดรวบยอด มีทักษะในการคิดค านวณ มีเหตุผลในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

รหัสตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ค ๑.๑ ตัวชี้วัด ค ๑.๑ (ป.๕/๑), ค ๑.๑ (ป.๕/๒) ,ค ๑.๑ (ป.๕/๓), ค ๑.๑ (ป.๕/๔) ) 
                                                           ค ๑.๑ (ป.๕/๕),ค ๑.๑ (ป.๕/๖),ค ๑.๑ (ป.๕/๗),ค ๑.๑ (ป.๕/๘),ค 
๑.๑ (ป.๕/๙)              
 มาตรฐาน ค ๑.๒ ตัวชี้วัด - 
 มาตรฐาน ค ๒.๑ ตัวชี้วัด ค ๒.๑ (ป.๕/๑), ค ๒.๑ (ป.๕/๒) ,ค ๒.๑ (ป.๕/๓),ค ๒.๑ (ป.๕/๔)              
 มาตรฐาน ค ๒.๒    ตัวชี้วัด ค ๒.๒ (ป.๕/๑), ค ๒.๒ (ป.๕/๒) ,ค ๒.๒ (ป.๕/๓),ค ๒.๒ (ป.๕/๔)             
 มาตรฐาน ค ๓.๑ ตัวชี้วัด ค ๓.๑ (ป.๕/๑),ค ๓.๑ (ป.๕/๒) 
รวม  ๑๙  ตัวชี้วัด 
 

 



ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖                                              จ านวน   ๑๖๐   ช่ัวโมง  
  _____________________________________________________________________ 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องการเขียนและอ่านสัญลักษณ์แสดงทศนิยมไม่
เกินสามต าแหน่ง การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วน และทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง การเขียนทศนิยมในรูป
เศษส่วนและเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม การบวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน จ านวนคละ 
และทศนิยม การวิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับ เศษส่วน จ านวน
คละ ทศนิยม และร้อยละ การบอกค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มหลักต่าง ๆ ของจ านวนนับ การบอกค่าประมาณของ
ทศนิยม  ไม่เกินสามต าแหน่ง การใช้สมบัติการสลับท่ี สมบัติการเปล่ียนหมู่ และสมบัติการแจกแจงในการคิดค านวณ การ
หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจ านวนนับ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม
ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม การหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม การหาความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปวงกลม การ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นท่ี ความยาวรอบรูป ของรูปส่ีเหล่ียมและรูปวงกลม การแก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก การบอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมติิท่ีเป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ การบอกสมบัติของเส้น
ทแยงมุมของรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ การบอกว่าเส้นตรงคู่ใดขนานกัน การประดิษฐ์ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอก 
กรวย ปริซึมและพีระมิด จากรูปคล่ีหรือรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีก าหนดให้ การสร้างรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ การอ่าน
ข้อมูลจากกราฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น  

 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการเนน้จัดประสบการณ์จากรูปธรรม ไปสู่ภาพและสัญลักษณ์การจัดกิจกรรมกลุ่ม
หรือเกม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความคิดรวบยอด ใช้โจทย์ท่ีหลากหลาย 
ใกล้เคียงกับชีวิตประจ าวัน เพื่อฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกการแก้โจทย์ปัญหา โดยเรียงล าดับโจทย์ จากง่ายไปหาโจทย์
ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะเป็นล าดับขั้น ส่งเสริมการอธิบาย ให้เหตุผลประกอบการแก้ปัญหา และ
เน้นการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายสร้างสรรค์ 

 เพื่อให้มีความคิดรวบยอด มีทักษะในการคิดค านวณ มีเหตุผลในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

รหัสตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน ค ๑.๑ ตัวชี้วัด ค ๑.๑ (ป.๖/๑), ค ๑.๑ (ป.๖/๒) ,ค ๑.๑ (ป.๖/๓), ค ๑.๑ (ป.๖/๔) ), 
                                                           ค ๑.๑ (ป.๖/๕),ค ๑.๑ (ป.๖/๖),ค ๑.๑ (ป.๖/๗),ค ๑.๑ (ป.๖/๘),ค 
๑.๑ (ป.๖/๙) 
                                                           ค ๑.๑ (ป.๖/๑๐), ค ๑.๑ (ป.๖/๑๑) ,ค ๑.๑ (ป.๖/๑๒) 
             มาตรฐาน ค ๑.๒ ตัวชี้วัด ค ๑.๒ (ป.๖/๑) 
 
 มาตรฐาน ค ๒.๑ ตัวชี้วัด ค ๒.๑ (ป.๖/๑), ค ๒.๑ (ป.๖/๒) ,ค๒.๑ (ป.๖/๓)              
 มาตรฐาน ค ๒.๒    ตัวชี้วัด ค ๒.๒ (ป.๖/๑), ค ๒.๒ (ป.๖/๒) ,ค ๒.๒ (ป.๖/๓),ค ๒.๒ (ป.๖/๔)             
 มาตรฐาน ค ๓.๑ ตัวชี้วัด ค ๓.๑ (ป.๖/๑) 
รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 

 
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                               จ านวน   ๘๐   ชั่วโมง  
 
 ให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ บอกสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับ
การด ารงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณท่ีอาศัยอยู่ ระบุช่ือบรรยายลักษณะและบอกหน้าท่ีของ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์
สัตว์และพืชรวมท้ังบรรยายการท าหน้าท่ีร่วมกันของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการท ากิจกรรมต่างๆจากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ ตระหนักถึงความส าคัญของส่วนต่างๆของ ร่างกายตนเองโดยการดูแลส่วนต่างๆอย่างถูกต้องให้ปลอดภัย
และรักษาความสะอาด อยู่เสมออธิบายสมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุท่ีใช้ท าวัตถุซึ่งท าจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิด
ประกอบกัน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติท่ีสังเกตได้ บรรยายการเกิด
เสียงและทิศทางการเคล่ือนท่ี ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ระบุดาวท่ีปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและ
กลางคืนจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ อธิบายสาเหตุท่ีมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
อธิบายลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะ เฉพาะตัวที่สังเกตได้ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหาโดยต้ังค าถาม
เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะศึกษาตามท่ีก าหนดให้หรือตามความสนใจ  วางแผนการสังเกต  ส ารวจตรวจสอบ  ศึกษาค้นคว้าโดย
ใช้ความคิดของตนเองและของครู  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการส ารวจตรวจสอบและบันทึกผลด้วยวิธีง่าย ๆ จัดกลุ่มข้อมูลท่ี
ได้จากการส ารวจตรวจสอบและน าเสนอผล แสดงความคิดเห็นในการส ารวจตรวจสอบ  บันทึกและอธิบายผลการ
สังเกต  ส ารวจตรวจสอบโดยเขียนภาพหรือข้อความส้ัน ๆ และน าเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อื่นเข้าใจ 

   
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง  มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหา  

ความรู้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  คิดตัดสินใจ  และสามารถส่ือสารเป็นท่ีเข้าใจตรงกันรวมท้ังมีจิตวิทยา
ศาสตร์  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม  ตลอดจนเช่ือมโยงความรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 มาตรฐาน ว ๑.๑  ตัวชี้วัด  ว ๑.๑  (ป.๑/๑) ,ว ๑.๑  (ป.๑/๒)   
 มาตรฐาน ว ๑.๒  ตัวชี้วัด  ว ๑.๒  (ป.๑/๑), ว ๑.๒  (ป.๑/๒) 
 มาตรฐาน ว ๒.๑  ตัวชี้วัด  ว ๒.๑  (ป.๑/๑) ,ว ๒.๑  (ป.๑/๒) 
 มาตรฐาน ว ๒.๒  ตัวชี้วัด  ว ๒.๑  (ป.๑/๑) 
 มาตรฐาน ว ๓.๑  ตัวชี้วัด   ว ๓.๑  (ป.๑/๑),ว ๓.๑  (ป.๒/๑) 
 มาตรฐาน ว ๓.๒  ตัวชี้วัด  ว ๓.๒  (ป.๑/๑) 
 มาตรฐาน ว ๔.๒  ตัวชี้วัด  ว ๔.๑  (ป.๑/๑)  ,  (ป.๑/๑) , ว  (ป.๑/๓) , (ป.๑/๔) , (ป.๑/๕)  

รวม  ๑๕ ตัวชี้วัด               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                               จ านวน   ๘๐   ชั่วโมง  
 

บอกพืชต้องการแสงและน้ า เพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์  บอกความจ าเป็นท่ี
พืชต้องได้รับน้ าและแสงเพื่อการเจริญเติบโต โดยดูแลพืชให้ได้รับส่ิงดังกล่าวอย่างเหมาะสม บรรยายวัฏจักรชีวิตของ
พืชดอก บอกลักษณะของส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ อธิบายสมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ และระบุการน าสมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการท าวัตถุในชีวิตประจ าวัน 
อธิบายสมบัติของวัสดุท่ีเกิดจากการน าวัสดุมาผสมกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายสมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุ 
เพื่อน ามาท าเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ และอธิบายการน าวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์    บอกถึงประโยชน์ของการน าวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการน าวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ บรรยาย
แนวการเคล่ือนท่ีของแสงจากแหล่งก าเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์  บอกในคุณค่า
ของความรู้ของการมองเห็นโดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตราย จากการมองวัตถุท่ีอยู่ในบริเวณท่ีมีแสงสว่างไม่
เหมาะสม  ระบุส่วนประกอบของดิน และจ าแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์ อธิบาย
การใช้ประโยชน์จากดิน จากข้อมูล ท่ีรวบรวมได้  อธิบายล าดับขั้นตอนการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้
ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ อธิบายโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม อธิบายเทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์  อธิบายการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้
งานอย่างเหมาะสม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหาโดยต้ังค าถาม
เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะศึกษาตามท่ีก าหนดให้และตามความสนใจ วางแผนการสังเกต ส ารวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้
ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม และของครู ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีเหมาะสมในการส ารวจตรวจสอบและบันทึก
ข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบและน าเสนอผล ต้ังค าถามใหม่จากผลการส ารวจตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นเป็น
กลุ่ม และรวบรวมเป็นความรู้ บันทึกและอธิบายผลการสังเกต ส ารวจตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา โดยเขียนภาพ 
แผนภาพหรือค าอธิบาย น าเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการและผลของงาน 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาความรู้
ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดตัดสินใจ และสามารถส่ือสารเป็นท่ีเข้าใจตรงกัน รวมท้ังมีจิตวิทยาศาสตร์
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม ตลอดจนเช่ือมโยงความรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
รหัสตัวชี้วัด 
ว ๑.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓,  
ว ๑.๓   ป.๒/๑,  
ว ๒.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓,ป.๒/๔ 
ว ๒.๓   ป.๒/๑, ป.๒/๒,  
ว ๓.๒   ป.๒/๑, ป.๒/๒,  
ว ๔.๒   ป.๒/๑,ป๒/๒,ป.๒/๓ป.๒/๔ 
รวมทั้งหมด  ๑๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

 



ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                               จ านวน   ๘๐   ชั่วโมง  

 
   บรรยายส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ บอก
ถึงประโยชน์ของอาหาร น้ า และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับส่ิงเหล่านี้อย่างเหมาะสม    บรรยายวัฏ
จักรชีวิตของสัตว์ และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด บอกถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์   โดยไม่ท าให้วัฏจักรชีวิต
ของสัตว์เปล่ียนแปลง อธิบายว่าวัตถุประกอบขึ้นจากช้ินส่วนย่อย ๆ ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้และประกอบกัน
เป็นวัตถุช้ินใหม่ได้ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายการเปล่ียนแปลงของวัสดุเมื่อท าให้ร้อนขึ้นหรือท าให้เย็นลง 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายผลของแรงท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง การเคล่ือนท่ีของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสท่ีมีผลต่อการเคล่ือนท่ีของวัตถุ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  อธิบายวัตถุโดยใช้
การดึงดูดกับแม่เหล็ก เป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์   บอกขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลท่ีเกิดขึ้นระหว่าง
ขั้วแม่เหล็กเมื่อน ามาเข้าใกล้กันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายการเปล่ียนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ ๒. บรรยายการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ตระหนักในประโยชน์และโทษของไฟฟ้า โดย
น าเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก ของดวงอาทิตย์โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน อธิบายความส าคัญของ
ดวงอาทิตย์ โดยบรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อส่ิงมีชีวิต อธิบายส่วนประกอบของอากาศ บรรยายความส าคัญ
ของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อส่ิงมีชีวิต จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
อากาศ อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิงประจักษ์ บรรยายประโยชน์และโทษของลม จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
อธิบายอัลกอริทึมในการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ  สัญลักษณ์ หรือข้อความ อธิบายการ เขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตค้นหา
ความรู้ รวบรวม ประมวลผล  โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์    
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การแก้ปัญหาโดยต้ัง
ค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะศึกษา ตามท่ีก าหนดให้และตามความสนใจ วางแผนการสังเกต เสนอวิธีส ารวจตรวจสอบ 
ศึกษาค้นคว้าโดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม และคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบจากการส ารวจตรวจสอบ เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีเหมาะสมในการส ารวจตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบกับส่ิงท่ีคาดการณ์
ไว้และน าเสนอผล ต้ังค าถามใหม่จากผลการส ารวจตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม น าไปสู่
การสร้างความรู้ บันทึกและอธิบายผลการสังเกต ส ารวจตรวจสอบตามความเป็นจริง มีแผนภาพประกอบค าอธิบาย 
น าเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา และเขียนแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   ในการค้นหาความรู้
ด้วยตนเอง  ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์   คิดตัดสินใจ  และสามารถส่ือสารเป็นท่ีเข้าใจตรงกัน รวมท้ังมีจิตวิทยา
ศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม ตลอดจนเช่ือมโยงความรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ว ๑.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
ว ๒.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒,  
ว ๒.๒   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
ว ๒.๓   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, 
ว ๓.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, 
ว ๓.๒   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓,ป.๓/๔ 
ว ๔.๒   ป.๓/๑,ป๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕ รวมทั้งหมด  ๒๕  ตัวชี้วัด                            



ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔      จ านวน   ๘๐   ชั่วโมง 
 

บรรยายหน้าท่ีของราก ล าต้น ใบ และดอกของพืชดอก โดยใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ จ าแนกส่ิงมีชีวิตโดยใช้ความ
เหมือน และความแตกต่างของลักษณะของส่ิงมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและสัตว์ จ าแนกพืช
ออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูล ท่ีรวบรวมได้ จ าแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มี
กระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ บรรยาย
ลักษณะเฉพาะท่ีสังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เล้ือยคลาน กลุ่ม
นก และกลุ่มสัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ านม และยกตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม  อธิบายสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง 
สภาพยืดหยุ่น การน าความร้อน และการน าไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและระบุการน า
สมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การน าความร้อน และการน าไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจ าวันผ่าน
กระบวนการออกแบบช้ินงาน แลกเปล่ียนความคิดกับผู้อื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่าง
มีเหตุผลจากการทดลอง   เปรียบเทียบสมบัติของสสารท้ัง ๓ สถานะ จากข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตมวล การต้องการท่ี
อยู ่รูปร่างและปริมาตรของสสาร  ระบุผลของแรงโน้มถ่วงท่ีมีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ บรรยายมวลของวัตถุท่ี
มีผลต่อการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์  จ าแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส  ตัวกลาง
โปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะ การมองเห็นส่ิงต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก ของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  อธิบายแบบรูป การเปล่ียนแปลง
รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ เปรียบเทียบคาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง 
ๆ จากแบบจ าลอง  การอธิบายการท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบ และเขียนโปรแกรม
อย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข  ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมิน
ความน่าเช่ือถือของข้อมูล  รวบรวม ประเมิน และสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ท่ีหลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน  อธิบายใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจ สิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ี ไม่เหมาะสม 

การแก้ปัญหาโดยต้ังค าถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ท่ีจะศึกษาตามท่ีก าหนดให้และตาม
ความสนใจ วางแผนการสังเกต เสนอการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบจากการส ารวจ
ตรวจสอบ เลือกอุปกรณ์ท่ีถูกต้องเหมาะสมในการส ารวจตรวจสอบให้ได้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ และตรวจสอบผลกับส่ิงท่ีคาดการณ์ไว้ น าเสนอผลและข้อสรุปสร้างค าถามใหม่เพื่อการส ารวจตรวจสอบ
ต่อไป แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบายและสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบตาม
ความเป็นจริง มีการอ้างอิง น าเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผล
ของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 
 เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน 
การค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดตัดสินใจ และสามารถส่ือสารเป็นที่เข้าใจตรงกัน รวมทั้งมี
จิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม ตลอดจนเช่ือมโยงความรู้และน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ว ๑.๒  ตัวชี้วัด  ว ๑.๒  (ป.๔/๑)   
มาตรฐาน ว ๑.๓  ตัวชี้วัด  ว ๑.๑  (ป.๔/๑), ว ๑.๓  (ป.๔/๒) ,ว ๑.๓  (ป.๔/๓) ,ว ๑.๓  (ป.๔/๔) 

 มาตรฐาน ว ๒.๑  ตัวชี้วัด  ว ๒.๑  (ป.๔/๑), ว ๒.๑  (ป.๔/๒) ,ว ๒.๑  (ป.๔/๓) ,ว ๒.๑  (ป.๔/๔)  
 มาตรฐาน ว ๒.๒  ตัวชี้วัด  ว ๒.๑  (ป.๔/๑),ว ๒.๑  (ป.๔/๒)ว ๒.๑  (ป.๔/๓), 



มาตรฐาน ว ๒.๓  ตัวชี้วัด  ว ๒.๓  (ป.๔/๑) 
 มาตรฐาน ว ๓.๑  ตัวชี้วัด   ว ๓.๑  (ป.๔/๑),ว ๓.๑  (ป.๔/๒) , ว ๓.๑  (ป.๔/๓),ว ๓.๑  (ป.๔/๔) 

มาตรฐาน ว ๔.๒  ตัวชี้วัด  ว ๔.๒  (ป.๔/๑)  ,  ว ๔.๒  (ป.๔/๑) , ว ๔.๒    (ป.๔/๓) , ว ๔.๒  (ป.๔/๔) ,                       
มาตรฐาน ว ๔.๒  ตัวชี้วัด  ว ๔.๒   (ป.๔/๕)  
รวม  ๒๒ ตัวชี้วัด           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕     จ านวน   ๘๐   ชั่วโมง 
 

บรรยายโครงสร้างและลักษณะของส่ิงมีชีวิตท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของ
ส่ิงมีชีวิตในแต่ละแหล่งท่ีอยู่ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับ
ส่ิงไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต อธิบายโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าท่ีของส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคในโซ่อาหาร อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ แสดง
ความอยากรู้อยากเห็น โดยการถามค าถามเกี่ยวกับลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่อธิบายการเปล่ียน
สถานะของสสาร เมื่อท าให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายการละลายของสารในน้ า โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายการเปล่ียนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมี โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
อธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้และการเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับไม่ได้ อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรง
ในแนวเดียวกันท่ีกระท าต่อวัตถุในกรณีท่ีวัตถุอยู่นิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์  อธิบายแผนภาพแสดงแรงท่ีกระท าต่อ
วัตถุท่ีอยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ท่ีกระท าต่อวัตถุ อธิบานการใช้เครื่องช่ังสปริงในการวัดแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ    
ระบุผลของแรงเสียดทานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์  อธิบายแผนภาพ
แสดงแรงเสียดทานและแรง ท่ีอยู่ในแนวเดียวกันท่ีกระท าต่อวัตถุ   อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ๒. ระบุตัวแปร และอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า   อธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง 
เสียงค่อย วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จาก
แบบจ าลอง   อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี  เปรียบเทียบปริมาณน้ าใน
แต่ละแหล่ง และระบุปริมาณน้ าท่ีมนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้   ตระหนักถึงคุณค่าของ
น้ าโดยน าเสนอแนวทางการใช้น้ าอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ า   อธิบายการหมุนเวียนของน้ าในวัฏจักรน้ า
เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง และน้ าค้างแข็ง จากแบบจ าลอง เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน 
หิมะ และลูกเห็บ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้  อธิบายการท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย อธิบาย
ออกแบบ และเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย  ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข ตรวจสอบใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อส่ือสารและท างานร่วมกัน ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล ตรวจสอบใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบ
ข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสมตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับเสียงโดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเล่ียง
และลดมลพิษทางเสียง   โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหาโดยต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะศึกษาตามท่ีก าหนดให้หรือตามความสนใจ  วางแผนการสังเกต  ส ารวจ
ตรวจสอบ  ศึกษาค้นคว้าโดยใช้ความคิดของตนเองและของครู  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการส ารวจตรวจสอบและบันทึกผล
ด้วย  วิธีง่าย ๆ จัดกลุ่มข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจตรวจสอบและน าเสนอผล แสดงความคิดเห็นในการส ารวจตรวจสอบ  
บันทึกและอธิบายผลการสังเกต  ส ารวจตรวจสอบโดยเขียนภาพหรือข้อความส้ัน ๆ และน าเสนอผลงานด้วยวาจาให้
ผู้ อื่ น เ ข้ า ใ จ โ ดย ใ ช้ ก ร ะ บว นกา รท าง วิ ทย าศา สต ร์ แล ะ จิต วิ ท ย าศ าสตร์ ใ นก าร สื บ เ สาะ หาคว ามรู้   
การแก้ปัญหาโดยต้ังค าถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ท่ีจะศึกษาตามท่ีก าหนดให้และตามความสนใจ 
วางแผนการสังเกต เสนอการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบจากการส ารวจตรวจสอบ 
เลือกอุปกรณ์ท่ีถูกต้องเหมาะสมในการส ารวจตรวจสอบให้ได้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
และตรวจสอบผลกับส่ิงท่ีคาดการณ์ไว้ น าเสนอผลและข้อสรุปสร้างค าถามใหม่เพื่อการส ารวจตรวจสอบต่อไป แสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบายและสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบตามความเป็นจริง  
มีการอ้างอิง น าเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่น
เข้าใจ 
 เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน 
การค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดตัดสินใจ และสามารถส่ือสารเป็นที่เข้าใจตรงกัน รวมทั้งมี



จิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม ตลอดจนเช่ือมโยงความรู้และน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ว ๑.๑  ตัวชี้วัด  ว ๑.๑  (ป.๕/๑) ,ว ๑.๑  (ป.๕/๒) , ว ๑.๑  (ป.๕/๓) ,ว ๑.๑  (ป.๕/๔)  
มาตรฐาน ว ๑.๓  ตัวชี้วัด  ว ๑.๓  (ป.๕/๑) ,ว ๑.๓  (ป.๕/๒)   

 มาตรฐาน ว ๒.๑  ตัวชี้วัด  ว ๒.๑  (ป.๕/๑), ว ๒.๑  (ป.๕/๒) ,ว ๒.๑  (ป.๕/๓) ,ว ๒.๑  (ป.๕/๔)  
 มาตรฐาน ว ๒.๒  ตัวชี้วัด  ว ๒.๑  (ป.๕/๑),ว ๒.๑  (ป.๕/๒)ว ๒.๑  (ป.๕/๓),ว ๒.๑  (ป.๕/๔), 

มาตรฐาน ว ๒.๒  ตัวชี้วัด  ว ๒.๑  (ป.๕/๕) 
มาตรฐาน ว ๒.๓  ตัวชี้วัด  ว ๒.๓  (ป.๕/๑),ว ๒.๓  (ป.๕/๒)ว ๒.๓  (ป.๕/๓),ว ๒.๓  (ป.๕/๔), 
มาตรฐาน ว ๒.๓  ตัวชี้วัด  ว ๒.๓  (ป.๕/๕) 

 มาตรฐาน ว ๓.๑  ตัวชี้วัด   ว ๓.๑  (ป.๕/๑),ว ๓.๑  (ป.๕/๒) 
 มาตรฐาน ว ๓.๒  ตัวชี้วัด  ว ๓.๒  (ป.๕/๑),ว ๓.๒  (ป.๕/๒)ว ๓.๒  (ป.๕/๓),ว ๓.๒  (ป.๕/๔), 

มาตรฐาน ว ๓.๒  ตัวชี้วัด  ว ๓.๒  (ป.๕/๕) 
มาตรฐาน ว ๔.๒  ตัวชี้วัด  ว ๔.๒  (ป.๕/๑)  ,  ว ๔.๒  (ป.๕/๑) , ว ๔.๒    (ป.๕/๓) , ว ๔.๒  (ป.๕/๔) ,                       
มาตรฐาน ว ๔.๒  ตัวชี้วัด  ว ๔.๒   (ป.๕/๕)  
รวม  ๓๒ ตัวชี้วัด           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                             จ านวน   ๘๐   ชั่วโมง  
 
 อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสม โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การ
กรอง และการตกตะกอน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมท้ังระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับการแยกสาร 
อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุท่ีผ่านการขัดถู โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายต่อวงจรไฟฟ้า
อย่างง่าย อธิบายวิธีการและผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม   ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ออกแบบด้วยวิธีท่ีเหมาะสมในการ
อธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน    ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
อนุกรมและแบบขนาน โดยบอกประโยชน์ ข้อจ ากัด และการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน  อธิบายการเกิดเงามืดเงา
มัวจากหลักฐานเชิงประจักษ์  
อธิบายแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว อธิบายการเกิด และเปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคา 
และจันทรุปราคา อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ และยกตัวอย่างการน าเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้  เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคน ีหินตะกอน และหินแปร และอธิบายวัฏ
จักรหินจากแบบจ าลอง บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจ าวันจากข้อมูลท่ีรวบรวม
ได้ อธิบายการเกิดซากดึกด าบรรพ์และคาดคะเสภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกด าบรรพ์ เปรียบเทียบการเกิดลมบก 
ลมทะเล และมรสุม รวมทั้งอธิบายผลท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม จากแบบจ าลอง อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิด
ฤดูของประเทศไทย จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ าท่วม การกัดเซาะชายฝ่ัง ดินถล่ม 
แผ่นดินไหว สึนามิ  
ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย   อธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก และผลของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อส่ิงมีชีวิต ตระหนักถงึผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก โดยน าเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนเพื่อลดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก  อธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตประจ าวัน  
ออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข  การค้นหา
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ อธิบายเทคโนโลยีสารสนเทศท างานร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน 
เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหาโดยต้ังค าถาม
เกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ท่ีจะศึกษา ตามท่ีก าหนดและตามความ       สนใจ วางแผนการสังเกต 
เสนอการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า คาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบจาก        การส ารวจตรวจสอบ เลือกอุปกรณ์และ
วิธีการส ารวจตรวจสอบท่ีถูกต้อง เหมาะสมให้ได้ผลท่ี    ครอบคลุมและเช่ือถือได้ บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ วิเคราะห์และตรวจสอบผลกับ             ส่ิงท่ีคาดการณ์ไว้ น าเสนอผลและข้อสรุป สร้างค าถามใหม่เพื่อการ
ส ารวจตรวจสอบต่อไป  
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบาย ลงความเห็นและสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบ
ตามความเป็นจริง มีเหตุผล และมีประจักษ์พยานอ้างอิง น าเสนอจัดแสดงผลงาน   โดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียน
รายงานแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ในการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดตัดสินใจ และสามารถส่ือสารเป็นที่เข้าใจตรงกัน 
รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม ตลอดจนเช่ือมโยงความรู้และน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 



รหัสตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ว ๒.๑  ตัวชี้วัด  ว ๒.๑  (ป.๖/๑) 
 มาตรฐาน ว ๒.๒  ตัวชี้วัด  ว ๒.๑  (ป.๖/๑) 

มาตรฐาน ว ๒.๓  ตัวชี้วัด  ว ๒.๓  (ป.๖/๑), ว ๒.๓  (ป.๖/๒), ว ๒.๓  (ป.๖/๓),ว ๒.๓  (ป.๖/๔), 
มาตรฐาน ว ๒.๓  ตัวชี้วัด  ว ๒.๓  (ป.๖/๕), ว ๒.๓  (ป.๖/๖),ว ๒.๓  (ป.๖/๗),ว ๒.๓  (ป.๖/๘), 

 มาตรฐาน ว ๓.๑  ตัวชี้วัด   ว ๓.๑  (ป.๖/๑),ว ๓.๑  (ป.๖/๒) 
 มาตรฐาน ว ๓.๒  ตัวชี้วัด  ว ๓.๒  (ป.๖/๑),ว ๓.๒  (ป.๖/๒)ว ๓.๒  (ป.๖/๓),ว ๓.๒  (ป.๖/๔), 

มาตรฐาน ว ๓.๒  ตัวชี้วัด  ว ๓.๒  (ป.๖/๕) , ว ๓.๒  (ป.๖/๕)ว ๓.๒  (ป.๖/๕)ว ๓.๒  (ป.๖/๕) 
มาตรฐาน ว ๓.๒  ตัวชี้วัด  ว ๓.๒  (ป.๖/๙) 
มาตรฐาน ว ๔.๒  ตัวชี้วดั  ว ๔.๒  (ป.๖/๑)  ,  ว ๔.๒  (ป.๖/๑) , ว ๔.๒    (ป.๖/๓) , ว ๔.๒  (ป.๖/๔) ,                        

รวม  ๒๕ ตัวชี้วัด           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 

  
รหัสวิชา   ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษาฯ                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                              จ านวน   ๑๒๐   ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา 

สาระ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ศึกษาและลงมือปฏิบัติในเรื่อง บอกพุทธประวัติหรือประวัติของศาสดาท่ีตนนับ
ถือโดยสังเขป ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามท่ีก าหนด บอกความหมาย ความส าคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด  หรือศาสนสถานของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและ
วันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง     

สาระ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ศึกษาหลักการ แนวทางปฏิบัติ   ในเรื่อง บอก
ประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน ยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตนเอง ผู้อื่น
และบอกผลจากการกระท านั้น บอกโครงสร้าง บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ระบุบทบาท สิทธิ 
หน้าท่ีของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและท ากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย    

สาระ : เศรษฐศาสตร์ ศึกษาเรื่อง ระบุสินค้าและบริการท่ีใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  ยกตัวอย่างการใช้
จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันท่ีไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่าง
ประหยัด อธิบายเหตุผลความจ าเป็นท่ีคนต้องท างานอย่างสุจริต 
 สาระ : ภูมิศาสตร์ ศึกษาเรื่อง แยกแยะส่ิงต่าง ๆ รอบตัวท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ระบุ
ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศของส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ระบุทิศหลักและท่ีต้ังของส่ิงต่าง ๆ ใช้แผนผังง่าย  ๆในการแสดง
ต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ในห้องเรียน สังเกตและบอกการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน บอกส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดตาม
ธรรมชาติท่ีส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ สังเกตและเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว มี
ส่วนร่วมในการจัดระเบียบส่ิงแวดล้อมและช้ันเรียนโดยให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์และสรุป
ความรู้ท่ีได้เป็นแผนผังความคิด กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพื่อร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
เหมาะสม ส่งเสริมการท างานกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม น าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
และตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ มี
แนวคิดท่ีเหมาะสมในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง   และมีความเข้าใจสภาพภูมิศาสตร์รอบตัว   เลือกใช้และอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  
 
รหัสตัวชี้วัด 

ส ๑.๑ ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔ 
ส ๑.๒ ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓   

  ส ๒.๑ ป.๑/๑,  ป.๑/๒ 
  ส ๒.๒ ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
  ส ๓.๑ ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 



  ส ๓.๒ ป.๑/๑   
  ส ๕.๑ ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔,  ป.๑/๕ 
  ส ๕.๒ ป.๑/๑,  ป.๑/๒, ป.๑/๓   
รวมทั้งหมด ๒๔ ตัวชี้วัด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รหัสวิชา   ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษาฯ                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                             จ านวน   ๑๒๐   ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา 

สาระ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ศึกษาและลงมือปฏิบัติในเรื่อง  บอกความส าคัญของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  สรุปพุทธประวัติต้ังแต่ประสูติจนถึง    การออกผนวชหรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด  ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามท่ีก าหนด  บอกความหมาย ความส าคัญ  และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด ช่ืนชมการท าความดีของตนเอง  บุคคลใน
ครอบครัวและในโรงเรียนตามหลักศาสนา  เห็นคุณค่าและสวดมนต์  แผ่เมตตา  มีสติท่ีเป็ นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด  บอกช่ือศาสนา  ศาสดา  และ
ความส าคัญของคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น ๆ  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาท่ีตนนับ
ถือตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 

สาระ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  ศึกษาหลักการ แนวทางปฏิบัติในเรื่อง   
ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ  ระเบียบและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย  
แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  ความเช่ือ  และการปฏิบัติของบุคคลอื่นท่ีแตกต่างกันโดยปราศจากอคติ  
เคารพในสิทธิ  เสรีภาพของตนเอง ผู้อื่น  อธิบายความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชน ระบุผู้มีบทบาท  อ านาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน 

สาระ : เศรษฐศาสตร์ ศึกษาเรื่อง ระบุทรัพยากรท่ีน ามาผลิตสินค้าและบริการท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน บอก
ท่ีมาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว บันทึกรายรับ - รายจ่ายของตนเอง สรุปผลดีของการใช้จ่ายท่ี
เหมาะสมกับรายได้และการออม อธิบายการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการโดยวิธีต่าง ๆ บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขาย 
 สาระ  : ภูมิศาสตร์ ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่อง  ระบุส่ิงต่าง ๆ  ท่ีเป็นธรรมชาติกับท่ีมนุษย์สร้างขึ้นซึ่งปรากฏระหว่าง
โรงเรียนกับบ้าน  ระบุต าแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพของส่ิงต่าง ๆ   ท่ีปรากฏในลูกโลก  แผนท่ี  แผนผัง  และ
ภาพถ่าย  อธิบายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์  และดวงจันทร์  อธิบายความส าคัญและคุณค่า
ของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม  แยกแยะและใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วไม่หมดไปและท่ีใช้แล้วหมดไป
อย่างคุ้มค่า  อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปรบัปรุงส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 โดยให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต  ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์และสรุปความรู้ท่ีได้เป็นแผนผังความคิด  กระตุ้นให้
แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติ   ท่ีถูกต้อง  เหมาะสม  ส่งเสริมการ
ท างานกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม  น าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
 ตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนนับ
ถือ  มีแนวคิดท่ีเหมาะสมในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง  และมีความเข้าใจสภาพภูมิศาสตร์รอบตัว  เลือกใช้และ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

รหัสตัวชี้วัด   
ส ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, 

 ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗  
ส ๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ส ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 
ส ๒.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒  



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

รวมทั้งหมด ๒๘ ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รหัสวิชา   ส๑๓๑๐๑ สังคมศึกษาฯ                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                             จ านวน   ๑๒๐   ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา 

สาระ: ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ศึกษา และลงมือปฏิบัติในเรื่อง อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะท่ีเป็นรากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทย สรุปพุทธ-ประวัติต้ังแต่การบ าเพ็ญเพียรจนถึง
ปรินิพพานหรือประวัติของศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด บอกความหมาย ความส าคัญของพระไตรปิฎก หรือ
คัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา 
หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิ   
ในพระพุทธศาสนาหรือพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด บอกช่ือ ความส าคัญและปฏิบัติตน
ได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนาอื่น ๆ 

ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด  ได้ถูกต้อง 
เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนดได้ถูกต้องแสดงตนเป็น

พุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
สาระ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ศึกษาหลักการแนวทางปฏิบัติในเรื่อง สรุป

ประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น บอกพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของ
ตนเอง และผู้อื่นท่ีอยู่ในกระแสวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

อธิบายความส าคัญของวันหยุดราชการท่ีส าคัญ ยกตัวอย่างบุคคล ซึ่งมีผลงานท่ีเป็นประโยชน์ แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่นของตน ระบุบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย  วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการการตัดสินใจในช้ันเรียน โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออก
เสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง ยกตัวอย่างการเปล่ียนแปลงในช้ันเรียน โรงเรียนและชุมชนท่ีเป็นผลจาก
การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม 
 

สาระ : เศรษฐศาสตร์ ศึกษาเรื่อง จ าแนกความต้องการและความจ าเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการ
ด ารงชีวิต วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง อธิบายได้ว่าทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและ
บริการ บอกสินค้าและบริการท่ีรัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน บอกความส าคัญของภาษีและบทบาทของ
ประชาชนในการเสียภาษี อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้าท่ีมีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง 

สาระ :  ภูมิศาสตร์ ศึกษาเรื่อง ใช้แผนท่ี แผนผัง และภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เขียนแผนผังง่าย ๆ เพื่อแสดงต าแหน่งท่ีต้ังของสถานท่ีส าคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน บอก
ความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมใน
ชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน อธิบายการพึ่งพาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพื้นฐานของ
มนุษย์และการประกอบอาชีพ อธิบายเกี่ยวกับมลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์  อธิบายความแตกต่างของ
เมืองและชนบท ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
 โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์และสรุปความรู้
ท่ีได้เป็นแผนผังความคิด กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติท่ี
ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการท างานกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม น าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเอง
และผู้อื่น 



ตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
มีแนวคิดท่ีเหมาะสมในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง   และมีความเข้าใจสภาพภูมิศาสตร์รอบตัว เลือกใช้และอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

รหัสตัวชี้วัด 
ส ๑.๑ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕  ป.๓/๖  ป.๓/๗ 

  ส ๑.๒ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓   
  ส ๒.๑ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔ 
  ส ๒.๒ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓ 
  ส ๓.๑ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓ 
  ส ๓.๒ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓ 
  ส ๕.๑ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓ 
  ส ๕.๒ ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕ 

รวมทั้งหมด ๓๑ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษาฯ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   จ านวน ๘๐ ชั่วโมง                                                                     
________________________________________________________________________________ 
   สาระ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ศึกษาและเป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่อง  อธิบายความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน สรุปพุทธประวัติต้ังแต่บรรลุธรรม
จนถึงประกาศธรรมหรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก  เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด  แสดงความเคารพพระ
รัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด ช่ืนชมการท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามหลักศาสนาพร้อมท้ังบอกแนว
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต เห็นคุณค่าของการสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ เพื่อ
การอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันท์ อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่น ๆ โดยสังเขป อภิปรายความส าคัญและ
มีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาศาสน-สถานของศาสนาท่ีตนนับถือ มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดีตามท่ีก าหนด
ปฏิบัติตนใน 
ศาสนพิธี พิธีกรรม  และวันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
 สาระ :  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ศึกษาและเป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่อง 
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกท่ีดีของชุมชน   ปฏิบัติตนในการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานท่ีเด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น 
เสนอวิธีการท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจ าวัน อธิบายอ านาจอธิปไตยและความส าคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย อธิบายบทบาทหน้าท่ีของพลเมืองในกระบวนการเลือกต้ัง  อธิบายความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 สาระ : เศรษฐศาสตร์   ศึกษาในเรื่อง ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า และบริการ บอกสิทธิพื้นฐาน
และรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค  อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของตนเอง อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน อธิบายหน้าท่ีเบ้ืองต้นของเงิน 

สาระ :  ภูมิศาสตร์     ศึกษาในเรื่อง การใช้แผนท่ี ภาพถ่าย ระบุลักษณะส าคัญ        
ทางกายภาพของจังหวัดตนเอง ระบุแหล่งทรัพยากรและส่ิงต่าง ๆ ในจังหวัดของตนเองด้วยแผนท่ี ใช้แผนท่ีอธิบาย
ความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในจังหวัด อธิบายสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ของชุมชนท่ีส่งผลต่อการด าเนินชีวิต
ของคนในจังหวัด อธิบายการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม     ในจังหวัดและผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงนั้น  มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในจังหวัด 
 โดยการให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับชีวิตจริง เป็นเหตุการณ์ใกล้ตัวในท้องถิ่น ชุมชน และสังคม  
การบอกเล่าเหตุการณ์สมมุติท่ีอาจพบได้ในชีวิตประจ าวัน และเสนอ             แนวทางแก้ไขท่ีมีความน่าติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิม สู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ การใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง 
ๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์  และสรุปความรู้ท่ีได้เป็นแผนผังความคิด กระตุ้นให้แสดงความ
คิดเห็นอย่างหลากหลาย เพื่อร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการท างานกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางสังคม น าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  

เห็นความส าคัญในการเรียนรู้และเข้าใจหลักส าคัญทางศาสนา ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี    เพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม   มีแนวคิดท่ีเหมาะสมในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง       และมีความเข้าใจสภาพ
ภูมิศาสตร์ในท้องถิ่น เลือกใช้และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

รหัสตัวชี้วัด 
ส ๑.๑    ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘   

 ส ๑.๒    ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓      



 ส ๒.๑    ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕    
ส ๒.๒    ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓   
ส ๓.๑    ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓     
ส ๓.๒    ป.๔/๑, ป.๔/๒     
ส ๕.๑    ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓     
ส ๕.๒    ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
รวมทั้งหมด ๓๐ ตัวชี้วัด 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษาฯ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   จ านวน ๘๐ ชั่วโมง                                                                     
________________________________________________________________________________ 
    

สาระ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ศึกษาและลงมือปฏิบัติในเรื่อง วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย  สรุปพุทธประวัติต้ังแต่เสด็จ
กรุงกบิลพัสด์ุจนถึงพุทธกิจส าคัญหรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด  เห็นคุณค่า  และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด  อธิบาย
องค์ประกอบ  และความส าคัญของพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือแสดงความเคารพพระรัตนตรัย
และปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท  ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา  มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือเพื่อการพัฒนาตนเอง
และส่ิงแวดล้อม  จัดพิธีกรรมตามศาสนาท่ีตนนับถืออย่างเรียบง่ายมีประโยชน์และปฏิบัติตนถูกต้อง ปฏิบัติตนใน  
ศาสนพิธี  พิธีกรรม  และวันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนด  และอภิปรายประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม            
มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดีตามท่ีก าหนด 
 สาระ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ศึกษาหลักการแนวทางปฏิบัติในเรื่อง  
ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิเสรีภาพ  และหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดี  เสนอวิธีการปกป้อง
คุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก  เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตในสังคมไทย  มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่       ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน  อธิบายโครงสร้าง  อ านาจ  หน้าท่ี  และ
ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุบทบาทหน้าท่ีและวิธีการเข้าด ารงต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น  
วิเคราะห์ประโยชน์ท่ีชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สาระ : เศรษฐศาสตร์ ศึกษาเรื่อง  อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ในครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชน  อธิบายหลักการส าคัญและประโยชน์ของสหกรณ์  อธิบายบทบาทหน้าท่ีเบื้องต้นของธนาคาร 
จ าแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม 
 สาระ : ภูมิศาสตร์ ศึกษาเรื่อง  รู้ต าแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์  ละติจูด  ลองจิจูด) ระยะ  ทิศทางของภูมิภาค
ของตนเอง  ระบุลักษณะภูมิลักษณ์ท่ีส าคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนท่ี  อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทาง
กายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีอิทธิต่อลักษณะการต้ัง
ถิ่นฐานและการย้ายถ่ินของประชากรในภูมิภาค  อธิบายอิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดวิถีชีวิตและ
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค  น าเสนอตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและการท าลายสภาพแวดล้อม  
และเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค 
 โดยให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต  ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์และสรุปความรู้ท่ีได้เป็นแผนผังความคิด  กระตุ้นให้
แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง  เหมาะสม  ส่งเสริมการท างาน
กลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม  น าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
 ตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนนับ
ถือ  มีแนวคิดท่ีเหมาะสมในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง  และมีความเข้าใจสภาพภูมิศาสตร์รอบตัว  เลือกใช้และ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 รหัสตัวชี้วัด 

ส ๑.๑    ป.๕/๑      ป.๕/๒      ป.๕/๓    ป.๕/๔     ป.๕/๕     ป.๕/๖     ป.๕/๗ 
ส ๑.๒    ป.๕/๑      ป.๕/๒      ป.๕/๓   

 ส ๒.๑    ป.๕/๑      ป.๕/๒      ป.๕/๓      ป.๕/๔ 
 ส ๒.๒    ป.๕/๑      ป.๕/๒      ป.๕/๓    



  ส ๓.๑    ป.๕/๑      ป.๕/๒      ป.๕/๓     
ส ๓.๒    ป.๕/๑      ป.๕/๒     
ส ๕.๑    ป.๕/๑      ป.๕/๒      ป.๕/๓     
ส ๕.๒    ป.๕/๑      ป.๕/๒      ป.๕/๓     
รวมตัวชี้วัดทั้งหมด ๒๘ ตัวชี้วัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษาฯ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   จ านวน ๘๐ ชั่วโมง                                                                     
________________________________________________________________________________ 

  สาระ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ศึกษาและลงมือปฏิบั ติในเรื่อง  วิ เคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติหรือความส าคัญของศาสนาท่ีตนนับถือ  สรุปพุทธประวัติต้ังแต่ปลง
อายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน  หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด  เห็นคุณค่าและประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด  
วิเคราะห์ความส าคัญและเคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓  ในพระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด  ช่ืนชมการท าความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนาพร้อมทั้ง
บอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  เห็นคุณค่าและสวดมนต์   
แผ่เมตตา และบริหารจิตเจริญปัญญา  มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา   หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถื อ   
เพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและส่ิงเสพติด  อธิบายหลักธรรมส าคัญของศาสนาอื่น ๆ  โดยสังเขป อธิบายลักษณะส าคัญ
ของศาสนพิธี  พิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆ  และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี  อธิบายความรู้เกี่ยวกับ
สถานท่ีต่าง ๆ  ในศาสนสถานและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม มีมรรยาทของความเป็น       ศาสนิกชนที่ดีตามท่ี
ก าหนด  อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรม  และกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาตามท่ี
ก าหนด  และปฏิบัติตนได้ถูกต้องแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 

สาระ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  ศึกษาหลักการแนวทางปฏิบัติในเรื่อง  
ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมตาม
กาลเวลาและธ ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม   แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสม    ถูกกาลเทศะ  อธิบายคุณค่าทาง
วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย  ติดตามข้อมูลข่าวสาร  เหตุการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิตประจ าวัน  เลือก
รับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม  เปรียบเทียบบทบาท  หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รัฐบาล  มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ  อภิปรายบทบาท  ความส าคัญ
ในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
 สาระ : เศรษฐศาสตร์ ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่อง   อธิบายบทบาทของผู้ผลิตท่ีมีความรับผิดชอบ  อธิบายบทบาท
ของผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทัน  บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  
ผู้บริโภค  ธนาคาร  และรัฐบาล  ยกตัวอย่าง  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 
 สาระ : ภูมิศาสตร์ ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่อง  ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนท่ี ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ) ระบุ
ลักษณะส าคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติของประเทศ  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติกับส่ิงแวดล้อมทางสังคมใน
ประเทศ  อธิบายการเปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน  และผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
เปล่ียนแปลงนั้น จัดท าแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน  

โดยให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต  ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์และสรุปความรู้ท่ีได้เป็นแผนผังความคิด  กระตุ้นให้
แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง  เหมาะสม  ส่งเสริมการท างาน
กลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม  น าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   
 ตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ สังคมประชาธิปไตย  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนนับ
ถือ  มีแนวคิดท่ีเหมาะสมในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง  และมีความเข้าใจสภาพภูมิศาสตร์รอบตัว  เลือกใช้และ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

รหัสตัวชี้วัด 
ส ๑.๑  ป.๖/๑   ป.๖/๒   ป.๖/๓   ป.๖/๔   ป.๖/๕  ป.๖/๖  ป.๖/๗  ป.๖/๘  ป.๖/๙  
ส ๑.๒  ป.๖/๑   ป.๖/๒   ป.๖/๓   ป.๖/๔ 



ส ๒.๑  ป.๖/๑   ป.๖/๒   ป.๖/๓   ป.๖/๔   ป.๖/๕ 
ส ๒.๒  ป.๖/๑   ป.๖/๒   ป.๖/๓ 
ส ๓.๑  ป.๖/๑   ป.๖/๒   ป.๖/๓  
ส ๓.๒  ป.๖/๑   ป.๖/๒  
ส ๕.๑  ป.๖/๑   ป.๖/๒  
ส ๕.๒  ป.๖/๑   ป.๖/๒   ป.๖/๓ 
รวมทั้งหมด  ๓๑  ตัวชี้วัด  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิชาประวัติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี๑-๖ 

 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                  จ านวน   ๔๐   ชั่วโมง  
 

ศึกษาวิธีการหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ทราบข้อมูลเรื่อง บอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตาม
ปฏิทินท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันตามวัน เวลาท่ีเกิดข้ึน บอกประวัติความเป็นมาของ
ตนเองและครอบครัว โดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง บอกความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ส่ิงของ เครื่องใช้หรือการ
ด าเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย บอกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตท่ีมีผลกระทบต่อตนเองใน
ปัจจุบัน อธิบายความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทยและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง บอกสถานท่ี
ส าคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน ระบุส่ิงท่ีตนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความเข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน   และเข้าใจความเป็นมาของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย   ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
เวลา   วิถีชีวิตของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน   และมีความรักความภูมิใจในความเป็นไทย   ภูมิปัญญาไทย  และธ ารง
รักษาความเป็นไทย 
 

รหัสตัวชี้วัด 
  ส ๔.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓   
  ส ๔.๒  ป.๑/๑  ป.๑/๒   
  ส ๔.๓  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓ 

รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                      จ านวน   ๔๐   ชั่วโมง  
 

ศึกษาวิธีการหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ทราบข้อมูลเรื่อง  ใช้ค าระบุเวลาท่ีแสดงเหตุการณ์ในอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต  ล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง  สืบค้น
ถึงการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน  อธิบายผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ระบุบุคคลท่ีท าประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ ยกตัวอย่าง
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยท่ีภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติ
จากอดีตถึงปัจจุบัน เข้าใจความเป็นมาวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย 
 ตระหนักและเห็นคุณค่าของเวลา วิถีชีวิตของชุมชนจากอดีตสู่ปัจจุบัน และมีความรัก    ความภูมิใจในความ
เป็นไทย ภูมิปัญญาไทย  และธ ารงรักษาความเป็นไทย 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ส ๔.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ส ๔.๓ ป.๒/๑, ป.๒/๒ 

 
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                       จ านวน   ๔๐   ชั่วโมง  
 

สาระประวัติศาสตร์  ศึกษาวิธีการหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ทราบข้อมูล เรื่อง เทียบศักราชท่ีส าคัญ
ตามปฏิทินท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน แสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียน และชุมชนโดยระบุหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ระบุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการต้ังถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน สรุปลักษณะท่ีส าคัญของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ๆ  ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้
สถาปนาอาณาจักรไทย อธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยสังเขป เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติ 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
พัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน และเข้าใจความเป็นมาของวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย 

ตระหนักและเห็นคุณค่าของเวลา วิถีชีวิตของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน และมีความรักความภูมิใจในความ
เป็นไทย ภูมิปัญญาไทย และธ ารงรักษาความเป็นไทย 

 
รหัสตัวชี้วัด 

ส ๔.๑ ป.๓/๑,  ป.๓/๒ 
ส ๔.๒ ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 
ส ๔.๓ ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 

รวมทัง้หมด  ๘  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง                                                                      
________________________________________________________________________________ 
   ศึกษาในเรื่อง นับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของ
มนุษยชาติโดยสังเขป แยกแยะประเภทหลักฐานท่ีใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น อธิบายการตั้งหลักแหล่งและ
พัฒนาการของมนุษย ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์โดยสังเขป ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ี
พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป บอก
ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีส าคัญสมัยสุโขทัยท่ีน่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่
การอนุรักษ์     
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความเข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน และเข้าใจความเป็นมาของวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย 
 ตระหนักและเห็นคุณค่าของเวลา วิถีชีวิตของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน และมีความรักความภูมิใจในความ
เป็นไทย ภูมิปัญญาไทย และธ ารงรักษาความเป็นไทย    

รหัสตัวชี้วัด    
     ส ๔.๑          ป.๔/๑          ป.๔/๒          ป.๔/๓ 
     ส ๔.๒          ป.๔/๑          ป.๔/๒           
     ส ๔.๓          ป.๔/๑          ป.๔/๒          ป.๔/๓ 
รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง                                                                     
________________________________________________________________________________ 
   

ศึกษาวิธีการหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ทราบข้อมูลเรื่อง สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้
หลักฐานท่ีหลากหลาย รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง  ๆ  เพื่อตอบค าถามทางประวัติศาสตร์ อย่างมีเหตุผล  อธิบาย
ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น  อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและ
จีนท่ีมีต่อไทย  และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป  อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติท่ีมีต่อสังคมไทย
ปัจจุบันโดยสังเขป  อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป  อธิบายปัจจัยท่ีส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา  บอกประวัติและผลงานของบุ คคลส าคัญสมัย
อยุธยาและธนบุรีท่ีน่าภาคภูมิใจ  อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีท่ีน่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ไว้ 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจพัฒนาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน  และเข้าใจความเป็นมาของวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย 
 ตระหนักและเห็นคุณค่าของเวลา วิถีชีวิตของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน และมีความรักความภูมิใจในความ
เป็นไทย ภูมิปัญญาไทย  และธ ารงรักษาความเป็นไทย 
 รหัสตัวชี้วัด 

ส ๔.๑    ป.๕/๑,      ป.๕/๒,      ป.๕/๓     
ส ๔.๒    ป.๕/๑,      ป.๕/๒       

 ส ๔.๓    ป.๕/๑,      ป.๕/๒,      ป.๕/๓,     ป.๕/๔ 
รวมทั้งหมด  ๙  ตัวชี้วัด 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง                                                                     
________________________________________________________________________________  
  

ศึกษาวิธีการหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ทราบข้อมูลเรื่อง อธิบายความส าคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ น าเสนอข้อมูลจากหลักฐานท่ีหลากหลายในการท า
ความเข้าใจเรื่องราวส าคัญในอดีต อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน บอก
ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป อธิบายพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์โดยสังเขป อธิบายปัจจัยท่ี
ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ยกตัวอย่างผลงานของบุคคล
ส าคัญด้านต่าง ๆ สมัยรัตนโกสินทร์ อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ท่ีน่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ไว้   
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน และเข้าใจความเป็นมาของวัฒนธรรม    ภูมิปัญญาไทย    
 ตระหนักและเห็นคุณค่าของเวลา วิถีชีวิตของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน และมีความรักความภูมิใจในความ
เป็นไทย ภูมิปัญญาไทย และธ ารงรักษาความเป็นไทย      
 รหัสตัวชี้วัด 

ส ๔.๑  ป.๖/๑,   ป.๖/๒   
ส ๔.๒  ป.๖/๑,   ป.๖/๒ 
ส ๔.๓  ป.๖/๑,   ป.๖/๒,   ป.๖/๓,   ป.๖/๔ 
รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 

 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑         เวลา    ๒๐   ชั่วโมง  

 
 ศึกษาเกี่ยวกับ ต าแหน่ง ลักษณะ หน้าท่ี และการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก สมาชิกในครอบครัว   ความรักและ
ความผูกพันในครอบครัว   ความภาคภูมิใจในตนเองและความแตกต่างทางเพศ การเคล่ือนไหวร่างกายข้ันพื้นฐาน 
สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ การปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วย และการป้องกัน
อันตรายท่ีบ้านและโรงเรียน 
 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนเข้าร่วมกลุ่ม ได้อภิปราย และสนทนาเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น มี
การแสดงบทบาทสมมุติหน้าช้ันเรียน เล่าประสบการณ์ การวาดภาพ รู้จักการประเมินตนเอง ประเมนิเพื่อนในช้ัน
เรียน เปิดกว้างให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และมีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ท่ีหลากหลาย 
 เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเคล่ือนไหวและความมีน้ าใจนักกีฬา สนุกสนานในการเล่นเกม  
เห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพ เพื่อน าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันได้ 
รหัสตัวชี้วัด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                  เวลา    ๒๐  ชั่วโมง  
 

ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะภายในร่างกายท่ีส าคัญ ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ บทบาทหน้าท่ีของสมาชิก  ในครอบครัว 
พฤติกรรมทางเพศ การเคล่ือนไหวร่างกายเบ้ืองต้นและกิจกรรมทางกาย การออกก าลังกายและกิจกรรมประกอบจังหวะ 
สนุกกับการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด การสร้างเสริมสุขภาพท่ีดี การดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย และบาดเจ็บ ยาสามัญประจ า
บ้าน สารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัว การป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย 

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมกลุ่ม ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น และสนทนา
เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการแสดงบทบาทสมมุติหน้าช้ันเรียน เล่าประสบการณ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ การ
วาดภาพ การปฏิบัติกิจกรรมทางกายท้ังเด่ียวและกลุ่ม รู้จักการประเมินตนเอง และประเมินเพื่อนในช้ันเรียน เปิด
กว้างให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และรู้จักสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิด และมีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ท่ีหลากหลาย 

เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเคล่ือนไหว การเล่นเกมและการออกก าลังกาย มีน้ าใจนักกีฬาและมีความ
สนุกสนานในการเล่นเกม และปฏิบัติกิจกรรมประกอบจังหวะ เห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพเพื่อน าไปเป็นแนว
ทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันได้ 
รหัสตัวชี้วัด 

พ ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ 
พ ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 
พ ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
พ ๓.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
พ ๔.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕ 
พ ๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕ 

รวมทั้งหมด  ๒๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



พ ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                 เวลา   ๒๐   ชั่วโมง   
 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ คุณค่าของครอบครัวและเพื่อน การถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ การเคล่ือนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน เล่นเกมสนุกสร้างสุขทางใจ การออกก าลังกาย การสร้างเสริมและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย การป้องกันโรคติดต่อ อาหารหลัก ๕ หมู่ และธงโภชนาการ ทันตสุขภาพ ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ในบ้าน โรงเรียน และการเดินทาง และการปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเล่น 

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การรวมกลุ่มเพื่อสนทนาแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และศึกษาข้อมูลเพื่อจัดท าเป็นรายงานน าเสนอต่อช้ันเรียน มีการวิเคราะห์สถานการณ์และผลท่ีเกิดขึ้นได้
อย่างมีระบบ มีการแสดงบทบาทสมมุติเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง การปฏิบัติกิจกรรม       ทางกาย เล่นเกม สร้าง
เสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย รู้จักการประเมินตนเองและประเมินเพื่อนในช้ันเรียน เปิดกว้างให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ มีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ท่ีหลากหลาย   

เห็นคุณค่าของการเคล่ือนไหวในการออกก าลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  
และเห็นคุณค่าของการดูแลรักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ด้วยการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีเหมาะสมกับวัย 
เพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวันและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้กับครอบครัวและชุมชน 
รหัสตัวชี้วัด 

พ ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
พ ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
พ ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
พ ๓.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
พ ๔.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕ 
พ ๕.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓     

รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                   เวลา    ๒๐  ชั่วโมง  
             
 ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัย ระบบอวัยวะท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกาย คุณค่าของครอบครัวและเพื่อน พฤติกรรมทางเพศ การเคล่ือนไหวร่างกายในชีวิตประจ าวัน 
กายบริหารประกอบจังหวะ การเล่นเกมและกิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬาพื้นฐาน การสร้าง -เสริมและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ สภาวะทางอารมณ์ท่ีส่งผลต่อสุขภาพ ฉลากอาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยาและสารเสพติดให้โทษ และการปฐมพยาบาล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้เขียนอธิบายเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของ
ตนเองเกี่ยวกับ สุขภาพ ครอบครัว ส ารวจ ตรวจสอบ การปฏิบัติ การสาธิต การคิดวิเคราะห์ผลท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ การ
บันทึกผลลงในตาราง และรู้จักสรุปผล เพื่อให้ได้องค์ความรู้ มีการแสดงบทบาทสมมุติเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง และ
การน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน การจัดบรรยากาศเชิงบวกเพื่อให้ผู้เรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และมีการบูรณาการ
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ท่ีหลากหลาย 
 เห็นคุณค่าของการดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพของตนเอง บุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมถึงการ
ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
รหัสตัวชี้วัด 
 พ ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
 พ ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
 พ ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ 
 พ ๓.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒ 
 พ ๔.๑, ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔  
 พ ๕.๑, ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
รวมทั้งหมด ๑๙ ตัวชี้วัด 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                   เวลา    ๒๐  ชั่วโมง  
             
 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย ครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย                      การ
เปล่ียนแปลงทางเพศ และสุขอนามัยทางเพศ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน   การพัฒนา
ทักษะการเคล่ือนไหวร่างกาย การออกก าลังกาย การเล่นเกม และกิจกรรมนันทนาการ การเ ล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพ การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค ยาและสารเสพติดให้โทษ และ
อิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อพฤติกรรมสุขภาพ 

การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ภาพข่าว บทความ หรือสถานการณ์เพื่อ
หาค าตอบ โดยเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังแบบกลุ่มเพื่อฝึกทักษะทางสังคม และเป็นโอกาสให้นักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในการเรียน การฝึกปฏิบัติจริงในกิจกรรมพลศึกษาการร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบาย และให้เหตุผลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว การสังเคราะห์เรื่องราว เปรียบเทียบสถานการณ์ และสรุปความรู้ท่ีเป็นสาระส าคัญของเรื่องท่ีได้ศึกษา ให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม ออกก าลังกาย และเล่นเกมอย่างผู้มีน้ าใจนักกีฬา และปฏิบัติกิจกรรม
นันทนาการเพื่อเช่ือมโยงความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 

 
รหัสตัวชี้วัด 

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

รวมทั้งหมด  ๒๕  ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พ  ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                  เวลา ๘๐ ชั่วโมง  
 

ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของระบบภายในร่างกาย การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น เพศศึกษา หลักการ
เคล่ือนไหวร่างกาย กิจกรรมทางกายและการเคล่ือนไหวประกอบเพลง กิจกรรมนันทนาการ การออกก าลังกายโดยการเล่น
กีฬา การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ โรคติดต่อท่ีส าคัญในประเทศไทย ภัย
ธรรมชาติ และสารเสพติดให้โทษ 

โดยการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น สนทนา แลกเปล่ียนความคิด สังเกตภาพ 
ตามหัวข้อเรื่องท่ีก าหนด เพื่อวิเคราะห์ผลดี ผลเสียท่ีเกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น วิเคราะห์สถานการณ์เพื่ออธิบาย 
สาเหตุของปัญหา ผลท่ีเกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์  จากนั้นจึงเขียนสรุปความรู้เป็นแผนภาพ
รูปแบบต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 

เห็นคุณค่าและเกิดจิตส านึกท่ีดีในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัวด้วยการออกก าลังกายเป็น
ประจ า รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ และสามารถน าข้อมูลความรู้ไปเผยแพร่ให้บุคคลในครอบครัว และในชุมชน
ของตนเองได้ถูกต้องเหมาะสม 
รหัสตัวชี้วัด 

พ  ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
พ  ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
พ  ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕ 
พ  ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖ 
พ  ๔.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 
พ  ๕.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
รวมทั้งหมด  ๒๒  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 

ศ๑๑๑๐๑  ศิลปะ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑       จ านวน   ๒๐   ชั่วโมง  
 
                 ศึกษาและอธิปรายเกี่ยวกับจุด  เส้น  รูปร่าง  ความหมายและประเภทของความรู้สึก  ความรู้สึกกับ
ส่ิงแวดล้อม  การถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นผลงาน  วิธีการใช้สีเทียน  เทคนิคการใช้สีเทียน  วิธีการเก็บรักษา 
สีเทียน  วิธีการและเทคนิคการใช้สีไม้  วิธีการเก็บรักษาสีไม้  วัสดุอุปกรณ์ในการใช้สีน้ า  วิธีการและเทคนิคการใช้สีน้ า  
การเก็บรักษาสีน้ า  วัสดุอุปกรณ์ในการใช้สีโปสเตอร์  การเก็บรักษาสีโปสเตอร์  และทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน 
                 กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่าง  รูปทรงและทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆ ใน
ธรรมชาติและงานทัศนศิลป์  มีทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างผลงาน  เพื่อถ่ายทอดความคิด  ความรู้สึก  ออกมา
เป็นผลงาน  มีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  ส่งเสริมกิจกรรมท่ีบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น  และส่งเสริมการเรียนรู้ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  มีการประเมินชิ้นงานโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) 
                 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ  และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข 
รหัสตัวชี้วัด 
                ศ ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕ 
                ศ ๑.๒ ป.๑/๑ 
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 



 

ศ๑๒๑๐๑  ศิลปะ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒     จ านวน   ๒๐   ชั่วโมง  
 

ระบุและบรรยายเกี่ยวกับงานวาด  งานปั้น  งานพิมพ์  พื้นฐานการวาดรูปคน   การวาดภาพเกี่ยวกับครอบครัว
และเพื่อนบ้าน  วัสดุ  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตัด  ฉีก  ปะติด  การสร้างงานโครงสร้างเคล่ือนไหว  และทัศนศิลป์ในท้องถิ่นท่ี
ได้พบในชีวิตประจ าวัน 

กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่าง  รูปทรงและทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติ
และงานทัศนศิลป์  มีทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างผลงาน  เพื่อถ่ายทอดความคิด  ความรู้สึก  ออกมาเป็นผลงาน  
มีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  ส่งเสริมกิจกรรมท่ีบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  มีการประเมินชิ้นงานโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) 

มีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์  มี จินตนาการทาง ศิลปะ  สนใจในการปฏิบั ติงานศิลปะ  และท างาน  
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ ๑.๑ ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕,  ป.๒/๖,  ป.๒/๗,  ป.๒/๘ 
ศ ๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒ 

รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศ๑๓๑๐๑  ศิลปะ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓     จ านวน   ๒๐   ชั่วโมง  
 
 
              บรรยายและจ าแนกทัศนธาตุในส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ การฝึกฝนทักษะพื้นฐานในการท างานทัศนศิลป์ สร้างสรรค์
งานออกแบบ  การวาดหุ่นนิ่ง การวาดภาพธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมองเห็น ส่ิงท่ีช่ืนชมและ 
ส่ิงท่ีควรปรับปรุงในงานวาดภาพของตนเอง วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปั้น  การปั้นนูนต่ า การปั้นนูนสูง การปั้นลอยตัว ขั้นตอนการ
วาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง ส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควรปรับปรุงในผลงาน 
ของตนเอง วิธีสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
 กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงและทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติและงาน
ทัศนศิลป์ มีทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างผลงาน เพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกออกมาเป็นผลงาน มีการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ส่งเสริมกิจกรรมท่ีบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และส่งเสริมการเรียนรู้ทัศนศิลป์
ในท้องถิ่น มีการประเมินช้ินงานโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) 
 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ  และท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข 
รหัสตัวชี้วัด 
 ศ ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕,  ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙, ป.๓/๑๐ 
           ศ ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
รวมทั้งหมด ๑๒ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศ๑๔๑๐๑  ศิลปะ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔     จ านวน   ๒๐   ชั่วโมง  
 
                เปรียบเทียบและอภิปราย เกี่ยวกับเส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว พื้นท่ีว่าง การแบ่งวรรณะสี การเลือกใช้
วรรณะสีในงานทัศนศิลป์ การเปรียบเทียบความรู้สึกท่ีถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ งานพิมพ์จากแม่พิมพ์  ธรรมชาติ 
แม่พิมพ์จากการแกะสลัก แม่พิมพ์จากแผ่นพลาสติก การจัดระยะความลึก น้ าหนัก  และแสงเงาในการวาดภาพ และงาน
ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงและทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติและ
งานทัศนศิลป์ มีทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างผลงานเพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ออกมาเป็นผลงาน มีการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ส่งเสริมกิจกรรมท่ีบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและส่งเสริมการ
เรียนรู้ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น มีการประเมินช้ินงานโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) มีการร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลงาน 
 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะและท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข 
รหัสตัวชี้วัด 
 ศ ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘, ป.๔/๙ 
 ศ ๑.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒ 
รวมทั้งหมด ๑๑ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศ๑๕๑๐๑  ศิลปะ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕     จ านวน   ๒๐   ชั่วโมง  
 
         บรรยายและเปรียบเทียบจังหวะและต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏในส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ ปัญหาในการ
จัดองค์ประกอบศิลป์และการส่ือความหมายในงานทัศนศิลป์ กลุ่มสีท่ีมีน้ าหนักและกลุ่มสีท่ีไม่มีน้ าหนัก น้ าหนักแสงเงาและ
วรรณะสี  การปั้นจากดินน้ ามันหรือดินเหนียวตามจินตนาการ งานพิมพ์ภาพจากดอกไม้ วัสดุต่าง ๆ แม่พิมพ์ดินเหนียว และ
แม่พิมพ์กระดาษ งานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
 กิจกรรมการเรียนรู้มุง่เน้นให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงและทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติและ
งานทัศนศิลป์ มีทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างผลงาน เพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกออกมาเป็นผลงาน มีการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ส่งเสริมกิจกรรมท่ีบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และส่งเสริมการ
เรียนรู้ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น   มีการประเมินชิ้นงานโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) มีการร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลงาน 
 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ  และท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข 
รหัสตัวชี้วัด 
 ศ ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗ 
           ศ ๑.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศ๑๖๑๐๑  ศิลปะ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖     จ านวน   ๒๐   ชั่วโมง  
 
             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรี  ศัพท์สังคีต  ประเภทและหน้าท่ีของเครื่องดนตรีพื้นบ้าน  ประเภท
เครื่องดนตรีสากล  โน้ตเพลงไทย  โน้ตเพลงสากล  การขับร้อง  การวิเคราะห์และการฟังเพลงวิวัฒนาการดนตรีไทย  การ
ประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงพื้นเมือง  นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย  การแสดงนาฏศิลป์และละคร  มารยาทใน
การชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร  บทบาทหน้าท่ีงานนาฏศิลป์และกาละคร   
ประวัตินาฏศิลป์และการละครของไทย 
              ให้นักเรียนสังเกตภาพเครื่องดนตรีไทย  นาฏยศัพท์  ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย  การร่ายร าประกอบ    
เพลงต่าง ๆ   การเป็นผู้ชมท่ีดีและไม่ดี  เพื่อวิเคราะห์และเขียนอธิบายภาพการฝึกการขับร้อง การวิเคราะห์เพลง     การฟัง
เพลง   วิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีงานนาฏศิลป์และการละคร  การสรุปความรู้ทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์    สามารถจ าแนก  
บรรยาย  อ่าน  เขียนแสดงความรู้สึก อภิปรายแสดงความคิดเห็นได้จากประสบการณ์   มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์  การใช้
จินตนาการของตนเองอย่างอิสระ สามารถเข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับดนตรีและนาฏศิลป์โดยใช้ทักษะกระบวนการต่าง ๆ  ได้
ด้วยตนเอง  

เห็นคุณค่าและความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยทางดนตรี – นาฏศิลป์ น าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้    ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม เกิดความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีเป็นมรดกของชาติ               มีจิตสาธารณะ
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป  
รหัสตัวชี้วัด 
              ศ ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖ 
              ศ ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
              ศ ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖ 
              ศ ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
รวมทั้งหมด ๑๗ ตัวชีวั้ด  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                           จ านวน   ๒๐   ชั่วโมง  
  _____________________________________________________________________ 

   อธิบายวิธีการแต่งกาย  การจัดเก็บส่ิงของเครื่องใช้บนโต๊ะ  ตู้  ช้ัน  การหยิบจับและ  
ใช้ของใช้ส่วนตัว  การแต่งกายด้วยตนเอง  การใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร  การใช้อุปกรณ์ในการดูแลรักษาพืช  
การใช้อุปกรณ์วัดระยะและตัดกระดาษ  การพับกระดาษเป็น   ของเล่น  บอกข้อมูลท่ีสนใจและแหล่งข้อมูลใกล้ตัว    
บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝึกปฏิบัติใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ใช้อุปกรณ์ในการดูแลรักษาพืช    ใช้อุปกรณ์วัดระยะและตัด
กระดาษ  พับกระดาษเป็นของเล่น  โดยใช้ทักษะกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน  การจัดการ  กระบวนการแก้ปัญหา  
การท างานร่วมกัน  การแสวงหาความรู้     มีความรู้ความเข้าใจในการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  และรู้จักสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการท างาน  มีความกระตือรือร้นและตรงเวลาในการท างาน  ตลอดจนน าความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ง ๑.๑ ตัวชี้วัด  ง ๑.๑ (ป.๑/๑) ,ง ๑.๑ ( ป.๑/๒) ,ง ๑.๑ ( ป.๑/๓)    
มาตรฐาน ง ๓.๑ ตัวชี้วัด  ง ๓.๑ (ป.๑/๑) ,ง ๓.๑ ( ป.๑/๒)   
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                             จ านวน   ๒๐   ชั่วโมง  
  _____________________________________________________________________ 
   อธิบายบทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในบ้าน  อธิบายวิธีการและประโยชน์ของการกวาดบ้าน  การล้างจาน  การจัดวาง
เส้ือผ้า  การเก็บเส้ือผ้า  การเก็บรองเท้า  การช่วยครอบครัวเตรียม  และประกอบอาหาร  การเพาะเมล็ด  การดูแลแปลงเพาะ
กล้า  การท าของเล่นและประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวตามกระบวนการเทคโนโลยี 
 ฝึกปฏิบัติกวาดบ้าน  ล้างจาน จัดวางเส้ือผ้า  เก็บเส้ือผ้า  เก็บรองเท้า  ช่วยครอบครัวเตรียม   และประกอบอาหาร 
เพาะเมล็ด  ดูแลแปลงเพาะกล้า  ท าของเล่นและประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวตามกระบวนการเทคโนโลยีโดยใช้ทักษะกระบวนการ
ท างานอย่างเป็นขั้นตอน  การจัดการกระบวนการแก้ปัญหา  การท างานร่วมกัน  การแสวงหาความรู้  ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การท างานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว  เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์  และเครื่องมือในการท างานอย่างเหมาะสมกับงาน  
ตลอดจนรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการท างาน  มีความประหยัดและปลอดภัยในการท างาน  ตลอดจนน าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ง ๑.๑  ตัวช้ีวัด  ง ๑.๑  (ป.๒/๑),ง ๑.๑  (ป.๒/๒),ง ๑.๑  (ป.๒/๓)  
มาตรฐาน ง ๒.๑  ตัวช้ีวัด  ง ๒.๑  (ป.๒/๑),ง ๒.๑  (ป.๒/๒),ง ๒.๑ (ป.๒/๓),ง ๒.๑ (ป.๒/๔) 
มาตรฐาน ง ๓.๑  ตัวช้ีวัด  ง ๓.๑  (ป.๒/๑),ง ๓.๑ (ป.๒/๒), ง ๓.๑(ป.๒/๓) 
รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                           จ านวน   ๒๐   ชั่วโมง  
  _____________________________________________________________________ 

อธิบายวิธีการและประโยชน์ของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน  การท าความสะอาดกระเป๋านักเรียน  การท า
ความสะอาดรองเท้า  การปัด กวาด เช็ด  ถู บ้านเรือน การกรอกน้ าใส่ขวด การท า  
ความสะอาดห้องเรียน  การเลือกใช้เส้ือผ้า  การซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการเนา การประกอบอาหาร  การเก็บรักษาอาหาร  การ
ปลูกผักสวนครัวในภาชนะ  การบ ารุงรักษาของเล่น  และซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว   
การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น  การเลือกใช้ส่ิงของเครื่องใช้  
ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  การจัดการส่ิงของเครื่องใช้ด้วยการน ากลับมาใช้ซ้ า  การค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนและ
น าเสนอข้อมูลลักษณะต่าง ๆ  รวมท้ังบอกวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ฝึกปฏิบัติท าความสะอาดกระเป๋านักเรียน  ท าความสะอาดรองเท้า  ปัด  กวาด  เช็ด ถู  บ้านเรือน  กรอกน้ าใส่
ขวด  ท าความสะอาดห้องเรียน  เลือกใช้เส้ือผ้า  ซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการเนา   ประกอบอาหาร  เก็บรักษาอาหาร  ปลูก
ผักสวนครัวในภาชนะ  บ ารุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว  ประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้วัสดุใน
ท้องถิ่น  เลือกใช้ส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  จัดการส่ิงของเครื่องใช้ด้วยการน ากลับมาใช้ซ้ า  ค้นหา
ข้อมูลอย่างมีขั้นตอน  น าเสนอข้อมูลลักษณะต่าง ๆ   ดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ทักษะกระบวนการ
ท างานอย่างเป็นขั้นตอน  การจัดการ  กระบวนการแก้ปัญหา  การท างานร่วมกัน   การแสวงหาความรู้  ท างานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว    และส่วนรวม  ตลอดจนรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการท างาน  มีความสะอาด  รอบคอบ  และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในการท างาน   
ตลอดจนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ง ๑.๑  (ป.๓/๑),ง ๑.๑ (ป.๓/๒) ,ง ๑.๑ (ป.๓/๓) 
มาตรฐาน ง ๒.๑  ตัวชี้วัด  ง ๒.๑  (ป.๓/๑),ง ๒.๑ (ป.๓/๒) ,ง ๒.๑ (ป.๓/๓)   
มาตรฐาน ง ๓.๑  ตัวชี้วัด  ง ๓.๑  (ป.๓/๑), ง ๓.๑(ป.๓/๒)  
รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                              จ านวน   ๒๐   ชั่วโมง  
  _____________________________________________________________________ 
อธิบายเหตุผลในการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว  การจัดโต๊ะเขียนหนังสือ  การจัดกระเป๋านักเรียน  การจัดตู้เส้ือผ้า  การขจัด
รอยเป้ือนบนเส้ือผ้า  การซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการด้น               การประกอบอาหารและเครื่องด่ืม  การซ่อมแซมอุปกรณ์  
เครื่องมือ  และเครื่องใช้  การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งจากใบตองและกระดาษ  การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว  การปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ   
อธิบายความหมายและความส าคัญของอาชีพ  บอกชื่อและหน้าท่ีของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  บอกหลักการท างาน
เบ้ืองต้นของคอมพิวเตอร์  บอกประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์   
 ฝึกปฏิบัติดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว  จัดโต๊ะเขียนหนังสือ  จัดกระเป๋านักเรียน จัดตู้เส้ือผ้า  ขจัดรอยเปื้อนบนเส้ือผ้า  
ซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการด้น  ประกอบอาหารและเครื่องด่ืม  ซ่อมแซมอุปกรณ์  เครื่องมือและเครื่องใช้  ประดิษฐ์ของใช้  
ของตกแต่งจากใบตองและกระดาษ   
จัดเก็บเอกสารส่วนตัว  ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  โดยใช้ทักษะกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน  การจัดการ  กระบวนการ
แก้ปัญหา  การท างานร่วมกันและการแสวงหาความรู้  ใช้ระบบปฏิบัติ   
การคอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน  สร้างภาพหรือช้ินงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิก      มีความรู้ความเข้าใจใน
การท างาน และรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการท างาน  มีมารยาท   ขยัน อดทน รับผิดชอบ  และซื่อสัตย์ในการท างาน  รู้จักใช้
พลังงานและทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัดและคุ้มค่า  ตลอดจนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ง ๑.๑  ตัวช้ีวัด  ง ๑.๑  (ป.๔/๑),ง ๑.๑   (ป.๔/๒), ง ๑.๑  (ป.๔/๓, ง ๑.๑  (ป.๔/๔)  
มาตรฐาน ง ๓.๑  ตัวช้ีวัด  ง ๓.๑  (ป.๔/๑),ง ๓.๑   (ป.๔/๒),ง ๓.๑   (ป.๔/๓),ง ๓.๑   (ป.๔/๔),ง ๓.๑   (ป.๔/๕) 
มาตรฐาน ง ๔.๑  ตัวช้ีวัด  ง ๔.๑ ( ป.๔/๑)  
รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                             จ านวน   ๒๐   ชั่วโมง   
_____________________________________________________________________ 

อธิบายเหตุผลในการจัดห้องครัว  การจัดตู้อาหาร  การจัดโต๊ะอาหาร  การจัดตู้เย็น  การท าความสะอาดห้องน้ า
และห้องส้วม  การซักเส้ือผ้า  การตากเส้ือผ้า  การเก็บเส้ือผ้า  การพับเส้ือผ้า   การรีดเส้ือผ้า  การซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วย
การสอย  การเย็บเครื่องเกาะเกี่ยว  การเลือกซื้ออาหารและเครื่องด่ืม  การปลูกพืชในแปลง  การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ใน
บ้าน  การท าบัญชีครัวเรือน  การจัดเก็บเอกสารส าคัญ  การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว  สมาชิกในครอบครัวและ
ส่วนรวม  การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี  อธิบายทักษะ
การสร้างช้ินงานและความคิดสร้างสรรค์  อธิบายความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี   การเลือกใช้เทคโนโลยี
ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  การจัดการส่ิงของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่  การ
ค้นหาและรวบรวมข้อมูลท่ีสนใจ  และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  ท่ีเช่ือถือได้ตามวัตถุประสงค์  การสร้างงาน
เอกสาร 
ด้วยโปรแกรมประมวลค า  อาชีพต่างๆ  ในชุมชน  และความแตกต่างของอาชีพ 
 ฝึกปฏิบัติจัดห้องครัว  จัดตู้อาหาร  จัดโต๊ะอาหาร  จัดตู้เย็น  ท าความสะอาดห้องน้ าและห้องส้วม ซักเส้ือผ้า  ตาก
เส้ือผ้า เก็บเส้ือผ้า พับเส้ือผ้า  รีดเส้ือผ้า ซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการสอย   
เย็บเครื่องเกาะเกี่ยว  เลือกซื้ออาหารและเครื่องด่ืม  ปลูกพืชในแปลง  ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน  ท าบัญชีครัวเรือน 
จัดเก็บเอกสารส าคัญ  ดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว  สมาชิกในครอบครัวและส่วนรวม ประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งจาก
วัสดุเหลือใช้ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี  เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  
สังคม  จัดการส่ิงของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่  ค้นหาและรวบรวมข้อมูลท่ีสนใจ  และเป็นประโยชน์
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีเช่ือถือได้ตามวัตถุประสงค์  สร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลค า  ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับ
อาชีพต่าง ๆ  ในชุมชน  และระบุความแตกต่างของอาชีพโดยใช้ 
ทักษะกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน  การจัดการ  กระบวนการแก้ปัญหา  การท างานร่วมกัน               การ
แสวงหาความรู้  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการท างาน และรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

เกิดเจตคติท่ีดีต่อการท างาน  มีมารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัว  มีความประณีตในการท างาน  มี
จิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัดและคุ้มค่า   ตลอดจนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ง ๑.๑  (ป.๕/๑),ง ๑.๑  (ป.๕/๒),ง ๑.๑   (ป.๕/๓),ง ๑.๑   (ป.๕/๔) 
มาตรฐาน ง ๒.๑  ตัวช้ีวัด  ง ๒.๑  (ป.๕/๑), ง ๒.๑  (ป.๕/๒), ง ๒.๑  (ป.๕/๓),ง ๒.๑   (ป.๕/๔), ง ๒.๑  (ป.๕/๕) 
มาตรฐาน ง ๓.๑  ตัวช้ีวัด  ง ๓.๑  (ป.๕/๑), ง ๓.๑  (ป.๕/๒) 
มาตรฐาน ง ๔.๑  ตัวช้ีวัด  ง ๔.๑  (ป.๕/๑), ง ๔.๑  (ป.๕/๒)  
รวมทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



 

ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                           จ านวน   ๒๐   ชั่วโมง  
  _____________________________________________________________________ 

อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน  การซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการปะ        และการชุน  การจัด
อาหารให้สมาชิกในครอบครัว  การเตรียม  ประกอบอาหารและเครื่องด่ืมให้สมาชิกในครอบครัว  การเล้ียงปลาสวยงาม  การ
ติดต้ัง  ประกอบของใช้ในบ้าน  การสร้างของใช้    ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้
กระบวนการเทคโนโลยี 
แผนท่ีความคิด  และทักษะการสร้างช้ินงาน  อธิบายส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี            หลักการเบ้ืองต้นของการ
แก้ปัญหา  การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล  การเก็บรักษาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  การน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบท่ีเหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์  การใช้คอมพิวเตอร์สร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ีท าใน
ชีวิตประจ าวัน  การวางแผนในการเลือกอาชีพ  การระบุความรู้ความสามารถ  และคุณธรรมท่ีสัมพันธ์กับอาชีพท่ีสนใจ   
 ฝึกปฏิบัติดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน ซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการปะและการชุน  จัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว 
เตรียมประกอบอาหารและเครื่องด่ืมให้สมาชิกในครอบครัว เล้ียงปลาสวยงาม ติดต้ัง  ประกอบของใช้ในบ้าน สร้างของใช้  
ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี   แผนท่ีความคิด  และทักษะ
การสร้างช้ินงาน     โดยใช้ทักษะกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน  การจัดการ  กระบวนการแก้ปัญหา  การท างาน
ร่วมกันและการแสวงหาความรู้  ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล เก็บรักษาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง  ๆ  
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ใช้คอมพิวเตอร์สร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ี
ท าในชีวิตประจ าวัน วางแผนในการเลือกอาชีพ  ระบุความรู้ความสามารถ  และคุณธรรมท่ีสัมพันธ์กับอาชีพท่ีสนใจ   

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการท างาน  มีมารยาทในการท างานกับครอบครัวและผู้อื่น  มีจิตส านึก และความ
รับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์สร้างช้ินงาน   มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ  ตลอดจนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ง ๓.๑  ตัวช้ีวัด  ง  ๑.๑  (ป.๖/๑), ง  ๑.๑  (ป.๖/๒),  ง  ๑.๑  (ป.๖/๓) 
มาตรฐาน ง ๓.๑  ตัวช้ีวัด  ง  ๒.๑  (ป.๖/๑), ง  ๒.๑  (ป.๖/๒),  ง  ๒.๑  (ป.๖/๓) 
มาตรฐาน ง ๓.๑  ตัวช้ีวัด  ง  ๓.๑  (ป.๖/๑), ง  ๓.๑  (ป.๖/๒),  ง  ๓.๑  (ป.๖/๓), ง  ๓.๑  (ป.๖/๔), ง  ๓.๑  (ป.๖/๕) 
มาตรฐาน ง ๔.๑  ตัวช้ีวัด  ง ๔ .๑  (ป.๖/๑), ง ๔ .๑  (ป.๖/๒) 
รวมทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๖ 

 
อ๑๑๑๐๑ อังกฤษ    กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                  จ านวน   ๒๐๐   ชั่วโมง  
 
    ศึกษาค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรม ในวงค าศัพท์ประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ ค า ท้ังท่ีเป็นค า และกลุ่มค าซึ่งเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องด่ืม และนันทนาการ เลือกภาพตรงความหมายของค าและกลุ่มค าท่ี
ฟัง ระบุตัวอักษร และเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย อ่านออกเสียง และสะกดค าง่าย ๆ ออกเสียง
พยัญชนะต้นค า พยัญชนะท้ายค า ออกเสียงเน้นหนัก-เบาในค าและกลุ่มค า ออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ าในประโยคใช้
ภาษาซึ่งใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล เข้าใจและปฏิบัติตามค าส่ังง่าย ๆ รวมท้ังใช้ค าส่ังง่าย ๆ ท่ีใช้ในห้องเรียน ใช้ภาษา
ในการฟัง-พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน ตอบค าถามจากเรื่องท่ีฟัง เช่น นิทาน หรือเรื่องใกล้ตัว สนทนา
โต้ตอบด้วยค าส้ัน ๆ ง่าย ๆ ในโอกาสต่าง ๆ เช่น ทักทาย กล่าวลา กล่าวขอบคุณ ขอโทษ แนะน าตนเอง พูดขอและให้
ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเอง ตามแบบท่ีฟัง โดยแสดงท่าทาง
ประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกช่ือและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์มาส 
วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น เล่นเกม ร้องเพลง เล่านิทานประกอบท่าทาง 
บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และใช้ภาษาต่างประเทศรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัวจากส่ือต่าง 
ๆ โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางภาษา เน้นการฟังพูด ใช้ประโยคค าเดียว (One Word Sentence) ประโยคเด่ียว 
(Simple Sentence) ในการสนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะใน
การส่ือสารทางภาษา สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับวัย  เห็น
ความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนรู้ มีความภูมิใจในความเป็นไทย สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
มาตรฐาน  ต ๑.๑  ตัวช้ีวัด  ต ๑.๑  (ต ๑.๑ ป.๑/๑) , (ต ๑.๑ ป.๑/๒) , (ต ๑.๑ ป.๑/๓) , (ต ๑.๑ ป.๑/๔)  
มาตรฐาน  ต ๑.๒  ตัวช้ีวัด  ต ๑.๒  (ต.๑.๒ ป.๑/๑) , (ต ๑.๒ ป.๑/๒) , (ต ๑.๒ ป.๑/๓) , (ต ๑.๒ ป.๑/๔)  
มาตรฐาน  ต ๑.๓  ตัวช้ีวัด  ต ๑.๓  (ต ๑.๓ ป.๑/๑)  
มาตรฐาน  ต ๒.๑  ตัวช้ีวัด  ต ๒.๑  (ต ๒.๑ ป.๑/๑) , (ต ๒.๑ ป.๑/๒) , (ต ๒.๑ ป.๑/๓) 
มาตรฐาน  ต ๒.๒  ตัวช้ีวัด  ต ๒.๒  (ต ๒.๒ ป.๑/๒)  
มาตรฐาน  ต ๓.๑  ตัวช้ีวัด  ต ๓.๑  (ต ๓.๑ ป.๑/๑) 
มาตรฐาน  ต ๔.๑  ตัวช้ีวัด  ต ๔.๑  (ต ๔.๑ ป.๑/๑) 
มาตรฐาน  ต ๔.๒  ตัวชี้วัด  ต ๔.๒  (ต ๔.๒ ป.๑/๑)   รวม   ๑๖   ตัวชี้วัด             
 

 

 

 

 



 

อ๑๒๑๐๑ อังกฤษ    กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ    

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                 จ านวน   ๒๐๐   ชั่วโมง  

             

 ให้ผู้เรียนศึกษา ค าส่ัง ค าขอร้องง่าย ๆ ท่ีใช้ในห้องเรียน การระบุตัวอักษร เสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศ 
และภาษาไทย เสียงสระ การสะกดค า การอ่านประโยคง่าย ๆ ตามหลักการอ่านออกเสียง ศึกษาวงค าศัพท์สะสม ท่ีเป็น
รูปธรรม ประมาณ ๒๕๐-๓๐๐ ค า เกี่ยวกับ ตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องด่ืม และ
นันทนาการ  การตอบค าถามจากการฟังประโยคสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ ท่ีมีภาพประกอบ การพูดโต้ตอบ ด้วยค าตอบส้ัน 
ๆ ง่าย ๆ  การส่ือสารระหว่างบุคคล ได้แก่ การกล่าวทักทาย กล่าวลา ขอบคุณขอโทษ การใช้ค าศัพท์  ส านวนภาษาและ
ประโยค หรือข้อความท่ีใช้แนะน าตนเอง บอกความต้องการ การพูดขอ และให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตัวเองและเรื่องใกล้ตัว 
การพูดและท าท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบอกช่ือ และค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของ
ภาษา ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย การบอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น ๆ การฟัง/พูด ในสถานการณ์ง่าย ๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน รวมถึงการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวม
ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัวจากส่ือต่าง ๆ 
ให้ผู้เรียนใช้ทักษะและกระบวนการทางภาษา เน้นการฟัง-พูด ใช้ประโยคค าเดียว (One Word Sentence) ประโยคเด่ียว 
(Simple Sentence) ในการสนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการส่ือสารทางภาษา สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึก แสดง
ความคิดเห็น ได้อย่างเหมาะสมกับวัย เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง รักความเป็นไทย ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มาตรฐาน ต ๑.๑  ตัวชี้วัด  ต ๑.๑  (ป.๒/๑) ,ต ๑.๑  (ป.๒/๒) , ต ๑.๑  (ป.๒/๓) ,  ต ๑.๑  (ป.๒/๔) 
มาตรฐาน ต ๑.๒  ตัวชี้วัด  ต ๑.๒  (ป.๒/๑), ต ๑.๒  (ป.๒/๒) , ต ๑.๒  (ป.๒/๓) ,  ต ๑.๒  (ป.๒/๔) มาตรฐาน ต ๑.๓  
ตัวชี้วัด  ต ๑.๓  (ป.๒/๑) 
มาตรฐาน ต ๒.๑  ตัวชี้วัด  ต ๒.๑  (ป.๒/๑) ,ต ๒.๑  (ป.๒/๒) , ต ๒.๑  (ป.๒/๓) 
มาตรฐาน ต ๒.๒  ตัวชี้วัด  ต ๒.๒  (ป.๒/๑) 
มาตรฐาน ต ๓.๑  ตัวชี้วัด  ต ๓.๑  (ป.๒/๑) 
มาตรฐาน ต ๔.๑  ตัวชี้วัด  ต ๔.๑  (ป.๒/๑) 
มาตรฐาน ต ๔.๒  ตัวชี้วัด  ต ๔.๒  (ป.๒/๑)   
      รวม  ๑๖ ตัวชี้วัด               
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อ๑๓๑๐๑ อังกฤษ    กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                  จ านวน   ๒๐๐   ชั่วโมง  
 
             ศึกษาค าส่ัง ค าขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียนการอ่านออกเสียง ค า กลุ่มค า ประโยคเด่ียว และบทพูดเข้าจังหวะ และ
การสะกดค า ตามหลักการอ่านออกเสียง ศึกษาวงค าศัพท์สะสม ท่ีเป็นรูปธรรม ประมาณ ๓๕๐-๔๕๐ ค า และการใช้
พจนานุกรม การเลือก หรือระบุภาพให้ตรงกับความหมายของค า กลุ่มค าและประโยคเด่ียว เกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องด่ืม และนันทนาการ  การตอบค าถามจากการฟังประโยคสนทนา หรือนิทานง่าย 
ๆ ท่ีมีภาพประกอบ การพูดโต้ตอบ ด้วยค าตอบส้ัน ๆ ง่าย ๆ  การส่ือสารระหว่างบุคคล ได้แก่ การกล่าวทักทาย ,กล่าวลา,
ขอบคุณ,ขอโทษ การใช้ประโยคหรือข้อความท่ีใช้แนะน าตนเอง การใช้ค าส่ัง ค าขอร้องง่าย ๆ ท่ีใช้ในห้องเรียน การใช้
ค าศัพท์,ส านวนภาษาและประโยคท่ีใช้บอกความต้องการหรือการพูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตัวเองและเรื่องใกล้ตัว 
ค า และประโยคท่ีใช้แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่าง ๆ ค าและประโยคท่ีใช้ในการพูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว ค า กลุ่มค าท่ีมีความหมายเกี่ยวกับบุคคล สัตว์และส่ิงของ การพูดและท าท่า
ประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง และชีวิตความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม การเปรียบเทียบความแตกต่างของเสียงตัวอักษร 
ค า กลุ่มค า และประโยคของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย   การค้นคว้า การรวบรวม และการน าเสนอค าศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  การใช้ภาษาในการฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น และการรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัวจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ  โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางภาษา เน้นการฟัง-พูด ใช้ประโยคค าเดียว (One Word Sentence) ประโยคเด่ียว 
(Simple Sentence) ในการสนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการส่ือสารทางภาษา สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารแสดง
ความรู้สึก แสดงความคิดเห็น ได้อย่างเหมาะสมกับวัย เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ แสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง รักความเป็นไทย ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 มาตรฐาน  ต ๑.๑  ตัวช้ีวัด  ต ๑.๑  (ต ๑.๑ ป.๓/๑) , (ต ๑.๑ ป.๓/๒) , (ต ๑.๑ ป.๓/๓) , (ต ๑.๑ ป.๓/๔)  
 มาตรฐาน  ต ๑.๒  ตัวช้ีวัด  ต ๑.๒  (ต.๑.๒ ป.๓/๑) , (ต ๑.๒ ป.๓/๒) , (ต ๑.๒ ป.๓/๓) , (ต ๑.๒ ป.๓/๔) , (ต 
๑.๒ ป.๓/๕) 
 มาตรฐาน  ต ๑.๓  ตัวช้ีวัด  ต ๑.๓  (ต ๑.๓ ป.๓/๑) , (ต ๑.๒ ป.๓/๒) 
 มาตรฐาน  ต ๒.๑  ตัวช้ีวัด  ต ๒.๑  (ต ๒.๑ ป.๓/๑) , (ต ๒.๑ ป.๓/๒) , (ต ๒.๑ ป.๓/๓) 
 มาตรฐาน  ต ๒.๒  ตัวช้ีวัด  ต ๒.๒  (ต ๒.๒ ป.๓/๒)  
 มาตรฐาน  ต ๓.๑  ตัวช้ีวัด  ต ๓.๑  (ต ๓.๑ ป.๓/๑) 
 มาตรฐาน  ต ๔.๑  ตัวช้ีวัด  ต ๔.๑  (ต ๔.๑ ป.๓/๑) 
       มาตรฐาน  ต ๔.๒  ตัวชี้วัด  ต ๔.๒  (ต ๔.๒ ป.๓/๑) 

รวม   ๑๘   ตัวชี้วัด      
 
 
 
 
 
          



 

อ๑๔๑๐๑ อังกฤษ    กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                  จ านวน   ๒๐๐   ชั่วโมง  
 
ให้ผู้เรียนศึกษา ค าส่ัง ค าขอร้อง และค าแนะน าง่าย ๆ ท่ีฟังหรืออ่าน อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยค 
ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา และ
นิทานง่าย ๆพูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล  พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และ
ครอบครัว พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบท่ีฟัง พูด/เขียนให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัวตามท่ีฟังหรืออ่าน  พูดแสดงความ
คิดเห็นง่าย ๆ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ตอบค าถามเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่าย ๆ 
ของเจ้าของภาษา บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทยฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
           เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ น าเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน 
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการส่ือสารทางภาษา สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึก แสดง
ความคิดเห็น ได้อย่างเหมาะสมกับวัย เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง รักความเป็นไทย ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

       มาตรฐาน ต ๑.๑  ตัวชี้วัด  ต ๑.๑  (ป.๔/๑) ,ต ๑.๑  (ป.๔/๒) , ต ๑.๑  (ป.๔/๔) 
 มาตรฐาน ต ๑.๒  ตัวชี้วัด  ต ๑.๒  (ป.๔/๑), ต ๑.๒  (ป.๔/๒) , ต ๑.๒  (ป.๔/๓)  
       มาตรฐาน ต ๑.๓  ตัวชี้วัด  ต ๑.๓  (ป.๔/๑) 
 มาตรฐาน ต ๒.๑  ตัวชี้วัด  ต ๒.๑  (ป.๔/๑) 
       มาตรฐาน ต ๒.๒  ตัวชี้วัด  ต ๒.๒  (ป.๔/๑) 
 มาตรฐาน ต ๓.๑  ตัวชี้วัด  ต ๓.๑  (ป.๔/๑) 
 มาตรฐาน ต ๔.๑  ตัวชี้วัด  ต ๔.๑  (ป.๔/๑) 
รวม  ๑๑ ตัวชี้วัด               
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

อ๑๕๑๐๑ อังกฤษ    กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                 จ านวน   ๒๐๐   ชั่วโมง  
 
    ศึกษาค าส่ัง ค าขอร้อง ภาษาท่าทางค าแนะน าท่ีใช้ในห้องเรียน และในสถานศึกษา การอ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค
ง่าย ๆ ข้อความ บทกลอน ตามหลักการอ่านออกเสียง ศึกษาวงค าศัพท์สะสมท้ังท่ีเป็นรูปธรรม และนามธรรมประมาณ๕๕๐-
๗๐๐ ค า การใช้พจนานุกรม การระบุ /วาดภาพ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลาว่าง 
นันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ ให้ตรงกับความหมายของกลุ่มค า ประโยคผสม ข้อความ 
สัญลักษณ์ และเครื่องหมายต่าง ๆ การหาใจความส าคัญในประโยค บทสนทนา นิทาน เรื่องส้ัน จากการฟังและการอ่าน  การ
พูด และเขียนบทสนทนาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว ส านวนการตอบรับ การใช้ค าสั่ง ค า
ขอร้องค าขออนุญาต ค าแนะน าท่ีมี ๑-๒ ขั้นตอน การใช้ค าศัพท์ ส านวนภาษา ประโยคท่ีแสดงความต้องการ และขอความ
ช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว การแสดงความรู้สึก พร้อมท้ังการให้เหตุผลประกอบ การให้ข้อมูล เกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สถานท่ีและ
กิจกรรมต่าง ๆ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน การน าเสนอความคิดรวบยอด ในรูปแบบของภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตาราง 
จากเรื่องท่ีฟังและอ่าน การพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว การใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง ในการ
ติดต่อปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม การเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคต่าง ๆ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน การล าดับตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยการค้นคว้า รวบรวม และการน าเสนอค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
การใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษาและในท้องถิ่น การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น
และการรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัวจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
         โดยใช้ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ทางภาษาท่ีหลากหลาย เน้นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เน้นการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูล      
         เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอ่านออก เขียนได้ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย และสถานการณ์ต่าง ๆ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้า 
ของภาษา เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักความเป็นไทย 
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 มาตรฐาน  ต ๑.๑  ตัวช้ีวัด  ต ๑.๑  (ต ๑.๑ ป.๕/๑) , (ต ๑.๑ ป.๕/๒) , (ต ๑.๑ ป.๕/๓) , (ต ๑.๑ ป.๕/๔)  
 มาตรฐาน  ต ๑.๒  ตัวช้ีวัด  ต ๑.๒  (ต.๑.๒ ป.๕/๑) , (ต ๑.๒ ป.๕/๒) , (ต ๑.๒ ป.๕/๓) , (ต ๑.๒ ป.๕/๔) , (ต 
๑.๒ ป.๕/๕)  
 มาตรฐาน  ต ๑.๓  ตัวช้ีวัด  ต ๑.๓  (ต ๑.๓ ป.๕/๑) , (ต ๑.๓ ป.๕/๒) , (ต ๑.๓ ป.๕/๓)  
 มาตรฐาน  ต ๒.๑  ตัวช้ีวัด  ต ๒.๑  (ต ๒.๑ ป.๕/๑) , (ต ๒.๑ ป.๕/๒) , (ต ๒.๑ ป.๕/๓) 
 มาตรฐาน  ต ๒.๒  ตัวช้ีวัด  ต ๒.๒  (ต ๒.๒ ป.๕/๒) , (ต ๒.๒ ป.๕/๒)  
 มาตรฐาน  ต ๓.๑  ตัวช้ีวัด  ต ๓.๑  (ต ๓.๑ ป.๕/๑) 
 มาตรฐาน  ต ๔.๑  ตัวช้ีวัด  ต ๔.๑  (ต ๔.๑ ป.๕/๑) 
       มาตรฐาน  ต ๔.๒  ตัวชี้วัด  ต ๔.๒  (ต ๔.๒ ป.๕/๑) 
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด               
 
 
 



 

อ๑๖๑๐๑ อังกฤษ    กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                  จ านวน   ๒๐๐   ชั่วโมง  
 
 ศึกษา ค าส่ัง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง ค าแนะน าในการเล่นเกม การวาดภาพ การท าอาหารและ 
เครื่องด่ืม และการประดิษฐ์ การอ่านออก ข้อความ นิทาน บทกลอน ตามหลักการอ่านออกเสียง ศึกษาวงค าศัพท์สะสมท้ัง
ท่ีเป็นรูปธรรม และนามธรรมประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ ค า การใช้พจนานุกรม การเลือก /ระบุประโยคหรือข้อความส้ัน ๆ 
สัญลักษณ์ เครื่องหมายท่ีอ่านให้ตรงกับความหมาย เกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม 
เวลาว่าง นันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การหาใจความส าคัญในประโยค บทสนทนา นิทาน 
เรื่องเล่าและการตอบค าถามจากเรื่องท่ีฟัง และอ่าน การพูดและเขียนบทสนทนาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างตนเอง เพื่อน 
และบุคคลใกล้ตัวและส านวนการตอบรับ การใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต ค าแนะน าท่ีมี ๒-๓ ขั้นตอน  การใช้
ค าศัพท์ ส านวนภาษา ประโยคท่ีแสดงความต้องการ และขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรม และเรื่องใกล้ตัว การแสดงความรู้สึก 
พร้อมท้ังการให้เหตุผลประกอบ ต่าง ๆ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน การน าเสนอความคิดรวบยอด ในรูปแบบของ
ภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตาราง จากเรื่องท่ีฟังและอ่าน การพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว การใช้ถ้อยค า 
น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง ในการติดต่อปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคต่าง ๆ 
และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน การล าดับตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
การค้นคว้า รวบรวม และการน าเสนอค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและในท้องถิ่น การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและการรวบรวมค าศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องใกล้ตัวจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
โดยใช้ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ทางภาษาท่ีหลากหลาย เน้นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เน้นการฟงั การพูด การ
อ่าน การเขียน การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูล   
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอ่านออก เขียนได้ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย และสถานการณ์ต่าง ๆ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักความเป็นไทย สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น 
และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 มาตรฐาน  ต ๑.๑  ตัวช้ีวัด  ต ๑.๑  (ต ๑.๑ ป.๖/๑) , (ต ๑.๑ ป.๖/๒) , (ต ๑.๑ ป.๖/๓) , (ต ๑.๑ ป.๖/๔) 
 มาตรฐาน  ต ๑.๒  ตัวช้ีวัด  ต ๑.๒  (ต.๑.๒ ป.๖/๑) , (ต ๑.๒ ป.๖/๒) , (ต ๑.๒ ป.๖/๓) , (ต ๑.๒ ป.๖/๔) , (ต 
๑.๒ ป.๖/๕) 
 มาตรฐาน  ต ๑.๓  ตัวช้ีวัด  ต ๑.๓  (ต ๑.๓ ป.๖/๑) , (ต ๑.๓ ป.๖/๒) , (ต ๑.๓ ป.๖/๓) 
 มาตรฐาน  ต ๒.๑  ตัวช้ีวัด  ต ๒.๑  (ต ๒.๑ ป.๖/๑) , (ต ๒.๑ ป.๖/๒) , (ต ๒.๑ ป.๖/๓) 
 มาตรฐาน  ต ๒.๒  ตัวช้ีวัด  ต ๒.๒  (ต ๒.๒ ป.๖/๑) , (ต ๒.๒ ป.๖/๒) 
 มาตรฐาน  ต ๓.๑  ตัวช้ีวัด  ต ๓.๑  (ต ๓.๑ ป.๖/๑) 
 มาตรฐาน  ต ๔.๑  ตัวช้ีวัด  ต ๔.๑  (ต ๔.๑ ป.๖/๑) 
       มาตรฐาน  ต ๔.๒  ตัวชี้วัด  ต ๔.๒  (ต ๔.๒ ป.๖/๑)  
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด               



 
 

วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี๑ 
สาระที่ ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑     ใช้กระบวนการอา่นสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน    

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

๑. อ่านออกเสียงค า ค า

คล้องจอง  

    และข้อความสั้นๆ 

 

 

 

๒. บอกความหมายของค า 
และ 
     ข้อความท่ีอ่าน 

 ๑.  หลักการอ่านออก

เสียงค าคล้องจอง 

ข้อความสั้น ๆ 

 

  

 

๑.  รู้ความหมายของ

ค าและข้อความ  

 

 

 

 

๑. อ่านออกเสียงค า 

๒. อ่านค าคล้อง

จอง 
อ่านข้อความสั้น ๆ 

 

 

 

 

 

1. การอ่านออกเสียงและบอก
ความหมายของค า   ค าคล้องจอง และ
ข้อความท่ีประกอบด้วย ค าพ้ืนฐาน คือ 
ค าท่ีใช้ในชีวิตประจาวัน ไม่น้อยกว่า 
๖๐๐ ค า  รวมทั้งค าท่ีใช้เรียนรู้ใน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น ประกอบด้วย  
- ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูป
วรรณยุกต์  
- ค าท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่
ตรงตามมาตรา  
- ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า 
- ค าท่ีมีอักษรน า 

 - มีมารยาทในการ  อ่าน 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- มีจิตสาธารณะ 

 

- มีมารยาทในการ  อ่าน 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- มีจิตสาธารณะ 



 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

๓. ตอบค าถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน 

 

 

 

๔. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่
อ่าน 

 

๕. คาดคะเนเหตุการณ์
จากเรื่องที่อ่าน 

 

 

 

 

 

๖.  อ่านหนังสือตามความ

สนใจ 

    อย่างสม่ าเสมอและ

น าเสนอ 

 ๑.   รู้ความหมาย
ของค าและข้อความ  

 

 

 

๑.  หลักการ
เรียงล าดับเหตุการณ์
และสรุปเรื่องที่อ่าน 

๑.  หลักการคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่
อ่านได้อย่างมีเหตุผล 

 

 

 

 

 

 

๑.  รู้วิธีการเลือก
หนังสือตามความ
สนใจอย่างสม่ าเสมอ

๑.บอกความหมาย
ของค า  

๒.บอกความหมาย
ของข้อความท่ีอ่าน 

 

๑. เล่าเรื่องย่อจาก
เรื่องที่อ่านได้ 

 

๑.  คาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่
อ่าน 

 

 

 

 

๑. อ่านหนังสือตาม

ความสนใจอย่าง

สม่ าเสมอ 

๒.น าเสนอเรื่องที่
อ่าน 

๑.   การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ 
เช่น 

    - นิทาน 

    - เรื่องสั้นๆ 

    - บทร้องเล่นและบทเพลง 

    - เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น 

๑.   การอ่านหนังสือตามความสนใจ 
เช่น 

    - หนังสือที่นักเรียนสนใจและ
เหมาะสมกับวัย 

    - หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนด
ร่วมกัน   

 

 

๑.  การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ 
ประกอบด้วย 

    - เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบ
เห็นในชีวิตประจ าวัน 

 - มีมารยาทในการ  อ่าน 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- มีจิตสาธารณะ 

 

- มีมารยาทในการ  อ่าน 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- มีจิตสาธารณะ 

 

- มีมารยาทในการ  อ่าน 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- มีจิตสาธารณะ 

 

- มีมารยาทในการ  อ่าน 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- มีจิตสาธารณะ 

 

- มีมารยาทในการ  อ่าน 

- ใฝ่เรียนรู้ 



 

    เรื่องที่อ่าน 

 

๗.  บอกความหมายของ 

     เครื่องหมาย  หรือ

สัญลักษณ ์

     ส าคัญที่มักพบเห็นใน 

     ชีวิตประจ าวัน 

 

และน าเสนอเรื่องที่
อ่าน 

 

๑.  รู้เข้าใจ

เครื่องหมายหรือ

สัญลักษณ์ที่พบเห็น 

ในชีวิตประจ าวัน  

 

 

๑.  บอกความหมาย
ของเครื่องหมาย  
หรือสัญลักษณ์
ส าคัญที่มักพบเห็น
ในชีวิตประจ าวัน 

    - เครื่องหมายแสดงความปลอดภัย
และแสดงอันตราย 

- มีจิตสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

สาระที่ ๒    การเขียน  

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ  และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ          

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

๑.  คัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัด 

 ๑.  หลักการเขียนด้วย
ตัวบรรจงตามหลักการ
คัดลายมือช่วยให้การ

๑.  คัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัดได้ 

๑.  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัว
อักษรไทย 

 - มีมารยาทในการเขียน 

- ใฝ่เรียนรู้ 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

๘. มีมารยาท ในการอ่าน 

หมายเหตุ  

ตัวชี้วัดตัวน้ีให้จัด 

กิจกรรมรวมกับตัวชี้วัดที่ 

๑ - ๗ 

 

 

 

 

 

 ๑.  มารยาทในการอ่าน 

 

 

๑.  มีมารยาท ใน

การอ่าน 

 

๑. มารยาทในการอ่าน  เช่น 

    - ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น 

    - ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน 

    - ไม่ท าลายหนังสือ 

 - มีมารยาทในการ  อ่าน 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- มีจิตสาธารณะ 



 

 

 

 

๒.. เขียนสื่อสารด้วยค า
และประโยคง่ายๆ 

 

 

 

 

 

๓. มีมารยาทในการ
เขียน 

สื่อสารมีประสิทธิภาพ
ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 

๑.  หลักการเขียนค า ค า
พ้ืนฐาน  

ค าคล้องจอง และ
ประโยค ง่าย ๆได้
ถูกต้องเป็นพ้ืนฐานใน
การสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

 

๑. หลักการเขียนอย่างมี
มารยาทเป็นการใช้
ภาษาและเทคนิค
เฉพาะที่เหมาะสมตาม
ประเภทของงานช่วยให้
การสื่อสาร 

มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

 

 

๑.  เขียนสื่อสาร
ด้วยค าและประโยค
ง่ายๆ ได้ 

 

 

 

 

 

๑. มีมารยาทในการ
เขียน 

 

 

๑.  การเขียนสื่อสาร 

 - ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 - ค าพ้ืนฐานในบทเรียน   

 - ค าคล้องจอง 

 - ประโยคง่ายๆ 

 

 

 

๑.  มารยาทในการเขียน เช่น 

- เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีด
ฆ่า 

- ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ 

     - ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา 
สถานที่ และบุคคล 

- มุ่งมั่นในการท างาน 

- มีมารยาทในการเขียน 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- มุ่งมั่นในการท างาน 



 
 
 
 

สาระที่ ๓    การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท ๓.๑      สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้  ความคิด และ  ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

๑.  ฟังค าแนะน า ค าสั่ง
ง่ายๆ และปฏิบัติตาม 

 

 

 

๒. ตอบค าถามและเล่า
เรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็น
ความรู้และความบันเทิง 

๓. พูดแสดงความ
คิดเห็นและ 

     ความรู้สึกจากเรื่องที่
ฟังและดู 

 

๑. การฟังอย่างต้ังใจ มี
สมาธิในการฟังช่วยให้
เข้าใจ และปฏิบัติตามได้
อย่างถูกต้อง 

 

๑.  หลักการฟัง และดู
อย่างต้ังใจ  

มีสมาธิ จะท าให้ตอบ
ค าถามและเล่าเรื่องที่ฟัง
และดูได้ 

 

๑. หลักการฟังและดู
แล้วสามารถจับใจความ
ส าคัญของที่ฟังและดู 

๑.ฟังค าแนะน า 
ค าสั่งง่ายๆ และ
ปฏิบัติตามได้ 

 

๑.  ตอบค าถามและ
เล่าเรื่องที่ฟังและดู 
ทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง 

 

 

๑.  พูดแสดงความ
คิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่
ฟังและดู 

๑.  การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 
ค าสั่งง่ายๆ 

 

 

๑.  การจับใจความและพูดแสดงความ
คิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง เช่น 

- เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก 

- นิทาน  

-  การ์ตูน 

-  เรื่องขบขัน 

 

 

 - มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- รักความเป็นไทย 

- มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- รักความเป็นไทย 

 

 

 

- มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- รักความเป็นไทย 

 



 

ท าให้สามารถพูดแสดง
ความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่อง 

ที่ฟังและดูได้ 

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

๔. พูดสื่อสารได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

๕. มีมารยาทในการฟัง 
การดู และ 

     การพูด 

 

 

 

 

 

 ๑.  วิธีการพูดสื่อสาร 

ในชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

 

การมีมารยาทในการฟัง 
การดูและการพูด เป็น
คุณลักษณะพ้ืนฐานใน
การอยู่ร่วมกันในสังคม 

 

 

 

 

๑.  พูดสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้
ตามวัตถุประสงค ์

 

 

 

มีมารยาทในการฟัง 
การดู และการพูด 

 

 

 

 

 

๑.  การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
เช่น 

- การแนะน าตนเอง 

- การขอความช่วยเหลือ 

- การกล่าวค าขอบคุณ 

      - การกล่าวค าขอโทษ   

๑.  มารยาทในการฟัง เช่น 

- ต้ังใจฟัง ตามองผู้พูด 

- ไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟัง 

- ไม่ควรน าอาหารหรือเครื่องด่ืมไป
รับประทานขณะที่ฟัง 

- ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ 

- ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง  

๒.    มารยาทในการดู เช่น 

 - มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- รักความเป็นไทย 

 

 

- มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- รักความเป็นไทย 

 



 

  

 

- ต้ังใจดู 

- ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการ
รบกวนสมาธิของผู้อื่น  

๓.   มารยาทในการพูด เช่น    

- ใช้ถ้อยค าและกิริยาท่ีสุภาพ 
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

- ใช้น้ าเสียงนุ่มนวล  

- ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่นก าลัง
พูด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
สารที๔่ หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็น
สมบัติของชาติ   

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

๑.  บอกและเขียน
พยัญชนะ  สระ   

     วรรณยุกต์  และเลข
ไทย 

 

๒. เขียนสะกดค าและ
บอก ความหมาย ของ
ค า 

 

 

๓. เรียบเรียงค าเป็น
ประโยคง่าย ๆ 

 

๔. ต่อค าคล้องจองง่ายๆ 

 

 

 ๑.   หลักการเขียนและ
รูปแบบการเขียน
พยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์ และเลขไทย 
ที่ถูกต้อง 

 

๑. รู้จักมาตราตัวสะกด  
การผันวรรณยุกต์และ
ความหมายของค า 

 

๑.  โครงสร้างของ
ประโยค 

๑.  หลักการหาค าท่ีมี
เสียงสระเหมือนกัน 
ตัวสะกดแม่เดียวกันมา
ต่อกันให้เกิดเสียงสัมผัส
คล้องจอง 

๑.  บอกและเขียน
พยัญชนะ  สระ  
วรรณยุกต์  และเลข
ไทยได้ 

 

๑.  เขียนสะกดค า
และบอกความหมาย 
ของค าได้ 

 

 

๑.   เรียบเรียงค า
เป็นประโยคง่าย ๆ
ได้ 

๑.   เขียนค าคล้อง
จองได้ 

ต่อค าคล้องจอง
ง่ายๆ 

๑.  พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 

๒.  เลขไทย 

๑.  การสะกดค า การแจกลูก และการ
อ่านเป็นค า 

๒.  มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา
และไม่ตรงตามมาตรา   

๓.  การผันค า  

๔.ความหมายของค า 

๑.   การแต่งประโยค 

๑.   ค าคล้องจอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ใฝ่เรียนรู้ 

-  รักความเป็นไทย 

 

-  ใฝ่เรียนรู้ 

-  รักความเป็นไทย 

-  ใฝ่เรียนรู้ 

-  รักความเป็นไทย 

-  ใฝ่เรียนรู้ 

-  รักความเป็นไทย 

 



 

 

 

สาระที่ ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท ๕.๑เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคณุค่าและน ามาประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

๑.  บอกข้อคิดที่ได้จาก
การอ่าน 

     หรือการฟัง
วรรณกรรม 

     ร้อยแก้วและร้อย
กรอง 

     ส าหรับเด็ก 

๒. ท่องจ าบทอาขยาน 

     ตามท่ีก าหนด  และ 

     บทร้อยกรอง ตาม
ความสนใจ 

 

 

 

 ๑.  หลักการอ่านหรือ
การฟังวรรณกรรม ร้อย
แก้วและ 

ร้อยกรองส าหรับเด็ก  

 

๑.  การรู้และเข้าใจแบบ
แผนภาษา และฉันท
ลักษณ ์ท าให้สามารถ 

 

๑.  บอกข้อคิดที่ได้
จากการอ่านหรือ
การฟังวรรณกรรม
ร้อยแก้วและร้อย
กรองส าหรับเด็กได้ 

๑.  ท่องจ าบท
อาขยาน และ 

บทร้อยกรองได้
ท่องจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนด  และ 

บทร้อยกรองตาม
ความสนใจ 

๑.  วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง  

สาหรับเด็ก  

- นิทาน  

- เรื่องสั้นง่ายๆ  

- ปริศนาคาทาย  

- บทร้องเล่น  

- บทอาขยาน  

- บทร้อยกรอง  

- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  

๑.  บทอาขยานและบทร้อยกรอง 

- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 

- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

 -  ใฝ่เรียนรู้ 

-  รักความเป็นไทย 

 

 

-  ใฝ่เรียนรู้ 

-  รักความเป็นไทย 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
สาระที่ ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑     ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน    
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

๑.  อ่านออกเสียงบท
ร้อยแก้ว 
    และบทร้อยกรองได้
ถูกต้อง 
 
 
 

 ๑.  หลักการอ่านออก
เสียง 
บทร้อยแก้วและร้อย
กรองที่ดี    
 
 
 

๑. อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี เว้นวรรคตอน
ได้ถูกต้อง  และมีลีลา
น้ าเสียงถูกต้องตามฉันท
ลักษณ์ของบทประพันธ์และ
เน้ือหา ลีลาน้ าเสียง
เหมาะสม 
 

๑.  การอ่านออกเสียงและการบอก
ความหมายของบทร้อยแก้วและบท
ร้อยกรองที่ประกอบด้วย 
- ค าท่ีมี ร ล เป็นพยัญชนะต้น 
- ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า  
- ค าท่ีมีอักษรน า 
- ค าประสม 

 - มีมารยาทในการ  อ่าน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีจิตสาธารณะ 
 
 
 



 

 
 
๒.  อธิบายความหมาย
ของค า  
      ประโยค และ
ส านวน 
      จากเรื่องที่อ่าน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ๑. รู้หลักการใช้บริบท
หรือค าแวดล้อมช่วยใน
การตีความ แปลความ 
ขยายความได้กว้างขวาง
สามารถสร้างความ
เข้าใจได้ลึก 
 
 
 
 

 
๑.  อธิบายความหมายของ
ค าประโยคและส านวนจาก
เรื่องที่อ่านถูกต้องชัดเจนข้ึน 
 
 
 

- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรค
ตอน 
- ประโยคที่มีส านวนเป็นค าพังเพย  
สุภาษิต ปริศนาค าทาย  และ
เครื่องหมายวรรคตอน 
๒.  การอ่านบทร้อยกรองเป็น
ท านองเสนาะ             

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

๓.  อ่านเรื่องสั้น ๆ ตาม
เวลา 
      ที่ก าหนดและตอบ
ค าถาม 
      จากเรื่องที่อ่าน 
 
๔.  แยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น 
      จากเรื่องที่อ่าน 
 
 
 
๕. คาดคะเนเหตุการณ์ 

 ๑. หลักการอ่านคล่อง
และเร็ว  
การอ่านส ารวจและบันทึก
ข้อความส าคัญของเรื่อง 
 
๑.  การแยกแยะ
ข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่
อ่าน 
 
 
๑. หลักการอ่านจับ
ใจความจากเรื่องต่าง ๆ 
อย่างเข้าใจ 
 

๑.อ่านคล่องและเร็ว 
๒.ตอบค าถามจากเรื่องที่
อ่านได้ 
๓.บันทึกข้อความจากเรื่องที่
อ่าน 
 
๑.แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 
๒.เลือกข้อมูลจากการอ่าน
ไป 
    ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
คาดคะเนเหตุการณ์จาก
เรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล 

๑.   การอ่านจับใจความจากสื่อ

ต่างๆ เช่น 

- เรื่องสั้น ๆ 

- เรื่องเล่าจากประสบการณ ์

- นิทานชาดก 

- บทความ 

- บทโฆษณา  

- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 

- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน 

  - สารคดีและบันเทิงคดี 

 

 - มีมารยาทในการ  อ่าน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
- มีมารยาทในการ  อ่าน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีจิตสาธารณะ 
 
 
- มีมารยาทในการ  อ่าน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีจิตสาธารณะ 
 



 

     จากเรื่องที่อ่านโดย
ระบุเหตุผล 
     ประกอบ 
 
๖.  สรุปความรู้และ
ข้อคิด 
     จากเรื่องที่อ่านเพ่ือ
น าไปใช้ 
     ในชีวิตประจ าวัน 
 
๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่า
ตามความสนใจอย่าง
สม่ าเสมอและแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่
อ่าน 
 
 
 
 

 
๑.  หลักการสรุป
ใจความส าคัญและ
ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 
๑.  หลักการเลือก
หนังสือที่มีคุณค่า 
 

 
 
 
๑.สรุปความรู้และข้อคิดจาก
เรื่องที่อ่าน 
๒.น าข้อคิดไปประยุกต์ใช้ใน 
๑.ใช้กระบวนการอ่านสร้าง 
    ความรู้และความคิด 
๒.วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความ 
     เหมือนกันของ
สถานการณ์ในหนังสือกับ
ชีวิตจริง 
๓.แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับ 
    การอ่านได้ 

 

 

 

๑.  การอ่านหนังสือตามความสนใจ 

เช่น 

- หนังสือที่นักเรียนสนใจและ

เหมาะสมกับวัย 

- หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนด

ร่วมกัน 

- มีมารยาทในการ  อ่าน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีจิตสาธารณะ 
 
- มีมารยาทในการ  อ่าน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีจิตสาธารณะ 
 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

๘. มีมารยาท ในการอ่าน 
 
หมายเหตุ  
 ตัวชี้วัดตัวน้ีให้จัด
กิจกรรม 
 รวมกับตัวชี้วัดที่ ๑ – ๗  
 

๑. มารยาทในการอ่าน 
 
 
 
 
 

๑. มีมารยาทในการอ่าน 
 
 
 

๑.  มารยาทในการอ่าน 
 
 
 

  
 
 
 



 

 
 
สาระที่ ๒    การเขียน  
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ  และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ          
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

๑. คัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัด 
     และครึ่งบรรทัด             
 
๒.  เขียนสื่อสารโดยใช้
ค าได้ถูกต้อง ชัดเจน 
และเหมาะสม 
 
 
 
๓.เขียนแผนภาพโครง
เรื่อง และ 
    แผนภาพความคิด 
เพ่ือใช้พัฒนา 
    งานเขียน 
 
 
 
         

 ๑. หลักการคัดลายมือ
ต้องบรรจง 
เต็มบรรทัด 
 
หลักการ  วัตถุประสงค์
ลักษณะส าคัญ 
กระบวนการ  เทคนิค 
การเขียนประเภทค า
ขวัญและค าแนะน า 
 
หลักการ  วัตถุประสงค์
ลักษณะส าคัญ 
กระบวนการ  เทคนิค
การเขียนแผนภาพโครง
เรื่อง แผนภาพ 
และพัฒนางานเขียน 
 

๑.  คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด 
 
 
เขียนค าขวัญ  และ 
ค าแนะน าได้ 
 
 
 
 
๑.เขียนแผนภาพโครงเรื่อง/ 
   แผนภาพความคิด 

๒.เขียนเรื่องโดยใช้แผนภาพ 
    โครงเรื่องแผนภาพ
ความคิดเป็นเครื่องมือ
พัฒนางานเขียน 

๑.  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย 
 
๑.  การเขียนสื่อสาร เช่น 
- ค าขวัญ 
    - ค าแนะน า   
 
 
 
๑.  การน าแผนภาพโครงเรื่อง
และแผนภาพความคิดไปพัฒนา
งานเขียน  
 

 - มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
- มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
- มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
๔. เขียนย่อความจาก
เรื่องสั้นๆ  

๑. หลักการและวิธีการ
เขียนย่อความ   

๑. เขียนย่อความได้ 
 

 ๑. การเขียนย่อความจากสื่อ
ต่างๆ เช่น นิทาน  ความเรียง

 - มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 



 

 
 
 
๕.เขียนจดหมายถึงเพ่ือน
และ 
   บิดามารดา 
 
๖.เขียนบันทึกและเขียน
รายงาน 
   จากการศึกษาค้นคว้า 
 
๗. เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ 
 
 
๘. มีมารยาทในการ
เขียน 
 
 
 
 

 
 
 
๑.  หลักการและวิธีการ
เขียนจดหมายแต่ละ
ประเภท 
 
๑.  หลักการ วิธีการและ
ความส าคัญของการ
เขียนบันทึก 
 
หลักการ/ลักษณะและ
เทคนิค 
การเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ 
๑.ข้อสรุปเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตน อย่างมี
มารยาทในการเขียน 
๒.หลักการประเมิน
มารยาท               
    ในการเขียน 

 

 
 
 
๑.เขียนจดหมายถึงเพ่ือน 
๒.เขียนจดหมายถึงบิดา 
มารดา 
 
๑. เขียนบันทึก และ จาก
เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้า 
 
 
เขียนตามเรื่องจินตนาการ 
 
 
มีมารยาทในการเขียน 

ประเภทต่างๆ ประกาศ 
จดหมาย    ค าสอน       
๑. การเขียนจดหมายถึงเพ่ือน
และบิดามารดา 
 
๑.  การเขียนจดหมายถึงเพ่ือน
และบิดามารดา 
 
 
๑. การเขียนบันทึกและเขียน
รายงานจากการศึกษาค้นคว้า    
 
 
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
 
มารยาทในการเขียน 
 
 
 
 
 

- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
- มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
- มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
- มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
- มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 

สาระที่ ๓    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑      สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้  ความคิด และ  ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์



 

๑. จ าแนกข้อเท็จจริง
และ 
    ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่
ฟังและด ู 
๒. พูดสรุปความจากการ
ฟังและดู 
 
 
 
 
 
๓. พูดแสดงความรู้ ความ
คิดเห็น  
     และความรู้สึก
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง 
     และดู 
 
๔. ต้ังค าถามและตอบ
ค าถาม 
    เชิงเหตุผลจากเรื่องที่
ฟังและดู 
 

๑.  หลักการสังเกต 
ข้อคิดเห็น  ข้อเท็จจริง 
 
 
๑.  หลักการพูดสรุป
ความจากการฟังและ
การดู 
 
 
 
 
๑. หลักการพูดแสดง 
ความคิดเห็น และ
ความรู้สึกจากที่ฟังและดู 
 
 
 
๑.  หลักการการต้ัง
ค าถามและการตอบ
ค าถามเชิงเหตุผลจาก
เรื่อง 
ที่ฟังและดู 

๑.  จ าแนกข้อคิดเห็น  
ข้อเท็จจริงจากเรื่องที่ฟัง  ที่
ดู 
 
๑.การพูดสรุปความรู้จาก
การฟัง การดูเป็นการหาค า
ส าคัญ  ประโยคส าคัญ  โดย
การท า   
 แผนภาพความคิดหรือการ
จด บันทึก  
๒.พูดสรุปความจากการฟัง 
และดู 
๑. พูดแสดง ความคิดเห็น  
และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟังและดู  
 
 
๑.  ต้ังค าถามและตอบ
ค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่
ฟังและดู 

๑. การจ าแนกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู  
ในชีวิตประจ าวัน 

๒. การจับใจความ และการพูด

แสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่

ฟังและดู  จากสื่อต่างๆ เช่น    

- เรื่องเล่า    

- บทความสั้นๆ    

- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน 

- โฆษณา 

- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  - เรื่องราวจากบทเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

 - มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- รักความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
- มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- รักความเป็นไทย 
 
 
- มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- รักความเป็นไทย 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

๕. รายงานเรื่องหรือ
ประเด็นที่ 
    ศึกษาค้นคว้าจากการ
ฟัง การดู   

๑.  หลักการรายงาน
เรื่องหรือประเด็นที่
ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง 
การดู  และการสนทนา 

๑.  พูดรายงานหรือประเด็น
ที่ศึกษาค้นคว้าจากเรื่องที่ฟัง
และดู ผู้พูดต้องศึกษาเรื่องที่
ฟัง  การดูและการสนทนา 

 ๑. การรายงาน เช่น 
- การพูดล าดับข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
     - การพูดล าดับเหตุการณ์   

 - มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- รักความเป็นไทย 



 

     และการสนทนา 
๖. มีมารยาทในการฟัง 
การดู และ 
    การพูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  สรุปหลักเกี่ยวกับ
มารยาทในการฟัง  การ
ดู และการพูด 
 
 
 
 
 
 

๑.  มีมารยาทในการฟัง  
การดู  และการพูด 
 

 
๑.  มารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 
 
 
 

- มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- รักความเป็นไทย 

สาระที่ ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็น
สมบัติของชาติ   

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

๑. สะกดค าและบอก
ความหมาย 
    ของค าในบริบทต่างๆ 
 
 
 

๑.  หลักการสะกดค าใน
แต่ละมาตราตัวสะกด  
การผันวรรณยุกต์   
รู้ความหมายของค า 
 
 
๑. ชนิดและหน้าท่ีของ
ค าประเภทต่าง ๆ 

๑.  เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค าได้ 
 
 
 
 
๑. ใช้ค าในประโยคได้
ถูกต้องเหมาะสม 

๑.  ค าในแม่ ก กา   
๒.   มาตราตัวสะกด 
๓.  การผันอักษร 
๔.   ค าเป็นค าตาย 
๕.  ค าพ้อง 
 
๑.  ชนิดของค า ได้แก่ 

 -  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 
 
 
 
 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 



 

๒. ระบุชนิดและหน้าท่ี
ของค าใน  
      ประโยค 
 
 
 
๓. ใช้พจนานุกรมค้นหา 
     ความหมายของค า         
 
 
 
 

 
 
 
 
๑. ใช้พจนานุกรมตาม
หลักการใช้พจนานุกรม
เรียงล าดับพยัญชนะ สระ
ก่อนหลัง 

 
 
 
 
๑. ค้นหาความหมายของค า 
ได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว 
 
 

- ค านาม 
- ค าสรรพนาม 
- ค ากริยา   
 -  ค าวิเศษณ์ 
 
๑. การใช้พจนานุกรม 

 
 
 
 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 

 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

๔. แต่งประโยคถูกต้อง
ตามหลักภาษา 
 
 
 
 
๕. แต่งบทร้อยกรองและ
ค าขวัญ 
 
 
 
๖. บอกความหมายของ
ส านวน  
 

 ชนิดประโยคลักษณะ,
ส่วนประกอบของประโยค
ชนิด 
ต่าง ๆ  แต่งประโยค 
 
๑.หลักการแต่งบทร้อย
กรอง 
๒.หลักการเขียนค าขวัญ 
 
 
๑.  ความหมายของ
ส านวนที่เป็นสุภาษิต
และค าพังเพย 
 

แต่งประโยคได้ถูกต้องและ
น าไปใช้ในการสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   
 
๑. การเขียนบทร้อยกรอง 
๒. การเขียนค าขวัญ 
 
 
 
๑.  บอกความหมายของ
ส านวน 
 
 

๑.  ประโยคสามัญ 
    - ส่วนประกอบของ
ประโยค                   
    - ประโยค  ๒  ส่วน 
    - ประโยค  ๓  ส่วน 
 
๑.  กลอนสี่ 
๒.  ค าขวัญ 
 
 
 
๑.  ส านวนที่เป็นค าพังเพย
และสุภาษิต 
 

 -  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 
 
 
 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 
 
 
 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 
 
 



 

 
๗. เปรียบเทียบ
ภาษาไทย 
    มาตรฐานกับภาษา
ถ่ินได้ 

 
๑.  ลักษณะภาษาถ่ินกับ
ภาษาไทย 
 
 

๑. การเปรียบเทียบค า
ภาษาไทย 
     มาตรฐานกับภาษาถ่ิน 
๒. พจนานุกรมภาษาไทย- 
      ภาษาถ่ิน 
 
 

 
 
๑.   ภาษาไทยมาตรฐาน 
๒.  ภาษาถ่ิน 

-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 

 
 
สาระที่ ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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    ๑. ระบุข้อคิดจาก
นิทานพ้ืนบ้าน 
     หรือนิทานคติธรรม 
 
 
 
 
๒. อธิบายข้อคิดจากการ
อ่าน 
      เพ่ือน าไปใช้ในชีวิต
จริง 
 
๓. ร้องเพลงพ้ืนบ้าน 
 
 
 
 

๑.องค์ประกอบของ
นิทานพ้ืนบ้าน 
   หรือนิทานคติธรรม 
๒.ความหมายและ
ลักษณะ 
    ของข้อคิดในนิทาน 
 
๑.  ลักษณะภาษาถ่ินกับ
ภาษาไทย 
ข้อคิดจากการอ่าน
วรรณกรรม 
 
๑.ประเภทและลักษณะ
ของเพลงพ้ืนบ้าน 
๒.เน้ือหา ประเพณี 
วัฒนธรรม ความเชื่อ 

๑.  วิเคราะห์ข้อคิดจาก
นิทานพ้ืนบ้านหรือนิทานคติ
ธรรมและระบุข้อคิดได้ 
 
 
 
๑.  อธิบายข้อคิดจากการ
อ่านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง 
 
 
 
๑.ร้องเพลงพ้ืนบ้านได้ 
๒.วิเคราะห์คุณค่าของ 
     เพลงพ้ืนบ้านได้ 
 

๑.  วรรณคดีและวรรณกรรม 
เช่น 
- นิทานพ้ืนบ้าน 
- นิทานคติธรรม 
- เพลงพ้ืนบ้าน 
- วรรณคดีและวรรณกรรมใน
บทเรียนและตามความสนใจ 
 
 
 
 
 
๑.  เพลงพ้ืนบ้าน 
 

 -  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 
 
 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 
 



 

 ค่านิยม ข้อคิด ท่ีแฝง ไว้
ในเพลงพ้ืนบ้าน 
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๔. ท่องจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนด 
     และบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตาม 

     ความสนใจ 

 ๑.หลักการอ่านบทร้อย
กรอง 
๒.หลักการวิเคราะห์
คุณค่า 

    บทร้อยกรอง 

 

 

 

ท่องจ าบทอาขยานได้ 

 

 

 

 

 

บทอาขยานและบทร้อยกรอง
ที่มีคุณค่า 
- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
     - บทร้อยกรองตามความ
สนใจ 

 -  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 



 

สาระที่ ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑     ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน    
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๑.  อ่านออกเสียงบทร้อย
แก้วและ 
     บทร้อยกรองได้
ถูกต้อง 
 
 
๒.  อธิบายความหมาย
ของค า  
     ประโยค และข้อความ
ที่เป็น 
     การบรรยายและการ
พรรณนา 
๓. อธิบายความหมาย
โดยนัยจาก 
     เรื่องที่อ่านอย่าง
หลากหลาย 
 
 

หลักการอ่านออกเสียงบท
ร้อยกรอง 
 
 
 
 
๑. หลักการใช้บริบทหรือ
ค าแวดล้อมช่วยในการ
ตีความ แปลความ  
ขยายความ 
๑. ความหมายโดยนัย 
 
 
 

๑.  อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี เว้นวรรคตอน
ได้ถูกต้อง และมีลีลาน้ าเสียง
ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของ 
บทประพันธ์และเน้ือหา 
๑.  อธิบายความหมายของ
ค าประโยคและข้อความท่ี
เป็น 
การบรรยายและพรรณนา 
๑.บอกความหมายโดยนัย 
   ของค า 
๒.รวบรวมค าท่ีมีความหมาย 
    โดยตรงหรือโดยนัย 
๓.แต่งประโยค เขียนเรื่อง
โดย 
   ใช้ค าท่ีมีความหมาย
โดยนัย 
 

 ๑. การอ่านออกเสียงและการบอก

ความหมายของบทร้อยแก้วและบท

ร้อยกรองที่ประกอบด้วย    

- ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า 

- ค าที่มีอักษรน า 

- ค าท่ีมีตัวการันต์ 

- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน 

- ข้อความท่ีเป็นการบรรยายและ

พรรณนา 

- ข้อความท่ีมีความหมายโดยนัย 
๒.  การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านอง
เสนาะ 

 - มีมารยาทในการ  อ่าน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีจิตสาธารณะ 
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๔.  แยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น 
     จากเรื่องที่อ่าน 
 
 
 
 

 หลักการแยกข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็น 
 
 
 
 
 

๑.แยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น 
จาก 
   เรื่องที่อ่าน 
๒.เลือกข้อมูลจากการอ่าน
ไป 
    ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑.   การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น   
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทความ 
- บทโฆษณา     
 - งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 

- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน 

 - มีมารยาทในการ  อ่าน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 



 

๕. วิเคราะห์และแสดงความ 
     คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่
อ่านเพ่ือ 
     น าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 
๖.  อ่านงานเขียนเชิง
อธิบาย ค าสั่ง  
     ข้อแนะน า และปฏิบัติ
ตาม 
 

หลักการวิเคราะห์ ตีความ 
การแสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่าน 
 
 
 
หลักการอ่านงานเขียนเชิง
อธิบาย ค าสั่ง 
ข้อเสนอแนะ 
 

๑.วิเคราะห์ ตีความ แสดง
ความ 
    คิดเห็นเรื่องที่อ่าน 
๒.น าข้อคิดไปใช้ใน 
    ชีวิตประจ าวัน 
 
ปฏิบัติตามค าอธิบาย ค าสั่ง 
และข้อเสนอแนะได้ถูกต้อง 

 
๑.  การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง 

ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม เช่น 
- การใช้พจนานุกรม 
- การใช้วัสดุอุปกรณ์ 
- การอ่านฉลากยา   
- คู่มือและเอกสารของโรงเรียนที่

เก่ียวข้องกับนักเรียน 
- ข่าวสารทางราชการ 

- มีมารยาทในการ  อ่าน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีจิตสาธารณะ 
 
 
- มีมารยาทในการ  อ่าน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีจิตสาธารณะ 
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๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่า
ตาม 
     ความสนใจอย่าง
สม่ าเสมอ  
     และแสดงความคิดเห็น 
     เก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 
 
 
 
 
๘. มีมารยาทในการอ่าน 
หมายเหตุ  

๑. หลักการเลือกหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.  มารยาทในการอ่าน 

๑.ใช้กระบวนการอ่านสร้าง 
    ความรู้และความคิด 
๒.วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความ 
     เหมือนกันของ
สถานการณ์ใน 
     หนังสือกับชีวิตจริงช่วย
ให้ 
     ผู้อ่านแสดงความคิดเห็น 
     เก่ียวกับการอ่านได้ 
๑. มีมารยาทในการอ่าน 
 

๑.  การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 
    - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสม
กับวัย 
    - หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนด
ร่วมกัน 
 
 
 
๑. มารยาทในการอ่าน 
 
 

 - มีมารยาทในการ  อ่าน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
- มีมารยาทในการ  อ่าน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีจิตสาธารณะ 



 

ตัวชี้วัดตัวน้ีให้จัด 
กิจกรรมรวมกับตัวชี้วัดที่ ๑  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที๒่ การเขียน 
มาตรฐาน ท๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด 
     และครึ่งบรรทัด     
 
 
 
 
 
 
๒.  เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้
ถูกต้อง ชัดเจน และ
เหมาะสม 

 ๑.  หลักการเลือก
หนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 
๑. หลักการ 
วัตถุประสงค์ ลักษณะ
ส าคัญ กระบวนการ 
และเทคนิคการเขียนค า

๑.ใช้กระบวนการอ่านสร้าง 
   ความรู้และความคิด 
๒.วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความ 
     เหมือนกันของ
สถานการณ์ใน หนังสือกับ
ชีวิตจริงช่วยให ้
     ผู้อ่านแสดงความคิดเห็น 
     เก่ียวกับการอ่านได้ 
 
๑.  เขียนค าขวัญ ค าอวยพร 
ค าแนะน าและค าอธิบาย
แสดงข้ันตอน 

๑.การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ        
ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัว
อักษรไทย 
 
 
 
 
 
 
๒.  การเขียนสื่อสาร เช่น  
- ค าขวัญ 
- ค าอวยพร 
- ค าแนะน าและค าอธิบายแสดงข้ันตอน 

 - มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
- มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

ขวัญค าอวยพร 
ค าแนะน าและค าอธิบาย
แสดงข้ันตอน 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

๓.เขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
และ 
    แผนภาพความคิดเพ่ือใช้
พัฒนา 
   งานเขียน 
 
 
๔. เขียนย่อความจากเรื่องที่
อ่าน 
 
 
 
๕.เขียนจดหมายถึง
ผู้ปกครอง 
    และญาติ 
 
๖.เขียนแสดงความรู้สึก และ 
   แสดงความคิดเห็นได้ตรง 
   ตามเจตนา     

๑.  หลักการ 
วัตถุประสงค์ ลักษณะ
ส าคัญ กระบวนการ 
เทคนิคการเขียน
แผนภาพความคิดเพ่ือใช้
พัฒนางานเขียน 
 
๑.  หลักการเทคนิค
เขียนเรียงความการ
พัฒนาการเขียนที่ดี 
 
 
๑. หลักการและเทคนิค
ของการเขียนจดหมาย
แต่ละประเภท 
 
๑.  หลักการ / ลักษณะ
และเทคนิคการเขียน
แสดงความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็น 
 

๑.เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
และ แผนภาพความคิด 
๒.เขียนเรื่องจากแผนภาพ
โดย 
    เรื่องและแผนภาพ
ความคิด 
 
๑.  เขียนเรียงความจาก
ประเด็นเหตุการณ์ เรื่องราว 
ที่น่าสนใจ ใกล้ตัว 
 
 
๑. เขียนจดหมายส่วนตัว 
 
 
 
๑.  เขียนแสดงความรู้สึก
และแสดงความคิดเห็น 
 
 

๑.  การน าแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดไปพัฒนางานเขียน 
 
 
 
 
 
๑. การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น 
นิทาน ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ 
แจ้งความ แถลงการณ์ จดหมาย ค าสอน 
โอวาท ค าปราศรัย    
 
๑.  การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ 
 
 
 
๑.  การเขียนแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็น 
 
 
 
 
 

 - มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
- มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
- มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
- มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
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๗.กรอกแบบรายการต่างๆ 
 
 
 
 
๘.เขียนเรื่องตามจินตนาการ 
 
 
 
๙.มีมารยาทในการเขียน 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. ความส าคัญ  
วัตถุประสงค์และ 
วิธีกรอกข้อมูลในแบบ
รายการชนิดต่างๆ 
 
๑.  หลักการ / ลักษณะ
และวิธีการเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการ 
 
๑. ข้อสรุปเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนอย่างมี
มารยาทในการเขียน 
 

๑.  บันทึก/กรอกข้อมูลใน
แบบรายการต่างๆได้ ค าร้อง 
ใบสมัครศึกษาต่อ แบบฝาก
ส่งพัสดุ และไปรษณียภัณฑ์ 
 
๑.  เขียนเรื่องจาก
จินตนาการได้ 
 
 
๑.  มีมารยาทในการเขียน 
 
 
 
 
 
 

๑.    การกรอกแบบรายการ 
    - ใบฝากเงินและใบถอนเงิน 
    - ธนาณัติ 
    - แบบฝากส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์ 
 
๑. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
 
 
 
๑. มารยาทในการเขียน 

 - มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
- มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
- มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 
 
 
 
สาระที่ ๓    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑      สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้  ความคิด และ  ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
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๑. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น     
    และความรู้สึก จากเรื่องที่ฟัง 
    และดู 
 
 
๒. ต้ังค าถาม และตอบค าถาม 
     เชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 
 
 
 
๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจาก 
     เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล 
 
 
 
 
 
 

๑.  หลักการเก่ียวกับพูดแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น และ
ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และดู 
 
๑.  หลักการการต้ังค าถาม
และการตอบค าถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 
 
 
๑.  หลักการ  วิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู
อย่างมีเหตุผล 
 

๑.  พูดแสดงความรู้  ความ
คิดเห็น  และความรู้สึก
เก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู 
 
 
๑.  ต้ังค าถามและตอบ
ค าถามเชิงเหตุผล 
 
 
 
๑.สรุปหลักการวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง
และดูอย่างมีเหตุผล 
๒.วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
จาก เรื่องที่ฟังและดูอย่างมี
เหตุผล 

๑.  การจับใจความ และการพูดแสดง
ความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู จาก
สื่อต่างๆ เช่น   
- เรื่องเล่า   
- บทความ   
- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน  
- โฆษณา   
- สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
๒. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่อง
ที่ฟังและดูในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 

 - มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- รักความเป็นไทย 
 
- มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- รักความเป็นไทย 
 
- มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- รักความเป็นไทย 
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๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ 
    ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู   
     และการสนทนา 
 
 
๕. มีมารยาทในการฟัง การดู และ 
    การพูด 
 

๑.  หลักการรายงานเรื่องหรือ
ประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจาก
การฟัง การดู  และการ
สนทนา 
 
๑. มารยาทในการฟัง  การดู 
และ 
การพูด 

๑.  พูดรายงานหรือประเด็น
ที่ศึกษาค้นคว้าจากเรื่องที่ฟัง
และดู ผู้พูดต้องศึกษาเรื่องที่
ฟัง  การดูและการสนทนา 
 
๑.  มีมารยาทในการฟัง  
การดู  และการพูด 
 

๑. การรายงาน เช่น 
- การพูดล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
- การพูดล าดับเหตุการณ์ 
 
 
๑.  มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 - มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- รักความเป็นไทย 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
สาระที่ ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็น
สมบัติของชาติ   
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๑. ระบุชนิดและหน้าท่ีของค า 
    ในประโยค 
 
 
 
๒.จ าแนกส่วนประกอบของ 
    ประโยค 
 
 
 
๓. เปรียบเทียบภาษาไทย 

๑. รู้จักชนิดและหน้าท่ีของ
ค าบุพบท ค าสันธาน และค า
อุทาน 
 
 
๑.ชนิดของประโยค 
๒.ส่วนประกอบของประโยค 
๓.หลักการแต่งประโยค 
 
๑.  ลักษณะของภาษาไทย
มาตรฐานและลักษณะของ

๑. ระบุชนิดและหน้าท่ีของค า
บุพบท ค าสันธาน และค า
อุทานในแต่ละประโยคได้ 
 
 
๑. เขียนประโยค 
๒. เปรียบเทียบประโยคต่างๆ 
ได้ 
 
 
๑.  เปรียบเทียบค าภาษาไทย 

๑.  ชนิดของค า ได้แก่ 
    - ค าบุพบท 
    - ค าสันธาน 
    - ค าอุทาน 
 
๒.  ประโยคและส่วนประกอบ
ของประโยค 
 
 
 
๑. ภาษาไทยมาตรฐาน 

 -  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 
 
 
 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 
 
 
 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
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๕.บอกค าภาษาต่างประเทศใน 
    ภาษาไทย 
 
 
 
๖.แต่งบทร้อยกรอง 
 
 
 
๗. ใช้ส านวน ได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ลักษณะของค าไทย ค า
ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
๑. หลักการแต่งบทร้อย
กรองประเภทกาพย์ยานี ๑๑ 
 
 
ความหมายและหลักการใช้
สุภาษิต  ค าพังเพย 
 
 
 
 

๑. สรุปลักษณะของค าไทย  
     ค าภาษาต่างประเทศ 
๒. การน าภาษาต่างประเทศ
ไปใช้ในการเขียนได้ 
 
๑. อธิบายหลักการแต่ง 
     กาพย์ยานี ๑๑ 
๒. แต่งกาพย์ยานี ๑๑ 
 
๑.  สรุปหลักการใช้  ส านวน   
      สุภาษิต ค าพังเพย 
๒. น าส านวน  สุภาษิต ไปใช้
ใน การพูด  การเขียน ได้
ถูกต้อง 
 
 

๑. ค าท่ีมาจาก
ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
๑. กาพย์ยานี ๑๑ 
 
 
 
ส านวนที่เป็นค าพังเพยและ
สุภาษิต 

 -  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 
 
 
 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 
 
 
 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 
 
 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 

    มาตรฐานกับภาษาถ่ิน 
 
 
๔.ใช้ค าราชาศัพท ์
 

ภาษาถ่ินภาษาถ่ินกับ
ภาษาไทย 
๑.  หลักการใช้และ
ความหมาย 
ค าราชาศัพท ์
 

มาตรฐานกับภาษาถ่ิน 
 
 
๑.  ยกตัวอย่างการน าค าราชา
ศัพท์ไปใช ้
๒. การเปรียบเทียบการใช้ 
     ค าราชาศัพท์ที่เหมาะสม 
     กับบุคคล 

๒.  ภาษาถ่ิน 
 
 
๑. ค าราชาศัพท์ 

-  รักความเป็นไทย 
 
 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 



 

 
 
 
 
สารที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
๑. สรุปเรื่องจากวรรณคดี 
    หรือวรรณกรรมที่อ่าน 
 
 
 
 
 
๒. ระบุความรู้และข้อคิดจาก 
     การอ่านวรรณคดีและ 
     วรรณกรรมที่สามารถน าไปใช ้
     ในชีวิตจริง 
 
 
 
๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ 
     วรรณกรรม 
 
 
 
 

๑.  หลักการการสรุปเรื่อง
จากวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน 
 
 
 
 
เทคนิคและวิธีการหาความรู้  
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
วรรณคดีและวรรณกรรม 
 
 
 
 
๑.  วิธีวิเคราะห์คุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรม 
 
 
 
 

๑.  สรุปเรื่องจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน 
 
 
 
 
 
๑. ระบุความรู้ ข้อคิดจากเรื่อง 
     ที่อ่านต้องศึกษาข้อมูล
อย่าง 
๒. น าความรู้และข้อคิดไปใช้
ใน 
      ชีวิตประจ าวัน  
 
๑. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรม 
 

๑.  วรรณคดีและวรรณกรรม 
เช่น 
- นิทานพ้ืนบ้าน 
- นิทานคติธรรม 
- เพลงพ้ืนบ้าน 
- วรรณคดีและวรรณกรรมใน
บทเรียนและตามความสนใจ 
 
 
 

 -  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 
 
 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 
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๔. ท่องจ าบทอาขยานตาม 
     ที่ก าหนดและบทร้อยกรอง 
     ที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.หลักการอ่านบทร้อย
กรอง 
๒.หลักการวิเคราะห์คุณค่า 
    บทร้อยกรอง 
 
 
 
 

ท่องจ าบทอาขยานอย่างเห็น 
คุณค่าได้ 
 
 
 
 
 

๑. บทอาขยานและบทร้อย
กรองที่มีคุณค่า 
- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

 -  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 
 

 
 
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
สาระที่ ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑     ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน    
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๑. อ่านออกเสียงบทร้อย
แก้วและ 
     บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
๒. อธิบายความหมายของ
ค า ประโยคและข้อความที่
เป็นโวหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.  หลักการอ่านออกเสียง 
บทร้อยแก้วและร้อยกรองที่ดี    
 
 
 
 
 
 
๑.  หลักการใช้บริบทหรือค า
แวดล้อมช่วยในการตีความ  
แปลความ  ขยายความ 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  อ่านออกเสียงได้
ถูกต้องตามอักขรวิธี เว้น
วรรคตอนได้ถูกต้อง  
และมีลีลาน้ าเสียง
ถูกต้องตามฉันทลักษณ์
ของบทประพันธ์ 
และเน้ือหา 
 
๑.  อธิบายความหมาย
ของค า  ประโยคและ
ข้อความท่ีเป็นโวหาร 
 
 
 
 

๑.  การอ่านออกเสียงและการบอก
ความหมายของบทร้อยแก้ว  และบท
ร้อยกรอง ประกอบด้วย 
- ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า  
- ค าท่ีมีอักษรน า 
- ค าท่ีมีตัวการันต์ 
- ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน 
- วัน เดือน ปีแบบไทย 
- ข้อความท่ีเป็นโวหารต่างๆ  
- ส านวนเปรียบเทียบ 
๒.   การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านอง
เสนาะ 

 - มีมารยาทในการ  อ่าน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
- มีมารยาทในการ  อ่าน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีจิตสาธารณะ 
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๓. อ่านเรื่องสั้น ๆ  
    อย่างหลากหลายโดยจับ
เวลา 
    แล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่าน 
 
๔.  แยกข้อเท็จจริง 

 ๑.  หลักการอ่านได้คล่องและ
เร็ว  
 

 
 
 
๑.  หลักการแยกข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็น 

๑. อ่านส ารวจและ
บันทึกข้อความ   
    ส าคัญ 
๒.ตอบค าถามจากเรื่อง
ที่อ่าน 
 
 

๑.  การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ 
เช่น      
- เรื่องสั้น ๆ  
- นิทานและเพลงพ้ืนบ้าน 
     - บทความ 
 
๑. การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ 
เช่น      

 - มีมารยาทในการ  อ่าน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
- มีมารยาทในการ  อ่าน 
- ใฝ่เรียนรู้ 



 

     และข้อคิดเห็นจากเรื่อง
ที่อ่าน 
 
 
 
๕.  อธิบายการน าความรู้
และ 
      ความคิดจากเรื่องที่
อ่าน 
     ไปตัดสินใจแก้ปัญหา 
     ในการด าเนินชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๑.  หลักการวิเคราะห์  
ตีความ 
การและแสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่อ่าน 
 
 
 
 
 

๑.  แยกข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็น 
     จากเรื่องที่อ่าน 
๒. เลือกข้อมูลจากการ
อ่านไป 
     ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
๑.  อธิบายการน า
ความรู้และความคิดจาก
เรื่องที่อ่านไปใช้ในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา 
 
 
 
 
 
 

- เรื่องสั้น ๆ  
- นิทานและเพลงพ้ืนบ้าน 
     - บทความ 
 
- พระบรมราโชวาท 
- สารคดี 
- เรื่องสั้น 
- งานเขียนประเภทโน้มน้าว 
- บทโฆษณา  
- ข่าว และเหตุการณ์ส าคัญ   
๒.  การอ่านเร็ว 
 
 
 

- มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
- มีมารยาทในการ  อ่าน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีจิตสาธารณะ 
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๖.  อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย 
ค าสั่ง  
     ข้อแนะน าและปฏิบัติ
ตาม 
 
๗. อธิบายความหมายของ
ข้อมูลจากการอ่านแผนผัง 
แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ 
 

๑.  หลักการอ่านงานเขียน
เชิงอธิบาย ค าสั่ง 
ข้อเสนอแนะ 
 
 
๑.  หลักการอ่านแผนผัง 
แผนที่ แผนภูมิและกราฟ 
 
 

๑. ปฏิบัติตามค าอธิบาย  
ค าสั่ง  และข้อเสนอแนะ
ได้ถูกต้อง 
 
 
๑.  อธิบายความหมาย
ของข้อมูลจากแผนผัง  
แผนที่  แผนภูมิและกราฟ 
 

๓.  การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย 
ค าสั่ง ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม 
- การใช้พจนานุกรม 
  - การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 
  - ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันใน
โรงเรียน และการใช้สถานที่สาธารณะ
ในชุมชนและท้องถ่ิน 
 

 - มีมารยาทในการ  อ่าน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 



 

๘. อ่านหนังสือตามความ
สนใจ 
     และอธิบายคุณค่าท่ี
ได้รับ 

๑.  หลักการเลือกหนังสือ 
 
 

 

 

.  ๑. ใช้กระบวนการอ่าน
สร้าง ความรู้และความคิด  
๒. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ  
     ความเหมือนกันของ  
     สถานการณ์ในหนังสือ 
     กับชีวิตจริงช่วยให้
ผู้อ่าน 
๓. อธิบายคุณค่าเกี่ยวกับ 
    เรื่องที่อ่าน 
 

๑.  การอ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนที่ 
แผนภูมิ และกราฟ 
 
 
๑.  การอ่านหนังสือตามความสนใจ 
เช่น 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและ
เหมาะสมกับวัย 
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนก าหนด
ร่วมกัน 
 
 
 

- มีมารยาทในการ  อ่าน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีจิตสาธารณะ 
 
- มีมารยาทในการ  อ่าน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีจิตสาธารณt 
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๙. มีมารยาทในการอ่าน 
  
 หมายเหตุ  
ตัวชี้วัดตัวน้ีให้จัด 
กิจกรรมรวมกับตัวชี้วัดที่ ๑ 
– ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มารยาทในการอ่าน 
 
 
 
 
 

๑.  มีมารยาทในการอ่าน 
 
 
 
 

  ๑.  มารยาทในการอ่าน 
 
 
 
 

 - มีมารยาทในการ  อ่าน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีจิตสาธารณะ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
สาระที่ ๒    การเขียน  
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ  และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ          
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๑. คัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัด 
     และครึ่งบรรทัด     
 
 
๒.  เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้
ถูกต้อง 
      ชัดเจน และเหมาะสม 
 
 
 
 
 
๓.  เขียนแผนภาพโครง
เรื่องและ 

 ๑.  หลักการคัดลายมือตัว
บรรจง 
เต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 
 
หลักการ  วัตถุประสงค์
ลักษณะส าคัญ กระบวนการ  
เทคนิค 
การเขียนประเภท ค าขวัญ ค า
อวยพร   
ค าประกาศ 
 
หลักการ  วัตถุประสงค์
ลักษณะส าคัญ กระบวนการ  
เทคนิคการเขียนแผนภาพ
โครงเรื่อง  แผนภาพ และ
พัฒนางานเขียน 

๑.  คัดลายมือได้ 
 
 
 
เขียนค าขวัญ  ค าอวยพร  
ค าประกาศ 
 
 
 
 
 
๑. เขียนแผนภาพโครง
เรื่อง/ 
    แผนภาพความคิด 
๒.เขียนเรื่องจากแผนภาพ 

๑.  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดตามรูปแบบอักษรไทย 
 
 
๑.  การเขียนสื่อสาร เช่น  
- ค าขวัญ 
- ค าอวยพร 
    -   ประกาศ   
 
 
 
๑.  การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิด 

 - มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
- มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
- มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 



 

       แผนภาพความคิด
เพ่ือใช้  
      พัฒนางานเขียน 
 
 

 
 
 

   โครงเรื่อง / แผนภาพ
ความคิด 
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๔.เขียนเรียงความ 
 
 
 
 
๕. เขียนย่อความจากเรื่อง
ที่อ่าน 
 
 
 
 
 
 
๖.เขียนจดหมายส่วนตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.   หลักการวิธีการเขียน
เรียงความ การพัฒนางาน
เขียนที่ดี 
 
 
๑.  หลักการและเทคนิคการ
เขียน 
 ย่อความ 
 
 
 
 
๑.  หลักการและเทคนิค
เฉพาะของ 
การเขียนจดหมายแต่ละ
ประเภท 

๑.  เขียนเรียงความจาก
ประเด็น  เหตุการณ์ 
เรื่องราวที่น่าสนใจ 
ใกล้ตัว 
 
๑.  เขียนย่อความ  
 
 
 
 
 
 
๑.  เขียนจดหมายส่วนตัว 
 
 
 
 

๑.  การเขียนเรียงความ 
 
 
 
 
๑. การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ 
เช่น นิทาน  ความเรียงประเภทต่างๆ 
ประกาศ แจ้งความ แถลงการณ์  
จดหมาย  ค าสอน โอวาท            ค า
ปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน ระเบียบ 
ค าสั่ง   
 
๑.  การเขียนจดหมายส่วนตัว 
- จดหมายขอโทษ 
- จดหมายแสดงความขอบคุณ 
- จดหมายแสดงความเห็นใจ 
- จดหมายแสดงความยินดี  

 - มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
- มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
- มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
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๗.กรอกแบบรายการต่างๆ 
 
 
 
 
๘.  เขียนเรื่องตาม
จินตนาการและ 
      สร้างสรรค ์
 
 
๙.  มีมารยาทในการเขียน 
 
 
 
 
 

 ๑.  ความส าคัญ  
วัตถุประสงค์และ 
วิธีกรอกข้อมูลในแบบ
รายการชนิดต่างๆ 
 
 
๑.  หลักการ/ลักษณะและ
เทคนิค 
การเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ 
 
๑.  ข้อสรุปเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทใน
การเขียน 
 
 
 
 

๑.  บันทึก/กรอกข้อมูลใน
แบบรายการต่างๆ เช่น  
ค าร้อง   
ใบสมัครศึกษาต่อ  แบบ
ฝากส่งพัสดุและ
ไปรษณียภัณฑ์ได้ 
 
๑.  เขียนตามเรื่อง
จินตนาการและสร้างสรรค ์
 
๑. มีมารยาทในการเขียน 
 
 
 
 
 

๑.  การกรอกแบบรายการ 
- แบบค าร้องต่างๆ 
- ใบสมัครศึกษาต่อ 
- แบบฝากส่งพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ 
 
 
๑. การเขียนเรื่องตามจินตนาการและ
สร้างสรรค ์
 
 
 
๑.  มารยาทในการเขียน 

 - มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
- มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
- มีมารยาทในการเขียน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 
 
 
สาระที่ ๓    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑      สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้  ความคิด และ  ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
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๑.  พูดแสดงความรู้ ความ
เข้าใจ  
     จุดประสงค์ของเรื่องที่
ฟัง 
     และดู 
 
๒. ต้ังค าถามและตอบ
ค าถาม 
     เชิงเหตุผลจากเรื่องที่
ฟังและดู 
 
๓. วิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือจาก   
     การฟังและดูสื่อ
โฆษณา 
      อย่างมีเหตุผล 
๔. พูดรายงานเรื่องหรือ
ประเด็นที่ 
     ศึกษาค้นคว้าจากการ
ฟัง การดู 
     และการสนทนา 

๑.  หลักการเก่ียวกับพูด
แสดงความรู้ ความคิดเห็น 
และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟังและดู 
 
 
๑.  หลักการการต้ังค าถาม
และการตอบค าถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 
 
๑. หลักการวิเคราะห์ ความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและ
ดูจากสื่อโฆษณาอย่างมี
เหตุผล 
 
๑. หลักการพูดรายงานเรื่อง
หรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า
จากการฟัง การดู  และการ
สนทนา 

๑.  พูดแสดงความรู้  
ความคิดเห็น  และ
ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟังและดู 
 
 
๑. ต้ังค าถามและตอบ
ค าถามเชิงเหตุผล 
 
 
๑. วิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือจาก 
เรื่องที่ฟังและดูอย่างมี
เหตุผล 
 
๑. หลักการพูดรายงาน
เรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง การดู  
และการสนทนา 
 

๑. การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจใน
จุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อ
ต่างๆ ได้แก่ 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
๑. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจาก
การฟังและดูสื่อโฆษณา 
 
 
 
๑. การรายงาน เช่น 
- การพูดล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
- การพูดล าดับเหตุการณ์ 

 - มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- รักความเป็นไทย 
 
 
- มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- รักความเป็นไทย 
 
 
 
 
- มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- รักความเป็นไทย 

 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์



 

๕.พูดโน้มน้าวอย่างมี
เหตุผล 
     และน่าเชื่อถือ 
 
 
 
๖. มีมารยาทในการฟัง 
การดู และการพูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.   สรุปหลักการพูดโน้ม
น้าวอย่างมีเหตุผลและ
น่าเชื่อถือ 
 
 
 
๑.  หลักและมารยาทในการ
ฟัง  การดู และการพูด 
 
 
 
 
 
 

๑.  การพูดรณรงค์  การ
พูดโต้วาที  การพูดหา
เสียง 
 
 
 
๑.  มีมารยาทในการฟัง  
การดู  และการพูด 
 
 

๑.  การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์
ต่างๆ เช่น 
- การเลือกต้ังกรรมการนักเรียน 
- การรณรงค์ด้านต่างๆ 
- การโต้วาที      
 
๑. มารยาทในการฟัง การดู และการ
พูด   

 - มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- รักความเป็นไทย 
 
 
- มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- รักความเป็นไทย 

สาระที่ ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็น
สมบัติของชาติ   
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 
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๑.วิเคราะห์ชนิดและ
หน้าท่ีของค า 

๑.  รู้จักชนิดและหน้าท่ีของ
ค านาม 

๑. มีมารยาทในการ
เขียนวิเคราะห์ค าตาม

๑. ชนิดของค า  -  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 



 

   ในประโยค 
 
 
 
 
 
 
๒.ใช้ค าได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
      และบุคคล 
 
 
 
 

ค าสรรพนาม  ค ากริยา  ค า
วิเศษณ์  ค าบุพบท  ค าสันธาน  
ค าอุทาน 
 
 
 
 
หลักการใชค้ าราชาศัพท์ 
ระดับภาษา  และภาษาถ่ิน  
 

ชนิดของค าและหน้าท่ี
ของค าในประโยคได้ 
 
 
 
 
 
๑.  สรุปหลักการใชค้ า
ราชาศัพท์  
     ระดับภาษา  ภาษา
ถ่ิน ท าให้ 
     การใช้ค าได้
เหมาะสมกับ 
     กาลเทศะกับบุคคล 
๒. รายงานการใช้ค า
ราชาศัพท ์

- ค านาม 

- ค าสรรพนาม 

- ค ากริยา 

- ค าวิเศษณ์ 

- ค าบุพบท 

- ค าเชื่อม 
     - ค าอุทาน 

๑.   ค าราชาศัพท์ 

๒.   ระดับภาษา 
๓.   ภาษาถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 

 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 
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๓. รวบรวมและบอก
ความหมาย 
     ของค า
ภาษาต่างประเทศที่ใช ้
    ในภาษาไทย 
 
๔.ระบุลักษณะของประโยค 
 
 

 ๑.  ความหมายของค า
ภาษาต่างประเทศภาษาไทย   
 
 
 
 
๑.  ลักษณะของกลุ่มค า 
ประโยค สามัญ ประโยครวม 
ประโยคซ้อน 

๑. รวบรวมและบอก
ความหมาย 
ของค า
ภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย 
 
  ๑.เปรียบเทียบกลุ่มค า 
ประโยค สามัญ ประโยค
รวม ประโยคซ้อน 

๑. ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
๑.  กลุ่มค าหรือวลี 
๒.  ประโยคสามัญ 
๓.  ประโยครวม 

 -  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 
 
 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 
 
 
 



 

 
๕.แต่งบทร้อยกรอง 
 
 
๖.วิเคราะห์และ
เปรียบเทียบส านวนที่เป็น
ค าพังเพย และ สุภาษิต 

 
 
๑.  หลักการแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพ 
 
๑.  หลักการในการวิเคราะห์
เปรียบเทียบส านวน ค าพังเพย 
สุภาษิต  
 
 

 

 
๑.  แต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพ 
 
๑. เปรียบเทียบส านวน
ที่เป็นค าพังเพยสุภาษิต 
๒. วิเคราะห์ส านวนที่
เป็น ค าพังเพยสุภาษิต 
 
 
 

๔.  ประโยคซ้อน 
 
๑.  กลอนสุภาพ 
 
 
๑. ส านวนที่เป็นค าพังเพย และ
สุภาษิต 
 

 
 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 
 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 
 

 
       
        สาระที๕่ วรรณคดีและวรรณกรรม 
         มาตรฐาน  ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 
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๑. แสดงความคิดเห็นจาก 
    วรรณคดี หรือ
วรรณกรรม 
    ที่อ่าน 
๒. เล่านิทานพ้ืนบ้าน
ท้องถ่ิน 
     ตนเอง และนิทาน
พ้ืนบ้าน 
     ของท้องถ่ินอื่น 
๓. อธิบายคุณค่าของ
วรรณคดีและ 

 ๑.  หลักการในการแสดง
ความคิดเห็นจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม 
 
๑. หลักการและวิธีการเล่า
นิทาน 
 
 
 
๑. รู้วิธีวิเคราะห์คุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรม 
 

๑.  แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับวรรณคดี
วรรณกรรม 
 
๑.  เล่านิทานพ้ืนบ้าน
ท้องถ่ินตนเองและนิทาน
พ้ืนบ้านของท้องถ่ิน 
อื่นได้ 
๑.  บันทึกความรู้จาก
การอ่าน 
๒.  รายงานการ

๑. วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น 
- นิทานพ้ืนบ้านท้องถ่ินตนเองและ
ท้องถ่ินอื่น 
- นิทานคติธรรม   
- เพลงพ้ืนบ้าน 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน
และตามความสนใจ 
 
 
๑. บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่า 

 
 

 

 

 

 

 

 

-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 
 
 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 
 
 
 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 
 



 

     วรรณกรรมที่อ่านและ
น าไป 
     ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
๔. ท่องจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนด และบทร้อย
กรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจ 

 
๑.หลักการอ่านบทร้อยกรอง 
๒.หลักการวิเคราะห์คุณค่า 
    บทร้อยกรอง 
 

วิเคราะห์คุณค่าของ
วรรณคดี 
๑.  ท่องจ าบทอาขยาน
อย่างเห็นคุณค่าได้ 

- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 
 
 
 

 
 

วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่๑  
สาระท่ี ๑  จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน  ระบบจ านวน  การด าเนินการของจ านวน ผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการ  สมบัติของการ
ด าเนินการ 
และน าไปใช้ 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
๑.บอกจ านวนของสิ่งต่างๆ 
แสดงสิ่งต่างๆตามจ านวนที่
ก าหนดอ่านและเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแสดง
จ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐  
๒.เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน 
๑๐๐และ ๐ โดยใช้เครื่องหมาย
  = ≠ > <  
๓.เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน 
๑๐๐และ ๐ ต้ังแต่  ๓  ถึง  ๕  
จ านวน 

 
๑.อ่านและเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิกและตัวเลข
ไทยแสดงจ านวนนับไม่
เกิน ๑๐๐ และ ๐ 
๒.การเปรียบเทียบจ านวน
นับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ 
โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > 
<  
๓.สามารถเรียงล าดับ
จ านวนนับไม่เกิน๑๐๐ 

 
๑.อ่านและเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิกและตัวเลข
ไทยแสดงจ านวนนับไม่
เกิน ๑๐๐ และ ๐ 
๒.การเปรียบเทียบจ านวน
นับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ 
โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > 
<  
๓.สามารถเรียงล าดับ
จ านวนนับไม่เกิน๑๐๐ 

 
จ านวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐  
-การนับทีละ๑และทีละ๑๐  
-การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดู
อารบิก  
ตัวเลขไทยแสดงจ านวน 
 -การแสดงจ านวนนับไม่เกิน ๒๐
ในรูปความสัมพันธ์ของจ านวน
แบบส่วนย่อย  
-ส่วนรวม(part-
wholerelationship)  
-การบอกอันดับที่ 

 
- 

 
  
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
  
 
 



 

๔.หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
บวกและประโยคสัญลักษณ์
แสดงการลบของจ านวนนับไม่
เกิน  ๑๐๐  และ  ๐  
๕.แสดงสัญลักษณ์แสดงการบวก
และประโยคสัญลักษณ์แสดง
การลบของจ านวนนับไม่เกิน  
๑๐๐  และ  ๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และ ๐ ต้ังแต่ ๓ ถึง ๕ 
จ านวนได้ 
๔.เขียนสัญลักษณ์แสดง
การบวกและประโยค
สัญลักษณ์แสดงการลบ
ของจ านวนนับไม่เกิน  
๑๐๐  และ  ๐  
๕.แสดงการบวกและ
ประโยคสัญลักษณ์แสดง
การลบของจ านวนนับไม่
เกิน  ๑๐๐  และ  ๐
  
 
 

และ ๐ ต้ังแต่ ๓ ถึง ๕ 
จ านวนได้ 
๔.เขียนสัญลักษณ์แสดง
การบวกและประโยค
สัญลักษณ์แสดงการลบ
ของจ านวนนับไม่เกิน  
๑๐๐  และ  ๐  
๕.แสดงการบวกและ
ประโยคสัญลักษณ์แสดง
การลบของจ านวนนับไม่
เกิน  ๑๐๐  และ  ๐
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
และ การเขียนตัวเลขแสดงจ านวน
ในรูปกระจาย  
-การเปรียบเทียบจ านวนและการ
ใช้เครื่องหมาย = ≠ > <  
-การเรียงล าดับจ านวน 
การบวก การลบ จ านวนนับ ๑ ถึง
๑๐๐ และ ๐ 
 -ความหมายของการบวก
ความหมาย ของการลบการหา
ผลบวกการหาผลลบและ
ความสัมพันธ์ของการบวกและการ
ลบ  
-การแก้โจทย์ปัญหาการบวกโจทย์
ปัญหาการลบและการสร้างโจทย์
ปัญหาพร้อมทั้งหาค าตอบ 

 
สาระท่ี ๑  จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป  ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน  ล าดับและอนุกรม  และการน าไปใช้ 



 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 
๑.ระบุจ านวนที่หายไปในแบบ
รูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงทีละ ๑ และทีละ๑๐ และ
ระบุรูปที่หายไปในแบบรูปซ้ า
ของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ ที่
สมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ ามี  ๒ รูป 
 
 
 

 
แบบรูปของจ านวนที่
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ ๑ 
และทีละ๑๐ และระบุ
แบบรูปที่หายไปในแบบ
รูปซ้ าของรูปเรขาคณิต
และรูปอื่นๆ ที่สมาชิกใน
แต่ละชุดที่ซ้ ามี  ๒ รูป 
 

 
เติมแบบรูปที่หายไปใน
แบบรูปซ้ าของรูป
เรขาคณิตและรูปอื่นๆ ที่
สมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ ามี  
๒ รูป 
 

 
แบบรูป 
-แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงทีละ ๑ และทีละ๑๐  
-แบบรูปซ้ าของจ านวนรูป
เรขาคณิต และรูปอื่นๆ  

 
 
 
- 

 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระท่ี ๒  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและการคาดคะเนขนาดของส่ิงของท่ีต้องการวัดและการน าไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 



 

๑.วัดและเปรียบเทียบความยาว
เป็นเซนติเมตรเป็นเมตร  
๒.วัดและเปรียบเทียบน้ าหนักเป็น
กิโลกรัมเป็นขีด  
 
 
 
 

การวัดและเปรียบเทียบ
ความยาวเป็นเซนติเมตร
เป็นเมตรและน้ าหนักเป็น
กิโลกรัมเป็นขีด  
 

วัดและเปรียบเทียบความ
ยาวเป็นเซนติเมตรเป็น
เมตรและน้ าหนักเป็น
กิโลกรัมเป็นขีด  
 

ความยาว 
-การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  
-การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร
เป็นเมตร 
 -การเปรียบเทียบความยาวเป็น
เซนติเมตรเป็นเมตร 
 -การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การ
ลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็น
เซนติเมตรเป็นเมตร น้ าหนัก -การ
วัดน้ าหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน  
-การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัม เป็น
ขีด 
 -การเปรียบเทียบน้ า หนัก เป็น
กิโลกรัม เป็น ขีด  
-การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การ
ลบเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหน่วยเป็น
กิโลกรัม เป็นขีด 

- - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 

สาระท่ี ๒  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง  รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.จ าแนกรูปสามเหลี่ยม  รูป
สี่เหลี่ยม  วงกลมวงรี  ทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม
ทรงกระบอก และ กรวย 

ชนิดของรูปสามเหลี่ยม  
รูปสี่เหลี่ยม  วงกลมวงรี  
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรง
กลมทรงกระบอก และ 
กรวย 

จ าแนกรูปสามเหลี่ยม  รูป
สี่เหลี่ยม  วงกลมวงรี  
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรง
กลมทรงกระบอก และ 
กรวย 

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูป
เรขาคณิตสามมิติ 
-ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงกลม  ทรงกระบอก  กรวย  
-ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูป
สี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี 

- - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

 
 

 
สาระท่ี ๓  สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแกปัญหา 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพใน
การหาค าตอบของโจทย์ปัญหา  
เมื่อก าหนดรูป 
๑  รูป แทน  ๑ หน่วย 

แผนภูมิรูปภาพในการหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา   

อ่านแผนภูมิรูปภาพในการ
หาค าตอบของโจทย์ปัญหา  
เมื่อก าหนดรูป 
๑  รูป  แทน  ๑  หน่วย 
 

การน าเสนอข้อมูล 
-การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 

- - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 

สาระท่ี ๑  จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน  ระบบจ านวน  การด าเนินการของจ านวน ผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการ  สมบัติของการ
ด าเนินการ 
 และน าไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.บอกจ านวนของสิ่งต่างๆแสดงสิ่ง
ต่างๆ ตามจ านวนที่ก าหนดอ่านและ
เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  
ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่เกิน
 ๑,๐๐๐ และ ๐ 
๒.เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน 
๑,๐๐๐และ๐โดยใช้เครื่องหมาย =  
≠  >  <  
๓.เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน 
๑,๐๐๐ และ๐  ต้ังแต่ ๓  ถึง  

- อ่านและเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ
ไม่เกิน๑,๐๐๐และ๐ 
-เปรียบเทียบจ านวนนับไม่
เกิน๑,๐๐๐และ๐ โดยใช้
เครื่องหมาย=  ≠ > < 
 -การเรียงล าดับจ านวน
นับไม่เกิน๑,๐๐๐และ๐

-อ่านและการเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  
และตัวหนังสือแสดง
จ านวนนับไม่เกิน๑,๐๐๐
และ๐ 
 -  บอกจ านวนคู่  จ านวน
คี่  
-บอกหลัก ค่าของเลขโดด
แต่ละหลักและการเขียน

จ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
 -การนับทีละ  ๒ ทีละ ๕ ทีละ๑๐
และทีละ ๑๐๐ 
 -การอ่านและการเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  และ
ตัวหนังสือแสดงจ านวน 
 -  จ านวนคู่  จ านวนคี่  
-หลัก ค่าของเลขโดดแต่ละหลัก
และการเขียนตัวเลขแสดงจ านวน
ในรูปกระจาย 

 
- 

 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
  
 
 



 

๕ จ านวนจากสถานการณ์
ต่าง   ๆ  
๔ .หาค่ า ขอ ง ตั ว ไม่ ท ร าบค่ า ใ น
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก
และประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ
ของจ านวนนับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  และ  
๐  
๕.หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของ
จ านวน  ๑หลักกับจ านวนไม่เกิน  ๒  
หลัก  
๖.หาค่าkตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวต้ังไม่
เกิน ๒หลัก  ตัวหาร  ๑  หลัก  
โดยที่ผลหารม ี ๑หลักทั้งหารลง
ตัวและหารไม่ลงตัว 
 ๗.หาผลลัพธ์การบวก  ลบ  คูณ  
หารระคนของจ านวนนับไม่เกิน  
๑,๐๐๐  และ  ๐ 
 ๘.แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา  ๒ข้ันตอนของจ านวนนับไม่
เกิน ๑,๐๐๐และ๐ 

ต้ังแต่๓ถึง๕จ านวนจาก
สถานการณ์ต่างๆ  
-การเขียนประโยค
สัญลักษณ์แสดงการลบ
ของจ านวนนับไม่เกิน
๑,๐๐๐ และ๐ การคูณ
ของจ านวน๑หลักกับ
จ านวนไม่เกิน๒หลัก 
 -แสดงการหารที่ตัวต้ังไม่
เกิน๒หลักตัวหาร๑หลัก
โดยที่ผลหารมี๑หลักทั้ง
หารลงตัวและหารไม่ลงตัว  
- การหาผลลัพธ์การบวก
ลบคูณหารระคนของ
จ านวนนับไม่เกิน๑,๐๐๐
และ๐ และแสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา๒
ข้ันตอนของจ านวนนับไม่
เกิน๑,๐๐๐และ๐ 

ตัวเลขแสดงจ านวนในรูป
กระจาย 
 -การเปรียบเทียบและ
เรียงล าดับจ านวน 
-หาผลบวก ลบ คูณ หาร   
และ บวก  ลบ คูณ หาร
ระคน จ านวนนับไม่เกิน
๑,๐๐๐ และ ๐  
-แก้โจทย์ปัญหาและการ
สร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้ง
หาค าตอบ 
  

 -การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ
จ านวนการบวก การลบ การคูณ 
การหาร  จ านวนนับไม่เกิน
๑,๐๐๐ และ ๐  
-การบวกและการลบ  
-ความหมายของการคูณ
ความหมายของการหาร  การหา
ผลคูณ  การหาผลหาร และเศษ
และความสัมพันธ์ของการคูณและ
การหาร  
-การบวก ลบคูณหารระคน  
-การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้าง
โจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหาค าตอบ 

สาระท่ี ๑  จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป  ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน  ล าดับและอนุกรม  และการน าไปใช้ 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

(มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
เป็นพ้ืนฐานแต่ไม่วัดผล) 

แบบรูปของจ านวนที่
เพ่ิมข้ึนและลดลง 

บอกความสัมพันธ์ของ
แบบรูปที่เพ่ิมข้ึนและ
ลดลงทีละ  ๒  ทีละ  ๕
และทีละ  ๑๐๐   

แบบรูป  
-แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงทีละ  ๒  ทีละ  ๕ และ
ทีละ  ๑๐๐ 

 
- 

 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
  



 

และแบบรูปซ้ า 
 

 -แบบรูปซ้ า  
 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่๒ 
สาระท่ี ๒  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด  และน าไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับเวลาท่ีมีหน่วยเด่ียว
และเป็นหน่วยเดียวกัน 
๒.วัดและเปรียบเทียบความยาว
เป็นเมตรและเซนติเมตร  
๓.แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก  การลบเกี่ยวกับ
ความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและ
เซนติเมตร 
๔.วัดและเปรียบเทียบน้ าหนักเป็น
กิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและ
ขีด  
๕.แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับ
น้ าหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและ
กรัม  กิโลกรัมและขีด 
๖.วัดและเปรียบเทียบปริมาตร
และความจุเป็นลิตร 

-เวลาเป็นนาฬิกาและนาที  
(ช่วง  ๕  นาที) 
-การบอกระยะเวลาเป็น
ชั่วโมงเป็นนาที 
 -การเปรียบเทียบระยะเวลา
เป็นชั่วโมงเป็นนาที 
 -การอ่านปฏิทิน  
-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
เวลา 
 -การวัดความยาว  
คาดคะเนเป็นเมตรและ
เซนติเมตร 
 -การเปรียบเทียบความยาว
โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง
เมตรกับเซนติเมตร 
 -การแก้โจทย์ปัญหา
เก่ียวกับความยาวที่มีหน่วย
เป็นเมตรและเซนติเมตร 
 -การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัม
และกรัม  ขีด 

- บอกเวลาบนหน้าปัด
นาฬิกาเป็นชั่วโมงและ
นาที   
- บอกวัน เดือน ปี จาก
ปฏิทิน 
- บอกความยาวเป็นเมตร
และเซนติเมตร และ
เปรียบเทียบความยาว 
- แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
ความยาว 
- บอกน้ าหนักเป็นกิโลกรัม
และขีด และเปรียบเทียบ
น้ าหนักในหน่วยเดียวกัน 
- บอกปริมาตรและความจุ
เป็นลิตร และเปรียบเทียบ
ปริมาตรและความจ ุ
- แก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
ปริมาตรและความจุที่เป็น
หน่วยเดียวกัน 
 
 

เวลา 
 -การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที  
(ช่วง  ๕  นาที)  
-การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงเป็น
นาที 
 -การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็น
ชั่วโมง เป็นนาที 
 -การอ่านปฏิทิน  
-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
ความยาว 
 -การวัดความยาวเป็นเมตรและ
เซนติเมตร 
 -การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร 
 -การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับ
เซนติเมตร 
 -การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและ
เซนติเมตร 
น้ าหนัก 

- - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

  -การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและ
กรัมและขีด 
 -การคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม 
 -การเปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับ
กรัม  กิโลกรัมกับขีด 
 -การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
น้ าหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและ
กรัม  กิโลกรัมและขีด  ปริมาตรและ
ความจุ 
 -การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้
หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
-การวัดปริมาตรและความจุเป็นช้อน
ชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร 
-การเปรียบเทียบปริมาตรและความ
จุเป็นช้อนชา  ช้อนโต๊ะ  ถ้วยตวง  
ลิตร 
 -การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็น
ช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร 

 
สาระท่ี ๒  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง  รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิตและน าไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.จ าแนกและบอกลักษณะของรูป
หลายเหลี่ยมและวงกลม 

- การเขียนรูปเรขาคณิตสอง
มิติโดยใช้แบบของรูป 
 

-จ าแนกและบอกลักษณะ
ของรูปหลายเหลี่ยมและ
วงกลม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
 -ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม
วงกลมและวงรีและการเขียนรูป

- - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

เรขาคณิตสองมิติ โดยใช้แบบของ
รูป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระท่ี ๓  สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติและใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพใน
การหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อ
ก าหนดรูป ๑ รูปแทน  ๒  หน่วย  
๕  หน่วยหรือ  ๑๐  หน่วย 

การอ่านแผนภูมิรูปภาพ อ่านแผนภูมิรูปภาพและ
หาค าตอบจากโจทย์
ปัญหาเมื่อก าหนดรูป ๑ 
รูปแทน  ๒  หน่วย  ๕  
หน่วยหรือ  ๑๐  หน่วย 
 
 
 

การน าเสนอข้อมูล 
 -การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 

- - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
สาระท่ี ๑  จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน  ระบบจ านวน  การด าเนินการของจ านวน  ผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการ  สมบัติของการ
ด าเนินการ 
              และน าไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอา
รบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือ
 แสดงจ านวนนับ ไม่
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
 ๒.เปรียบเทียบและเรียงล าดับ
จ านวนนับ  ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
จากสถานการณ์ต่างๆ 
๓.บอกอ่านและเขียนเศษส่วน
แสดงปริมาณสิ่งต่างๆและแสดงสิง่
ต่างๆ ตามเศษส่วนที่ก าหนด  

- การอ่าน การเขียน
ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข
ไทยและตัวหนังสือแสดง
จ านวนนับและการ
เปรียบเทียบและ
เรียงล าดับจ านวน  
- อ่านและเขียนเศษส่วน
แสดงปริมาณสิ่งต่างๆ 
ตามเศษส่วนที่ก าหนด 
เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัว
เศษเท่ากันโดยที่ตัวเศษ

- อ่าน และเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
และตัวหนังสือแสดง
จ านวนนับและการ
เปรียบเทียบและ
เรียงล าดับจ านวน  
- อ่านและเขียนเศษส่วน
แสดงปริมาณสิ่งต่างๆ 
ตามเศษส่วนที่ก าหนด 
เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัว
เศษเท่ากันโดยที่ตัวเศษ

จ านวนนับไม่เกิน๑๐๐,๐๐ และ 
๐ 
 -การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอา
รบิก ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือแสดงจ านวน 
 -หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
และการเขียนตัวเลขแสดงจ านวน
ในรูปกระจาย 
 -การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ
จ านวน  
เศษส่วน  

 
- 

 
  
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
  
 
 



 

๔.เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษ
เท่ากัน โดยที่ตัวเศษน้อยกว่า
หรือเท่ากับตัวส่วน  
๕.หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก
และประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
ลบ  ของจ านวนนับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  
๖.หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณ
ของ จ านวน ๑ หลักกับจ านวนไม่
เกิน ๔ หลัก  และจ านวน ๒หลัก
กับจ านวน ๒ หลัก 
 ๗.หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่
ตัวต้ังไม่เกิน  ๔หลัก  ตัวหาร  ๑  
หลัก  
๘.หาผลลัพธ์การบวก  ลบ คูณ 
หารระคนของจ านวนนับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
 ๙.แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา ๒ข้ันตอนของจ านวนนับไม่
เกิน  ๑๐๐,๐๐แล๐ 
๑๐.หาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัว
ส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน  ๑
 และหาผลลบของ
เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน  
๑๑.แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วน
เท่ากันและผลบวกไม่เกิน ๑ และ

น้อยกว่าหรือเท่ากับตัว
ส่วน 
-การบวกและการลบ 
 -การคูณ การหารยาวและ
การหารสั้น  
-การบวกลบ คูณ หาร
ระคน 
-การแก้โจทย์ปัญหาและ
การสร้างโจทย์ปัญหา
พร้อมทั้งหาค าตอบ  
-การบวกและการลบ
เศษส่วนและแก้โจทย์
ปัญหาการบวกและโจทย์
ปัญหาการลบเศษส่วน 
ที่มีตัวส่วนเท่ากัน 

น้อยกว่าหรือเท่ากับตัว
ส่วน 
-บวกและลบ 
 -คูณ หารยาวและหารสั้น 
-บวก ลบ คูณ หารระคน 
-แก้โจทย์ปัญหาและสร้าง
โจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหา
ค าตอบ 
 
-บวกและลบเศษส่วน 
-แก้โจทย์ปัญหาการบวก
และโจทย์ปัญหาการลบ
เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 

-เศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ  
ตัวส่วน  
-การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ
เศษส่วน 
การบวก การลบ การคูณ การ
หารจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
และ ๐  
-การบวกและการลบ 
 -การคูณ การหารยาวและการ
หารสั้น  
-การบวกลบ คูณ หารระคน 
-การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้าง
โจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหา
ค าตอบ  
การบวก การลบเศษส่วน 
 -การบวกและการลบเศษส่วน 
 -การแก้โจทย์ปัญหากาบวกและ
โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน  



 

โจทย์ปัญหา  การลบเศษส่วนที่มี
ตัวส่วนเท่ากัน 

 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ 
สาระท่ี ๑  จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป  ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน  ล าดับและอนุกรม  และการน าไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.ระบุจ านวนที่หายไปในแบบรูป
ของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงที
ละเท่า ๆ กัน 
 

-แบบรูปของจ านวนที่
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ
เท่าๆ กัน 

-ระบุจ านวนที่หายไปใน
แบบรูปของจ านวนที่
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ
เท่าๆ กัน 

แบบรูป 
 -แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงทีละเท่า ๆ กัน 

 
- 

 
  
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สาระท่ี ๒  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด  และน าไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับเงิน  
๒.แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและ
ระยะเวลา 
๓.เลือกใช้เครื่องวัดความยาวที่
เหมาะสมวัดและบอกความยาว
ของสิ่งต่างๆ เป็นเซนติเมตรและ
มิลลิเมตร  เมตรและเซนติเมตร
  
๔.คาดคะเนความยาวเป็นเมตร
และเป็นเซนติเมตร  
๕.เปรียบเทียบความยาวระหว่า
เซนติเมตรกับมิลลิเมตร  เมตร
กับเซนติเมตร  กิโลเมตรกับ
เมตร จากสถานการณ์ต่าง  
ๆ  
๖.แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับความยาว ที่
มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและ
มิลลิเมตร  เมตรและเซนติเมตร  
กิโลเมตรและเมตร  
๗.เลือกใช้เครื่องชัง่ที่เหมาะสม  
วัดและบอก  น้ าหนักเป็น

-การอ่านและเขียนจ านวน
เงินโดยใช้จุด 
- การเปรียบเทียบจ านวน
เงินและการแลกเงิน 
 -การอ่านและเขียนบันทึก
รายรับรายจ่าย 
-วิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับเงิน   
เก่ียวกับเวลาและระยะเวลา 
-การเขียนบอกเวลาโดยใช้
มหัพภาค (.) หรือ ทวิภาค 
(:) และการอ่าน 
-การบอกระยะเวลาเป็น
ชั่วโมงและนาที  
-การเปรียบเทียบระยะเวลา
โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชั่วโมงกับนาที 
 -การอ่านและการเขียน
บันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา 
 -การแก้โจทย์ปัญหา
เก่ียวกับเวลาและระยะเวลา 
-การวัดความยาวเป็น
เซนติเมตรและมิลลิเมตร  
เมตรและเซนติเมตร
กิโลเมตรและเมตร 

-บอกจ านวนเงินและเขียน
แสดงจ านวนเงินแบบใช้
จุด 
-เปรียบเทียบจ านวนเงิน
และการแลกเงิน 
 -อ่านและเขียนบันทึก
รายรับรายจ่าย 
-แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
เงิน 
-บอกเวลาเป็นนาฬิกาและ
นาที  
-เขียนบอกเวลาโดยใช้
มหัพภาค (.) หรือ ทวิภาค 
(:) และการอ่าน 
-บอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง
และนาที  
-เปรียบเทียบระยะเวลา
โดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างชั่วโมงกับนาที 
 -อ่านและเขียนบันทึก
กิจกรรม ที่ระบุเวลา 
 -แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
เวลาและระยะเวลา 
-วัดความยาวเป็น
เซนติเมตรและมิลลิเมตร  

เงิน  
-การบอกจ านวนเงินและเขียนแสดง
จ านวนเงินแบบใช้จุด 
-การเปรียบเทียบจ านวนเงินและการ
แลกเงิน 
 -การอ่านและเขียนบันทึกรายรับ
รายจ่าย 
-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน 
เวลา 
-การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที  
-การเขียนบอกเวลาโดยใช้มหัพภาค 
(.) หรือ ทวิภาค (:) และการอ่าน 
-การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและ
นาที  
-การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงกับนาที 
 -การอ่านและการเขียนบันทึก
กิจกรรม ที่ระบุเวลา 
 -การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
และระยะเวลา 
ความยาว 
 -การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร
และมิลลิเมตร  เมตรและเซนติเมตร
กิโลเมตรและเมตร 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

กิโลกรัมและขีด กิโลกรัม
และกรัม  
๘.คาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม
และเป็นขีด 
 ๙.เปรียบเทียบน้ าหนักระหว่าง
กิโลกรัมกับกรัม    เมตริกตันกับ
กิโลกรัม จากสถานการณ์ต่าง ๆ   
๑๐.แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหน่วย
เป็นกิโลกรัม กับกรัม  
เมตริกตันกับกิโลกรัม 
๑๑.เลือกใช้เครื่องตวงที่
เหมาะสม  วัดและเปรียบเทียบ
ปริมาตร  ความจุเป็นลิตร
 และมิลลิลิตร  
๑๒.คาดคะเนปริมาตรและความ
จุเป็นลิตร ๑๓.แสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรและความจุที่มีหน่วย
 เป็นลิตรและมิลลิลิตร
  
 

-การเลือกเครื่องวัดความ
ยาวที่เหมาะสม 
 -การคาดคะเนความยาว
เป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร
  
-การเปรียบเทียบความยาว
โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยความยาว 
 -การแก้โจทย์ปัญหา
เก่ียวกับความยาว 
-การเลือกเครื่องชั่งที่
เหมาะสม 
 -การคาดคะเนน้ าหนักเป็น
กิโลกรัมและเป็นขีด 
 -การเปรียบเทียบน้ าหนัก
โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง
กิโลกรัมกับกรัม  เมตริกตัน
กับกิโลกรัม 
 -การแก้โจทย์ปัญหา
เก่ียวกับน้ าหนักปริมาตร
และความจุ 
 -การวัดปริมาตรและความจุ
เป็นลิตรและมิลลิลิตร 
 -การเลือกเครื่องตวงที่
เหมาะสม 
-การคาดคะเนปริมาตรและ
ความจุ 
 

เมตรและเซนติเมตร
กิโลเมตรและเมตร 
-เลือกเครื่องวัดความยาวที่
เหมาะสม 
 -คาดคะเนความยาวเป็น
เมตรและเป็นเซนติเมตร 
-เปรียบเทียบความยาว
โดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยความยาว 
 -แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาว 
-การเลือกเครื่องชั่งที่
เหมาะสม 
 -คาดคะเนน้ าหนักเป็น
กิโลกรัมและเป็นขีด 
 -เปรียบเทียบน้ าหนักโดย
ใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง
กิโลกรัมกับกรัม  
เมตริกตันกับกิโลกรัม 
 -แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
น้ าหนักปริมาตรและความ
จ ุ
 -วัดปริมาตรและความจุ
เป็นลิตรและมิลลิลิตร 
 -เลือกเครื่องตวงที่
เหมาะสม 
-คาดคะเนปริมาตรและ
ความจุเป็นลิตร 
 -เปรียบเทียบปริมาตร
และความจุ  โดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างลิตร

-การเลือกเครื่องวัดความยาวที่
เหมาะสม 
 -การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร
และเป็นเซนติเมตร  
-การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความ
ยาว 
 -การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาว 
น้ าหนัก 
 -การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม 
 -การคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม
และเป็นขีด 
 -การเปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับ
กรัม  เมตริกตันกับกิโลกรัม 
 -การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
น้ าหนักปริมาตรและความจุ 
 -การวัดปริมาตรและความจุเป็น
ลิตรและมิลลิลิตร 
 -การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม 
-การคาดคะเนปริมาตรและความจุ
เป็นลิตร 
 -การเปรียบเทียบปริมาตรและ
ความจุ  โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลิตรกับมิลลิลิตรช้อนชาช้อนโต๊ะ
 ถ้วยตวงกับมิลลิลิตร 
 -การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็น
ลิตรและมิลลิลิตร 



 

กับมิลลิลิตรช้อนชาช้อน
โต๊ะ ถ้วยตวงกับ
มิลลิลิตร 
 -แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรและความจุที่มี
หน่วยเป็นลิตรและ
มิลลิลิตร 
 

 
 
 
 

 
สาระท่ี ๒  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง  รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มี
แกนสมมาตรและจ านวนแกน
สมมาตร 

-รูปเรขาคณิตสองมิติที่มี
แกนสมมาตรและจ านวน
แกนสมมาตร 

- ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติ
ที่มีแกนสมมาตรและ
จ านวนแกนสมมาตร 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
 -รูปที่มีแกนสมมาตร 
 
 
 

- - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

สาระท่ี ๓  สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติและใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑.เขียนแผนภูมิรูปภาพและใช้
ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการ
หาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
 ๒.เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูล
ที่เป็นจ านวนนับและใช้ข้อมูลจาก
ตารางทางเดียวในการหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหา 

 
 
-การรวบรวมข้อมูลและ 
การจ าแนกข้อมูลตาม
ลักษณะของข้อมูล 
-การอ่านและการเขียน
แผนภูมิรูปภาพ 
-การเขียนตารางทางเดียว 
  

 
 
- อ่านและเขียนแผนภูมิ
รูปภาพและใช้ข้อมูลจาก
แผนภูมิรูปภาพในการหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา 
 -เขียนตารางทางเดียว
จากข้อมูลที่เป็นจ านวนนับ
และใช้ข้อมูลจากตาราง
ทางเดียวในการหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหา 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
น าเสนอข้อมูล 
 -การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
จ าแนกข้อมูล 
-การอ่านและการเขียนแผนภูมิ
รูปภาพ 
 -การอ่านและการเขียนตารางทาง
เดียว (one-way
 table) 
 
 

- - ใฝ่เรียนรู ้
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 
สาระท่ี  ๑   จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน   ผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการ
ด าเนินการและน าไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

๑. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอา
รบิก 
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดง
จ านวนนับ 
ที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
๒. เปรียบเทียบและเรียงล าดับ
จ านวนนับ 
ที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ จาก
สถานการณ์ 
ต่าง ๆ 
 
 
 
 
๓.   บอกอ่านและเขียนเศษส่วน   
จ านวนคละแสดงปริมาณสิ่งต่างๆ   

๑. ตัวเลขฮินดูอารบิก 
๒. ตัวเลขไทย 
๓.  ตัวหนังสือแสดง
จ านวนนับที่มากกว่า  
๑๐๐,๐๐๐   
 
 
๑.  รู้ค่าของจ านวนนับที่
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ จาก
สถานการณ์ต่าง ๆ 
 
 
 
๑.  เศษส่วน 
๒.  จ านวนคละ 
 
 
 
๑.  รู้ค่าเศษส่วนและ
จ านวนคละที่ตัวส่วนตัว

๑.  อ่านและเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิกตัวเลขไทย  
ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ
ที่มากกว่า  ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
๑.  ๒. เปรียบเทียบและ
จ านวนนับที่มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ จาสถานการณ์ 
ต่าง ๆ 
๒.  เรียงล าดับจ านวนนับ 
ที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ 
จากสถานการณ์ 
ต่าง ๆ 
๑.  บอกอ่านและเขียน
เศษส่วน   จ านวนคละ
แสดงปริมาณสิ่งต่างๆ   
๒.แสดงสิ่งต่างๆ  ตาม
เศษส่วนจ านวนคละที่
ก าหนด 

จ านวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ 
และ ๐ 
- การอ่าน  การเขียนตัวเลขฮินดู
อารบิก 
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดง
จ านวน 
- หลัก ค่าประจ า หลักและค่าของ
เลขโดด 
ในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลข 
แสดงจานวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ
จ านวน 
- ค่าประมาณของจ านวนนับและ
การใช ้
เครื่องหมาย ≈ 
 
 
เศษส่วน 
- เศษส่วนแท้ เศษเกิน 
- จ านวนคละ 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

และแสดงสิ่งต่างๆ  ตามเศษส่วน
จ านวนคละที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
๔.  เปรียบเทียบเรียงล าดับ
เศษส่วน และจ านวนคละที่ตัว
ส่วนตัวหน่ึงและพหุคูณของอีกตัว
หน่ึง 
 
 
๕.  อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน  
๓  ต าแหน่ง  แสดงปริมาณของสิ่ง
ต่างๆ  และแสดงสิ่งต่างๆ  ตาม
ทศนิยมที่ก าหนด 
 
๖.  เปรียบเทียบและเรียงล าดับ 
ทศนิยมไม่เกิน  ๓  ต าแหน่งจาก
สถานการณ์ต่างๆ 
 
 
 
๗.   ประมาณผลลัพธ์ของการบวก  
การลบ  การคูณ  การหาร  จาก
สถานการณ์ต่างๆ อย่าง
สมเหตุสมผล 
 
 

หน่ึงและพหุคูณของอีกตัว
หน่ึง 
 
๑.  ทศนิยมไม่เกิน  ๓  
ต าแหน่ง   
 
 
๑.  ทศนิยมไม่เกิน  ๓  
ต าแหน่ง   
 
 
 
 
๑. การบวก  การลบ  การ
คูณ  การหาร 
 
 
 
๑.  ประโยคสัญลักษณ์
แสดงการบวก 
๒. ประโยคสัญลักษณ์
แสดง 
๑.  ประโยคสัญลักษณ์
แสดงการคูณของจ านวน
หลายหลัก  ๒  จ านวน  ที่
มีผลคูณไม่เกิน  ๖   หลัก 
๒.  ประโยคสัญลักษณ์
แสดงการหาร   ที่ตัวต้ังไม่
เกิน  ๖  หลัก   ตัวหารไม่
เกิน  ๒ หลักการลบ 

 
๑.  เปรียบเทียบ
เรียงล าดับเศษส่วน และ
จ านวนคละที่ตัวส่วนตัว
หน่ึงและพหุคูณของอีกตัว
หน่ึง 
 
๑.  อ่านและเขียนทศนิยม
ไม่เกิน  ๓  ต าแหน่ง  
๒.  แสดงปริมาณของสิ่ง
ต่างๆ  และแสดงสิ่งต่างๆ   
 
 
๑.  เปรียบเทียบและ
เรียงล าดับ ทศนิยมไม่เกิน  
๓  ต าแหน่ง 
 
 
 
๑.  ประมาณผลลัพธ์ของ
การบวก  การลบ  การ
คูณ  การหาร  จาก
สถานการณ์ต่างๆ อย่าง
สมเหตุสมผล 
 
๑. เขียนประโยค
สัญลักษณ์แสดงการบวกc
และประโยคสัญลักษณ์
แสดงการลบของจ านวน
นับที่มากกว่า  ๑๐๐,๐๐๐  
และ ๐ 

- ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน
คละและเศษเกิน 
- เศษส่วนที่เท่ากัน เศษส่วนอย่าง
ต่ า 
และเศษส่วนที่เท่ากับจ านวนนับ 
- การเปรียบเทียบ เรียงล าดับ
เศษส่วน 
และจ านวนคละ 
 
ทศนิยม 
- การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่
เกิน 
๓ ต าแหน่ง ตามปริมาณท่ีก าหนด 
- หลัก ค่าประจ าหลัก ค่าของเลข
โดด 
ในแต่ละหลักของทศนิยม และการ
เขียน 
ตัวเลขแสดงทศนิยมในรูกระจาย 
- ทศนิยมที่เท่ากัน 
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ
ทศนิยม 
 
 
การบวก การลบ การคูณ การ
หารจ านวนนับ 
ที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
- การประมาณผลลัพธ์ของการ
บวก 
การลบ การคูณ การหาร 
- การบวกและการลบ 
- การคูณและการหาร 



 

๘.  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก
และประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
ลบของจ านวนนับที่มากกว่า  
๑๐๐,๐๐๐  และ ๐ 
 
๙.  หาค่าของตัวที่ไม่ทราบค่า  ใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณ
ของจ านวนหลายหลัก  ๒  จ านวน  
ที่มีผลคูณไม่เกิน  ๖   หลัก  และ
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาร   
ที่ตัวต้ังไม่เกิน  ๖  หลัก   ตัวหาร
ไม่เกิน  ๒ หลัก 
 
๑๐.  หาผลลัพธ์การบวก  ลบ  
คูณ หารระคนของจ านวนนับและ  
๐    
 
 
๑๑.   แสดงวิธีหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหา ๒ ข้ันตอนของ
จ านวนนับที่มากกว่า  ๑๐๐,๐๐๐   
และ๐ 
 
๑๒.  สร้างโจทย์ปัญหา  ๒  
ข้ันตอนของจ านวนนับและ  ๐   
พร้อมทั้งหาค าตอบ 
 
๑๓.  หาผลบวก  ผลลบ  ของ
เศษส่วนและจ านวนคละที่ตัว

๑.  การบวก  ลบ  คูณ 
หารระคนของจ านวนนับ
และ  ๐ 
 
๑.     โจทย์ปัญหา ๒ 
ข้ันตอนของจ านวนนับที่
มากกว่า  ๑๐๐,๐๐๐   
และ๐ 
 
 
๑.  โจทย์ปัญหา  ๒  
ข้ันตอนของจ านวนนับ
และ  ๐   
 
 
๑.  ผลบวก  ผลลบ  ของ
เศษส่วนและจ านวนคละ 
๑.  โจทย์ปัญหาการบวก
และโจทย์ปัญหาการลบ
เศษส่วนและจ านวนคละ 
 
 
 
๑.  ผลบวก  ผลลบ ของ
ทศนิยมไม่เกิน  ๓ 
ต าแหน่ง 
 
๑.  โจทย์ปัญหาการบวก  
การลบ  ๒  ข้ันตอน ของ
ทศนิยมไม่เกิน  ๓  
ต าแหน่ง 

๒.  หาค่าค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการบวก
และประโยคสัญลักษณ์
แสดงการลบของจ านวน
นับที่มากกว่า  ๑๐๐,๐๐๐  
และ ๐ 
๑.  หาผลลัพธ์ การบวก  
ลบ  คูณ หารระคนของ
จ านวนนับและ  ๐    
 
๑.  แสดงวิธีหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหา ๒ 
ข้ันตอนของจ านวนนับที่
มากกว่า  ๑๐๐,๐๐๐   
และ๐ 
 
๑.  เขียนโจทย์ปัญหา  ๒  
ข้ันตอนของจ านวนนับ
และ  ๐   พร้อมทั้งหา
ค าตอบ 
 
๑.  หาผลบวก  ผลลบ  
ของเศษส่วนและจ านวน
คละที่ตัวส่วนตัวหน่ึงเป็น
พหุคูณของอีกตัวหน่ึง 
๑.  แสดงวิธีหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหาการบวก
และโจทย์ปัญหาการลบ
เศษส่วนและจ านวนคละที่
ตัวส่วนตัวหน่ึงเป็นพหุคูณ
ของอีตัวหน่ึง 

- การบวก ลบ คูณ หารระคน 
- การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้าง 
โจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาค าตอบ 
๑.  เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดง
การคูณของจ านวนหลายหลัก  ๒  
จ านวน  ที่มีผลคูณไม่เกิน  ๖   
หลัก 
๒.  เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดง
การหาร   ท่ีตัวต้ังไม่เกิน  ๖  หลัก   
ตัวหารไม่เกิน  ๒ หลัก 
๓.  หาค่าของตัวที่ไม่ทราบค่า  ใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณ
ของจ านวนหลายหลัก  ๒  จ านวน  
ที่มีผลคูณไม่เกิน  ๖   หลักและ
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาร   
ที่ตัวต้ังไม่เกิน  ๖  หลัก   ตัวหาร
ไม่เกิน  ๒ หลัก 
การบวก การลบเศษส่วน 
- การบวก การลบเศษส่วนและ
จ านวนคละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและ 
โจทย์ปัญหา การลบเศษส่วนและ 
จ านวนคละ 
 
การบวก การลบทศนิยม 
- การบวก การลบทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การ
ลบทศนิยมไม่เกิน ๒ ข้ันตอน 
 
 
 



 

ส่วนตัวหน่ึงเป็นพหุคูณของอีกตัว
หน่ึง 
๑๔.   แสดงวิธีหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์
ปัญหาการลบเศษส่วนและจ านวน
คละที่ตัวส่วนตัวหน่ึงเป็นพหุคูณ
ของอีตัวหน่ึง 
 
๑๕.  หาผลบวก  ผลลบ ของ
ทศนิยมไม่เกิน  ๓ ต าแหน่ง 
 
๑๖.  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก  การลบ  ๒  
ข้ันตอน ของทศนิยมไม่เกิน  ๓  
ต าแหน่ง 
 
 

 
๑.  หาผลบวก  ผลลบ 
ของทศนิยมไม่เกิน  ๓ 
ต าแหน่ง 
 
๑.  แสดงวิธีหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหาการบวก  
การลบ  ๒  ข้ันตอน ของ
ทศนิยมไม่เกิน  ๓  
ต าแหน่ง 

 
 

 
สาระท่ี  ๑   จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐาน มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช ้
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

(มีการจัดการเรียน การสอน 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน แต่ไม่วัดผล) 

  แบบรูป 
- แบบรูปของจ านวนที่เกิดจากการ
คูณ 
การหารด้วยจ านวนเดียวกัน 
 
 

  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระท่ี ๒  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด  และน าไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 
๒.วัดและสร้างมุม โดยใช้โพร
แทรกเตอร์ 
๓.แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับ ความยาวรอบ
รูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก  
 

๑.เวลา 
๒.วัดและสร้างมุมโดยใช้โพร
แทรกเตอร์ 
๓.วิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับความยาว
รอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 

-บอกระยะเวลาเป็นวินาที
นาที  ชั่วโมง  วัน  สัปดาห์  
เดือนปี 
-เปรียบเทียบระยะเวลา
โดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยเวลา 
-โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 
-วัดขนาดของมุมโดยใช้
โพรแทรกเตอร์ 
 -สร้างมุมเมื่อก าหนด
ขนาดของมุม 
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 -หาความยาวรอบรูปของ
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  

เวลา 
-การบอกระยะเวลาเป็นวินาทีนาที  
ชั่วโมง  วัน  สัปดาห์  เดือนปี 
-การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา 
 -การอ่านตารางเวลา 
 -การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 
การวัดและสร้างมุม 
-การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพร
แทรกเตอร์ 
 -การสร้างมุมเมื่อก าหนดขนาดของ
มุม 
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

- - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

-หาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉาก 
 -แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาวรอบรูป และ
พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก 

 -ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉาก  
-พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 -การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาวรอบรูป และพ้ืนที่ของ
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

สาระท่ี ๒  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง  รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.จ าแนกชนิดของมุม  บอกชื่อมุม
ส่วนประกอบของมุมและเขียน
สัญลักษณ์แสดงมุม  
๒.สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อ
ก าหนดความยาวของด้าน 

๑.ชนิดของมุม  บอกชื่อมุม
ส่วนประกอบของมุมและ
เขียนสัญลักษณ์แสดงมุม 
๒.การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก  
 

๑.จ าแนกชนิดของมุมและ
บอกชื่อมุม ส่วนประกอบ
ของมุมและเขียน
สัญลักษณ์แสดงมุม  
๒.สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
เมื่อก าหนดความยาวของ
ด้าน 

รูปเรขาคณิต 
 -ระนาบ จุดเส้นตรงรังสสี่วนของ
เส้นตรง และสัญลักษณ์แสดง
เส้นตรง รังสสี่วนของเส้นตรง  
-มุม  
oส่วนประกอบของมุม 
oการเรียกชื่อมุม   
oสัญลักษณ์แสดงมุม 
oชนิดของมุม  
-ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก  
-การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 

- - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 
 
 
 
 

 



 

สาระท่ี ๓  สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติและใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง
 ตารางสองทางในการหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา  

การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิ
แท่ง  ตารางสองทางใน
การหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา 

อ่านและเขียนแผนภูมิแท่ง 
ตารางสองทาง  
 

การน าเสนอข้อมูล 
-การอ่านและการเขียนแผนภูมิ
แท่ง  (ไม่รวมการย่นระยะ)  
-การอ่านตารางสองทาง 
(two-way table) 
 

- - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 
สาระท่ี ๑  จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน  ระบบจ านวน  การด าเนินการของจ านวน ผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการ  สมบัติของการ
ด าเนินการ 



 

และน าไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัว
ประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ 
๑,๐๐๐ในรูปทศนิยม๒.แสดงวิธี
หาค าตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้
บัญญัติไตรยางศ์ 
๓.หาผลบวกผลลบของเศษส่วน
และจ านวนคละ 
๔.หาผลคูณผลหารของเศษส่วน
และจ านวนคละ 
๕.แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  
การหารเศษส่วน ๒  ข้ันตอน  
๖.หาผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณ
เป็นทศนิยมไม่เกิน ๓
 ต าแหน่ง  
๗.หาผลหารที่ตัวต้ังเป็นจ านวนนับ
หรือทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง
และตัวหาร เป็นจ านวน
นับผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓
ต าแหน่ง  
๘.แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  
การหารทศนิยม  ๒  ข้ันตอน 
๙.แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา ร้อยละไม่เกิน  ๒  
ข้ันตอน 

-ความสัมพันธ์ระหว่าง
เศษส่วนและทศนิยม 
 -ค่าประมาณของทศนิยม
ไม่เกิน๓  ต าแหน่งที่เป็น
จ านวนเต็มทศนิยมที ๑ 
ต าแหน่งและ ๒ต าแหน่ง
การใช้เครื่องหมาย≈ 
-การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้
บัญญัติไตรยางศ์ 
-การเปรียบเทียบเศษส่วน
การบวก  การลบของ
เศษส่วน การคูณ การหาร
ของเศษส่วน และ การ
บวก  ลบ  คูณ   หาร
ระคนของเศษส่วนและ
จ านวนคละ 
 -การแก้โจทย์ปัญหา
เศษส่วนและจ านวนคละ 
-วิธีการหาผลลัพธ์ของการ
บวก  การลบ  การคูณ  
การหารทศนิยม 
-ธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก  การลบ  
การคูณ  การหารทศนิยม  
๒  ข้ันตอน 

-หาความสัมพันธ์ระหว่าง
เศษส่วนและทศนิยม 
 -หาค่าประมาณของ
ทศนิยมไม่เกิน๓  ต าแหน่ง
ที่เป็นจ านวนเต็มทศนิยมที 
๑ ต าแหน่งและ ๒
ต าแหน่งและการใช้
เครื่องหมาย≈ 
 -แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้
บัญญัติไตรยางศ์ 
-เปรียบเทียบเศษส่วนและ
จ านวนคละ  
-หาผลบวก  ลบ คูณ หาร
ของเศษส่วนและจ านวน
คละ 
-หาผลบวก  ลบ  คูณ   
หารระคนของเศษส่วน
และจ านวนคละ 
 -แก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน
และจ านวนคละ 
-การหาค่าประมาณ
ผลลัพธ์ของการบวก  การ
ลบ  การคูณ  การหาร
ทศนิยม 
 -หาผลคูณ หารทศนิยม 

ทศนิยม 
 -ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วน
และทศนิยม 
 -ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน๓  
ต าแหน่งที่เป็นจ านวนเต็มทศนิยม
ที ๑ ต าแหน่งและ ๒ต าแหน่ง การ
ใช้เครื่องหมาย≈ จ านวนนับและ 
๐ การบวก การลบ การคูณ และ
การหาร 
 -การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้
บัญญัติไตรยางศ์ 
เศษส่วน และการบวก การลบ 
การคูณ  การหารเศษส่วน 
 -การเปรียบเทียบเศษส่วนและ
จ านวนคละ  
-การบวก  การลบของเศษส่วน
และจ านวนคละ 
-การคูณ การหารของเศษส่วนและ
จ านวนคละ 
-การบวก  ลบ  คูณ   หารระคน
ของเศษส่วนและจ านวนคละ 
 -การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและ
จ านวนคละ 
การคูณ การหารทศนิยม  
-การประมาณผลลัพธ์ของการบวก  
การลบ  การคูณ  การหารทศนิยม 

 
- 

 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
  
 
 



 

-อ่านและเขียนร้อยละหรือ
เปอร์เซ็นต์   
-วิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา ร้อยละไม่เกิน  
๒  ข้ันตอน 

 และแก้โจทย์ปัญหา
เก่ียวกับทศนิยม  
-อ่านและเขียนร้อยละหรือ
เปอร์เซ็นต์ 
 -แก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 

 -การคูณทศนิยม  
-การหารทศนิยม 
 -การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ทศนิยม  
ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์  
-การอ่านและการเขียนร้อยละหรือ
เปอร์เซ็นต์ 
 -การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 

 
 
 

 
 
สาระท่ี ๒  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด  และน าไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีการ
เปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม 
๒.แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีการ
เปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม
  
๓.แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของ
ภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  

-ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย
ความยาวเซนติเมตรกับ
มิลลิเมตร เมตรกับ
เซนติเมตร กิโลเมตรกับ
เมตร  โดยใช้ความรู้เรื่อง
ทศนิยม 
-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาว  โดยใช้ความรู้
เรื่องการเปลี่ยนหน่วย
 และทศนิยม 

-หาความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยความยาวเซนติเมตร
กับมิลลิเมตรเมตรกับ
เซนติเมตร กิโลเมตรกับ
เมตร  โดยใช้ความรู้เรื่อง
ทศนิยม 
-แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาว  โดยใช้ความรู้
เรื่องการเปลี่ยนหน่วยและ
ทศนิยม 

ความยาว 
 -ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความ
ยาวเซนติเมตรกับมิลลิเมตรเมตรกับ
เซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร  โดย
ใช้ความรู้เรื่องทศนิยม 
-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาว  โดยใช้ความรู้เรื่องการเปลี่ยน
หน่วย และทศนิยม 
น้ าหนัก 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

๔.แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของ
รูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ ของ
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  
 

-ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย
น้ าหนัก กิโลกรัมกับกรัมโดย
ใช้ความรู้เรื่องทศนิยม
  
-วิธีการแก้โจทย์ปัญหา
เก่ียวกับน้ าหนัก โดยใช้
ความรู้เรื่องการเปลี่ยน
หน่วยและทศนิยม 
-วิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและ
ความจุของภาชนะทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก  
-วิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับความยาว
รอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและ
พ้ืนที่ ของรูปสี่เหลี่ยมด้าน
ขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนม
เปียกปูน 

-บอกความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยน้ าหนัก
กิโลกรัมกับกรัมโดยใช้
ความรู้เรื่องทศนิยม  
-แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
น้ าหนัก โดยใช้ความรู้เรื่อง
การเปลี่ยนหน่วยและ
ทศนิยม 
-หาปริมาตรของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉากและความ
จุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก  
-บอกความสัมพันธ์
ระหว่างมิลลิลิตร ลิตร  
ลูกบาศก์เซนติเมตรและ
ลูกบาศก์เมตร  
-การแก้โจทย์ปัญหา
เก่ียวกับปริมาตร ของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและ
ความจุของภาชนะทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 
-หาความยาวรอบรูปของ
รูปสี่เหลี่ยม 
 –หาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม
ด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยม
ขนมเปียกปูน 
 -แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาวรอบรูป ของรูป
สี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูป
สี่เหลี่ยมด้านขนานและรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

-ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ าหนัก
 กิโลกรัมกับกรัมโดยใช้
ความรู้เรื่องทศนิยม  
-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนัก 
โดยใช้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนหน่วย
และทศนิยม 
ปริมาตรและความจุ 
 -ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
และ ความจุของภาชนะทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก  
-ความสัมพันธ์ระหว่างมิลลิลิตรลิตร  
ลูกบาศก์เซนติเมตรและลูกบาศก์
เมตร  
-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตร ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
และความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก 
รูปเรขาคณิตสองมิติ 
 -ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม –
พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและ
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
 -การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาวรอบรูป ของรูปสี่เหลี่ยมและ
พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและ
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 



 

 
 

 
 
สาระท่ี ๒  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง  รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง
ให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของ
เส้นตรงที่ก าหนดให้ 
๒.จ าแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณา
จากสมบัติของรูป  
๓.สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ  เมื่อ
ก าหนดความยาวของด้านและขนาด
ของมุม หรือเมื่อก าหนดความยาว
ของเส้นทแยงมุม 
๔.บอกลักษณะของปริซึม 

-เส้นต้ังฉากและสัญลักษณ์
แสดงการต้ังฉาก 
 -เส้นขนานและสัญลักษณ์
แสดงการขนาน 
 -การสร้างเส้นขนาน 
 -มุมแย้ง มุมภายในและมุม
ภายนอก ที่อยู่บนข้าง
เดียวกันของเส้นตัดขวาง 
(Transversal) 
-ลักษณะของปริซึม 

-สร้างเส้นตรงหรือส่วน
ของเส้นตรงให้ขนานกับ
เส้นตรงหรือส่วนของ
เส้นตรงที่ก าหนดให้ 
-จ าแนกรูปสี่เหลี่ยมโดย
พิจารณาจากสมบัติของรูป  
-สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง 
ๆ  เมื่อก าหนดความยาว
ของด้านและขนาดของมุม
 หรือเมื่อก าหนด
ความยาวของเส้นทแยงมุม 
-บอกลักษณะของปริซึม 
 
 
 
 

รูปเรขาคณิต  
-เส้นต้ังฉากและสัญลักษณ์แสดงการ
ต้ังฉาก 
 -เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการ
ขนาน 
 -การสร้างเส้นขนาน 
 -มุมแย้ง มุมภายในและมุม
ภายนอก ที่อยู่บนข้างเดียวกันของ
เส้นตัดขวาง (Transversal) 
รูปเรขาคณิตสองมิติ 
-ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม 
 -การสร้างรูปสี่เหลี่ยม 
รูปเรขาคณิตสามมิติ 
 -ลักษณะและส่วนต่างๆของปริซึม 

- - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 
สาระท่ี ๓  สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติและใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 



 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา  
๒.เขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่
เป็นจ านวนนับ 

-การอ่านและการเขียน
แผนภูมิแท่ง 
 -การอ่านกราฟเส้น 
 

-อ่านและการเขียน
แผนภูมิแท่ง 
 -อ่านกราฟเส้น 
 

การน าเสนอข้อมูล 
 -การอ่านและการเขียนแผนภูมิ
แท่ง 
 -การอ่านกราฟเส้น 
 
 

- - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 
สาระท่ี ๑  จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน   ผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการ
ด าเนินการ และน าไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 



 

๑.เปรียบเทียบเรียงล าดับ
เศษส่วนและจ านวนคละจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ 
๒.เขียนอัตราส่วนแสดงการ
เปรียบเทียบปริมาณ
 ๒ ปริมาณ จาก
ข้อความหรือสถานการณ์โดย
ที่ปริมาณแต่ละปริมาณเป็น
จ านวนนับ 
 ๓.หาอัตราส่วนที่เท่ากับ
อัตราส่วนที่ก าหนดให้ 
๔.หา ห.ร.ม.  ของจ านวนนับ
ไม่เกิน  ๓จ านวน 
 ๕.หาค.ร.น. ของจ านวนนับไม่
เกิน ๓จ านวน  
๖.แสดงวิธีหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหา  โดยใช้ความรู้
เก่ียวกับ ห.ร.ม.และค.ร.น. 
๗.หาผลลัพธ์ของการบวก  ลบ  
คูณ หารระคนของ
เศษส่วนและจ านวนคละ  
๘.แสดงวิธีหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหาเศษส่วนและ
จ านวนคละ  ๒-๓  ข้ันตอน  
๙.หาผลหารของทศนิยมที่
ตัวหารและผลหารเป็นทศนิยม
ไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง  
๑๐.แสดงวิธีหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหาการบวก  
การลบ การคูณ การหาร
ทศนิยม ๓ ข้ันตอน  

-การเปรียบเทียบและ
เรียงล าดับเศษส่วนและ
จ านวนคละโดยใช้ความรู้
เรื่องค.ร.น 
-อัตราส่วน  อัตราส่วนที่
เท่ากันและมาตราส่วน 
-ตัวประกอบจ านวนเฉพาะ
 ตัวประกอบ
เฉพาะ  และการแยกตัว
ประกอบ  
-ห.ร.ม.และค.ร.น.  
-การแก้โจทย์ปัญหา
เก่ียวกับ ห.ร.ม.และค.ร.น. 
-การบวก   การลบ
เศษส่วนและจ านวนคละ  
โดยใช้ความรู้เรื่องค.ร.น. 
 -การบวก  ลบ  คูณ
 หารระคนของ
เศษส่วนและจ านวนคละ  
-การแก้โจทย์ปัญหา
เศษส่วนและจ านวนคละ  
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
เศษส่วนและทศนิยม  
-การหารทศนิยม 
 -การแก้โจทย์ปัญหา
เก่ียวกับทศนิยม (รวม
การแลกเงินต่างประเทศ) 
-วิธีการแก้โจทย์ปัญหา
อัตราส่วนและมาตรส่วน 
-การแก้โจทย์ปัญหาร้อย
ละ 

-เปรียบเทียบและ
เรียงล าดับเศษส่วนและ
จ านวนคละโดยใช้ความรู้
เรื่องค.ร.น 
-เขียนอัตราส่วน  
อัตราส่วนที่เท่ากันและ
มาตราส่วน 
-หาตัวประกอบจ านวน
เฉพาะ ตัวประกอบ
เฉพาะ  และการแยกตัว
ประกอบ  
-หาห.ร.ม.และค.ร.น.  
-แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ 
ห.ร.ม.และค.ร.น.  
 
-หาผลบวก   ผลลบ
เศษส่วนและจ านวนคละ  
โดยใช้ความรู้เรื่องค.ร.น. 
 -หาผลลัพธ์ของการบวก  
ลบ  คูณ หารระคนของ
เศษส่วนและจ านวนคละ  
-แก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน
และจ านวนคละ  
-บอกความสัมพันธ์
ระหว่างเศษส่วนและ
ทศนิยม  
-หารทศนิยม 
-วิธีหาค าตอบการแก้โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม
 (รวมการแลก
เงินต่างประเทศ) 

เศษส่วน 
 -การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ
เศษส่วนและจ านวนคละโดยใช้
ความรู้เรื่องค.ร.น 
อัตราส่วน 
 -อัตราส่วน  อัตราส่วนที่เท่ากัน
และมาตราส่วน 
จ านวนนับและ ๐ 
 -ตัวประกอบจ านวนเฉพาะ ตัว
ประกอบเฉพาะ  และการแยกตัว
ประกอบ  
-ห.ร.ม.และค.ร.น.  
-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ 
ห.ร.ม.และค.ร.น. 
การบวก การลบ การคูณ การ
หารเศษส่วน 
 -การบวก   การลบเศษส่วนและ
จ านวนคละ  โดยใช้ความรู้เรื่อง
ค.ร.น. 
 -การบวก  ลบ  คูณ หาร
ระคนของเศษส่วนและจ านวนคละ  
-การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและ
จ านวนคละ  
ทศนิยม และการบวก การลบ 
การคูณ การหาร 
 - ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วน
และทศนิยม  
-การหารทศนิยม 
 -การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ทศนิยม (รวมการแลกเงิน
ต่างประเทศ) 

 
- 

 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
  
 
 



 

๑๑. แสดงวิธีหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหาอัตราส่วน  
๑๒.แสดงวิธีหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหาร้อยละ ๒-๓  
ข้ันตอน  
 

 -แก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน
และมาตรส่วน 
-แก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 

อัตราส่วนและรอ้ยละ 
 -การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน
และมาตรส่วน  
-การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 

 
 
 

 
 

สาระท่ี ๑  จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.แสดงวิธีคิดและหาคาตอบ
ของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 

  แบบรูป  
-กรแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 

 
- 

 
  
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
  
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
สาระท่ี ๒  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด  และน าไปใช้ 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับ ปริมาตรของ
รูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
๒.แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับ  ความยาวรอบ
รูปและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม  
๓.แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับ  ความยาวรอบรูป
และพ้ืนที่ของวงกลม 

  ปริมาตรและความจุ 
 -ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสาม
มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก 
 -การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
ปริมาตร ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
ที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก 
รูปเรขาคณิตสองมิติ 
-ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
สามเหลี่ยม 
 -มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม 
 -ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของ
รูปหลายเหลี่ยม 
 -การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
หลายเหลี่ยม  
-ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของ
วงกลม  

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม 

 
สาระท่ี ๒  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์ รูป เรขาคณิต สมบัติ ของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง  รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.จ าแนกรูปสามเหลี่ยมโดย
พิจารณาจากสมบัติของรูป  
๒.สร้างรูปสามเหลี่ยมเม่ือก าหนด
ความยาวของด้านและขนาดของ
มุม 
๓.บอกลักษณะของรูปเรขาคณิต
สามมิติชนิดต่างๆ  
๔.ระบุรูปเรขคณิตสามมิติที่
ประกอบจากรูปคลี่และระบรุูปคลี่
ของรูปเรขาคณิต สามมิติ 

  รูปเรขาคณิตสองมิติ 
 -ชนิดและสมบัติของรูป
สามเหลี่ยม 
 -การสร้างรูปสามเหลี่ยม  
-ส่วนต่าง ๆของวงกลม  
-การสร้างวงกลม 
รูปเรขาคณิตสามมิติ 
 -ทรงกลม  ทรงกระบอก
 กรวยพีระมิด  
-รูปคลี่ของทรงกระบอก  กรวย
ปริซึม พีระมิด 

- - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระท่ี ๓  สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.๓.๑   เข้าใจกระบวนการทางสถิติและใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา  



 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
๑.ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลม
ในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
  
 
 
 
 

  การน าเสนอข้อมูล 
 -การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 

- - ใฝ่เรียนรู ้
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 
 
 
 v 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
สาระที ่๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบ
นิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญัหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทาง
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 



 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 ๑.ระบุช่ือพืชและสัตว์ที่อาศัย
อยู่บริเวณต่างๆจากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้  
๒.บอกสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกับการด ารงชีวิต 
ของสัตว์ในบริเวณท่ีอาศัยอยู่
  

๑. บอกช่ือพืชและสัตว์ที่
อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ
จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
๒.บอกสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิต ของบริเวณท่ี
อาศัยอยู่ 

๑.ระบุช่ือพืชและ
สัตว์ที่อาศัยอยู่
บริเวณต่างๆจาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
๒.ส ารวจ
สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิต ของ
บริเวณท่ีอาศัยอยู่ 

•บริเวณต่างๆในท้องถิ่น เช่นสนามหญ้า
ใต้ต้นไม้ สวนหย่อมแหล่งน้ า อาจ
พบพืชและสัตว์หลายชนิด อาศัยอยู่
   
•บริเวณท่ีแตกต่างกันอาจพบพืชและสัตว์
แตกต่างกันเพราะสภาพแวดล้อมของแต่
ละบริเวณจะมีความเหมาะสมต่อการ
ด าเนินชีวิตของพืชและสัตว์ท่ีอาศัยอยู่
บริเวณ เช่น สระน้ า มีน้ าเป็นท่ีอยู่อาศัย
ของหอย ปลา สาหร่าย เป็นท่ีหลบภัย
และมีแหล่งอาหารของหอยและปลา 
บริเวณต้นมะม่วงเป็น 

 ด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ 
  

 ๑. มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

๒. เห็นคุณค่าของการ
น าความรู้ 

๓. ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๔. ใฝ่เรียน 
๕. รู้มุ่งมั่นในการ

ท างาน 

   แหล่งท่ีอยู่ และมีอาหารส าหรับกระรอก
และมด 

 ถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณท่ีพืชและสัตว์
อาศัยอยู่มีการเปล่ียนแปล จะมีผลต่อการ
ด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ 
 

  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที ่๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑.ระบุช่ือบรรยายลักษณะและบอก
หน้าท่ีของ ส่วนต่างๆของร่างกาย
มนุษย์สัตว์และพืชรวมทั้งบรรยายการ
ท าหน้าท่ีร่วมกันของส่วนต่างๆ
 ของร่างกายมนุษย์ในการท า
กิจกรรมต่างๆ 
จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้  
๒.ตระหนักถึงความส าคัญของส่วน
ต่างๆของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแล

๑.บอกช่ือบรรยาย
ลักษณะและบอก
หน้าท่ีของ ส่วนต่างๆ
ของร่างกายมนุษย์สัตว์
และพืชรวมทั้งบรรยาย
การท าหน้าท่ีร่วมกัน
ของส่วนต่างๆของ
ร่างกายมนุษย์ในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ 

๑.ระบุช่ือบรรยาย
ลักษณะและบอกหน้าท่ี
ของ ส่วนต่างๆของ
ร่างกายมนุษย์สัตว์และ
พืชรวมทั้งบรรยายการ
ท าหน้าท่ีร่วมกันของ
ส่วนต่างๆของร่างกาย
มนุษย์ในการท ากิจกรรม

•มนุษย์มีส่วนต่างๆท่ีมีลักษณะ
และหน้าท่ีแตกต่างกันเพื่อให้
เหมาะสมในการด ารงชีวิต 
เช่น ตามีหน้าท่ีไว้มองดูโดยมี
หนังตาและขนตาเพื่อป้องกัน
อันตรายให้กับตาหู มีหน้าท่ี
รับฟังเสียงโดยมีใบหูและรูหู
เพื่อเป็นทางผ่านของเสียงปาก

 ๑. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
๒. เห็นคุณค่าของการน า

ความรู้ 
๓. ไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. มุ่งมั่นในการท างาน 



 

ส่วนต่างๆอย่าง ถูกต้อง ให้ปลอดภัย
และรักษาความสะอาด  
อยูเ่สมอ 

จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้
  
๒.บอกความส าคัญของ
ส่วนต่างๆของ ร่างกาย
ตนเองโดยการดูแล
ส่วนต่างๆอย่างถูกต้อง
 ให้ปลอดภัย
และรักษาความสะอาด
อยู่เสมอ 

ต่างๆจากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 
๒.ตระหนักถึง
ความส าคัญของส่วน
ต่างๆของ ร่างกาย
ตนเอง โดยการดูแล
ส่วนต่างๆอย่างถูกต้อง
ให้ปลอดภัยและรักษา
ความสะอาด  
อยู่เสมอ 

มีหน้าท่ีพูด กินอาหาร
 มีช่องปากและมี  
ริมฝีปากบนล่าง แขนและมือ
มีหน้าท่ี ยก หยิบ  จับมีท่อน
แขนและนิ้วมือท่ีขยับได้สมอง
มีหน้าท่ี ควบคุมการท างาน
ของส่วนต่างๆของร่างกาย อยู่
ในกะโหลกศรีษะโดยส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย 

   จะท าหน้าท่ีร่วมกันในการท า
กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
•สัตว์มีหลายชนิดแต่ละชนิดมี
ส่วนต่างๆท่ีมีลักษณะและ
หน้าท่ีแตกต่างกันเพื่อให้
เหมาะสมในการด ารงชีวิตเช่น
ปลามีครีบเป็นแผ่นส่วนกบ  
เต่า แมว มีขา  ๔ ขา
และมีเท้าส าหรับใช้ในการ 
เคล่ือนท่ี  
•พืชมีส่วนต่างๆ ท่ีมีลักษณะ
และหน้าท่ีแตกต่างกันเพื่อให้
เหมาะสมในการด ารงชีวิต
โดยท่ัวไปรากมี ลักษณะเรียว
ยาวและแตกแขนงเป็นราก
เล็กๆท าหน้าท่ีดูดน้ าล าต้นมี
ลักษณะเป็นทรงกระบอก ต้ัง

  



 

ตรงและมีกิ่งก้าน ท าหน้าท่ีชู
กิ่งก้าน ใบและดอกใบมี
ลักษณะเป็นแผ่นแบน 
  

   ท าหน้าท่ี สร้างอาหาร
นอกจากนี้พืชหลายชนิดอาจมี
ดอก ท่ีมีสีรูปร่างต่าง ๆ ท า
หน้าท่ีสืบพันธุ์ รวมทั้งมีผล 
ท่ีมีเปลือกมีเนื้อห่อหุ้มเมล็ด
และมีเมล็ด ซึ่งสามารถงอก
เป็นต้นใหม่ได้ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที ่๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและ
ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 



 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑.อธิบายสมบัติท่ีสังเกตได้ของ
วัสดุท่ีใช้ท าวัตถุซึ่งท าจากวัสดุ
ชนิดเดียวหรือหลายชนิด
ประกอบกัน โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์  
๒.ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่ม
วัสดุตามสมบัติท่ีสังเกตได 

๑.อธิบายสมบัติท่ีสังเกตได้
ของวัสดุท่ีใช้ท าวัตถุซึ่งท าจาก
วัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิด
ประกอบกัน โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
๒.บอกชนิดของวัสดุและจัด
กลุ่มวัสดุตามสมบัติท่ีสังเกต
ได 

๑.สังเกตได้ของวัสดุท่ี
ใช้ท าวัตถุซึ่งท าจาก
วัสดุชนิดเดียวหรือ
หลายชนิดประกอบกัน 
โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
๒.ระบุชนิดของวัสดุ
และจัดกลุ่มวัสดุตาม
สมบัติท่ีสังเกตได้ 

•วัสดุท่ีใช้ท าวัตถุท่ีเป็นของ
เล่น ของใช้ มีหลายชนิด
 เช่น ผ้า แก้ว พลาสติก ยาง
 ไม้ อิฐ หิน กระดาษ
 โลหะ วัสดุแต่ละชนิดมี
สมบัติท่ีสังเกตได้ต่าง ๆ
 เช่น สี นุ่มแข็ง ขรุขระ
 เรียบ ใสขุ่นยืดหดได้ 
 บิดงอได้  
•สมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุแต่
ละชนิดอาจเหมือนกันซึ่ง
สามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์ใน
การจัดกลุ่มวัสดุได้  
•วัสดุบางอย่างสามารถน ามา
ประกอบกันเพื่อ ท าเป็นวัตถุ
ต่างๆเช่นผ้าและกระดุมใช้ท า
เส้ือไม้และโลหะ ใช้ท ากระทะ
  

 ๑. มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

๒. เห็นคุณค่าของการน า
ความรู้ 

๓. ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. มุ่งมั่นในการท างาน 

สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปล่ียนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติ ของ
คล่ืน ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  
 รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 

๑.บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการ
เคล่ือนท่ี ของเสียงจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

๑.อธิบายการเกิดเสียง
และทิศทางการ
เคล่ือนท่ี ของเสียงจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑.บรรยายการเกิด
เสียงและทิศทางการ
เคล่ือนท่ี ของเสียงจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

• เสียงเกิดจากการส่ันของวัตถุ 
วัตถุท่ีท าให้เกิดเสียงเป็น
แหล่งก าเนิดเสียง ซึ่งมีท้ัง
แหล่งก าเนิดเสียงตาม
ธรรมชาติและแหล่งก าเนิด
เสียงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เสียง
เคล่ือนท่ีออกจากแหล่งก าเนิด
เสียงทุกทิศทาง 
 

 

 ๑. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
๒. เห็นคุณค่าของการน า

ความรู้ 
๓. ไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 
 
 
 
สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
 มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ  
 ท่ีส่งผลต่อส่ิงมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑.ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าใน
เวลากลางวันและกลางคืนจากข้อมูล
ท่ีรวบรวมได้ 

๑.อธิบายดาวที่ปรากฏบน
ท้องฟ้าในเวลากลางวัน
และกลางคืนจากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 

๑.ระบุดาวที่ปรากฏบน
ท้องฟ้าในเวลากลางวัน
และกลางคืนจากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 

•บนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวง
จันทร์ และดาว ซึ่งในเวลา
กลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย์
 และอาจมองเห็นดวงจันทร์บาง

 ๑. มีเจตคติทาวิทยาศาสตร์ 
๒. เห็นคุณค่าของการน า

ความรู้ 
๓. ไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน 



 

๒.อธิบายสาเหตุท่ีมองไม่เห็นดาว
ส่วนใหญ่ในเวลากลางวันจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๒.อธิบายสาเหตุท่ีมองไม่
เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลา
กลางวันจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

๒.อธิบายสาเหตุท่ีมองไม่
เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลา
กลางวันจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

เวลาในบางวัน แต่ไม่สามารถ
มองเห็นดาว  
•ในเวลากลางวันมองไม่เห็นดาว
ส่วนใหญ่เนื่องจาก แสงอาทิตย์
สว่างกว่าจึงกลบแสงของดาว
 ส่วนใน เวลากลางคืนจะมองเห็น
ดาวและมองเห็น ดวงจันทร์เกือบ
ทุกคืน 

๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 
 
สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปล่ียนแปลง ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปล่ียนแปลง  
 ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑.อธิบายลักษณะภายนอกของหิน
จากลักษณะ เฉพาะตัวที่สังเกตได้ 

๑.อธิบายลักษณะ
ภายนอกของหินจาก
ลักษณะ เฉพาะตัวที่สังเกต
ได้ 

สังเกตลักษณะภายนอก
ของหินจากลักษณะ 
เฉพาะตัวที่สังเกตได้ 

•หินท่ีอยู่ในธรรมชาติมีลักษณะ
ภายนอกเฉพาะตัวที่สังเกตได้ 
เช่น สี ลวดลาย น้ าหนัก ความ
แข็ง และเนื้อหิน  
 

 ๑. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
๒. เห็นคุณค่าของการน า

ความรู้ 
๓. ไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็น ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการ
เรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ

เรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑.แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลอง
ผิดลองถูกการเปรียบเทียบ  

๑.อธิบายอย่างง่ายโดยใช้
การลองผิดลองถูกการ
เปรียบเทียบ 

๑.แก้ปัญหาอย่างง่ายโดย
ใช้การลองผิดลองถูกการ
เปรียบเทียบ  

•การแก้ปัญหาให้ประสบ
ความส าเร็จท าได้โดยใช้ ขั้นตอน
การแก้ปัญหา  
•ปัญหาอย่างง่าย เช่นเกมเขาวงกต
 เกมหา จุดแตกต่างของภาพ
 การจัดหนังสือใส่กระเป๋า 

 - ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ี
จะศึกษา ตามท่ีก าหนดให้
และตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต 

ส ารวจตรวจสอบ ศึกษา
ค้นคว้า โดยใช้ความคิด
ของตนเอง ของกลุ่ม และ
ของครู  
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ

ท่ีเหมาะสมในการส ารวจ 
 

 

๒.แสดงล าดับข้ันตอนการท างาน
หรือการแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้
ภาพสัญลักษณ์หรือข้อความ 

บอกข้ันตอนการท างาน
หรือการแก้ปัญหา อย่าง
ง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์
หรือข้อความ 

แสดงล าดับข้ันตอนการ
ท างานหรือการแก้ปัญหา 
อย่างง่ายโดยใช้ภาพ
สัญลักษณ์หรือข้อความ 

•การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา
 ท าได้โดยการ เขียนบอกเล่า
 วาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์
 •ปัญหาอย่างง่าย เช่นเกมเขาวงกต
เกมหาจุดแตกต่างของภาพการจัด
หนังสือใส่กระเป๋า 
 
 
 

 



 

ตัวชีวัด รู้อะไร ท าอะไร สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๓.เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือส่ือ 

อธิบายวิธีการเขียน
โปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือส่ือ 

เขียนโปรแกรมอย่างง่าย
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ 

•การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้าง
ล าดับของค าส่ัง ให้คอมพิวเตอร์
ท างาน  
•ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียน
โปรแกรมส่ังให้   
ตัวละครย้ายต าแหน่งย่อขยาย
ขนาด เปล่ียนรูปร่าง  
•ซอฟต์แวร์หรือส่ือท่ีใช้ในการ
เขียนโปรแกรม เช่น ใช้บัตร
ค าส่ังแสดงการเขียนโปรแกรม,
 Code.org 

 - ส ารวจตรวจสอบ 
- แสดงความคิดเห็นเป็น

กลุ่ม และรวบรวมเป็น
ความรู้ 
- บันทึกและอธิบายผลการ

สังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ แผนภาพ 

หรือค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วยวาจา

ให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการ
และผลของงาน 

 

๔.ใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดเก็บ
เรียกใช้ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ 

อธิบายการใช้เทคโนโลยีใน
การสร้างจัดเก็บเรียกใช้
ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ 

ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
จัดเก็บเรียกใช้ข้อมูล ตาม
วัตถุประสงค์ 

•การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี
เบ้ืองต้น เช่นการใช้ เมาส์
 คีย์บอร์ดจอสัมผัสการเปิด-ปิด
 อุปกรณ์ เทคโนโลยี  
•การใช้งานซอฟต์แวร์เบ้ืองต้น
 เช่นการเข้าและ ออกจาก
โปรแกรมการสร้างไฟล์ การ
จัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์ ท าได้ใน
โปรแกรม เช่นโปรแกรม 
ประมวลค าโปรแกรมกราฟิก
 โปรแกรมน าเสนอ  

 



 

ตัวชีวัด รู้อะไร ท าอะไร สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๕.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัยปฏิบัติ ตามข้อตกลงในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันดูแล รักษา
อุปกรณ์เบ้ืองต้นใช้งานอย่าง
เหมาะสม 

  •การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่าง
เป็นระบบจะท าให้ เรียกใช้
 ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 

  

   •การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย เช่น รู้จัก
ข้อมูลส่วนตัวอันตรายจากการ
เผยแพร่ ข้อมูลส่วนตัวและไม่บอก
ข้อมูลส่วนตัวกับ  
บุคคลอื่นยกเว้นผู้ปกครองหรือครู
 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง เมื่อต้องการความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน 

 

 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเขา้และออกจากเซลล ์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่
ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะตา่ง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทัง้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 



 

๑. ระบุว่าพืชต้องการแสงและ
น้ า เพื่อการเจริญเติบโต โดย
ใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์  
๒. ตระหนักถึงความจ าเป็นท่ี
พืชต้องได้รับน้ าและแสงเพื่อ
การเจริญเติบโต โดยดูแลพืช
ให้ได้รับส่ิงดังกล่าวอย่าง
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.บอกพืชต้องการแสง
และน้ า เพื่อการ
เจริญเติบโต โดยใช้
ข้อมูลจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
๒.บอกความจ าเป็นที่
พืชต้องได้รับน้ าและ
แสงเพื่อการ
เจริญเติบโต โดยดูแล
พืชให้ได้รับส่ิงดังกล่าว
อย่างเหมาะสม 
 

๑. ระบุว่าพืชต้องการแสงและ
น้ า เพื่อการเจริญเติบโต โดย
ใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์  
๒. ตระหนักถึงความจ าเป็นท่ี
พืชต้องได้รับน้ าและแสงเพื่อ
การเจริญเติบโต โดยดูแลพืช
ให้ได้รับส่ิงดังกล่าวอย่าง
เหมาะสม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   พืชต้องการน้ า แสง เพื่อการ
เจริญเติบโต 
 

 

 - ต้ังค าถามเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีจะศึกษา ตามท่ี
ก าหนดให้และตาม
ความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต 

ส ารวจตรวจสอบ 
ศึกษาค้นคว้า โดยใช้
ความคิดของตนเอง 
ของกลุ่ม และของครู  
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือท่ีเหมาะสม
ในการส ารวจ 

 
 

 
 
 
 
 
-  
- ตรวจสอบ และ 
- บันทึกข้อมูล 
- จัดกลุ่มข้อมูล 

เปรียบเทียบ และ
น าเสนอผล 
- ต้ังค าถามใหม่จากผล

การ  

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๓. สร้างแบบจ าลองท่ี
บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืช
ดอก 
 

 

๓.บรรยายวัฏจักรชีวิต
ของพืชดอก 
 

๓. สร้างแบบจ าลองท่ี
บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืช
ดอก 
 

 

• พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมี
ดอก ดอกจะมีการสืบพันธุ์
เปล่ียนแปลงไปเป็นผล ภายในผล
มีเมล็ด เมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อนท่ี
อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโต
เป็นพืชต้นใหม่ พืชต้นใหม่จะ
เจริญเติบโต ออกดอกเพื่อ
สืบพันธุ์มีผลต่อไปได้อีกหมุนเวียน

 - ส ารวจตรวจสอบ 
- แสดงความคิดเห็น

เป็นกลุ่ม และรวบรวม
เป็นความรู้ 
- บันทึกและอธิบายผล

การสังเกต ส ารวจ



 

ต่อเนื่อง                 เป็นวัฏ
จักรชีวิตของพืชดอก 
 
 

ตรวจสอบอย่าง
ตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ 

แผนภาพ หรือ
ค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วย

วาจาให้ผู้อื่นเข้าใจ
กระบวนการและผล
ของงาน 

 
 

 

 

 

 

สาระที่ 1 : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความส าคญัของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ
และววิัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 

๑. เปรียบเทียบลักษณะ
ของส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงไม่มีชีวิต จากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.บอกลักษณะของส่ิงมีชีวิต
และส่ิงไม่มีชีวิต จากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 
 

๑. เปรียบเทียบลักษณะ
ของส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงไม่มีชีวิต จากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส่ิงท่ีอยู่รอบตัวเรามีท้ังท่ีเป็น
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต 
ส่ิงมีชีวิตต้องการอาหาร มีการ
หายใจ เจริญเติบโต ขับถ่าย 
เคล่ือนไหว ตอบสนองต่อส่ิง
เร้า และสืบพันธุ์ได้ลูกท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่
ส่วนส่ิงไม่มีชีวิตจะไม่มี
ลักษณะดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
- ต้ังค าถามเกีย่วกับเรื่องท่ี

จะศึกษา ตามท่ีก าหนดให้
และตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต 

ส ารวจตรวจสอบ ศึกษา
ค้นคว้า โดยใช้ความคิด
ของตนเอง ของกลุ่ม และ
ของครู  
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ

ท่ีเหมาะสมในการส ารวจ 
- ส ารวจตรวจสอบ 
- แสดงความคิดเห็นเป็น

กลุ่ม และรวบรวมเป็น
ความรู้ 
- บันทึกและอธิบายผลการ

สังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ แผนภาพ 

หรือค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วยวาจา

ให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการ
และผลของงาน 

 
 
 
 
 
 
-  

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 

     - โดยเขียนภาพ แผนภาพ 
หรือค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วยวาจา

ให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการ
และผลของงาน 

 

 

 

 

 

 
สาระที ่๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหน่ียวระหวา่งอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคม ี 



 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. เปรียบเทียบสมบัติ
การดูดซับน้ าของวัสดุ
โดยใช้หลักฐานเชิง

ประจักษ์ และระบุการ
น าสมบัติการดูดซับน้ า
ของวัสดุไปประยุกต์ใช้

ในการท าวัตถุใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑. อธิบายสมบัติการ
ดูดซับน้ าของวัสดุโดย

ใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และระบุการ
น าสมบัติการดูดซับน้ า
ของวัสดุไปประยุกต์ใช้

ในการท าวัตถุใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑. เปรียบเทียบ
สมบัติการดูดซับน้ า
ของวัสดุโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
และระบุการน า
สมบัติการดูดซับน้ า
ของวัสดุไป
ประยุกต์ใช้ในการท า
วัตถุในชีวิตประจ าวัน 

 

วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการ
ดูดซับน้ าแตกต่างกัน จึง

น าไปท าวัตถุเพื่อใช้
ประโยชน์ได้แตกต่างกัน 
เช่น ใช้ผ้าท่ีดูดซับน้ าได้
มากท าผ้าเช็ดตัว ใช้

พลาสติก ซึ่งไม่ดูดซับน้ า
ท าร่ม 

 - ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะศึกษา 
ตามท่ีก าหนดให้และตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต ส ารวจ

ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้
ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม และ
ของครู  
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ี

เหมาะสมในการส ารวจ 
- ส ารวจตรวจสอบ 
- แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม และ

รวบรวมเป็นความรู้ 
- บันทึกและอธิบายผลการสังเกต 

ส ารวจตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ แผนภาพ หรือ

ค าอธิบาย 
น าเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อื่น 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 

๒. อธิบายสมบัติท่ี
สังเกตได้ของวัสดุท่ีเกิด
จากการน าวัสดุมาผสม
กันโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
 
๓. เปรียบเทียบสมบัติ
ท่ีสังเกตได้ของวัสดุ 
เพื่อน ามาท าเป็นวัตถุ
ในการใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ และ
อธิบายการน าวัสดุท่ีใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่โดย
ใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์  
๔. ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการน า
วัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้
ใหม่ โดยการน า 
 
 
 
 
 

๒.อธิบายสมบัติของ
วัสดุท่ีเกิดจากการน า
วัสดุมาผสมกันโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

๒.สังเกตได้ของวัสดุท่ี
เกิดจากการน าวัสดุ
มาผสมกันโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

วัสดุบางอย่างสามารถ
น ามาผสมกันซึ่งท าให้ได้
สมบัติท่ีเหมาะสม เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ตาม
ต้องการ เช่น แป้งผสม
น้ าตาลและกะทิ ใช้ท า
ขนมไทย ปูนปลาสเตอร์
ผสมเยื่อกระดาษใช้ท า
กระปุกออมสิน ปูนผสม 
 
 
หิน ทราย และน้ าใช้ท า
คอนกรีต 
 

 - น าเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อื่น
เข้าใจกระบวนการและผลของงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้

ใหม่ 
  

 

๓. อธิบายสมบัติท่ี
สังเกตได้ของวัสดุ เพื่อ
น ามาท าเป็นวัตถุใน
การใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ และ
อธิบายการน าวัสดุท่ีใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่โดย
ใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์  
๔.บอกถึงประโยชน์
ของการน าวัสดุท่ีใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดย
การน าวัสดุท่ีใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่ 
 

๓. เปรียบเทียบ
สมบัติท่ีสังเกตได้ของ
วัสดุ เพื่อน ามาท า
เป็นวัตถุในการใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ 
และอธิบายการน า
วัสดุท่ีใช้แล้วกลับมา
ใช้ใหม่โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์  
๔. ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการน า
วัสดุท่ีใช้แล้วกลับมา
ใช้ใหม่ โดยการน า
วัสดุท่ีใช้แล้วกลับมา
ใช้ใหม่ 
 

การน าวัสดุมาท าเป็นวัตถุ
ในการใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับ
สมบัติของวัสดุ วัสดุท่ีใช้
แล้วอาจน ากลับมาใช้ใหม่
ได้ เช่น กระดาษใช้แล้ว 
อาจน ามาท าเป็นจรวด
กระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์ 
ถุงใส่ของ 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที ่๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เก่ียวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟา้รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. บรรยายแนวการ
เคล่ือนท่ีของแสงจาก
แหล่งก าเนิดแสง และ
อธิบายการมองเห็นวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
๒. ตระหนักในคุณค่าของ
ความรู้ของการมองเห็น
โดยเสนอแนะแนวทางการ
ป้องกันอันตราย จากการ
มองวัตถุท่ีอยู่ในบริเวณท่ีมี
แสงสว่างไม่เหมาะสม 
 

๑.. บรรยายแนวการ
เคล่ือนท่ีของแสงจาก
แหล่งก าเนิดแสง 
และอธิบายการ
มองเห็นวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
๒. บอกในคุณค่าของ
ความรู้ของการ
มองเห็นโดย
เสนอแนะแนว
ทางการป้องกัน
อันตราย จากการ
มองวัตถุท่ีอยู่ใน

๑. ทดลองการ
เคล่ือนท่ีของแสงจาก
แหล่งก าเนิดแสง 
และการมองเห็นวัตถุ
จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
๒. ตระหนักในคุณค่า
ของความรู้ของการ
มองเห็นโดย
เสนอแนะแนว
ทางการป้องกัน
อันตราย จากการ
มองวัตถุท่ีอยู่ใน

แสงเคล่ือนท่ีจากแหล่งก าเนิด
แสงทุกทิศทางเป็นแนวตรง 
เมื่อมีแสงจากวัตถุมาเข้าตาจะ
ท าให้มองเห็นวัตถุนั้น การ
มองเห็นวัตถุท่ีเป็น
แหล่งก าเนิดแสง แสงจากวัตถุ
นั้นจะเข้าสู่ตาโดยตรง ส่วน
การมองเห็นวัตถุท่ีไม่ใช่
แหล่งก าเนิดแสง ต้องมีแสง
จากแหล่งก าเนิดแสงไป
กระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตา 
ถ้ามีแสงท่ีสว่างมาก ๆ เข้าสู่
ตาอาจเกิดอันตรายต่อตาได้ 
จึงต้องหลีกเล่ียงการมองหรือ

 - ต้ังค าถามเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีจะศึกษา ตามท่ี
ก าหนดให้และตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต 
ส ารวจตรวจสอบ ศึกษา
ค้นคว้า โดยใช้ความคิดของ
ตนเอง ของกลุ่ม และของครู 
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือท่ีเหมาะสมในการ
ส ารวจ 
- ส ารวจตรวจสอบ 
- แสดงความคิดเห็น
เป็นกลุ่ม และรวบรวมเป็น
ความรู้ 



 

บริเวณท่ีมีแสงสว่าง
ไม่เหมาะสม 
 

บริเวณท่ีมีแสงสว่าง
ไม่เหมาะสม 
 

ใช้แผ่นกรองแสงท่ีมีคุณภาพ
เมื่อจ าเป็น และต้องจัดความ
สว่างให้เหมาะสมกับการท า 
 
 

- บันทึกและอธิบายผล
การสังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา 
- โดยเขียนภาพ 
แผนภาพ หรือค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วย
วาจาให้ผู้อื่นเข้าใจ
กระบวนการและผลของงาน 
- ตรวจสอบ และ 
- บันทึกข้อมูล 
- จัดกลุ่มข้อมูล 
เปรียบเทียบ และน าเสนอผล 
- ต้ังค าถามใหม่จากผล
การ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 

   กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอ่าน
หนังสือ การดูจอโทรทัศน์ 
การใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและ
แท็บเล็ต 
 
 

 - น าเสนอผลงานด้วยวาจาให้
ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการและ
ผลของงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที ่๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมอิากาศ
โลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 



 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ระบุส่วนประกอบ
ของดิน และจ าแนกชนิด
ของดินโดยใช้ลักษณะ
เนื้อดินและการจับตัว
เป็นเกณฑ์  
๒. อธิบายการใช้
ประโยชน์จากดิน จาก
ข้อมูล ท่ีรวบรวมได้ 

 

 

๑. ระบุ
ส่วนประกอบของ
ดิน และจ าแนก
ชนิดของดินโดยใช้
ลักษณะเนื้อดินและ
การจับตัวเป็น
เกณฑ์  
๒. อธิบายการใช้
ประโยชน์จากดิน 
จากข้อมูล ท่ี
รวบรวมได้ 

 

 

๑. ท าการทดลองและ
จ าแนกชนิดของดินโดย
ใช้ลักษณะเนื้อดินและ
การจับตัวเป็นเกณฑ์  
๒. น าประโยชน์จากดิน 
จากข้อมูล ท่ีรวบรวม
ได้ 

 

 

- ดินประกอบด้วยเศษหิน 
ซากพืช ซากสัตว์ผสมอยู่ใน
เนื้อดิน มีอากาศและน้ า
แทรกอยู่ตามช่องว่างในเนื้อ
ดิน ดินจ าแนกเป็น ดินร่วน 
ดินเหนียว และดินทราย 
ตามลักษณะเนื้อดินและการ
จับตัวของดินซึ่งมีผลต่อการ
อุ้มน้ าท่ีแตกต่างกัน 
- ดินแต่ละชนิดน าไปใช้
ประโยชน์ได้แตกต่างกัน 
ตามลักษณะและสมบัติของ
ดิน 
 

 

 - ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะ
ศึกษา ตามท่ีก าหนดให้และ
ตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต ส ารวจ

ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า 
โดยใช้ความคิดของตนเอง 
ของกลุ่ม และของครู  
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ี

เหมาะสมในการส ารวจ 
- ส ารวจตรวจสอบ 
- แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม 

และรวบรวมเป็นความรู้ 
- บันทึกและอธิบายผลการ

สังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ แผนภาพ 

หรือค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วยวาจาให้

ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการ
และผลของงาน 
- ตรวจสอบ และ 
- บันทึกข้อมูล 
- จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบ 

และน าเสนอผล 
- ต้ังค าถามใหม่จากผลการ  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สาระที ่๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใชแ้นวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาทีพ่บในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในการเรียนรู้ การท างาน และการ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เทา่ทัน และมีจริยธรรม 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. แสดงล าดับ
ขั้นตอนการ
ท างานหรือการ
แก้ปัญหาอย่าง
ง่ายโดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความ 
 

 

๑. อธิบายล าดับ
ขั้นตอนการท างาน
หรือการแก้ปัญหา
อย่างง่ายโดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความ 

๑. แสดงล าดับข้ันตอน
การท างานหรือการ
แก้ปัญหาอย่างง่ายโดย
ใช้ภาพ สัญลักษณ์ 
หรือข้อความ 

การแสดงขั้นตอนการ
แก้ปัญหา ท าได้โดยการ
เขียน บอกเล่า วาดภาพ 
หรือใช้สัญลักษณ์ 
 ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกม
ตัวต่อ ๖-๑๒ ช้ิน การ
แต่งตัวมาโรงเรียน 

 - ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะ
ศึกษา ตามท่ีก าหนดให้และ
ตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต ส ารวจ

ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดย
ใช้ความคิดของตนเอง ของ
กลุ่ม และของครู  



 

  

 

 

- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ี
เหมาะสมในการส ารวจ 
- ส ารวจตรวจสอบ 
- แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม 

และรวบรวมเป็นความรู้ 
- บันทึกและอธิบายผลการ

สังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ แผนภาพ หรือ

ค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วยวาจาให้

ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการและ
ผลของงาน 
- ตรวจสอบ และ 
- บันทึกข้อมูล 
- จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบ 

และน าเสนอผล 
- ต้ังค าถามใหม่จากผลการ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 

๒. เขียน
โปรแกรมอย่าง
ง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือส่ือ 
และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 

 
 

๒. อธิบายโปรแกรม
อย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือส่ือ 
และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 

๒. เขียนโปรแกรม
อย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และ
ตรวจหาข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม 

ตัวอย่างโปรแกรม เช่น 
เขียนโปรแกรมส่ังให้ ตัว
ละครท างานตามท่ี
ต้องการ และตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด ปรับแก้ไขให้
ได้ผลลัพธ์ตามท่ีก าหนด 
• การตรวจหาข้อผิดพลาด 
ท าได้โดยตรวจสอบค าส่ังท่ี
แจ้งข้อผิดพลาด หรือหาก
ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามท่ี
ต้องการให้ตรวจสอบการ
ท างานทีละค าส่ัง 
• ซอฟต์แวร์หรือส่ือท่ีใช้ใน
การเขียนโปรแกรม เช่น 
ใช้บัตรค าส่ังแสดงการ
เขียนโปรแกรม, 
Code.org 
 
 
 
 
 

 - น าเสนอผลงานด้วยวาจาให้
ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการและ
ผลของงาน 

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 

๓. ใช้เทคโนโลยี
ในการสร้าง จัด
หมวดหมู ่ค้นหา 
จัดเก็บ เรียกใช้
ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ 

 

 
 

 

๓. อธิบายเทคโนโลยี
ในการสร้าง จัด
หมวดหมู ่ค้นหา 

จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ 

๓. ใช้เทคโนโลยีในการ
สร้าง จัดหมวดหมู่ 

ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 

การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น 

เช่น การเข้าและออกจาก
โปรแกรม การสร้างไฟล์ การ
จัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล ์การ
แก้ไขตกแต่งเอกสาร ท าได้ ใน
โปรแกรม เช่น โปรแกรม
ประมวลค า โปรแกรมกราฟิก 

โปรแกรมน าเสนอ 

การสร้าง คัดลอก ย้าย ลบ 

เปลี่ยนชื่อ จัดหมวดหมู่ไฟล์ 
และโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบ
จะท าให้เรียกใช ้ค้นหาข้อมูล
ได้ง่ายและรวดเร็ว 

 
 

  

 

 

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 

๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงใน
การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแล
รักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่าง
เหมาะสม 

 

 
 

 

๔. อธิบายการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงในการ
ใช้คอมพิวเตอร์
ร่วมกัน ดูแลรักษา
อุปกรณ์เบ้ืองต้น ใช้
งานอย่างเหมาะสม 

 

๔. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการใช้
คอมพิวเตอร์ร่วมกัน 
ดูแลรักษาอุปกรณ์
เบ้ืองต้น ใช้งานอย่าง
เหมาะสม 

 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย เช่น รู้จักข้อมูล
ส่วนตัว อันตรายจากการ
เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว และไม่
บอกข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่น
ยกเว้นผู้ปกครองหรือคร ูแจ้ง
ผู้เก่ียวข้องเมื่อต้องการความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน 

• ข้อปฏิบัติในการใช้งานและ
การดูแลรักษาอุปกรณ ์เช่น ไม่
ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ท าความ
สะอาด ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี 

 

 
 

 • การใช้งาน
อย่างเหมาะสม เช่น 
จัดท่านั่งให้ถูกต้อง การ
พักสายตาเมื่อใช้
อุปกรณ์เป็นเวลานาน 
ระมัดระวงัอุบัติเหตุ
จากการใช้งาน 

 
 

 

 



 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 
สาระที ่๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบ 
ต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. บรรยายส่ิงท่ีจ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิต และการ
เจริญเติบโตของมนุษย์
และสัตว์ โดยใช้ข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 
 ๒. ตระหนักถึงประโยชน์
ของอาหาร น้ า และ
อากาศ โดยการดูแล
ตนเองและสัตว์ให้ได้รับ
ส่ิงเหล่านี้อย่างเหมาะสม 
 
 

๑. บรรยายส่ิงท่ีจ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิต และ
การเจริญเติบโตของ
มนุษย์และสัตว์ โดยใช้
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
 ๒. บอกถึงประโยชน์
ของอาหาร น้ า และ
อากาศ โดยการดูแล
ตนเองและสัตว์ให้ได้รับ
ส่ิงเหล่านี้อย่าง
เหมาะสม 

๑. สืบค้นส่ิงท่ีจ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิต และ
การเจริญเติบโตของ
มนุษย์และสัตว์ โดยใช้
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
 ๒. ตระหนักถึง
ประโยชน์ของอาหาร 
น้ า และอากาศ โดย
การดูแลตนเองและ
สัตว์ให้ได้รับส่ิงเหล่านี้
อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 

• มนุษย์และสัตว์ต้องการ
อาหาร น้ า และอากาศ 
เพื่อการด ารงชีวิตและการ
เจริญเติบโต 
• อาหารช่วยให้ร่างกาย
แข็งแรงและเจริญเติบโต 
น้ าช่วยให้ร่างกายท างาน
ได้อย่างปกติ อากาศใช้ ใน
การหายใจ 
 

 - ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ี
จะศึกษา ตามท่ีก าหนดให้
และตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต ส ารวจ

ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า 
โดยใช้ความคิดของตนเอง 
ของกลุ่ม และของครู  
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ

ท่ีเหมาะสมในการส ารวจ 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. สร้างแบบจ าลองท่ี
บรรยายวัฏจักรชีวิตของ
สัตว์ และเปรียบเทียบวัฏ
จักรชีวิตของสัตว์บางชนิด 

๓. บรรยายวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ และ
เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์บางชนิด 

๓. สร้างแบบจ าลองท่ี
บรรยายวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ และ

• สัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะ
สืบพันธุ์มีลูก เมื่อลูก
เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย
ก็สืบพันธุ์มีลูกต่อไปได้อีก 

 - ส ารวจตรวจสอบ 
- แสดงความคิดเห็นเป็น

กลุ่ม และรวบรวมเป็น
ความรู้ 



 

๔. ตระหนักถึงคุณค่าของ
ชีวิตสัตว์ โดยไม่ท าให้วัฏ
จักรชีวิตของสัตว์
เปล่ียนแปลง 
 

๔. บอกถึงคุณค่าของ
ชีวิตสัตว์ โดยไม่ท า
ให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์
เปล่ียนแปลง 
 

เปรียบเทียบวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์บางชนิด 
๔. ตระหนักถึงคุณค่า
ของชีวิตสัตว์ โดยไม่ท า
ให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์
เปล่ียนแปลง 
 

หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏ
จักรชีวิตของสัตว์ ซึ่งสัตว์
แต่ละชนิด เช่น ผีเส้ือ กบ 
ไก ่มนุษย์จะมีวัฏจักรชีวิต
ท่ีเฉพาะและแตกต่างกัน 
 

- บันทึกและอธิบายผลการ
สังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ แผนภาพ 

หรือค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วยวาจา

ให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการ
และผลของงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที ่๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและ
ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. อธิบายว่าวัตถุ
ประกอบข้ึนจากช้ิน
ส่วนย่อย ๆ ซึ่งสามารถ
แยกออกจากกันได้และ
ประกอบกันเป็นวัตถุช้ิน

๑. อธิบายว่าวัตถุ
ประกอบข้ึนจากช้ิน
ส่วนย่อย ๆ ซึ่งสามารถ
แยกออกจากกันได้และ
ประกอบกันเป็นวัตถุช้ิน

๑. ตรวจสอบได้ว่าวัตถุ
ต่าง ๆ ท ามาจากวัสดุ
ชนิดเดียวกันหรือ
ต่างกัน 
 
 

• วัตถุอาจท าจากช้ิน
ส่วนย่อย ๆ ซึ่งแต่ละช้ินมี
ลักษณะเหมือนกันมา
ประกอบเข้าด้วยกัน เมื่อ
แยกช้ินส่วนย่อย ๆ แต่ละ
ช้ินของวัตถุออกจากกัน 

 - ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ี
จะศึกษา ตามท่ีก าหนดให้
และตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต ส ารวจ

ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า 



 

ใหม่ได้ โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
 
 

ใหม่ได้ โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

 
 
 
 
 

สามารถน าช้ินส่วน
เหล่านั้นมาประกอบเป็น
วัตถุช้ินใหม่ได้ เช่น 
ก าแพงบ้านมีก้อนอิฐหลาย 
ๆ ก้อนประกอบเข้า
ด้วยกัน และสามารถน า
ก้อนอิฐจากก าแพงบ้านมา
ประกอบเป็นพื้นทางเดิน 
ได้ 
 
 
 

โดยใช้ความคิดของตนเอง 
ของกลุ่ม และของครู  
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ

ท่ีเหมาะสมในการส ารวจ 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. อธิบายการ
เปล่ียนแปลงของวัสดุเมื่อ
ท าให้ร้อนขึ้นหรือท าให้
เย็นลง โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
 

 

๒. อธิบายการ
เปล่ียนแปลงของวัสดุ
เมื่อท าให้ร้อนขึ้นหรือท า
ให้เย็นลง โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๒. ทดลองการ
เปล่ียนแปลงของวัสดุ
เมื่อท าให้ร้อนขึ้นหรือ
ท าให้เย็นลง โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

• เมื่อให้ความร้อนหรือท า
ให้วัสดุร้อนขึ้น และเมื่อ 
ลดความร้อนหรือท าให้
วัสดุเย็นลง วัสดุจะเกิด 
การเปล่ียนแปลงได้ เช่น สี
เปล่ียน รูปร่างเปล่ียน 
 
 

 - ส ารวจตรวจสอบ 
- แสดงความคิดเห็นเป็น

กลุ่ม และรวบรวมเป็น
ความรู้ 
- บันทึกและอธิบายผลการ

สังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ แผนภาพ 

หรือค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วยวาจา

ให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการ
และผลของงาน 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
สาระที ่๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. ระบุผลของแรงท่ีมีต่อ
การเปล่ียนแปลง การ
เคล่ือนท่ีของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 
 

๑. อธิบายผลของแรงท่ี
มีต่อการเปล่ียนแปลง 
การเคล่ือนท่ีของวัตถุ
จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
 

๑. ระบุผลของแรงท่ีมี
ต่อการเปล่ียนแปลง 
การเคล่ือนท่ีของวัตถุ
จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
 

• การดงึหรือการผลักเป็น
การออกแรงกระท าต่อ
วัตถุ แรงมีผลต่อการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุ แรงอาจ
ท าให้วัตถุเกิดการเคล่ือนท่ี
โดยเปล่ียนต าแหน่งจากท่ี
หนึ่งไปยังอกีท่ีหนึ่ง 
• การเปล่ียนแปลงการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุ ได้แก่ 
วัตถุท่ีอยู่นิ่งเปล่ียนเป็น
เคล่ือนท่ี วัตถุท่ีก าลัง
เคล่ือนท่ีเปล่ียนเป็น
เคล่ือนท่ีเร็วขึ้นหรือช้าลง
หรือหยุดนิ่ง หรือเปล่ียน
ทิศทางการเคล่ือนท่ี 
 
 

 - ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ี
จะศึกษา ตามท่ีก าหนดให้
และตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต ส ารวจ

ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า 
โดยใช้ความคิดของตนเอง 
ของกลุ่ม และของครู  
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ

ท่ีเหมาะสมในการส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๒. เปรียบเทียบและ
ยกตัวอย่างแรงสัมผัสและ
แรงไม่สัมผัสท่ีมีผลต่อการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 
 

๒. ยกตัวอย่างแรงสัมผัส
และแรงไม่สัมผัสท่ีมีผล
ต่อการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 
โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
 

๒. ทดลองแรงสัมผัส
และแรงไม่สัมผัสท่ีมีผล
ต่อการเคล่ือนท่ีของ
วัตถุ โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
 

• การดึงหรือการผลักเป็น
การออกแรงท่ีเกิดจากวัตถุ
หนึ่งกระท ากับอีกวัตถุหนึ่ง 
โดยวัตถุท้ังสองอาจสัมผัส
หรือไม่ต้องสัมผัสกัน เช่น 
การออกแรงโดยใช้มือดึง
หรือการผลักโต๊ะให้
เคล่ือนท่ีเป็นการออกแรง
ท่ีวัตถุต้องสัมผัสกัน แรงนี้
จึงเป็นแรงสัมผัส ส่วนการ
ท่ีแม่เหล็กดึงดูดหรือผลัก
ระหว่างแม่เหล็กเป็นแรงท่ี
เกิดขึ้นโดยแม่เหล็กไม่
จ าเป็นต้องสัมผัสกัน แรง
แม่เหล็กนี้จึงเป็นแรงไม่
สัมผัส 
 
 
 
 
 

 - ส ารวจตรวจสอบ 
- แสดงความคิดเห็นเป็น

กลุ่ม และรวบรวมเป็น
ความรู้ 
- บันทึกและอธิบายผลการ

สังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ แผนภาพ 

หรือค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วยวาจา

ให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการ
และผลของงาน 

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. จ าแนกวัตถุโดยใช้การ
ดึงดูดกับแม่เหล็ก เป็น

๓. อธิบายวัตถุโดยใช้
การดึงดูดกับแม่เหล็ก 

๓. ทดลองวัตถุโดยใช้
การดึงดูดกับแม่เหล็ก 

• แม่เหล็กสามารถดึงดูด
สารแม่เหล็กได้ 

  



 

เกณฑ์จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์  
๔. ระบุข้ัวแม่เหล็กและ
พยากรณ์ผลท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อ
น ามาเข้าใกล้กันจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

 

เป็นเกณฑ์จากหลักฐาน
เชิงประจักษ์  
๔. บอกข้ัวแม่เหล็กและ
พยากรณ์ผลท่ีเกิดขึ้น

ระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อ
น ามาเข้าใกล้กันจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

เป็นเกณฑ์จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์  
๔. ระบุข้ัวแม่เหล็กและ
พยากรณ์ผลท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อ
น ามาเข้าใกล้กันจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

• แรงแม่เหล็กเป็นแรงท่ี
เกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็ก 
กับสารแม่เหล็ก หรือ
แม่เหล็กกับแม่เหล็ก 
แม่เหล็ก มี ๒ ขั้ว คือ ขั้ว
เหนือและขั้วใต้ 
ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกัน
จะผลักกัน ต่างชนิดกันจะ
ดึงดูดกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที ่๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน 
ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. ยกตัวอย่างการเปล่ียน
พลังงานหนึง่ไปเป็นอีก

๑. อธิบายการเปล่ียน
พลังงานหนึง่ไปเป็นอีก

๑. ยกตัวอย่างการ
เปล่ียนพลังงานหนึ่งไป
เป็นอีกพลังงานหนึง่

• พลังงานเป็นปริมาณท่ี
แสดงถึงความสามารถ ใน
การท างาน พลังงานมี

 - ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ี
จะศึกษา ตามท่ีก าหนดให้
และตามความสนใจ 



 

พลังงานหนึง่จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

 

พลังงานหนึง่จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

หลายแบบ เช่น พลังงาน
กล พลังงานไฟฟ้า 
พลังงานแสง พลังงานเสียง 
และพลังงานความร้อน 
โดยพลังงานสามารถ
เปล่ียนจากพลังงานหนึ่งไป
เป็นอีกพลังงานหนึง่ได้ 
เช่น การถูมือจนรู้สึกร้อน 
เป็นการเปล่ียนพลังงานกล
เป็นพลังงานความร้อน 
แผงเซลล์สุริยะเปล่ียน
พลังงานแสงเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า หรือ  

- วางแผนการสังเกต ส ารวจ
ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า 
โดยใช้ความคิดของตนเอง 
ของกลุ่ม และของครู  
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ

ท่ีเหมาะสมในการส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   เครื่องใช้ไฟฟ้าเปล่ียน

พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน
อื่น 

 - ส ารวจตรวจสอบ 
- แสดงความคิดเห็นเป็น

กลุ่ม และรวบรวมเป็น
ความรู้ 
- บันทึกและอธิบายผลการ

สังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ แผนภาพ 

หรือค าอธิบาย 

๒. บรรยายการท างาน
ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
และระบุแหล่งพลังงานใน
การผลิตไฟฟ้า จากข้อมูล
ท่ีรวบรวมได้  
๓. ตระหนักในประโยชน์
และโทษของไฟฟ้า โดย
น าเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้า

๒. บรรยายการท างาน
ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  
๓. ตระหนักใน
ประโยชน์และโทษของ
ไฟฟ้า โดยน าเสนอ
วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด และปลอดภัย 

๒. ระบุแหล่งพลังงาน
ในการผลิตไฟฟ้า จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้  
๓. น าเสนอวิธีการใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
และปลอดภัย 

• ไฟฟ้าผลิตจากเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าซึ่งใช้พลังงาน
จากแหล่งพลังงาน
ธรรมชาติหลายแหล่ง เช่น 
พลังงานจากลม พลังงาน
จากน้ า พลังงานจากแก๊ส
ธรรมชาติ  
• พลังงานไฟฟ้ามี
ความส าคัญต่อ

 



 

อย่างประหยัด และ
ปลอดภัย 

 

ชีวิตประจ าวัน การใช้
ไฟฟ้านอกจากต้องใช้อย่าง
ถูกวิธี ประหยัด และคุ้มค่า
แล้ว ยังต้องค านึงถึงความ
ปลอดภัยด้วย 

 

- น าเสนอผลงานด้วยวาจา
ให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการ
และผลของงาน 

 

 

 
 
สาระที ่๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่
ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. อธิบายแบบรูป
เส้นทางการขึ้นและตก 
ของดวงอาทิตย์โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
๒. อธิบายสาเหตุการเกิด
ปรากฏการณ์การขึ้นและ
ตกของดวงอาทิตย์ การ
เกิดกลางวันกลางคืน 
และการก าหนดทิศ โดย
ใช้แบบจ าลอง 
 
 
 
 
 

๑. อธิบายแบบรูป
เส้นทางการขึ้นและตก 
ของดวงอาทิตย์โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
๒. อธิบายสาเหตุการ
เกิดปรากฏการณ์การ
ขึ้นและตกของดวง
อาทิตย์ การเกิด
กลางวันกลางคืน  

๑. การทดลองการขึ้น
และตก ของดวง
อาทิตย์โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
๒. การก าหนดทิศ โดย
ใช้แบบจ าลอง 
 

• คนบนโลกมองเห็นดวง
อาทิตย์ปรากฏขึ้นทางด้าน
หนึ่งและตกทางอีกด้าน
หนึ่งทุกวัน หมุนเวียนเป็น
แบบรูปซ้ า ๆ 
• โลกกลมและหมุนรอบ
ตัวเองขณะโคจรรอบดวง
อาทิตย์ ท าให้บริเวณของ
โลกได้รับแสงอาทิตย์ไม่
พร้อมกัน โลกด้านท่ีได้รับ
แสงจากดวงอาทิตย์จะเป็น
กลางวันส่วนด้านตรงข้าม
ท่ีไม่ได้รับแสงจะเป็น

 - ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ี
จะศึกษา ตามท่ีก าหนดให้
และตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต ส ารวจ

ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า 
โดยใช้ความคิดของตนเอง 
ของกลุ่ม และของครู  
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ

ท่ีเหมาะสมในการส ารวจ 
 
 
 
 



 

 
 
  

กลางคืน นอกจากนี้คนบน
โลกจะมองเห็น 

 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. ตระหนักถึง
ความส าคัญของดวง
อาทิตย์ โดยบรรยาย
ประโยชน์ของดวงอาทิตย์
ต่อส่ิงมีชีวิต 

๓. อธิบายความส าคัญ
ของดวงอาทิตย์ โดย
บรรยายประโยชน์ของ
ดวงอาทิตย์ต่อส่ิงมีชีวิต 

๓. ตระหนักถึง
ความส าคัญของดวง
อาทิตย์ โดยบรรยาย
ประโยชน์ของดวง
อาทิตย์ต่อส่ิงมีชีวิต 

ทางด้านหนึ่ง ซึ่งก าหนดให้
เป็นทิศตะวันออก และ
มองเห็นดวงอาทิตย์ตก
ทางอีกด้านหนึ่ง ซึ่ง
ก าหนดให้เป็นทิศตะวันตก 
และเมื่อให้ด้านขวามืออยู่
ทางทิศตะวันออกด้าน
ซ้ายมืออยู่ทางทิศตะวันตก 
ด้านหน้าจะเป็นทิศเหนือ 
และด้านหลังจะเป็นทิศใต้ 
• ในเวลากลางวันโลกจะ
ได้รับพลังงานแสงและ
พลังงานความร้อนจากดวง
อาทิตย์ ท าให้ส่ิงมีชีวิต
ด ารงชีวิตอยู่ได้ 

 

 - ส ารวจตรวจสอบ 
- แสดงความคิดเห็นเป็น

กลุ่ม และรวบรวมเป็น
ความรู้ 
- บันทึกและอธิบายผลการ

สังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ แผนภาพ 

หรือค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วยวาจา

ให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการ
และผลของงาน 

 

 
 
 

 
 
สาระที ่๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 



 

มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลม
ฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. ระบุส่วนประกอบของ
อากาศ บรรยาย
ความส าคัญของอากาศ 
และผลกระทบของมลพิษ
ทางอากาศต่อส่ิงมีชีวิต 
จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
๒. ตระหนักถึง
ความส าคัญของอากาศ 
โดยน าเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนในการลดการ
เกิดมลพิษทางอากาศ 
 

๑. อธิบายส่วนประกอบ
ของอากาศ บรรยาย
ความส าคัญของอากาศ 
และผลกระทบของ
มลพิษทางอากาศต่อ
ส่ิงมีชีวิต จากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 
๒. ตระหนักถึง
ความส าคัญของอากาศ  

๑. ระบุส่วนประกอบ
ของอากาศ บรรยาย
ความส าคัญของอากาศ 
และผลกระทบของ
มลพิษทางอากาศต่อ
ส่ิงมีชีวิต จากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 
๒.น าเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนในการลดการ
เกิดมลพิษทางอากาศ 

อากาศโดยท่ัวไปไม่มีสี ไม่
มีกล่ิน ประกอบด้วย แก๊ส
ไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน 
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
แก๊สอื่น ๆ รวมทั้งไอน้ า 
และฝุ่นละออง อากาศมี
ความส าคัญต่อส่ิงมีชีวิต 
หากส่วนประกอบของ
อากาศไม่เหมาะสม 
เนื่องจากมีแก๊สบางชนิด
หรือฝุ่นละอองในปริมาณ
มาก อาจเป็นอันตรายต่อ
ส่ิงมีชีวิตชนิดต่าง ๆ 
จัดเป็นมลพิษทางอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ี
จะศึกษา ตามท่ีก าหนดให้
และตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต ส ารวจ

ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า 
โดยใช้ความคิดของตนเอง 
ของกลุ่ม และของครู  
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ

ท่ีเหมาะสมในการส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   • แนวทางการปฏิบัติตน

เพื่อลดการปล่อยมลพิษ 
ทางอากาศ เช่น ใช้
พาหนะร่วมกนั หรือ

 - ส ารวจตรวจสอบ 



 

เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีลด
มลพิษทางอากาศ 

- แสดงความคิดเห็นเป็น
กลุ่ม และรวบรวมเป็น
ความรู้ 
- บันทึกและอธิบายผลการ

สังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ แผนภาพ 

หรือค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วยวาจา

ให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการ
และผลของงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓. อธิบายการเกิดลม
จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์  

 
 

๓. อธิบายการเกิดลม
จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

๓. ทดลองการเกิดลม
จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

• ลม คือ อากาศท่ี
เคล่ือนท่ี เกิดจากความ
แตกต่างกันของอุณหภูมิ
อากาศบริเวณท่ีอยู่ใกล้กัน 
โดยอากาศบริเวณท่ีมี
อุณหภูมิสูงจะลอยตัว
สูงขึ้น และอากาศบริเวณ
ท่ีมีอุณหภูมิต่ ากว่าจะ
เคล่ือนเข้าไปแทนที  
 
 
 
 

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๔. บรรยายประโยชน์
และโทษของลม จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  

๔. บรรยายประโยชน์
และโทษของลม จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

๔. น าประโยชน์และ
โทษของลม ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

• ลมสามารถน ามาใช้เป็น
แหล่งพลังงานทดแทนใน
การผลิตไฟฟ้า และ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ของ
มนุษย์ หากลมเคล่ือนท่ี
ด้วยความเร็วสูงอาจท าให้

  



 

เกิดอันตรายและความ
เสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที ่๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเปน็ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. แสดงอัลกอริทึมใน
การท างานหรือการ
แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้
ภาพ สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความ 
 

 

๑.อธิบายอัลกอริทึมใน
การท างานหรือการ
แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้
ภาพ สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความ 

๑. แสดงอัลกอริทึมใน
การท างานหรือการ
แก้ปัญหาอย่างง่ายโดย
ใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความ 

• อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนท่ีใช้
ในการแก้ปัญหา 
• การแสดงอัลกอริทึม ท าได้
โดยการเขียน บอกเล่า วาด
ภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม
เศรษฐี เกมบันไดง ูเกม Tetris 

 - ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ี
จะศึกษา ตามท่ีก าหนดให้
และตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต 

ส ารวจตรวจสอบ ศึกษา
ค้นคว้า โดยใช้ความคิด
ของตนเอง ของกลุ่ม และ
ของครู  



 

เกม OX การเดินไปโรงอาหาร 
การท าความสะอาดห้องเรียน 
 

 
 
 
 

 

ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ี
เหมาะสมในการส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. เขียนโปรแกรมอย่าง
ง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือส่ือ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 
 

 

๒.อธิบายการ เขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดย
ใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และ
ตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 

๒. เขียนโปรแกรมอย่าง
ง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือส่ือ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 

• การเขียนโปรแกรมเป็นการ
สร้างล าดับของค าส่ัง ให้
คอมพิวเตอร์ท างาน 
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น 
เขียนโปรแกรมท่ีส่ังให้ ตัว
ละครท างานซ้ าไม่ส้ินสุด 
• การตรวจหาข้อผิดพลาด ท า
ได้โดยตรวจสอบค าส่ังท่ีแจ้ง
ข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์
ไม่เป็นไปตามท่ีต้องการให้
ตรวจสอบการท างานทีละ
ค าส่ัง 
• ซอฟต์แวร์หรือส่ือท่ีใช้ในการ
เขียนโปรแกรม เช่น ใช้บัตร
ค าส่ังแสดงการเขียนโปรแกรม
, Code.org 

 - ส ารวจตรวจสอบ 
- แสดงความคิดเห็นเป็น

กลุ่ม และรวบรวมเป็น
ความรู้ 
- บันทึกและอธิบายผลการ

สังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ แผนภาพ 

หรือค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วยวาจา

ให้ผู้อื่นเข้าใจ
กระบวนการและผลของ
งาน 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ความรู้ 
 

๓. สืบค้นข้อมูล
อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ 

๓. ใช้อินเทอร์เน็ต
ค้นหาความรู้ 

• อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่าย
ขนาดใหญ่ช่วยให้ การ
ติดต่อส่ือสารท าได้สะดวกและ
รวดเร็ว และเป็นแหล่งข้อมูล
ความรู้ท่ีช่วยในการเรียน และ
การด าเนินชีวิต 
• เว็บเบราว์เซอร์เป็น
โปรแกรมส าหรับอ่านเอกสาร
บนเว็บเพจ 
• การสืบค้นข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต ท าได้โดยใช้
เว็บไซต์ส าหรับสืบค้น และ
ต้องก าหนดค าค้นท่ีเหมาะสม
จึงจะได้ข้อมูลตามต้องการ 
• ข้อมูลความรู้ เช่น วิธี
ท าอาหาร วิธีพับกระดาษ 
เป็นรูปต่าง ๆ ข้อมูล
ประวัติศาสตร์ชาติไทย (อาจ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   เป็นความรู้ในวิชาอื่น ๆ หรือ

เรื่องท่ีเป็นประเด็นท่ีสนใจใน
ช่วงเวลานั้น) 
• การใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
ปลอดภัยควรอยู่ในการดูแล
ของครู หรือผู้ปกครอง 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. รวบรวม ประมวลผล 
และน าเสนอข้อมูล โดย
ใช้ซอฟต์แวร์ตาม
วัตถุประสงค์ 
 

 

๔. รวบรวม ประมวลผล  
โดยใช้ซอฟต์แวร์ตาม
วัตถุประสงค์ 

๔. น าเสนอข้อมูล โดย
ใช้ซอฟต์แวร์ตาม
วัตถุประสงค์ 

• การรวบรวมข้อมูล ท าได้
โดยก าหนดหัวข้อท่ีต้องการ 
เตรียมอุปกรณ์ในการจด
บันทึก 
• การประมวลผลอย่างง่าย 
เช่น เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม 
เรียงล าดับ 
• การน าเสนอข้อมูลท าได้
หลายลักษณะตามความ
เหมาะสม เช่น การบอกเล่า 
การท าเอกสารรายงาน การ
จัดท าปา้ยประกาศ 

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   • การใช้ซอฟต์แวร์ท างานตาม

วัตถุประสงค์ เช่น ใช้
ซอฟต์แวร์น าเสนอ หรือ
ซอฟต์แวร์กราฟิก สร้าง

  
 
 
 



 

แผนภูมิรูปภาพ ใช้ซอฟต์แวร์
ประมวลค า ท าป้ายประกาศ
หรือเอกสารรายงาน ใช้
ซอฟต์แวร์ตารางท างานใน
การประมวลผลข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการใช้
อินเทอร์เน็ต 

 
 

๕. อธิบายเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการใช้
อินเทอร์เน็ต 

 

๕. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต 

 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย เช่น ปกป้อง
ข้อมูลส่วนตัว  
• ขอความช่วยเหลือจากครู
หรือผู้ปกครอง เมื่อเกิดปัญหา
จากการใช้งาน เมื่อพบข้อมูล
หรือบุคคลท่ีท าให้ไม่สบายใจ 

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   • การปฏิบัติตามข้อตกลงใน

การใช้อินเทอร์เน็ต จะท าให้
ไม่เกิดความเสียหายต่อตนเอง
และผู้อื่น เช่น ไม่ใช้ค าหยาบ 
ล้อเลียน ด่าทอ ท าให้ผู้อื่น
เสียหายหรือเสียใจ 
• ข้อดีและข้อเสียในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสาร 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
สาระที ่๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและ
ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. บรรยายหน้าท่ีของราก 
ล าต้น ใบ และดอกของ
พืชดอก โดยใช้ข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 
 

 

๑. บรรยายหน้าท่ีของ
ราก ล าต้น ใบ และดอก
ของพืชดอก โดยใช้ข้อมูล
ท่ีรวบรวมได้ 

 

๑. ส ารวจหน้าท่ีของราก 
ล าต้น ใบ และดอกของ
พืชดอก โดยใช้ข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 

 

• ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกท า
หน้าท่ีแตกต่างกัน 
- รากท าหน้าท่ีดูดน้ าและธาตุ
อาหารขึ้นไปยังล าต้น 
- ล าต้นท าหน้าท่ีล าเลียงน้ า
ต่อไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช 
- ใบท าหน้าท่ีสร้างอาหาร 
อาหารท่ีพืชสร้างขึ้น คือ 
น้ าตาลซึ่งจะเปล่ียนเป็นแป้ง 

 ๖. มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

๗. เห็นคุณค่าของการน า
ความรู้ 

๘. ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๙. ใฝ่เรียน 
รู้มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 



 

- ดอกท าหน้าท่ีสืบพันธุ์ 
ประกอบด้วย ส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ได้แก ่กลีบเล้ียง กลีบ
ดอก เกสรเพศผู้ และเกสร
เพศเมีย ซึ่งส่วนประกอบแต่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ละส่วนของดอกท าหน้าท่ี

แตกต่างกัน 
  

สาระที ่๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. จ าแนกส่ิงมีชีวิตโดยใช้
ความเหมือน และความ
แตกต่างของลักษณะของ
ส่ิงมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช 
กลุ่มสัตว์ และกลุ่มท่ีไม่ใช่
พืชและสัตว์ 

๑. จ าแนกส่ิงมีชีวิตโดยใช้
ความเหมือน และความ
แตกต่างของลักษณะของ
ส่ิงมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช 
กลุ่มสัตว์ และกลุ่มท่ีไม่ใช่
พืชและสัตว์ 

๑. ส ารวจส่ิงมีชีวิตโดยใช้
ความเหมือน และความ
แตกต่างของลักษณะของ
ส่ิงมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช 
กลุ่มสัตว์ และกลุ่มท่ีไม่ใช่
พืชและสัตว์ 

ส่ิงมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถ
จัดกลุ่มได้ โดยใช้ความ
เหมือนและความแตกต่างของ
ลักษณะต่าง ๆ เช่น กลุ่มพืช
สร้างอาหารเองได้ และ
เคล่ือนท่ีด้วยตนเองไม่ได้ 

 ๑. มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

๒. เห็นคุณค่าของการน า
ความรู้ 

๓. ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 



 

 

 
  กลุ่มสัตว์กินส่ิงมีชีวิตอื่นเป็น

อาหารและเคล่ือนท่ีได้ กลุ่มท่ี
ไม่ใช่พืชและสัตว์ เช่น เห็ด รา 
จุลินทรีย์ 
 
 
 
 

๔. ใฝ่เรียน 
รู้มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๒. จ าแนกพืชออกเป็นพืช
ดอกและพืชไม่มีดอก โดย
ใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ 
โดยใช้ข้อมูล ท่ีรวบรวม
ได้ 
 
 

๒. จ าแนกพืชออกเป็นพืช
ดอกและพืชไม่มีดอก โดย
ใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ 
โดยใช้ข้อมูล ท่ีรวบรวม
ได้ 
 
 

๒. จ าแนกพืชออกเป็นพืช
ดอกและพืชไม่มีดอก โดย
ใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ 
โดยใช้ข้อมูล ท่ีรวบรวม
ได้ 
 

การจ าแนกพืช สามารถใช้
การมีดอกเป็นเกณฑ์ในการ
จ าแนก ได้เป็นพืชดอกและ
พืชไม่มีดอก 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. จ าแนกสัตว์ออกเป็น
สัตว์มีกระดูกสันหลังและ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
โดยใช้การมีกระดูกสัน
หลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

๓. จ าแนกสัตว์ออกเป็น
สัตว์มีกระดูกสันหลังและ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
โดยใช้การมีกระดูกสัน
หลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
 

๓. ส ารวจสัตว์ออกเป็น
สัตว์มีกระดูกสันหลังและ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
โดยใช้การมีกระดูกสัน
หลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

การจ าแนกสัตว์ สามารถใช้
การมีกระดูกสันหลัง เป็น
เกณฑ์ในการจ าแนก ได้เป็น
สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลัง 
  

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๔. บรรยาย
ลักษณะเฉพาะท่ีสังเกตได้
ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบก กลุ่ม
สัตว์เล้ือยคลาน กลุ่มนก 
และกลุ่มสัตว์เล้ียงลูกด้วย
น้ านม และยกตัวอย่าง
ส่ิงมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม 
 
 

๔. บรรยาย
ลักษณะเฉพาะท่ีสังเกตได้
ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบก กลุ่ม
สัตว์เล้ือยคลาน กลุ่มนก 
และกลุ่มสัตว์เล้ียงลูกด้วย
น้ านม และยกตัวอย่าง
ส่ิงมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม 
 

๔. ส ารวจลักษณะเฉพาะ
ท่ีสังเกตได้ของสัตว์มี
กระดูกสันหลังในกลุ่ม
ปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบก กลุ่ม
สัตว์เล้ือยคลาน กลุ่มนก 
และกลุ่มสัตว์เล้ียงลูกด้วย
น้ านม และยกตัวอย่าง
ส่ิงมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม 
 

สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลาย
กลุ่ม ได้แก ่กลุ่มปลา กลุ่ม
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก กลุ่ม
สัตว์เล้ือยคลาน กลุ่มนก และ
กลุ่มสัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ านม 
ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะ
เฉพาะท่ีสังเกตได้ 
 
 

  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที ่๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของ
การเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้าน
ความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การน าความ
ร้อน และการน าไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลอง
และระบุการน าสมบัติเรื่องความแข็ง 
สภาพยืดหยุ่น การน าความร้อน และ
การน าไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันผ่านกระบวนการ
ออกแบบช้ินงาน 
 

๑. อธิบายสมบัติทาง
กายภาพด้านความแข็ง 
สภาพยืดหยุ่น การน า
ความร้อน และการน า
ไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์
จากการทดลองและ

ระบุการน าสมบัติเรื่อง
ความแข็ง สภาพ

ยืดหยุ่น การน าความ

๑. เปรียบเทียบสมบัติ
ทางกายภาพด้านความ

แข็ง สภาพยืดหยุ่น 
การน าความร้อน และ
การน าไฟฟ้าของวัสดุ
โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์จากการ

ทดลองและระบุการน า
สมบัติเรื่องความแข็ง 
สภาพยืดหยุ่น การน า

วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติทาง
กายภาพแตกต่างกัน วัสดุท่ีมี
ความแข็งจะทนต่อแรงขูดขีด 
วัสดุท่ีมีสภาพยืดหยุ่นจะ
เปล่ียนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรง
มากระท าและกลับสภาพเดิม
ได้ วัสดุท่ีน าความร้อนจะร้อน
ได้เร็วเมื่อได้รับความร้อน 
และวัสดุท่ีน าไฟฟ้าได้ จะให้
กระแสไฟฟ้าผ่านได้ ดังนั้นจึง

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ร้อน และการน าไฟฟ้า
ของวัสดุไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันผ่าน
กระบวนการออกแบบ

ช้ินงาน 
 

ความร้อน และการน า
ไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันผ่าน

กระบวนการออกแบบ
ช้ินงาน 

อาจน าสมบัติต่าง ๆ มา
พิจารณาเพื่อใช้ใน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. แลกเปล่ียนความคิดกับผู้อื่นโดยการ
อภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ
ของวัสดุอย่างมีเหตุผลจากการทดลอง 
 

 

๒. แลกเปล่ียน
ความคิดกับผู้อื่นโดย
การอภิปรายเกี่ยวกับ

สมบัติทางกายภาพของ
วัสดุอย่างมีเหตุผลจาก

การทดลอง 
 

๒. การทดลองสมบัติ
ทางกายภาพของวัสดุ

อย่างมีเหตุผล  

กระบวนการออกแบบช้ินงาน
เพื่อใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

 

 ๑. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
๒. เห็นคุณค่าของการน า

ความรู้ 
๓. ไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
๔. ใฝ่เรียน 

รู้มุ่งมั่นในการท างาน 
๓. เปรียบเทียบสมบัติของสสารท้ัง ๓ 
สถานะ จากข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต
มวล การต้องการท่ีอยู่ รูปร่างและ
ปริมาตรของสสาร  
๔. ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตร
ของสสารท้ัง ๓ สถานะ 
 

 เปรียบเทียบสมบัติ
ของสสารท้ัง ๓ สถานะ 
จากข้อมูลท่ีได้จากการ
สังเกตมวล การ
ต้องการท่ีอยู่ รูปร่าง
และปริมาตรของสสาร  
 

ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล 
และปริมาตรของสสาร
ท้ัง ๓ สถานะ 

 

วัสดุเป็นสสารเพราะมีมวล
และต้องการท่ีอยู่ สสารมี
สถานะเป็นของแข็ง ของเหลว 
หรือแก๊ส ของแข็ง มีปริมาตร
และรูปร่างคงท่ี ของเหลวมี
ปริมาตรคงท่ี แต่มีรูปร่าง
เปล่ียนไปตามภาชนะเฉพาะ

 



 

 

 
 
 
สาระที ่๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน 
 

 ส่วนท่ีบรรจุของเหลว ส่วน
แก๊สมีปริมาตรและรูปร่าง
เปล่ียนไปตามภาชนะท่ีบรรจุ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ระบุผลของแรงโน้มถ่วงท่ีมีต่อวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
๒. ใช้เครื่องช่ังสปริงในการวัดน้ าหนัก
ของวัตถุ 
 

 

ระบุผลของแรงโน้ม
ถ่วงท่ีมีต่อวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

ใช้เครื่องช่ังสปริงใน
การวัดน้ าหนักของวัตถุ 
 

แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรง
ดึงดูดท่ีโลกกระท าต่อวัตถุ มี
ทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลก 
และเป็นแรงไม่สัมผัส แรง
ดึงดูดท่ีโลกกระท ากับวัตถุ
หนึ่ง ๆ ท าให้วัตถุตกลงสู่พื้น
โลก และท าให้วัตถุมีน้ าหนัก 
วัดน้ าหนักของวัตถุได้จาก
เครื่องช่ังสปริง น้ าหนักของ
วัตถุขึ้นกับมวลของวัตถุ โดย
วัตถุท่ีมีมวลมากจะมีน้ าหนัก
มาก วัตถุท่ีมีมวลน้อยจะมี
น้ าหนักน้อย 
 

 ๑. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
๒. เห็นคุณค่าของการน า

ความรู้ 
๓. ไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
๔. ใฝ่เรียน 

รู้มุ่งมั่นในการท างาน 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. บรรยายมวลของวัตถุท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

 
 

๓. บรรยายมวลของ
วัตถุท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

๓. อธิบายมวลของวัตถุ
ท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรง
ดึงดูดท่ีโลกกระท าต่อวัตถุ มี
ทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลก 
และเป็นแรงไม่สัมผัส แรง
ดึงดูดท่ีโลกกระท ากับวัตถุ
หนึ่ง ๆ ท าให้วัตถุตกลงสู่พื้น
โลก และท าให้วัตถุมีน้ าหนัก 
วัดน้ าหนักของวัตถุได้จาก
เครื่องช่ังสปริง น้ าหนักของ
วัตถุขึ้นกับมวลของวัตถุ โดย
วัตถุท่ีมีมวลมากจะมีน้ าหนัก
มาก วัตถุท่ีมีมวลน้อยจะมี
น้ าหนักน้อย 
 

 

 ๕. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
๖. เห็นคุณค่าของการน า

ความรู้ 
๗. ไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
๘. ใฝ่เรียน 

รู้มุ่งมั่นในการท างาน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที ่๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน 
ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. จ าแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส 
ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จาก
ลักษณะ การมองเห็นส่ิงต่าง ๆ ผ่านวัตถุ
นั้นเป็นเกณฑ์โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
 

 

๑. จ าแนกวัตถุเป็น
ตัวกลางโปร่งใส 
ตัวกลางโปร่งแสง และ
วัตถุทึบแสง จาก
ลักษณะ การมองเห็น
ส่ิงต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้น
เป็นเกณฑ์โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

๑. จ าแนกวัตถุเป็น
ตัวกลางโปร่งใส 
ตัวกลางโปร่งแสง และ
วัตถุทึบแสง จาก
ลักษณะ การมองเห็น
ส่ิงต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้น
เป็นเกณฑ์โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

เมื่อมองส่ิงต่าง ๆ โดยมีวัตถุ
ต่างชนิดกันมากั้นแสง จะท า
ให้ลักษณะการมองเห็นส่ิงนั้น 
ๆ ชัดเจนต่างกัน จึงจ าแนก
วัตถุท่ีมากั้นออกเป็นตัวกลาง
โปร่งใส ซึ่งท าให้มองเห็นส่ิง
ต่าง ๆ ได้ชัดเจน ตัวกลาง
โปร่งแสงท าให้มองเห็นส่ิงต่าง 
ๆ ได้ไม่ชัดเจน และวัตถุทึบ
แสงท าให้มองไม่เห็นส่ิงต่าง ๆ 
นั้น 
 

 

 ๑. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
๒. เห็นคุณค่าของการน า

ความรู้ 
๓. ไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
๔. ใฝ่เรียน 

รู้มุ่งมั่นในการท างาน 



 

 
 
 

สาระที ่๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่
ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

 
 

สาระที ่๔ เทคโนโลยี 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและ
ตก ของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
 

 

๑. อธิบายแบบรูป
เส้นทางการขึ้นและตก 
ของดวงจันทร ์โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

๑. วาดภาพแบบรูป
เส้นทางการขึ้นและตก 
ของดวงจันทร ์โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก 
โดยดวงจันทร์หมุนรอบตัวเอง
ขณะโคจรรอบโลก ขณะท่ีโลก
ก็หมุนรอบตัวเองด้วยเช่นกัน 
การหมุนรอบตัวเองของโลก
จากทิศตะวันตกไปทิศ
ตะวันออกในทิศทางทวนเข็ม
นาฬิกาเมื่อมองจากขั้วโลก
เหนือ ท าให้มองเห็นดวง
จันทร์ปรากฏขึ้นทางด้านทิศ
ตะวันออกและตกทางด้านทิศ
ตะวันตกหมุนเวียนเป็นแบบ
รูปซ้ า ๆ 
 

 

 ๑. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
๒. เห็นคุณค่าของการน า

ความรู้ 
๓. ไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
๔. ใฝ่เรียน 

รู้มุ่งมั่นในการท างาน 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 

๒. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายแบบรูป 
การเปล่ียนแปลงรูปร่างปรากฏของดวง
จันทร์ และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของ
ดวงจันทร์ 
 

 

๒. อธิบายแบบรูป การ
เปล่ียนแปลงรูปร่าง
ปรากฏของดวงจันทร์ 
และพยากรณ์รูปร่าง
ปรากฏของดวงจันทร์ 
 

๒. สร้างแบบจ าลอง
แบบรูป การ
เปล่ียนแปลงรูปร่าง
ปรากฏของดวงจันทร์ 
และพยากรณ์รูปร่าง
ปรากฏของดวงจันทร์ 
 

ดวงจันทร์เป็นวัตถุท่ีเป็นทรง
กลม แต่รูปร่างของดวงจันทร์
ท่ีมองเห็นหรือรูปร่างปรากฏ
ของดวงจันทร์บนท้องฟ้า
แตกต่างกันไปในแต่ละวัน 
โดยในแต่ละวันดวงจันทร์จะมี
รูปร่างปรากฏเป็นเส้ียวที่มี
ขนาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจน
เต็มดวง จากนั้นรูปร่างปรากฏ
ของดวงจันทร์จะแหว่งและมี
ขนาดลดลงอย่างต่อเนื่องจน
มองไม่เห็นดวงจันทร ์จากนั้น
รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์
จะเป็นเส้ียวใหญ่ขึ้นจนเต็ม
ดวงอีกครั้ง การเปล่ียนแปลง
เช่นนี้เป็นแบบรูปซ้ ากันทุก
เดือน 
 

 

 ๑. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
๒. เห็นคุณค่าของการน า

ความรู้ 
๓. ไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
๔. ใฝ่เรียน 

รู้มุ่งมั่นในการท างาน 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. สร้างแบบจ าลองแสดงองค์ประกอบ
ของระบบสุริยะ และอธิบาย
เปรียบเทียบคาบการโคจรของดาว
เคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจ าลอง 
 

 

๓. เปรียบเทียบคาบ
การโคจรของดาว
เคราะห์ต่าง ๆ จาก
แบบจ าลอง 
 

๓. สร้างแบบจ าลอง
แสดงองค์ประกอบของ
ระบบสุริยะ และ
อธิบายโคจรของดาว
เคราะห์ต่าง ๆ จาก
แบบจ าลอง 
 

ระบบสุริยะเป็นระบบท่ีมีดวง
อาทิตย์เป็นศูนย์กลางและมี
บริวารประกอบด้วย ดาว
เคราะห์แปดดวง และบริวาร 
ซึ่งดาวเคราะห์แต่ละดวงมี
ขนาดและระยะห่างจากดวง
อาทิตย์แตกต่างกัน และยัง

 ๑. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
๒. เห็นคุณค่าของการน า

ความรู้ 
๓. ไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
๔. ใฝ่เรียน 

รู้มุ่งมั่นในการท างาน 



 

มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และศาสตร์อื่น ๆ เพือ่แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

 

ประกอบด้วย ดาวเคราะห์
แคระ ดาวเคราะห์น้อย ดาว
หาง และวัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ 
โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ วัตถุ
ขนาดเล็กอื่น ๆ เมื่อเข้ามาใน
ช้ันบรรยากาศเนื่องจากแรง
โน้มถ่วงของโลก ท าให้เกิด
เป็นดาวตกหรือผีพุ่งไต้และ
อุกกาบาต 
 

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา 
การอธิบายการท างาน การคาดการณ์
ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย 
 

 

๑. การอธิบายการ
ท างาน การคาดการณ์
ผลลัพธ์ จากปัญหา
อย่างง่าย 
 

๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
ในการแก้ปัญหา การ
อธิบายการท างาน การ
คาดการณ์ผลลัพธ์ จาก
ปัญหาอย่างง่าย 
 

• การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็น
การน ากฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไข
ท่ีครอบคลุมทุกกรณีมาใช้
พิจารณาในการแก้ปัญหา การ
อธิบายการท างาน หรือการ
คาดการณ์ผลลัพธ์ 

 ๑. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
๒. เห็นคุณค่าของการน า

ความรู้ 
๓. ไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
๔. ใฝ่เรียน 

รู้มุ่งมั่นในการท างาน 



 

 
 

• สถานะเริ่มต้นของการ
ท างานท่ีแตกต่างกันจะให้
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม 
OX โปรแกรมท่ีมี การค านวณ 
โปรแกรมท่ีมีตัวละครหลายตัว
และมีการส่ังงานท่ีแตกต่าง
หรือมีการส่ือสาร 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ระหว่างกัน การเดินทางไป

โรงเรียน โดยวิธีการต่าง ๆ 
  

๒. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และ
ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข 
 
 

๒. ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย 
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
ส่ือ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข 
 

๒. เขียนโปรแกรม
อย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และ
ตรวจหาข้อผิดพลาด
และแก้ไข 
 

• การออกแบบโปรแกรมอย่าง
ง่าย เช่น การออกแบบโดยใช้ 
storyboard หรือการ
ออกแบบอัลกอริทึม 
• การเขียนโปรแกรมเป็นการ
สร้างล าดับของค าส่ัง ให้
คอมพิวเตอร์ท างาน เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ตาม ความต้องการ 
หากมีข้อผิดพลาดให้
ตรวจสอบ การท างานทีละ
ค าส่ัง เมื่อพบจุดท่ีท าให้ผล
ลััพธ์ ไม่ถูกต้อง ให้ท าการ
แก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่
ถูกต้อง 

  



 

 

• ตัวอย่างโปรแกรมท่ีมี
เรื่องราว เช่น นิทานท่ีมี การ
โต้ตอบกับผู้ใช้ การ์ตูนส้ัน  

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   เล่ากิจวัตรประจ าวัน 

ภาพเคล่ือนไหว 
• การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาด
จากโปรแกรมของผู้อื่นจะช่วย
พัฒนาทักษะการหาสาเหตุ
ของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 
• ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียน
โปรแกรม เช่น Scratch, 
logo 
 

  

๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และ
ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
 

 

๓. ใช้อินเทอร์เน็ต
ค้นหาความรู้ และ
ประเมินความ
น่าเช่ือถือของข้อมูล 
 

๓. ค้นหาความรู้ และ
ประเมินความ
น่าเช่ือถือของข้อมูล 
 

 

• การใช้ค าค้นท่ีตรง
ประเด็น กระชับ จะท าให้
ได้ ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและ
ตรงตามความต้องการ 
• การประเมินความ
น่าเช่ือถือของข้อมูล เช่น 
พิจารณาประเภทของ
เว็บไซต์ (หน่วยงานราชการ 
ส านักข่าว  
  

  

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 

 

   องค์กร) ผู้เขียน วันท่ีเผยแพร่
ข้อมูล การอ้างอิง 
• เมื่อได้ข้อมูลท่ีต้องการจาก
เว็บไซต์ต่าง ๆ จะต้องน า
เนื้อหามาพิจารณา 
เปรียบเทียบ แล้วเลือกข้อมูล
ท่ีมีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กัน 
• การท ารายงานหรือการ
น าเสนอข้อมูลจะต้อง น า
ข้อมูลมาเรียบเรียง สรุป เป็น
ภาษาของตนเอง ท่ีเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการ
น าเสนอ (บูรณาการกับวิชา
ภาษาไทย) 

  

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๔. รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูล
และสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ท่ี
หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

 

๔. รวบรวม ประเมิน 
และสารสนเทศ โดยใช้
ซอฟต์แวร์ท่ี
หลากหลาย เพื่อ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

๔. น าเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ โดยใช้
ซอฟต์แวร์ท่ี
หลากหลาย เพื่อ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

• การรวบรวมข้อมูล ท าได้
โดยก าหนดหัวข้อ ท่ีต้องการ 
เตรียมอุปกรณ์ในการจด
บันทึก 
• การประมวลผลอย่างง่าย 
เช่น เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม 
เรียงล าดับ การหาผลรวม 
กลางวันโดยใช้ซอฟต์แวร์สร้าง
แบบสอบถามและเก็บข้อมูล 

  



 

 
 
 
 

ใช้ซอฟต์แวร์ตารางท างานเพื่อ
ประมวลผลข้อมูล รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าทาง
โภชนาการและสร้างรายการ
อาหารส าหรับ ๕ วัน ใช้
ซอฟต์แวร์น าเสนอผลการ
ส ารวจรายการอาหารท่ีเป็น
ทางเลือกและข้อมูลด้าน
โภชนาการ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   กลางวันโดยใช้ซอฟต์แวร์สร้าง

แบบสอบถามและเก็บข้อมูล 
ใช้ซอฟต์แวร์ตารางท างานเพื่อ
ประมวลผลข้อมูล รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าทาง
โภชนาการและสร้างรายการ
อาหารส าหรับ ๕ วัน ใช้
ซอฟต์แวร์น าเสนอผลการ
ส ารวจรายการอาหารท่ีเป็น
ทางเลือกและข้อมูลด้าน
โภชนาการ 
 

  



 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย เข้าใจ สิทธิและหน้าท่ีของตน 
เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ี ไม่เหมาะสม 

๕. อธิบายใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย เข้าใจ สิทธิ
และหน้าท่ีของตน 
เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบ
ข้อมูลหรือบุคคลท่ี ไม่
เหมาะสม 

๕. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย เข้าใจ สิทธิ
และหน้าท่ีของตน 
เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบ
ข้อมูลหรือบุคคลท่ี ไม่
เหมาะสม 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย เข้าใจ สิทธิ
และหน้าท่ีของตน เคารพใน
สิทธิของผู้อื่น เช่น ไม่สร้าง
ข้อความเท็จและส่งให้ผู้อื่น ไม่
สร้าง ความเดือดร้อนต่อผู้อื่น
โดยการส่งสแปม ข้อความ
ลูกโซ่ส่งต่อโพสต์ท่ีมีข้อมูล
ส่วนตัวของผู้อื่น ส่งค าเชิญ
เล่นเกม ไม่เข้าถึงข้อมูล
ส่วนตัวหรือ การบ้านของ
บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ไม่ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์/ช่ือ
บัญชีของผู้อื่น • การส่ือสาร
อย่างมีมารยาทและรู้
กาลเทศะ • การปกป้องข้อมูล
ส่วนตัว เช่น การออกจาก
ระบบ เมื่อเลิกใช้งาน ไม่บอก
รหัสผ่าน ไม่บอกเลข 
ประจ าตัวประชาชน 

  



 

 
 
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

 

สาระที ่๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหวา่งสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด
พลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. บรรยายโครงสร้าง
และลักษณะของส่ิงมีชีวิต
ท่ีเหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิต ซึ่งเป็นผลมา
จากการปรับตัวของ
ส่ิงมีชีวิตในแต่ละแหล่งท่ี
อยู ่ 
 
 

๑. บรรยายโครงสร้าง
และลักษณะของส่ิงมีชีวิต
ท่ีเหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิต ซึ่งเป็นผลมา
จากการปรับตัวของ
ส่ิงมีชีวิตในแต่ละแหล่งท่ี
อยู ่ 
 

๑. จ าแนกโครงสร้างและ
ลักษณะของส่ิงมีชีวิตท่ี
เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิต ซึ่งเป็นผลมา
จากการปรับตัวของ
ส่ิงมีชีวิตในแต่ละแหล่งท่ี
อยู ่ 
 

• ส่ิงมีชีวิตท้ังพืชและสัตว์มี
โครงสร้างและลักษณะ ท่ี
เหมาะสมในแต่ละแหล่งท่ีอยู่ 
ซึ่งเป็นผลมาจาก การปรับตัว
ของส่ิงมีชีวิต เพื่อให้ด ารงชีวิต
และอยู่รอดได้ในแต่ละแหล่ง
ท่ีอยู่ เช่น ผักตบชวามีช่อง
อากาศในก้านใบ ช่วยให้ลอย
น้ าได้ ต้นโกงกางท่ีขึ้นอยู่ใน
ป่าชายเลนมีรากค้ าจุนท าให้
ล าต้นไม่ล้ม ปลามีครีบช่วยใน
การเคล่ือนท่ีในน้ า 

 - ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ี
จะศึกษา ตามท่ีก าหนดให้
และตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต 

ส ารวจตรวจสอบ ศึกษา
ค้นคว้า โดยใช้ความคิด
ของตนเอง ของกลุ่ม และ
ของครู  
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ

ท่ีเหมาะสมในการส ารวจ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับ

๒. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับ

๒. จ าแนกความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับ

• ในแหล่งท่ีอยู่หนึ่ง ๆ 
ส่ิงมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์ ซึ่ง

 - ส ารวจตรวจสอบ 



 

ส่ิงมีชีวิต และ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต 
เพื่อประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต  
๓. เขียนโซ่อาหารและ
ระบุบทบาทหน้าท่ีของ
ส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคในโซ่อาหาร 
๔. ตระหนักในคุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อการ
ด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต 
โดยมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อม 
 

ส่ิงมีชีวิต และ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต 
เพื่อประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต  
๓. อธิบายโซ่อาหารและ
ระบุบทบาทหน้าท่ีของ
ส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคในโซ่อาหาร 
๔. ตระหนักในคุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อการ
ด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต 
โดยมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อม 

ส่ิงมีชีวิต และ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต 
เพื่อประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต  
๓. เขียนโซ่อาหารและ
ระบุบทบาทหน้าท่ีของ
ส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคในโซ่อาหาร 
๔. น าคุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อการ
ด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต 
โดยมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อม 

กันและกันและสัมพันธ์กับ
ส่ิงไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวิต เช่น 
ความสัมพันธ์กัน ด้านการกิน
กันเป็นอาหาร เป็นแหล่งท่ีอยู่
อาศัย หลบภัยและเล้ียงดูลูก
อ่อน ใช้อากาศในการหายใจ 
• ส่ิงมีชีวิตมีการกินกันเป็น
อาหาร โดยกินต่อกัน เป็น
ทอด ๆ ในรูปแบบของโซ่
อาหาร ท าให้สามารถระบุ
บทบาทหน้าท่ีของส่ิงมีชีวิต
เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค 
 

- แสดงความคิดเห็นเป็น
กลุ่ม และรวบรวมเป็น
ความรู้ 
- บันทึกและอธิบายผลการ

สังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ แผนภาพ 

หรือค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วยวาจา

ให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการ
และผลของงาน 

 

 

 

 

สาระที ่๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความส าคญัของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ
และววิัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. อธิบายลักษณะทาง
พันธุกรรมท่ีมีการ
ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก
ของพืช สัตว์ และมนุษย์  

๑. อธิบายลักษณะทาง
พันธุกรรมท่ีมีการ
ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก
ของพืช สัตว์ และมนุษย์  

๑. ส ารวจลักษณะทาง
พันธุกรรมท่ีมีการ
ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก
ของพืช สัตว์ และมนุษย์  

• ส่ิงมีชีวิตท้ังพืช สัตว์ และ
มนุษย์ เมื่อโตเต็มท่ีจะมีการ
สืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจ านวนและ
ด ารงพันธุ ์โดยลูก ท่ีเกิดมา

 - ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะ
ศึกษา ตามท่ีก าหนดให้และ
ตามความสนใจ 



 

๒. แสดงความอยากรู้
อยากเห็น โดยการถาม
ค าถามเกี่ยวกับลักษณะท่ี
คล้ายคลึงกันของตนเอง
กับพ่อแม ่
 

๒. แสดงความอยากรู้
อยากเห็น โดยการถาม
ค าถามเกี่ยวกับลักษณะท่ี
คล้ายคลึงกันของตนเอง
กับพ่อแม่ 

๒. แสดงความอยากรู้
อยากเห็น โดยการถาม
ค าถามเกี่ยวกับลักษณะท่ี
คล้ายคลึงกันของตนเอง
กับพ่อแม่ 

จะได้รับการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมจาก
พ่อแม่ท าให้มีลักษณะทาง
พันธุกรรมท่ีเฉพาะแตกต่าง
จากส่ิงมีชีวิตชนิดอื่น 
• พืชมีการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม เช่น 
ลักษณะของใบ สีดอก 
• สัตว์มีการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม เช่น  
 
 

- วางแผนการสังเกต ส ารวจ
ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า 
โดยใช้ความคิดของตนเอง 
ของกลุ่ม และของครู  
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ี

เหมาะสมในการส ารวจ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   สีขน ลักษณะของขน 

ลักษณะของห ู
• มนุษย์มีการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม เช่น 
เชิงผมท่ีหน้าผาก ลักยิ้ม 
ลักษณะหนังตา การห่อล้ิน 
ลักษณะของต่ิงหู 
 

 - ส ารวจตรวจสอบ 
- แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม 

และรวบรวมเป็นความรู้ 
- บันทึกและอธิบายผลการ

สังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ แผนภาพ 

หรือค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วยวาจาให้

ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการ
และผลของงาน 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

สาระที ่๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหน่ียวระหวา่งอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. อธิบายการเปล่ียน
สถานะของสสาร เมื่อท า
ให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็น
ลง โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
 

 

๑. อธิบายการเปล่ียน
สถานะของสสาร เมื่อท า
ให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็น
ลง โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

๑. ทดลองการเปล่ียน
สถานะของสสาร เมื่อท า
ให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็น
ลง โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

• การเปล่ียนสถานะของสสาร
เป็นการเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพ เมื่อเพิ่มความร้อน
ให้กับสสารถึงระดับหนึ่งจะ
ท าให้สสารท่ีเป็นของแข็ง
เปล่ียนสถานะเป็นของเหลว 
เรียกว่า การหลอมเหลว และ
เมื่อเพิ่มความร้อนต่อไปจนถึง
อีกระดับหนึ่งของเหลวจะ
เปล่ียนเป็นแก๊ส เรียกว่า การ
กลายเป็นไอ แต่เมื่อลดความ
ร้อนลงถึงระดับหนึ่ง แก๊สจะ
เปล่ียนสถานะเป็นของเหลว 
เรียกว่า การควบแน่น และถ้า
ลดความ 

 - ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะ
ศึกษา ตามท่ีก าหนดให้และ
ตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต ส ารวจ

ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า 
โดยใช้ความคิดของตนเอง 
ของกลุ่ม และของครู  
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ี

เหมาะสมในการส ารวจ 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   ร้อนต่อไปอีกจนถึงระดับหนึ่ง
ของเหลวจะเปล่ียนสถานะ
เป็นของแข็ง เรียกว่า การ
แข็งตัว สสารบางชนิด
สามารถเปล่ียนสถานะจาก
ของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่ผ่าน
การเป็นของเหลว เรียกว่า 
การระเหิด ส่วนแก๊สบางชนิด
สามารถเปล่ียนสถานะเป็น
ของแข็งโดยไม่ผ่านการเป็น
ของเหลว เรียกว่า การระเหิด
กลับ 

 - ส ารวจตรวจสอบ 
- แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม 

และรวบรวมเป็นความรู้ 
- บันทึกและอธิบายผลการ

สังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ แผนภาพ 

หรือค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วยวาจาให้

ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการและ
ผลของงาน 

 
๒. อธิบายการละลาย
ของสารในน้ า โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

 

๒. อธิบายการละลายของ
สารในน้ า โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

๒. ท าลองการละลายของ
สารในน้ า โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

• เมื่อใส่สารลงในน้ าแล้วสาร
นั้นรวมเป็นเนื้อเดียวกนักับน้ า
ท่ัวทุกส่วน แสดงว่าสารเกิด
การละลาย เรียกสารผสมท่ีได้
ว่าสารละลาย 
 
 

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. วิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงของสารเมื่อ
เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
เคมี โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

๓. อธิบายการ
เปล่ียนแปลงของสารเมื่อ
เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
เคมี โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

๓. วิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงของสารเมื่อ
เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
เคมี โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

• เมื่อผสมสาร ๒ ชนิดขึ้นไป
แล้วมีสารใหม่เกิดขึ้น ซึ่งมี
สมบัติต่างจากสารเดิมหรือ
เมื่อสารชนิดเดียว เกิดการ
เปล่ียนแปลงแล้วมีสารใหม่

  



 

   เกิดขึ้น การเปล่ียนแปลงนี้
เรียกว่า การเปล่ียนแปลงทาง
เคมี ซึ่งสังเกตได้จากมีสีหรือ
กล่ินต่างจากสารเดิม หรือมี
ฟองแก๊ส หรือมีตะกอน
เกิดขึ้น หรือมีการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของอุณหภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๔. วิเคราะห์และระบุการ
เปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้
และการเปล่ียนแปลงท่ี
ผันกลับไม่ได 
 

 

๔. อธิบายการ
เปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้
และการเปล่ียนแปลงท่ี
ผันกลับไม่ได 

๔. วิเคราะห์และระบุการ
เปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้
และการเปล่ียนแปลงท่ี
ผันกลับไม่ได 

• เมื่อสารเกิดการ
เปล่ียนแปลงแล้ว สาร
สามารถเปล่ียนกลับเป็น
สารเดิมได้ เป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้ เช่น 
การหลอมเหลว การ
กลายเป็นไอ การละลาย แต่
สารบางอย่างเกิดการ
เปล่ียนแปลง แล้วไม่สามารถ
เปล่ียนกลับเป็นสารเดิมได้ 
เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีผัน

  



 

กลับไม่ได้ เช่น การเผาไหม้ 
การเกิดสนิม 
 
 

 

 

 

 

 

 

สาระที ่๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์
ของแรงหลายแรงในแนว
เดียวกันที่กระท าต่อวัตถุใน
กรณีที่วัตถุอยู่น่ิงจาก
หลักฐานเชิงประจักษ ์
๒. เขียนแผนภาพแสดงแรง
ที่กระท าต่อวัตถุที่อยู่ในแนว
เดียวกันและแรงลัพธ์ที่
กระท าต่อวัตถุ 
๓. ใช้เครื่องชั่งสปรงิในการ
วัดแรงที่กระท าต่อวัตถุ 

๑. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์
ของแรงหลายแรงในแนว
เดียวกันที่กระท าต่อวัตถุใน
กรณีที่วัตถุอยู่น่ิงจาก
หลักฐานเชิงประจักษ ์
๒. อธิบายแผนภาพแสดง
แรงที่กระท าต่อวัตถุที่อยู่ใน
แนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่
กระท าต่อวัตถุ 

๓. อธิบานการใช้เครื่องชัง่
สปริงในการวัดแรงที่กระท า

ต่อวัตถุ 

๑. ทดลองวิธีการหาแรงลัพธ์
ของแรงหลายแรงในแนว
เดียวกันที่กระท าต่อวัตถุใน
กรณีที่วัตถุอยู่น่ิงจาก
หลักฐานเชิงประจักษ ์
๒. เขียนแผนภาพแสดงแรง
ที่กระท าต่อวัตถุที่อยู่ในแนว
เดียวกันและแรงลัพธ์ที่
กระท าต่อวัตถุ 

๓. ปฏิบัติการใช้เครื่องชัง่
สปริงในการวัดแรงที่กระท า

ต่อวัตถุ 

แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงท่ี
กระท าต่อวัตถ ุโดยแรงลัพธ์
ของแรง ๒ แรงท่ีกระท าต่อ
วัตถุเดียวกันจะมีขนาดเท่ากับ
ผลรวมของแรงท้ังสองเมื่อแรง
ท้ังสองอยู่ในแนวเดียวกันและ
มีทิศทางเดียวกัน แต่จะมี
ขนาดเท่ากับผลต่างของแรง
ท้ังสอง เมื่อแรงท้ังสองอยู่ใน
แนวเดียวกันแต่มีทิศทางตรง
ข้ามกัน ส าหรับวัตถุท่ีอยู่นิ่ง

 - ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะ
ศึกษา ตามท่ีก าหนดให้และ
ตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต ส ารวจ

ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า 
โดยใช้ความคิดของตนเอง 
ของกลุ่ม และของครู  
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ี

เหมาะสมในการส ารวจ 
 



 

 

 

แรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุมีค่า
เป็นศูนย์ 
• การเขียนแผนภาพของแรง
ท่ีกระท าต่อวัตถุสามารถเขียน
ได้โดยใช้ลูกศร โดยหัว 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ลูกศรแสดงทิศทางของแรง 

และความยาวของลูกศรแสดง
ขนาดของแรงท่ีกระท าต่อ
วัตถุ 

 

 - ส ารวจตรวจสอบ 
- แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม 

และรวบรวมเป็นความรู้ 
- บันทึกและอธิบายผลการ

สังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ แผนภาพ 

หรือค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วยวาจาให้

ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการและ
ผลของงาน 

 

๔. ระบุผลของแรงเสียด
ทานท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ี
ของวัตถุจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
๕. เขียนแผนภาพแสดง
แรงเสียดทานและแรง ท่ี
อยู่ในแนวเดียวกันท่ี
กระท าต่อวัตถ ุ
 

 

๔. ระบุผลของแรงเสียด
ทานท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ี
ของวัตถุจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
๕. อธิบายแผนภาพแสดง
แรงเสียดทานและแรง ท่ี

อยู่ในแนวเดียวกันท่ี
กระท าต่อวัตถ ุ

๔. ทดลองผลของแรง
เสียดทานท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ี
ของวัตถุจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
๕. เขียนแผนภาพแสดง
แรงเสียดทานและแรง ท่ี

อยู่ในแนวเดียวกันท่ี
กระท าต่อวัตถ ุ

• แรงเสียดทานเป็นแรงท่ี
เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของ
วัตถุ เพื่อต้านการเคล่ือนท่ี
ของวัตถุนั้น โดยถ้าออกแรง
กระท าต่อวัตถุท่ีอยู่นิ่งบน
พื้นผิวหนึ่งให้เคล่ือนท่ี แรง
เสียดทานจากพื้นผิวนั้นก็จะ
ต้านการเคล่ือนท่ีของวัตถุ แต่
ถ้าวัตถุก าลังเคล่ือนท่ี แรง
เสียดทานก็จะท าให้วัตถุนั้น
เคล่ือนท่ีช้าลงหรือหยุดนิ่ง 
 

 

 

 

 
สาระที ่๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 



 

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เก่ียวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟา้รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. อธิบายการได้ยินเสียง
ผ่านตัวกลางจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
  

๑. อธิบายการได้ยินเสียง
ผ่านตัวกลางจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

 

๑. ทดลองการได้ยินเสียง
ผ่านตัวกลางจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

 

การได้ยินเสียงต้องอาศัย
ตัวกลาง โดยอาจเป็นของแข็ง 
ของเหลว หรืออากาศ เสียง
จะส่งผ่านตัวกลางมายังหู 

 - ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะ
ศึกษา ตามท่ีก าหนดให้และ
ตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต ส ารวจ

ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า 
โดยใช้ความคิดของตนเอง 
ของกลุ่ม และของครู  
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ี

เหมาะสมในการส ารวจ 
 

๒. ระบุตัวแปร ทดลอง 
และอธิบายลักษณะและ
การเกิดเสียงสูง เสียงต่ า  
๓. ออกแบบการทดลอง
และอธิบายลักษณะและ
การเกิดเสียงดัง เสียงค่อย  
๔. วัดระดับเสียงโดยใช้
เครื่องมือวัดระดับเสียง 
 
 
 

 

๒. ระบุตัวแปร และ
อธิบายลักษณะและการ

เกิดเสียงสูง เสียงต่ า  
๓. อธิบายลักษณะและ

การเกิดเสียงดัง เสียงค่อย  
๔. วัดระดับเสียงโดยใช้
เครื่องมือวัดระดับเสียง 

 
 
 
 

 

๒.  ทดลอง ลักษณะและ
การเกิดเสียงสูง เสียงต่ า  
๓. ออกแบบการทดลอง
และลักษณะและการเกิด

เสียงดัง เสียงค่อย  
๔. ใช้เครื่องมือวัดระดับ

เสียง 
 
 
 
 

 

• เสียงท่ีได้ยินมีระดับสูงต่ า
ของเสียงต่างกันขึ้นกับความถ่ี
ของการส่ันของแหล่งก าเนิด
เสียง โดยเมื่อแหล่งก าเนิด
เสียงส่ันด้วยความถ่ีต่ าจะเกิด
เสียงต่ า แต่ถ้าส่ันด้วยความถ่ี
สูงจะเกิดเสียงสูง ส่วนเสียงดัง
ค่อยท่ีได้ยินขึ้นกับพลังงาน
การส่ันของแหล่งก าเนิดเสียง 
โดย  

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕. ตระหนักในคุณค่าของ
ความรู้เรื่องระดับเสียง
โดยเสนอแนะแนวทางใน

๕. ตระหนักในคุณค่าของ
ความรู้เรื่องระดับเสียง

โดยเสนอแนะแนวทางใน

๕. น าในคุณค่าของความรู้
เรื่องระดับเสียงโดย

เสนอแนะแนวทางในการ

เมื่อแหล่งก าเนิดเสียงส่ันด้วย
พลังงานมากจะเกิดเสียงดัง 
แต่ถ้าแหล่งก าเนิดเสียงส่ัน

 - ส ารวจตรวจสอบ 
- แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม 

และรวบรวมเป็นความรู้ 



 

การหลีกเล่ียงและลด
มลพิษทางเสียง 
 

การหลีกเล่ียงและลด
มลพิษทางเสียง 

หลีกเล่ียงและลดมลพิษ
ทางเสียง 

ด้วยพลังงานน้อยจะเกิดเสียง
ค่อย 
• เสียงดังมาก ๆ เป็นอันตราย
ต่อการได้ยินและเสียงท่ี
ก่อให้เกิดความร าคาญเป็น
มลพิษทางเสียง เดซิเบลเป็น
หน่วยที่บอกถึงความดังของ
เสียง 

 

- บันทึกและอธิบายผลการ
สังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ แผนภาพ 

หรือค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วยวาจาให้

ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการและ
ผลของงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที ่๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และววิัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซ ีดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 

๑. เปรียบเทียบความ
แตกต่างของดาวเคราะห์
และดาวฤกษ์จาก
แบบจ าลอง 

  

๑. เปรียบเทียบความ
แตกต่างของดาวเคราะห์
และดาวฤกษ์จาก
แบบจ าลอง 

๑. สังเกตความแตกต่าง
ของดาวเคราะห์และดาว
ฤกษ์จากแบบจ าลอง 

• ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าอยู่
ในอวกาศซึ่งเป็นบริเวณท่ีอยู่
นอกบรรยากาศของโลก มีท้ัง
ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 
ดาวฤกษ์เป็นแหล่งก าเนิดแสง
จึงสามารถมองเห็นได้ ส่วน
ดาวเคราะห์ไม่ใช่แหล่งก าเนิด
แสง แต่สามารถมองเห็นได้
เนื่องจากแสงจากดวงอาทิตย์
ตกกระทบดาวเคราะห์แล้ว
สะท้อนเข้าสู่ตา 
 

 
 

 - ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะ
ศึกษา ตามท่ีก าหนดให้และ
ตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต ส ารวจ

ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า 
โดยใช้ความคิดของตนเอง 
ของกลุ่ม และของครู  
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ี

เหมาะสมในการส ารวจ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. ใช้แผนท่ีดาวระบุ
ต าแหน่งและเส้นทางการ
ขึ้นและตกของกลุ่มดาว
ฤกษ์บนท้องฟ้า และ
อธิบายแบบรูปเส้นทาง
การขึ้นและตกของกลุ่ม
ดาวฤกษ์บนท้องฟ้าใน
รอบปี 

  
 

๒. อธิบายแบบรูป
เส้นทางการขึ้นและตก
ของกลุ่มดาวฤกษ์บน
ท้องฟ้าในรอบปี 

๒. ใช้แผนท่ีดาวระบุ
ต าแหน่งและเส้นทางการ
ขึ้นและตกของกลุ่มดาว
ฤกษ์บนท้องฟ้า  

• การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มี
รูปร่างต่าง ๆ เกิดจาก
จินตนาการของผู้สังเกต กลุ่ม
ดาวฤกษ์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏใน
ท้องฟ้าแต่ละกลุ่มมีดาวฤกษ์
แต่ละดวงเรียงกันท่ีต าแหน่ง
คงท่ี และมีเส้นทางการขึ้น
และตกตามเส้นทางเดิมทุก
คืน ซึ่งจะปรากฏต าแหน่งเดิม 
การสังเกตต าแหน่งและการ
ขึ้นและตกของดาวฤกษ์ และ
กลุ่มดาวฤกษ์ สามารถท าได้

 - ส ารวจตรวจสอบ 
- แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม 

และรวบรวมเป็นความรู้ 
- บันทึกและอธิบายผลการ

สังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ แผนภาพ 

หรือค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วยวาจาให้

ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการและ
ผลของงาน 

 



 

โดยใช้แผนท่ีดาว ซึ่งระบุมุม
ทิศและมุมเงยท่ีกลุ่มดาวนั้น
ปรากฏ ผู้สังเกตสามารถใช้
มือในการประมาณค่าของมุม
เงยเมื่อสังเกตดาวในท้องฟ้า 

 

 
 

สาระที ่๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมอิากาศ
โลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. เปรียบเทียบปริมาณ
น้ าในแต่ละแหล่ง และ
ระบุปริมาณน้ าท่ีมนุษย์
สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ จากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 

 
 

๑. เปรียบเทียบปริมาณ
น้ าในแต่ละแหล่ง และ
ระบุปริมาณน้ าท่ีมนุษย์
สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ จากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 

๑. สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ จากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 

• โลกมีท้ังน้ าจืดและน้ าเค็ม
ซึ่งอยู่ในแหล่งน้ าต่าง ๆ ท่ีมี
ท้ังแหล่งน้ าผิวดิน เช่น ทะเล 
มหาสมุทร บึง แม่น้ า และ
แหล่งน้ าใต้ดิน เช่น น้ าในดิน 
และน้ าบาดาล น้ าท้ังหมดของ
โลกแบ่งเป็นน้ าเค็มประมาณ
ร้อยละ ๙๗.๕ ซึ่งอยู่ใน
มหาสมุทรและแหล่งน้ าอื่น ๆ 
และท่ีเหลืออีกประมาณร้อย
ละ ๒.๕ เป็นน้ าจืด ถ้า
เรียงล าดับปริมาณน้ าจืดจาก
มากไปน้อยจะอยู่ท่ี ธาร
น้ าแข็ง และพืดน้ าแข็ง น้ าใต้

 - ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะ
ศึกษา ตามท่ีก าหนดให้และ
ตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต ส ารวจ

ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า 
โดยใช้ความคิดของตนเอง 
ของกลุ่ม และของครู  
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ี

เหมาะสมในการส ารวจ 
 



 

ดิน ช้ันดินเยือกแข็งคงตัวและ
น้ าแข็งใต้ดิน  

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ทะเลสาบ ความช้ืนในดิน 

ความช้ืนในบรรยากาศ บึง 
แม่น้ า และน้ าในส่ิงมีชีวิต 

 - ส ารวจตรวจสอบ 
- แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม 

และรวบรวมเป็นความรู้ 
- บันทึกและอธิบายผลการ

สังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ แผนภาพ 

หรือค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วยวาจาให้

ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการและ
ผลของงาน 

 

๒. ตระหนักถึงคุณค่าของ
น้ าโดยน าเสนอแนว
ทางการใช้น้ าอย่าง
ประหยัดและการอนุรักษ์
น้ า 

 
 

๒. ตระหนักถึงคุณค่า
ของน้ าโดยน าเสนอแนว
ทางการใช้น้ าอย่าง
ประหยัดและการอนุรักษ์
น้ า 

๒. น าเสนอแนวทางการ
ใช้น้ าอย่างประหยัดและ
การอนุรักษ์น้ า 

น้ าจืดท่ีมนุษย์น ามาใช้ได้มี
ปริมาณน้อยมาก จึงควรใช้น้ า
อย่างประหยัดและร่วมกัน
อนุรักษ์น้ า 

 
 

 

๓. สร้างแบบจ าลองที่
อธิบายการหมุนเวียนของ
น้ าในวัฏจักรน้ า  

 
 

๓. อธิบายการหมุนเวียน
ของน้ าในวัฏจักรน้ า  

 

๓. สร้างแบบจ าลองที่
อธิบายการหมุนเวียนของ
น้ าในวัฏจักรน้ า  

 

• วัฏจักรน้ า เป็นการ
หมุนเวียนของน้ าท่ีมีแบบรูป 
ซ้ าเดิม และต่อเนื่องระหว่าง
น้ าในบรรยากาศ น้ าผิวดิน 
และน้ าใต้ดิน โดยพฤติกรรม
การด ารงชีวิตของพืชและสัตว์
ส่งผลต่อวัฏจักรน้ า 
 
 
 

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๔. เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดเมฆ 
หมอก น้ าค้าง และ

๔. เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดเมฆ 
หมอก น้ าค้าง และ

๔. ทดลองกระบวนการ
เกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง 
และน้ าค้างแข็ง จาก
แบบจ าลอง 

• ไอน้ าในอากาศจะควบแน่น
เป็นละอองน้ าเล็ก ๆ โดยมี
ละอองลอย เช่น เกลือ ฝุ่น
ละออง ละอองเรณูของ

  



 

น้ าค้างแข็ง จาก
แบบจ าลอง 

 
 

น้ าค้างแข็ง จาก
แบบจ าลอง 

ดอกไม้ เป็นอนุภาคแกนกลาง 
เมื่อละอองน้ าจ านวนมาก
เกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูง
จากพื้นดินมาก เรียกว่า เมฆ 
แต่ละอองน้ าท่ีเกาะกลุ่ม
รวมกันอยู่ใกล้พื้นดิน เรียกว่า 
หมอก ส่วนไอน้ าท่ีควบแน่น
เป็นละอองน้ าเกาะอยู่บน
พื้นผิววัตถุใกล้พื้นดิน เรียกว่า 
น้ าค้าง ถ้าอุณหภูมิใกล้พื้นดิน
ต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง น้ าค้างก็
จะกลายเป็นน้ าค้างแข็ง 

 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕. เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดฝน หิมะ 
และลูกเห็บ จากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 
 
 

๕. เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดฝน หิมะ 
และลูกเห็บ จากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 
 

๕. ทดลองกระบวนการ
เกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ 
จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
 

• ฝน หิมะ ลูกเห็บ เป็นหยาด
น้ าฟ้าซึ่งเป็นน้ าท่ีมีสถานะ
ต่าง ๆ ท่ีตกจากฟ้าถึงพื้นดิน 
ฝนเกิดจากละอองน้ าในเมฆท่ี
รวมตัวกันจนอากาศไม่
สามารถพยุงไว้ได้จึงตกลงมา 
หิมะเกิดจากไอน้ าในอากาศ
ระเหิดกลับเป็นผลึกน้ าแข็ง 
รวมตัวกันจนมีน้ าหนักมาก
ขึ้นจนเกินกว่าอากาศจะพยุง
ไว้จึงตกลงมา ลูกเห็บเกิดจาก
หยดน้ าท่ีเปล่ียนสถานะเป็น

  



 

น้ าแข็งแล้วถูกพายุพัดวนซ้ า
ไปซ้ ามาในเมฆฝนฟ้าคะนองท่ี
มีขนาดใหญ่และอยู่ใน
ระดับสูงจนเป็นก้อนน้ าแข็ง
ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วตกลงมา 
 
 

 

สาระที ่๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใชแ้นวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาทีพ่บในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในการเรียนรู้ การท างาน และการ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เทา่ทัน และมีจริยธรรม 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะใน
การแก้ปัญหา การอธิบาย
การท างาน การ
คาดการณ์ผลลัพธ์ จาก
ปัญหาอย่างง่าย 

 
 

๑. อธิบายการท างาน 
การคาดการณ์ผลลัพธ์ 
จากปัญหาอย่างง่าย 

๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะใน
การแก้ปัญหา การ 

• การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็น
การน ากฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไข
ท่ีครอบคลุมทุกกรณีมาใช้
พิจารณาในการแก้ปัญหา 
การอธิบายการท างาน หรือ
การคาดการณ์ ผลลัพธ์  

• สถานะเริ่มต้นของการท างาน
ท่ีแตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ที่
แตกต่างกัน 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม 
Sudoku โปรแกรมท านาย
ตัวเลข โปรแกรมสร้างรูป
เรขาคณิตตามค่าข้อมูลเข้า 
การจัดล าดับการท างานบ้าน

 - ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะ
ศึกษา ตามท่ีก าหนดให้และ
ตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต ส ารวจ

ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า 
โดยใช้ความคิดของตนเอง 
ของกลุ่ม และของครู  
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ี

เหมาะสมในการส ารวจ 
 



 

ในช่วงวันหยุด จัดวางของใน
ครัว 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. ออกแบบ และเขียน

โปรแกรมท่ีมีการใช้
เหตุผลเชิงตรรกะอย่าง
ง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาด
และแก้ไข 

 

๒. อธิบายออกแบบ และ
เขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้
เหตุผลเชิงตรรกะอย่าง

ง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาด
และแก้ไข 

๒. ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมท่ีมีการใช้

เหตุผลเชิงตรรกะอย่าง
ง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาด

และแก้ไข 

• การออกแบบโปรแกรม
สามารถท าได้โดยเขียน เป็น
ข้อความหรือผังงาน 

• การออกแบบและเขียน
โปรแกรมท่ีมีการตรวจสอบ
เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณี
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตรง
ตามความต้องการ 

• หากมีข้อผิดพลาดให้
ตรวจสอบการท างาน ทีละ
ค าส่ัง เมื่อพบจุดท่ีท าให้ผล
ลััพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ท าการ
แก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่
ถูกต้อง 

• การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาด
จากโปรแกรมของผู้อื่น จะ
ช่วยพัฒนาทักษะการหา
สาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 
 

 - ส ารวจตรวจสอบ 
- แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม 

และรวบรวมเป็นความรู้ 
- บันทึกและอธิบายผลการ

สังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ แผนภาพ 

หรือค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วยวาจาให้

ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการและ
ผลของงาน 

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   • ตัวอย่างโปรแกรม เช่น 

โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลข
ค่ี โปรแกรมรับข้อมูลน้ าหนัก
หรือส่วนสูงแล้วแสดงผล

  



 

ความสมส่วนของร่างกาย 
โปรแกรมส่ังให้ตัวละครท า
ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
• ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียน
โปรแกรม เช่น Scratch, 
logo 
 

๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ข้อมูล ติดต่อส่ือสารและ
ท างานร่วมกัน ประเมิน
ความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

 
 

๓. ตรวจสอบใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล 
ติดต่อส่ือสารและท างาน
ร่วมกัน ประเมินความ
น่าเช่ือถือของข้อมูล 

๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ข้อมูล ติดต่อส่ือสารและ
ท างานร่วมกัน ประเมิน

ความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

• การค้นหาข้อมูลใน
อินเทอร์เน็ต และการ
พิจารณาผลการค้นหา 

• การติดต่อส่ือสารผ่าน
อินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล 
บล็อก โปรแกรมสนทนา 

• การเขียนจดหมาย (บูรณา
การกับวิชาภาษาไทย) 

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย มีมารยาท 
เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของ
ตน เคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
พบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่
เหมาะสม 

 

 

๕. ตรวจสอบใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย มีมารยาท 
เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของ
ตน เคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
พบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่
เหมาะสม 

๕. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย มีมารยาท 
เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของ
ตน เคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
พบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่
เหมาะสม 

การใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ติดต่อส่ือสารและท างาน
ร่วมกัน เช่น ใช้นัดหมายใน
การประชุมกลุ่ม 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมใน
ห้องเรียน การแลกเปล่ียน
ความรู้ ความคิดเห็นในการ
เรียน ภายใต้การดูแลของครู 

• การประเมินความน่าเช่ือถือ
ของข้อมูล เช่น เปรียบเทียบ
ความสอดคล้อง สมบูรณ์ของ

  



 

ข้อมูลจากหลายแหล่ง แหล่ง
ต้นตอของข้อมูล ผู้เขียน วันท่ี
เผยแพร่ข้อมูล 
• ข้อมูลท่ีดีต้องมีรายละเอียด
ครบทุกด้าน เช่น ข้อดีและ
ข้อเสีย ประโยชน์และโทษ 
 

 

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   • อันตรายจากการใช้งานและ

อาชญากรรม ทาง
อินเทอร์เน็ต 
• มารยาทในการติดต่อส่ือสาร
ผ่านอินเทอร์เน็ต (บูรณาการ
กับวิชาท่ีเกี่ยวข้อง) 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

สาระที ่๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและ
ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. อธิบายและ
เปรียบเทียบการแยกสาร
ผสม โดยการหยิบออก 

การร่อน การใช้แม่เหล็ก
ดึงดูด การรินออก การ
กรอง และการตกตะกอน 

โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ ์รวมทั้งระบุวิธี
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันเก่ียวกับ
การแยกสาร 

 
 

๑. อธิบายและ
เปรียบเทียบการแยกสาร
ผสม โดยการหยิบออก 

การร่อน การใช้แม่เหล็ก
ดึงดูด การรินออก การ
กรอง และการตกตะกอน 

โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ ์รวมทั้งระบุวิธี
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันเก่ียวกับ
การแยกสาร 

 

๑. ทดลองการแยกสาร
ผสม โดยการหยิบออก 

การร่อน การใช้แม่เหล็ก
ดึงดูด การรินออก การ
กรอง และการตกตะกอน 

โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ ์รวมทั้งระบุวิธี
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันเก่ียวกับ
การแยกสาร 

 

• สารผสมประกอบด้วยสาร
ต้ังแต่ ๒ ชนิดขึ้นไปผสมกัน 
เช่น น้ ามันผสมน้ า ข้าวสาร
ปนกรวดทราย วิธีการท่ี
เหมาะสมในการแยกสารผสม
ขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติ
ของสารท่ีผสมกัน ถ้า
องค์ประกอบของสารผสม
เป็นของแข็งกับของแข็งท่ีมี
ขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
อาจใช้วิธีการหยิบออกหรือ
การร่อนผ่านวัสดุท่ีมีรู ถ้ามี
สารใดสารหนึ่งเป็นสาร
แม่เหล็กอาจใช้วิธีการใช้  

 - ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ี
จะศึกษา ตามท่ีก าหนดให้
และตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต 

ส ารวจตรวจสอบ ศึกษา
ค้นคว้า โดยใช้ความคิด
ของตนเอง ของกลุ่ม และ
ของครู  
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ

ท่ีเหมาะสมในการส ารวจ 
 

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   แม่เหล็กดึงดูด ถ้า

องค์ประกอบเป็นของแข็งท่ีไม่
ละลายในของเหลว อาจใช้
วิธีการรินออก การกรอง หรือ
การตกตะกอน ซึ่งวธิีการแยก

 - ส ารวจตรวจสอบ 
- แสดงความคิดเห็นเป็น

กลุ่ม และรวบรวมเป็น
ความรู้ 



 

สารสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

- บันทึกและอธิบายผลการ
สังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ แผนภาพ 

หรือค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วยวาจา

ให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการ
และผลของงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที ่๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. อธิบายการเกิดและผล
ของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจาก
วัตถุท่ีผ่านการขัดถู โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
  

 

๑. อธิบายการเกิด
และผลของแรง
ไฟฟ้าซึ่งเกิดจาก
วัตถุท่ีผ่านการ

๑. ทดลองการเกิดและ
ผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิด
จากวัตถุท่ีผ่านการขัดถู 
โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

• วัตถุ ๒ ชนิดท่ีผ่านการขัดถู
แล้ว เมื่อน าเข้าใกล้กันอาจ
ดึงดูดหรือผลักกัน แรงท่ี
เกิดขึ้นนี้เป็นแรงไฟฟ้า ซึ่ง
เป็นแรงไม่สัมผัส เกิดขึ้น

 - ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ี
จะศึกษา ตามท่ีก าหนดให้
และตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต 

ส ารวจตรวจสอบ ศึกษา



 

ขัดถู โดยใช้
หลักฐานเชิงประ 
๒. จักษ์ 

ระหว่างวัตถุท่ีมีประจุไฟฟ้า 
ซึ่งประจุไฟฟ้าม ี๒ ชนิด คือ 
ประจุไฟฟ้าบวกและประจุ
ไฟฟ้าลบ วัตถุท่ีมีประจุไฟฟ้า
ชนิดเดียวกันผลักกัน ชนิด
ตรงข้ามกันดึงดูดกัน 
 

 

ค้นคว้า โดยใช้ความคิด
ของตนเอง ของกลุ่ม และ
ของครู  
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ

ท่ีเหมาะสมในการส ารวจ 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     - ส ารวจตรวจสอบ 

- แสดงความคิดเห็นเป็น
กลุ่ม และรวบรวมเป็น
ความรู้ 
- บันทึกและอธิบายผลการ

สังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ แผนภาพ 

หรือค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วยวาจา

ให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการ
และผลของงาน 
-  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที ่๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน 
ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ระบุส่วนประกอบและ
บรรยายหน้าท่ีของแต่ละ
ส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์  
๒. เขียนแผนภาพและต่อ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

 

๑. ระบุส่วนประกอบและ
บรรยายหน้าท่ีของแต่ละ

ส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์  

๒. ทดลองต่อวงจรไฟฟ้า
อย่างง่าย 

๑. ทดลองต่อวงจรไฟฟ้า
อย่างง่ายจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์  
๒. เขียนแผนภาพและต่อ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

• วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ประกอบด้วย แหล่งก าเนิด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์
ไฟฟ้า แหล่งก าเนิดไฟฟ้า เช่น 
ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่ 
ท าหน้าท่ีให้พลังงานไฟฟ้า 
สายไฟฟ้าเป็นตัวน าไฟฟ้า ท า
หน้าท่ีเช่ือมต่อระหว่าง
แหล่งก าเนิดไฟฟ้าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน 
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีหน้าท่ีเปล่ียน
พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอืน่ 

 
 

 - ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ี
จะศึกษา ตามท่ีก าหนดให้
และตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต 

ส ารวจตรวจสอบ ศึกษา
ค้นคว้า โดยใช้ความคิด
ของตนเอง ของกลุ่ม และ
ของครู  
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ

ท่ีเหมาะสมในการส ารวจ 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 

๓. ออกแบบการทดลอง
และทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการอธิบาย
วิธีการและผลของการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 
๔. ตระหนักถึงประโยชน์
ของความรู้ของการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
โดยบอกประโยชน์และ
การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓. อธิบายวิธีการและผล
ของการต่อเซลล์ไฟฟ้า
แบบอนุกรม 
๔. ตระหนักถึงประโยชน์
ของความรู้ของการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
โดยบอกประโยชน์และ
การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๓. ทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมวิธีการและผล
ของการต่อเซลล์ไฟฟ้า
แบบอนุกรม 
๔. ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันประโยชน์
ของความรู้ของการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
โดยบอกประโยชน์และ
การ 

• เมื่อน าเซลล์ไฟฟ้าหลาย
เซลล์มาต่อเรียงกัน โดยให้
ขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์
หนึ่งต่อกับข้ัวลบของอีกเซลล์
หนึ่งเป็นการต่อแบบอนุกรม 
ท าให้มีพลังงานไฟฟ้า
เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ซึ่งการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบ
อนุกรมสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การต่อเซลล์ไฟฟ้าในไฟ
ฉาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ส ารวจตรวจสอบ 
- แสดงความคิดเห็นเป็น

กลุ่ม และรวบรวมเป็น
ความรู้ 
- บันทึกและอธิบายผลการ

สังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ แผนภาพ 

หรือค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วยวาจา

ให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการ
และผลของงาน 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕. ออกแบบการทดลอง
และทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการอธิบาย

๕. ออกแบบด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการอธิบาย

๕. ทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการต่อหลอด

• การต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
อนุกรมเม่ือถอดหลอดไฟฟ้า
ดวงใดดวงหนึ่งออกท าให้

  



 

การต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
อนุกรมและแบบขนาน 
๖. ตระหนักถึงประโยชน์
ของความรู้ของการต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม
และแบบขนาน โดยบอก
ประโยชน์ ข้อจ ากัด และ
การประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

การต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
อนุกรมและแบบขนาน 
๖. ตระหนักถึงประโยชน์
ของความรู้ของการต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม
และแบบขนาน โดยบอก
ประโยชน์ ข้อจ ากัด และ
การประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ไฟฟ้าแบบอนุกรมและ
แบบขนาน 
๖. การประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันถึง
ประโยชน์ของความรู้ของ
การต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
อนุกรมและแบบขนาน 
โดยบอกประโยชน์ 
ข้อจ ากัด และ 

หลอดไฟฟ้าท่ีเหลือดับท้ังหมด 
ส่วนการต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
ขนาน เมื่อถอดหลอดไฟฟ้า
ดวงใดดวงหนึ่งออก หลอด
ไฟฟ้าท่ีเหลือก็ยังสว่างได้ การ
ต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
เช่น การต่อหลอดไฟฟ้าหลาย
ดวงในบ้านจึงต้องต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบขนาน เพื่อเลือกใช้
หลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งได้
ตามต้องการ 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๗. อธิบายการเกิดเงามืด
เงามัวจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์  
๘. เขียนแผนภาพรังสี
ของแสงแสดงการเกิดเงา
มืดเงามัว 

 

๗. อธิบายการเกิดเงามืด
เงามัวจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์  
๘. อธิบายแผนภาพรังสี
ของแสงแสดงการเกิดเงา
มืดเงามัว 

๗. ทดลองการเกิดเงามืด
เงามัวจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์  
๘. เขียนแผนภาพรังสี
ของแสงแสดงการเกิดเงา
มืดเงามัว 

• เมื่อน าวัตถุทึบแสงมากั้น
แสงจะเกิดเงาบนฉาก รับแสง
ท่ีอยู่ด้านหลังวัตถุ โดยเงามี
รูปร่างคล้ายวัตถุท่ีท าให้เกิด
เงา เงามัวเป็นบริเวณท่ีมีแสง
บางส่วนตกลงบนฉาก ส่วน
เงามืดเป็นบริเวณท่ีไม่มีแสง
ตกลงบนฉากเลย 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สาระที ่๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่
ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. สร้างแบบจ าลองท่ี
อธิบายการเกิด และ
เปรียบเทียบ
ปรากฏการณ์สุริยุปราคา 
และจันทรุปราคา 
 

 

๑. อธิบายการเกิด และ
เปรียบเทียบ
ปรากฏการณ์สุริยุปราคา 
และจันทรุปราคา 
 

๑. สร้างแบบจ าลองการ
เกิด และเปรียบเทียบ
ปรากฏการณ์สุริยุปราคา 
และจันทรุปราคา 
 

• เมื่อโลกและดวงจันทร์ โคจร
มาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน
กับดวงอาทิตย์ในระยะทางท่ี
เหมาะสม ท าให้ดวงจันทร์บัง
ดวงอาทิตย์ เงาของดวงจันทร์
ทอดมายังโลก ผู้สังเกตท่ีอยู่
บริเวณเงาจะมองเห็น ดวง
อาทิตย์มืดไป เกิด
ปรากฏการณ์สุริยุปราคา ซึ่งมี

 - ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ี
จะศึกษา ตามท่ีก าหนดให้
และตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต 

ส ารวจตรวจสอบ ศึกษา
ค้นคว้า โดยใช้ความคิด
ของตนเอง ของกลุ่ม และ
ของครู  



 

ท้ังสุริยุปราคาเต็มดวง 
สุริยุปราคาบางส่วน และ
สุริยุปราคาวงแหวน 
• หากดวงจันทร์และโลกโคจร
มาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน
กับดวงอาทิตย์ แล้วดวงจันทร์
เคล่ือนท่ีผ่านเงา 

- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
ท่ีเหมาะสมในการส ารวจ 

 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ของโลก จะมองเห็นดวง

จันทร์มืดไป เกิด
ปรากฏการณ์จันทรุปราคา 
ซึ่งมีท้ังจันทรุปราคาเต็มดวง 
และจันทรุปราคาบางส่วน 

 - ส ารวจตรวจสอบ 
- แสดงความคิดเห็นเป็น

กลุ่ม และรวบรวมเป็น
ความรู้ 
- บันทึกและอธิบายผลการ

สังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ แผนภาพ 

หรือค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วยวาจา

ให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการ
และผลของงาน 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. อธิบายพัฒนาการของ
เทคโนโลยีอวกาศ และ
ยกตัวอย่างการน า
เทคโนโลยีอวกาศมาใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน จากข้อมูล
ท่ีรวบรวมได้ 

 
 

๒. อธิบายพัฒนาการของ
เทคโนโลยีอวกาศ และ
ยกตัวอย่างการน า
เทคโนโลยีอวกาศมาใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน จากข้อมูล
ท่ีรวบรวมได้ 
 

๒. ชีวิตประจ าวัน จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้
พัฒนาการของเทคโนโลยี
อวกาศ และยกตัวอย่าง
การน าเทคโนโลยีอวกาศ
มาใช้ประโยชน์ใน  

• เทคโนโลยีอวกาศเริ่มจาก
ความต้องการของมนุษย์ใน
การส ารวจวัตถุท้องฟ้าโดยใช้
ตาเปล่า กล้องโทรทรรศน์ 
และได้พัฒนาไปสู่การขนส่ง
เพื่อส ารวจอวกาศด้วยจรวด
และยานขนส่งอวกาศ และ
ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยี
อวกาศบางประเภทมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การใช้ดาวเทียมเพื่อการ
ส่ือสาร การพยากรณ์อากาศ 
หรือการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้
อุปกรณ์วัดชีพจรและการเต้น
ของหัวใจ หมวกนิรภัย ชุด
กีฬา 
 

  

 
 
 

สาระที ่๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลม
ฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 



 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดหินอัคน ี
หินตะกอน และหินแปร 
และอธิบายวัฏจักรหิน
จากแบบจ าลอง 

 
 

๑. เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดหินอัคน ี
หินตะกอน และหินแปร 
และอธิบายวัฏจักรหิน
จากแบบจ าลอง 

๑. ทดลองกระบวนการ
เกิดหินอัคนี หินตะกอน 
และหินแปร และ
อธิบายวัฏจักรหินจาก
แบบจ าลอง 

• หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ ประกอบด้วย 
แร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป 
สามารถจ าแนกหินตาม
กระบวนการเกิดได้เป็น ๓ 
ประเภท ได้แก่ หินอัคน ีหิน
ตะกอน และหินแปร 
• หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัว
ของแมกมา เนื้อหิน มี
ลักษณะเป็นผลึก ท้ังผลึก
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก บาง
ชนิดอาจเป็นเนื้อแก้วหรือมีรู
พรุน 

 

 - ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ี
จะศึกษา ตามท่ีก าหนดให้
และตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต 

ส ารวจตรวจสอบ ศึกษา
ค้นคว้า โดยใช้ความคิด
ของตนเอง ของกลุ่ม และ
ของครู  
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ

ท่ีเหมาะสมในการส ารวจ 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    • หินตะกอน เกิดจากการทับ

ถมของตะกอนเมื่อถูกแรงกด
ทับและมีสารเช่ือมประสาน
จึงเกิดเป็นหิน เนื้อหินกลุ่มนี้
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเม็ด
ตะกอนมีท้ังเนื้อหยาบและ
เนื้อละเอียด บางชนิดเป็นเนื้อ
ผลึกท่ียึดเกาะกันเกิดจากการ
ตกผลึกหรือตกตะกอนจากน้ า

 - ส ารวจตรวจสอบ 
- แสดงความคิดเห็นเป็น

กลุ่ม และรวบรวมเป็น
ความรู้ 
- บันทึกและอธิบายผลการ

สังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา  



 

โดยเฉพาะน้ าทะเล บางชนิด
มีลักษณะเป็นช้ัน ๆ จึงเรียก
อีกชื่อว่า หินช้ัน 

 

 

- โดยเขียนภาพ แผนภาพ 
หรือค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วยวาจา

ให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการ
และผลของงาน 

 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   • หินแปร เกิดจากการแปร

สภาพของหินเดิม ซึ่งอาจเป็น
หินอัคนี หินตะกอน หรือหิน
แปร โดยการกระท าของ
ความร้อน ความดัน และ
ปฏิกิริยาเคมี เนื้อหินของหิน
แปรบางชนิดผลึกของแร่เรียง
ตัวขนานกันเป็นแถบ บาง
ชนิดแซะออกเป็นแผ่นได้ บาง
ชนิดเป็นเนื้อผลึกท่ีมีความ
แข็งมาก 
• หินในธรรมชาติท้ัง ๓ 
ประเภท มีการเปล่ียนแปลง

  
 



 

จากประเภทหนึ่งไปเป็นอีก
ประเภทหนึ่ง หรือประเภท
เดิมได้ โดยมีแบบรูปการ
เปล่ียนแปลงคงท่ีและต่อเนื่อง
เป็นวัฏจักร 

 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. บรรยายและ
ยกตัวอย่างการใช้
ประโยชน์ของหินและแร่
ในชีวิตประจ าวันจาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

 
 

๒. บรรยายและ
ยกตัวอย่างการใช้
ประโยชน์ของหินและแร่
ในชีวิตประจ าวันจาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

๒. การใช้ประโยชน์ของ
หินและแร่ใน
ชีวิตประจ าวันจากข้อมูล
ท่ีรวบรวมได้ 

• หินและแร่แต่ละชนิดมี
ลักษณะและสมบัติแตกต่าง
กัน มนุษย์ใช้ประโยชน์จากแร่
ในชีวิตประจ าวันในลักษณะ
ต่าง ๆ เช่น น าแร่มาท า
เครื่องส าอาง ยาสีฟัน 
เครื่องประดับ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ และน าหินมาใช้ใน
งานก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น 
 

  

๓. สร้างแบบจ าลองท่ี
อธิบายการเกิดซากดึกด า
บรรพ์และคาดคะเน
สภาพแวดล้อมในอดีต
ของซากดึกด าบรรพ์ 
 

 

๓. อธิบายการเกิดซากดึก
ด าบรรพ์และคาดคะเน
สภาพแวดล้อมในอดีต
ของซากดึกด าบรรพ์ 
 

๓. สร้างแบบจ าลองท่ีการ
เกิดซากดึกด าบรรพ์และ
คาดคะเนสภาพแวดล้อม
ในอดีตของซากดึกด า
บรรพ์ 
 

• ซากดึกด าบรรพ์เกิดจากการ
ทับถมหรือการประทับรอย
ของส่ิงมีชีวิตในอดีต จนเกิด
เป็นโครงสร้างของซากหรือ
ร่องรอยของส่ิงมีชีวิตท่ีปรากฏ
อยู่ในหิน ในประเทศไทยพบ
ซากดึกด าบรรพ์ท่ีหลากหลาย 
เช่น พืช ปะการัง  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   หอย ปลา เต่า ไดโนเสาร์ 

และรอยตีนสัตว์ 
• ซากดึกด าบรรพ์สามารถใช้
เป็นหลักฐานหน่ึงที่ช่วยอธิบาย
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ใน
อดีตขณะเกิดสิ่งมีชีวิตน้ัน เช่น 

หากพบซากดึกด าบรรพ์ ของ
หอยน้ าจืด สภาพแวดล้อม
บริเวณน้ันอาจเคยเป็นแหล่ง
น้ าจืดมาก่อน และหากพบซาก
ดึกด าบรรพ์ของพืช 

สภาพแวดล้อมบริเวณน้ันอาจ
เคยเป็นป่ามาก่อน นอกจากน้ี
ซากดึกด าบรรพ์ ยังสามารถใช้
ระบุอายุของหิน และเป็น
ข้อมูลในการศึกษาวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๔. เปรียบเทียบการเกิด
ลมบก ลมทะเล และ

๔. เปรียบเทียบการเกิด
ลมบก ลมทะเล และ

๔. ทดลองการเกิดลมบก 
ลมทะเล และมรสุม 

• ลมบก ลมทะเล และมรสุม 
เกิดจากพื้นดินและพื้นน้ า 

 
 

 



 

มรสุม รวมทั้งอธิบายผลท่ี
มีต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม จาก
แบบจ าลอง 

 
 

มรสุม รวมทั้งอธิบายผลท่ี
มีต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม จาก
แบบจ าลอง 

รวมทั้งผลท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต
และส่ิงแวดล้อม จาก
แบบจ าลอง 

ร้อนและเย็นไม่เท่ากันท าให้
อุณหภูมิอากาศเหนือพื้นดิน
และพื้นน้ าแตกต่างกัน จึงเกิด 
การเคล่ือนท่ีของอากาศจาก
บริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ า ไปยัง
บริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง 
• ลมบกและลมทะเลเป็นลม
ประจ าถิ่นที่พบบริเวณชายฝ่ัง 
โดยลมบกเกิดในเวลา
กลางคืน ท าให้มีลมพัดจาก
ชายฝ่ังไปสู่ทะเล ส่วนลม
ทะเลเกิดในเวลากลางวัน ท า
ให้มีลมพัดจากทะเลเข้าสู่
ชายฝ่ัง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๕. อธิบายผลของมรสุม
ต่อการเกิดฤดูของ
ประเทศไทย จากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 
 
 

๕. อธิบายผลของมรสุม
ต่อการเกิดฤดูของ
ประเทศไทย จากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 
 

๕. ทดลองการเกิดฤดูของ
ประเทศไทย จากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 
 

• มรสุมเป็นลมประจ าฤดูเกิด
บริเวณเขตร้อนของโลก ซึ่ง
เป็นบริเวณกว้างระดับ
ภูมิภาค ประเทศไทยได้รับผล
จากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง
ประมาณกลางเดือนตุลาคม

 
 
 
 
 
 
 

 



 

จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ท าให้
เกิดฤดูหนาว และได้รับผล
จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ในช่วงประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมจนถึงกลางเดือน
ตุลาคมท าให้เกิดฤดูฝน ส่วน
ช่วงประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือน
พฤษภาคมเป็นช่วงเปล่ียน
มรสุมและประเทศไทยอยู่ใกล้
เส้นศูนย์สูตร แสงอาทิตย์
เกือบต้ังตรงและ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ต้ังตรงประเทศไทยในเวลา

เท่ียงวัน ท าให้ได้รับความ
ร้อนจากดวงอาทิตย์อย่าง
เต็มท่ี อากาศจึงร้อนอบอ้าว
ท าให้เกิดฤดูร้อน 

  

๖. บรรยายลักษณะและ
ผลกระทบของน้ าท่วม 
การกัดเซาะชายฝ่ัง ดิน
ถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ  
๗. ตระหนักถึงผลกระทบ
ของภัยธรรมชาติและ
ธรณีพิบัติภัย โดย

๖. บรรยายลักษณะและ
ผลกระทบของน้ าท่วม 
การกัดเซาะชายฝ่ัง ดิน
ถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ  
๗. ตระหนักถึงผลกระทบ
ของภัยธรรมชาติและ
ธรณีพิบัติภัย  

๖. ทดลองผลกระทบของ
น้ าท่วม การกัดเซาะ
ชายฝ่ัง ดินถล่ม 
แผ่นดินไหว สึนามิ  
๗. น าเสนอแนวทางใน
การเฝ้าระวังและปฏิบัติ
ตนให้ปลอดภัยจากภัย

• น้ าท่วม การกัดเซาะชายฝ่ัง 
ดินถล่ม แผ่นดินไหว                 
และสึนามิ มีผลกระทบต่อ
ชีวิตและส่ิงแวดล้อมแตกต่าง
กัน 
• มนุษย์ควรเรียนรูว้ิธีปฏิบัติ
ตนให้ปลอดภัย เช่น ติดตาม

 
 
 
 
 
 
 



 

น าเสนอแนวทางในการ
เฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติและธรณีพิบัติ
ภัยท่ีอาจเกิดในท้องถิ่น 

 
 

ธรรมชาติและธรณีพิบัติ
ภัยท่ีอาจเกิดในท้องถิ่น 

ข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ 
เตรียมถุงยังชีพ ให้พร้อมใช้
ตลอดเวลา และปฏิบัติตาม
ค าส่ังของผู้ปกครองและ
เจ้าหน้าท่ีอย่างเคร่งครัดเมื่อ
เกิดภัยธรรมชาติและธรณี
พิบัติภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๘. สร้างแบบจ าลองท่ี
อธิบายการเกิด
ปรากฏการณ์เรือน
กระจก และผลของ
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกต่อส่ิงมีชีวิต  
๙. ตระหนักถึงผลกระทบ
ของปรากฏการณ์เรือน
กระจก โดยน าเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตนเพื่อลด
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดแก๊ส
เรือนกระจก 

 

๘. อธิบายการเกิด
ปรากฏการณ์เรือน
กระจก และผลของ
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกต่อส่ิงมีชีวิต  
๙. ตระหนักถึงผลกระทบ
ของปรากฏการณ์เรือน
กระจก โดยน าเสนอแนว
ทางการปฏบิัติตนเพื่อลด
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดแก๊ส
เรือนกระจก 

 

๘. สร้างแบบจ าลองท่ีอธ
การเกิดปรากฏการณ์
เรือนกระจก และผลของ
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกต่อส่ิงมีชีวิต  
๙. น าเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนเพื่อลดกิจกรรม
ท่ีก่อให้เกิดแก๊สเรือน
กระจก 

 

• ปรากฏการณ์เรือนกระจก
เกิดจากแก๊สเรือนกระจกใน
ช้ันบรรยากาศของโลกกักเก็บ
ความร้อนแล้ว คายความร้อน
บางส่วนกลับสู่ผิวโลก ท าให้
อากาศ บนโลกมีอุณหภูมิ
เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต 
• หากปรากฏการณ์เรือน
กระจกรุนแรงมากขึ้น จะมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศโลก มนุษย์จึงควร
ร่วมกันลดกิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 

 

  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

สาระที ่๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเปน็ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะใน
การอธิบายและออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาท่ีพบใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
 

๑. อธิบายและออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาท่ีพบใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะใน
การการแก้ปัญหาท่ีพบใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

• การแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
• การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็น
การน ากฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไข
ท่ีครอบคลุมทุกกรณีมาใช้
พิจารณาในการแก้ปัญหา 
• แนวคิดของการท างานแบบ
วนซ้ า และเงื่อนไข 
• การพิจารณากระบวนการ
ท างานท่ีมีการท างานแบบวน
ซ้ าหรือเงื่อนไขเป็นวิธีการท่ี
จะช่วยให้การออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ี
จะศึกษา ตามท่ีก าหนดให้
และตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต 

ส ารวจตรวจสอบ ศึกษา
ค้นคว้า โดยใช้ความคิด
ของตนเอง ของกลุ่ม และ
ของครู  
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ

ท่ีเหมาะสมในการส ารวจ 
 
 
 



 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   • ตัวอย่างปัญหา เช่น การ

ค้นหาเลขหน้าท่ีต้องการให้
เร็วที่สุด การทายเลข ๑-
๑,๐๐๐,๐๐๐ โดยตอบให้ถูก
ภายใน ๒๐ ค าถาม การ
ค านวณเวลาในการเดินทาง 
โดยค านึงถึงระยะทาง เวลา 
จุดหยุดพัก 

 - ส ารวจตรวจสอบ 
- แสดงความคิดเห็นเป็น

กลุ่ม และรวบรวมเป็น
ความรู้ 
- บันทึกและอธิบายผลการ

สังเกต ส ารวจตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา  
- โดยเขียนภาพ แผนภาพ 

หรือค าอธิบาย 
- น าเสนอผลงานด้วยวาจา

ให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการ
และผลของงาน 

๒. ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย เพื่อ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน ตรวจหา
ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมและแก้ไข 
 

 

๒. ออกแบบโปรแกรม
อย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน 
ตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมและแก้ไข 

 

เขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
เพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน ตรวจหา
ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมและแก้ไข 

 

• การออกแบบโปรแกรม
สามารถท าได้โดยเขียน เป็น
ข้อความหรือผังงาน 
• การออกแบบและเขียน
โปรแกรมท่ีมีการใช้ตัวแปร 
การวนซ้ า การตรวจสอบ
เงื่อนไข 
• หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ
การท างานทีละค าสั่ง เมื่อพบจุด
ที่ท าให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ท า
การ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   แก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่
ถูกต้อง 

 
 
 
 

 



 

• การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาด
จากโปรแกรมของผู้อื่นจะช่วย
พัฒนาทักษะการหาสาเหตุของ
ปัญหาได้ดีย่ิงข้ึน 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น 

โปรแกรมเกม โปรแกรมหาค่า 

ค.ร.น. เกมฝึกพิมพ์ 

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม เช่น Scratch, logo 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๓. ใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ค้นหาข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

๓. การค้นหาข้อมูลอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

 

๓. ใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ค้นหาข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

• การค้นหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นการค้นหา
ข้อมูลท่ีได้ตรงตามความ
ต้องการในเวลาท่ีรวดเร็ว จาก
แหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือหลาย
แหล่ง และข้อมูล มีความ
สอดคล้องกัน 
• การใช้เทคนิคการค้นหาขั้น
สูง เช่น การใช้ตัวด าเนินการ 

  



 

การระบุรูปแบบของข้อมูล
หรือชนิดของไฟล์ 

• การจัดล าดับผลลัพธ์จากการ
ค้นหาของโปรแกรมค้นหา 
• การเรียบเรียง สรุป
สาระส าคัญ (บูรณาการกับ
วิชาภาษาไทย) 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๔. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท างานร่วมกัน
อย่างปลอดภัย เข้าใจ
สิทธิและหน้าท่ีของตน 
เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบ
ข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่
เหมาะสม 
 

 

๔. อธิบายเทคโนโลยี
สารสนเทศท างานร่วมกัน
อย่างปลอดภัย เข้าใจ
สิทธิและหน้าท่ีของตน 
เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบ
ข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่
เหมาะสม 
 

๔. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท างานร่วมกัน
อย่างปลอดภัย เข้าใจ
สิทธิและหน้าท่ีของตน 
เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบ
ข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่
เหมาะสม 
 

• อันตรายจากการใช้งานและ
อาชญากรรม ทาง
อินเทอร์เน็ต แนวทางในการ
ป้องกัน 
• วิธีก าหนดรหัสผ่าน  
• การก าหนดสิทธิ์การใช้งาน 
(สิทธิ์ในการเข้าถึง) 
• แนวทางการตรวจสอบและ
ป้องกันมัลแวร ์
• อันตรายจากการติดต้ัง
ซอฟต์แวร์ท่ีอยู่บน
อินเทอร์เน็ต 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๖ 

ระดับช้ัน........ประถมศึกษาปีท่ี ๑................. 
สาระท่ี ๑  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1     รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติ
ตามหลักธรรม 

เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
มาตรฐาน  ส 1.2            เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. บอกพุทธประวัติ  หรือ
ประวัติของศาสดาท่ีตนนับ
ถือโดยสังเขป 
2. ช่ืนชมและบอกแบบอย่าง
การด าเนินชีวิตและข้อคิด

- พุทธประวัติหรือ
ประวัติของศาสดา
ก่อให้เกิดศรัทธาและ
การประพฤติปฏิบัติ 

- บอกประวัติศาสดาของ
ศาสนาพุทธและศาสนาท่ี
ผู้เรียนนับถือ 
- ดึงแนวปฏิบัติและ
ข้อคิดจากเรื่อง 

 พุทธประวัติ 
  ประสูติ 
  ตรัสรู้ 

   ปรินิพพาน 
  สามเณรบัณฑิต 

 
 
 
 
 

ใฝ่เรียนรู้ 
      ตัวชี้วัดท่ี  4.1 ต้ังใจ 
เพียรพยายามในการเรียนและ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  
 



 

จากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
3. บอกความหมาย 
ความส าคัญ และเคารพพระ
รัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรมโอวาท 3ใน
พระพุทธศาสนา  หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีก าหนด 
4. บอกความหมาย 
ความส าคัญ และเคารพพระ
รัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรมโอวาท 3ใน
พระพุทธศาสนา  หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีก าหนด 

- แบบอย่างข้อคิดใน
การด าเนินชีวิตใน
การท าความดี
ก่อให้เกิดศรัทธาและ
ปฏิบัติตามสาวก 
ชาดก เรื่องเล่า และ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง 
- การยึดมั่นใน
หลักธรรมของศาสนา
ก่อให้เกิดแนวทางใน
การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เลือกแนวปฏิบัติตามได้
เหมาะสมกับวัย 
- บอกความหมายของ
พระรัตนตรัย 
- อธิบายความส าคัญของ
พระรัตนตรัย 
- แสดงความเคารพพระ
รัตนตรัย 
- ปฏิบัติตามหลักธรรม 
โอวาท 3 
 

  วัณณุปถชาดก 
  สุวัณณสามชาดก 
  พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

   เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนู
พร้อม) 
 พระรัตนตรัย 
   ศรัทธา  พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ ์

 โอวาท ๓ 
  ไม่ท าช่ัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ 
แผ่เมตตา     มีสติท่ีเป็น
พื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา  หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 

- สติเป็นพื้นฐานของ
สมาธิส่งผลต่อการ
พัฒนาจิตและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 
- การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อศาสน
สถานเป็นการ
ส่งเสริมจิตสาธารณะ
ของตนเอง 
- การยอมรับ
หลักการของศาสนา
ท่ีตนนับถือเกิดจาก
ความรู้ความเข้าใจ 
และความศรัทธา 
- การปฏิบัติตาม
แนวทางของศาสนา
เป็นการด ารงรักษา
ศาสนาท่ีตนนับถือไว้ 
 

- สวดมนต์และแผ่เมตตา
ตามหลักศาสนาท่ีตนนับ
ถืออย่างมีสติ 
- บอกผลกระทบของการ
สวดมนต์และแผ่เมตตา  
- ท าความสะอาดวัด 
- เล่าถึงประโยชน์ท่ีได้
จากการพัฒนาวัด 
- กล่าวค าประกาศตน
เป็นพุทธมามกะหรือ
แสดงตนเป็นศาสนิกชน
ท่ีตนเองนับถือ 
- บอกเหตุผลในการ
ประกาศตนเป็นพุทธมาม
กะ หรือแสดงตนเป็นศา
สนิกชนท่ีตนเองนับถือ 
- ปฏิบัติตนตามพิธีกรรม
ท่ีก าหนด 
 

                  เบญจศีล 
  ท าความดี 

° เบญจธรรม 
° สังคหวัตถุ ๔ 
° กตัญญูกตเวทีต่อพ่อ

แม่ และครอบครัว 
° มงคล ๓๘ 

- ท าตัวดี 
- ว่าง่าย 
- รับใช้พ่อแม่ 

  ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิต
และเจริญปัญญา)      
 พุทธศาสนสุภาษิต 
  อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ                        
ตนแลเป็นท่ีพึ่งของตน 
  มาตา  มิตฺต   สเก ฆเร                    
มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน 

  



 

  ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา 
  รู้ความหมายแลประโยชน์
ของสติ 
  ฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมี
สติ 
  เล่นและท างานอย่างมีสติ 
  ฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน 
การคิด การถามและการเขียน 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

6. บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด  หรือศาสน
สถานของศาสนาท่ีตนนับถือ 
7. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดง
ตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 
8. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และ
วันส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนดได้
ถูกต้อง 

   การบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อวัด หรือศาสน
สถาน 

  การพัฒนาท าความ
สะอาด 
  การบริจาค   
  การร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา 
 การแสดงตนเป็น

พุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 
 ประวัติโดยสังเขป

ของวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา   

 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
        ตัวชี้วัดท่ี  1.3 ศรัทธา 
ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลัก
ของศาสนา 
 



 

  วันมาฆบชูา   
  วันวิสาขบูชา   
  วันอาสาฬหบูชา   
  วันอัฏฐมีบูชา  
 การบูชาพระรัตนตรัย 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1      เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข                       
มาตรฐาน  ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา  ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 

 



 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1. บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน 
2. ยกตัวอย่างความสามารถและความดี
ของตนเอง  ผู้อื่นและบอกผลจากการ
กระท านั้น 
3. บอกโครงสร้าง  บทบาทและหน้าท่ี
ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน   
4. ระบุบทบาท สิทธิ หน้าท่ีของตนเอง
ในครอบครัวและโรงเรียน 
5. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและท า
กิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

- การเป็นสมาชิกท่ีดี
ของครอบครัวและ
โรงเรียน  ท าให้อยู่
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
- การท าความดีท าให้
ได้รับการช่ืนชมยก
ย่อง เกิดความ
ภาคภูมิใจและมี
ความสุข 
- ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง บทบาท
และหน้าท่ีของ
สมาชิกในครอบครัว
และโรงเรียน 

- ปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ท่ีดีของครอบครัวและ
โรงเรียน   
- ยกตัวย่างการท า
ความดีของตนเองหรือ
ผู้อื่นและบอกผลท่ีเกิด
จากการท าความดีของ
ตนเองและผู้อื่น 
- บอกโครงสร้าง  
บทบาทและหน้าท่ีของ
สมาชิกในครอบครัว
และโรงเรียน   

  การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว
และโรงเรียน เช่น  

 กตัญญูกตเวทีและเคารพ
รับฟังค าแนะน าของพ่อแม่ 
ญาติผู้ใหญ่ และครู 

 รู้จักกล่าวค าขอบคุณ ขอ
โทษ  การไหว้ผู้ใหญ่      

 ปฏิบัติตาม ข้อตกลง กติกา 
กฎ ระเบียบ  ของ
ครอบครัวและโรงเรียน  

 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ครอบครัวและโรงเรียน  

 มีเหตุผลและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น  

 มีระเบียบ วินัย มีน้ าใจ 
  ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็น
สมาชิก ท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน                  

 ใฝ่เรียนรู้ 
       ตัวชี้วัดท่ี 4.1 
ต้ังใจ เพียรพยายาม
ในการเรียนและเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู ้
 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 - อ านาจตามบทบาท 

สิทธิและหน้าท่ีของ
ตนเองในครอบครัว
และโรงเรียน 

- เล่าบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองใน
ครอบครัวและโรงเรียน            

 ลักษณะความสามารถและลักษณะ 
ความดีของตนเองและผู้อื่น เช่น 

 -    ความกตัญญูกตเวที 
  -   ความมีระเบียบวินัย 

  



 

- การมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมใน
ครอบครัวและ
โรงเรียนตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

- แสดงความคิดเห็นต่อ
การมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมของ
ครอบครัวและโรงเรียน 

        -    ความรับผิดชอบ    
        -    ความขยัน  
         -   การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และ

ช่วยเหลือผู้อื่น 
         -   ความซื่อสัตย์สุจริต     
         -  ความเมตตากรุณา  

  ผลของการกระท าความดี เช่น  
         -  ภาคภูมิใจ  
         -  มีความสุข   

              -  ได้รับการช่ืนชม ยกย่อง 
 โครงสร้างของครอบครัวและ

ความสัมพันธ์ของบทบาท หน้าท่ี
ของสมาชิกในครอบครัว 

 โครงสร้างของโรงเรียน 
ความสัมพันธ์ของบทบาท หน้าท่ี
ของสมาชิกในโรงเรียน 

 ความหมายและความแตกต่างของ
อ านาจตามบทบาท สิทธิ หน้าท่ีใน
ครอบครัวและโรงเรียน 

 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

    การใช้อ านาจในครอบครัวตาม
บทบาท สิทธิหน้าท่ี 

  



 

 กิจกรรมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยในครอบครัว เช่น 
การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบใน
ครอบครัว การรับฟังและแสดง
ความคิดเห็น 

 กิจกรรมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน เช่น 
เลือกหัวหน้าห้อง ประธานชุมนุม 
ประธานนักเรียน   

 
 
สาระที่ ๓     เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ระบุสินค้าและบริการท่ีใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
2. ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิต  
ประจ าวันท่ีไม่เกินตัวและเห็น
ประโยชน์ของการออม 
3. ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด 
4. อธิบายเหตุผลความจ าเป็นท่ีคน
ต้องท างานอย่างสุจริต 

- การใช้สินค้าและ
บริการในชีวิต 
ประจ าวันควร
เลือกใช้อย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์
สูงสุด 
- การด ารงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพต้องมีการวาง

- เลือกใช้สินค้าและ
บริการอย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
- ยกตัวอย่างการใช้
จ่ายเงินใน
ชีวิตประจ าวันท่ีมีความ
เหมาะสม 
- บอกวิธีการออมและ
ประโยชน์ของการออม 

   สินค้าและบริการท่ีใช้อยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น ดินสอ 
กระดาษ ยาสีฟัน  

   สินค้าและบริการท่ีได้มาโดยไม่
ใช้เงิน เช่น  มีผู้ให้หรือการใช้
ของแลกของ  

   สินค้าและบริการท่ีได้มาจากการ
ใช้เงินซื้อ 

 อยู่อย่างพอเพียง 
       ตัวชี้วัดท่ี 5.1 ด าเนินชีวิต
อย่างพอประมาณ มีเหตุผล 
รอบคอบ มีคุณธรรม 
 
มีจิตสาธารณะ 
       ตัวชี้วัดท่ี 8.2 เข้าร่วม
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน และสังคม 



 

แผนการใช้จ่ายเงิน
อย่างเหมาะสม 
- การใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจ า วันอย่าง
ประหยัดส่งผลต่อ
การด ารงชีวิตใน
อนาคต 

- ยกตัวอย่างการใช้
ทรัพยากรใน
ชีวิตประจ าวันอย่าง
ประหยัด 

   ใช้ประโยชน์จากสินค้าและ  
     บริการให้คุ้มค่า 
   การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวัน 

เพื่อซื้อสินค้าและบริการ 
   ประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินท่ีไม่

เกินตัว 
   ประโยชน์ของการออม 
   โทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัว 
   วางแผนการใช้จ่าย 

 
มุ่งม่ันในการท างาน 
       ตัวชี้วัดท่ี 6.2 ท างานด้วย
ความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 - การท างานอย่าง
สุจริตส่งผลให้
ครอบครัวมีความสุข
และสังคมสงบสุข 

- อธิบายเหตุผลความ
จ าเป็นท่ีคนต้องท างาน
อย่างสุจริต 

   ทรัพยากรท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น ดินสอ กระดาษ  เส้ือผ้า 
อาหาร 

   ทรัพยากรส่วนรวม เช่น โต๊ะ 
เก้าอี้ นักเรียน  สาธารณูปโภค
ต่าง ๆ 

   วิธีการใช้ทรัพยากรท้ังของ
ส่วนตัว และส่วนรวม 

       อย่างถูกต้อง และประหยัด 
       และคุ้มค่า 
   ความหมาย ประเภทและ

ความส าคัญของการท างาน 
   เหตุผลของการท างาน 

  



 

   ผลของการท างานประเภทต่าง 
ๆ ท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

   การท างานอย่างสุจริตท าให้สังคม 
        สงบสุข 

 
 
สาระที่ ๔     ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1     เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็น

ระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึง

ความส าคัญและสามารถ  วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
มาตรฐาน ส 4.3     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก   ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1.บอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลา
ตามปฏิทินท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. เรียงล าดับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน    ตามวันเวลาท่ีเกิดขึ้น 
3. บอกประวัติความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 
4. บอกความเปล่ียนแปลงของสภาพ 
แวดล้อม ส่ิงของ เครื่องใช้ หรือการ
ด าเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ 
ปู่ย่า  ตายาย 

- เวลามีความส าคัญ
ต่อการบันทึกทาง
ประวัติศาสตร์ 
- เหตุการณ์ท่ีมี
ความส าคัญควรจดจ า
ตามวัน เวลาท่ีเกิดขึ้น 
- การสืบค้นข้อมูลมี
ความส าคัญต่อการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
- ความเปล่ียนแปลง
ของสภาพ แวดล้อม
และการด าเนินชีวิต

- ใช้ปฏิทินแสดงวัน 
เดือน ปี กับเหตุการณ์
ส าคัญในชีวิต 
- ใช้ค าท่ีแสดงช่วงเวลา 
วันนี้ เดียวนี้  ปีนี้  
ตอนเช้า ตอนกลางวัน 
ตอนเย็น บอกเล่า
เหตุการณ์ในชีวิต 
- ใช้วันเดือน ปี 
เรียงล าดับเหตุการณ์ใน
ชีวิต 

   ช่ือ วัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติ 
ท่ีปรากฏในปฏิทิน  
  ช่ือ วัน เดือน ปี ตามระบบ
จันทรคติในปฏิทิน  
 ช่วงเวลาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
เช้าวันนี้   ตอนเย็น 
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิต 

ประจ าวันของนักเรียน เช่น 
รับประทานอาหาร ต่ืนนอน เข้านอน 
เรียนหนังสือ เล่นกีฬา ฯลฯ 

  



 

5. บอกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต                 
ท่ีมีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน 
 

สมัยของตนเองกับ
สมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า  
ตายาย 
 
 

- ต้ังประเด็นค าถามตัว
บุคคล หลักฐานท่ี
เกี่ยวข้อง ออกแบบ
เก็บข้อมูล 

ใช้ค าบอกช่วงเวลา แสดงล าดับ
เหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้นได้      
วิธีการสืบค้นประวัติความ 

เป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่าง
ง่าย ๆ 
การบอกเล่าประวัติความเป็นมาของ
ตนเองและครอบครัวอย่างส้ัน ๆ 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
6. อธิบายความหมายและความส าคัญ
ของสัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
7. บอกสถานท่ีส าคัญซึ่งเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน 
8. ระบุส่ิงท่ีตนรัก และภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น 
 

- เหตุการณ์ในอดีต
ส่งผลต่อการด าเนิน
ชีวิตของตนเอง 
ในปัจจุบัน 
- รักและภาคภูมิใจใน
ความเป็นคนไทย 
- รัก ภาคภูมิใจ และ
หวงแหนวัฒนธรรมใน
ชุมชน 
- รักและภาคภูมิใจใน
ความเป็นท้องถิ่น 
 

- สืบค้นข้อมูลทาง
ประวัติความเป็นมา
ของตนเองและ
ครอบครัว 
- บอกส่ิงท่ีเปล่ียน 
แปลงจากสมัยของพ่อ
แม่ ปู่ย่า ตายาย กับ
สมัยของปัจจุบัน 
- บอกสาเหตุท่ีท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลง 
- บอกผลของการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีต่อการ
ด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
- บอกเหตุการณ์ส าคัญ
ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว 
เช่นการย้ายบ้าน ย้าย

  ความเปล่ียนแปลงของ 
สภาพแวดล้อม ส่ิงของ เครื่องใช้ หรือ 
การด าเนินชีวิตของอดีตกับปัจจุบันท่ี 
เป็นรูปธรรมและใกล้ตัวเด็ก เช่น 
การใช้ควาย ไถนา รถไถนา  เตารีด 
ถนน เกวียน - รถอีแต๋น 
  สาเหตุและผลของการเปล่ียน 
แปลงของส่ิงต่างๆ ตามกาลเวลา 
  เหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นใน
ครอบครัว  เช่น การย้ายบ้าน  การ
หย่าร้าง  การสูญเสียบุคคลใน
ครอบครัว 
  ความหมายและความส าคัญของ 
สัญลักษณ์ท่ีส าคัญของชาติไทย ได้แก่ 
ชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

  



 

โรงเรียน การสูญเสีย
บุคคลในครอบครัว 
- บอกผลกระทบท่ีเกิด 
ขึ้นจากเหตุการณ์ใน 
อดีตของในครอบครัว 

(ธงชาติ  เพลงชาติ  พระพุทธรูป          
พระบรมฉายาลักษณ์) 
  การเคารพธงชาติ การร้องเพลง 
ชาติ    และเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 เคารพ  ศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน 
  เอกลักษณ์อื่น ๆ เช่น แผนท่ีประ- 
เทศไทย ประเพณีไทย อาหารไทย 
เช่นต้มย ากุ้ง ผัดไทย) ท่ีมีความ
ภาคภูมิใจท่ีจะอนุรักษ์ไว ้

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
  - บอกความหมายและ

ความ ส าคัญของ
สัญลักษณ์ส าคัญของ
ชาติไทย 
- ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ต่อสัญลักษณ์ส าคัญ
ของชาติไทย 
- บอกลักษณะแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน 
- เช่ือมโยงจากส่ิงของ
จากแหล่งวัฒนธรรมสู่
การด าเนินชีวิตของคน
ในชุมชน 

  ตัวอย่างของแหล่งวัฒนธรรมใน 
ชุมชน  ท่ีใกล้ตัวนักเรียน เช่น วัด 
ตลาด พิพิธภัณฑ์ มัสยิด โบสถ์คริสต์ 
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
  คุณค่าและความส าคัญของแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชนในด้านต่างๆ เช่น 
เป็นแหล่งท่องเท่ียว  เป็นแหล่งเรียนรู้ 
  ตัวอย่างส่ิงท่ีเป็นความภาคภูมิใจ 
ในท้องถิ่น เช่น ส่ิงของ สถานท่ี ภาษา 
ถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรม ฯลฯ ท่ี 
เป็น  ส่ิงท่ีใกล้ตัวนักเรียน และเป็น 
รูปธรรมชัดเจน 
  คุณค่าและประโยชน์ของส่ิงต่าง ๆ 
เหล่านั้น 
 

  



 

- เลือกและแสดง
วิธีการอนุรักษ์ส่ิงท่ี
ผู้เรียนรักและประทับ 
ใจในชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1    เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันและกัน ในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

ในการค้นหา วิเคราะห์  สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 



 

มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากร      และส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

   
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
1. แยกแยะส่ิงต่างๆ รอบตัวท่ีเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
2. ระบุความสัมพันธ์ของต าแหน่ง  
ระยะ  ทิศของส่ิงต่างๆ รอบตัว 
3. ระบุทิศหลักและท่ีต้ังของส่ิงต่างๆ 
4.  ใช้แผนผังง่าย ๆ  ในการแสดง
ต าแหน่งของส่ิงต่างๆในห้องเรียน 
5. สังเกตและบอกการเปล่ียนแปลงของ
สภาพอากาศในรอบวัน 
6. บอกส่ิงต่าง ๆ  ท่ีเกิดตามธรรมชาติท่ี
ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์  
7. สังเกตและ เปรียบเทียบการเปล่ียน 
แปลง ของสภาพ แวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว 

- ส่ิงรอบตัวมีทั้งส่ิงท่ี
เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและท่ี
มนุษย์สร้างขึ้น มี
ความสัมพันธ์และ
ส่งผลต่อกันและกัน 
-  ส่ิงท่ีอยู่รอบตัวเรามี
ความสัมพันธ์ กันโดยมี
ระยะ ทิศ เป็นหลัก 
ส าคัญในการบอก
ความสัมพันธ์ 
- ทิศหลักท้ัง 4  ทิศ 
ช่วยให้รู้จักท่ีต้ังของ
ส่ิงต่าง ๆ 

- แยกแยะส่ิงต่างๆ 
รอบตัวที่เกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติและท่ี
มนุษย์สร้างขึ้น 
- ระบุความสัมพันธ์
ของต าแหน่ง  ระยะทิศ
ของส่ิงต่างๆ รอบตัว 
- บอกทิศหลักและท่ีต้ัง
ของส่ิงต่างๆ 
- วาดแผนผังง่าย ๆ  
ในการแสดงต าแหน่ง
ของส่ิงต่างๆใน
ห้องเรียน 

   ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว  ท่ีเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
   ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง  ระยะ  
ทิศของส่ิงต่างๆ รอบตัว  เช่น ท่ีอยู่
อาศัย  บ้าน เพื่อนบ้าน  ต้นไม้  ถนน 
ทุ่งนา  ไร่  สวน  ท่ีราบ ภูเขา  แหล่ง
น้ า   
   ทิศหลัก  (เหนือ  ตะวันออก  ใต้  
ตะวันตก)  และ ท่ีต้ังของส่ิงต่าง ๆ 
รอบตัว 
   แผนผังแสดงต าแหน่งส่ิงต่างๆใน
ห้องเรียน 
   การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ
ในรอบวัน เช่น กลางวัน กลางคืน  ความ
ร้อนของอากาศ   ฝน  -  เมฆ   -  ลม 

 มีวินัย 
       ตัวชี้วัดท่ี  3.1 
ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียนและสังคม 
 
ใฝ่เรียนรู้ 
       ตัวชี้วัดท่ี 4.1 
ต้ังใจ เพียรพยายามใน
การเรียนและเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู ้
 
 

 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
8. มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบ
ส่ิงแวดล้อมท่ีบ้านและช้ันเรียน 

- แผนผังเป็น
เครื่องมือท่ีย่อส่ิง
ต่างๆ ลงมาอย่างได้
สัดส่วน รู้วิธีใช้แผนผัง 

- สังเกตและบอกการ
เปล่ียนแปลง ของ
สภาพอากาศในรอบวัน 

   ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศมี
ผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ เช่น ท่ี
อยู่อาศัย เครื่องแต่งกายและอาหาร 

 มีจิตสาธารณะ 
       ตัวชี้วัดท่ี 8.2 

เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็น



 

ระบุต าแหน่งของส่ิง
ต่างๆ โดยใช้แผนผัง
บอกทิศหลักท้ัง ๔ 
- การเปล่ียนแปลง
สภาพของอากาศใน
รอบวัน 

- บอกส่ิงต่างๆ ท่ีเกิด
ตามธรรมชาติท่ีส่งผล 
ต่อความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ 
- สังเกตและ
เปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงของ 
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่
รอบตัว 
- มีส่วนร่วมในการจัด
ระเบียบส่ิงแวดล้อมท่ี
บ้านและช้ันเรียน 

   การเปล่ียนแปลงของสภาพ แวดล้อมท่ี
อยู่รอบตัว 
   การรู้เท่าทันส่ิงแวดล้อมและปรับตัว
เข้ากับส่ิงแวดล้อม 

ประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 

 
ระดับช้ัน..........ประถมศึกษาปีท่ี ๒............ 
สาระท่ี ๑  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1     รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติ
ตามหลักธรรม 

เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
มาตรฐาน  ส 1.2            เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1. บอกความส าคัญของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตน 
นับถือ 

- วิถีชีวิตของศาสนิก
ชนเป็นผลจากการยึด
มั่นตามหลักธรรมของ
ศาสนา 

- อธิบายวิถีชีวิตของ
ชาวพุทธหรือศาสนา
อื่นท่ีตนนับถือได้ 
- เรียงล าดับเหตุการณ์
พุทธประวัติ  

  พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์
ของ ชาติไทย 
 สรุปพุทธประวัติ 
  ประสูติ  

o เหตุการณ์หลังประสูติ 

 
 
 
 
 

 



 

2. สรุปพุทธประวัติต้ังแต่ประสูติจนถึง
การออกผนวชหรือประวัติศาสดาท่ีตน
นับถือตามท่ีก าหนด 
3. ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
ก าหนด 
4. บอกความหมาย ความส าคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตาม
หลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา  
หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตน 
นับถือตามท่ีก าหนด 

- การรู้พุทธประวัติ
หรือประวัติศาสดา
ก่อให้เกิดศรัทธาและ
การประพฤติปฏิบัติ 
- แบบอย่างและ
ข้อคิดในการปฏิบัติ
ตนท่ีดีก่อให้เกิดความ
ศรัทธาและปฏิบัติ
ตาม สามารถ 
ด าเนินชีวิตได้ถูกต้อง 

- วิเคราะห์แนวทาง
การด าเนินชีวิตของ
พระพุทธเจ้า 
- บอกเป้าหมายชีวิต
ของผู้เรียน 
- บอกข้อคิดคุณธรรม
แบบอย่างในการ
ด าเนินชีวิตจากเรื่องท่ี
ก าหนดไว้ 
 
 

o แรกนาขวัญ 
o การศึกษา 
o การอภิเษกสมรส 
o เทวทูต 4 

การออกผนวช 
  สามเณรราหุล 
  วรุณชาดก 
  วานรินทชาดก 
  สมเด็จพระญาณสังวร  (ศุข  

ไก่เถ่ือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

5. ช่ืนชมการท าความดีของตนเอง 
บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียน ตาม
หลักศาสนา 
6.  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา 
มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระ
พุทธ-ศาสนา หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ี
ก าหนด 
7. บอกช่ือศาสนา ศาสดา และ
ความส าคัญของคัมภีร์ของศาสนาท่ีตน
นับถือและศาสนาอื่นๆ 
 

- การยึดมั่นใน
หลักธรรมของศาสนา
ก่อให้เกิดแนวทางใน
การปฏิบัติ 
- การท าความดี ตาม
หลักธรรมของศาสนา 
ส่งผลให้บุคคลใน
สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข 
- สติเป็นพื้นฐานของ
สมาธิ ส่งผลต่อการ
พัฒนาจิตและการอยู่
ร่วมกันอย่าสันติสุข 

- เลือกแนวปฏิบัติตาม
ได้อย่างเหมาะสมกับ
วัย 
- บอกความหมายและ
ความส าคัญของพระ
รัตนตรัย 
- ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมโอวาท 3 
และหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
- อธิบายผลท่ีเกิดจาก
การกระท าความดี 

         สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ
พระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) 
 พระรัตนตรัย 
  ศรัทธา 

 โอวาท  
 ไม่ท าช่ัว 
° เบญจศีล 
 ท าความดี 
° เบญจธรรม 
° หิริ-โอตตัปปะ 
° สังคหวัตถุ 4 
° ฆราวาสธรรม 4 

  



 

- การรู้หลักส าคัญ
ของคัมภีร์ก่อให้เกิด
การปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องตามหลัก
ศาสนา 
 

- บอกวิธีการพัฒนาจิต
ตามหลักศาสนาพุทธ
และศาสนาอื่นตามท่ี
ก าหนดได้ 
- สวดมนต์แผ่เมตตา
ตามหลักศาสนาท่ีตน
นับถือ 
- บอกศาสนา ศาสดา 
และคัมภีร์ของศาสนา
ท่ีตนนับถือ 
 

° กตัญญูกตเวทีต่อครู 
อาจารย์  และโรงเรียน 

° มงคล 38 
- กตัญญู 
- สงเคราะห์ญาติพี่น้อง 

   ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิต 
และเจริญปัญญา) 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
  นิมิตฺต  สาธุรูปาน  กตญฺญ  

กตเวทิตา  ความกตัญูญู  กตเวทีเป็น 

เครื่องหมายของคนดี 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 - การเป็นศาสนิกชน

ท่ีดีส่งผลต่อการธ ารง
รักษาศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 
- การปฏิบัติตนตาม
แนวทางของศาสนา
เป็นการธ ารงรักษา
ศาสนาท่ีตนนับถือไว้ 
- การปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กติกา  กฎ 
ระเบียบในการด าเนิน
ชีวิต 
ประจ าวัน  

- อธิบายความส าคัญ
ของคัมภีร์ของศาสนาท่ี
ตนนับถือ 
- บอกวิธีการปฏิบัติตน
ท่ีเหมาะสมและถูกต้อง
ต่อสาวกของศาสนาได้ 
- ปฏิบัติตนได้
เหมาะสมและถูกต้อง
ต่อสาวกของศาสนาท่ี
ตนนับถือ 
- แนวทางการปฏิบัติ
ตนในศาสนาพิธี  

   พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร                   
มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร 
   พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร                   
มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร 
   ตัวอย่างการกระท าความดีของ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว และใน
โรงเรียน (ตามสาระในข้อ ๔) 
   ฝึกสวดมนต์ไหว้พระและแผ่ 
เมตตา 
  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติ
และสมาธิ 
  ฝึกสมาธิเบ้ืองต้น 

  



 

- มารยาทไทยเป็น
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท่ีควรธ ารง
รักษา 
- บุคคลมีความ
แตกต่างกันในเรื่อง 
ความคิด ความเช่ือ 
และการปฏิบัติตน 
 

พิธีกรรม และวันส าคัญ
ทางศาสนาได้ถูกต้อง 
- ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ตามแนวทางท่ีก าหนด 

  ฝึกสติเบื้องต้นด้วยกิจกรรมการ
เคล่ือนไหวอย่างมีสติ 
  ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน  
การคิด  การถาม และการเขียน 
 ชื่อศาสนา   ศาสดา  และคัมภีร์

ของศาสนาต่าง ๆ  
   พระพุทธศาสนา 
o ศาสดา : พระพุทธเจ้า 
o คัมภีร์ : พระไตรปิฎก 

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 - สิทธิ เสรีภาพ ท าให้
ทุกคนอยู่ร่วมกัน ใน
สังคมอย่างมีความสุข 
 

- แสดงบทบาทสมมติ 
การปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กติกา  กฎ 
ระเบียบในการด าเนิน
ชีวิต ประจ าวัน 
- ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยเกี่ยวกับ
การท าความเคารพ 
การยืน การเดิน การ
นั่ง การพูด การ
ทักทาย และการแต่ง
กาย 
- แสดงพฤติกรรมการ
ยอมรับความคิด ความ

  ศาสนาอิสลาม 
              ศาสดา : มุฮัมมัด 

o คัมภีร์ : อัลกุรอาน 
  คริสต์ศาสนา 
o ศาสดา : พระเยซ ู
o คัมภีร์ : ไบเบิล 
  ศาสนาฮินดู 
o ศาสดา : ไม่มีศาสดา 

คัมภีร์ :  พระเวท  พราหมณะ 
อุปนิษัท  อารัณยกะ   
 

  



 

เช่ือ และการปฏิบัติ
ของบุคคลอื่นท่ี
แตกต่างกันโดย
ปราศจากอคติ 
- เคารพในสิทธิและ
เสรีภาพของตนเองและ
ผู้อื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 - ความสัมพันธ์ของ
ตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัวเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชน 

- อธิบายเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ของตนเอง
และสมาชิกในครอบครัว
ในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน 

   



 

- บทบาท อ านาจ 
หน้าท่ี ของบุคคลใน
โรงเรียนและชุมชน 

- บอกบทบาท อ านาจ 
หน้าท่ีของบุคคลใน
โรงเรียนและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
สาระที่ ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1      เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทย  

และ สังคมโลกอย่างสันติสุข                       
มาตรฐาน  ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา  ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 



 

1. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก
ของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนดได้
ถูกต้อง 
2. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม และ
วันส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนดได้
ถูกต้อง 
3. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ 
ระเบียบและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 
4. ปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทย 
5. แสดงพฤติกรรมในการยอมรับ
ความคิด  ความเช่ือและการปฏิบัติของ
บุคคลอื่นท่ีแตกตา่งกันโดยปราศจาก
อคติ 
6. เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น   

- การปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กติกา  กฎ 
ระเบียบในการด าเนิน
ชีวิต 
ประจ าวัน  
- มารยาทไทยเป็น
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท่ีควรธ ารง
รักษา 
- บุคคลมีความ
แตกต่างกันในเรื่อง 
ความคิด ความเช่ือ 
และการปฏิบัติตน 
- สิทธิ เสรีภาพ ท าให้
ทุกคนอยู่ร่วมกัน ใน
สังคมอย่างมีความสุข 

- แสดงบทบาทสมมติ 
การปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กติกา  กฎ 
ระเบียบในการด าเนิน
ชีวิต ประจ าวัน 
-  ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยเกี่ยวกับ
การท าความเคารพการ
ยืน การเดิน การนั่ง 
การพูด การทักทาย 
และ การแต่งกาย 
- แสดงพฤติกรรมการ
ยอมรับความคิด ความ
เช่ือ และการปฏิบัติ
ของบุคคลอื่นท่ี
แตกต่างกันโดย
ปราศจากอคติ 

 การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    
 การพนมมือ 
 การไหว้ 
 การกราบ 
 การนั่ง 

         การยืน การเดิน 
         การเข้าร่วมกิจกรรมและ 
พิธีกรรม ท่ีเกี่ยวเนื่องกับวนัส าคัญ 
ทางพุทธศาสนา 
        ระเบียบพิธีการบูชาพระ 
รัตนตรัย 
        การท าบุญตักบาตร 
        ข้อตกลง  กติกา  กฎ 
ระเบียบ  หน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติใน
ครอบครัว โรงเรียน สถานท่ีสาธารณะ 
เช่น โรงภาพยนต์ โบราณสถาน ฯลฯ 

  

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
7. อธิบายความสัมพันธ์ของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชน 
8. ระบุผู้มีบทบาท อ านาจในการ
ตัดสินใจในโรงเรียน และชุมชน 
 
 

- ความสัมพันธ์ของ
ตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัวเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชน 
- บทบาท อ านาจ 
หน้าท่ี ของบุคคลใน
โรงเรียนและชุมชน 

- เคารพในสิทธิและ
เสรีภาพของตนเองและ
ผู้อื่น 
- อธิบายเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ของตนเอง
และสมาชิกในครอบครัว

  มารยาทไทย เช่น การแสดงความ
เคารพ การยืน การเดิน การนั่ง การ
นอน  การทักทาย  การรับประทาน 
  การยอมรับความแตกต่างของคน 
ในสังคม ในเรื่อง ความคิด  ความเช่ือ 
 ความสามารถและการปฏิบัติตนของ 
บุคคลอื่นท่ี แตกต่างกัน เช่น  

  



 

  ในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน 
- บอกบทบาท อ านาจ 
หน้าท่ีของบุคคลใน
โรงเรียนและชุมชน 
 

       -  บุคคลย่อมมีความคิดท่ีมี
เหตุผล  

       -  การปฏิบัติตนตามพิธีกรรม 
ตามความ  เช่ือของบุคคล 
       -  บุคคลย่อมมีความสามารถ 
แตกต่างกัน 
      -  ไม่พูดหรือแสดงอาการดูถูก
รังเกียจผู้อื่น ในเรื่องของรูปร่างหน้าตา 
สีผม  สีผิว ท่ีแตกต่างกัน 
  สิทธิส่วนบุคคล เช่น    
       -  สิทธิแสดงความคิดเห็น 

 -   สิทธิเสรีภาพในร่างกาย    
        -   สิทธิในทรัพย์สิน 
 ความสัมพันธ์ของตนเอง และ 
สมาชิกในครอบครัวกับชุมชน เช่น 
การช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
    ผู้มีบทบาท อ านาจในการ 

ตัดสินใจในโรงเรียน และชุมชน เช่น 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้น าท้องถิ่น  
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 

  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
สาระที่ ๓     เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1. ระบุทรัพยากรท่ีน ามาผลิตสินค้าและ
บริการท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. บอกท่ีมาของรายได้และรายจ่ายของ
ตนเองและครอบครัว 
3. บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง 
4. สรุปผลดีของการใช้จ่ายท่ีเหมาะสม
กับรายได้และการออม 
5. อธิบายการแลกเปล่ียนสินค้าและ
บริการโดยวิธีต่าง ๆ 
6. บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย 

- การผลิตสินค้าและ
บริการ ต้องรู้จักใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และรักษาส่ิงแวดล้อม 
- รายได้ของ
ครอบครัวต้องมาจาก
การประกอบอาชีพท่ี
สุจริตและการรู้จักใช้
จ่ายอย่างเหมาะสม 
- การท าบัญชีรับ-จ่าย
ช่วยให้เกิดการรู้จัก
การใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสม   
 

- ระบุทรัพยากรท่ี
น ามาผลิตสินค้าและ
บริการท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
- ท าบัญชีรับจ่ายของ
ครอบครัว 
- ท าบัญชีรับ จ่ายของ
ตนเอง 
- สรุปผลดีของการใช้
จ่ายท่ีเหมาะสมกับ
รายได้และ 
การออม 

   ทรัพยากรท่ีน ามาใช้ในการผลิต
สินค้าและบริการท่ีใช้ในครอบครัว
และโรงเรียน เช่น ดินสอและ
กระดาษท่ีผลิตจากไม้ รวมทั้ง
เครื่องจักรและแรงงานการผลิต  

   ผลของการใช้ทรัพยากรในการ
ผลิตท่ีหลากหลายท่ีมีต่อราคา 
คุณค่าและประโยชน์ของสินค้า
และบริการ รวมท้ังส่ิงแวดล้อม 

   การประกอบอาชีพของครอบครัว 
   การแสวงหารายได้ท่ีสุจริตและ
เหมาะสม 

  



 

   รายได้และรายจ่ายในภาพรวมของ
ครอบครัว 
   รายได้และรายจ่ายของตนเอง 
   วิธีการท าบัญชีรายรับรายจ่ายของ

ตนเองอย่างง่าย ๆ  
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 - การใช้จ่ายท่ี
เหมาะสมกับรายได้
และการออมเป็นการ
บริหารจัดการเพื่อ
การด ารงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ 
- การแลกเปล่ียน
สินค้าและบริการโดย
ใช้เงินและไม่ใช้เงินมี
ความส าคัญและ
จ าเป็นต่อการด าเนิน
ชีวิต 
- ผู้ซื้อกับผู้ขายมี
บทบาทส าคัญในการ
ก าหนดราคาสินค้า
และบริการ 

- อธิบายการ
แลกเปล่ียนสินค้าและ
บริการโดย 
วิธีต่าง ๆ 
- บอกความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 

   รายการของรายรับท่ีเป็นรายได้ 
ท่ีเหมาะสม และไม่เหมาะสม 
   รายการของรายจ่ายท่ีเหมาะสม
และไม่เหมาะสม 
   ท่ีมาของรายได้ท่ีสุจริต 
   การใช้จ่ายท่ีเหมาะสม 
   ผลดีของการใช้จ่ายท่ีเหมาะสม 
กับรายได้ 
   การออมและผลดีของการออม 
   การน าเงินท่ีเหลือมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เช่น   การช่วยเหลือสา
ธารณกุศล 
   ความหมายและความส าคัญของ 
การแลกเปล่ียนสินค้าและบริการ 
   ลักษณะของการแลกเปล่ียน 
สินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงิน 

  



 

รวมทั้ง การแบ่งปัน การช่วยเหลือ 
   ลักษณะการแลกเปล่ียนสินค้าและ
บริการโดยการใช้เงิน 
   ความหมายและบทบาทของผู้ 
ซื้อและผู้ขาย  ผู้ผลิตและผู้บริโภคพอ 
สังเขป 

 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

      ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและ 
ผู้ขายในการก าหนดราคาสินค้าและ 
บริการ 
   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย  ท าให้สังคมสงบสุข และ
ประเทศมั่นคง 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สาระที่ ๔     ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1     เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็น

ระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่ อง ตระหนักถึง

ความส าคัญและสามารถ  วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
มาตรฐาน ส 4.3     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก   ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1. ใช้ค าระบุเวลาท่ีแสดงเหตุการณ์ใน
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
2. ล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
ครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้
หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. สืบค้นถึงการเปล่ียนแปลง                
ในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน 
ของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
4. อธิบายผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลง ท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคน 
ในชุมชน 
5. ระบุบุคคลท่ีท าประโยชน์ต่อท้องถิ่น
หรือประเทศชาติ 
6. ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาไทยท่ีภาคภูมิใจและควร
อนุรักษ์ไว ้

- ช่วงเวลาของอดีต 
ปัจจุบัน  และอนาคต
มีผลต่อการด าเนิน
ชีวิต   
- หลักฐานท่ีเกี่ยว 
ข้องมีความส าคัญต่อ
การเรียนรู้เหตุการณ์
ในอดีต 
- ชุมชนเปล่ียนไปวิถี
ชีวิตเปล่ียนตาม 
- ชุมชนเปล่ียนไปวิถี
ชีวิตเปล่ียนตาม 
 
 
 
 

- บอกเวลาท่ีเป็นอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต 
- ระบุวันส าคัญท่ี
ปรากฏในปฏิทินท่ี
แสดงเหตุการณ์ส าคัญ
ในอดีตและปัจจุบัน 
- ระบุหลักฐานและ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
ครอบครัวในอดีต 
ปัจจุบันและ อนาคตท่ี
ท าให้เข้าใจการ
เปล่ียนแปลงชีวิตในแต่
ช่วงเวลา 
  
 

 ค าท่ีแสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต เช่น วันนี้ เมื่อวานนี้ 
พรุ่งนี้   เดือนนี้ เดือนหน้า เดือนก่อน  
 วันส าคัญท่ีปรากฏในปฏิทินท่ีแสดง
เหตุการณ์ส าคัญในอดีตและปัจจุบัน 
 ใช้ค าบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน 
อนาคต แสดงเหตุการณ์ได้ 
 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ท่ีผ่าน 
มาแล้ว ท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและ
ครอบครัว  โดยใช้หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น ภาพถ่าย  
 สูติบัตร  ทะเบียนบ้าน  
 ใช้ค าท่ีบอกช่วงเวลาแสดง 
เหตุการณ์  ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวหรือ
ในชีวิตตนเองใช้เส้นเวลา 
 ล าดับเหตุการณ์ 

  



 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 - คนดีของท้องถิ่น

เป็นบุคคลท่ีท า
ประโยชน์ต่อแผ่นดิน
ประเทศชาติ สมควร
ได้รับการยกย่อง 
- หน้าท่ีของคนทุกคน 
 

- ระดมความคิด สร้าง 
และน าเสนอ Time 
line ในการล าดับ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับ
ตนเองและครอบครัว
ในแต่ละช่วง เวลา 
- สืบค้นการ
เปล่ียนแปลงในวิถี
ชีวิตประจ าวันของคน 
ในชุมชน ของตนจาก
อดีตถึงปัจจุบัน 
- ระบุสาเหตุของการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน 
- วิเคราะห์ผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงท่ี
มีต่อวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน 

 วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่าย ๆ 
เช่น การสอบถามพ่อแม่ ผู้รู้   
 วิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น 
การประกอบอาชีพ การแต่งกาย 
การส่ือสาร ประเพณีในชุมชน 
จากอดีต ถึงปัจจุบัน  
 สาเหตุของการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน 
 การเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตของ 
คนในชุมชนทางด้านต่าง ๆ  
 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมี
ต่อ  วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 บุคคลในท้องถิ่นที่ท า 
คุณประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรม และความมั่นคงของ 
ท้องถิ่น และประเทศชาติ  ในอดีต 
ท่ีควรน าเป็นแบบอย่าง 
 ผลงานของบุคคลในท้องถิ่นที่น่า
ภาคภูมิใจ 
 ตัวอย่างของวัฒนธรรมประเพณี 
ไทย   เช่น การท าความเคารพ อาหาร 
ไทย ภาษาไทย ประเพณีสงกรานต์  

  



 

 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

  - บอกลักษณะของ
บุคคลท่ีท าประโยชน์
ต่อท้องถิ่น 
- อธิบายคุณประโยชน์
และผลงานของบุคคล
ในท้องถิ่น 
- บอกลักษณะของ
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาไทยท่ี
ควรอนุรักษ์  
- เลือกวิธีการดูแล 
รักษาวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 คุณค่าของวัฒนธรรม และ 
ประเพณีไทย ท่ีมีต่อสังคมไทย 
 ภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่นของ
นักเรียน 

  

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1    เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันและกัน ในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

ในการค้นหา วิเคราะห์  สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากร          

    และส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 



 

1.  ระบุส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นธรรมชาติกับท่ี
มนุษย์สร้างขึ้น  ซึ่งปรากฏระหว่าง
โรงเรียนกับบ้าน 
2.  ระบุต าแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทาง
กายภาพของส่ิงต่างๆ  ท่ีปรากฏในลูกโลก  แผน
ท่ี แผนผัง และภาพถ่าย 
3.  อธิบายความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์ 
4. อธิบายความส าคัญและคุณค่า           
ของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและ         
ทางสังคม 
5. แยกแยะและใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ใช้แล้วไม่หมดไปและท่ีใช้แล้วหมดไปได้
อย่างคุ้มค่า 
6.  อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับ
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ 

- ส่ิงท่ีปรากฏระหว่าง
โรงเรียนและบ้านเป็น
ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและท่ี
มนุษย์สร้างขึ้น 
- ความสัมพันธ์ของ
ต าแหน่งและลักษณะ
ทางกายภาพ ของส่ิง
ต่างๆ ท่ีปรากฏใน
ลูกโลก แผนท่ี 
แผนผังและภาพถ่าย 
- โลก ดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์ท าให้
เกิดปรากฏการณ์ตาม
ธรรมชาติ 

- ระบุส่ิงท่ีเกิดเองตาม
ธรรมชาติและท่ีมนุษย์
สร้างท่ีปรากฏระหว่าง
โรงเรียนกับบ้าน 
- ระบุท่ีต้ังทาง
ภูมิศาสตร์ของส่ิงต่างๆ 
ท่ีปรากฏในลูกโลก  
แผนท่ี 
แผนผังและภาพถ่าย 
- อธิบายความ 
สัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ ระหว่าง
โลก ดวงอาทิตย์และ
ดวงจันทร์ 
 

   ส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นธรรมชาติกับท่ี
มนุษย์สร้างขึ้น  ซึ่งปรากฏระหว่าง
โรงเรียนกับบ้าน 
   ต าแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทาง
กายภาพของส่ิงต่างๆ  ท่ีปรากฏในลูกโลก  
แผนท่ี แผนผัง และภาพถ่ายเช่น  ภูเขา  
ท่ีราบ  แม่น้ า  ต้นไม้  อากาศ  ทะเล 
   ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์
ระหว่างโลก  ดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์เช่น ข้างขึ้น ข้างแรม ฤดูกาล
ต่างๆ 

     คุณค่าของส่ิงแวดล้อมทาง 
ธรรมชาติ  เช่น  ในการประกอบอาชีพ  
   คุณค่าของส่ิงแวดล้อมทางสังคม 
เช่น  ส่ิงปลูกสร้างเพื่อการด ารงชีพ 

  

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
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7. มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปรับปรงุ
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 

- ส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและทาง
สังคมมีความส าคัญ
และจ าเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพในการ
ด ารงชีวิต 
- การเลือกใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

- อธิบายความส าคัญ
และคุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและทาง
สังคม 
- แยกแยะทรัพยากรท่ี
ใช้แล้วไม่หมดไปและท่ี
ใช้แล้วหมด 

   ความหมายของทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
   ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 

- ใช้แล้วหมดไป เช่น แร่  
- ใช้แล้วไม่หมด เช่น  บรรยากาศ  

น้ า 
- ใช้แล้วมีการเกิดขึ้นมา ทดแทน 

หรือรักษาไว้ได้ เช่น ดิน ป่าไม้ 

  



 

ต้องแยกแยะและ
เลือกใช้อย่าง
เหมาะสม 
- ฤดูกาลมีความ 
สัมพันธ์กับการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ 
- วิธีการฟื้นฟู 
ปรับปรุง ส่ิงแวดล้อม
ในโรงเรียนและชุมชน 

- เสนอแนวทางการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
- อธิบายความ 
สัมพันธ์ระหว่างฤดูกาล
กับการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ 
- ให้ความร่วมมือใน
การฟื้นฟู ปรับปรุง
สภาพ แวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 

สัตว์ป่า 
    - วิธีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
   ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ 

     การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม 
  การรักษาและฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
ระดับช้ัน..........ประถมศึกษาปีท่ี ๓............ 
สาระท่ี ๑  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1     รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติ
ตามหลักธรรม 
เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
มาตรฐาน  ส 1.2            เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
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คุณลักษณะอันพึง
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1. อธิบายความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
ในฐานะท่ีเป็นรากฐานส าคัญของ
วัฒนธรรมไทย 
2. สรุปพุทธประวัติต้ังแต่การบ าเพ็ญ
เพียรจนถึงปรินิพพาน  หรือประวัติของ
ศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
3. ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ตามท่ี
ก าหนด 

- พุทธศาสนามี
อิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานทาง
วัฒนธรรมไทย ซึ่ง
เป็นผลมาจาก
ความสัมพันธ์ของ
พุทธศาสนากับการ
ด าเนินชีวิต 
ประจ าวัน 
- พุทธประวัติช่วยให้
เห็นถึงความมุ่งมั่นใน
ความเพียรพยายาม

- ระบุวัฒนธรรมไทย 
- อธิบายความ สัมพันธ์
ของพุทธศาสนากับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
- อธิบายพุทธประวัติ
ตามท่ีก าหนด 
- วิเคราะห์แนวปฏิบัติ
ของศาสนา 
- จ าแนกแบบแผนการ
ด าเนินชีวิตและข้อคิด
จากเรื่องท่ีก าหนดได้ 

       ความสัมพันธ์ของ
พระพุทธศาสนากับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน เช่น  
การสวดมนต์   การท าบุญ ใส่บาตร  
การแสดงความเคารพ  การใช้ภาษา  
       พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อ
การสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรม
ไทยอันเกิดจากความศรัทธา เช่น วัด   
ภาพวาด  พระพุทธรูป วรรณคดี
สถาปัตยกรรมไทย 
  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  การบ าเพ็ญเพียร 
  ผจญมาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4. บอกความหมาย ความส าคัญของ
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ี
ตนนับถือ 

เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของชีวิต 
 

- เลือกแบบแผนการ
ด าเนินชีวิตไปปฏิบัติได้
อย่างเหมะสม 
 

  ตรัสรู้ 
  ปฐมเทศนา 

 
 

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

5. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และ
ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ใน
พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด  
6. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  
มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต 
ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 
7. บอกช่ือ ความส าคัญและปฏิบัติตน          
ได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ                 
ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของ
ศาสนาอื่นๆ 
 

- แบบอย่างของความ
ดีก่อให้เกิดศรัทธา
และปฏิบัติตาม 
- พระไตรปิฏกหรือ
คัมภีร์ของศาสนามี
ความส าคัญในการ
อ้างอิงของหลัก 
ธรรมค าสอน 
- การยึดมั่นใน
หลักธรรม ส่งผลต่อ
ความสงบของชีวิตใน
การปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจ าวัน 
- สติเป็นพื้นฐานของ
สมาธิ ส่งผลต่อการ
พัฒนาจิต และการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

- บอกความหมายของ
พระไตรปิฎกหรือ
คัมภีร์ของศาสนาท่ีตน
นับถือ 
- อธิบายความส าคัญ
หรือคัมภีร์ได้ 
- น าหลักธรรมโอวาท 
3 ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือไป
เป็นแนวทาง 
- สวดมนต์แผ่เมตตา
อย่างมีสติ 
- อธิบายความส าคัญ
หรือคัมภีร์ได้ 
- บอกช่ือศาสนวัตถุ 
ศาสนสถาน และ
ศาสนาบุคคลได้ 

  ปรินิพพาน 
  สามเณรสังกิจจะ 
  อารามทูสกชาดก 
  มหาวาณิชชาดก 
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมร 
สี) 
        สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 
       ความส าคัญของพระไตรปิฎก  
เช่น เป็นแหล่งอ้างอิง ของหลักธรรมค า
สอน    
 พระรัตนตรัย 
  ศรัทธา 
 โอวาท 3 
 ไม่ท าช่ัว 

° เบญจศีล 
 ท าความดี 

° เบญจธรรม 
° สติ-สัมปชัญญะ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- การเป็นศาสนิกชน
ท่ีดีส่งผลต่อการ
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

- ปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม 

° สังคหวัตถุ 4 
° ฆราวาสธรรม 4 
° อัตถะ 3   (อัตตัตถะ,  ปรัต

ถะ,  อุภยัตถะ)  
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 - การเป็นศาสนิกชน
ท่ีดีเป็นการธ ารงไว้ซึ่ง
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
- การปฏิบัติตนท่ี
ถูกต้องเหมาะสมตาม
หลักศาสนาเป็นการ
ธ ารงรักษาไวซ้ึ่ง
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
- การยอมรับหลักการ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
เกิดจากการความรู้ 
ความเข้าใจและความ
ศรัทธา 
 
 

- บอกแนวทางปฏิบัติ
ตนต่อสาวก 
- ปฏิบัติตนต่อสาวกได้
อย่างเหมาะสม 
- อธิบายประโยชน์ของ
การปฏิบัติตนในศาสน
พิธี พิธีกรรม และวัน
ส าคัญทางศาสนาท่ี
ก าหนดให้ 
- ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
เหมาะสม 
- กล่าวค าประกาศตน
เป็นพุทธมามกะ/ 
แสดงตนเป็นศาสนิก
ชนท่ีตนนับถือ 
- อธิบายถึงบทบาท
ของชาวพุทธที่ดี 

  สามเณรสังกิจจะ 
  อารามทูสกชาดก 
  มหาวาณิชชาดก 
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต  
พฺรหฺมร สี) 
        สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 
        ความส าคัญของพระไตรปิฎก  
เช่น เป็นแหล่งอ้างอิง ของหลักธรรมค า
สอน  

° กตัญญูกตเวทีต่อชุมชน,  
ส่ิงแวดล้อม 

°    มงคล 38 
- รู้จักให้ 
- พูดไพเราะ 
- อยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
  ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและ
เจริญ  ปัญญา) 

  



 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
       ททมาโน  ปิโย โหติ                            
           ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก 

  โมกฺโข กลฺยาณิยา  สาธุ 
เปล่งวาจาไพเราะให้ส าเร็จประโยชน์ 

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

    ฝึกสวดมนต์  ไหว้พระ   
สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและ
แผ่เมตตา 

  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติ
และสมาธิ 
  รู้ประโยชน์ของการฝึกสติ 
  ฝึกสมาธิเบ้ืองต้นด้วยการนับลม
หายใจ 
  ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ
การนอน  อย่างมีสติ 
         ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การ 
            อ่าน การคิด  การถาม และ  
            การเขียน 

 ช่ือและความส าคัญของศาสน
วัตถุ ศาสนสถานและ ศาสน
บุคคลในพระพุทธศาสนา   
ศาสนาอิสลาม   คริสต์ศาสนา 
ศาสนาฮินดู    

  



 

 การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมต่อ 
ศาสนวัตถุ  ศาสนสถานและ 
ศาสนบุคคลในศาสนาอื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

    ฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    
   การลุกขึ้นยืนรับ 
   การต้อนรับ 
   การรับ – ส่งส่ิงของแก่ 
พระภิกษ ุ
   มรรยาทในการสนทนา 
    การส ารวมกิริยามารยาท  
การแต่งกายท่ีเหมาะสมเม่ือ    

  



 

  อยู่ในวัดและพุทธสถาน 
          การดูแลรักษาศาสนวัตถุ 
และศาสนสถาน      
          การอาราธนาศีล 
          การสมาทานศีล 
          เครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา  
การจัดโต๊ะหมู่บูชา 
 ความเป็นมาของการแสดงตนเป็น

พุทธมามกะ 
 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
          ขั้นพิธีการ 

 
สาระที่ ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1      เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข                       
มาตรฐาน  ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา  ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 
๑. สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
และท้องถิ่น 

- การปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้ังของ
ครอบครัวและของ
ท้องถิ่นท าให้อยู่

- สรุปประโยชน์และ
ปฏิบัติตนตามประเพณี
และวัฒนธรรมใน
ครอบครัวและท้องถิ่น 

         ประเพณีและวัฒนธรรมใน 
ครอบครัว เช่น การแสดงความ 
เคารพและการเช่ือฟังผู้ใหญ่ การ 
กระท ากิจกรรมร่วมกัน  ใน 
ครอบครัว 

  



 

๒. บอกพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของ
ตนเอง และผู้อื่นท่ีอยู่ในกระแส
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
๓. อธิบายความส าคัญของ
วันหยุดราชการท่ีส าคัญ    
๔. ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน 
5. ระบุบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกของ
ชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย 
 

ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
- วัฒนธรรมท่ี
หลากหลายส่งผลต่อ
การด าเนินชีวิตของ
ตนเอง และผู้อื่น 
- วันหยุดราชการเป็น
วันส าคัญเกี่ยวกับชาติ 
ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม   
 

- บอกพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตของตนเอง 
และผู้อื่นท่ีอยู่ใน
กระแสวัฒนธรรมท่ี
หลากหลาย 
- อธิบายความส าคัญ
ของวันหยุดราชการท่ี
ส าคัญ เกี่ยวกับชาติ 
ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม     

        ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น เช่น การเข้าร่วมประเพณีทาง
ศาสนา ประเพณีเกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิต      ประโยชน์ของการปฏิบัติตน
ตามประเพณีและวัฒนธรรมใน
ครอบครัวและท้องถิ่น 
        พฤติกรรมของตนเองและ 
เพื่อนๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ 
ทักทาย การท าความเคารพ การ 
ปฏิบัติตาม  ศาสนพิธี การรับประทาน 
อาหาร การใช้ภาษา(ภาษาถิ่นกับภาษา 
ราชการ และภาษาอื่นๆ ฯลฯ ) 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 
6. วิเคราะห์ความแตกต่างของ
กระบวนการการตัดสินใจในช้ันเรียน/
โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียง
โดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง 
7. ยกตัวอย่างการเปล่ียนแปลงในช้ัน
เรียน/โรงเรียนและชุมชนท่ีเป็นผลจาก
การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม 

- บุคคลท่ีมีผลงานท่ี
เป็นประโยชน์และ
เป็นแบบอย่างแก่
ชุมชนและท้องถิ่น 
- บทบาทหน้าท่ีของ
สมาชิกในชุมชน ต่อ
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
-ความแตกต่าง
ระหว่างการเลือก
ตัวแทนโดยตรงและ

- ยกตัวอย่างบุคคลซึ่ง
มีผลงานท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน
และท้องถิ่นของตน 
- ระบุบทบาทหน้าท่ี
ของสมาชิกของชุมชน
ในการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย 
- วิเคราะห์ความ
แตกต่างของ

         สาเหตุท่ีท าให้พฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตในปัจจุบันของนักเรียน 
และผู้อื่นแตกต่างกัน 
        วันหยุดราชการท่ีส าคัญ เช่น  
- วันหยดุเกี่ยวกับชาติและ 
พระมหากษัตริย์ เช่น วันจักรี              
วันรัฐธรรมนญู วันฉัตรมงคล                  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
- วันหยุดราชการเกี่ยวกับ 
ศาสนา  เช่น  วันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชา   วันอาสาฬหบูชา  
วันเข้าพรรษา  

  



 

การเลือกตัวแทนออก
เสียง 
-  การตัดสินใจของ
บุคคลและกลุ่ม 
มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงในช้ัน
เรียน โรงเรียน และ
ชุมชน 

กระบวนการ การ
ตัดสินใจในช้ันเรียน 
โรงเรียนและ ชุมชน
โดยวิธีการออกเสียง
โดยตรงและการเลือก
ตัวแทนออกเสียง 

      - วันหยุดราชการเกี่ยวกับ
ประเพณีและวัฒนธรรม  เช่น   
วันสงกรานต์   วันพืชมงคล 
        บุคคลท่ีมีผลงานเป็น 
ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของ 
ตน 
        ลักษณะผลงานท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 
  - ยกตัวอย่างการ

เปล่ียนแปลงในช้ัน 
เรียนโรงเรียน และ
ชุมชนท่ีเป็นผลจาก 
การตัดสินใจของบุคคล
และกลุ่ม 
 

         บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกใน
ชุมชนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ตามกระบวนการประชาธิปไตย 
        การออกเสียงโดยตรงและการ
เลือกตัวแทนออกเสียง 
 การตัดสินใจของบุคคลและ 
กลุ่มท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงในช้ัน
เรียน โรงเรียน และชุมชน 
         - การเปล่ียนแปลงในช้ันเรียน 
เช่น  การเลือกหัวหน้าห้อง  การเลือก
คณะกรรมการห้องเรียน  
    - การเปล่ียนแปลงใน 
โรงเรียน เช่น เลือก ประธานนักเรียน  
เลือกคณะกรรมการนักเรียน  

  



 

         - การเปล่ียนแปลงในชุมชน 
เช่น  การเลือกผู้ใหญ่บ้าน ก านัน 
สมาชิก อบต. อบจ. 

 
สาระที่ ๓     เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

1. จ าแนกความต้องการและความ
จ าเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการ
ด ารง ชีวิต 
2. วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง 
3.อธิบายได้ว่าทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดมี
ผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและ
บริการ 
4. บอกสินค้าและบริการท่ีรัฐจัดหาและ
ให้บริการแก่ประชาชน 
5. บอกความส าคัญของภาษีและ
บทบาทของประชาชนในการเสียภาษี 
6. อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้า 
ท่ีมีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง 

- สินค้าและบริการมี
ท้ังความต้องการและ
ความจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ 
- การวิเคราะห์บัญชี
การใช้จ่ายประจ าวัน
เป็นการควบคุมการ
ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม 
- ทรัพยากรท่ีใช้ใน
การผลิตมีจ ากัดแต่
ความต้องการของ
มนุษย์มีไม่จ ากัด จึง
จ าเป็นต้องเลือกใช้
เฉพาะส่ิงท่ีมีความ
จ าเป็น 

- จ าแนกความต้องการ
และความจ าเป็นใน
การใช้สินค้าและ
บริการในการด ารงชีวิต 
- วิเคราะห์บัญชี
รายรับ-จ่ายเงิน
ประจ าวันในรอบเดือน
ของตนเอง 
- อธิบายทรัพยากรท่ีมี
อยู่จ ากัดมีผลต่อ 
การผลิตและบริโภค
สินค้าและบริการ 
- บอกสินค้าและ
บริการท่ีรัฐจัดหาและ
ให้บริการแก่ประชาชน 

    สินค้าท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต 
ท่ี เรียกว่าปัจจัย 4 
    สินค้าท่ีเป็นความต้องการของ 
มนุษย์อาจ เป็นสินค้าท่ีจ าเป็น 
หรือไม่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  
    ประโยชน์และคุณค่าของสินค้า 
และบริการ  ท่ีสนองความต้องการ 
ของมนุษย ์
    หลักการเลือกสินค้าท่ีจ าเป็น 
    ความหมายของผู้ผลิตและ 
ผู้บริโภค 
    ใช้บัญชีรับจ่ายวิเคราะห์การใช้ 
จ่ายท่ีจ าเป็นและเหมาะสม 
    วางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง 

  



 

    วางแผนการแสวงหารายได้ท่ี 
สุจริตและเหมาะสม 
    วางแผนการน าเงินท่ีเหลือจ่ายมา 
ใช้อย่างเหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 
 - สินค้าและบริการท่ี

จ าเป็นขั้นพื้นฐาน
ภาครัฐต้องจัดหาและ
ให้บริการแก่
ประชาชนเพื่อ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
- ประชาชนมีหน้าท่ี
เสียภาษี ให้รัฐเพื่อ
น ามาพัฒนา และ
ให้บริการแก่
ประชาชน 
- การแข่งขันทาง
การค้ามีผลกระทบท า
ให้ราคาสินค้าลดลง 

- น าเสนอ เรื่อง 
บทบาทและหน้าท่ีของ
ประชาชนเกี่ยวกับการ
เสียภาษี 
- อธิบายเหตุผลการ
แข่งขันทางการค้าท่ีมี
ผลท าให้ราคาสินค้า 

    ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภค 
    ความหมายของสินค้าและบริการ 
   ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีเกิด
จากความ  หายากของทรัพยากรกับ
ความต้องการของมนุษย์ท่ีมีไม่จ ากัด 
    สินค้าและบริการท่ีภาครัฐทุก
ระดับจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน 
เช่น ถนน โรงเรียน สวนสาธารณะ การ
สาธารณสุข การบรรเทาสาธารณภัย 
    ความหมายและความส าคัญของ 
ภาษีท่ีรัฐน ามาสร้างความเจริญ และ 
ให้บริการแก่ประชาชน 
    ตัวอย่างของภาษี เช่นภาษีรายได้ 
บุคคลธรรมดา   ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ 
    บทบาทหน้าท่ีของประชาชนใน
การเสียภาษี 
    ความส าคัญและผลกระทบของ
การแข่งขันทางการค้าท่ีมีผลท าให้ราคา
สินค้าลดลง 

  



 

 
สาระที่ ๔     ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1     เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็น
ระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึง
ความส าคัญและสามารถ  วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
มาตรฐาน ส 4.3     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก   ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

1. เทียบศักราชท่ีส าคัญตามปฏิทินท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
2. แสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของ
โรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐาน
และแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ระบุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่น
ฐานและพัฒนาการของชุมชน 
4. สรุปลักษณะท่ีส าคัญของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมของชุมชน 
5. เปรียบเทียบความเหมือนและความ
ต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับ
ชุมชนอื่น ๆ 
6. ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจ
โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยท่ี
เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 

- ชีวิตประจ าวัน
สัมพันธ์กับศักราช 
- วิธีการ หลักฐาน
แหล่งข้อมูล  
มีความส าคัญต่อการ
เรียนรู ้
ประวัติศาสตร์ 
- พัฒนาการของ
ชุมชนขึ้นอยู่กับปัจจัย
การต้ังถิ่นฐาน 
- วัฒนธรรมคือ
เอกลักษณ์ของชุมชน 
- วัฒนธรรมคือ
เอกลักษณ์ของชุมชน 
 

- ระบุความหมายและ
ท่ีมาของศักราชท่ี
ปรากฏในปฏิทิน  
- ใช้ศักราชในการ
บันทึกเหตุการณ์ส าคัญ
ท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง
และครอบครัว 
- สืบค้นข้อมูลโดยการ
ต้ังประเด็นตัวบุคคล 
หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
วิธีการเก็บข้อมูล เช่น 
รูปภาพ แผนผัง โรง- 
เรียน แผนท่ี ชุมชน 
ห้องสมุด โรงเรียน 
แหล่งโบราณคดี
ประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่นได้   

 ท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในปฏิทิน 
เช่น พุทธศักราช คริสต์ศักราชอย่าง
สังเขป      (ถ้าเป็นมุสลิมควรเรียน
ฮิจเราะห์ศักราชด้วย )  
 วิธีการเทียบ พ.ศ. เป็น ค.ศ. หรือ 
ค.ศ.   เป็น พ.ศ.ตัวอย่างการเทียบ
ศักราช ในเหตุการณ์  ท่ีเกี่ยวข้องกับ
นักเรียน เช่น ปีเกิดของนักเรียน  เป็น
ต้น 
 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญของ
โรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐาน  
และแหล่งข้อมูล ท่ีเกี่ยวข้องใช้เส้น
เวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ์ ท่ี
เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน 
  ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนซึ่ง 

 
 
 

มุ่งม่ันในการ
ท างาน 
       ตัวชี้วัดท่ี  
6.1 ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการ
งาน 
 
ใฝ่เรียนรู้ 
       ตัวชี้วัดท่ี  
4.1 ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ
เรียนและเข้าร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรู ้
 



 

ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางภูมิศาสตร์และ 
ปัจจัยทางสังคม เช่น ความเจริญทาง 
เทคโนโลยี    การคมนาคม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

7. อธิบายพระราชประวัติและพระราช
กรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ในรัชกาล
ปัจจุบัน โดยสังเขป 
8. เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 
ท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติ 
 

- การเรียนรู้พระราช
กรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ไทย
กับการสร้างชาติไทย
ในอดีตก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจและ
เห็นคุณค่าของความ
เป็นชาติไทย 
- พระราชกรณียกิจ
ของพระมหากษัตริย์
ในรัชกาลปัจจุบัน
ก่อให้เกิดคุณ  

- แสดงล าดับเหตุ- 
การณ์ส าคัญของ
โรงเรียนและชุมชนโดย
ระบุหลักฐาน
แหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
- อธิบายสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ ทางสังคม
เป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชน 
- ระบุปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัง้ถิ่นฐานของ

  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของ
ชุมชนท้ังปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และ
ปัจจัยทางสังคม 
 ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ 
วัฒนธรรมชุมชนของตนท่ีเกิดจาก 
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทาง 
สังคม 
 ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมของชุมชน  อื่น ๆ ท่ีมีความ
เหมือนและความต่างกับชุมชนของ
ตนเอง 
 พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 
 โดยสังเขปของพ่อขุนศรีอินทรา 

 ใฝ่เรียนรู้    
       ตัวชี้วัดท่ี 4.2  
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
ด้วยการเลือกใช้ส่ือ
อย่างเหมาะสม 
บันทึกความรู้  
วิเคราะห์  สรุปเป็น
องค์ความรู้  และ



 

ประโยชน์ต่อคนใน
ชาติ การแสดงออกถึง
ความรักความกตัญญู
ต่อพระองค์ท่าน 
เป็นส่ิงท่ีทุกคนต้อง
ถือปฏิบัติ 
-วีรกรรมการป้องกนั
ชาติของวีระบุรุษ 
  

ชุมชนและพัฒนาการ
ของชุมชน 
- บอกลักษณะของ
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และ
วัฒนธรรมของชุมชนท่ี
เกิดจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และปัจจัย
ทางสังคม 

ทิตย์  สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ 
 (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระเจ้าตาก 
สินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระ 
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ผู้ 
สถาปนาอาณาจักรไทย สุโขทัย  
อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ 
ตามล าดับ 
 อาณาจักรไทยอื่นๆท่ีผนวกรวมเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของชาติไทย เช่น ล้านนา
นครศรีธรรมราช   

สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์    
       ตัวชี้วัดท่ี 1.2 
ธ ารงไวซ้ึ่งความเป็น
ชาติไทย 
 
รักความเป็นไทย 
       ตัวชี้วัดท่ี  
7.1  ภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย และ
มีความกตัญญู
กตเวที 
                           
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

  - ระบุความเหมือน
ความต่างทาง
วัฒนธรรมของชุมชน 
ตนเองกับชุมชนใกล้- 
เคียงได้  เช่น อาหาร 

  พระราชประวัติและพระราชกรณี- 
ยกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป 

  



 

ภาษา  การแต่งกาย 
- ระบุพระนามพระ
มหา-กษัตริย์ท่ีสถาปนา
อาณาจักรสุโขทัย  
อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์ 
- อธิบายพระราช
กรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ท่ี
สถาปนาอาณาจักร
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี 
และรัตนโกสินทร์
โดยสังเขป 
- ยกตัวอย่างพระราช
กรณียกิจท่ีส าคัญท่ีเด็ก
ภาคภูมิใจ 

  วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วน
ปกป้องประเทศชาติ เช่น ท้าวเทพสตรี 
ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน  พระ
ยาพิชัยดาบหัก สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
  - เล่าพระราชประวัติ

และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาท สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดชและสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
- ระบุวีรกรรมของบรรพ
บุรุษไทยท่ีมีส่วนปกป้อง
ประเทศชาติ  เช่น  ท้าว
เทพสตรี   
ท้าวศรีสุนทร  ชาวบ้าน
บางระจัน พระยาพิชัย
ดาบหัก พระนเรศวร 
และพระเจ้าตากสิน
มหาราช 
 

   

 
 
 
 
 
สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1    เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันและกัน ในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ในการค้นหา วิเคราะห์  สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 



 

มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากร          
    และส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

1. ใช้แผนท่ี แผนผัง  และภาพถ่ายใน
การหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  เขียนแผนผังง่ายๆ เพื่อแสดง
ต าแหน่งท่ีต้ังของสถานท่ีส าคัญใน
บริเวณโรงเรียนและชุมชน 
3 .บอกความสัมพันธ์ของลักษณะ
กายภาพกับลักษณะทางสังคมของ
ชุมชน 
4. เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึง
ปัจจุบัน 
5. อธิบายการพึ่งพาส่ิงแวดล้อม            
และทรัพยากรธรรมชาติในการสนอง
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย ์           
และการประกอบอาชีพ 

- วิธีการใช้แผนท่ี 
แผนผังและภาพถ่าย
ในการหาข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ในชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การเขียนแผนผังท่ี
แสดงต าแหน่งท่ีต้ัง
ของสถานท่ีจะช่วยใน
การค้นหาสถานท่ี
ต่างๆ และรวดเร็ว 
- ภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศมีอิทธิพล
ต่อการด ารงชีวิตของ
คนในชุมชน 
 

- อธิบายวิธีการใช้และ
แผนท่ี แผนผังและ
ภาพถ่าย ในการหา
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ใน
ชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- เขียนแผนผังท่ีแสดง
ต าแหน่งท่ีต้ังของ
สถานท่ีส าคัญใน
บริเวณโรงเรียนและ
ชุมชน 
- อธิบายความ 
สัมพันธ์ของลักษณะ
ทางกายภาพกับ
ลักษณะทางสังคมของ
ชุมชน 

     แผนท่ี แผนผัง  และภาพถ่าย 
     ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง 
ระยะ ทิศทาง 
     ต าแหน่งท่ีต้ังสัมพันธ์ของ
สถานท่ีส าคัญในบริเวณโรงเรียนและ
ชุมชน เช่นสถานท่ีราชการ อ าเภอ 
ตลาด โรงพยาบาล ไปรษณีย์ ฯลฯ 
     ภูมิประเทศ และภูมิอากาศท่ีมี
ผลต่อสภาพสังคมในชุมชน 
     สภาพแวดล้อมในชุมชนในอดีต
และปัจจุบัน 
       การพึ่งพาส่ิงแวดล้อม ในการ 
ด ารงชีวิตของมนุษย์  เช่น  การ 
คมนาคม  บ้านเรือน  และการ
ประกอบ 
อาชีพในชุมชน 
 

  

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 



 

6. อธิบายเกี่ยวกับมลพิษและการ
ก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ 
7. อธิบายความแตกต่างของเมืองและ
ชนบท 
8. ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน   

- การเปล่ียนแปลง
ภาพแวดล้อมในชุมชน
จากอดีตถึงปัจจุบัน 
- สภาพทางภูมิศาสตร์
และทรัพยากร 
ธรรมชาติมีความ 
สัมพันธ์กับความ
ต้องการพื้นฐานและ
การประกอบอาชีพ
ของมนุษย์ 
- มลพิษและการเกิด
มลพิษเป็นผลจากการ
กระท าของมนุษย์ 
- ลักษณะท่ีแตกต่าง
กันของเมืองและ
ชนบทและชนบท 
- การเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อมใน
ชุมชน 
 

- เปรียบเทียบ
สภาพแวดล้อมใน 
ชุมชนในอดีตกับ
ปัจจุบัน 
- สืบค้นข้อมูล
สภาพแวดล้อมใน 
ชุมชนจากอดีตถึง
ปัจจุบัน 
- เขียนอธิบายการพึ่งพา
ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากร ธรรมชาติใน
การสนองความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์และ
การประกอบอาชีพ 
- อธิบายเกี่ยวกับผล
จากการกระท าของ
มนุษย์ท่ีท าให้เกิดมลพิษ 
- อธิบายความแตกต่าง
ของเมือง 
- รณรงค์เกี่ยวกับการ
รักษาสภาพส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน 

     การประกอบอาชีพท่ีเป็นผลมา
จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติใน
ชุมชน 
     มลพิษท่ีเกิดจากการกระท าของ
มนุษย์ 
     ลักษณะของเมืองและชนบท 
     การเพิ่มและสูญเสียส่ิงแวดล้อม
ท าให้ชุมชนเปล่ียนแปลง 

  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ 
สาระที่ ๑   ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่นมีศรัทธาท่ีถูกต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม
เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. อธิบายความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ
ในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของ 
ศาสนิกชน 
๒. สรุปพุทธประวัติต้ังแต่บรรลุธรรม
จนถึงประกาศธรรมหรือประวัติศาสดาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

๑. มีความรู้เกี่ยวกับ
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือใน
ฐานะเป็นศูนย์รวม
จิตใจของศาสนิกชน 
 ๒. สามารถสรุปพุทธ
ประวัติต้ังแต่บรรลุ
ธรรมจนถึงประกาศ

  แนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือ การ
น าหลักธรรมค าสอนไป
ปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยู่

๑. อธิบายความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา  หรือศาสนา
ท่ีตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนย์
รวมจิตใจของศาสนิกชน 
๒. สรุปพุทธประวัติต้ังแต่
บรรลุธรรมจนถึงประกาศ
ธรรม  หรือประวัติศาสดาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 



 

๓. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก  เรื่องเล่าและ 
 ศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
๔. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  
ปฏิบัติตามไตรสิกขา และหลักธรรม
โอวาท 3  ในพระพุทธศาสนาหรือ 
 หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 
๕. ช่ืนชมการท าความดีของตนเอง 
บุคคลในครอบครัวโรงเรียน และชุมชน
ตามหลักศาสนา พร้อมท้ังบอก 
 แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มี
สติท่ีเป็นพื้นฐาน ของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตาม 
 แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธรรมหรือประวัติ
ศาสดาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 
๓. ปฏิบัติตนตาม
แบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก  
เรื่องเล่าและ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามท่ีก าหนด 
๔. ปฏิบัติตาม
ไตรสิกขา และ
หลักธรรมโอวาท 3  ใน
พระพุทธศาสนาหรือ 
หลักธรรมของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
๕. ความดีของตนเอง 
บุคคลในครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน
ตามหลักศาสนา และ 
 แนวปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิต 
๖. คุณค่าและสวดมนต์ 
แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็น
พื้นฐาน ของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือ
การพัฒนาจิตตาม 

ร่วมกันอย่างสันติสุข 
เป็นผู้กระท าความดี มี
ค่านิยมท่ีดีงาม พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ รวมทั้ง
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมและส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. เห็นคุณค่า และปฏิบัติตน
ตามแบบอย่างการด าเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่าง ตามท่ีก าหนด 
๔.  แสดงความเคารพ  พระ
รัตนตรัย  ปฏิบัติตาม
ไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  
หรือหลักธรรมของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
๕. ช่ืนชมการท าความดีของ
ตนเอง บุคคลในครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชนตามหลัก
ศาสนา พร้อมท้ังบอกแนว
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
๖.  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ 
แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐาน
ของสมาธิในพระพุทธศาสนา 
หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับ
ถือตามท่ีก าหนด 



 

 แนวทางของศาสนาท่ี
ตนนับถือ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ                                                 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. อภิปรายความส าคัญและมีส่วนร่วม
ในการบ ารุงรักษาศาสนสถานของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
๒. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ี
ดีตามท่ีก าหนด 
๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและ
วันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนดได้
ถูกต้อง 

๑. ความส าคัญและมี
ส่วนร่วมในการ
บ ารุงรักษาศาสนสถาน
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 
๒. มรรยาทของความ
เป็นศาสนิกชนท่ีดี
ตามท่ีก าหนด 
๓. การปฏิบัติตนในศา
สนพิธี พิธีกรรมและวนั
ส าคัญทางศาสนา
ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
 

การน าหลักธรรมค า
สอนไปปฏิบัติในการ
พัฒนาตนเอง และการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
เป็นผู้กระท าความดี มี
ค่านิยมท่ีดีงาม พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ รวมท้ัง
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมและส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 

๑. อภิปรายความส าคัญ และ
มีส่วนร่วมในการ
บ ารุงรักษาศาสนสถานของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
๒. มีมรรยาทของความเป็นศา
สนิกชนท่ีดี ตามท่ีก าหนด 
๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  
พิธีกรรมและวันส าคัญทาง
ศาสนา ตามท่ีก าหนดได้
ถูกต้อง 

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 

 

 

สาระที่ ๒   หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 



 

มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคม
โลกอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกท่ีดีของ
ชุมชน 
๒. ปฏิบัติตนในการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ี
ดี 
๓. วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานท่ีเด็กทุกคนพึง
ได้รับตามกฎหมาย 
๔. อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มคนในท้องถิ่น 
๕. เสนอวิธีการท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุขในชีวิต ประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
๒. การปฏิบัติตนใน
การเป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดี 
๓. การวิเคราะห์สิทธิ
พื้นฐานท่ีเด็กทุกคนพึง
ได้รับตามกฎหมาย 
๔. การอธิบายความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มคนในท้องถิ่น 
๕.การ เสนอวิธีการท่ี
จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุขในชีวิต ประจ าวัน 
 

ระบบการเมืองการ
ปกครองในสังคม
ปัจจุบันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
ลักษณะและ
ความส าคัญ การเป็น
พลเมืองดี 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะ
สมาชิกท่ีดีของชุมชน 
๒. ปฏิบัติตนในการเป็นผู้น า
และผู้ตาม  ท่ีดี 
๓. วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานท่ีเด็ก
ทุกคน    พึงได้รับตาม
กฎหมาย 
๔. อธิบายความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มคนใน
ท้องถิ่น 
๕. เสนอวิธีการท่ีจะอยู่ร่วมกัน
อย่าง     สันติสุขใน
ชีวิตประจ าวัน 

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมือง  การปกครองในสังคมปจัจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็น
ประมุข                     



 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. อธิบายอ านาจอธิปไตยและ
ความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย 
๒. อธิบายบทบาทหน้าท่ีของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง 
๓. อธิบายความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
 ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
 
 
 

๑. อ านาจอธิปไตยและ
ความส าคัญของ
ระบอบประชาธิปไตย 
๒. บทบาทหน้าท่ีของ
พลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง 
๓. ความส าคัญของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ตาม
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย ์
 ทรงเป็นประมุข 

การเป็นพลเมืองดี 
ความแตกต่างและ
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ค่านิยม 
ความเช่ือ ปลูกฝัง
ค่านิยมด้าน
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  สิทธิ 
หน้าท่ี เสรีภาพการ
ด าเนินชีวิตอย่างสันติ
สุขในสังคมไทยและ
สังคมโลก 
 
 
 
 

๑. อธิบายอ านาจอธิปไตย
และความส าคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย 
๒. อธิบายบทบาทหน้าท่ีของ
พลเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง 
๓. อธิบายความส าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 

สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร ์

มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบรโิภค  การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ 

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
                                                              

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 

๑. ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ 
๒. บอกสิทธิพื้นฐานและรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองในฐานะ
ผู้บริโภค 
๓. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 

๑. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าและ
บริการ 
๒. สิทธิพื้นฐานและ
รักษาผลประโยชน์ของ
ตนเองในฐานะ
ผู้บริโภค 
๓. หลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของ
ตนเอง 

การผลิต การแจกจ่าย 
และการบริโภคสินค้า
และบริการ  การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากัดอยา่งมี
ประสิทธิภาพ   
 
 
 
 

๑. ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าและบริการ 
๒. บอกสิทธิพื้นฐานและรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองใน
ฐานะผู้บริโภค 
๓. อธิบายหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของ
ตนเอง 

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 

 

 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๓.๒  เข้าใจระบบสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกจิและความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก                                                 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑.  อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ของคนในชุมชน 
๒.  อธิบายหน้าท่ีเบื้องต้นของเงิน 
 
 

๑.  ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจของคนใน
ชุมชน 
๒. หน้าท่ีเบ้ืองต้นของ
เงิน 

การด ารงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ และการน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 

๑. อธิบายความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจของคนในชุมชน 
๒. อธิบายหน้าท่ีเบ้ืองต้นของ
เงิน 

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 



 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็น ระบบ                                            

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. นับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ  
และสหัสวรรษ 
๒. อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติ
ของมนุษยชาติ โดยสังเขป 
๓. แยกแยะประเภทหลักฐานท่ีใช้ใน
การศึกษาความเป็นมา ของท้องถิ่น 
 
 
 
 

๑. ช่วงเวลาเป็น
ทศวรรษ ศตวรรษ  
และสหัสวรรษ 
๒. ยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติของมนุษยชาติ 
โดยสังเขป 
๓. ประเภทหลักฐานท่ี
ใช้ในการศึกษาความ
เป็นมา ของท้องถิ่น 

เวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 
พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึง
ปัจจุบัน 
 
 
 

๑. นับช่วง เวลา เป็นทศวรรษ 
ศตวรรษ และสหัสวรรษ 
๒. อธิบายยุคสมัยใน
การศึกษาประวัติของ
มนุษยชาติโดยสังเขป 
๓. แยกแยะประเภทหลักฐาน
ท่ีใช้ในการศึกษาความเป็นมา
ของท้องถิ่น 

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๔.๒  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง  ตระหนักถึง 

   ความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ  ที่เกิดข้ึน                                  

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. อธิบายการตั้งหลักแหล่งและ
พัฒนาการของมนุษย์ ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์  
โดยสังเขป 
๒. ยกตัวอย่างหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีพบ ในท้องถิ่นที่แสดง
พัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย 
 
 

๑. การตั้งหลักแหล่ง
และพัฒนาการของ
มนุษย์ ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุค
ประวัติศาสตร์  
โดยสังเขป 
๒. หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีพบ ใน
ท้องถิ่นที่แสดง
พัฒนาการของ
มนุษยชาติในดินแดน
ไทย 

ความสัมพันธ์และ
เปล่ียนแปลงของ
เหตุการณ์ต่างๆ 
ผลกระทบท่ีเกิดจาก
เหตุการณ์ส าคัญใน
อดีต 
 
 

๑.  อธิบายการตั้งหลักแหล่ง
และพัฒนาการของมนุษย์ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์และยุค
ประวัติศาสตร์โดยสังเขป 
๒.  ยกตัวอย่างหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีพบในท้องถิ่น
ท่ีแสดงพัฒนาการของ
มนุษยชาติ   

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 

 



 
 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๔.๓  เข้าใจความเป็นมาของ  ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.  อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยโดยสังเขป 
๒.  บอกประวัติและผลงานของบุคคล
ส าคัญสมัยสุโขทัย 
๓.  อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีส าคัญสมัย
สุโขทัยท่ีน่า ภาคภูมิใจและควรค่าแก่
การอนุรักษ ์
 

๑. พัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัย
โดยสังเขป 
๒. ประวัติและผลงาน
ของบุคคลส าคัญสมัย
สุโขทัย 
๓. ภูมิปัญญาไทยท่ี
ส าคัญสมัยสุโขทัยท่ีน่า 
ภาคภูมิใจและควรค่า
แก่การอนุรักษ ์

บุคคลส าคัญท่ีมี
อิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงต่างๆใน
อดีต ความเป็นมาของ
ชาติไทย วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย  
แหล่งอารยธรรมท่ี
ส าคัญของโลก   

 ๑.  อธิบายพัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป 
๒. บอกประวัติและผลงาน
ของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย 
๓. อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ี
ส าคัญ     สมัยสุโขทัยท่ีน่า
ภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การ
อนุรักษ ์

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์  



 

มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึง่มีผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรใ์นการค้นห า วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล 
ต ามกระบวนการทางภูมิศาสตร์  ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพในจังหวัดของตน ด้วยแผนท่ี
และรูปถ่าย 
๒. ระบุแหล่งทรัพยากรและสถานท่ี
ส าคัญ ในจังหวัดของตนด้วยแผนท่ีและ
รูปถ่าย 
๓. อธิบายลักษณะทางกายภาพท่ีส่งผล
ต่อแหล่งทรัพยากรและสถานท่ีส าคัญใน
จังหวัด 

๑. มีความรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพ 
ภัยพิบัติ ลักษณะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในจังหวัด  
ภาคและประเทศไทย 
๒. สามารถเตรียม
รับมือกับการ
เปล่ียนแปลงทาง
กายภาพกับภัยพิบัติ
ต่างๆ ในประเทศไทย 
๓. หาแนวทางในการ
จัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม 

ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
เตรียมพร้อมรับมือกับ
ภัยพิบัติต่างๆ ใน
จังหวัดและประเทศ
ไทย น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชุมชน 
หมู่บ้านของตนเองได้ 
 

 ๑. ลักษณะทางกายภาพของ
จังหวัดตนเอง 
๒. แหล่งทรัพยากรและ
สถานท่ีส าคัญในจังหวัดของ
ตน 
๓. ลักษณะทางกายภาพท่ี
ส่งผลต่อ แหล่งทรัพยากรและ
สถานท่ีส าคัญในจังหวัด 
 

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 

 

 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิตมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการ 

ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 



 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. วิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ี
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคนใน
จังหวัด 
๒. อธิบายการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม
ในจังหวัดและผลท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลง 
๓. น าเสนอแนวทางการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในจังหวัด 
 

๑. มีความรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพ 
ภัยพิบัติ ลักษณะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในจังหวัด  
ภาคและประเทศไทย 
๒. สามารถเตรียม
รับมือกับการ
เปล่ียนแปลงทาง
กายภาพกับภัยพิบัติ
ต่างๆ ในประเทศไทย 
๓. หาแนวทางในการ
จัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม 

๑. ความเข้าใจระบบ 
ธรรมชาติและมนุษย์ 
๒. การให้เหตุผล   
ทางภูมิศาสตร์ 
๓. การตัดสินใจอย่าง
เป็นระบบ 
 

 ๑. ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ี
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของ
คนในจังหวัด 
๒. การเปล่ียนแปลง
ส่ิงแวดล้อมในจังหวัดและ 
ผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง 
เช่นการตั้งถิ่นฐานการย้ายถ่ิน 
๓.  การจัดการส่ิงแวดล้อมใน
จังหวัด 
 

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 

 

 

 

ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
สาระท่ี ๑   ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่นมีศรัทธาท่ีถูกต้องยึดมั่น
และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 



 

๑. วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ
ในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและ
หลักในการพัฒนาชาติไทย 
๒.  สรุปพุทธประวัติต้ังแต่เสด็จกรุง
กบิลพัสด์ุจนถึงพุทธกิจส าคัญหรือ
ประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
๓.  เห็นคุณค่า  และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนิน-ชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวก  ชาดก  เรื่องเล่า  
และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
๔.  อธิบายองค์ประกอบ และ
ความส าคัญของพระไตรปิฎก หรือ
คัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ 
๕.  แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและ
ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 
๖.  เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา  
มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 
๗.  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา
ท่ีตนนับถือเพื่อการพัฒนาตนเองและ
ส่ิงแวดล้อม 

๑. ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือใน
ฐานะท่ีเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมและหลักใน
การพัฒนาชาติไทย 
๒. พุทธประวัติต้ังแต่
เสด็จกรุงกบิลพัสด์ุ
จนถึงพุทธกิจส าคัญ
หรือประวัติศาสดาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
๓. ประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก  ชาดก  
เรื่องเล่า  และศาสนิก
ชนตัวอย่างตามท่ี
ก าหนด 
๔.  องค์ประกอบ และ
ความส าคัญของ
พระไตรปิฎก หรือ
คัมภีร์ของศาสนาท่ีตน
นับถือ 
๕.  การแสดงความ
เคารพพระรัตนตรัย
และปฏิบัติตาม
ไตรสิกขาและ

แนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือ การ
น าหลักธรรมค าสอนไป
ปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ี
ตนนับถือ ในฐานะท่ีเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมและหลักในการ
พัฒนาชาติไทย 
๒. สรุปพุทธประวัติต้ังแต่
เสด็จกรุงกบิลพัสด์ุจนถึงพุทธ
กิจส าคัญ  หรือประวัติศาสดา
ท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
๓. เห็นคุณค่า และประพฤติ
ตนตามแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ            
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามท่ี
ก าหนด 
๔. อธิบายองค์ประกอบ และ
ความส าคัญของพระไตรปิฎก  
หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ   
๕. แสดงความเคารพพระ
รัตนตรัยและปฏิบัติตาม
ไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่
เมตตามีสติท่ีเป็นพื้นฐานของ

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักธรรมโอวาท 3 ใน
พระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
๖.  การสวดมนต์แผ่
เมตตา  มีสติท่ีเป็น
พื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือ
การพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
๗. การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนาท่ี
ตนนับถือเพื่อการ
พัฒนาตนเองและ
ส่ิงแวดล้อม 

สมาธิในพระพุทธศาสนา หรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 
๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของศาสนาท่ีตนนับถือ เพื่อ
การพัฒนาตนเองและ
ส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีและธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
                                                             

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.  จัดพิธีกรรมตามศาสนาท่ีตนนับถือ
อย่างเรียบง่ายมีประโยชน์และปฏิบัติตน
ถูกต้อง 
๒.  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม 
และวันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนด 
และอภิปรายประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
๓.  มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ี
ดีตามท่ีก าหนด 

๑. พิธีกรรมตามศาสนา
ท่ีตนนับถืออย่างเรียบ
ง่ายมีประโยชน์และ
ปฏิบัติตนถูกต้อง 
๒.  ศาสนพิธี  
พิธีกรรม และวันส าคัญ
ทางศาสนาตามท่ี
ก าหนด และอภิปราย
ประโยชน์ท่ีได้รับจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม 
๓.  มรรยาทของความ
เป็นศาสนิกชนท่ีดี
ตามท่ีก าหนด 

การน าหลักธรรมค า
สอนไปปฏิบัติในการ
พัฒนาตนเอง และการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
เป็นผู้กระท าความดี มี
ค่านิยมท่ีดีงาม พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ รวมทั้ง
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมและส่วนรวม 
 
 
 
 

๑. บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด  
หรือศาสนสถานของศาสนาท่ี
ตนนับถือ 
๒. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชน
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 
๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันส าคัญทาง
ศาสนา ตามท่ีก าหนดได้
ถูกต้อง 

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 

 
 
 
สาระท่ี ๒   หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน
ในสังคมไทย  และสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 



 

๑.  ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และ
หน้าท่ีในฐานะพลเมืองดี 
๒.  เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเอง
หรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 
๓.  เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยท่ีมีผลต่อ
การด าเนินชีวิตในสังคมไทย 
๔.  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
 
 
 
 
 

๑.  การปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท 
สิทธิเสรีภาพ และ
หน้าท่ีในฐานะพลเมือง
ดี 
๒. วิธีการปกป้อง
คุ้มครองตนเองหรือ
ผู้อื่นจากการละเมิด
สิทธิเด็ก 
๓.  วัฒนธรรมไทยท่ีมี
ผลต่อการด าเนินชีวิต
ในสังคมไทย 
๔. การอนุรักษ์และ
เผยแพร่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุ 

ระบบการเมืองการ
ปกครองในสังคม
ปัจจุบันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
ลักษณะและ
ความส าคัญ การเป็น
พลเมืองดี 
 
 
 
 
 

๑. ยกตัวอย่างและปฏิบัติตน
ตามสถานภาพ  บทบาท   
สิทธิเสรีภาพ  และหน้าท่ีใน
ฐานะพลเมืองดี 
๒. เสนอวิธีการปกป้อง
คุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจาก
การละเมิดสิทธิเด็ก 
๓. เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยท่ี
มีผลต่อการด าเนินชีวิตใน
สังคมไทย 
๔. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชน 

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 

 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมือง  การปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข 
                                                              

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.  อธิบายโครงสร้าง  อ านาจ หน้าท่ี
และความส าคัญของการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๒.  ระบุบทบาทหน้าท่ีและวิธีการเข้า
ด ารงต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น 

๑.  โครงสร้าง  อ านาจ 
หน้าท่ีและความส าคัญ
ของการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การเป็นพลเมืองดี 
ความแตกต่างและ
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ค่านิยม 
ความเช่ือ ปลูกฝัง

๑. อธิบายโครงสร้าง อ านาจ 
หน้าท่ีและความส าคัญของ
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 



 

๓.  วิเคราะห์ประโยชน์ท่ีชุมชนจะได้รับ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

๒. บทบาทหน้าท่ีและ
วิธีการเข้าด ารง
ต าแหน่งของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
๓.ประโยชน์ท่ีชุมชนจะ
ได้รับจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่านิยมด้าน
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  สิทธิ 
หน้าท่ี เสรีภาพการ
ด าเนินชีวิตอย่างสันติ
สุขในสังคมไทยและ
สังคมโลก 
 
 
 

๒. ระบุบทบาทหน้าท่ี และ
วิธีการเข้าด ารงต าแหน่งของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
๓. วิเคราะห์ประโยชน์ท่ีชุมชน 
จะได้รับจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
 
สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
                                                              

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและ
บริการ 
๒.  ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรมต่าง 
ๆ ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
๓.  อธิบายหลักการส าคัญและ
ประโยชน์ของสหกรณ์ 
 

๑.ปัจจัยการผลิตสินค้า
และบริการ 
๒. การประยุกต์ใช้
แนวคิดของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการท ากิจกรรม 
ต่าง ๆ ในครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชน 

การผลิต การแจกจ่าย 
และการบริโภคสินค้า
และบริการ  การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 

๑. อธิบายปัจจัยการผลิต
สินค้าและบริการ 
๒. ประยุกต์ใช้แนวคิดของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการท ากิจกรรม    ต่าง ๆ 
ในครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน 

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 



 

 
 
 
 

๓. หลักการส าคัญและ
ประโยชน์ของสหกรณ์ 

 
 

๓. อธิบายหลักการส าคัญและ
ประโยชน์ของสหกรณ์ 

 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๓.๒  เข้าใจระบบสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
                                                              

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.  อธิบายบทบาทหน้าท่ีเบ้ืองต้นของ
ธนาคาร 
๒. จ าแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม 
 
 

๑. บทบาทหน้าท่ี
เบ้ืองต้นของธนาคาร 
๒. การจ าแนกผลดี
และผลเสียของการ
กู้ยืม 
 

การด ารงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ และการน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
 
 

๑. อธิบายบทบาทหน้าท่ี
เบ้ืองต้นของธนาคาร 
๒. จ าแนกผลดีและผลเสีย
ของการกู้ยืม 

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์
ต่าง ๆ อย่างเป็น ระบบ 
                                                              

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้
หลักฐานท่ีหลากหลาย 
๒.  รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ  
เพื่อตอบค าถามทางประวัติศาสตร์อย่าง
มีเหตุผล 
๓.  อธิบายความแตกต่างระหว่างความ
จริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวใน
ท้องถิ่น 
 

๑. ความเป็นมาของ
ท้องถิ่นโดยใช้หลักฐาน
ท่ีหลากหลาย 
๒.  การเก็บข้อมูลจาก
แหล่งต่าง ๆ  เพื่อตอบ
ค าถามทาง
ประวัติศาสตร์อย่างมี
เหตุผล 
๓. ความแตกต่าง
ระหว่างความจริงกับ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เรื่องราวในท้องถิ่น 

เวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 
พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึง
ปัจจุบัน 
 
 

๑. สืบค้นความเป็นมาของ
ท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานท่ี
หลากหลาย 
๒. รวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ    เพื่อตอบค าถามทาง
ประวัติศาสตร์ อย่างมีเหตุผล 
๓. อธิบายความแตกต่าง
ระหว่าง     
ความจริงกับข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเรื่องราว 
ในท้องถิ่น 

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 

 
 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๔.๒  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  
ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ  ท่ีเกิดขึ้น 
                                                              

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 



 

๑. อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย
และจีนท่ีมีต่อไทย และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้โดยสังเขป 
๒.  อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่างชาติท่ีมีต่อสังคมไทยปัจจุบัน
โดยสังเขป 
 

๑. อิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดียและจีนท่ีมี
ต่อไทย และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
โดยสังเขป 
๒. อิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่างชาติท่ีมี
ต่อสังคมไทยปัจจุบัน
โดยสังเขป 

ความสัมพันธ์และ
เปล่ียนแปลงของ
เหตุการณ์ต่างๆ 
ผลกระทบท่ีเกิดจาก
เหตุการณ์ส าคัญใน
อดีต 
 

 ๑. อธิบายอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดียและจีนท่ีมีต่อไทย 
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยสังเขป 
๒. อภิปรายอิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่างชาติท่ีมีต่อ
สังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป 

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
๔. มีวินัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๔.๓  เข้าใจความเป็นมาของ  ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
                                                              

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.  อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป 
๒.  อธิบายปัจจัยท่ีส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการ
ปกครองของอาณาจักรอยุธยา 

๑. พัฒนาการของ
อาณาจักรอยุธยาและ
ธนบุรีโดยสังเขป 
๒. ปัจจัยท่ีส่งเสริม
ความเจริญรุ่งเรืองทาง

บุคคลส าคัญท่ีมี
อิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงต่างๆใน
อดีต ความเป็นมาของ
ชาติไทย วัฒนธรรม

 ๑. อธิบายพัฒนาการของ
อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี
โดยสังเขป 
๒. อธิบายปัจจัยท่ีส่งเสริม
ความเจริญ   รุ่งเรืองทาง

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
๔. มีวินัย 



 

๓.  บอกประวัติและผลงานของบุคคล
ส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีท่ีน่า
ภาคภูมิใจ 
๔.  อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีส าคัญสมัย
อยุธยาและธนบุรีท่ีน่าภูมิใจและควรค่า
แก่การอนุรักษ์ไว ้

เศรษฐกิจและการ
ปกครองของอาณาจักร
อยุธยา 
๓.ประวัติและผลงาน
ของบุคคลส าคัญสมัย
อยุธยาและธนบุรีท่ีน่า
ภาคภูมิใจ 
๔.ภูมิปัญญาไทยท่ี
ส าคัญสมัยอยุธยาและ
ธนบุรีท่ีน่าภูมิใจและ
ควรค่าแก่การอนุรักษ์
ไว ้

และภูมิปัญญาไทย  
แหล่งอารยธรรมท่ี
ส าคัญของโลก   

เศรษฐกิจและการปกครอง   
ของอาณาจักรอยุธยา 
๓. บอกประวัติและผลงาน
ของบุคคลส าคัญสมัยอยุธยา
และธนบุรีท่ีน่าภาคภูมิใจ 
๔. อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ี
ส าคัญ     สมัยอยุธยาและ
ธนบุรีท่ีน่าภาคภูมิใจและควร
ค่าแก่การอนุรักษ์ไว ้
 

 
สาระท่ี ๕  ภูมิศาสตร์  
มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนท่ีและ  
                                                             เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นห า วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ต ามกระบวนการทางภูมิศาสตร์   
                                                             ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วดั รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.  รู้ต าแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด 
ลองจิจูด) ระยะ ทิศทางของภูมิภาคของ
ตนเอง 
๒.  ระบุลักษณะภูมิลักษณ์ท่ีส าคัญใน
ภูมิภาคของตนเองในแผนท่ี 
๓.  อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะ
ทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมใน
ภูมิภาคของตนเอง 

๑.  ท าให้รู้ต าแหน่ง 
(พิกัดภูมิศาสตร์ 
ละติจูด ลองจิจูด) 
ระยะ ทิศทางของ
ภูมิภาคของตนเอง 
๒.  ท าให้ระบุลักษณะ
ภูมิลักษณ์ท่ีส าคัญใน

ลักษณะของโลกทาง
กายภาพ  ลักษณะทาง
กายภาพ  แหล่ง
ทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศ
ไทย และภูมิภาคต่างๆ 
ของโลก การใช้แผนท่ี

 ๑. รู้ต าแหน่ง (พิกัด
ภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด)  
ระยะ  ทิศทางของภูมิภาค
ของตนเอง 
๒. ระบุลักษณะภูมิลักษณ์ท่ี
ส าคัญในภูมิภาคของตนเองใน
แผนท่ี 

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
๔. มีวินัย 



 

ภูมิภาคของตนเองใน
แผนท่ีได้ถูกต้อง 
๓. ความสัมพันธ์ของ
ลักษณะทางกายภาพ
กับลักษณะทางสังคม
ในภูมิภาคของตนเอง 

และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ 

๓. อธิบายความสัมพันธ์ของ
ลักษณะทางกายภาพกับ
ลักษณะทางสังคมในภูมิภาค
ของตนเอง 
 
 

 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิตมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้ง
ถิ่นฐานและการย้ายถ่ินของประชากรใน
ภูมิภาค 
๒.  อธิบายอิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม ในภูมิภาค 
๓.  น าเสนอตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นผล
จากการรักษาและการท าลาย
สภาพแวดล้อม  และเสนอแนวคิดใน 
การรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค 

๑.  การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
และการย้ายถ่ินของ
ประชากรในภูมิภาค 
๒. อิทธิพลของ
ส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติท่ีก่อให้เกิด
วิถีชีวิตและการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม 
ในภูมิภาค 
๓. ตัวอย่างท่ีสะท้อน
ให้เห็นผลจากการ
รักษาและการท าลาย

ความสัมพันธ์กันของส่ิง
ต่างๆ ในระบบ
ธรรมชาติ 
ความสัมพันธ์ของ
มนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และส่ิงท่ี
มนุษย์สร้างขึ้น การ
น าเสนอข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ  การ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

๑. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและ
การย้ายถ่ินของประชากร               
ในภูมิภาค  
๒. อธิบายอิทธิพลของ
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติท่ี
ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมใน
ภูมิภาค 
๓. น าเสนอตัวอย่างท่ีสะท้อน
ให้เห็นผลจากการรักษาและ
การท าลายสภาพแวดล้อม 
และเสนอแนวคิด ในการ

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 



 

สภาพแวดล้อม  และ
เสนอแนวคิดใน 
การรักษา
สภาพแวดล้อมใน
ภูมิภาค 

รักษาสภาพแวดล้อมใน
ภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 
 

ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
สาระท่ี ๑   ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่นมีศรัทธาท่ีถูกต้องยึดมั่น
และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.  วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนา
ประจ าชาติหรือความส าคัญของศาสนา 
ท่ีตนนับถือ 
๒.  สรุปพุทธประวัติต้ังแต่ปลงอายุ
สังขารจนถึง สังเวชนียสถาน หรือ
ประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
๓.  เห็นคุณค่าและประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก  ชาดก เรื่องเล่า  และศา
สนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
๔.  วิเคราะห์ความส าคัญและเคารพ
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขาและ
หลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา  
หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 
๕.  ช่ืนชมการท าความดีของบุคคลใน
ประเทศตามหลักศาสนา พร้อมท้ังบอก
แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

๑. ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาใน
ฐานะเป็นศาสนา
ประจ าชาติหรือ
ความส าคัญของศาสนา 
ท่ีตนนับถือ 
๒.พุทธประวัติต้ังแต่
ปลงอายุสังขารจนถึง 
สังเวชนียสถาน หรือ
ประวัติศาสดาท่ีตนนับ
ถือตามท่ีก าหนด 
๓.คุณค่าและประพฤติ
ตนตามแบบอย่างการ
ด าเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวก  
ชาดก เรื่องเล่า  
และศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามท่ีก าหนด 
๔. ความส าคัญและ
เคารพพระรัตนตรัย 

  แนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือ การ
น าหลักธรรมค าสอนไป
ปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 
เป็นผู้กระท าความดี มี
ค่านิยมท่ีดีงาม พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ รวมทั้ง
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมและส่วนรวม 
 
 
 
 
 

๑. วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็น
ศาสนาประจ าชาติ  หรือ
ความส าคัญของศาสนาท่ีตน
นับถือ 
๒. สรุปพุทธประวัติต้ังแต่ปลง
อายุสังขารจนถึงสังเวชนีย
สถาน หรือประวัติศาสดาท่ีตน
นับถือตามท่ีก าหนด 
๓. เห็นคุณค่าและประพฤติ
ตนตามแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก/เรื่องเล่า และ            
ศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
ก าหนด 
 
๔. วิเคราะห์ความส าคัญและ
เคารพ พระรัตนตรัย  ปฏิบัติ
ตามไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 



 

๖.  เห็นคุณค่าและสวดมนต์  แผ่เมตตา  
และบริหารจิต เจริญปัญญา  มีสติท่ีเป็น
พื้นฐานของสมาธิใน พระพุทธศาสนา
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
๗.  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา
ท่ีตนนับถือ เพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและ
ส่ิงเสพติด 
๘.  อธิบายหลักธรรมส าคัญของศาสนา
อื่น ๆ  โดยสังเขป 
๙.  อธิบายลักษณะส าคัญของศาสนพิธี  
พิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆ  และปฏิบัติ
ตนได้อย่างเหมาะสมเม่ือต้องเข้าร่วมพิธี 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติตามไตรสิกขา
และหลักธรรมโอวาท 3 
ในพระพุทธศาสนา  
หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 
๕. การท าความดีของ
บุคคลในประเทศตาม
หลักศาสนา พร้อมท้ัง
บอกแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิต 
๖. คุณค่าและสวดมนต์  
แผ่เมตตา  และบริหาร
จิต เจริญปัญญา  มีสติ
ท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิ
ใน พระพุทธศาสนา
หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของ ศาสนาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
๗.  การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนาท่ี
ตนนับถือ เพื่อ
แก้ปัญหาอบายมุขและ
ส่ิงเสพติด 
๘. หลักธรรมส าคัญ
ของศาสนาอื่น ๆ  
โดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือหลักธรรมของศาสนาท่ี
ตน 
นับถือตามท่ีก าหนด 
๕. ช่ืนชมการท าความดีของ
บุคคลในประเทศตามหลัก
ศาสนา   พร้อมท้ังบอกแนว
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่
เมตตา และบริหารจิตเจริญ
ปัญญา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของ
สมาธิในพระพุทธศาสนา หรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนา ท่ีตนนับถือ ตามท่ี
ก าหนด 
๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของศาสนา ท่ีตนนับถือ เพื่อ
แก้ปัญหาอบายมุขและ ส่ิง
เสพติด 
๘. อธิบายหลักธรรมส าคัญ
ของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป 
๙. อธิบายลักษณะส าคัญ
ของศาสนพิธีพิธีกรรมของ
ศาสนาอื่นๆ และปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสมเม่ือต้องเข้า
ร่วมพิธ ี
 
 



 

๙. ลักษณะส าคัญ
ของศาสนพิธี  
พิธีกรรมของศาสนาอื่น 
ๆ  และปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสมเม่ือต้อง
เข้าร่วมพิธี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีและธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
                                             

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.  อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีต่าง 
ๆ ในศาสนสถาน และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม 
๒.  มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ี
ดีตามท่ีก าหนด 
๓.  อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วม
ในศาสนพิธี พิธีกรรม  และกิจกรรมใน
วันส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนดและ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

๑.ความรู้เกี่ยวกับ
สถานท่ีต่าง ๆ ในศาสน
สถาน และปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสม 
๒. มรรยาทของความ
เป็นศาสนิกชนท่ีดี
ตามท่ีก าหนด 
๓. ประโยชน์ของการ
เข้าร่วมในศาสนพิธี 
พิธีกรรม  และกิจกรรม
ในวันส าคัญทางศาสนา 

การน าหลักธรรมค า
สอนไปปฏิบัติในการ
พัฒนาตนเอง และการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
เป็นผู้กระท าความดี มี
ค่านิยมท่ีดีงาม พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ รวมทั้ง
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมและส่วนรวม 
 
 

๑. อธิบายความรู้เกี่ยวกับ
สถานท่ีต่างๆในศาสนสถาน 
และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม  
๒. มีมรรยาทของความเป็นศา
สนิกชนท่ีดี ตามท่ีก าหนด 
๓. อธิบายประโยชน์ของการ
เข้าร่วมใน ศาสนพิธี  
พิธีกรรม และกิจกรรมใน 

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 



 

๔.  แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดง
ตนเป็นศาสนิกชน ของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 

ตามท่ีก าหนดและ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
๔.  การแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ หรือแสดง
ตนเป็นศาสนิกชน ของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

 
 
 
 
 

วันส าคัญทางศาสนา ตามท่ี
ก าหนด และปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง 
๔. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชน
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

 
สาระท่ี ๒   หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน
ในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.  ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน 
๒.  วิเคราะห์การเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมตามกาลเวลาและธ ารงรักษา
วัฒนธรรมอันดีงาม 
๓.  แสดงออกถึงมารยาทไทยได้
เหมาะสมถูกกาลเทศะ 
๔.  อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมท่ี
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย 
๕.  ติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันเลือกรับและใช้
ข้อมูล ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม 
 
 
 

๑. การปฏิบัติตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของ
ครอบครัวและชุมชน 
๒.  การวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรม
ตามกาลเวลาและธ ารง
รักษาวัฒนธรรมอันดี
งาม 
๓.  การแสดงออกถึง
มารยาทไทยได้
เหมาะสมถูกกาลเทศะ 
๔.  การอธิบายคุณค่า
ทางวัฒนธรรมท่ี

ระบบการเมืองการ
ปกครองในสังคม
ปัจจุบันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
ลักษณะและ
ความส าคัญ การเป็น
พลเมืองดี 
 
 
 
 
 
 

๑. ปฏิบัติตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน
ของครอบครัวและชุมชน 
๒. วิเคราะห์การเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมตามกาลเวลาและ
ธ ารงรักษาวัฒนธรรม  อันดี
งาม 
๓. แสดงออกถึงมารยาทไทย
ได้เหมาะสมถูกกาลเทศะ 
๔.  อธิบายคุณค่าทาง
วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย 
๕. ติดตามข้อมูล ข่าวสาร 
เหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน เลือกรับและใช้

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 



 

 
 
 

แตกต่างกันระหว่าง
กลุ่มคนในสังคมไทย 
 
 
๕.  การติดตามข้อมูล
ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง 
ๆ ในชีวิตประจ าวัน
เลือกรับและใช้ข้อมูล 
ข่าวสารในการเรียนรู้
ได้เหมาะสม 

 ข้อมูล ข่าวสารในการเรียนรู้
ได้เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมือง  การปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.  เปรียบเทียบบทบาท  หน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล 

๑.  บทบาท  หน้าท่ี
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล 

การเป็นพลเมืองดี 
ความแตกต่างและ
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ค่านิยม 

๑. เปรียบเทียบบทบาท  
หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล   

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 



 

๒.  มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและ
ประเทศ 
๓. อภิปรายบทบาท ความส าคัญในการ
ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 

๒.  การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ส่งเสริมประชาธิปไตย
ในท้องถิ่นและประเทศ 
๓. การอภิปราย
บทบาท ความส าคัญใน
การใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

ความเช่ือ ปลูกฝัง
ค่านิยมด้าน
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  สิทธิ 
หน้าท่ี เสรีภาพการ
ด าเนินชีวิตอย่างสันติ
สุขในสังคมไทยและ
สังคมโลก 
 
 
 
 

๒. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ท่ีส่งเสริม ประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่นและประเทศ 
๓. อภิปรายบทบาท 
ความส าคัญในการใช้สิทธิออก
เสียงเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 
 
สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
                                                              

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.  อธิบายบทบาทของผู้ผลิตท่ีมีความ
รับผิดชอบ 
๒.  อธิบายบทบาทของผู้บริโภคท่ีรู้เท่า
ทัน 
๓.  บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

๑.  การอธิบายบทบาท
ของผู้ผลิตท่ีมีความ
รับผิดชอบ 
๒.  การอธิบายบทบาท
ของผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทัน 

การผลิต การแจกจ่าย 
และการบริโภคสินค้า
และบริการ  การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง

๑. อธิบายบทบาทของผู้ผลิตท่ี
มีความรับผิดชอบ 
๒. อธิบายบทบาทของ
ผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทัน 
๓. บอกวิธีและประโยชน์ของ
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 



 

 
 
 
 

๓. ประโยชน์ของการ
ใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน 

จ ากัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 
 
 
 

 
 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๓.๒  เข้าใจระบบสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
                                                              

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  
ผู้บริโภค  ธนาคารและรัฐบาล 
๒.  ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 
 
 
 

๑. ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ผลิต  
ผู้บริโภค  ธนาคารและ
รัฐบาล 
๒.  การยกตัวอย่างการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่น 
 
 
 

การด ารงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ และการน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
 
 
 

๑. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค 
ธนาคาร และรัฐบาล 
๒. ยกตัวอย่างการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์
ต่าง ๆ อย่างเป็น ระบบ 
                                                             

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.  อธิบายความส าคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ 
๒.  น าเสนอข้อมูลจากหลักฐานท่ี
หลากหลายในการท าความเข้าใจ
เรื่องราวส าคัญในอดีต 
 
 
 

๑. การ อธิบาย
ความส าคัญของวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ใน
การศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์อย่าง
ง่าย ๆ 
๒.  การน าเสนอข้อมูล
จากหลักฐานท่ี
หลากหลายในการท า
ความเข้าใจเรื่องราว
ส าคัญในอดีต 

เวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 
พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึง
ปัจจุบัน 
 
 
 

๑. อธิบายความส าคัญของ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ใน
การศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ 
๒. น าเสนอข้อมูลจาก
หลักฐานท่ีหลากหลายในการ
ท าความเข้าใจเรื่องราวส าคัญ
ในอดีต 

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 

 
 
 
 
 



 

 
มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๔.๒  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  
ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ  ท่ีเกิดขึ้น 
                                                              

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.  อธิบายสภาพสังคม  เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านใน
ปัจจุบัน 
๒.  บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน
โดยสังเขป 
 

๑. การ อธิบายสภาพ
สังคม  เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศ
เพื่อนบ้านในปัจจุบัน 
๒.  การบอก
ความสัมพันธ์ของกลุ่ม
อาเซียนโดยสังเขป 

ความสัมพันธ์และ
เปล่ียนแปลงของ
เหตุการณ์ต่างๆ 
ผลกระทบท่ีเกิดจาก
เหตุการณ์ส าคัญใน
อดีต 
 
 

 ๑. อธิบายสภาพสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน 
๒. บอกความสัมพันธ์ของกลุ่ม
อาเซียนโดยสังเขป 

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
๔. มีวินัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๔.๓  เข้าใจความเป็นมาของ  ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
                                                              

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 



 

๑.  อธิบายพัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์โดยสังเขป 
๒.  อธิบายปัจจัยท่ีส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และการ
ปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
๓.  ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลส าคัญ
ด้านต่าง ๆ สมัยรัตนโกสินทร์ 
๔.  อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีส าคัญสมัย
รัตนโกสินทร์ ท่ีน่าภาคภูมิใจ และควร
ค่าแก่การอนุรักษ์ไว ้

๑.  การอธิบาย
พัฒนาการของไทย
สมัยรัตนโกสินทร์
โดยสังเขป 
๒.  การอธิบายปัจจัยท่ี
ส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจ และการ
ปกครองของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 
๓.  การยกตัวอย่าง
ผลงานของบุคคล
ส าคัญด้านต่าง ๆ สมัย
รัตนโกสินทร์ 
๔.  ภูมิปัญญาไทยท่ี
ส าคัญสมัย
รัตนโกสินทร์ ท่ีน่า
ภาคภูมิใจ และควรค่า
แก่การอนุรักษ์ไว ้

บุคคลส าคัญท่ีมี
อิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงต่างๆใน
อดีต ความเป็นมาของ
ชาติไทย วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย  
แหล่งอารยธรรมท่ี
ส าคัญของโลก   

 ๑. อธิบายพัฒนาการของไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป 
๒. อธิบายปัจจัยท่ีส่งเสริม
ความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจและการปกครอง
ของไทยสมัยรัตนโกสินทร์   
๓. ยกตัวอย่างผลงานของ
บุคคลส าคัญด้านต่างๆสมัย
รัตนโกสินทร์ 
๔. อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ี
ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ท่ีน่า
ภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ไว ้
 

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 

 
สาระท่ี ๕  ภูมิศาสตร์  
มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนท่ีและ  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นห า 
วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ต ามกระบวนการทางภูมิศาสตร์   ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 



 

๑. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนท่ี 
ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ) ระบุลักษณะส าคัญ
ทางกายภาพและสังคมของประเทศ 
๒.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพกับ ปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติของประเทศ 

๑. การใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ (แผนท่ี 
ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ) 
ระบุลักษณะส าคัญทาง
กายภาพและสังคมของ
ประเทศ 
๒.ความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพกับ 
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติของประเทศ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
เตรียมพร้อมรับมือกับ
ภัยพิบัติต่างๆ ใน
จังหวัดและประเทศ
ไทย น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชุมชน 
หมู่บ้านของตนเองได้ 
 

๑.  ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
(แผนท่ี ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ) 
ระบุลักษณะส าคัญทาง
กายภาพและสังคมของ
ประเทศ  
๒.  อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางกายภาพ
กับปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติของประเทศ 
 

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 

 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิตมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติกับส่ิงแวดล้อม
ทางสังคมในประเทศ 
๒.  อธิบายการเปล่ียนแปลงสภาพ
ธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึง
ปัจจุบัน และผลท่ีเกิดขึ้นจากการ 
 เปล่ียนแปลงนั้น 
๓.  จัดท าแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน    

๑.  การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติกับ
ส่ิงแวดล้อมทางสังคม
ในประเทศ 
๒. การ อธิบายการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ธรรมชาติในประเทศ

 ความเข้าใจระบบ 
ธรรมชาติและมนุษย์ 
การให้เหตุผล   
ทางภูมิศาสตร์ 
การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ 
 

 ๑. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติกับส่ิงแวดล้อมทาง
สังคมในประเทศ 
๒. อธิบายการแปลงสภาพ
ธรรมชาติในประเทศไทยจาก
อดีตถึงปัจจุบัน และผลท่ี
เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง
นั้น  

 ๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีวินัย 



 

ไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน 
และผลท่ีเกิดขึ้นจาก
การ 
 เปล่ียนแปลงนั้น 
๓.  การจัดท าแผนการ
ใช้ทรัพยากรในชุมชน    

๓. จัดท าแผนการใช้
ทรัพยากรในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
มาตรฐานและตัวช้ีวัดสุขศึกษาและพละศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 

สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑    เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์
๑. อธิบายลักษณะและหน้าท่ี ของอวัยวะ
ภายนอก 
 
 
 
 
 
 
๒. อธิบายวิธีการดูแลรักษาอวัยวะ
ภายนอก 
 
 
 

๑. อวัยวะภายนอกมี
ลักษณะและหน้าท่ีแตกต่าง
กัน 
๒. การเจริญเติบโตของ
อวัยวะภายนอก 

๓. ลักษณะที่ผิดปกติของ

อวัยวะภายนอก 

 

     วิธีดูแลรักษาอวัยวะ

ภายนอก  ประกอบด้วย ตา  

หู  คอ  จมูก  ผม   มือ  เท้า  

เล็บ  ผิวหนัง  และ อวัยวะ

ในช่องปาก (ปาก  ลิ้น  ฟัน  

เหงือก) ได้อย่างถูกต้อง 

 
 

อธิบายลักษณะหน้าท่ีของ 
อวัยวะภายนอก ประกอบด้วย 
ตา  หู  คอ  จมูก  ผม   มือ  
เท้า  เล็บ  ผิวหนัง อวัยวะเพศ 
และ อวัยวะในช่องปาก (ปาก  
ลิ้น  ฟัน  เหงือก)   
 
 
ปฏิบัติตนในเรื่องการดูแล
รักษาอวัยวะภายนอกได้ อย่าง
ถูกต้องและเป็นประจ าวันทุก
วัน 
 
 
 

ลักษณะและหน้าท่ีของอวัยวะภายนอก
ที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไป
ตามวัย 
-  ตา หู  คอ  จมูก  ผม มือ  เท้า  เล็บ  
ผิวหนัง  ฯลฯ 
-  อวัยวะในช่องปาก (ปาก ลิ้น  ฟัน 
เหงือก) 
 
การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก 
-  ตา หู คอ จมูก  ปาก ลิ้น  ฟัน  ผม  
มือ  เท้า เล็บ  ผิวหนัง ฯลฯ 
- อวัยวะในช่องปาก  (ปาก  ลิ้น ฟัน  
เหงือก) 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 

สาระที่  ๒     ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน พ ๒.๑  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 



 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์
๑. ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรัก
ความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อกัน 
 
 
 
๒. บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจใน
ตนเอง 
 
 
 
๓. บอกลักษณะความแตกต่างระหว่าง
เพศชายและเพศหญิง 
 
 
 
 

๑.  ล าดับความส าคัญและ
ความสัมพันธ์ของบุคคลใน
ครอบครัวที่มีความรักความ
ผูกพันต่อกัน 
 
  ๑.  สิ่งที่ตนเองชอบและไม่
ชอบ 
 
 
 
ความแตกต่างของเพศชาย 
และ 
เพศหญิงด้านร่างกาย  
อารมณ์ และลักษณะนิสัย 
 
 
 
 

๑.  ระบุล าดับความส าคัญและ
ความสัมพันธ์ของบุคคลใน
ครอบครัว 
 
 
๑.  ยอมรับและเห็นคุณค่าใน
ตนเอง 
๒. แก้ไขและปรับปรุงในสิ่งที่
ตนเองท าได้และท าไม่ได้ 
 
๑. ยอมรับและเข้าใจในความ
แตกต่างระหว่างเพศชายและ
เพศหญิง ด้านร่างกาย อารมณ์ 
และลักษณะนิสัย 
๒. แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
กับเพศของตนเองในด้าน
ร่างกายอารมณ์ และลักษณะ
นิสัย 

๑.   สมาชิกในครอบครัว 
๒..    ความรักความผูกพันของสมาชิก
ในครอบครัว 
 
 
๑. สิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจ 
ในตนเอง (จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง) 
 
 
 
๑.   ลักษณะความแตกต่างของเพศชาย  
เพศหญิง 
-  ร่างกาย 
-  อารมณ์ 
-  ลักษณะนิสัย 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 

 
 
 
สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ ๓.๑   เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์



 

๑. เคลื่อนไหวร่างกายขณะ 
อยู่กับที่  เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์
ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรม
ทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ 
 
 
 
 
 

การเคลื่อนไหวร่างกายขณะ
อยู่กับที่  เช่น การบิด การ
ก้ม การเงย การเหยียดยืด 
เป็นต้น  การเคลื่อนที่ เช่น 
การว่ิง  การกระโดด  การ
ซิกแซก  การสไลด์ เป็นต้น  
รวมทั้งการใช้อุปกรณ์
ประกอบและการเล่นกีฬา
ประเภทต่าง ๆ 
 
หลักวิธีการ กติกา และ
ข้อตกลงในการเล่นเกม
เบ็ดเตล็ดและกิจกรรมทาง
กายที่ใช้การเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติ 
 
 
 

   ออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
ขณะอยู่กับที่  เคลื่อนที่และใช้
อุปกรณ์ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
๑. เล่นเกมเบ็ดเตล็ดได้แก่ ข่ีม้าส่ง
เมือง  ไก่ชน เป็นต้น 
๒. กิจกรรมทางกายที่ใช้การ
เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ การ
เลียนแบบท่าทางของสัตว์ชนิด
ต่าง ๆ  การเคลื่อนไหวตาม
บุคลิกของคน  การเคลื่อนไหว
ของธรรมชาติที่อยู่รอบตัว  เช่น 
ต้นไม้  สัตว์  สิ่งของ เป็นต้น 

๑.  ธรรมชาติของการเคลื่อนไหว
ร่างกายในชีวิตประจ าวัน 
-  แบบอยู่กับที่  เช่น น่ัง  ยืน  ก้มเงย  
เอียง  ซ้าย ขวา  เคลื่อนไหวข้อมือ  ข้อ
เท้า  แขน  ขา  
-  แบบเคลื่อนที่ เช่น เดิน  ว่ิง  กระโดด  
กลิ้งตัว 
-  แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น จับ 
โยน  เตะ  เคาะ 
 
กิจกรรมทางกายที่ใช้ในการเคลื่อนไหว
ตามธรรมชาติ 
-  การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 

สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเลน่เกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ ๓.๒   รักการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชม   
                              ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๑. ออกก าลังกาย  และเล่นเกม  ตาม
ค าแนะน า  อย่างสนุกสนาน 
 
 

๑. หลักและวิธีการออก
ก าลังกายและเล่นเกม
ตามค าแนะน า 

 

  ๑.  ออกก าลังกายและ
เล่นเกมตามค าแนะน า 
 
 

๑.   การออกก าลังกาย และการ
เล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
 
 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 



 

๒. ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  ข้อตกลง
ในการเล่นเกมตามค าแนะน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๑.  กฎ กติกา 
ข้อตกลงในการเล่นเกม 

 

 

 

 
 

๑. เล่นเกมตามกฎ กติกา 
และข้อตกลง 
 

๑.    กฎ  กติกา  ข้อตกลงในการ
เล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
สาระที่ ๔    การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค   

มาตรฐาน พ ๔.๑    เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์
๑. ปฏิบัติตนตามหลัก 
สุขบัญญัติแห่งชาติตามค าแนะน า 
 
 
๒. บอกอาการเจ็บป่วยที่เกิดข้ึนกับตนเอง 
 
 

  ๑. รายละเอียดหลักสุข

บัญญัติแห่งชาติ 

 

 
   ๑.  ลักษณะอาการ
เจ็บป่วยที่เกิดข้ึน 

  ๑.   น าหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน       
 
๑.  บอกอาการและอาการ
แสดงของการเจ็บป่วยที่เกิด
ข้ึนกับตนเอง 

๑.  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 
 
 
๑.  ลักษณะอาการเจ็บป่วยที่เกิดข้ึนกับ
ตนเอง 
-  ปวดศีรษะ 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

 
 
 
 
 
๓. ปฏิบัติตนตามค าแนะน าเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วย 

กับตนเอง 

 

 

 

 

 

๑. วิธีปฏิบัติตนเมื่อมี

อาการเจ็บป่วย 
 

 
 
 
 
 
 
   ๑.  สามารถปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง เมื่อมีอาการเจ็บป่วย 

-  ตัวร้อน 
-  มีน้ ามูก 
-  ปวดท้อง 
-  ผื่นคัน (หนังศีรษะ  ผิวหนัง) 
-  ฟกช้ า ฯลฯ 
 
๑.  วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่
เกิดข้ึนกับตนเอง 

 
 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 

 
 
 
สาระที่ ๕    ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา สารเสพติด  และความรุนแรง 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๑. ระบุสิ่งที่ท าให้เกิดอันตรายที่บ้าน 
โรงเรียน  และการป้องกัน 
 
 
 
 
๒. บอกสาเหตุและการป้องกันอันตรายที่
เกิดจากการเล่น 
 
 
 
 

    ๑. อันตรายที่อาจเกิดข้ึน
ที่บ้านและโรงเรียน (เช่น ไฟ
ฟ้าช็อต  น้ าร้อนลวก  ของมี
คมบาด  เป็นต้น) 
 
 
  ๑.    รู้สาเหตุและการ
ป้องกันอันตรายที่เกิดจาก
การเล่น 
 
 
 

๑. ป้องกันภัยอันตรายที่มี
โอกาสเกิดข้ึนทั้งที่บ้านและ
โรงเรียน ตามค าแนะน า (เช่น 
ไฟฟ้าช็อต  น้ าร้อนลวก  ของมี
คมบาด  เป็นต้น) 
 
    ๑.  บอกสาเหตุและวิธีการ
ป้องกันอันตรายที่เกิดจากการ
เล่น เช่น 
การจมน้ า  หรืออันตรายที่เกิด
จากอุปกรณ์การเล่นในสนาม

๑.   สิ่งที่ท าให้เกิดอันตรายภายในบ้าน
และโรงเรียน 
๒.   การป้องกันอันตรายภายในบ้าน
และโรงเรียน 
 
 
๑.  อันตรายจากการเล่น 
-  สาเหตุที่ท าให้เกิดอันตรายจากการ
เล่น 
-  การป้องกันอันตรายจากการเล่น 
 
 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 



 

 
 
 
๓. แสดงค าพูดหรือท่าทางขอความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้าน
และโรงเรียน 
 
 

 
 
 
  ๑.    วิธีการขอความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่
บ้านและโรงเรียนด้วยการ
แสดงค าพูด ท่าทางและ
วิธีการต่าง ๆ 

และที่เกิดจากความประมาท
ของตนเอง 
เป็นต้น 
 
   ๑. ขอความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่น โดยแสดงค าพูด ท่าทาง
และวิธีการต่าง ๆ เมื่อเกิด
เหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน 
 

 
 
 
๑. การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิด
เหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน 
-  บุคคลที่ควรขอความช่วยเหลือ 
-  ค าพูดและท่าทางการขอความ
ช่วยเหลือ 

 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 

 
 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 

สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑    เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๑.อธิบายลักษณะและหน้าท่ีของอวัยวะ
ภายใน 
 
 
 
๒. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน 
 
 
 
 
 
 
๓. อธิบายธรรมชาติของ   ชีวิตมนุษย์ 
 

๑.  อวัยวะภายในมีลักษณะ
และหน้าท่ีแตกต่างกัน 
 
 
 
   ๑.  การดูแลรักษาอวัยวะ
ภายใน 
 
 
 
 
 

๑.  อธิบายลักษณะหน้าท่ีของ
สมอง หัวใจ  ตับ ไต  ปอด  
ล าไส้กระเพาะอาหาร ฯลฯ 
 
 
    ๑.  ปฏิบัติตนในเรื่องการ
ดูแลรักษาอวัยวะภายในด้วย
การออกก าลังกาย การกิน
อาหารและระมัดระวังตนเอง
จากการถูกกระแทก หกล้ม 
หรือตกจากท่ีสูง 
 

๑.  ลักษณะ และหน้าท่ีของอวัยวะ
ภายในที่มีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการไปตามวัย (สมอง  หัวใจ ตับ  
ไต  ปอด  กระเพาะอาหาร  ล าไส้ ฯลฯ) 
 
๑.  การดูแลรักษาอวัยวะภายใน 
-  การระมัดระวังการกระแทก 
-  การออกก าลังกาย 
-  การกินอาหาร 
 
 
 
๑.  ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ต้ังแต่เกิด
จนตาย 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 



 

 
 

   ๑.  ลักษณะการ
เจริญเติบโตตามธรรมชาติ
ของมนุษย์ ต้ังแต่เกิด 
จนตาย 

    ๑.   อธิบายลักษณะการ
เจริญเติบโตตามธรรมชาติของ
มนุษย์ต้ังแต่เกิดจนตาย 
 

 

 
 
 
สาระที่  ๒     ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน พ ๒.๑  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์
๑. ระบุบทบาทหน้าท่ีของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัว 
 
 
 
 
 
๒.  บอกความส าคัญของเพ่ือน 
 
 
๓. ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ 
 
 
 
๔. อธิบายความภาคภูมิใจในความเป็น
เพศหญิง หรือเพศชาย 
 

๑.   บทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของตนเองและ
สมาชิกในครอบครัว 
 
 
 
 
๑.  ความส าคัญของเพ่ือน 
 
 
   ๑.  พฤติกรรมที่เหมาะสม
กับเพศของตน 
 
 
 ๑.   รู้ เข้าใจ มีความ
ภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าใน
ความเป็นเพศหญิงหรือเพศ
ชาย 

  ๑.   ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ
สมาชิกครอบครัวด้วยความรัก
และเอื้ออาทรต่อกัน 
 
 
 
 
๑.  บอกความส าคัญของเพ่ือน
และปฏิบัติตนเป็นเพ่ือนที่ดี 
 
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศ
ของตนตามวัฒนธรรมไทย 
 
 
ยอมรับและเห็นคุณค่าในความ
เป็นเพศหญิงหรือเพศชายของ
ตนเอง และอัตลักษณ์ทางเพศ
ของผู้อื่น 

๑.  บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกใน
ครอบครัว 
-  ตนเอง 
-  พ่อ แม่ 
-  พ่ีน้อง 
-  ญาติ 
 
๑. ความส าคัญของเพ่ือน (เช่น พูดคุย 
ปรึกษา  เล่น ฯลฯ) 
 
 ๑.  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ 
-  ความเป็นสุภาพบุรุษ 
-  ความเป็นสุภาพสตรี 
 
๑.  ความภาคภูมิใจในเพศหญิง  หรือ
เพศชาย 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 



 

 
 
สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ ๓.๑   เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๑.    ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย ขณะ
อยู่กับที่  เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์
ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
๒.  เล่มเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วม
กิจกรรมทางกาย โดยใช้การเคลื่อนไหว
เบื้องต้น   แบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่และใช้
อุปกรณ์ประกอบ 
 
 
 
 

๑.  หลักและวิธีการควบคุม
การเคลื่อนไหวร่างกาย ขณะ
อยู่กับที่  เคลื่อนที่ เช่น การ
บิดตัว  ดึง  ผลัก และ
เคลื่อนที่ โดยการกระโดด  
ก้าว ชิด ก้าว ว่ิง ตามทิศทาง
ที่ก าหนด และเคลื่อนที่โดย
ใช้อุปกรณ์ประกอบการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬา 
 
๑.  หลักและวิธีการเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด และการร่วม
กิจกรรมทางกาย  
 
 
 
 
 

 ๑.   ออกก าลังกายและเล่น
กีฬาโดยควบคุมร่างกายให้
เคลื่อนไหวอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
  ๑.    เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและ
ร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้
ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
ทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และ
ใช้อุปกรณ์ประกอบ 

๑. ลักษณะและวิธีการของการ
เคลื่อนไหวร่างกาย   แบบอยู่กับที่  เช่น  
กระโดด  บิดตัว  ดึง  ผลัก  แบบ
เคลื่อนที่  เช่น  กระโดดเขย่ง  ก้าวชิด
ก้าว  ว่ิงตามทิศทางที่ก าหนด  และ
แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น คีบ  
ขว้าง  ตี 
 
 
 
๑.  การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด  และเข้าร่วม
กิจกรรมทางกายที่วิธีเล่นอาศัยการ
เคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งแบบอยู่กับที่  
เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบ 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 

 
 
 
สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเลน่เกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ ๓.๒   รักการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชม   



 

                              ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๑. ออกก าลังกาย และเล่นเกม  ได้ด้วย
ตนเองอย่างสนุกสนาน 
 
 
 
 
๒.  ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและข้อตกลงใน
การเล่นเกมเป็นกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑.    รู้วิธีการออกก าลัง
กายและเล่นเกมที่
หลากหลาย 
 
 
 
 
๑.  กฎ กติกาและข้อตกลง
ในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม 
 
 
 
 

๑.  ออกก าลังกายและเล่นเกม
ได้อย่างหลากหลายด้วยตนเอง 
มีความสนุกสนานและ
ปลอดภัย 
 
 
    ๑.  เล่นเกมตามกฎ กติกา
และข้อตกลง 

๑.  การออกก าลังกาย และเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด 
 ๒.  ประโยชน์ของการออกก าลังกาย
และการเล่นเกม 
 
 
๑. กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกม
เป็นกลุ่ม 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
สาระที่ ๔    การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค   

มาตรฐาน พ ๔.๑    เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์



 

๑. บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี 
 
 
 
 
 
๒. เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ 
 
 
 
 
๓. ระบุของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อ
สุขภาพ 
 
 
 
 
 

๑. ลักษณะของคนที่มี
สุขภาพดี 
 
 
 
 
๑. อาหารที่มีประโยชน์และ
หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 
 
 
๑.   ของใช้และของเล่นที่มี
อันตรายต่อสุขภาพ 

  ๑.  บอกลักษณะของการมี
สุขภาพดี ได้แก่ ร่างกายที่
แข็งแรง จิตใจที่ 
ร่าเริง แจ่มใส มคีวามสุขและมี
ความปลอดภัย 
 
๑.  สามารถเลือกกินอาหารที่มี
ประโยชน์และหลีกเลี่ยงอาหาร
ที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
 
  ๑.  ระบุของใช้และของเล่นที่
เป็นอันตรายและมีผลต่อ
สุขภาพ 
 

๑. ลักษณะของการมีสุขภาพดี 
-  ร่างกายแข็งแรง 
-  จิตใจ  ร่าเริง  แจ่มใส 
-  มีความสุข 
- มีความปลอดภัย 
 
๑.  อาหารที่มีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ 
 
 
 
๑.  ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อ
สุขภาพ 
 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๔. อธิบายอาการและวิธีป้องกันการ
เจ็บป่วย การบาดเจ็บที่อาจเกิดข้ึน 
 
 
 
 
๕ ปฏิบัติตามค าแนะน าเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยและบาดเจ็บ 
 
 

  ๑.  อาการและวิธีป้องกัน
การเจ็บป่วย การบาดเจ็บที่
อาจเกิดข้ึน   
 
 
 
   วิธีปฏิบัติตนตาม
ค าแนะน าเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยและบาดเจ็บ 
 

๑. อธิบายและปฏิบัติตนเพ่ือ
ป้องกันการเจ็บป่วย การ
บาดเจ็บที่อาจเกิดข้ึน  เช่น 
ไข้หวัด  ท้องเสีย  
ข้อเท้าแพลง เป็นต้น 
 
ปฏิบัติตนตามค าแนะน าได้
ถูกต้อง เมื่อมีอาการเจ็บป่วย
และบาดเจ็บ 
 

๑.  อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย 
-  ตาแดง  ท้องเสีย  ฯลฯ 
๒.   อาการและวิธีป้องกันการบาดเจ็บ 
-  ถูกของมีคม  แมลงสัตว์กัดต่อย หก
ล้ม ฯลฯ 
 
๑.  วิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บ 
 
 
 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
สาระที่ ๕    ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา สารเสพติด  และความรุนแรง 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๑. ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดข้ึนทางน้ า  และทางบก 
 
 
 
 
๒. บอกชื่อยาสามัญประจ าบ้าน  และใช้ยา
ตามค าแนะน า 
 
 
 

    ๑.  หลักการปฏิบัติตนใน
การป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดข้ึนทั้งทางน้ าและทางบก 
 
 
๑.  ยาสามัญประจ าบ้าน
และวิธีการใช้ยาท่ีถูกต้อง 
 
 
 

  ๑.   ปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องในการป้องกันอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดข้ึนทั้งทางน้ าและ
ทางบก 
 
 
๑.  บอกชื่อยาและวิธีการใช้ยา
สามัญประจ าบ้านได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
 

๑.  อุบัติเหตุทางน้ า  และทางบก 
-  สาเหตุของอุบัติเหตุทางน้ าและทาง
บก 
-  วิธีการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ าและ
ทางบก 
 
๑.    ยาสามัญประจ าบ้าน 
-  ชื่อยาสามัญประจ าบ้าน 
-  การใช้ยาตามความจ าเป็นและ
ลักษณะอาการ 
 
๑.  สารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัว 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 



 

๓. ระบุโทษของสารเสพติด  สารอันตราย
ใกล้ตัวและวิธีการป้องกัน 

๑. สารเสพติด และสาร
อันตรายใกล้ตัวมีโทษต่อ
ร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ระบุโทษของสารเสพติด 
สารอันตรายใกล้ตัว และรู้
วิธีการป้องกันตัวเอง 

-  โทษของสารเสพติด  และสารอันตราย
ใกล้ตัว 
-  วิธีป้องกัน 

- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๔. ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และป้ายเตือน
สิ่งของหรือสถานที่อันตราย 
 
 
 
 
๕. อธิบายสาเหตุ  อันตราย  วิธีป้องกัน
อัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ 
 
 
 

      ๑.  สัญลักษณ์และป้าย
เตือนของสิ่งของหรือสถานที่
ที่เป็นอันตราย 
 
 
 
๑.  สาเหตุ อันตราย วิธี
ป้องกันอัคคีภัย และป้องกัน
ตนเองให้ปลอดภัย 

๑.  ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์
และป้ายเตือนของสิ่งของหรือ
สถานที่ 
ที่เป็นอันตรายได้ถูกต้อง 
 
 
๑.  อธิบายสาเหตุ อันตราย วิธี
ป้องกันอัคคีภัยและการหนีไฟ 

๑.    สัญลักษณ์และป้ายเตือนของ
สิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตราย 
-  ความหมายของสัญลักษณ์และป้าย
เตือน 
 
 
๑.  อัคคีภัย 
-  สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย 
-  อันตรายซึ่งได้รับจากการเกิดอัคคีภัย 
-  การป้องกันอัคคีภัย  และการหนีไฟ 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 

สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑    เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์
๑.  อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโต
ของร่างกายมนุษย์ 
 
 
 
 
 
๒. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
ตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
๓. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 
 
 
 

การเจริญเติบโตของร่างกาย
มนุษย์มีความแตกต่างกันใน
ลักษณะ รูปร่าง  น้ าหนัก 
และส่วนสูง 
 
 
 
    ภาวะการเจริญเติบโตของ
ตนเอง 
 
 
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต ได้แก่ อาหาร 
การออกก าลังกายและการ
พักผ่อน 
 

อธิบายลักษณะรูปร่าง  
น้ าหนัก และส่วนสูง ของตนเอง
ได้ 
 
 
 
 
    เปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตของตนเองกับ
เกณฑ์มาตรฐานเด็กไทย 
 
ระบุปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต และปฏิบัติตน
เพ่ือให้เจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

 ลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกาย
มนุษย์      ที่มีความแตกต่างกันในแต่
ละบุคคล 
-  ลักษณะรูปร่าง 
-  น้ าหนัก 
-  ส่วนสูง 
 
 เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต ของ
เด็กไทย 
 
 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 
-  อาหาร   
-  การออกก าลังกาย 
-  การพักผ่อน 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

สาระที่  ๒     ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน พ ๒.๑  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๑. อธิบายความส าคัญ และความแตกต่าง
ของครอบครัวที่มีต่อตนเอง 
 
 
 
 
๒. อธิบายวิธีสร้างสัมพันธภาพใน
ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 
 
 
 
 
๓. บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่น าไปสู่
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

๑.  ความส าคัญของ
ครอบครัวและความแตกต่าง
ของแต่ละครอบครัว 
 
 
  ๑.  วิธีสร้างสัมพันธภาพใน
ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 
 
 
 
 
๑.  พฤติกรรมที่น าไปสู่การ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศและ
วิธีหลีกเลี่ยง 
 

๑.  อธิบายความส าคัญและ
ความแตกต่างของแต่ละ
ครอบครัวในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการศึกษาท่ีมีต่อ
ตนเองได้ 
 
๑. อธิบายวิธีสร้างสัมพันธภาพ
ในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 
๒. น าไปปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
๑.  อธิบายแนวทางหลีกเลี่ยง
การถูกล่วงละเมิดทางเพศและ
น าไปปฏิบัติได้ 

๑.  ความส าคัญของครอบครัว  ความ
แตกต่างของแต่ละครอบครัว 
-  เศรษฐกิจ 
-  สังคม 
-  การศึกษา 
 
๑.  วิธีการสร้างสัมพันธภาพใน
ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 
 
 
 

 
 ๑.   พฤติกรรมที่น าไปสู่การล่วงละเมิด
ทางเพศ (การแต่งกาย  การเท่ียว
กลางคืน  การคบเพ่ือน  การเสพสาร
เสพติด ฯลฯ) 
 ๒.  วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่น าไปสู่
การล่วงละเมิดทางเพศ (ทักษะปฏิเสธ
และอื่น ๆ ) 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 

 
 
สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ ๓.๑   เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์



 

๑. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย  ขณะ
อยู่กับที่  เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์
ประกอบอย่างมีทิศทาง 
 
 
 
 
 
 
 
๒.  เคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้ทักษะการ
เคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเล่น
เกมเบ็ดเตล็ด 
 
 
 

๑.  การควบคุมการ
เคลื่อนไหวร่างกายอย่างมี
ทิศทาง ท้ังในขณะอยู่กับที่ 
เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์
ประกอบ 
 
 
 
 
 
๑.  หลักและวิธีการใช้ทักษะ
การเคลื่อนไหวร่างกาย แบบ
บังคับทิศทางในการเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด 

๑.   ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับ
ที่  เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์
ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
    ๑.   ปฏิบัติตนในการเล่น
เกมเบ็ดเตล็ดที่ใช้ทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกาย แบบบังคับ
ทิศทาง 
 

๑.   การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับ
ที่ เช่น  ย่อยืด  เขย่ง  พับตัว  
เคลื่อนไหวล าตัว  การเคลื่อนไหวแบบ
เคลื่อนที่ เช่น เดินต่อเท้า เดินถอย-หลัง  
กระโจน  และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ
โดยมีการบังคับทิศทาง  เช่น  ดีด  
ขว้าง  โยน     และรับ 
๒.   วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหว
ร่างกายแบบต่างๆ  อย่างมีทิศทาง 
 
๑.   กิจกรรมทางกายที่ใช้ทักษะการ
เคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง ในการ
เล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเลน่เกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ ๓.๒   รักการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชม   
                              ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๑.  เลือกออกก าลังกาย  การละเล่น
พ้ืนเมือง  และเล่นเกม ที่เหมาะสมกับ
จุดเด่น จุดด้อย และข้อจ ากัดของตนเอง 
 

๑.  หลักและวิธีการออก
ก าลังกาย  การละเล่น
พ้ืนเมืองและเล่นเกมที่

๑. เลือกออกก าลังกาย 
การละเล่นพ้ืนเมืองและเล่น
เกมที่เหมาะสมกับตนเอง 
 

๑.  แนวทางการเลือกออกก าลังกาย 
การละเล่นพ้ืนเมืองและเล่นเกมที่
เหมาะสมกับจุดเด่น    จุดด้อยและ
ข้อจ ากัดของแต่ละบุคคล 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 



 

 
 
 
แนวทางการเลือกออกก าลังกาย 
การละเล่นพ้ืนเมืองและเล่นเกมที่
เหมาะสมกับจุดเด่น    จุดด้อยและ
ข้อจ ากัดของแต่ละบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับจุดเด่นและ
ข้อจ ากัดของตนเอง   
 
 
   มีความรู้ ความเข้าใจกฎ
กติกาและข้อตกลง ในการ
ออกก าลังกาย เล่นเกม 
การละเล่นพ้ืนเมือง   
 
 
 
 

 
 
 
 
ออกก าลังกายและเล่นเกมตาม
กฎ กติกาและข้อตกลง และ
ร่วมกิจกรรมการละเล่น
พ้ืนเมือง 

 
 
 
 
๑.   การออกก าลังกาย  เกม  และ
การละเล่นพ้ืนเมือง 
 ๒.  กฎ  กติกาและข้อตกลงในการออก
ก าลังกาย  การเล่นเกม  และ
การละเล่นพ้ืนเมือง 

 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 

 
 
สาระที่ ๔    การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค   

มาตรฐาน พ ๔.๑    เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์
๑.  อธิบายการติดต่อและวิธีการป้องกัน
การแพร่กระจายของโรค 
 
 
 
๒. จ าแนกอาหารหลัก  ๕ หมู่ 
 
 
 

   ๑.  การติดต่อและวิธีการ
ป้องกันการแพร่กระจายของ
โรค 
 
 ๑.  การกินอาหารหลักให้
ครบ ๕ หมู่ จะช่วยให้
ร่างกายเจริญเติบโต 
 

๑.  อธิบายการติดต่อและ
วิธีการป้องกันการแพร่กระจาย
ของโรค 
 
๑.  จ าแนกอาหารหลัก  ๕ หมู่ 
 
 
 

  ๑.  การติดต่อและวิธีการป้องกันการ
แพร่กระจายของโรค 
 
 
 
๑. อาหารหลัก ๕ หมู่ 
 
 
 

 
 

- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

 
 
๓. เลือกกินอาหารที่หลากหลาย 
ครบ ๕ หมู่  ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 

๑.  วิธีการเลือกรับประทาน
อาหารที่หลากหลายครบ ๕ 
หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม 

๑.  เลือกรับประทานอาหารให้
ครบ  ๕  หมู่  มีความ
หลากหลายของชนิดอาหารใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับตนเอง 

 
 
๑.  การเลือกกินอาหารที่เหมาะสม 
-  ความหลากหลายของชนิดอาหารใน
แต่ละหมู่ 
-  สัดส่วนและปริมาณของอาหาร (ตาม
ธงโภชนาการ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๔. แสดงการแปรงฟันให้สะอาด 
อย่างถูกวิธี 
 
 
 
๕. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้ตาม
ค าแนะน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑.  การแปรงฟันให้สะอาด
อย่างถูกวิธีต้องครอบคลุม
บริเวณขอบเหงือกและคอ
ฟัน 
 

๑.  วิธีการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพ่ือ
สุขภาพ เช่น การออกก าลัง
กาย การพักผ่อน และ
กิจกรรม 
นันทนาการ 
 
 

๑.  แสดงการแปรงฟันให้
สะอาดอย่างถูกวิธี 
 
 
 

๑. ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 
๒. สร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กายเพ่ือสุขภาพด้วยการออก
ก าลังกาย  การพักผ่อน และ
เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 

๑.  การแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี 
(ครอบคลุมบริเวณขอบเหงือกและคอ
ฟัน) 
 
 
๑.  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
เพ่ือสุขภาพ 
-  วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
-  วิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพ  โดยการออกก าลังกาย การ
พักผ่อน  และกิจกรรมนันทนาการ 
 
 
 
 
 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
สาระที่ ๕    ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา สารเสพติด  และความรุนแรง 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๑. ปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในบ้าน  โรงเรียน  และการ
เดินทาง 
 
๒. แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจากบุคคล
และแหล่งต่าง ๆ  เมื่อเกิดเหตุร้ายหรือ
อุบัติเหตุ 
 
 
 
๓. แสดงวิธีปฐมพยาบาล  เมื่อบาดเจ็บ
จากการเล่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑.  วิธีป้องกันอุบัติเหตุใน
บ้าน โรงเรียนและการ
เดินทาง  
 
๑. เมื่อเกิดเหตุร้ายหรือ
อุบัติเหตุสามารถขอความ
ช่วยเหลือด้วยวิธีต่าง ๆ 
จากบุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
   ๑.  วิธีปฐมพยาบาล
เบื้องต้นสามารถช่วยเหลือผู้
ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่น 
 
 
 

    ๑. ปฏิบัติตนตามหลักการ
ป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน  
โรงเรียน และการเดินทาง 
 
    ๑.  แสดงวิธีขอความ
ช่วยเหลือด้วยวิธีต่าง ๆ ทั้ง
จากบุคคลและหน่วยงานที่ 
เก่ียวข้อง 
 
 
   ๑.  แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อ
ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บจากการ
เล่น 
 
 
 

๑. วิธีปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในบ้าน  โรงเรียนและการ
เดินทาง 
 
๑.  การขอความช่วยเหลือจากบุคคล
และแหล่งต่างๆ  เมื่อเกิดเหตุร้ายหรือ
อุบัติเหตุ 
 
 
 
๑.   การบาดเจ็บจากการเล่น 
-  ลักษณะของการบาดเจ็บ 
-  วิธีปฐมพยาบาล (บาดเจ็บ   ห้าม
เลือด ฯลฯ) 
 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 



 

 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 

สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑    เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์
๑. อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของร่างกายและจิตใจ  
ตามวัย   
 
 
๒  อธิบายความส าคัญของกล้ามเน้ือ 
กระดูกและข้อที่มีผลต่อสุขภาพ  การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ 
 
 
๓. อธิบายวิธีดูแลกล้ามเน้ือ กระดูก และ
ข้อให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

๑.  การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกายและ
จิตใจในช่วงอายุ  
๙- ๑๒ ปี 
 
๑.  ความส าคัญของ
กล้ามเน้ือ กระดูกและข้อที่มี
ผลต่อสุขภาพ การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ 
 
๑.  วิธีการดูแลกล้ามเน้ือ 
กระดูกและข้อให้ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.  ธิบายการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกายและ
จิตใจในช่วงอายุ ๙- ๑๒ ปี 
 
 
๑.  อธิบายความส าคัญของ
กล้ามเน้ือ กระดูก และข้อที่มี
ผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ 
 
 ๑.  อธิบายวิธีการดูแล
กล้ามเน้ือ กระดูกและข้อ ให้
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
ร่างกายและจิตใจ ตามวัย (ในช่วงอายุ 
๙ – ๑๒ ปี) 
 
 
๑.  ความส าคัญของกล้ามเน้ือ  กระดูก
และข้อ  ที่มีผลต่อสุขภาพ การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ 
 
 
๑.   วิธีดูแลรักษากล้ามเน้ือ  กระดูก
และข้อให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สาระที่  ๒     ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน พ ๒.๑  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 



 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๑. อธิบายคุณลักษณะของความเป็นเพ่ือน
และสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
 
 
 
๒. แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของ
ตนตามวัฒนธรรมไทย 
 
 
 
๓.  ยกตัวอย่างวิธีการปฏิเสธการกระท าที่
เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. คุณลักษณะของความ
เป็นเพ่ือนและสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว ท าให้เกิด
ความรักและความสามัคค ี
 
 ๑.  พฤติกรรมที่เหมาะสม
กับเพศของตนตาม
วัฒนธรรมไทย ท าให้เป็นที่
ยอมรับของสังคม 
 
๑.  วิธีการปฏิเสธการกระท า
ที่เป็นอันตรายและไม่
เหมาะสมในเรื่องเพศท าให้
เกิดความปลอดภัยในตนเอง 

  ๑. อธิบายคุณลักษณะของ
ความเป็นเพ่ือนและสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว 
 
 
  ๑.แสดงออกถึงพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับเพศของตนตาม
วัฒนธรรมไทย 
 
 
๑.   อธิบายและยกตัวอย่าง
วิธีการปฏิเสธ 

 ๑. คุณลักษณะของความเป็นเพ่ือน
และสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
 
 
 
๑.  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของ
ตนตามวัฒนธรรมไทย 
 
 
 
๑.  วิธีการปฏิเสธการกระท าที่เป็น
อันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ 
 
 
 
 
 
 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 

 
 
สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ ๓.๑   เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๑.  ควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการ
เคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได้ทั้ง

๑.  หลักและวิธีการควบคุม
การใช้ทักษะการเคลื่อนไหว 
สามารถท าได้ทั้งแบบอยู่กับ

๑.  ควบคุมตนเองในการ
เคลื่อนไหวแบบผสมผสาน 
 

๑.  การเคลื่อนไหวร่างกายแบบ
ผสมผสานทั้งแบบอยู่กับที่ เช่น กระโดด
หมุนตัว  กระโดด-เหยียดตัว   แบบ

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

แบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์
ประกอบ 
 
 
 
๒.ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าประกอบ
จังหวะ 
 
 
๓. เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรม 
แบบผลัด 
 
 
๔. เล่นกีฬาพ้ืนฐานได้อย่างน้อย    
๑ ชนิด 
 

ที่  เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์
ประกอบ 
 
 
   ๑. หลักและวิธีการฝึกกาย
บริหาร 
ท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ  
 
๑.  หลักและวิธีการเล่นเกม
เลียนแบบและกิจกรรมแบบ
ผลัด 
 
๑. การเล่นกีฬาพ้ืนฐานช่วย
ส่งเสริมการออกก าลังกาย 

 
 
 
 
๑.  ฝึกปฏิบัติกายบริหารท่ามือ
เปล่า 
ประกอบจังหวะ 
 
 ๑.  เล่นเกมเลียนแบบและ
กิจกรรม 
แบบผลัด 
 
๑.  เล่นกีฬาพ้ืนฐาน เช่น แชร์
บอล 
แฮนด์บอล  ห่วงข้ามตาข่าย 
 

เคลื่อนที่ เช่น  ซิกแซ็ก ว่ิงเปลี่ยน
ทิศทาง  ควบม้า  และแบบใช้อุปกรณ์
ประกอบ  เช่น  บอล  เชือก 
 
๑.  กายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ 
 
 
 
๑.  เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด 
 
 
 
 ๑. กีฬาพ้ืนฐาน เช่น แชร์บอล  
แฮนด์บอล            ห่วงข้ามตาข่าย 
 

 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 

 
 
สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเลน่เกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ ๓.๒   รักการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชม   
                              ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๑. ออกก าลังกาย  เล่นเกม  และกีฬาท่ี
ตนเองชอบและมีความสามารถในการ
วิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองตาม
ตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อื่น 
 
 
 

๑. ผลการวิเคราะห์
พัฒนาการของตนเองในการ
ออกก าลังกาย  เล่นเกม  เล่น
กีฬาตามตัวอย่างและแบบ
ปฏิบัติที่ดีของผู้อื่น 

๑. ออกก าลังกาย เล่นเกมตาม
ความชอบของตนเอง และเล่น
กีฬาพ้ืนฐานร่วมกับผู้อื่น 
๒. วิเคราะห์ผลพัฒนาการของ
ตนเองในการออกก าลังกาย 
เล่นเกมและเล่นกีฬาตาม

๑.   การออกก าลังกาย  เล่นเกม  ตาม
ความชอบของตนเองและเล่นกีฬา
พ้ืนฐานร่วมกับผู้อื่น 
๒.  การวิเคราะห์ผลพัฒนาการของ
ตนเองในการออกก าลังกาย  เล่นเกม
และเล่นกีฬา  ตามตัวอย่างและแบบ
ปฏิบัติของผู้อื่น 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
๒. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเล่นกีฬา
พ้ืนฐาน  ตามชนิดกีฬาที่เล่น 
 
 
 
 
 
 

๒. คุณค่าของการออกก าลัง
กาย เล่นเกม และเล่นกีฬาที่มี
ต่อสุขภาพ 
 
 
๑.  การน าความรู้ ความ
เข้าใจเรื่อง กฎ กติกาของ
กีฬาพ้ืนฐานอย่าง   ชัดเจน 
และน าไปใช้ในการเล่นได้
อย่างถูกต้องช่วยให้ประสบ
ความส าเร็จ 
 
 

ตัวอย่างและแบบปฏิบัติของ
คนอื่น 
 
 
 ๑.   เล่นกีฬาพ้ืนฐานโดย
ปฏิบัติตามกฎ กติกา 

๓.  คุณค่าของการออกก าลังกาย    
เล่นเกม  และเล่นกีฬา  ท่ีมีต่อสุขภาพ 
 
-  การปฏิบัติตามกฎ  กติกา  การเล่น
กีฬาพ้ืนฐาน  ตามชนิดกีฬาที่เล่น 

 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 

 
 
สาระที่ ๔    การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค   

มาตรฐาน พ ๔.๑    เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 
 
 
 
๒. อธิบายสภาวะอารมณ์  ความรู้สึกที่มี
ผลต่อสุขภาพ 
 
 
 
 

      ๑.  การจัดสิ่งแวดล้อม
ที่ถูกสุขลักษณะเป็นผลดีต่อ
สุขภาพ 
 
 
๑. สภาวะอารมณ์ และ
ความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพ 
 
 

๑.  อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 
 
 
  ๑.   อธิบายสภาวะอารมณ์ 
ความรู้สึก เช่น โกรธ เครียด 
เสียใจ เศร้าใจ วิตกกังวล ฯลฯ 
ที่มีผลต่อสุขภาพทั้งทางบวก
และทางลบ   อธิบายสภาวะ
อารมณ์ ความรู้สึก เช่น โกรธ 
เครียด เสียใจ เศร้าใจ วิตก

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม
กับสุขภาพ   
๒.  การจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ
และเอ้ือต่อสุขภาพ 
 
   สภาวะอารมณ์และความรู้สึก  เช่น
โกรธ  หงุดหงิด  เครียด  เกลียด  
เสียใจ  เศร้าใจ  วิตกกังวล  กลัว  
ก้าวร้าว  อิจฉา  ริษยา  เบื่อหน่าย  
ท้อแท้ ดีใจ  ชอบใจ  รัก ชื่นชม  สนุก   
สุขสบาย  

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

กังวล ฯลฯ ท่ีมีผลต่อสุขภาพ
ทั้งทางบวกและทางลบ 

   ผลที่มีต่อสุขภาพ 
ทางบวก :  สดชื่น  ย้ิมแย้ม  แจ่มใส   
ร่าเริง ฯลฯ 
ทางลบ :  ปวดศีรษะ  ปวดท้อง   
                  เบื่ออาหาร  อ่อนเพลีย ฯลฯ 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๓.  วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือการเลือกบริโภค 
 
 
 
๔.  ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทาง
กาย ตามผลการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ข้อมูลบนฉลากอาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพมี
ประโยชน์ต่อการเลือก
บริโภค 
 
๑. หลักการและวิธีทดสอบ 
สมรรถภาพทางกาย 
 
 

๑.  วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลาก
อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เพ่ือการเลือกบริโภค 
 
 
   ๑.   ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายและน าผลการทดสอบ
ไปปรับปรุง 

๑.  การวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 
 
 
๑. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
๒.  การปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย
ตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 
 
 
 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
สาระที่ ๕    ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา สารเสพติด  และความรุนแรง 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๑. อธิบายความส าคัญของการใช้ยาและ
ใช้ยาอย่างถูกวิธี 
 
 
๒. แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อได้รับ
อันตรายจากการใช้ยาผิด  สารเคมี  แมลง
สัตว์กัดต่อย  และการบาดเจ็บจากการ
เล่นกีฬา 
 
 
 
 
๓. วิเคราะห์ผลเสียของการสบูบุหรี่  และ
การด่ืมสุรา ที่มีต่อสุขภาพและการป้องกัน 
 
 
 
 
 

๒. การใช้ยาให้ถูกวิธีเป็นสิ่ง
ที่ทุกคนต้องตระหนักและ
ปฏิบัติอย่างถูกวิธี 
 
   ๑. เมื่อได้รับอันตรายจาก
การใช้ยาผิด สารเคมี แมลง
สัตว์กัดต่อยและบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬาต้องรีบท า
การปฐมพยาบาล 
 
 
 
๑. การสูบบุหรี่และการด่ืม
สุราเป็นผลเสียต่อสุขภาพ 
 
 

   ๑. อธิบายความส าคัญและ
หลักการใช้ยาอย่างถูกวิธี 
 
 
๑.   แสดงวิธีปฐมพยาบาลใน
เรื่อง 
- การใช้ยาผิด 
- สารเคมี 
- แมลงสัตว์กัดต่อย 
- บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 
 
 
๑. อธิบายผลเสียของการสูบ
บุหรี่และการด่ืมสุราและแนว
ทางการ 
ป้องกัน 
 

๑.   ความส าคัญของการใช้ยา 
๒.   หลักการใช้ยา 
 
 
๑.  วิธีปฐมพยาบาล 
-  การใช้ยาผิด 
-  สารเคม ี
-  แมลงสัตว์กัดต่อย 
-  การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 
 
 
 
๑. ผลเสียของการสูบบุหรี่  การด่ืมสุรา  
และการป้องกัน 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 

 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 



 

สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑    เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๑. อธิบายความส าคัญของระบบย่อย
อาหาร และระบบขับถ่ายที่มีผลต่อ
สุขภาพ  การเจริญเติบโต  และพัฒนาการ 
 
 
๒. อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและ
ระบบขับถ่ายให้ท างานตามปกติ 
 
 
 

๑.  ระบบย่อยอาหารและ
ระบบขับถ่ายมีความส าคัญ
และมีผลต่อการเจริญเติบโต
และพัฒนาการ 
 
๑. การดูแลระบบย่อย
อาหารและระบบขับถ่ายให้
ท างานตามปกติ 

๑.  อธิบายความส าคัญของ
ระบบย่อยอาหารและระบบ
ขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ 
 
๑. อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบ
ย่อยอาหารและระบบขับถ่าย
ให้ท างานตามปกติ 

๑.  ความส าคัญของระบบย่อยอาหาร
และระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ  
การเจริญเติบโต และพัฒนาการ 
 
 
๑.  วิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและ
ระบบขับถ่ายให้ท างานตามปกติ 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
สาระที่  ๒     ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน พ ๒.๑  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ  และ
ปฏิบัติตนได้เหมาะสม 

 ๑.   เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น มีการ
เปลี่ยนแปลงทางเพศ  ควร

๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลง
ทางเพศวิธีดูแลตนเอง รวมทั้ง

๑.  การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  การดูแล
ตนเอง 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 



 

 
 
 
 
๒. อธิบายความส าคัญของการมี
ครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
๓. ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึง
ประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 

ดูแลตนเองและวางตัวให้
เหมาะสมกับเพศตาม
วัฒนธรรมไทย 
 
๑.  ลักษณะครอบครัวที่
อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
  ๑.พฤติกรรมที่พึงประสงค์
และไม่พึงประสงค์ในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน  
 

การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศ
ตามวัฒนธรรมไทย 
 
 
๑.  อธิบายความส าคัญของ
การมีครอบครัวที่อบอุ่นตาม
วัฒนธรรมไทย (ครอบครัว
ขยายและการ 
นับถือญาติ) 
 
 ๑.  ระบุพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์และไม่พึงประสงค ์

๒.   การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตาม
วัฒนธรรมไทย 
 
 
๑. ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นตาม
วัฒนธรรมไทย (ครอบครัวขยาย  การ
นับถือญาติ) 
 
 
 
๑.  พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึง
ประสงค ์
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
ครอบครัว 
 
 
 

 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 

 
 
สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ ๓.๑   เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๑. จัดรูปแบบการเคลื่อนไหว แบบ
ผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อใช้
ทักษะการเคลื่อนไหว ตามแบบที่ก าหนด 
 
 
 
 

  ๑.  วิธีการจัดรูปแบบการ
เคลื่อนไหว แบบผสมผสาน 
และวิธีการควบคุมตนเอง
เมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหว  
 
 

๑. จัดรูปแบบการเคลื่อนไหว
แบบผสมผสาน 
๒. ปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้ง
แบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้
อุปกรณ์ประกอบตามแบบที่
ก าหนด 
 

๑. จัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบ
ผสมผสาน 
๒. ปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งแบบอยู่
กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ
ตามแบบที่ก าหนด 
 
 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 



 

๒. เล่มเกมน าไปสู่กีฬาท่ีเลือกและ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด 
 
 
 
 
๓.  ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับ
แรง การใช้แรงและความสมดุล 
 

๑. วิธีการเล่มเกมน าไปสู่
กีฬาและกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวแบบผลัดที่มีการตี  
เข่ีย รับ-ส่ง สิง่ของ ขว้าง และ
ว่ิง 
 
   ๑.   การรับแรง การใช้
แรง และความสมดุลเป็น
องค์ประกอบส าคัญของการ
ควบคุมการเคลื่อนไหว 
 

๑.  ร่วมเล่นเกมและกิจกรรม
การเคลื่อนไหวแบบผลัด 
 
 
 
 
๑. ปฏิบัติในการควบคุม

การเคลื่อนไหว 

๑.  เกมน าไปสู่กีฬาและกิจกรรมแบบผลัด
ที่มีการตี  เข่ีย   รับ – ส่งสิ่งของ  ขว้าง  
และว่ิง   
 
 
 
๑.  การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การ
ใช้แรงและความสมดุล 

- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๔.  แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา 
 
 
 
๕. เล่นกีฬาไทย และกีฬาสากลประเภท
บุคคลและประเภททีมได้ 
อย่างละ ๑ ชนิด 
 
 
 
๖.  อธิบายหลักการและเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการอย่างน้อย ๑ กิจกรรม 
 
 
 

 ๑. หลักและวิธีการใช้ทักษะ
ทางกลไกในการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายและเล่น
กีฬา 
 
๑. วิธีการเล่นกีฬาไทย เช่น 
ตะกร้อวง ว่ิงชักธง  และ
กีฬาสากล เช่น แบดมินตัน  
ฟุตบอล  ว่ายน้ า ทั้ง
ประเภทบุคคลและประเภท
ทีม 
 
๑. หลักการเลือกกิจกรรม
นันทนาการ 

๑. ปฏิบัติกิจกรรมทางกายและ
เล่นกีฬาท่ีใช้ทักษะทางกลไกล 
 
 
  ๑.  เข้าร่วมการเล่นกีฬาไทย
และกีฬาสากล ประเภทบุคคล
และประเภททีม 
 
 
 
๑. เข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ 

๑. ทักษะกลไกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา 
 
 
 
  ๑. การเล่นกีฬาไทย  เช่น  ตะกร้อวง     
ว่ิงชักธง  และกีฬาสากล เช่น กรีฑา
ประเภทลู่ แบดมินตัน  เปตอง  ฟุตบอล  
เทเบิลเทนนิส  ว่ายน้ า 
 
 
๑. หลักการและกิจกรรมนันทนาการ 
 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเลน่เกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ ๓.๒   รักการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชม   
                              ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๑. ออกก าลังกายอย่างมีรูปแบบ  เล่นเกม
ที่ใช้ทักษะการคิดและตัดสินใจ  
 
 
 
 
 
๒.  เล่นกีฬาที่ตนเองชอบอย่างสม่ าเสมอ  
โดยสร้างทางเลือกในวิธีปฏิบัติของตนเอง
อย่างหลากหลาย  และมีน้ าใจนักกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑. หลักการและรูปแบบ
การออกก าลังกาย   
 
 
 
 
 
๑.  การเล่นกีฬาไทยและ
กีฬาสากล ประเภทบุคคล
และทีมที่เหมาะสมกับ
ตนเอง 

๑. ออกก าลังกายอย่างมี
รูปแบบ 
๒. ร่วมเล่นเกมที่ใช้ทักษะการ
คิดและตัดสินใจ  เช่น เกม
เบ็ดเตล็ด 
เกมเลียนแบบ 
 
   ๑. สร้างทางเลือกในวิธี
ปฏิบัติในการเล่นกีฬาอย่าง
หลากหลาย 
และการมีน้ าใจนักกีฬา 

๑. หลักการและรูปแบบการออกก าลัง
กาย 
๒. การออกก าลังกาย  และการเล่นเกม  
เช่น เกมเบ็ดเตล็ด  เกมเลียนแบบ  เกม
น า  และการละเล่นพ้ืนเมือง   
 
 
๑. การเล่นกีฬาไทย  และกีฬาสากล
ประเภทบุคคลและทีมที่เหมาะสมกับวัย
อย่างสม่ าเสมอ 
๒. การสร้างทางเลือกในวิธีปฏิบัติใน
การเล่นกีฬาอย่างหลากหลาย และมี
น้ าใจนักกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 



 

 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๓. ปฏิบัติตามกฎกติกา  การเล่นเกม  
กีฬาไทย และกีฬาสากล  ตามชนิดกีฬาที่
เล่น 
 
 
 
๔. ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง  ไม่ละเมิด
สิทธิผู้อื่นและยอมรับในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในการเล่นเกม และกีฬาไทย  
กีฬาสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.    ความรู้ ความเข้าใจ
กฎกติกาของการเล่นเกม  
กีฬาไทย และกีฬาสากล  
ตามชนิดกีฬาที่เล่นอย่าง
ชัดเจน 
 
 
๑. วิธีการปฏิบัติตนตามสิทธิ
ของตนเองไม่ละเมิดสิทธิ
ผู้อื่น ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

ปฏิบัติตามกฎกติกา  รวมทั้ง
วิธีการรุกและวิธีป้องกันใน
ระหว่างการเล่นกีฬา 
 
 
 
๑. ปฏิบัติตนตามสิทธิของ
ตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่นในการเล่นเกมและกีฬา   
๒. ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่าง 
บุคคลในการเล่นเกม กีฬาไทย
และกีฬาสากล 

๑. กฎ  กติกาในการเล่นเกม กีฬาไทย
และกีฬาสากลตามชนิดกีฬาที่เล่น 
๒.  วิธีการรุกและวิธีป้องกันในการเล่น
กีฬาไทยและกีฬาสากลที่เล่น 
 
 
๑.    สิทธิของตนเองและผู้อื่นในการ
เล่นเกมและกีฬา 
๒. ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการ
เล่นเกม และกีฬา 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 

 
 
สาระที่ ๔    การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค   



 

มาตรฐาน พ ๔.๑    เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๑.  แสดงพฤติกรรมที่เห็นความส าคัญของ
การปฏิบัติตน 
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
 
 
๒. ความส าคัญของการปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติแห่งชาติ 
 
 
 
๓. วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการตัดสินใจ
เลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อย่างมีเหตุผล 
 
 
 
 
 
 

 ๑. ความส าคัญ 
รายละเอียดและ 
วิธีปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 
 
๑. แหล่งและวิธีค้นหาข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือใช้สร้างเสริม
สุขภาพ 
 
๑. การตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพอย่างมีเหตุผล 
      
 
 

๑. ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 
 
 
 
 ๑.   น าข้อมูลข่าวสารมาใช้ใน
การสร้างเสริมสุขภาพ 
 
 
 
๑. วิเคราะห์สื่อโฆษณาและ
ระบุเหตุผลก่อนตัดสินใจเลือก
ซื้ออาหาร 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๑. ความส าคัญของการปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติแห่งชาติ 
 
 
 
๑.  แหล่งและวิธีค้นหาข้อมูลข่าวสาร
ทางสุขภาพ 
๒.  การใช้ข้อมูลข่าวสารในการสร้าง
เสริมสุขภาพ 
 
๑. การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อาหาร 
เครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพใน
ช่องปาก ฯลฯ) 

 
 

- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๔.  ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อย
ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

๑.  วิธีป้องกันโรคที่พบบ่อย
ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

 ๑.   ปฏิบัติตนในการป้องกัน
โรคที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน 
เช่น ไข้หวัด  ไข้เลือดออก  
โรคผิวหนัง ฟันผุและ 
โรคปริทันต์ ฯลฯ 

๑.  การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่
พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน 
- ไข้หวัด 
- ไข้เลือดออก 
-  โรคผิวหนัง 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 



 

 
 
 
๕. ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย
ตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ๑.  การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายและปรับปรุงตามผล
การทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 
 

 
 
๑.  ทดสอบและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกาย 
 
 

-  ฟันผุและโรคปริทันต์  
         ฯลฯ 
 
๑.  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
๒.  การปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย
ตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย   
 
 
 
 

 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สาระที่ ๕    ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา สารเสพติด  และความรุนแรง 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้
สารเสพติด 
 
 
 
 
 

๑. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ใช้ 
สารเสพติด               
 
 
 
 

   ๑.   วิเคราะห์ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด 
ได้แก่ 
     -  ครอบครัว  สังคม  
เพ่ือน 
     -  ค่านิยม  ความเชื่อ   
     -  ปัญหาสุขภาพ 

๑. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพ
ติด  (สุรา บุหรี่ ยาบ้า สารระเหย  ฯลฯ) 
-  ครอบครัว  สงัคม  เพ่ือน 
-  ค่านิยม  ความเชื่อ 
-  ปัญหาสุขภาพ 
-  สื่อ ฯลฯ 
 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 



 

 
๒. วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ยา และ
สารเสพติด  ที่มีผลต่อร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์  สังคม และสติปัญญา 
 
 
 
 
 

 
การมีสุขภาพที่ดีควร
หลีกเลี่ยงการใช้ยาท่ีไม่
ถูกต้องและการใช้ 
สารเสพติด 
 

     -  สื่อ  ฯลฯ 
 
วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้
ยาและสารเสพติด ท่ีมีผลต่อ
ร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 

 
ผลกระทบของการใช้ยา และสารเสพ
ติดที่มีต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
สังคม และสติปัญญา 
 

- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๓. ปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากการ
ใช้ยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด 
 
 
 
๔. วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ 
 
 
๕. ปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันอันตรายจากการ
เล่นกีฬา 
 
 
 

๑. การปฏิบัติตนเพ่ือความ
ปลอดภัยจากการใช้ยาและ
การหลีกเลี่ยงสารเสพติด    
 
 
๑.  สื่อมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ 
 
 
๑. การปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี
ช่วยป้องกันอันตรายจากการ
เล่นกีฬา 

๑.    ปฏิบัติตนเพ่ือความ
ปลอดภัยจากการใช้ยาและ
การหลีกเลี่ยงสาร- 
เสพติด 
 
 ๑.  วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่
มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ เช่น 
อินเตอร์เน็ต เกม ฯลฯ 
 
๑. ปฏิบัติตนในการเล่นกีฬา
อย่าง 
ถูกวิธี 

๑.  การปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัย
จาก 
การใช้ยา 
 ๒.  การหลีกเลี่ยงสารเสพติด 
 
๑.  อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรม 
สุขภาพ (อินเทอร์เน็ต  เกม ฯลฯ) 
 
 
๑. การปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรายจาก
การเล่นกีฬา 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 

สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑    เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์
๑. อธิบายความส าคัญของระบบสืบพันธ์ุ  
ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ  ที่
มีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ 
 
 
๒. อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธ์ุ  
ระบบไหลเวียนโลหิต    และระบบหายใจ
ให้ท างานตามปกติ 
 
 

๑. ระบบสืบพันธ์ุ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต และระบบ
หายใจ เป็นระบบที่มี
ความส าคัญต่อสุขภาพการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ 
 
๑.  การดูแลรักษาระบบ
สืบพันธ์ุ ระบบไหลเวียน
โลหิตและระบบหายใจให้
ท างานตามปกติ 

๑. อธิบายความส าคัญของ
ระบบสืบพันธ์ุ ระบบไหลเวียน
โลหิตและระบบหายใจ ที่มีผล
ต่อสุขภาพ 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ 
 
๑.  อธิบายวิธีการดูแลรักษา
ระบบสืบพันธ์ุ ระบบไหลเวียน
โลหิตและระบบหายใจให้
ท างานตาม 
ปกติ 

๑.  ความส าคัญของระบบสืบพันธ์ุ 
ระบบไหลเวียนโลหิต  และระบบหายใจ
ที่มีผลต่อสุขภาพ   การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ    
 
 
๑.  วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธ์ุ   ระบบ
ไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจให้
ท างานตามปกติ    
 
 
 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
สาระที่  ๒     ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน พ ๒.๑  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๑.  อธิบายความส าคัญของการสร้างและ
รักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.  วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจน าไปสู่
การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์ และ
การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 
 

๑.  ความส าคัญของการ
สร้างและรักษาสัมพันธภาพ
กับผู้อื่นและปัจจัยที่ช่วยให้
การท างานกลุ่มประสบ
ความส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 ๑.   พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจ
น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ 
การติดเชื้อเอดส์ และการ
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 
 

๑. อธิบายความส าคัญของการ
สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับ
ผู้อื่น 
๒. ระบุปัจจัยที่ช่วยให้การ
ท างานกลุ่มประสบความส าเรจ็ 
 
 
 
 
๑.  วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยง
และแนวทางการป้องกัน 

๑.  ความส าคัญของการสร้างและรักษา
สัมพันธภาพกับผู้อื่น 
 ๒.   ปัจจัยที่ช่วยให้การท างานกลุ่ม
ประสบความส าเรจ็ 
-  ความสามารถส่วนบุคคล 
-  บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่ม 
-  การยอมรับความคิดเห็น  และความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
-  ความรับผิดชอบ 
 
๑.  พฤติกรรมเสี่ยงที่น าไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์  การติดเชื้อเอดส์  และการ
ต้ังครรภ์ก่อนวัย 
อันควร 
 
 
 
 
 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 

 



 

 
สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ ๓.๑   เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๑. แสดงทักษะการเคลื่อนไหวร่วมกับ
ผู้อื่นในลักษณะแบบผลัดและแบบ
ผสมผสานได้ตามล าดับทั้งแบบอยู่กับที่  
เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบ  และ
การเคลื่อนไหวประกอบเพลง 
 
 
 
๒.  จ าแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับ
แรง  การใช้แรง  และความสมดุลในการ
เคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเกม  เล่น
กีฬา  และน าผลมาปรับปรุง  เพ่ิมพูนวิธีปฏิบัติ
ของตนและผู้อื่น 
 
๓. เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภท
บุคคลและประเภททีมได้อย่างละ ๑ ชนิด 
 

  ๑.  การเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่น
ในลักษณะแบบผลัดและแบบ
ผสมผสานทั้งแบบอยู่กับที่ 
เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
รวมทั้งการเคลื่อนไหวประกอบ
เพลง 
 
  ๑.   หลักการเคลื่อนไหวใน
เรื่องการรับแรง การใช้แรง และ
ความสมดุลในการเคลื่อนไหว
ร่างกายในการ 
เล่นเกม  เล่นกีฬา   
 
 
๑. หลักและวิธีการเล่นกีฬาไทย 
กีฬาสากล ประเภทบุคคลและ
ประเภททีม 
   

๑. แสดงทักษะการเคลื่อนไหว 
 
 
 
 
 
 
 
๑. จ าแนกหลักการเคลื่อนไหวใน
เรื่องการรับแรง การใช้แรงและความ
สมดุล 
๒. ปรับปรุงวิธีการเล่นเกม  เล่น
กีฬาตามลักษณะการเคลื่อนไหว 
 
๑.  เล่นกีฬาไทย กีฬาสากล 
ประเภทบุคคลและประเภท 

๑.  การเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นแบบผลัด
ในลักษณะผสมผสาน ในการร่วมกิจกรรม
ทางกาย เช่น  กิจกรรมแบบผลัด  กาย
บริหารประกอบเพลง  ยืดหยุ่นข้ันพ้ืนฐาน
ที่ใช้ท่าต่อเน่ือง  และการต่อตัวท่าง่าย ๆ 
 
 
๑.  การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การ
ใช้แรง  และความสมดุลกับการพัฒนาทักษะ
การเคลื่อนไหว   ในการเล่นเกมและกีฬา 
 
 
 
๑.  การเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล  ประเภท
บุคคลและประเภททีม  เช่น กรีฑา
ประเภทลู่  และลาน        เปตอง  ว่ายน้ า  
เทเบิลเทนนิส  วอลเลย์บอล  ฟุตบอล  
ตะกร้อวง 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์



 

๔.  ใช้ทักษะกลไก  เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมพูน
ความสามารถของตนและผู้อื่นในการเล่น
กีฬา 
 
 
 
 
๕. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย ๑  
กิจกรรม แล้วน าความรู้และหลักการ ที่ได้
ไปใช้เป็นฐานการศึกษาหา ความรู้เรื่องอื่น 
ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๑.  ข้อมูลด้านทักษะกลไกมี
ประโยชน์ในการปรับปรุงและ
เพ่ิมพูนความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่น
กีฬา  
 
 
๑.  ความรู้และหลักการที่ได้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ  
จะเป็นฐานการศึกษาหาความรู้ใน
เรื่องอื่น ๆ 

๑.  น าข้อมูลด้านทักษะกลไกมาใช้
ในการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมพูน
ความสามารถในการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา 
 
 
 
๑.  น าความรู้และหลักการของ
กิจกรรมนันทนาการไปใช้เป็นฐาน
ในการศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่
สนใจ 

๑.  น าข้อมูลด้านทักษะกลไกมาใช้ใน
การปรับปรงุเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่น
กีฬา 
 
 
 
๑.  การน าความรู้และหลักการของ
กิจกรรมนันทนาการไปใช้เป็นฐาน
การศึกษาหาความรู ้
 
 
 
 
 
 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเลน่เกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ ๓.๒   รักการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชม   
                              ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์



 

๑. อธิบายประโยชน์และหลักการออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพทาง
กายและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ 
 
 
 
๒. เล่นเกมที่ใช้ทักษะการวางแผน  และ
สามารถเพ่ิมพูนทักษะการออกก าลังกาย
และเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
๓. เล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบและสามารถ
ประเมินทักษะการเล่นของตนเป็นประจ า 
 
 
 
 

   ๑.  ประโยชน์และ
หลักการออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ  สมรรถภาพทาง
กายและการสร้างเสริม
บุคลิกภาพ  
 
๑. วิธีการเล่นเกมที่ใช้ทักษะ
การวางแผนและการเพ่ิมพูน
ทักษะการออกก าลังกาย
และเคลื่อนไหวอย่างเป็น
ระบบ 
 
๑.  การเล่นกีฬาที่ตนเองชื่น
ชอบ และวิธีการประเมิน
ทักษะการเล่นของตนเอง
เป็นประจ า 
 

๑. อธิบายประโยชน์และ
หลักการออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ 
 
 
 
๑. เล่นเกมที่ใช้ทักษะการ
วางแผน 
๒. เพ่ิมพูนทักษะการออกก าลัง
กายและการเคลื่อนไหวอย่าง
เป็นระบบ 
 
๑. เล่นกีฬาประเภทบุคคลและ
ประเภททีมท่ีชื่นชอบ 
๒. ประเมินทักษะการเล่นกีฬา
ของตนเอง 

๑.  ประโยชน์และหลักการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพ  สมรรถภาพทางกาย
และการสร้างเสริมบุคลิกภาพ 
 
 
 
๑.  การเล่นเกมที่ใช้ทักษะการวางแผน 
๒.  การเพ่ิมพูนทักษะการออกก าลัง
กายและการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
๑.  การเล่นกีฬาประเภทบุคคลและ
ประเภททีมท่ีชื่นชอบ 
๒.   การประเมินทักษะการเล่นกีฬา
ของตน 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

๔. ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ตามชนิดกีฬาที่
เล่น  โดยค านึงถึงความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น 
 
 
 
๕. จ าแนกกลวิธีการรุก  การป้องกัน  
และน าไปใช้ในการเล่นกีฬา 
 
 

 ๑.  กฎ กติกา ในการเล่น
กีฬา และความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่นใน
ระหว่างการเล่นกีฬา 
 
 
 ๑.  กลวิธีการรุกและการ
ป้องกันในการเล่นกีฬา 
 
 

๑.  ปฏิบัติตามกฎ กติกาใน
การเล่นกีฬาไทยและสากล 
ในขณะเล่นและค านึงถึงความ
ปลอดภัย 
 
 
๑.   จ าแนกกลวิธีการรุก การ
ป้องกันและน าไปใช้ในการเล่น
กีฬา 
 

๑.  กฎ  กติกาในการเล่นกีฬาไทย  
กีฬาสากลตามชนิดกีฬาที่เล่น 
 
 
 
 
๑.  กลวิธีการรุก  การป้องกันในการ
เล่นกีฬา 
 
 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖. เล่นเกมและกีฬา  ด้วยความสามัคคี
และมีน้ าใจนักกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  การเล่นเกมและกีฬา
ด้วยความสามัคคี  มีน้ าใจ
นักกีฬา 
 
 
 

๑.  สร้างความสามัคคีและ
ความมีน้ าใจนักกีฬาในการเล่น
เกมและ 
กีฬา 
 

๑.  การสร้างความสามัคคีและความมี
น้ าใจนักกีฬาในการเล่นเกมและกีฬา 

- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 

 
 
สาระที่ ๔    การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค   

มาตรฐาน พ ๔.๑    เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

๑. แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มี 
ผลต่อสุขภาพ 
 
 
 
 
๒. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการ
ระบาดของโรคและเสนอแนวทางการ
ป้องกันโรคติดต่อส าคัญที่พบในประเทศ
ไทย 
 

 ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
สุขภาพ 
      
 
 ๑. โรคติดต่อส าคัญที่พบใน
ประเทศไทย ผลกระทบที่
เกิดจากการระบาดและแนว
ทางการป้องกัน 
 
 

อธิบายความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและแสดง
พฤติกรรมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อสุขภาพ 
 
 
๑.  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิด
จากการระบาดของโรคและ
เสนอแนวทางการป้องกัน
โรคติดต่อที่พบในประเทศไทย 
 

๑. ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อสุขภาพ 
๒. ปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
สุขภาพ 
๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ 
 
๑.  โรคติดต่อส าคัญที่ระบาดในปัจจุบัน 
๒.  ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของ
โรค 
๓.  การป้องกันการระบาดของโรค 
 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 



 

 
๓.  แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม 
 
 
 
 

๑. พฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ของส่วนรวม 
    
 
 

 
๑.  แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของ
ส่วนรวม 

๑. พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้  สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

๔.สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทาง
กายเพ่ือสุขภาพอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  วิธีทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายและน าผลมาสร้าง
เสริมและปรับปรุงเพ่ือ
สุขภาพอย่างต่อเน่ือง 
 

 ๑.  ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย น าผลมาสร้างเสริมและ
ปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย 

 ๑.  วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
๒. การสร้างเสริมและปรับปรงุ
สมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
 
 
 
 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
สาระที่ ๕    ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา สารเสพติด  และความรุนแรง 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

๑. วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรง
ของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย  จิตใจ  
และสังคม 
 
 
 
๒. ระบุวิธีปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัย
จากธรรมชาติ  
 
 
 
 
๓.  วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติด และ
ชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด 
 
 
 

๑.  ลักษณะและผลกระทบ
จากความรุนแรงของภัย
ธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย 
จิตใจ และสังคม 
 
 
 ๑.  ข้ันตอนในการปฏิบัติ
ตนที่ถูกต้องท าให้เกิดความ
ปลอดภัยจาก 
ภัยธรรมชาติ 
 
 
๑. สารเสพติดเป็นอันตราย
ต่อชีวิต จึงต้องหลีกเลี่ยง
และชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยง
ด้วย 
 

 ๑.   วิเคราะห์ผลกระทบจาก
ความรุนแรงของภัยธรรมชาติ
ที่มีต่อร่างกาย จิตใจ สังคม 
 
 
 
๑.    ระบุวิธีปฏิบัติตนตาม
ข้ันตอนที่ถูกต้องเพ่ือความ
ปลอดภัยจาก 
ธรรมชาติ 
 
 
   ๑.  วิเคราะห์สาเหตุของการ
ติดสารเสพติดและใช้เหตุผล
ชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสาร
เสพติด 
 

๑. ภัยธรรมชาติ 
-  ลักษณะของภัยธรรมชาติ 
-  ผลกระทบจากความรุนแรงของภัย
ธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย  จิตใจ และ
สังคม 
 
 ๑.  การปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติ 
 
 
 
 
 ๑.   สาเหตุของการติดสารเสพติด 
๒.   ทักษะการสื่อสารให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสาร
เสพติด 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
 
 
 
 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
 
 
 
 

มาตรฐานและตัวชี้วัดศิลปะ 



 

 
ช้ัน........ประถมศึกษาปีท่ี 1................. 

สาระที่ 1 :  ทัศนศิลป ์
มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ   และความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องาน
ศิลปะอย่างอิสระ   ช่ืนชม  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง  
ลักษณะและขนาดของส่ิง 
ต่าง ๆ รอบตัว  ในธรรมชาติ
และส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
2.  บอกความรู้สึกท่ีมีต่อ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
รอบตัว 
3.  มีทักษะพื้นฐานในการใช้
วัสดุอุปกรณ์สร้างงาน 
ทัศนศิลป์ 
4.  สร้างงานทัศนศิลป์โดย
การทดลองใช้สีด้วยเทคนิค 
ง่าย ๆ 
5.  วาดภาพระบายสีภาพ
ธรรมชาติตามความรู้สึกของ 
ตนเอง 
 

1.  อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง  
ลักษณะและขนาดของส่ิง 
ต่าง ๆ รอบตัว  ในธรรมชาติ
และส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
2.  บอกความรู้สึกท่ีมีต่อ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
รอบตัว 
3.  มีทักษะพื้นฐานในการใช้
วัสดุอุปกรณ์สร้างงาน 
ทัศนศิลป์ 
4.  สร้างงานทัศนศิลป์โดย
การทดลองใช้สีด้วยเทคนิค 
ง่าย ๆ 
5.  วาดภาพระบายสีภาพ
ธรรมชาติตามความรู้สึกของ 
ตนเอง 
 

1.  อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง  
ลักษณะและขนาดของส่ิง 
ต่าง ๆ รอบตัว  ในธรรมชาติ
และส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
2.  บอกความรู้สึกท่ีมีต่อ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
รอบตัว 
3.  มีทักษะพื้นฐานในการใช้
วัสดุอุปกรณ์สร้างงาน 
ทัศนศิลป์ 
4.  สร้างงานทัศนศิลป์โดย
การทดลองใช้สีด้วยเทคนิค 
ง่าย ๆ 
5.  วาดภาพระบายสีภาพ
ธรรมชาติตามความรู้สึกของ
ตนเอง 
 

1.  รูปร่าง  ลักษณะและ
ขนาดของส่ิง 
ต่าง ๆ รอบตัว  ใน
ธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างขึ้น 
2.  ความรู้สึกท่ีมีต่อ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
รอบตัว 
3.  ใช้วัสดุอุปกรณ์สร้าง
งานทัศนศิลป์ 
4.  การทดลองใช้สีด้วย
เทคนิคง่ายๆ 
5.  การวาดภาพระบายสี
ภาพธรรมชาติตาม
ความรู้สึกของตนเอง 
  
 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ 1 :  ทัศนศิลป ์
มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญา
ไทยและสากล 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  ระบุงานทัศนศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.  ระบุงานทัศนศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.  ระบุงานทัศนศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.  งานทัศนศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ 2:  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. รู้ว่าส่ิงต่าง ๆ สามารถ
ก่อก าเนิดเสียงท่ีแตกต่างกัน 
2. บอกลักษณะของเสียงดัง-
เบา และความช้า-เร็วของ
จังหวะ 
3. ท่องบทกลอน ร้องเพลง
ง่าย ๆ 
4. มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ดนตรีอย่างสนุกสนาน 
5. บอกความเกี่ยวข้องของ
เพลงท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

1. รู้ว่าส่ิงต่าง ๆ สามารถ
ก่อก าเนิดเสียงท่ีแตกต่างกัน 
2. บอกลักษณะของเสียงดัง-
เบา และความช้า-เร็วของ
จังหวะ 
3. ท่องบทกลอน ร้องเพลง
ง่าย ๆ 
4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี
อย่างสนุกสนาน 
5. บอกความเกี่ยวข้องของ
เพลงท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

1. รู้ว่าส่ิงต่าง ๆ สามารถ
ก่อก าเนิดเสียงท่ีแตกต่างกัน 
2. บอกลักษณะของเสียงดัง-
เบา และความช้า-เร็วของ
จังหวะ 
3. ท่องบทกลอน ร้องเพลง
ง่าย ๆ 
4. มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ดนตรีอย่างสนุกสนาน 
5. บอกความเกี่ยวข้องของ
เพลงท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1. ส่ิงต่าง ๆ สามารถ
ก่อก าเนิดเสียงท่ีแตกต่าง
กัน 
2. ลักษณะของเสียงดัง-
เบา และความช้า-เร็วของ
จังหวะ 
3. บทกลอน ร้องเพลงง่าย 
ๆ 
4. ร่วมในกิจกรรมดนตรี
อย่างสนุกสนาน 
5. ความเกี่ยวข้องของ
เพลงท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 
 

 
 
 
สาระที่ 2:  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. เล่าถึงเพลงในท้องถิ่น 
2. ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบในดนตรี
ท้องถิ่น 
 

1. เล่าถึงเพลงในท้องถิ่น 
2. ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบในดนตรี
ท้องถิ่น 
 

1. เล่าถึงเพลงในท้องถิ่น 
2. ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบในดนตรี
ท้องถิ่น 

1. เพลงในท้องถิ่น 
2. ส่ิงท่ีช่ืนชอบในดนตรี
ท้องถิ่น  
 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สาระที่ 3:  นาฏศิลป ์
มาตรฐาน ศ 3.1  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. เลียนแบบการเคล่ือนไหว 
2. แสดงท่าทางง่าย ๆ เพื่อส่ือ
ความหมายแทนค าพูด 
3. บอกส่ิงท่ีตนเองชอบจาก
การดูหรือร่วมการแสดง 
 

1. เลียนแบบการเคล่ือนไหว 
2. แสดงท่าทางง่าย ๆ เพื่อส่ือ
ความหมายแทนค าพูด 
3. บอกส่ิงท่ีตนเองชอบจาก
การดูหรือร่วมการแสดง 
 

1. เลียนแบบการเคล่ือนไหว 
2. แสดงท่าทางง่าย ๆ เพื่อ
ส่ือความหมายแทนค าพูด 
3. บอกส่ิงท่ีตนเองชอบจาก
การดูหรือร่วมการแสดง 
 

1. แบบการเคล่ือนไหว 
2. ท่าทางง่าย ๆ เพื่อส่ือ
ความหมายแทนค าพูด 
3. ส่ิงท่ีตนเองชอบจากการ
ดูหรือร่วมการแสดง 
 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 3:  นาฏศิลป ์



 

มาตรฐาน ศ 3.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ระบุและเล่นการละเล่น
ของเด็กไทย 
2. บอกส่ิงท่ีตนเองชอบในการ
แสดงนาฏศิลป์ 

1. ระบุและเล่นการละเล่น
ของเด็กไทย 
2. บอกส่ิงท่ีตนเองชอบในการ
แสดงนาฏศิลป์ 

1. ระบุและเล่นการละเล่น
ของเด็กไทย 
2. บอกส่ิงท่ีตนเองชอบใน
การแสดงนาฏศิลป์ 

1. การละเล่นของเด็กไทย 
2. ส่ิงท่ีตนเองชอบในการ
แสดงนาฏศิลป์  
 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ช้ัน........ประถมศึกษาปีท่ี 2................. 

สาระที่ 1 :  ทัศนศิลป ์
มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ   และความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องาน
ศิลปะอย่างอิสระ   ช่ืนชม  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 



 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.  บรรยายรูปร่าง รูปทรงท่ี
พบในธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม 
2.  ระบุทัศนธาตุท่ีอยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์
โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง 
และรูปทรง 
3.  สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ 
โดยใช้ทัศนธาตุท่ีเน้นเส้น 
รูปร่าง 
4.  มีทักษะพื้นฐานในการใช้
วัสดุอุปกรณ์สร้างงาน 
 ทัศนศิลป์  3  มิติ 
5.  สร้างภาพปะติดโดยการ
ตัดหรือฉีกกระดาษ 
6.  วาดภาพเพื่อถ่ายทอด
เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว
ของตนเองและเพื่อนบ้าน 
7.  เลือกงานทัศนศิลป์และ
บรรยายถึงส่ิงท่ีมองเห็น 
รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 

1.  บรรยายรูปร่าง รูปทรงท่ี
พบในธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม 
2.  ระบุทัศนธาตุท่ีอยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์
โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง 
และรูปทรง 
3.  สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ 
โดยใช้ทัศนธาตุท่ีเน้นเส้น 
รูปร่าง 
4.  มีทักษะพื้นฐานในการใช้
วัสดุอุปกรณ์สร้างงาน 
 ทัศนศิลป์  3  มิติ 
5.  สร้างภาพปะติดโดยการ
ตัดหรือฉีกกระดาษ 
6.  วาดภาพเพื่อถ่ายทอด
เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว
ของตนเองและเพื่อนบ้าน 
7.  เลือกงานทัศนศิลป์และ
บรรยายถึงส่ิงท่ีมองเห็น 
รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 

1.  บรรยายรูปร่าง รูปทรงท่ี
พบในธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม 
2.  ระบุทัศนธาตุท่ีอยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น 
สี รูปร่าง และรูปทรง 
3.  สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง 
ๆ โดยใช้ทัศนธาตุท่ีเน้นเส้น
รูปร่าง 
4.  มีทักษะพื้นฐานในการใช้
วัสดุอุปกรณ์สร้างงาน 
 ทัศนศิลป์  3  มิติ 
5.  สร้างภาพปะติดโดยการ
ตัดหรือฉีกกระดาษ 
6.  วาดภาพเพื่อถ่ายทอด
เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว
ของตนเองและเพื่อนบ้าน 
7.  เลือกงานทัศนศิลป์และ
บรรยายถึงส่ิงท่ีมองเห็น 
รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 

1.  รูปร่าง รูปทรงท่ีพบใน
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม 
2.  ทัศนธาตุท่ีอยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น 
สี รูปร่าง และรูปทรง 
3. งานทัศนศิลป์ต่าง ๆ 
โดยใช้ทัศนธาตุท่ีเน้นเส้น
รูปร่าง 
4.  การใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้างงาน 
 ทัศนศิลป์  3  มิติ 
5.  ภาพปะติดโดยการตัด
หรือฉีกกระดาษ 
6.  การวาดภาพเพื่อ
ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
ครอบครัวของตนเองและ
เพื่อนบ้าน 
7. งานทัศนศิลป์และ
บรรยายถึงส่ิงท่ีมองเห็น 
รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

8.  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
เป็นรูปแบบงานโครงสร้าง 
     เคล่ือนไหว 
 

8.  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
เป็นรูปแบบงานโครงสร้าง 
     เคล่ือนไหว 
 

8.  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
เป็นรูปแบบงานโครงสร้าง
เคล่ือนไหว 

8.  งานทัศนศิลป์เป็น
รูปแบบงานโครงสร้าง
เคล่ือนไหว 

 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ 1 :  ทัศนศิลป ์
มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญา
ไทยและสากล 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  บอกความส าคัญของงาน
ทัศนศิลป์ท่ีพบเห็นใน 
ชีวิตประจ าวัน 
2.  อภิปรายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ ใน 
ท้องถิ่น โดยเน้นถึงวิธีการ
สร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ 
ท่ีใช้ 

1.  บอกความส าคัญของงาน
ทัศนศิลป์ท่ีพบเห็นใน 
ชีวิตประจ าวัน 
2.  อภิปรายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ ใน 
ท้องถิ่น โดยเน้นถึงวิธีการ
สร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ 
ท่ีใช้ 

1.  บอกความส าคัญของ
งานทัศนศิลป์ท่ีพบเห็นใน 
ชีวิตประจ าวัน 
2.  อภิปรายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ ใน 
ท้องถิ่น โดยเน้นถึงวิธีการ
สร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ 
ท่ีใช้ 

1.  งานทัศนศิลป์ท่ีพบเห็น
ในชีวิตประจ าวัน 
2.  งานทัศนศิลป์ประเภท
ต่างๆ ในท้องถิ่น โดยเน้น
ถึงวิธีการสร้างงานและ
วัสดุอุปกรณ์ 
ท่ีใช้ 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ 2:  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  จ าแนกแหล่งก าเนิดของ
เสียงท่ีได้ยิน 
2.  จ าแนกคุณสมบัติของ
เสียงสูง – ต่ า ดัง – เบา ยาว 
– ส้ัน ของดนตรี 
3.  เคาะจังหวะหรือ
เคล่ือนไหวร่างกายให้
สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง 
4.  ร้องเพลงง่าย ๆ ท่ี
เหมาะสมกับวัย 
5.  บอกความหมายและ
ความส าคัญของเพลงท่ีได้ยิน 

1.  จ าแนกแหล่งก าเนิดของ
เสียงท่ีได้ยิน 
2.  จ าแนกคุณสมบัติของเสียง
สูง – ต่ า ดัง – เบา ยาว – ส้ัน 
ของดนตรี 
3.  เคาะจังหวะหรือ
เคล่ือนไหวร่างกายให้
สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง 
4.  ร้องเพลงง่าย ๆ ท่ี
เหมาะสมกับวัย 
5.  บอกความหมายและ
ความส าคัญของเพลงท่ีได้ยิน 

1.  จ าแนกแหล่งก าเนิดของ
เสียงท่ีได้ยิน 
2.  จ าแนกคุณสมบัติของ
เสียงสูง – ต่ า ดัง – เบา 
ยาว – ส้ัน ของดนตรี 
3.  เคาะจังหวะหรือ
เคล่ือนไหวร่างกายให้
สอดคล้องกับเนื้อหาของ
เพลง 
4.  ร้องเพลงง่าย ๆ ท่ี
เหมาะสมกับวัย 

1.  แหล่งก าเนิดของเสียง
ท่ีได้ยิน 
2.  คุณสมบัติของเสียงสูง 
– ต่ า ดัง – เบา ยาว – ส้ัน 
ของดนตรี 
3.  จังหวะหรือเคล่ือนไหว
ร่างกายให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาของเพลง 
4.  เพลงง่าย ๆ ท่ี
เหมาะสมกับวัย 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

5.  บอกความหมายและ
ความส าคัญของเพลงท่ีได้ยิน 

5.  ความหมายและ
ความส าคัญของเพลงท่ีได้
ยิน 

 

 

สาระที่ 2:  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. บอกความสัมพันธ์ของ
เสียงร้อง  เสียงเครื่องดนตรี
ในเพลงท้องถิ่นโดยใช้ค าง่าย 
ๆ  
2.  แสดงและเข้าร่วมกิจกรรม
ทางดนตรีในท้องถิ่น 
 

1. บอกความสัมพันธ์ของเสียง
ร้อง  เสียงเครื่องดนตรีใน
เพลงท้องถิ่นโดยใช้ค าง่าย ๆ  
2.  แสดงและเข้าร่วมกิจกรรม
ทางดนตรีในท้องถิ่น 
 
 

1. บอกความสัมพันธ์ของ
เสียงร้อง  เสียงเครื่องดนตรี
ในเพลงท้องถิ่นโดยใช้ค าง่าย 
ๆ  
2.  แสดงและเข้าร่วม
กิจกรรมทางดนตรีใน
ท้องถิ่น 
ยิน 

1. ความสัมพันธ์ของเสียง
ร้อง  เสียงเครื่องดนตรีใน
เพลงท้องถิ่นโดยใช้ค าง่าย 
ๆ  
2.  ร่วมกิจกรรมทางดนตรี
ในท้องถิ่น 
ยิน 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
สาระที่ 3:  นาฏศิลป ์
มาตรฐาน ศ 3.1  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. เคล่ือนไหวขณะอยู่กับท่ี
และเคล่ือนท่ี 
2.  แสดงการเคล่ือนไหวท่ี
สะท้อนอารมณ์ของตนเอง
อย่างอิสระ 
3.  แสดงท่าทางเพื่อส่ือ
ความหมายแทนค าพูด 
4.  แสดงท่าทางประกอบ
จังหวะอย่างสร้างสรรค์ 
5.  ระบุมารยาทในการชม
การแสดง 
 

1. เคล่ือนไหวขณะอยู่กับท่ี
และเคล่ือนท่ี 
2.  แสดงการเคล่ือนไหวท่ี
สะท้อนอารมณ์ของตนเอง
อย่างอิสระ 
3.  แสดงท่าทางเพื่อส่ือ
ความหมายแทนค าพูด 
4.  แสดงท่าทางประกอบ
จังหวะอย่างสร้างสรรค์ 
5.  ระบุมารยาทในการชมการ
แสดง 
 

1. เคล่ือนไหวขณะอยู่กับท่ี
และเคล่ือนท่ี 
2.  แสดงการเคล่ือนไหวท่ี
สะท้อนอารมณ์ของตนเอง
อย่างอิสระ 
3.  แสดงท่าทางเพื่อส่ือ
ความหมายแทนค าพูด 
4.  แสดงท่าทางประกอบ
จังหวะอย่างสร้างสรรค์ 
5.  ระบุมารยาทในการชม
การแสดง 
 

1. เคล่ือนไหวขณะอยู่กับท่ี
และเคล่ือนท่ี 
2.  การเคล่ือนไหวท่ี
สะท้อนอารมณ์ของตนเอง
อย่างอิสระ 
3.  ท่าทางเพื่อส่ือ
ความหมายแทนค าพูด 
4.  ท่าทางประกอบจังหวะ
อย่างสร้างสรรค์ 
5.  มารยาทในการชมการ
แสดง 
 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 

 

 

 

สาระที่ 3:  นาฏศิลป ์



 

มาตรฐาน ศ 3.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  ระบุและเล่นการละเล่น
พื้นบ้าน 
2.  เช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นใน
การละเล่นพื้นบ้านกับส่ิงท่ีพบ
เห็นในการด ารงชีวิตของคน
ไทย 
3.  ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบและ
ภาคภูมิใจในการละเล่น
พื้นบ้าน 

1.  ระบุและเล่นการละเล่น
พื้นบ้าน 
2.  เช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นใน
การละเล่นพื้นบ้านกับส่ิงท่ีพบ
เห็นในการด ารงชีวิตของคน
ไทย 
3.  ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบและ
ภาคภูมิใจในการละเล่น
พื้นบ้าน 

1.  ระบุและเล่นการละเล่น
พื้นบ้าน 
2.  เช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นใน
การละเล่นพื้นบ้านกับส่ิงท่ี
พบเห็นในการด ารงชีวิตของ
คนไทย 
3.  ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบและ
ภาคภูมิใจในการละเล่น
พื้นบ้าน 

1.  การละเล่นพื้นบ้าน 
2.  การละเล่นพื้นบ้านกับ
ส่ิงท่ีพบเห็นในการ
ด ารงชีวิตของคนไทย 
3.  ส่ิงท่ีช่ืนชอบและ
ภาคภูมิใจในการละเล่น
พื้นบ้าน 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

ช้ัน........ประถมศึกษาปีท่ี 3................. 

สาระที่ 1 :  ทัศนศิลป ์



 

มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ   และความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องาน
ศิลปะอย่างอิสระ   ช่ืนชม  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. บรรยายรูปร่าง รูปทรงใน
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และ        
งานทัศนศิลป์ 
2. ระบุวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้สร้าง
ผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
3. จ าแนกทัศนธาตุของส่ิงต่าง 
ๆ ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
และ 
งานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง
เส้น สี รูปร่าง รูปทรง และ
พื้นผิว 
4. วาดภาพระบายสีส่ิงของ
รอบตัว  
5. มีทักษะพื้นฐานในการใช้
วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งาน
ปั้น 
6. วาดภาพถ่ายทอดความคิด 
ความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิต
จริง โดยใช้เส้น รูปร่าง 
รูปทรง สี และพื้นผิว 

1. บรรยายรูปร่าง รูปทรงใน
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และ        
งานทัศนศิลป์ 
2. ระบุวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้สร้าง
ผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
3. จ าแนกทัศนธาตุของส่ิงต่าง 
ๆ ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
และ 
งานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น 
สี รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว 
4. วาดภาพระบายสีส่ิงของ
รอบตัว  
5. มีทักษะพื้นฐานในการใช้
วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งาน
ปั้น 
6. วาดภาพถ่ายทอดความคิด 
ความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิต
จริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง 
สี และพื้นผิว 

1. บรรยายรูปร่าง รูปทรงใน
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และ
งานทัศนศิลป์ 
2. ระบุวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้
สร้างผลงานเมื่อชมงาน
ทัศนศิลป์ 
3. จ าแนกทัศนธาตุของส่ิง
ต่าง ๆ ในธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น 
สี รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว 
4. วาดภาพระบายสีส่ิงของ
รอบตัว  
5. มีทักษะพื้นฐานในการใช้
วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งาน
ปั้น 
6. วาดภาพถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึกจาก
เหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้

1. รูปร่าง รูปทรงใน
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
และงานทัศนศิลป์ 
2. วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้สร้าง
ผลงานเมื่อชมงาน
ทัศนศิลป์ 
3. ทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆ 
ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
และงานทัศนศิลป์โดยเน้น
เรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง 
และพื้นผิว 
4. การวาดภาพระบายสี
ส่ิงของรอบตัว  
5. การใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้างสรรค์งานปั้น 
6. การวาดภาพถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึกจาก
เหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้
เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และ
พื้นผิว 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

7. บรรยายเหตุผลและวิธีการ
ในการสร้างงานทัศนศิลป์  
โดยเน้นถึงเทคนิค และวัสดุ
อุปกรณ์ 
8. ระบุส่ิงท่ีช่ืมชมและส่ิงท่ี
ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์
ของตนเอง 
9. ระบุและจัดกลุ่มของภาพ
ตามทัศนธาตุท่ีเน้นใน 
งานทัศนศิลป์นั้น ๆ  
10. บรรยายลักษณะรูปร่าง 
รูปทรงในงานการออกแบบส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีมีในบ้านและโรงเรียน 
 

7. บรรยายเหตุผลและวิธีการ
ในการสร้างงานทัศนศิลป์  
โดยเน้นถึงเทคนิค และวัสดุ
อุปกรณ์ 
8. ระบุส่ิงท่ีช่ืมชมและส่ิงท่ี
ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์
ของตนเอง 
9. ระบุและจัดกลุ่มของภาพ
ตามทัศนธาตุท่ีเน้นใน 
งานทัศนศิลป์นั้น ๆ  
10. บรรยายลักษณะรูปร่าง 
รูปทรงในงานการออกแบบส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีมีในบ้านและโรงเรียน 
 

เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และ
พื้นผิว 
7. บรรยายเหตุผลและ
วิธีการในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์  
โดยเน้นถึงเทคนิค และวัสดุ
อุปกรณ์ 
8. ระบุส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ี
ควรปรับปรุงในงาน
ทัศนศิลป์ของตนเอง 
9. ระบุและจัดกลุ่มของภาพ
ตามทัศนธาตุท่ีเน้นใน 
งานทัศนศิลป์นั้น ๆ  
10. บรรยายลักษณะรูปร่าง 
รูปทรงในงานการออกแบบส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีมีในบ้านและโรงเรียน 
 

7. เหตุผลและวิธีการใน
การสร้างงานทัศนศิลป์  
โดยเน้นถึงเทคนิค และ
วัสดุอุปกรณ์ 
8. ส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงในงานทัศนศิลป์
ของตนเอง 
9. ภาพตามทัศนธาตุท่ีเน้น
ในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ  
10. ลักษณะรูปร่าง รูปทรง
ในงานการออกแบบส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีมีในบ้านและโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ 1 :  ทัศนศิลป ์
มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญา
ไทยและสากล 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. เล่าถึงท่ีมาของงาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
2. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

1. เล่าถึงท่ีมาของงาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
2. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

1. เล่าถึงท่ีมาของงาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
2. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ และวิธีการสร้าง
งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

1. งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
2. วัสดุอุปกรณ์ และ
วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์
ในท้องถิ่น 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
สาระที่ 2:  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  ระบุรูปร่างลักษณะของ
เครื่องดนตรีท่ีเห็นและได้ยิน
ในชีวิตประจ าวัน 
2.  ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์
แทนเสียงและจังหวะเคาะ 
3.  บอกบทบาทหน้าท่ีของ
เพลงท่ีได้ยิน 
4.  ขับร้องและบรรเลงดนตรี
ง่าย ๆ  
5.  เคล่ือนไหวท่าทาง
สอดคล้องกับอารมณ์ของ
เพลงท่ีฟัง 
6.  แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเสียงดนตรี  เสียงขับ
ร้องของตนเองและผู้อื่น 

1.  ระบุรูปร่างลักษณะของ
เครื่องดนตรีท่ีเห็นและได้ยิน
ในชีวิตประจ าวัน 
2.  ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์
แทนเสียงและจังหวะเคาะ 
3.  บอกบทบาทหน้าท่ีของ
เพลงท่ีได้ยิน 
4.  ขับร้องและบรรเลงดนตรี
ง่าย ๆ  
5.  เคล่ือนไหวท่าทาง
สอดคล้องกับอารมณ์ของ
เพลงท่ีฟัง 
6.  แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเสียงดนตรี  เสียงขับ
ร้องของตนเองและผู้อื่น 

1.  ระบุรูปร่างลักษณะของ
เครื่องดนตรีท่ีเห็นและได้ยิน
ในชีวิตประจ าวัน 
2.  ใช้รูปภาพหรือ
สัญลักษณ์แทนเสียงและ
จังหวะเคาะ 
3.  บอกบทบาทหน้าท่ีของ
เพลงท่ีได้ยิน 
4.  ขับร้องและบรรเลง
ดนตรีง่าย ๆ  
5.  เคล่ือนไหวท่าทาง
สอดคล้องกับอารมณ์ของ
เพลงท่ีฟัง 

1. รูปร่างลักษณะของ
เครื่องดนตรีท่ีเห็นและได้
ยินในชีวิตประจ าวัน 
2.  ใช้รูปภาพหรือ
สัญลักษณ์แทนเสียงและ
จังหวะเคาะ 
3.  บทบาทหน้าท่ีของ
เพลงท่ีได้ยิน 
4.  ขับร้องและบรรเลง
ดนตรีง่าย ๆ  
5.  ท่าทางสอดคล้องกับ
อารมณ์ของเพลงท่ีฟัง 
6.  เสียงดนตรี  เสียงขับ
ร้องของตนเองและผู้อื่น 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

7.  น าดนตรีไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือโอกาสต่าง 
ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

7.  น าดนตรีไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือโอกาสต่าง 
ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

6.  แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเสียงดนตรี  เสียง
ขับร้องของตนเองและผู้อื่น 
7.  น าดนตรีไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือโอกาส
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

7.  น าดนตรีไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือโอกาส
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ 2:  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 

1.  ระบุลักษณะเด่นและ
เอกลักษณ์ของดนตรีใน
ท้องถิ่น 
2.  ระบุความส าคัญและ
ประโยชน์ของดนตรีต่อการ
ด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 

1.  ระบุลักษณะเด่นและ
เอกลักษณ์ของดนตรีใน
ท้องถิ่น 
2.  ระบุความส าคัญและ
ประโยชน์ของดนตรีต่อการ
ด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 

1.  ระบุลักษณะเด่นและ
เอกลักษณ์ของดนตรีใน
ท้องถิ่น 
2.  ระบุความส าคัญและ
ประโยชน์ของดนตรีต่อการ
ด าเนินชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น 

1.  ลักษณะเด่นและ
เอกลักษณ์ของดนตรีใน
ท้องถิ่น 
2.  ความส าคัญและ
ประโยชน์ของดนตรีต่อ
การด าเนินชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ 3:  นาฏศิลป ์
มาตรฐาน ศ 3.1  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  สร้างสรรค์การเคล่ือนไหว
ในรูปแบบต่าง ๆ ใน
สถานการณ์ส้ัน ๆ  

1.  สร้างสรรค์การเคล่ือนไหว
ในรูปแบบต่าง ๆ ใน
สถานการณ์ส้ัน ๆ  

1.  สร้างสรรค์การเคล่ือนไหว
ในรูปแบบต่าง ๆ ใน
สถานการณ์ส้ัน ๆ  

1.  การเคล่ือนไหวใน
รูปแบบต่าง ๆ ใน
สถานการณ์ส้ัน ๆ  

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 



 

2.  แสดงท่าทางประกอบ
เพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ 
3.  เปรียบเทียบบทบาท
หน้าท่ีของผู้แสดงและผู้ชม 
4.  มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
แสดงท่ีเหมาะสมกับวัย 
5.  บอกประโยชน์ของการ
แสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2.  แสดงท่าทางประกอบ
เพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ 
3.  เปรียบเทียบบทบาท
หน้าท่ีของผู้แสดงและผู้ชม 
4.  มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
แสดงท่ีเหมาะสมกับวัย 
5.  บอกประโยชน์ของการ
แสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2.  แสดงท่าทางประกอบ
เพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ 
3.  เปรียบเทียบบทบาท
หน้าท่ีของผู้แสดงและผู้ชม 
4.  มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย 
5.  บอกประโยชน์ของการ
แสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2.  ท่าทางประกอบเพลง
ตามรูปแบบนาฏศิลป์ 
3.  บทบาทหน้าท่ีของผู้
แสดงและผู้ชม 
4.  ร่วมในกิจกรรมการ
แสดงท่ีเหมาะสมกับวัย 
5.  การแสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 

 

 

 

สาระที่ 3:  นาฏศิลป ์
มาตรฐาน ศ 3.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. เล่าการแสดงนาฏศิลป์ท่ี
เคยเห็นในท้องถิ่น 
2. ระบุส่ิงท่ีเป็นลักษณะเด่น
และเอกลักษณ์ของการแสดง
นาฏศิลป์ 

1. เล่าการแสดงนาฏศิลป์ท่ี
เคยเห็นในท้องถิ่น 
2. ระบุส่ิงท่ีเป็นลักษณะเด่น
และเอกลักษณ์ของการแสดง
นาฏศิลป์ 

1. เล่าการแสดงนาฏศิลป์ท่ี
เคยเห็นในท้องถิ่น 
2. ระบุส่ิงท่ีเป็นลักษณะเด่น
และเอกลักษณ์ของการ
แสดงนาฏศิลป์ 

1. นาฏศิลป์ท่ีเคยเห็นใน
ท้องถิ่น 
2. ส่ิงท่ีเป็นลักษณะเด่น
และเอกลักษณ์ของการ
แสดงนาฏศิลป์ 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

3. อธิบายความส าคัญของ
การแสดงนาฏศิลป์ 

3. อธิบายความส าคัญของการ
แสดงนาฏศิลป์ 

3. อธิบายความส าคัญของ
การแสดงนาฏศิลป์ 

3. ความส าคัญของการ
แสดงนาฏศิลป์ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ช้ัน........ประถมศึกษาปีท่ี 4................. 

สาระที่ 1 :  ทัศนศิลป ์
มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ   และความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องาน
ศิลปะอย่างอิสระ   ช่ืนชม  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. เปรียบเทียบรูปลักษณะ
ของรูปร่าง รูปทรงใน 
ธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม และ
งานทัศนศิลป ์

1. เปรียบเทียบรูปลักษณะ
ของรูปร่าง รูปทรงใน 
ธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม และ
งานทัศนศิลป ์

1. เปรียบเทียบ
รูปลักษณะของรูปร่าง 
รูปทรงใน 
ธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม 
และงานทัศนศิลป ์

1. ลักษณะของรูปร่าง 
รูปทรงใน 
ธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม 
และงานทัศนศิลป ์

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 



 

2. อภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสวีรรณะอุ่น
และสวีรรณะเยน็ที่มีต่อ
อารมณ์ของมนุษย์ 
3. จ าแนกทัศนธาตุของสิง่
ต่าง ๆ ในธรรมชาต ิ 
สิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศลิป ์โดยเน้นเร่ืองเส้น 
สี รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว 
และพ้ืนที่วา่ง 
4. มีทักษะพ้ืนฐานในการ
ใช้วัสด ุอุปกรณ์สร้างสรรค์
งานพิมพ์ภาพ 
5. มีทักษะพ้ืนฐานในการ
ใช้วัสด ุอุปกรณ์สร้างสรรค์
งานวาดภาพระบายส ี
6. บรรยายลักษณะของ
ภาพ โดยเน้นเร่ืองการจัด 
ระยะ ความลึก น้ าหนัก 
และแสงเงาในภาพ 
7. วาดภาพระบายส ีโดย
ใช้สีวรรณะอุ่นและ              
สีวรรณะเยน็ ถ่ายทอด
ความรู้สึกและจินตนาการ 
8. เปรียบเทียบความคิด 
ความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่าน 

2. อภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสวีรรณะอุ่น
และสวีรรณะเยน็ที่มีต่อ
อารมณ์ของมนุษย์ 
3. จ าแนกทัศนธาตุของสิง่
ต่าง ๆ ในธรรมชาต ิ 
สิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศลิป ์โดยเน้นเรื่องเส้น 
สี รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว 
และพ้ืนที่วา่ง 
4. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้
วัสด ุอุปกรณ์สร้างสรรค์
งานพิมพ์ภาพ 
5. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้
วัสด ุอุปกรณ์สร้างสรรค์
งานวาดภาพระบายส ี
6. บรรยายลักษณะของ
ภาพ โดยเน้นเร่ืองการจัด 
ระยะ ความลึก น้ าหนัก 
และแสงเงาในภาพ 
7. วาดภาพระบายส ีโดยใช้
สีวรรณะอุ่นและ              
สีวรรณะเยน็ ถ่ายทอด
ความรู้สึกและจินตนาการ 
8. เปรียบเทียบความคิด 
ความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่าน 

2. อภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสวีรรณะอุ่น
และสวีรรณะเยน็ที่มีต่อ
อารมณ์ของมนุษย์ 
3. จ าแนกทัศนธาตุของสิง่
ต่าง ๆ ในธรรมชาต ิ 
สิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศลิป ์โดยเน้นเรื่อง
เส้น 
สี รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว 
และพ้ืนที่วา่ง 
4. มีทักษะพ้ืนฐานในการ
ใช้วัสด ุอุปกรณ์
สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 
5. มีทักษะพ้ืนฐานในการ
ใช้วัสด ุอุปกรณ์
สร้างสรรค์งานวาดภาพ
ระบายส ี
6. บรรยายลักษณะของ
ภาพ โดยเน้นเร่ืองการจัด 
ระยะ ความลึก น้ าหนัก 
และแสงเงาในภาพ 
7. วาดภาพระบายส ีโดย
ใช้สีวรรณะอุ่นและ              
สีวรรณะเยน็ ถ่ายทอด
ความรู้สึกและจินตนาการ 

2. อิทธิพลของสวีรรณะ
อุ่นและสีวรรณะเย็นที่มี
ต่ออารมณ์ของมนุษย ์
3. ทัศนธาตุของสิง่ต่าง 
ๆ ในธรรมชาต ิ 
สิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศลิป ์โดยเน้นเร่ือง
เส้นส ีรูปร่าง รูปทรง 
พ้ืนผิว และพ้ืนที่วา่ง 
4. การใช้วัสด ุอุปกรณ์
สร้างสรรค์งานพิมพ์
ภาพ 
5. การใช้วัสด ุอุปกรณ์
สร้างสรรค์งานวาดภาพ
ระบายส ี
6. ลักษณะของภาพ 
โดยเน้นเร่ืองการจัด 
ระยะ ความลึก น้ าหนัก 
และแสงเงาในภาพ 
7. การวาดภาพระบายส ี
โดยใชส้ีวรรณะอุ่นและ              
สีวรรณะเยน็ ถ่ายทอด
ความรู้สึกและ
จินตนาการ 
8. งานทัศนศลิป์ของ
ตนเองและบคุคลอื่น 

5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

งานทัศนศิลป์ของตนเอง
และบคุคลอื่น 
9. เลือกใชว้รรณะสีเพื่อ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก 
ในการสร้างงานทัศนศิลป ์
 

งานทัศนศิลป์ของตนเอง
และบคุคลอื่น 
9. เลือกใชว้รรณะสีเพื่อ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก 
ในการสร้างงานทัศนศิลป ์

8. เปรียบเทียบความคิด 
ความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่าน 
งานทัศนศิลป์ของตนเอง
และบคุคลอื่น 
9. เลือกใชว้รรณะสีเพื่อ
ถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกในการสร้างงาน
ทัศนศลิป ์

9. การใช้วรรณะสีเพื่อ
ถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกในการสร้าง
งานทัศนศิลป ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สาระที่ 1 :  ทัศนศิลป ์
มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญา
ไทยและสากล 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ระบุและอภปิราย
เกี่ยวกับงานทัศนศิลป ์ 
ในเหตุการณ์และงานเฉลิม
ฉลองของวัฒนธรรม 
ในท้องถิ่น 
2. บรรยายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศลิป์ที่มาจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

1. ระบุและอภปิราย
เกี่ยวกับงานทัศนศิลป ์ 
ในเหตุการณ์และงานเฉลิม
ฉลองของวัฒนธรรม 
ในท้องถิ่น 
2. บรรยายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศลิป์ที่มาจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

1. ระบุและอภปิราย
เกี่ยวกับงานทัศนศิลป ์ 
ในเหตุการณ์และงาน
เฉลิมฉลองของวฒันธรรม 
ในท้องถิ่น 
2. บรรยายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศลิป์ที่มาจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

1. งานทัศนศลิป ์ 
ในเหตุการณ์และงาน
เฉลิมฉลองของ
วัฒนธรรม 
ในท้องถิ่น 
2. งานทัศนศลิปท์ี่มา
จากวัฒนธรรมต่าง ๆ 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ 2:  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 

1.  ระบุรูปร่างลักษณะของ
เครื่องดนตรีท่ีเห็นและได้ยิน
ในชีวิตประจ าวัน 
2.  ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์
แทนเสียงและจังหวะเคาะ 
3.  บอกบทบาทหน้าท่ีของ
เพลงท่ีได้ยิน 
4.  ขับร้องและบรรเลงดนตรี
ง่าย ๆ  
5.  เคล่ือนไหวท่าทาง
สอดคล้องกับอารมณ์ของ
เพลงท่ีฟัง 
6.  แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเสียงดนตรี  เสียงขับ
ร้องของตนเองและผู้อื่น 
7.  น าดนตรีไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือโอกาสต่าง 
ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

1.  ระบุรูปร่างลักษณะของ
เครื่องดนตรีท่ีเห็นและได้ยิน
ในชีวิตประจ าวัน 
2.  ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์
แทนเสียงและจังหวะเคาะ 
3.  บอกบทบาทหน้าท่ีของ
เพลงท่ีได้ยิน 
4.  ขับร้องและบรรเลงดนตรี
ง่าย ๆ  
5.  เคล่ือนไหวท่าทาง
สอดคล้องกับอารมณ์ของ
เพลงท่ีฟัง 
6.  แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเสียงดนตรี  เสียงขับ
ร้องของตนเองและผู้อื่น 
7.  น าดนตรีไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือโอกาสต่าง 
ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

1.  ระบุรูปร่างลักษณะของ
เครื่องดนตรีท่ีเห็นและได้ยิน
ในชีวิตประจ าวัน 
2.  ใช้รูปภาพหรือ
สัญลักษณ์แทนเสียงและ
จังหวะเคาะ 
3.  บอกบทบาทหน้าท่ีของ
เพลงท่ีได้ยิน 
4.  ขับร้องและบรรเลง
ดนตรีง่าย ๆ  
5.  เคล่ือนไหวท่าทาง
สอดคล้องกับอารมณ์ของ
เพลงท่ีฟัง 
6.  แสดงความคิดเห็น
เกีย่วกับเสียงดนตรี  เสียง
ขับร้องของตนเองและผู้อื่น 
7.  น าดนตรีไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือโอกาส
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

1.  รูปร่างลักษณะของ
เครื่องดนตรีท่ีเห็นและได้
ยินในชีวิตประจ าวัน 
2.  การใช้รูปภาพหรือ
สัญลักษณ์แทนเสียงและ
จังหวะเคาะ 
3.  บทบาทหน้าท่ีของ
เพลงท่ีได้ยิน 
4.  การขับร้องและบรรเลง
ดนตรีง่าย ๆ  
5.  ท่าทางสอดคล้องกับ
อารมณ์ของเพลงท่ีฟัง 
6.  เสียงดนตรี  เสียงขับ
ร้องของตนเองและผู้อื่น 
7.  การน าดนตรีไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือโอกาส
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ 2:  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  ระบุลักษณะเด่นและ
เอกลักษณ์ของดนตรีใน
ท้องถิ่น 
2.  ระบุความส าคัญและ
ประโยชน์ของดนตรีต่อการ
ด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 

1.  ระบุลักษณะเด่นและ
เอกลักษณ์ของดนตรีใน
ท้องถิ่น 
2.  ระบุความส าคัญและ
ประโยชน์ของดนตรีต่อการ
ด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 

1.  ระบุลักษณะเด่นและ
เอกลักษณ์ของดนตรีใน
ท้องถิ่น 
2.  ระบุความส าคัญและ
ประโยชน์ของดนตรีต่อการ
ด าเนินชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น 

1.  ลักษณะเด่นและ
เอกลักษณ์ของดนตรีใน
ท้องถิ่น 
2.  ความส าคัญและ
ประโยชน์ของดนตรีต่อ
การด าเนินชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
สาระที่ 3:  นาฏศิลป ์
มาตรฐาน ศ 3.1  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  สร้างสรรค์การเคล่ือนไหว
ในรูปแบบต่าง ๆ ใน
สถานการณ์ส้ัน ๆ  
2.  แสดงท่าทางประกอบ
เพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ 
3.  เปรียบเทียบบทบาท
หน้าท่ีของผู้แสดงและผู้ชม 
4.  มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
แสดงท่ีเหมาะสมกับวัย 
5.  บอกประโยชน์ของการ
แสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.  สร้างสรรค์การเคล่ือนไหว
ในรูปแบบต่าง ๆ ใน
สถานการณ์ส้ัน ๆ  
2.  แสดงท่าทางประกอบ
เพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ 
3.  เปรียบเทียบบทบาท
หน้าท่ีของผู้แสดงและผู้ชม 
4.  มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
แสดงท่ีเหมาะสมกับวัย 
5.  บอกประโยชน์ของการ
แสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.  สร้างสรรค์การเคล่ือนไหว
ในรูปแบบต่าง ๆ ใน
สถานการณ์ส้ัน ๆ  
2.  แสดงท่าทางประกอบ
เพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ 
3.  เปรียบเทียบบทบาท
หน้าท่ีของผู้แสดงและผู้ชม 
4.  มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย 
5.  บอกประโยชน์ของการ
แสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.  การเคล่ือนไหวใน
รูปแบบต่าง ๆ ใน
สถานการณ์ส้ัน ๆ  
2. ท่าทางประกอบเพลง
ตามรูปแบบนาฏศิลป์ 
3.  บทบาทหน้าท่ีของผู้
แสดงและผู้ชม 
4.  ร่วมในกิจกรรมการ
แสดงท่ีเหมาะสมกับวัย 
5.  ประโยชน์ของการ
แสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 

 

 

 



 

สาระที่ 3:  นาฏศิลป ์
มาตรฐาน ศ 3.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. เล่าการแสดงนาฏศิลป์ท่ี
เคยเห็นในท้องถิ่น 
2. ระบุส่ิงท่ีเป็นลักษณะเด่น
และเอกลักษณ์ของการแสดง
นาฏศิลป์ 
3. อธิบายความส าคัญของ
การแสดงนาฏศิลป์ 

1. เล่าการแสดงนาฏศิลป์ท่ี
เคยเห็นในท้องถิ่น 
2. ระบุส่ิงท่ีเป็นลักษณะเด่น
และเอกลักษณ์ของการแสดง
นาฏศิลป์ 
3. อธิบายความส าคัญของการ
แสดงนาฏศิลป์ 

1. เล่าการแสดงนาฏศิลป์ท่ี
เคยเห็นในท้องถิ่น 
2. ระบุส่ิงท่ีเป็นลักษณะเด่น
และเอกลักษณ์ของการ
แสดงนาฏศิลป์ 
3. อธิบายความส าคัญของ
การแสดงนาฏศิลป์ 

1. นาฏศิลป์ท่ีเคยเห็นใน
ท้องถิ่น 
2. ส่ิงท่ีเป็นลักษณะเด่น
และเอกลักษณ์ของการ
แสดงนาฏศิลป์ 
3. ความส าคัญของการ
แสดงนาฏศิลป์ 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ช้ัน........ประถมศึกษาปีท่ี 5................. 



 

สาระที่ 1 :  ทัศนศิลป ์
มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ   และความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องาน
ศิลปะอย่างอิสระ   ช่ืนชม  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ 
ต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ท่ี
ปรากฏในส่ิงแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์ 
2. เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างงานทัศนศิลป์ท่ี
สร้างสรรค์ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ 
และวิธีการท่ีต่างกัน 
3. วาดภาพ โดยใช้เทคนิค
ของแสงเงา น้ าหนัก และ
วรรณะสี 
4. สร้างสรรค์งานปั้นจากดิน
น้ ามันหรือดินเหนียว โดยเน้น
การถ่ายทอดจินตนาการ 
5. สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 
โดยเน้นการจัดวางต าแหน่ง 
ของส่ิงต่าง ๆ ในภาพ 
6. ระบุปัญหาในการจัด
องค์ประกอบศิลป์และการส่ือ
ความหมายในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเอง และบอกวิธีการ
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

1. บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ 
ต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ท่ี
ปรากฏในส่ิงแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์ 
2. เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างงานทัศนศิลป์ท่ี
สร้างสรรค์ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ 
และวิธีการท่ีต่างกัน 
3. วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของ
แสงเงา น้ าหนัก และวรรณะสี 
4. สร้างสรรค์งานปั้นจากดิน
น้ ามันหรือดินเหนียว โดยเน้น
การถ่ายทอดจินตนาการ 
5. สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 
โดยเน้นการจัดวางต าแหน่ง 
ของส่ิงต่าง ๆ ในภาพ 
6. ระบุปัญหาในการจัด
องค์ประกอบศิลป์และการส่ือ
ความหมายในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุง
งานให้ดีขึ้น 

1. บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ 
ต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ท่ี
ปรากฏในส่ิงแวดล้อมและ
งานทัศนศิลป์ 
2. เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างงาน
ทัศนศิลป์ท่ีสร้างสรรค์ด้วย
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการท่ี
ต่างกัน 
3. วาดภาพ โดยใช้เทคนิค
ของแสงเงา น้ าหนัก และ
วรรณะสี 
4. สร้างสรรค์งานปั้นจากดิน
น้ ามันหรือดินเหนียว โดย
เน้นการถ่ายทอดจินตนาการ 
5. สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 
โดยเน้นการจัดวางต าแหน่ง 
ของส่ิงต่าง ๆ ในภาพ 
6. ระบุปัญหาในการจัด
องค์ประกอบศิลป์และการส่ือ
ความหมายในงานทัศนศิลป์

1. จังหวะ ต าแหน่งของส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีปรากฏใน
ส่ิงแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์ 
2. ความแตกต่างระหว่าง
งานทัศนศิลป์ท่ีสร้างสรรค์
ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ และ
วิธีการท่ีต่างกัน 
3. การวาดภาพโดยใช้
เทคนิคของแสงเงา 
น้ าหนัก และวรรณะสี 
4. งานปั้นจากดินน้ ามัน
หรือดินเหนียว โดยเน้น
การถ่ายทอดจินตนาการ 
5. งานพิมพ์ภาพ โดยเน้น
การจัดวางต าแหน่ง 
ของส่ิงต่าง ๆ ในภาพ 
6. ปัญหาในการจัด
องค์ประกอบศิลป์และการส่ือ
ความหมายในงานทัศนศิลป์
ของตนเอง และบอกวิธีการ
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

7. บรรยายประโยชน์และ
คุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีมี
ผลต่อชีวิตของคนในสังคม 
 

7. บรรยายประโยชน์และ
คุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีมี
ผลต่อชีวิตของคนในสังคม 
 

ของตนเอง และบอกวิธีการ
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
7. บรรยายประโยชน์และ
คุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีมี
ผลต่อชีวิตของคนในสังคม 

7. ประโยชน์และคุณค่า
ของงานทัศนศิลป์ท่ีมีผล
ต่อชีวิตของคนในสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ 1 :  ทัศนศิลป ์
มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญา
ไทยและสากล 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  ระบุและบรรยายเกี่ยวกับ
ลักษณะรูปแบบของงาน
ทัศนศิลป์ 
ในแหล่งเรียนรู้หรือ
นิทรรศการศิลปะ  

1.  ระบุและบรรยายเกี่ยวกับ
ลักษณะรูปแบบของงาน
ทัศนศิลป์ 
ในแหล่งเรียนรู้หรือ
นิทรรศการศิลปะ  
2. อภิปรายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

1.  ระบุและบรรยาย
เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของ
งานทัศนศิลป์ 
ในแหล่งเรียนรู้หรือ
นิทรรศการศิลปะ  
2. อภิปรายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์ท่ีสะท้อน

1.  ลักษณะรูปแบบของ
งานทัศนศิลป์ 
ในแหล่งเรียนรู้หรือ
นิทรรศการศิลปะ  
2. งานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

2. อภิปรายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ 2:  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ระบุองค์ประกอบดนตรีใน
เพลงท่ีใช้ในการส่ืออารมณ์ 

2. จ าแนกลักษณะของเสียง
ขับร้องและเครื่องดนตรีท่ี
อยู่ใน  วงดนตรีประเภท
ต่าง ๆ 

3. อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทย
และสากล 5 ระดับเสียง 

1. ระบุองค์ประกอบดนตรีใน
เพลงท่ีใช้ในการส่ืออารมณ์ 

2. จ าแนกลักษณะของเสียง
ขับร้องและเครื่องดนตรีท่ี
อยู่ใน  วงดนตรีประเภท
ต่าง ๆ 

3. อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทย
และสากล 5 ระดับเสียง 

1. ระบุองค์ประกอบดนตรี
ในเพลงท่ีใช้ในการส่ือ
อารมณ์ 

2. จ าแนกลักษณะของเสียง
ขับร้องและเครื่องดนตรีท่ี
อยู่ใน  วงดนตรีประเภท
ต่าง ๆ 

3. อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทย
และสากล 5 ระดับเสียง 

1. องค์ประกอบดนตรีใน
เพลงท่ีใช้ในการส่ือ
อารมณ์ 

2. ลักษณะของเสียงขับ
ร้องและเครื่องดนตรีท่ี
อยู่ใน  วงดนตรีประเภท
ต่าง ๆ 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

4. ใช้เครื่องดนตรีบรรเลง
จังหวะ และท านอง 

5. ร้องเพลงไทยหรือเพลง
สากลหรือเพลงไทยสากลท่ี
เหมาะสมกับวัย 

6.  ด้นสดง่าย ๆ โดยใช้
ประโยคเพลงแบบถาม – 
ตอบ  

7.  ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรม
ในการแสดงออกตาม
จินตนาการ 

4. ใช้เครื่องดนตรีบรรเลง
จังหวะ และท านอง 

5. ร้องเพลงไทยหรือเพลง
สากลหรือเพลงไทยสากลท่ี
เหมาะสมกับวัย 

6.  ด้นสดง่าย ๆ โดยใช้
ประโยคเพลงแบบถาม – 
ตอบ  

7.  ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรม
ในการแสดงออกตาม
จินตนาการ 

4. ใช้เครื่องดนตรีบรรเลง
จังหวะ และท านอง 

5. ร้องเพลงไทยหรือเพลง
สากลหรือเพลงไทยสากล
ท่ีเหมาะสมกับวัย 

6.  ด้นสดง่าย ๆ โดยใช้
ประโยคเพลงแบบถาม – 
ตอบ  

7.  ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรม
ในการแสดงออกตาม
จินตนาการ 

3. การอ่าน เขียน โน้ต
ดนตรีไทยและสากล 5 
ระดับเสียง 

4. การใช้เครื่องดนตรี
บรรเลงจังหวะ และ
ท านอง 

5. การร้องเพลงไทยหรือ
เพลงสากลหรือเพลง
ไทยสากลท่ีเหมาะสมกับ
วัย 

6.  การด้นสดง่าย ๆ โดย
ใช้ประโยคเพลงแบบ
ถาม – ตอบ  

7.  การใช้ดนตรีร่วมกับ
กิจกรรมในการแสดงออก
ตามจินตนาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
สาระที่ 2:  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีกับประเพณี
ในวัฒนธรรมต่าง ๆ 

2. อธิบายคุณค่าของดนตรี  
ท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน 

1. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีกับประเพณี
ในวัฒนธรรมต่าง ๆ 

2. อธิบายคุณค่าของดนตรี  
ท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน 

1. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีกับประเพณี
ในวัฒนธรรมต่าง ๆ 

2. อธิบายคุณค่าของดนตรี  
ท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน 

1. ความสัมพันธ์ระหว่าง
ดนตรีกับประเพณีใน
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

2. คุณค่าของดนตรี  ท่ีมา
จากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ 3:  นาฏศิลป ์



 

มาตรฐาน ศ 3.1  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. บรรยายองค์ประกอบ
นาฏศิลป์ 

2. แสดงท่าทางประกอบเพลง
หรือเรื่องราวตามความคิด    
ของตน 

3. แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้น
การใช้ภาษาท่าและนาฏย
ศัพท์ในการส่ือความหมาย
และการแสดงออก 

4. มีส่วนร่วมในกลุ่มกับการ
เขียนเค้าโครงเรื่องหรือ            
บทละครส้ัน ๆ 

5. เปรียบเทียบการแสดง
นาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ 

6.  บอกประโยชน์ท่ีได้รับจาก
การชมการแสดง 

1. บรรยายองค์ประกอบ
นาฏศิลป์ 

2. แสดงท่าทางประกอบเพลง
หรือเรื่องราวตามความคิด    
ของตน 

3. แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้น
การใช้ภาษาท่าและนาฏย
ศัพท์ในการส่ือความหมาย
และการแสดงออก 

4. มีส่วนร่วมในกลุ่มกับการ
เขียนเค้าโครงเรื่องหรือ            
บทละครส้ัน ๆ 

5. เปรียบเทียบการแสดง
นาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ 

6.  บอกประโยชน์ท่ีได้รับจาก
การชมการแสดง 

1. บรรยายองค์ประกอบ
นาฏศิลป์ 

2. แสดงท่าทางประกอบ
เพลงหรือเรื่องราวตาม
ความคิด    ของตน 

3. แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้น
การใช้ภาษาท่าและนาฏย
ศัพท์ในการส่ือความหมาย
และการแสดงออก 

4. มีส่วนร่วมในกลุ่มกับการ
เขียนเค้าโครงเรื่องหรือ            
บทละครส้ัน ๆ 

5. เปรียบเทียบการแสดง
นาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ 

6.  บอกประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการชมการแสดง 

1. องค์ประกอบนาฏศิลป์ 
2. ท่าทางประกอบเพลง

หรือเรื่องราวตาม
ความคิด    ของตน 

3. นาฏศิลป์ โดยเน้นการ
ใช้ภาษาท่าและนาฏย
ศัพท์ในการส่ือ
ความหมายและการ
แสดงออก 

4. ร่วมในกลุ่มกับการเขียน
เค้าโครงเรื่องหรือ            
บทละครส้ัน ๆ 

5.การแสดงนาฏศิลป์ชุด
ต่าง ๆ 

6.  ประโยชน์ท่ีได้รับจาก
การชมการแสดง 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ 3:  นาฏศิลป ์
มาตรฐาน ศ 3.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. เปรียบเทียบการแสดง
ประเภทต่าง ๆ ของไทย ใน
แต่ละท้องถิ่น 

2. ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์พื้นบ้านท่ีสะท้อน
ถึงวัฒนธรรมและประเพณี 

 

1. เปรียบเทียบการแสดง
ประเภทต่าง ๆ ของไทย ใน
แต่ละท้องถิ่น 

2. ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์พื้นบ้านท่ีสะท้อน
ถึงวัฒนธรรมและประเพณี 

 

1. เปรียบเทียบการแสดง
ประเภทต่าง ๆ ของไทย 
ในแต่ละท้องถิ่น 

2. ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์พื้นบ้านท่ี
สะท้อนถึงวัฒนธรรมและ
ประเพณี 

 

 
  
 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ช้ัน........ประถมศึกษาปีท่ี 6................. 

สาระที่ 1 :  ทัศนศิลป ์
มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ   และความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องาน
ศิลปะอย่างอิสระ   ช่ืนชม  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ระบุสีคู่ตรงข้าม และ
อภิปรายเกี่ยวกับการใช้สีคู่
ตรงข้ามในการถ่ายทอด
ความคิดและอารมณ์ 
2. อธิบายหลักการจัดขนาน 
สัดส่วน ความสมดุลในการ 
สร้างงานทัศนศิลป์ 
3. สร้างงานทัศนศิลป์จาก
รูปแบบ 2 มิติเป็น 3 มิติ โดย

1. ระบุสีคู่ตรงข้าม และ
อภิปรายเกี่ยวกับการใช้สีคู่
ตรงข้ามในการถ่ายทอด
ความคิดและอารมณ์ 
2. อธิบายหลักการจัดขนาน 
สัดส่วน ความสมดุลในการ 
สร้างงานทัศนศิลป์ 
3. สร้างงานทัศนศิลป์จาก
รูปแบบ 2 มิติเป็น 3 มิติ โดย

1. ระบุสีคู่ตรงข้าม และ
อภิปรายเกี่ยวกับการใช้สีคู่
ตรงข้ามในการถ่ายทอด
ความคิดและอารมณ์ 
2. อธิบายหลักการจัดขนาน 
สัดส่วน ความสมดุลในการ 
สร้างงานทัศนศิลป์ 
3. สร้างงานทัศนศิลป์จาก
รูปแบบ 2 มิติเป็น 3 มิติ 

1. สีคู่ตรงข้าม และ
อภิปรายเกี่ยวกับการใช้สีคู่
ตรงข้ามในการถ่ายทอด
ความคิดและอารมณ์ 
2. หลักการจัดขนาน 
สัดส่วน ความสมดุลในการ 
สร้างงานทัศนศิลป์ 
3. ทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 
มิติเป็น 3 มิติ โดยใช้

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

ใช้หลักการของแสงเงาและ
น้ าหนัก 
4. สร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้
หลักการเพิ่มและลด 
5. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
โดยใช้หลักการของรูปและ
พื้นท่ีว่าง 
6. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
โดยใช้สีคู่ตรงข้าม หลักการ 
จัดขนาด สัดส่วน และความ
สมดุล 
7. สร้างงานทัศนศิลป์เป็น
แผนภาพ แผนผัง และ 
ภาพประกอบเพื่อถ่ายทอด
ความคิดหรือเรื่องราว 
เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ 
 

ใช้หลักการของแสงเงาและ
น้ าหนัก 
4. สร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้
หลักการเพิ่มและลด 
5. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
โดยใช้หลักการของรูปและ
พื้นท่ีว่าง 
6. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
โดยใช้สีคู่ตรงข้าม หลักการ 
จัดขนาด สัดส่วน และความ
สมดุล 
7. สร้างงานทัศนศิลป์เป็น
แผนภาพ แผนผัง และ 
ภาพประกอบเพื่อถ่ายทอด
ความคิดหรือเรื่องราว 
เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ 
 

โดยใช้หลักการของแสงเงา
และน้ าหนัก 
4. สร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้
หลักการเพิ่มและลด 
5. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
โดยใช้หลักการของรูปและ
พื้นท่ีว่าง 
6. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
โดยใช้สีคู่ตรงข้าม หลักการ 
จัดขนาด สัดส่วน และความ
สมดุล 
7. สร้างงานทัศนศิลป์เป็น
แผนภาพ แผนผัง และ 
ภาพประกอบเพื่อถ่ายทอด
ความคิดหรือเรื่องราว 
เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ 
 

หลักการของแสงเงาและ
น้ าหนัก 
4. งานปั้นโดยใช้หลักการ
เพิ่มและลด 
5. งานทัศนศิลป์ โดยใช้
หลักการของรูปและพื้นท่ี
ว่าง 
6. งานทัศนศิลป์ โดยใช้สีคู่
ตรงข้าม หลักการ 
จัดขนาด สัดส่วน และ
ความสมดุล 
7. ทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ 
แผนผัง และ 
ภาพประกอบเพื่อถ่ายทอด
ความคิดหรือเรื่องราว 
เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ 1 :  ทัศนศิลป ์



 

มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญา
ไทยและสากล 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. บรรยายบทบาทของงาน
ทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนชีวิตและ 
 สังคม  
2. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพล
ของความเช่ือ ความศรัทธาใน
ศาสนาท่ีมีผลต่องาน
ทัศนศิลป์  
3. ระบุและบรรยายอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มี 
ผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์
ของบุคคล 

1. บรรยายบทบาทของงาน
ทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนชีวิตและ 
 สังคม  
2. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพล
ของความเช่ือ ความศรัทธาใน
ศาสนาท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์  
3. ระบุและบรรยายอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มี 
ผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์
ของบุคคล 

1. บรรยายบทบาทของงาน
ทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนชีวิตและ
สังคม  
2. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพล
ของความเช่ือ ความศรัทธา
ในศาสนาท่ีมีผลต่องาน
ทัศนศิลป์  
3. ระบุและบรรยายอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มี
ผลต่อการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ของบุคคล 

1. บทบาทของงาน
ทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนชีวิต
และสังคม  
2. อิทธิพลของความเช่ือ 
ความศรัทธาในศาสนาท่ีมี
ผลต่องานทัศนศิลป์  
3. อิทธิพลทางวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นที่มีผลต่อการ
สร้างงานทัศนศิลป์ของ
บุคคล 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 
 
 
 
 
สาระที่ 2:  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 

1. บรรยายเพลงท่ีฟัง โดย
อาศัยองค์ประกอบดนตรี 
และศัพท์สังคีต 
2. จ าแนกประเภทและบทบาท
หน้าท่ีเครื่องดนตรีไทย และ
เครื่องดนตรีท่ีมาจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ 
3. อ่าน เขียนโน้ตไทยและ
โน้ตสากลท านองง่าย ๆ 
4. ใช้เครื่องดนตรีบรรเลง
ประกอบการร้องเพลง      
ด้นสดท่ีมีจังหวะและท านอง
ง่าย ๆ  
5. บรรยายความรู้สึกท่ีมีต่อ
ดนตรี 
6. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ท านอง จังหวะ                         
การประสานเสียง และ
คุณภาพเสียงของเพลงท่ีฟัง 

1. บรรยายเพลงท่ีฟัง โดย
อาศัยองค์ประกอบดนตรี 
และศัพท์สังคีต 
2. จ าแนกประเภทและบทบาท
หน้าท่ีเครื่องดนตรีไทย และ
เครื่องดนตรีท่ีมาจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ 
3. อ่าน เขียนโน้ตไทยและโน้ต
สากลท านองง่าย ๆ 
4. ใช้เครื่องดนตรีบรรเลง
ประกอบการร้องเพลง      
ด้นสดท่ีมีจังหวะและท านอง
ง่าย ๆ  
5. บรรยายความรู้สึกท่ีมีต่อ
ดนตรี 
6. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ท านอง จังหวะ                         
การประสานเสียง และ
คุณภาพเสียงของเพลงท่ีฟัง 

1. บรรยายเพลงท่ีฟัง โดย
อาศัยองค์ประกอบดนตรี 
และศัพท์สังคีต 
2. จ าแนกประเภทและ
บทบาทหน้าท่ีเครื่องดนตรี
ไทย และเครื่องดนตรีท่ีมา
จากวัฒนธรรมต่าง ๆ 
3. อ่าน เขียนโน้ตไทยและ
โน้ตสากลท านองง่าย ๆ 
4. ใช้เครื่องดนตรีบรรเลง
ประกอบการร้องเพลง      
ด้นสดท่ีมีจังหวะและท านอง
ง่าย ๆ  
5. บรรยายความรู้สึกท่ีมีต่อ
ดนตรี 
6. แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับท านอง จังหวะ                         
การประสานเสียง และ
คุณภาพเสียงของเพลงท่ีฟัง 

1. เพลงท่ีฟัง โดยอาศัย
องค์ประกอบดนตร ี
และศัพท์สังคีต 
2. ประเภทและบทบาท
หน้าท่ีเครื่องดนตรีไทย และ
เครื่องดนตรีท่ีมาจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ 
3. การอ่าน เขียนโน้ตไทย
และโน้ตสากลท านองง่าย 
ๆ 
4. การใช้เครื่องดนตรี
บรรเลงประกอบการร้อง
เพลง      
ด้นสดท่ีมีจังหวะและ
ท านองง่าย ๆ  
5. ความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรี 
6. ท านอง จังหวะ                         
การประสานเสียง และ
คุณภาพเสียงของเพลงท่ี
ฟัง 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ 2:  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. อธิบายเรื่องราวของดนตรี
ไทยในประวัติศาสตร์ 
2. จ าแนกดนตรีท่ีมาจากยุค
สมัยท่ีต่างกัน 
3. อภิปรายอิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่อดนตรี                 
ในท้องถิ่น 

1. อธิบายเรื่องราวของดนตรี
ไทยในประวัติศาสตร์ 
2. จ าแนกดนตรีท่ีมาจากยุค
สมัยท่ีต่างกัน 
3. อภิปรายอิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่อดนตรี                 
ในท้องถิ่น 

1. อธิบายเรื่องราวของ
ดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ 
2. จ าแนกดนตรีท่ีมาจากยุค
สมัยท่ีต่างกัน 
3. อภิปรายอิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่อดนตรี                 
ในท้องถิ่น 

1. อธิบายเรื่องราวของ
ดนตรีไทยใน
ประวัติศาสตร์ 
2. จ าแนกดนตรีท่ีมาจาก
ยุคสมัยท่ีต่างกัน 
3. อภิปรายอิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่อดนตรี                 
ในท้องถิ่น 

1. เรื่องราวของดนตรี
ไทยในประวัติศาสตร์ 
2. ดนตรีท่ีมาจากยุคสมัย
ท่ีต่างกัน 
3. อิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่อดนตรี                 
ในท้องถิ่น 

1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
สาระที่ 3:  นาฏศิลป ์
มาตรฐาน ศ 3.1  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. สร้างสรรค์การเคล่ือนไหว
และการแสดงโดยเน้น 
การถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ 
2. ออกแบบเครื่องแต่งกาย 
หรืออุปกรณ์ประกอบ           
การแสดงอย่างง่าย ๆ  
3. แสดงนาฏศิลป์และละคร
ง่าย ๆ  
4. บรรยายความรู้สึกของ
ตนเองท่ีมีต่องานนาฏศิลป์ 
และการละครอย่าง
สร้างสรรค์ 

1. สร้างสรรค์การเคล่ือนไหว
และการแสดงโดยเน้น 
การถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ 
2. ออกแบบเครื่องแต่งกาย 
หรืออุปกรณ์ประกอบ           
การแสดงอย่างง่าย ๆ  
3. แสดงนาฏศิลป์และละคร
ง่าย ๆ  
4. บรรยายความรู้สึกของ
ตนเองท่ีมีต่องานนาฏศิลป์ 
และการละครอย่างสร้างสรรค์ 
5. แสดงความคิดเห็นในการ
ชมการแสดง 

1. สร้างสรรค์การเคล่ือนไหว
และการแสดงโดยเน้น 
การถ่ายทอดลีลาหรือ
อารมณ์ 
2. ออกแบบเครื่องแต่งกาย 
หรืออุปกรณ์ประกอบ           
การแสดงอย่างง่าย ๆ  
3. แสดงนาฏศิลป์และละคร
ง่าย ๆ  
4. บรรยายความรู้สึกของ
ตนเองท่ีมีต่องานนาฏศิลป์ 
และการละครอย่าง
สร้างสรรค์ 

1. การเคล่ือนไหวและการ
แสดงโดยเน้น 
การถ่ายทอดลีลาหรือ
อารมณ์ 
2. การออกแบบเครื่องแต่ง
กาย หรืออุปกรณ์ประกอบ           
การแสดงอย่างง่าย ๆ  
3. นาฏศิลป์และละครง่าย 
ๆ  
4. ความรู้สึกของตนเองท่ี
มีต่องานนาฏศิลป์ 
และการละครอย่าง
สร้างสรรค์ 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

5. แสดงความคิดเห็นในการ
ชมการแสดง 
6. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์และการ 
ละครกับส่ิงท่ีประสบใน
ชีวิตประจ าวัน 

6. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์และการ 
ละครกับส่ิงท่ีประสบใน
ชีวิตประจ าวัน 

5. แสดงความคิดเห็นในการ
ชมการแสดง 
6. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์และการ 
ละครกับส่ิงท่ีประสบใน
ชีวิตประจ าวัน 

5. ความคิดเห็นในการชม
การแสดง 
6. ความสัมพันธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์และการ 
ละครกับส่ิงท่ีประสบใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ 3:  นาฏศิลป ์
มาตรฐาน ศ 3.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 

1. อธิบายส่ิงท่ีมีความส าคัญ
ต่อการแสดงนาฏศิลป์ 
และละคร 
2. ระบุประโยชน์ท่ีได้รับจาก
การแสดงหรือการชม 
การแสดงนาฏศิลป์และละคร 

1. อธิบายส่ิงท่ีมีความส าคัญ
ต่อการแสดงนาฏศิลป์ 
และละคร 
2. ระบุประโยชน์ท่ีได้รับจาก
การแสดงหรือการชม 
การแสดงนาฏศิลป์และละคร 

1. อธิบายส่ิงท่ีมีความส าคัญ
ต่อการแสดงนาฏศิลป์ 
และละคร 
2. ระบุประโยชน์ท่ีได้รับจาก
การแสดงหรือการชม 
การแสดงนาฏศิลป์และ
ละคร 

1. ส่ิงท่ีมีความส าคัญต่อ
การแสดงนาฏศิลป์ 
และละคร 
2. ประโยชน์ท่ีได้รับจาก
การแสดงหรือการชม 
การแสดงนาฏศิลป์และ
ละคร 

 1. มีเจตคติทางดนตรี 
2. มีเจตคติต่อดนตรี 
3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มาตรฐานและตัวชี้วัดการงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
สาระที่ 1  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐานการเรียนรู้  ง.1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 

 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์



 

 

1.บอกวิธีการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง 
2. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ใน
การท างานอย่างปลอดภัย 
3. การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองอย่าง 
กระตือรือร้นและตรงเวลา 
 

- การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  
เครื่องมือ  ได้อย่าง
ปลอดภัย 
 
 

- ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  
เครื่องมือ  ได้อย่าง
ปลอดภัย 
 
 

งานบ้าน 
-ความหมายงานบ้าน  
-ประเภทของงานบ้าน  
-วิธีการจัดเก็บของเล่น ของใช้บน
โต๊ะ  ตู้  ชั้น 
-การจัดเก็บของเล่น  ของใช้ การ
หยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว  
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
-ความหมายและประโยชน์ของ
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
-เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายใน
ชีวิตประจ าวัน 
-การส ารวจการแต่งกายของ
ตนเอง 
-ข้ันตอนและการแต่งกายด้วย
ตนเอง 
อาหารและโภชนาการ 
-ความหมายของอาหาร 
-ประโยชน์ของอาหาร 
-ความหมายและวิธีการประกอบ
อาหาร 
-อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประกอบอาหาร 
-ประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการประกอบอาหาร
อย่างถูกวิธี 
งานเกษตร 
-ความหมายและความส าคัญของ
งานเกษตร 
-ประเภทของงานเกษตร   

- 
 
 
- 

มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
กระบวนการท างาน 
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

-การดูแลพืชด้วยการรดน้ าและ
การก าจัดวัชพืช   
-การดูแลพืชด้วยการพรวนดิน  ใส่
ปุ๋ย   
งานช่าง  
-ความหมายและความส าคัญของ
งานช่าง 
-ประเภทของงานช่าง 
-ผลิตภัณฑ์จากงานช่างในบ้าน 
-รู้จักวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ในงานช่าง 
-การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือในงานช่าง 
-ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ
ช่าง 
งานประดิษฐ์ 
-ความหมายของงานประดิษฐ์ 
-ประโยชน์ของงานประดิษฐ ์
-ประเภทของงานประดิษฐ ์
-รู้จักวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
ประดิษฐ์ 
-การพับจรวด หนอนกระดาษ  
น้องแมวน้อย 



 

 
สาระที่ 2  การอาชีพ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ง.2.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
สาระที่ 1  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐานการเรียนรู้  ง.1.1  

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรไม่ได้
ก าหนดให้มีตัวชี้วัดในสาระที่ 2 : การอาชีพ 

  
 

  
 
 
- 

 
  
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์



 

 
 
สาระที่ 2  การอาชีพ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ง.2.1  

1. อธิบายวิธีการและประโยชน์การท างานเพ่ือ
ช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัวและส่วนรวม 
2. ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือตรงกับ 
ลักษณะงาน 
3. ท างานอย่างเป็นข้ันตอนตามกระบวนการ
ท างานด้วยความสะอาด  ความรอบคอบและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

1.วิธีการและประโยชน์
การท างานเพ่ือช่วยเหลือ
ตนเอง  ครอบครัวและ
ส่วนรวม 
2.การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  
และเครื่องมือตรงกับ 
ลักษณะงาน 
3.การท างานอย่างเป็น
ข้ันตอนตามกระบวนการ
ท างาน 
 

1.บอกวิธีการและ
ประโยชน์การท างานเพ่ือ
ช่วยเหลือตนเอง  
ครอบครัวและส่วนรวม 
2.ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และ
เครื่องมือตรงกบั ลักษณะ
งาน 
3.ท างานอย่างเป็นข้ันตอน
ตามกระบวนการท างาน 
 
 

งานบ้าน 
-สมาชิกในครอบครัวมีบทบาท
หน้าท่ีแตกต่างกันและทุกคนควร
ช่วยกันท างานบ้าน 
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
-การแต่งกายต้องให้เหมาะสมกับ
เพศ วัย โดยเฉพาะชุดนักเรียน      
ต้องแต่งตามกฎระเบียบ 
อาหารและโภชนาการ 
-การล้าง และจัดเตรียมผักผลไม้
ช่วยให้สะดวกในการประกอบ
อาหาร และการรับประทาน 
งานเกษตร 
- การเพาะเมล็ดเป็นการ
ขยายพันธ์ุพืชวิธีหน่ึง 
-การรดน้ าพรวนดินจะท าให้ต้น
กล้าเจริญเติบโตและแข็งแรงดี 
งานช่าง  
-การสร้างสิ่งของเครื่องใชห้รือของ
เล่นด้วยตนเอง 
-เลือกเครื่องมือช่าง          ให้
เหมาะสมกับลักษณะงาน 
งานประดิษฐ์ 
-การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวตาม
กระบวนการเทคโนโลยี 

 
 
 
- 

 
- ต้ังใจท างาน 
-มีความพยายามในการท างาน 
  
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
สาระที่ 1  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐานการเรียนรู้  ง.1.1  

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3  หลักสูตร 
ไม่ได้ก าหนดให้มีตัวชี้วัดใน 

สาระที่  2  การงานอาชีพ 

 
 

 
 

  
 
 
- 

 
  
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. อธิบายวิธีการและประโยชน์การท างานเพ่ือ
ช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัวและส่วนรวม 
2. ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือตรงกับ
ลักษณะงาน 
3. ท างานอย่างเป็นข้ันตอนตามกระบวนการ
ท างานด้วยความสะอาด  ความรอบคอบและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

1.ประโยชน์ในการท างาน
เพ่ือช่วยเหลือตนเอง  
ครอบครัวและส่วนรวม 
2. การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  
และเครื่องมือตรงกับ
ลักษณะงาน 
3. ท างานอย่างเป็น
ข้ันตอน 
 

1.บอกประโยชน์การใน
ท างานเพ่ือช่วยเหลือ
ตนเอง  ครอบครัวและ
ส่วนรวม 
2. ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และ
เครื่องมือตรงกบัลักษณะ
งาน 
3. ท างานอย่างเป็น
ข้ันตอน 
 

งานบ้าน 
-การท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง 
ครอบครัว และส่วนรวม 
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
-การเลือกใช้เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับ
สภาพอากาศ 
-การซ่อมแซมเสื้อผ้าของตนเอง
ด้วยวิธีการเนา 
อาหารและโภชนาการ 

 
 
 
- 

-ต้ังใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน 
  
 



 

 
สาระที่ 2  การอาชีพ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ง.2.1  

 
 
 
 
 
 
 

 -การเก็บรักษาอาหารอย่างถูกวิธี
จะช่วยยืดอายุอาหาร 
-การมีความรู้เก่ียวกับการ
ประกอบอาหาร 
งานเกษตร 
-การปลูกผักสวนครัวในภาชนะให้
ได้ผลผลิตดีต้องท าตามหลักการที่
ถูกต้อง 
งานช่าง 
-การบ ารุงรักษาของเล่นและ
ซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวอย่างถูกวิธี 
งานประดิษฐ์ 
-การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาส 
ต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3  หลักสูตร 
ไม่ได้ก าหนดให้มีตัวชี้วัดใน 

สาระที่  2  การงานอาชีพ 

 
 

 
 

  
 
 
- 

 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
  
 



 

 
 
 
 
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
สาระที่ 1  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐานการเรียนรู้  ง.1.1  

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. อธิบายเหตุผลในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย 
2. ท างานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็น
ข้ันตอนด้วยความขยัน  อดทนรับผิดชอบ  
และซื่อสัตย์ 
3. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างาน 
4. ใช้พลังงานและทรัพยากรในการท างาน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 

1.เหตุผลในการท างานให้
บรรลุเป้าหมาย 
2.มารยาทในการท างาน 
 

1.ใช้เหตุผลในการท างาน
ให้บรรลุเป้าหมาย 
2.มารยาทในการท างาน 
 
 

งานบ้าน 
-การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวอย่าง
ถูกวิธีจะช่วยยืดอายุ 
การใช้งานได้ 
-การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ถูกวิธี 
-การมีมารยาทในการอยู่กับผู้อื่น 
-การใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
-การซ่อมแซมและขจัดรอยเปื้อน
บนเสื้อผ้า 
อาหารและโภชนาการ 
-การประกอบอาหารและเครื่องด่ืม 
-การมีมารยาทที่ดีในการ
รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น 
งานเกษตร 
การปลูกไม้ดอกและไม้ประดับ
อย่างถูกวิธี จะท าให้ไม้ดอกและไม้
ประดับเจรญิเติบโต สวยงาม 

 
 
 
- 

ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม 
  
 



 

สาระที่ 2  การอาชีพ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ง.2.1  

 
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
สาระที่ 1  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐานการเรียนรู้  ง.1.1  

 

งานช่าง 
การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือ 
และเครื่องใช้ด้วยตนเอง 
งานธุรกิจและอาชีพ 
-การจัดเก็บเอกสารส่วนตัวอย่าง
ถูกวิธี จะท าให้เอกสารเป็น
ระเบียบ ไม่สูญหาย หยิบใช้ 
ได้ง่าย 
-อาชีพเป็นการท ามาหากินที่
ก่อให้เกิดรายได้และผลผลิต 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของ
อาชีพ 

 
 

 
 

งานธุรกิจและอาชีพ 
-การจัดเก็บเอกสารส่วนตัวอย่าง
ถูกวิธี จะท าให้เอกสารเป็น
ระเบียบ ไม่สูญหาย หยิบใช้ 
ได้ง่าย 
-อาชีพเป็นการท ามาหากินที่
ก่อให้เกิดรายได้และผลผลิต 
 

 
 
 
- 

ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์



 

1. อธิบายเหตุผลในการท างานแต่ละข้ันตอน
ถูกต้องตามกระบวนการท างาน 
2. ใช้ทักษะการจัดการในการท างานอย่างเป็น
ระบบ  ประณีต  และมีความคิดสร้างสรรค์   
3. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างานกับ
สมาชิกในครอบครัว 
4. มีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 

1.เหตุผลในการท างานที่
ถูกต้องตามกระบวนการ
ท างาน 
2.การจัดการในการท างาน
อย่างเป็นระบบ 
3.การมีมารยาทในการ
ท างานกับสมาชิกใน
ครอบครัว 
4.การใช้พลงังานและ
ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 

1.ใช้เหตุผลในการท างานที่
ถูกต้องตามกระบวนการ
ท างาน 
2.จัดการในการท างาน
อย่างเป็นระบบ 
3.มารยาทในการท างาน
กับสมาชิกในครอบครัว 
4.ใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 
 
 

งานบ้าน 
-การท างานบ้านอย่างเป็นระบบ
ช่วยให้งานมีคุณภาพ 
ประหยัดเวลาและแรงงาน 
-การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า จะช่วยให้มี
ทรัพยากรไว้ใช้ได้อีกยาวนาน 
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
การดูแลรักษาเสื้อผ้าอย่างถูกต้อง
จะท าให้มีเสื้อผ้าใช้ได้อีกยาวนาน
และหากเสื้อผ้าช ารุด ควร
ซ่อมแซมเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย 
อาหารและโภชนาการ 
-การเลือกซื้ออาหารและเครื่องด่ืม
อย่างถูกวิธีจะท าให้ได้อาหารและ
เครื่องด่ืมที่มีประโยชน์และ
ปลอดภัย 
งานเกษตร 
-การปลูกพืชสามารถท าได้โดยการ
ใช้ 
เมล็ด หน่อ หัวมาปลูกในดิน 
งานช่าง 
-การซ่อมแซมเครื่องใชใ้นบ้านด้วย
ตนเอง เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และประหยัดค่าใชจ้่าย 
-การมีความรู้เรื่องกลไกและ 
การควบคุมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
สามารถน ามาช่วยสร้างชิ้นงานได้ 
งานประดิษฐ์ 
-การประดิษฐ์ของใช้และของ
ตกแต่งด้วยวัสดุเหลือใช้ในท้องถ่ิน 

 
 
 
- 

ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม 
  
 
  
 



 

 
 
 
 
 
สาระที่ 2  การอาชีพ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ง.2.1  

 
 
 
 
 
 
 

เป็นการท างานโดยใช้ความคิด
สร้างสรรค ์
งานธุรกิจ 
-การท าบัญชีครัวเรือนเป็นการท า
บันทึกบัญชีทางการเงินของ
ครอบครัว 
-การจัดเก็บเอกสาร การดูแล
รักษาสมบัติส่วนตัว  ครอบครัว
และส่วนรวมอย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ส ารวจข้อมูลเก่ียวกับอาชีพต่าง ๆ  ใน
ชุมชน 
2. ระบุความแตกต่างของอาชีพ 

1.ข้อมูลเก่ียวกับอาชีพต่าง 
ๆ  ในชุมชน 
2.ความแตกต่างของอาชีพ 
 

1.บอกข้อมูลเก่ียวกับ
อาชีพต่าง ๆ  ในชุมชน 
2.บอกความแตกต่างของ
อาชีพ 
 
 

อาชีพในชุมชน 
-การประกอบอาชีพในชุมชนควรดู
ตามสภาพแวดล้อมในชุมชน ซึ่ง
การประกอบอาชีพจะช่วยสร้าง
รายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คน
ในชุมชน 

 
 
 
- 

ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม 
   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
สาระที่ 1  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐานการเรียนรู้  ง.1.1  

 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. อภิปรายแนวทางในการท างานและ
ปรับปรุงการท างานแต่ละข้ันตอน 
2. ใช้ทักษะการจัดการในการท างานและมี
ทักษะการท างานร่วมกัน 
3. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างานกับ
ครอบครัวและผู้อื่น 
 

1.การใช้ทักษะในการ
ท างานร่วมกัน 
2.การมีมารยาทในการ
ท างานกับครอบครัวและ
ผู้อื่น 

1.ทักษะการท างานร่วมกัน 
2.มารยาทในการท างาน
กับครอบครัวและผู้อื่น 
 

งานบ้าน 
-การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน
ประเภทเครื่องเรือนและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี 
-การท างานร่วมกับสมาชิกใน
ครอบครัวและผู้อื่นอย่างมีมารยาท
ที่ดีต่อกัน จะช่วยให้งานส าเร็จ
ราบรื่น 
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
-การซ่อมแซมเสื้อผ้าท่ีขาดไม่มาก
ทันทีที่พบ ด้วยการปะและการชุน 
อาหารและโภชนาการ 
-การจัดอาหารให้กับสมาชิกใน
ครอบครัว ต้องมีคุณค่าทางอาหาร
ครบทั้ง 5 หมู ่

 
 
 
- 

ต้ังใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน  
 



 

สาระที่ 2  การอาชีพ 

-การเตรียม ประกอบอาหารและ
เครื่องด่ืมให้สมาชิกในครอบครัว
อย่างถูกวิธี 
งานเกษตร 

-การเลี้ยงปลาสวยงามเป็นงาน
อดิเรกที่ ให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้
เลี้ยงและผู้พบเห็น 
งานช่าง 
-การติดต้ัง ประกอบของใช้ในบ้าน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้
ผลงานที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
ต้องท าตามข้ันตอนที่ถูกต้อง 
เทคโนโลยีและงานประดิษฐ ์
-ระบบเทคโนโลยีมคีวามส าคัญต่อ
การวางแผนสร้างสิง่ของเครื่องใช้ 
ผลิตภัณฑ์ และวิธีการเพ่ือแก้ปัญหา
หรือเพ่ิมความสามารถในการท างาน
ของมนุษย์ 
-การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งให้
สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนใน
โอกาสต่าง ๆ 
งานธุรกิจ 
-การบันทึกรายรับ-รายจ่ายเป็น
ประจ าช่วยให้สามารถวางแผนการ
ใช้จ่ายเงินได้เหมาะสม 

-การจัดเก็บเอกสารทางการเงินให้
เป็นระเบียบ สะดวกต่อการหยิบใช้ 
ท าได้โดยแยกชนิดของเอกสาร 
เรียงล าดับวันที่ แล้วจัดเก็บ
ประมาณ 1 ปี จึงท าลายทิ้ง 



 

มาตรฐานการเรียนรู้  ง.2.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
สาระท่ี 1   ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต1.1เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมเีหตุผล 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ส ารวจตนเองเพ่ือวางแผนในการเลือก
อาชีพ 
2. ระบุความรู้  ความสามารถ  และคุณธรรม
ที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ 

1.การวางแผนในการเลือก
อาชีพ 
2.อาชีพที่สนใจ 
 

1.วางแผนในการเลือก
อาชีพ 
2.บอกอาชีพที่สนใจ 
 
 

งานอาชีพ 
-การประกอบอาชีพเป็นวิถีชีวิตที่
จ าเป็นต่อมนุษย์ทุกคนในด้านการ
หารายได้มา 
ใช้จ่าย มีส่วนช่วยพัฒนาสังคมและ
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงควร
เลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสม
กับทักษะ ความสามารถและความ
สนใจของตนเอง ตลอดจนมี
คุณธรรมในการประกอบอาชีพ
เพ่ือให้ 

 
 
 
- 

ต้ังใจและรับผิดชอบในการปฏบิัติ
หน้าท่ีการงาน  
  
 



 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. ปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ ท่ีฟัง 
๒. ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออก
เสียงและสะกดค าง่ายๆ ถูกต้องตาม 
หลักการอ่าน 
๓. เลือกภาพตรงตามความหมายของค า
และกลุ่มค าท่ีฟัง 
๔. ตอบค าถามจากการฟังเรื่อง  ใกล้
ตัว 

-ประโยคค าส่ัง 
-ตัวอักษร เสียง
ตัวอักษร การสะกดค า 
หลักการอ่าน 
-ความหมายของค า
และกลุ่มค า 
-ค าศัพท์จากเรื่องท่ีฟัง 
 

-ปฏิบัติตามค าส่ัง 
-ระบุตัวอักษร 
 อ่านออกเสียงและ
สะกดค าได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
-เลือกภาพตรงตาม
ความหมายของค าและ
กลุ่มค าท่ีฟัง 
-ตอบค าถามจากการ
ฟังเรื่องใกล้ตัว 

 ค าส่ังท่ีใช้ในห้องเรียน เช่น Stand 
up./Sit down./ Listen./ 
Repeat./Quiet!/ Stop!   etc. 
ตัวอักษร (letter names) เสียง
ตัวอักษรและสระ (letter sounds)  
และการสะกดค า  
หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
  - การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและ

พยัญชนะท้ายค า  
-   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา 
(stress)ในค าและ 
    กลุ่มค า 
-   การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-
ต่ า (intonation) 
ในประโยค 
ค า  กลุ่มค า และความหมาย 
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องด่ืม 
และนันทนาการ ภายในวงค าศัพท์
ประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ ค า (ค าศัพท์ท่ี
เป็นรูปธรรรม) 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 



 

บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว หรือ
นิทานท่ีมีภาพประกอบ 
ประโยคค าถามและค าตอบ  
-  Yes/No Question เช่น   
    Is it a/an..?   Yes, it is./No, it 
is not.    etc.     
-  Wh-Question เช่น   
   What is it?   It is a/an...    etc.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆ ง่ายๆ ในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง 
๒. ใช้ค าส่ังง่ายๆ ตามแบบท่ีฟัง 

-ค าศัพท์ ส านวนภาษา
ท่ีใช้ในการส่ือสาร 
-ค าศัพท์ กลุ่มค า และ
ประโยคค าส่ังง่ายๆ  

-พูดโต้ตอบด้วยค าส้ัน 
ๆ ง่าย ๆ 

 บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย  กล่าว
ลา ขอบคุณ  
ขอโทษ และประโยค/ข้อความท่ีใช้
แนะน าตนเอง เช่น  Hi  / Hello/ 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 



 

๓. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง
ตามแบบท่ีฟัง 
๔. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับ
ตนเองตามแบบท่ีฟัง 

-ค า  กลุ่มค า  และ
ประโยคเพื่อบอกความ
ต้องการของตนเอง 
-ค าศัพท์ ส านวนภาษา
และประโยคเพื่อขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง 
 

 -ปฏิบัติตามค าส่ังท่ีฟัง
และออกค าส่ังให้ผู้อื่น
ปฏิบัติตาม 
-พูดประโยคแสดง
ความต้องการของ
ตนเอง 
-พูดขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
 

Good morning/ Good 
afternoon/ Good evening/ I 
am…/ Goodbye./ Bye./ Thank 
you./ I am sorry.         etc. 
ค าส่ังท่ีใช้ในห้องเรียน 
ค าศัพท์ ส านวน และประโยคท่ีใช้
บอกความต้องการ เช่น I 
want…/Please,…     etc. 
ค าศัพท์  ส านวน และประโยคท่ีใช้ขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น 
What’s your name?/ My name 
is…/ I am…/ How are you?/ I am 
fine.         etc. 
 

3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 

 

 

สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ใกล้ตัว 

ค าและประโยคท่ีพูดให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกล้ตัว 

พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และเรื่อง 
ใกล้ตัว 

ค าและประโยคท่ีใช้ในการพูดให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว 
และเรื่องใกล้ตัว เช่น  บอกช่ือ  อายุ 
รูปร่าง  ส่วนสูง  เรียกส่ิงต่างๆ 
จ านวน ๑-๒๐  สี  ขนาด  สถานท่ีอยู่
ของส่ิงของ 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการท างาน 

สาระท่ี ๒ ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 



 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. พูดและท าท่าประกอบ ตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
๒. บอกช่ือและค าศัพท์เกี่ยวกับ 
เทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา   
๓.  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย   

-วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา  
-ค าศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลส าคัญของ
เจ้าของภาษา 
-กิจกรรมและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะสม 
กับวัย 

-พูดและท าท่า
ประกอบตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
-บอกช่ือและค าศัพท์
เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญ
ของเจ้าของภาษา เช่น  
Christmas’s Day    
Valentine’s Day    
Happy New Year’s 
Day     etc. 
-เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมท่ี
เหมาะสมกับวัย 

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การ
ใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะ
แนะน าตนเอง  การสัมผัสมือ การ
โบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ    
ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของ
เจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์มาส วัน
ขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์   
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
เช่น การเล่นเกม  
การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบ
ท่าทาง  
วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลน
ไทน์    

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการท างาน 

สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

ตัวอักษรและเสียง
ตัวอักษรของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

1.  บอกตัวอักษรและ
เสียงตัวอักษรของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการท างาน 



 

2.  ออกเสียงตัวอักษร
ของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 

 

 

สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑     ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพฒันา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น 

ค าศัพท์  ท่ีเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่น 

บอกค าศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่น 

ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑     ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียน 

ความหมายค าศัพท์ 
ส านวนภาษา ประโยค

สนทนาในสถานการณ์
ง่าย ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียน 

การใช้ภาษาในการฟัง/พูดใน
สถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียน 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 



 

ในสถานการณ์ง่าย ๆ 
ในห้องเรียน 

3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๒    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ   การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวม
ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 

ภาษาต่างประเทศท่ีใช้
ในการรวบรวมค าศัพท์ 
เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 

รวบรวมค าศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องใกล้ตัว 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
จากส่ือต่างๆ   

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
สาระท่ี 1   ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต1.1เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมเีหตุผล 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. ปฏิบัติตามค าส่ัง และค าขอร้องง่าย ๆ 
ท่ีฟัง 
๒.ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออก
เสียงค า  สะกดค า  และอ่านประโยค
ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
๓. เลือกภาพตรงตามความหมายของค า 
กลุ่มค า และประโยคท่ีฟัง  
๔. ตอบค าถามจากการฟังประโยค  
บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ท่ีมีภาพ 
ประกอบ 

-ความหมายของ
ค าศัพท์  กลุ่มค า และ
ประโยคค าส่ัง ค า
ขอร้อง 
-หลักการอ่านออก
เสียง สะกดค า ระบุ
ตัวอักษรและเสียง  
หลักการอ่านออกเสียง
ค าและประโยคต่าง ๆ 
-ความหมายของ
ค าศัพท์ กลุ่มค าและ
ประโยค 
-รู้และเข้าใจ
ความหมายของ
ค าศัพท์  
รูปประโยคจากการฟัง
บทสนทนา หรือนิทาน
ง่าย ๆท่ีมีภาพประกอบ 

-ปฏิบัติตามค าส่ัง  ค า
ขอร้องต่าง ๆ  
 เช่น  Stand up,   Sit 
down,    
Please come here. 
,  
Don’t make a loud 
noise, please.  etc 
- ระบุตัวอักษรและ
เสียง  อ่านออกเสียง
และสะกดค าและอ่าน
ประโยคง่าย ๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน เช่น  
- พยัญชนะต้นและ
พยัญชนะท้ายค า 
- เน้นหนัก-เบา 
(Stress)       
- ระดับเสียงสูง-ต่ า 
(Intonation) 
-เลือกภาพตรงตาม
ความหมายของค า  

ค าส่ังและค าขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน  
-   ค าส่ัง เช่น Show me a/an.../ 
Open your book.  
    Don’t talk in class.   etc. 
-   ค าขอร้อง เช่น Please come 
here./ Come here,   please. 
Don’t make a loud noise, 
please./ Please don’t make a 
loud noise.    etc. 
ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ การ
สะกดค า และประโยค  หลักการอ่าน
ออกเสียง เช่น 
-  การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและ
พยัญชนะท้ายค า  
-   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค า
และกลุ่มค า 
-   การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-
ต่ า ในประโยค 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการท างาน 



 

กลุ่มค าและประโยคท่ี
ฟัง 
-ตอบค าถามจากการ
ฟังประโยค  
บทสนทนาหรือนิทาน
ง่าย ๆ ท่ีมี
ภาพประกอบ 

ค า  กลุ่มค า ประโยคเด่ียว (simple 
sentence) และความหมาย  
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องด่ืม 
และนันทนาการ เป็นวงค าศัพท์สะสม
ประมาณ ๒๕๐-๓๐๐ ค า (ค าศัพท์ท่ี
เป็นรูปธรรรม) 
ประโยค บทสนทนา หรือนิทานท่ีมี
ภาพประกอบ  
ประโยคค าถามและค าตอบ  
-  Yes/No Question เช่น   
   Is this/that a/an..?        Yes, it 
is./No, it isn’t.       
    etc.     
-  Wh-Question เช่น   
   What is this/that/it?    
This/that/It is a/an… 
   How many…?            There 
is/are… 
   Where is the…?          It is 
in/on/under…   etc.     

 
 
 
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 



 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆ ง่ายๆ ในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง 
 
๒. ใช้ค าส่ังและค าขอร้องง่ายๆ ตาม
แบบท่ีฟัง 
๓. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง
ตามแบบท่ีฟัง  
๔. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับ
ตนเองตามแบบท่ีฟัง 
 

-การรู้และเข้าใจบท
สนทนาท่ีใช้ใน 
การส่ือสารระหว่าง
บุคคล 
-การรู้และเข้าใจ
ค าศัพท์ กลุ่มค า และ
ประโยคช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเข้าใจค าส่ัง
และค าขอร้อง   
-รู้จักเลือกใช้ค าและ
ประโยคเพื่อบอกความ
ต้องการของตนเอง 
-การพูดขอและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
 

-พูด/โต้ตอบถ้อยค าส้ัน 
ๆ ง่าย ๆ  
ในการส่ือสารระหว่าง
บุคคล เช่น บทสนทนา
เกี่ยวกับการทักทาย 
การกล่าวลา         
การขอบคุณ การขอ
โทษและการแนะน า
ตนเอง 
-ปฏิบัติตามค าส่ังและ
ค าขอร้องง่าย ๆท่ีฟัง
และออกค าส่ังและค า
ขอร้องให้ผู้อื่นปฏิบัติ
ตาม 
-พูดประโยคแสดง
ความต้องการง่าย ๆ
ของตนเอง  เช่น  
I want …… please.  
etc. 
 -พูดขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง  เช่น  
What’s your 
name?/  

บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย  กล่าว
ลา ขอบคุณ  
ขอโทษ และประโยค/ข้อความท่ีใช้
แนะน าตนเอง เช่น  Hi/ Hello/ 
Good morning/ Good 
afternoon/ Good evening/ How  
are you?/ I’m fine./ I am…/  
Goodbye./ Bye./ Thank you./ I 
am sorry.       etc.  
ค าส่ังและค าขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน 
ค าศัพท์ ส านวน และประโยคท่ีใช้
บอกความต้องการ เช่น I want…/ 
Please,…     etc. 
ค าศัพท์  ส านวน และประโยคท่ีใช้ขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น 
What’s your name?/ My name 
is…/ I am…/ How are you?/ I am 
fine.        etc. 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการท างาน 



 

My name is …….. . 
etc. 

 
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ใกล้ตัว 

การพูดส่ือสารเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัว 

พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว 
บุคคล และเรื่องใกล้ตัว   
ช่ือ อายุ  รูปร่าง  
ส่วนสูง  ส่ิงต่าง ๆ ท่ี
อยู่ใกล้ตัว 

ค าและประโยคท่ีใช้ในการพูดให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว 
และเรื่องใกล้ตัว เช่น  บอกช่ือ  อายุ 
รูปร่าง  ส่วนสูง  เรียกส่ิงต่างๆ 
จ านวน ๑-๒๐  สี  ขนาด  สถานท่ีอยู่
ของส่ิงของ 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 
 

สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. พูดและท าท่าประกอบ ตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
๒. บอกช่ือและค าศัพท์เกี่ยวกับ 
เทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา 

-การเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 

-พูดและท าท่าทาง
ประกอบตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เช่น 
การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูด
ขณะแนะน าตนเอง   การสัมผัสมือ 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 



 

๓.  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย   

-การบอกช่ือและ
ค าศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลส าคัญของ
เจ้าของภาษา 
-การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะสม
กับวัย 
 

-บอกช่ือและค าศัพท์
เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญ
ของเจ้าของภาษา เช่น  
Christmas’s Day   
Valentine’s Day 
Happy New Year’s 
Day   etc. 
-บอกช่ือและค าศัพท์
เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญ
ของเจ้าของภาษา 
เช่น Christmas’s 
Day   Valentine’s 
Day  
Happy  New  Year’s 
Day  etc. 
-เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมท่ี
เหมาะสมกับวัย 
เช่น กิจกรรมวัน  
Christmas’ s day 
Valentine’ s day   
New Year’s day  
ฯลฯ 

การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับ
หรือปฏิเสธ   
ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของ
เจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์มาส วัน
ขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์    
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
เช่น การเล่นเกม  
การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบ
ท่าทาง  
วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลน
ไทน์      

5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 



 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

การระบุตัวอักษรและ
เสียงตัวอักษรของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย    
 

บอกตัวอักษรและเสียง
ตัวอักษรของภาษา 
ต่างประเทศและ
ภาษาไทย เช่น A-Z   
ก-ฮ 

ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

 

สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑     ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพฒันา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น 

ค าศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่น 
 
 

บอกค าศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่น 

ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการท างาน 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑     ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 



 

๑. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียน 

ฟังและพูด รู้
ความหมายของ
ค าศัพท์ ส านวนภาษา 
ประโยคในสถานการณ์
ง่าย ๆ ในห้องเรียน 

ฟังและพูดสนทนาใน
สถานการณ์ง่าย ๆ ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
เช่น การทักทาย    
การกล่าวค าอ าลา 

การใช้ภาษาในการฟัง/พูดใน
สถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียน 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๒    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ   การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวม
ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 

รู้ความหมายค าศัพท์ 
ส านวนภาษา ประโยค
ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 

ใช้ภาษาต่างประเทศ
บอกเรื่องราวที่ 
เกี่ยวข้องใกล้ตัว เช่น 
อาชีพ บุคคลส าคัญใน
ชุมชน 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
จากส่ือต่างๆ   

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
สาระท่ี 1   ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต1.1เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมเีหตุผล 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. ปฏิบัติตามค าส่ัง และค าขอร้องท่ีฟัง 
หรืออ่าน 
๒. อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่าน
กลุ่มค า ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ 
(chant) ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
๓. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรง
ตามความหมายของกลุ่มค าและ
ประโยคท่ีฟัง  
๔. ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่าน
ประโยค  บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ 

-ค าส่ัง ค าขอร้องท่ีฟัง
หรืออ่าน 
-หลักการอ่านออก
เสียงค า  อ่านสะกดค า 
อ่านกลุ่มค า  ประโยค  
และอ่านบทพูดเข้า
จังหวะ (Chant) ง่าย 
ๆ ได้ถูกต้อง 
-ความหมายของ
กลุ่มค าและประโยคท่ี
ฟัง 
-ความหมายของ
ค าศัพท์ ประโยค และ 
บทสนทนาหรือนิทาน
ง่าย ๆ ท่ีมี
ภาพประกอบ 

-ปฏิบัติตามค าส่ัง ค า
ขอร้องจากท่ีฟังหรือ
อ่าน 
-อ่านประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักการอ่านและ
พูดเข้าจังหวะ (Chant) 
-เลือก/ระบุภาพหรือ
สัญลักษณ์ได้ตรงตาม
ความหมายของค า 
กลุ่มค าและประโยคท่ี
ฟัง 
-ตอบค าถามจากการ
ฟังประโยค บทสนทนา
หรือนิทานง่ายๆ ท่ีมี
ภาพประกอบ 
 

ค าส่ังและค าขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน  
-   ค าส่ัง เช่น Give me 
a/an.../Draw and color the 
picture./ Put a/an…in/on/under  
a/an…/ Don’t eat in class.    
etc. 
-   ค าขอร้อง เช่น Please take a 
queue./ Take a queue, please./ 
Don’t make a loud noise, 
please./  Please don’t make a 
loud noise./ Can you help me, 
please?    etc. 
ค า กลุ่มค า ประโยคเด่ียว และบทพูด
เข้าจังหวะ และการสะกดค า 
การใช้พจนานุกรม   
หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
  - การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและ
พยัญชนะท้ายค า  

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการท างาน 



 

 -   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค า
และกลุ่มค า 
-   การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-
ต่ า ในประโยค 
กลุ่มค า ประโยคเด่ียว สัญลักษณ์  
และความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อมใกล้
ตัว อาหาร เครื่องด่ืม และ
นันทนาการ เป็น    วงค าศัพท์สะสม
ประมาณ ๓๕๐-๔๕๐ ค า (ค าศัพท์ท่ี
เป็นรูปธรรรม) 
ประโยค บทสนทนา หรือนิทานท่ีมี
ภาพประกอบ  
ประโยคค าถามและค าตอบ  
- Yes/No Question เช่น   
   Is/Are/Can…?          
Yes,…is/are/can./                               
No,…isn’t/aren’t/can’t.             
    etc.   
- Wh-Question เช่น   
   What is this/that/it?    
This/that/It is a/an… 
   How many…?            There 
is/are… 



 

   Where is/are…?          It is            
in/on/under…They are etc.                                

 
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆ ง่ายๆ ในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง 
 
๒. ใช้ค าส่ังและค าขอร้องง่ายๆ ตาม
แบบท่ีฟัง 
๓. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง
ตามแบบท่ีฟัง  
๔. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับ
ตนเอง และเพื่อนตามแบบท่ีฟัง 
 
๕. บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิง
ต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตาม
แบบท่ีฟัง 

-การใช้ภาษาเพื่อการ
ส่ือสารระหว่างบุคคล
ผู้เรียนต้องรู้ค าศัพท์ 
ส านวนภาษาท่ีใช้ใน
การส่ือสาร ค าพูดส้ัน 
ๆง่าย ๆท่ีใช้ใน 
การโต้ตอบระหว่าง
บุคคล 
-ค าศัพท์ กลุ่มค า และ
ประโยคท่ีใช้ส่ังและ
ขอร้อง 
-ใช้ประโยคเพื่อบอก
ความต้องการง่าย ๆ 
ของตนเอง 
-ประโยค/ส านวนท่ีใช้
พูดขอและพูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง 

-พูดโต้ตอบด้วยค าส้ัน 
ๆ ง่าย ๆ ได้ 
-ปฏิบัติตามค าส่ังและ
ใช้ค าขอร้องง่าย ๆ  
-พูดประโยคแสดง
ความต้องการตามแบบ 
ท่ีฟัง 
-พูดขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและ
เพื่อน 
-ความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบ 
รัก ไม่รัก 
เช่น  I / You / We / 
They  like…..etc. 
 

บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย  กล่าว
ลา ขอบคุณ  
ขอโทษ และประโยค/ข้อความท่ีใช้
แนะน าตนเอง เช่น  Hi /Hello/ 
Good morning/ Good 
afternoon/ Good evening/ I am 
sorry./ How are you? I’m 
fine.Thank you. And you?/ Nice 
to see you./ Nice to see you 
too./ Goodbye./Bye./ See you 
soon/ later./ Thanks./ Thank 
you./ Thank you very much./ 
You’re welcome.          etc.   
ค าส่ังและค าขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน 
ค าศัพท์ ส านวน และประโยคท่ีใช้
บอกความต้องการ เช่น Please,…/ 
May I go out?/ May I come in?   
etc.  

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการท างาน 



 

-ค าศัพท์ โครงสร้าง
ประโยคท่ีใช้บอก
ความรู้สึกของตนเอง 
 

ค าศัพท์  ส านวน และประโยคท่ีใช้ขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เพื่อน เช่น  
What’s your name? 
My name is… 
How are you?   I am fine. 
What time is it?   
It is one o’clock. 
What is this?    It is a/an… 
How many…are there?  There is 
a/an…/There are… 
Who is…?    He/She is…              
etc. 
ค าและประโยคท่ีใช้แสดงความรู้สึก 
เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบไม่ชอบ  เช่น  
Yeah!/ Great!/ Cool!/ I’m  
happy./ I like cats./ I don’t like 
snakes.   etc. 

 
 
 
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 



 

๑. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ใกล้ตัว 
๒. จัดหมวดหมู่ค าตามประเภทของ
บุคคล สัตว์ และส่ิงของ ตามท่ีฟัง หรือ
อ่าน 

-ค า กลุ่มค า ส านวน 
ประโยคท่ีใช้พูดให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกล้ตัว 
-วิธีการจัดหมวดหมู่ค า
ตามประเภท 
 
 
 
 
 
 

-พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว และ
เรื่องใกล้ตัว   ช่ือ  อายุ  
รูปร่าง  ส่วนสูง   
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ใกล้ตัว 
-ฟังหรืออ่านข้อมูล 
เกี่ยวกับบุคคล สัตว์ 
ส่ิงของ  
-จัดหมวดหมู่ค าตาม
ประเภทบุคคล สัตว์ 
ส่ิงของ 
-ระบุ/เช่ือมโยง 
ความสัมพันธ์ของภาพ 
กับค า หรือกลุ่มค า 
โดยใช้ภาพ แผนภูมิ 
แผนภาพ แผนผัง 

ค าและประโยคท่ีใช้ในการพูดให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว 
และเรื่องใกล้ตัว เช่น  บอกช่ือ  อายุ 
รูปร่าง  ส่วนสูง  เรียกส่ิงต่างๆ 
จ านวน ๑-๕๐  สี  ขนาด  สถานท่ีอยู่
ของส่ิงของ  
ค า กลุ่มค าท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ
บุคคล  สัตว์  และส่ิงของ  เช่น การ
ระบุ/เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของภาพ
กับค า หรือกลุ่มค า โดยใช้ภาพ 
แผนภูมิ แผนภาพ แผนผัง 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

 

สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. พูดและท าท่าประกอบ ตามมารยาท
สังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา    
๒. บอกช่ือและค าศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับ
เทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง และชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา     

-ความหมายของค า 
กลุ่มค า ท่ีใช้พูดตาม
มารยาทสังคม/
วัฒนธรรม ของเจ้าของ
ภาษา 

-พูดและแสดงท่า
ประกอบตามมารยาท
ทางสังคม/วัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา  เช่น  

มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา  เช่น  
การขอบคุณ  ขอโทษ การใช้สีหน้า
ท่าทางประกอบ  

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 



 

๓.  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย   

-ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษาและวัฒนธรรม
และเทศกาลส าคัญของ
เจ้าของภาษา 
-รู้ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
 

การสัมผัสมือ การโบก
มือ การแสดงอาการ
ตอบรับหรือปฏิเสธ 
-บอกช่ือและค าศัพท์
ง่าย ๆ เกี่ยวกับ
เทศกาล/วันส าคัญ/
งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษา 
-เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมท่ี
เหมาะกับวัย 
 

การพูดขณะแนะน าตนเอง  การ
สัมผัสมือ การโบกมือ การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ     
ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/
งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์มาส  วัน
ขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์  เครื่องแต่ง
กาย  อาหาร  เครื่องด่ืม   
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
เช่น การเล่นเกม  
การร้องเพลง  การเล่านิทานประกอบ
ท่าทาง  
วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลน
ไทน์ 

5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร 
ค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ ของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

รู้จักตัวอักษรและเสียง
ตัวอักษร ค า กลุ่มค า 
ประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

บอกความแตกต่างของ
เสียงตัวอักษร ค า 
กลุ่มค าและประโยค
ง่าย ๆ ของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า 
กลุ่มค า และประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่าง
พอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 



 

 

 

 

 

 

 

สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑     ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพฒันา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น 

ค าศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่น 

บอกค าศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่น 

ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑     ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียน 

ความหมายค าศัพท์ 
ส านวนภาษา ประโยค
ในสถานการณ์ง่าย ๆ 
ในห้องเรียน 

พูดสนทนาใน
สถานการณ์ง่าย ๆ ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน 

การใช้ภาษาในการฟัง/พูดใน
สถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียน 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่าง
พอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๒    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ   การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวม
ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 

ความหมายค าศัพท์ 
ส านวนภาษา ประโยค
ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 
 

ใช้ภาษาต่างประเทศท่ี
บอกเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง
ใกล้ตัว เช่น อาชีพ  
บุคคลส าคัญใน

การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
จากส่ือต่างๆ   

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่าง
พอเพียง 



 

 โรงเรียน/ชุมชน และ
ช่ือวิชาท่ีเรียน 

5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
สาระท่ี 1   ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต1.1เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. ปฏิบัติตามค าส่ัง  ค าขอร้อง  และ
ค าแนะน า (instructions) ง่ายๆ ท่ีฟัง
หรืออ่าน 
๒. อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่าน
กลุ่มค า ประโยค  ข้อความง่ายๆ  
และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตาม 
หลักการอ่าน 
๓. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและข้อความส้ันๆ ท่ีฟัง หรือ
อ่าน  
๔.  ตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
ประโยค  บทสนทนา และนิทานง่ายๆ 

-ค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า 
-ค า กลุ่มค า ประโยค 
ข้อความง่าย ๆ และ 
บทพูดเข้าจังหวะ 
-การเข้าใจความหมาย
ของกลุ่มค าและ
ประโยคท่ีฟังท าให้
ส่ือสารได้อย่างถูกต้อง 
-เรื่องท่ีฟังและอ่านท า
ให้ส่ือสารได้อย่าง
ถูกต้อง 
  
 

-ปฏิบัติตามค าส่ัง  ค า
ขอร้องและค าแนะน า
ง่าย ๆ ท่ีฟังหรืออ่าน  
-อ่านออกเสียงค า  
สะกดค า  อ่านกลุ่มค า  
ประโยค   
ข้อความง่าย ๆ  และ
บทพูดเข้าจังหวะ 
-เลือก/ระบุภาพ  หรือ
สัญลักษณ์ 
เครื่องหมายตรงตาม
ความหมายของ
ประโยคและข้อความ
ส้ัน ๆ ท่ีฟัง หรืออ่าน 
-ตอบค าถามจากเรื่องท่ี
ฟังและอ่าน 
 

๒. อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่าน
กลุ่มค า ประโยค  ข้อความง่ายๆ  
และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตาม 
หลักการอ่าน 
๓. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ 
หรือเครื่องหมายตรงตามความหมาย
ของประโยคและข้อความส้ันๆ ท่ีฟัง 
หรืออ่าน  
๔.  ตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
ประโยค  บทสนทนา และนิทาน
ง่ายๆ 
ค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความ  บท
พูดเข้าจังหวะ และการสะกดค า 
การใช้พจนานุกรม   
หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
ค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความ  บท
พูดเข้าจังหวะ และการสะกดค า 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 



 

การใช้พจนานุกรม   
หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
-  การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและ
พยัญชนะท้ายค า  
-   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค า
และกลุ่มค า 
-  การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า 
ในประโยค 
กลุ่มค า ประโยคเด่ียว สัญลักษณ์  
เครื่องหมาย และความหมาย  
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลา
ว่างและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้า
อากาศ และเป็นวงค าศัพท์สะสม
ประมาณ ๕๕๐-๗๐๐ ค า (ค าศัพท์ท่ี
เป็นรูปธรรมและนามธรรม)  
ประโยค บทสนทนา นิทานท่ีมี
ภาพประกอบ  
ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของ
เรื่อง เช่น  ใคร  
ท าอะไร  ท่ีไหน  
- Yes/No Question เช่น   



 

   Is/Are/Can…?          
Yes,…is/are/can./                                    
No,…isn’t/aren’t/can’t.  
Do/Does/Can/Is/Are...?     
Yes/No…   etc. 
- Wh-Question เช่น   
   Who is/are…?    He/She 
is…/They are… 
   What…?/Where…?  It is 
…/They are… 
   What...doing?             
…is/am/are…  etc.     
-  Or-Question เช่น   
   Is this/it a/an...or a/an…?   It 
is a/an… etc.     

 
 
 
 
 
 
 
 
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 



 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
๑. พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล 
๒. ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง และค าขอ
อนุญาตง่ายๆ  
๓.  พูด/เขียนแสดงความต้องการ 
ของตนเอง และขอความช่วยเหลือ 
ในสถานการณ์ง่ายๆ  
๔. พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว  
 
 
๕.  พูดแสดงความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรม
ต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง 

-ค าศัพท์ โครงสร้าง
ประโยค   
-ค าศัพท์ โครงสร้าง
ประโยค  ท่ีใช้เพื่อ 
การส่ือสาร 
-ประโยคท่ีใช้แสดง
ความต้องการของ
ตนเองและขอความ
ช่วยเหลือ 
  
-ค าศัพท์ โครงสร้าง 
ประโยค  ท่ีใช้ใน 
การขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน
และครอบครัว 
-ค าศัพท์ โครงสร้าง 
ประโยคท่ีใช้ใน 
การแสดงความรู้สึก   
 

-เลือกใช้ค าพูด 
ประโยค/ข้อความท่ีใช้
ในการสนทนา เช่น 
การทักทาย  กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ และ
ประโยค/ข้อความท่ีใช้
แนะน าตนเอง 
-ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง ค า
ขออนุญาต 
-พูด/เขียนบอกความ
ต้องการของตนเอง
และขอความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ 
ง่าย ๆ ได้ 
-ใช้ภาษาเพื่อขอและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  
เพื่อนและครอบครัว 
-พูดแสดงความรู้สึก
ของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่าง ๆ 
 

บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย  กล่าว
ลา ขอบคุณ   
ขอโทษ การพูดแทรกอย่างสุภาพ 
ประโยค/ข้อความท่ีใช้แนะน าตนเอง  
เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว และส านวน
การตอบรับ  เช่น  Hi/Hello/Good 
morning/Good afternoon/Good 
evening/I am sorry./How are 
you?/I’m fine. Thank you. And 
you?/ Hello.I am… Hello,…I 
am… This is my sister.Her name 
is… Hello,…/Nice to see you. 
Nice to see you  
too./Goodbye./ Bye./See you 
soon/later./ Thanks./Thank 
you./Thank you very 
much./You’re welcome./It’s 
O.K.           etc.   
ค าส่ัง  ค าขอร้อง  และค าขออนุญาต
ท่ีใช้ในห้องเรียน  
ค าศัพท์ ส านวน และประโยคท่ีใช้
แสดงความต้องการและขอความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ เช่น  I 
want …/ Please…/ May…?/ I 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่าง
พอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 



 

need your help./ Please help 
me./ Help me!        etc. 
ค าศัพท์  ส านวน และประโยคท่ีใช้ขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ส่ิงใกล้
ตัว เพื่อน และครอบครัว เช่น 
What’s your name?       My 
name is… 
What time is it?              It is 
one o’clock. 
What is this?                   It is 
a/an… 
How many…are there?  There is 
a/an…/There are… 
Where is the…?              It is 
in/on/under…       etc. 
ค าและประโยคท่ีใช้แสดงความรู้สึก 
เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบ ไม่ชอบ รัก  ไม่
รัก  เช่น  
I/You/We/They like…/He/She 
likes… 
I/You/We/They love…/He/She 
loves… 
I/You/We/They don’t 
like/love/feel… 
He/She doesn’t like/love/feel… 
I/You/We/They feel…       etc. 



 

ค าและประโยคท่ีใช้แสดงความรู้สึก 
เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบ ไม่ชอบ รัก  ไม่
รัก  เช่น  
I/You/We/They like…/He/She 
likes… 
I/You/We/They love…/He/She 
loves… 
I/You/We/They don’t 
like/love/feel… 
He/She doesn’t like/love/feel… 
I/You/We/They feel…       etc. 

สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกล้ตัว 
๒. พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของ
ส่ิงต่างๆ ใกล้ตัวตามท่ีฟังหรืออ่าน  
๓. พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

-ค าศัพท์ ประโยคท่ีใช้
ในการให้ข้อมูล 
-ความหมายของค า 
กลุ่มค า ของส่ิงต่าง ๆ  
ใกล้ตัว 
-ค า กลุ่มค า ประโยคท่ี
ใช้ในการแสดงความ
คิดเห็น 

-พูด/เขียนให้ข้อมูล
เกี่ยวกับและเรื่องใกล้
ตัว 
-พูด/วาดภาพ 
เช่ือมโยงความสัมพันธ์
ของส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัว
ตามท่ีฟังหรืออ่าน 
-พูดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
 ใกล้ตัว 

ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการพูด
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สัตว์ 
และเรื่องใกล้ตัว  เช่น ช่ือ  อายุ  
รูปร่าง  สี  ขนาด รูปทรง ส่ิงต่างๆ 
จ านวน ๑-๑๐๐ วัน เดือน ปี ฤดูกาล 
ท่ีอยู่ของส่ิงต่างๆ  
เครื่องหมายวรรคตอน 
ค า กลุ่มค าท่ีมีความหมายสัมพันธ์ของ
ส่ิงต่างๆ   ใกล้ตัว เช่น การระบุ/
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของภาพกับค า 
หรือกลุ่มค า โดยใช้ภาพ  แผนภูมิ  
แผนภาพ   แผนผัง  

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่าง
พอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 



 

ประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

 
 
 

 

สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. พูดและท าท่าประกอบอย่างสุภาพ 
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา     
๒. ตอบค าถามเกี่ยวกับเทศกาล/ 
วันส าคัญ/ งานฉลองและชีวิตความ
เป็นอยู่ง่ายๆ ของเจ้าของภาษา       
๓. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย   

-มารยาททางสังคม
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
-เทศกาล/วันส าคัญ/
งานฉลองและชีวิต 
ความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษา  
-กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม 
 

-พูดและท าท่า
ประกอบอย่างสุภาพ
ตามมารยาททาง
สังคม/วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
-ตอบค าถามเกี่ยวกับ
เทศกาล/วันส าคัญ/ 
งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ง่าย ๆ 
ของเจ้าของภาษา       
 -เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษาท่ี
เหมาะสมกับวัย 

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เช่น   
การขอบคุณ ขอโทษ  การใช้สีหน้า
ท่าทางประกอบ  
การพูดขณะแนะน าตนเอง การสัมผัส
มือ การโบกมือ การแสดงความรู้สึก
ชอบ/ไม่ชอบ  การแสดงอาการตอบ
รับหรือปฏิเสธ     
ค าศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/
วันส าคัญ/งานฉลอง และชีวิตความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เช่น  
วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่  วันวา
เลนไทน์   

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 



 

เครื่องแต่งกาย  ฤดูกาล  อาหาร  
เครื่องด่ืม     
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
เช่น  การเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบ
ท่าทาง บทบาทสมมุติ วันคริสต์มาส 
วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์      

สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร 
ค า  กลุ่มค า  ประโยค และข้อความของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
๒. บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลและงานฉลอง   
ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ 
ของไทย 

-ความแตกต่างของ
เสียงตัวอักษร ค า  
กลุ่มค า  ประโยค และ
ข้อความของ 
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
-ความเหมือน ความ
แตกต่างระหว่าง
เทศกาลและงานฉลอง
ตามวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของ
ไทย 

-บอกความแตกต่าง
ของเสียงตัวอักษร ค า 
กลุ่มค าและประโยค
ของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 
-บอกความเหมือน/
ความแตกต่างระหว่าง
เทศกาลและงานฉลอง
ตามวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของ
ไทย 

ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า 
กลุ่มค า และประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง
เทศกาล  และ 
งานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับ   ของไทย 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

 



 

สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑     ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพฒันา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. ค้นคว้า  รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและน าเสนอ
ด้วยการพูด / การเขียน 

ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่น 

รวบรวมค าศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น และ
น าเสนอด้วยการพูด/
การเขียน 

การค้นคว้า  การรวบรวม และการ
น าเสนอ ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑     ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 



 

๑. ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

ค าศัพท์ ส านวน 
ประโยค ท่ีใช้ใน
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและใน
สถานศึกษา 

ฟังและพูดหรืออ่าน
ค าศัพท์ ส านวน 
ประโยค ท่ีใช้ใน
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและ
สถานศึกษา 

การใช้ภาษาในการฟังและพูด/อ่านใน
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่าง
พอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๒    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ   การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น
และรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้นข้อมูล  
 
 

ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้นและรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น
และการรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง
ใกล้ตัว จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ   

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่าง
พอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
สาระท่ี 1   ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต1.1เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมเีหตุผล 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง  และ 
ค าแนะน าง่ายๆ ท่ีฟังและอ่าน 

-ค าศัพท์ กลุ่มค า และ
ประโยค ค าส่ัง   

-ปฏิบัติตามค าส่ัง ค า
ขอร้องและค าแนะน า
ง่าย ๆ ท่ีฟังและอ่าน   

ค าส่ังและค าขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน 
ภาษาท่าทาง  และค าแนะน าในการ

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 



 

๒. อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ  
และบทกลอนส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 
๓. ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือ 
เครื่องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและข้อความส้ันๆ ท่ีฟัง หรือ
อ่าน  
๔. บอกใจความส าคัญ  และตอบ
ค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
และนิทานง่ายๆ หรือ    เรื่องส้ันๆ 
 

ค าขอร้องและ
ค าแนะน า  
-หลักการอ่านออกสียง
ตามหลักเกณฑ์ทาง
ภาษา 
-ความหมายของ
ประโยคและข้อความ
ส้ัน ๆ  
-ฟังและอ่านบท
สนทนาและนิทานง่าย 
ๆ หรือเรื่องส้ัน ๆ 
 
  
 

-ออกเสียงเน้นหนัก-
เบา ในค าและกลุ่มค า 
-ออกเสียงตามระดับ
เสียงสูง-ต่ า ในประโยค 
-การออกเสียงเช่ือมโยง 
(Linking Sound) ใน
ข้อความ 
-ออกเสียงบทกลอน
ตามจังหวะ 
-เลือก/ระบุวาดภาพ  
หรือสัญลักษณ์ 
เครื่องหมายตรงตาม
ความหมายของ
ประโยคและข้อความ
ส้ัน ๆ ท่ีฟัง หรืออ่าน  
-บอกใจความส าคัญ
ของเรื่องท่ีฟังและอ่าน 
-ตอบค าถามจากเรื่องท่ี
ฟังและอ่าน   

เล่นเกม การวาดภาพ หรือการ
ท าอาหารและเครื่องด่ืม  
-    ค าส่ัง เช่น Look at 
the…/here/over there./ Say it  
again./ Read and draw./ Put 
a/an…in/on/under    a/an…/ 
Don’t go over there.    etc. 
-   ค าขอร้อง เช่น Please take a 
queue./ Take a queue, please./ 
Can/Could you help me, 
please?    etc. 
-   ค าแนะน า เช่น You should 
read everyday./ 
-   ค าขอร้อง เช่น Please take a 
queue./ Take a queue, please./ 
Can/Could you help me, 
please?    etc. 
-   ค าแนะน า เช่น You should 
read everyday./ Think before 
you speak./ ค าศัพท์ท่ีใช้ในการเล่น
เกม Start./ My turn./ Your turn./ 
Roll the dice./ Count the 
number./ Finish./ ค าบอกล าดับ

3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 



 

ขั้นตอน  First,… Second,… Next,… 
Then,… Finally,…         etc.      
ประโยค  ข้อความ  และบทกลอน  
การใช้พจนานุกรม   
หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
-   การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและ
พยัญชนะท้ายค า  
-   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค า
และกลุ่มค า 
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-
ต่ า ในประโยค 
-   การออกเสียงเช่ือมโยง (linking 
sound) ในข้อความ 
-   การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ 
กลุ่มค า ประโยคผสม ข้อความ 
สัญลักษณ์  เครื่องหมาย และ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร 
เครื่องด่ืม เวลาว่างและนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย 
และลมฟ้าอากาศ และเป็นวงค าศัพท์
สะสมประมาณ ๗๕๐-๙๕๐ ค า 
(ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม) 



 

ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่อง
ส้ันๆ  
ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของ
เรื่อง เช่น  ใคร  
ท าอะไร  ท่ีไหน  เมื่อไร 
- Yes/No Question เช่น   
   Is/Are/Can…?          
Yes,…is/are/can./                               
No,…isn’t/aren’t/can’t.  
   Do/Does/Can/Is/Are...?     
Yes/No…          etc. 
- Wh-Question เช่น   
   Who is/are…?           
 He/She is…/They are… 
   What…?/Where…?   
It is …/They are… 
   What...doing?            
…is/am/are…       etc.     
- Or-Question เช่น   
   Is this/it a/an...or a/an…?   It 
is a/an…       etc.     

 
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล 
๒. ใช้ค าส่ัง  ค าขอร้อง  ค าขออนุญาต 
และให้ค าแนะน าง่ายๆ  
๓. พูด/เขียนแสดงความต้องการ   
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ง่ายๆ  
๔. พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และ
เรื่องใกล้ตัว  
๕. พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรม
ต่างๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 
 
 

-ค าศัพท์ และประโยค
ทักทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ 
-ค าศัพท์  และประโยค
ค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน าท่ีมี 1-2 
ขั้นตอน เช่น 
Open the book 
and read. etc 
-ค าศัพท์  โครงสร้าง
ประโยค แสดงความ
ต้องการ  ขอความ
ช่วยเหลือ  ตอบรับ
และปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ 
-ค าศัพท์  โครงสร้าง
ประโยค  เกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน 
ครอบครัวและเรื่อง 
ใกล้ตัว 
-ค าศัพท์  โครงสร้าง
ประโยคแสดง
ความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ
ใกล้ตัวและกิจกรรม

-พูด/เขียนโต้ตอบบท
สนทนาท่ีใช้ในการ
ทักทาย  กล่าวลา 
ขอบคุณ  ขอโทษ 
ชมเชย การพูดแทรก
อย่างสุภาพ  
-ใช้ค าส่ัง  ค าขอร้อง  
ค าแนะน า 
ท่ีมี 1-2  ขั้นตอน  เช่น   
Open the book 
and read.  etc. 
-ใช้ภาษาเพื่อแสดง
ความต้องการ  
ขอความช่วยเหลือ  
ตอบรับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่าย ๆ 
-พูด/เขียนเพื่อขอและ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน 
ครอบครัว และเรื่อง
ใกล้ตัว 
-พูด/เขียนแสดง
ความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 

บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย  กล่าว
ลา ขอบคุณ   
ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่าง
สุภาพ ประโยค/ข้อความท่ีใช้แนะน า
ตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว และ
ส านวนการตอบรับ  เช่น  Hi 
/Hello/ Good morning /Good 
afternoon/ Good evening/ I am 
sorry./ How are you?/ I’m fine. 
Thank you. And you?/ Hello. I 
am…/ Hello,…I am… This is my 
sister. Her name is… /Hello,…/ 
Nice to see you.  Nice to see 
you  too./ Goodbye./ Bye./ See 
you soon/later./ Good/Very 
good./ Thanks./ Thank you./ 
Thank you very much./ You’re 
welcome./ It’s O.K.           etc. 
ค าส่ัง  ค าขอร้อง  ค าแนะน าท่ีมี ๑-๒  
ขั้นตอน 
ค าศัพท์ ส านวน และประโยคท่ีใช้
บอกความต้องการ  ขอความ
ช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ เช่น Please…/ 
May…?/      I need…/ Help me!/ 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 



 

ต่าง  ๆ  เช่น ชอบ ไม่
ชอบ ดีใจ เสียใจ มี
ความสุข เศร้า หิว 
รสชาติ 
 I/You/We/They 
like…    
He/she/likes…… 
because…… … . 

ใกล้ตัว และกิจกรรม
ต่าง ๆ พร้อมท้ังให้
เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 
เช่น ชอบ  ไม่ชอบ   
ดีใจ  เสียใจ  มี
ความสุข  เศร้า  หิว  
รสชาติ  
I/ You / We / They 
like..….. 
He / She likes….…... 
because….…..…. 

Can/ Could…?/ Yes,.../No,…    
etc. 
ค าศัพท์  ส านวน และประโยคท่ีใช้ขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น 
What do you do?              I’m 
a/an…  
What is she/he?                …is 
a/an (อาชีพ) 
How old/tall…?                I 
am… 
Is/Are/Can…or…?              
…is/are/can… 
Is/Are…going to…or…?    …is/are 
going to…      etc. 
ค าและประโยคท่ีใช้แสดงความรู้สึก 
เช่น ชอบ    ไม่ชอบ  ดีใจ  เสียใจ มี
ความสุข  เศร้า หิว รสชาติ เช่น 
I’m…/He/She/It 
is…/You/We/They are… 
I/You/We/They like…/He/She 
likes…because… 
I/You/We/They love…/He/She 
loves…because… 
I/You/We/They don’t 
like/love/feel…because… 



 

He/She doesn’t 
like/love/feel…because… 
I/You/We/They feel…because…          
etc. 

 
 
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกล้ตัว 
๒. เขียนภาพ แผนผัง  และแผนภูมิ 
แสดงข้อมูลต่างๆ ตามท่ีฟังหรืออ่าน  
๓. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

-ค าศัพท์ โครงสร้าง
ประโยค  ข้อความท่ีให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกล้ตัว 
-ความหมายของค า 
กลุ่มค า การเขียนภาพ
แผนผัง และแผนภูมิ 
แสดงข้อมูลต่างๆ  
-ค าและประโยคท่ีใช้ใน
การพูดแสดงความ
คิดเห็น  
 

-พูดให้ข้อมูลโดยใช้
ประโยคและข้อความ
เกี่ยวกับบุคคล สัตว์ 
สถานท่ี และ กิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น ข้อมูล 
ส่วนบุคคล เรื่องต่าง ๆ 
ใกล้ตัว   
จ านวน 1 – 500  
ล าดับท่ี วัน เดือน ปี  
ฤดูกาล เวลา สภาพดิน
ฟ้าอากาศ อารมณ์ 
ความรู้สึก สี ขนาด 
รูปทรง ต าแหน่งของ
ส่ิงต่าง ๆ  
-เขียนให้ข้อมูลโดยใช้
ประโยคและข้อความ

ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สถานท่ี 
และกิจกรรมต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วน
บุคคล  เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว จ านวน ๑-
๕๐๐ ล าดับท่ี  วัน เดือน ปี ฤดูกาล  
เวลา  สภาพดินฟ้าอากาศ  อารมณ์ 
ความรู้สึก  สี  ขนาด รูปทรง  ท่ีอยู่
ของส่ิงต่างๆ   
เครื่องหมายวรรคตอน 
ค า กลุ่มค า ประโยคท่ีแสดงข้อมูล
และความหมายของเรื่องต่างๆ  ภาพ  
แผนผัง  แผนภูมิ  ตาราง  
ประโยคท่ีใช้ในการพูดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัว 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 



 

เกี่ยวกับบุคคล สัตว์ 
สถานท่ี และกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยใช้
เครื่องหมายวรรคตอน
ท่ีถูกต้อง 
-บอกความหมายค า 
กลุ่มค า ประโยค ท่ี
แสดงข้อมูลและ
ความหมายของเรื่อง 
ต่าง ๆ 
-วาดภาพ แผนผัง และ
แผนภูมิ แสดงขอ้มูล
ต่าง ๆ ตามท่ีฟังหรือ
อ่าน 
-พูดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง 
ต่าง ๆ ใกล้ตัว โดยใช้
ค าและประโยค 
ท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
 

 

 

สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 



 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
อย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
๒. ตอบค าถาม/บอกความส าคัญของ
เทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ง่ายๆ ของเจ้าของภาษา   
๓. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

-การใช้ถ้อยค าท้ังเสียง
และกิริยาท่าทางอย่าง
สุภาพตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรม 
- เทศกาล/วันส าคัญ/
งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ง่าย ๆ 
ของเจ้าของภาษา 
-กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม เช่น 
เทศกาล วันส าคัญ เกม 
นิทาน ร้องเพลง 

-พูดถ้อยค าด้วย
น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางอย่างสุภาพตาม
มารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ 
-ตอบค าถาม/บอก
ความส าคัญของ 
เทศกาล/วันส าคัญ/
งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษา 
-เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 

การใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทาง ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น   
การขอบคุณ  ขอโทษ  การใช้สีหน้า
ท่าทางประกอบการพูดขณะแนะน า
ตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การ
แสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การ
กล่าวอวยพร  การแสดงอาการตอบ
รับหรือปฏิเสธ     
ข้อมูลและความส าคัญของเทศกาล/
วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิตความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  เช่น  
วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลน
ไทน์   
เครื่องแต่งกาย  ฤดูกาล  อาหาร  
เครื่องด่ืม     
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  
เช่น การเล่นเกม  
การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาท
สมมุติ  
วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  
วันขึ้นปีใหม่   
วันวาเลนไทน์     

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่าง
พอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 



 

มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยค 
ชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมาย 
วรรคตอน  และการล าดับค า (order) 
ตามโครงสร้างประโยค ของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
๒. บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลและงานฉลอง  
ของเจ้าของภาษากับของไทย 

-ความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่าง 
การออกเสียงประโยค
ชนิดต่าง ๆ  และการ
ล าดับค าตามโครงสร้าง
ประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
-ความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่าง
เทศกาลและงานฉลอง
ของเจ้าของภาษากับ
ของไทย 
 

-บอกความเหมือน/
ความแตกต่างระหว่าง 
การออกเสียงประโยค
ชนิดต่าง ๆ   
การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนและ 
การล าดับค า (order) 
ตามโครงสร้าง 
ประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ 
ภาษาไทย 
-บอกความเหมือน/ 
ความแตกต่าง ระหว่าง
เทศกาลและงานฉลอง
ของวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของ
ไทย 

ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของ
เจ้าของภาษากับของไทย 
การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการ
ล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง
เทศกาลและ 
งานฉลองของเจ้าของภาษากับของ
ไทย 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่าง
พอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑     ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพฒันา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 



 

๑. ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และ
น าเสนอด้วยการพูด / การเขียน 

ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อื่น 

ค้นคว้า รวบรวม 
ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น และน าเสนอด้วย 
การพูด / การเขียน 

การค้นคว้า  การรวบรวม และการ
น าเสนอค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่าง
พอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

 
 
 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑     ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. ฟัง พูด และอ่าน/เขียนใน
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษา 

การฟัง พูด อ่าน และ
เขียนประโยค ใน
สถานการณ์ต่างๆ 

ใช้ภาษาเพื่อการ
ส่ือสารในสถานการณ์
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นทั้งใน
และนอกห้องเรียน  
ด้วยการ ฟัง พูด อ่าน
และเขียน 

การใช้ภาษาในการฟัง พูด และอ่าน/
เขียนในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียน 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๒    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ   การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 



 

๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น
และรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

ค าศัพท์ท่ีใช้ในการ
สืบค้นข้อมูล 

ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้นและรวบรวม
ข้อมูล 
 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น
และการรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง
ใกล้ตัว จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ   

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการท างาน 

 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
สาระท่ี 1   ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต1.1เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมเีหตุผล 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง  และ 
ค าแนะน าท่ีฟังและอ่าน 
๒. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทกลอนส้ันๆ  ถูกต้องตาม 
หลักการอ่าน 
๓. เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความ
ส้ันๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายท่ีอ่าน 
๔.  บอกใจความส าคัญและตอบค าถาม
จากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน
ง่ายๆ และเรื่องเล่า   

-ค าส่ัง ค าขอร้อง และ
ค าแนะน า 
การอ่านออกเสียง
ข้อความ นิทาน และ
บทกลอนส้ันๆ 
-ค าศัพท์ ประโยคหรือ
ข้อความส้ันๆ 
-ทักษะการอ่าน การ
ฟัง เพื่อจับใจความ
ส าคัญและตอบค าถาม 
 

-ปฏิบัติตามค าส่ัง  ค า
ขอร้องและค าแนะน า
ง่าย ๆ ท่ีฟังและอ่าน 
-การใช้พจนานุกรม
เพื่อการออกเสียงหนัก-
เบาของค าศัพท์ 
 -การออกเสียง
พยัญชนะต้นค า และ
พยัญชนะท้ายค า 
 -การออกเสียง
เน้นหนัก-เบา ในค า
และกลุ่มค า 
 -การออกเสียงตาม
ระดับเสียงสูง-ต่ าใน
ประโยค 

ค าส่ัง  ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง  และ
ค าแนะน าในการเล่นเกม การวาด
ภาพ การท าอาหารและเครื่องด่ืม 
และการประดิษฐ์   
-   ค าส่ัง เช่น Look at 
the…/here/over there./ Say it  
again./ Read and draw./ Put 
a/an…in/on/under  a/an…/ 
Don’t go over there.      etc. 
-   ค าขอร้อง เช่น Please look up 
the meaning in a  
dictionary./ Look up the 
meaning in a dictionary, 

 
 
 

1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการท างาน 



 

-การออกเสียงเช่ือมโยง 
(Linking Sound)  ใน
ข้อความ 
-การออกเสียงบท
กลอนส้ัน ๆ 
-เลือก/ระบุวาดภาพ  
หรือสัญลักษณ์ 
เครื่องหมายตรงตาม
ความหมายของ
ประโยคและข้อความ
ส้ัน ๆ  ท่ีอ่าน 
-สรุปใจความส าคัญ
ของเรื่องท่ีฟังและอ่าน 
 -ตอบค าถามจากเรื่อง
ท่ีฟังและอ่าน   
 

please./ Can/Could you help 
me, please?   etc. 
-   ค าแนะน า เช่น You should 
read everyday./ Think before 
you speak./ ค าศัพท์ท่ีใช้ในการเล่น
เกม Start./ My turn./ Your turn./ 
Roll the dice./ Count the 
number./ Finish./ค าบอกล าดับ
ขั้นตอน First,… Second,… Next,… 
Then,… Finally,…         etc.      
ข้อความ  นิทาน  และบทกลอน  
การใช้พจนานุกรม   
หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
-   การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและ
พยัญชนะท้ายค า  
-   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค า
และกลุ่มค า 
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-
ต่ า ในประโยค 
-   การออกเสียงเช่ือมโยง (linking 
sound) ในข้อความ 
-   การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ 
ประโยค หรือข้อความ  สัญลักษณ์  
เครื่องหมาย และความหมายเกี่ยวกับ



 

ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลา
ว่างและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้า
อากาศ และเป็นวงค าศัพท์สะสม
ประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ ค า 
(ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม) 
ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่อง
เล่า  
ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของ
เรื่อง เช่น  ใคร  
ท าอะไร  ท่ีไหน  เมื่อไร อย่างไร 
ท าไม 
- Yes/No Question เช่น   
   Is/Are/Can…?          
Yes,…is/are/can./   
                                     
No,…isn’t/aren’t/can’t.  
   Do/Does/Can/Is/Are...?     
Yes/No…          etc.   
- Wh-Question เช่น   
   Who is/are…?            He/She 
is…/They are… 



 

   What…?/Where…?  It is 
…/They are… 
   What...doing?           
…is/am/are…       etc.     
- Or-Question เช่น   
   Is this/it a/an...or a/an…?   It 
is a/an…       
   Is/Are/Was/Were/Did…or…?             
etc.     

 
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล 
๒. ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง และให้ค าแนะน า  
๓. พูด/เขียนแสดงความต้องการ   
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ง่ายๆ  
๔. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และ
เรื่องใกล้ตัว 

-การพูดและเขียน
สนทนาโต้ตอบระหว่าง
บุคคล 
-ค าส่ัง ค าขอร้อง ค า
ขออนุญาต และ
ค าแนะน า 
-ค าศัพท์ ส านวนภาษา
เพื่อพูด/เขียน แสดง
ความต้องการ ขอ
ความช่วยเหลือ  ตอบ

-พูด/เขียนสนทนา
โต้ตอบส่ือสาร ระหว่าง
บุคคลได้ 
-ใช้ค าส่ัง  ค าขอร้อง  
ค าแนะน าท่ีมี 
 2-3 ข้ันตอน  เช่น  
Open the book and 
read.  etc. 
-พูด/เขียนเพื่อแสดง
ความต้องการ  ขอ
ความช่วยเหลือ ตอบ

บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย  กล่าว
ลา ขอบคุณ   
ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่าง
สุภาพ ประโยค/ข้อความท่ีใช้แนะน า
ตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว และ
ส านวนการตอบรับ  เช่น  Hi/ 
Hello/ Good morning/ Good 
afternoon/ Good evening/ I am 
sorry. /How are you?/ I’m fine./ 
Very well./ Thank you.  And 
you?/ Hello. I am… Hello,…I 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการท างาน 



 

๕. พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรม
ต่างๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 

รับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ 
-ค าศัพท์ ส านวนภาษา 
เพื่อพูดและเขียนเพื่อ
ขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
ครอบครัว และเรื่อง
ใกล้ตัว 
-ค าศัพท์ ส านวนภาษา 
เพื่อพูด/เขียนแสดง
ความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  
ใกล้ตัว และกิจกรรม
ต่าง ๆ พร้อมท้ังให้
เหตุผลส้ัน ๆ ประกอบ  
ท าให้ใช้ภาษาเพื่อการ
ส่ือสารได้ 
 

รับและปฏิเสธ  การให้
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่าย ๆ 
-พูด/เขียนเพื่อขอและ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน 
ครอบครัว และเรื่อง
ใกล้ตัว  เช่น  
What do you do? 
 I’m a/an…....      
etc. 
-พูด/เขียนแสดง
ความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
ใกล้ตัว พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ เช่น I’m…/ 
He/She/ 
It is….You / We / 
They are…….. 
He / She 
likes…...because……. 

am… This is my sister. Her 
name is… Hello,…/ Nice to see 
you.  Nice to see you, too./ 
Goodbye./ Bye./ See you 
soon/later./ Great!/ Good./ Very 
good. Thank you./ Thank you 
very much./ You’re welcome./ 
It’s O.K./ That’s O.K./ That’s all 
right./  Not at all./ Don’t 
worry./ Never mind./ Excuse 
me./ Excuse me, 
Sir./Miss./Madam.        etc. 
ค าส่ัง ค าขอร้อง และค าแนะน าท่ีมี 
๒-๓ ขั้นตอน 
ค าศัพท์ ส านวน และประโยคท่ีใช้
บอกความต้องการ ขอความ
ช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ เช่น Please…/ 
May…?/ I need…/ Help me!/ 
Can/Could…?/ Yes,.../No,…    
etc. 
ค าศัพท์  ส านวน และประโยคท่ีใช้ขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น 
What do you do?              I’m 
a/an…  



 

What is she/he?                …is 
a/an (อาชีพ) 
How old/tall…?                I 
am… 
Is/Are/Can…or…?              
…is/are/can… 
Is/Are…going to…or…?    …is/are 
going to…      etc. 
ค าและประโยคท่ีใช้แสดงความรู้สึก 
และการให้เหตุผลประกอบ เช่น 
ชอบ/ไม่ชอบ  ดีใจ  เสียใจ    มี
ความสุข   เศร้า  หิว  รสชาติ  สวย  
น่าเกลียด  เสียงดัง  ดี ไม่ดี  เช่น 
I’m…/He/She/It 
is…/You/We/They are… 
I/You/We/They like…/He/She 
likes…because… 
I/You/We/They love…/He/She 
loves…because… 
I/You/We/They don’t 
like/love/feel…because… 
He/She doesn’t 
like/love/feel…because… 
I/You/We/They feel…because…     
etc. 

 
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 



 

มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
๑. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  
เพื่อน และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว  
๒. เขียนภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ และ
ตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ท่ีฟังหรืออ่าน  
๓. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

-ค าศัพท์ ส านวน 
ภาษาเพื่อพูด/เขียนให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เพื่อนและส่ิงแวดล้อม
ใกล้ตัว 
-ค าศัพท์ หลักการ
เขียนแผนภาพ แผนผัง 
แผนภูมิ และตาราง
เพื่อแสดงข้อมูลต่าง ๆ 
-ค าศัพท์ การแต่ง
ประโยค เพื่อพูด/เขียน
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
ใกล้ตัว 
 

-พูดและเขียนให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 
โดยใช้ประโยค และ
ข้อความท่ีใช้ในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวัน 
เพื่อน ส่ิงแวดล้อมใกล้
ตัว  
-เขียนแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับภาพ  แผนผัง 
แผนภูมิ และตาราง 
ตามท่ีฟังหรืออ่าน 
-พูดและเขียนเกี่ยวกับ
เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
โดยใช้ข้อความและ
ประโยคท่ีถูกต้อง
เหมาะสม 
 

ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจ าวัน  เพื่อน ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว  
เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล เรียกส่ิงต่างๆ 
จ านวน ๑-๑,๐๐๐ ล าดับท่ี วัน เดือน 
ปี ฤดูกาล  เวลา  กิจกรรมท่ีท า  สี  
ขนาด รูปทรง  ท่ีอยู่ของส่ิงต่างๆ  
ทิศทางง่ายๆ สภาพดินฟ้าอากาศ  
อารมณ์ ความรู้สึก เครื่องหมายวรรค
ตอนค า กลุ่มค า และประโยคท่ีมี
ความหมายสัมพันธ์กับภาพ  แผนผัง  
แผนภูมิ  และตาราง  
ประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็น 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการท างาน 

สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 



 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
อย่างสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
๒. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/
งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ
ภาษา    
๓. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

-การใช้ถ้อยค า น้ าเสียง
และกิริยาท่าทางตาม
วัฒนธรรมเจ้าของ
ภาษา 
-ข้อมูลเกี่ยวกับ
เทศกาล/วันส าคัญ 
งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษา 
-วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาเพื่อใช้ใน 
การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ 

-ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง 
และกิริยาท่าทางอย่าง
สุภาพตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 
-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เทศกาล/วันส าคัญ/ 
งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ของ 
เจ้าของภาษา 
-เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษาตาม
ความสนใจ 

การใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทาง ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   เช่น  
การขอบคุณ  ขอโทษ  การใช้สีหน้า
ท่าทางประกอบการพูดขณะแนะน า
ตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การ
แสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ    การ
กล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบ
รับหรือปฏิเสธ     
ข้อมูลและความส าคัญของเทศกาล/
วันส าคัญ/ 
งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษา  เช่น วันคริสต์มาส วัน
ขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์  
เครื่องแต่งกายตามฤดูกาล  อาหาร  
เครื่องด่ืม   
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  
เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การ
เล่านิทาน บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  
วันขึ้นปีใหม่   
วันวาเลนไทน์     

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการท างาน 

สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 



 

 
ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
๑. บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยค 
ชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมาย 
วรรคตอน  และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยค ของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
๒. เปรียบเทียบความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและ
ประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย   

-ความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่าง 
การออกเสียงประโยค
ชนิดต่าง ๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน
และการล าดับค า ตาม
โครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
-ความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่าง
เทศกาล งานฉลองและ
ประเพณีของเจ้าของ
ภาษากับของไทย 
 

-บอกความเหมือน/
ความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยค
ชนิดต่าง ๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน 
และการล าดับค า 
(order) ตามโครงสร้าง
ประโยคของ 
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
-เปรียบเทียบความ
เหมือน/ ความแตกต่าง 
ระหว่างเทศกาล งาน
ฉลอง ประเพณีและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับ 
ของไทย 

ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของ
เจ้าของภาษากับของไทย 
การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการ
ล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
การเปรียบเทียบความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างเทศกาล  งานฉลอง 
และประเพณีของเจ้าของภาษากับ
ของไทย 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการท างาน 

สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑     ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพฒันา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 



 

๑. ค้นคว้า  รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่ง
เรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด /  การ
เขียน 

1ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม
ต่าง ๆใกล้ตัว 

รวบรวม น าเสนอ
ข้อมูลค าศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ใกล้
ตัว  ด้วยการพูด/ 
การเขียน 

การค้นคว้า  การรวบรวม และการ
น าเสนอค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการท างาน 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑     ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ 
ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

ค าศัพท์  โครงสร้าง
ประโยคท่ีใช้ 
ในการส่ือสาร ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษา 

ใช้ภาษาเพื่อการ
ส่ือสารในสถานการณ์
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นทั้งใน
และนอกห้องเรียนด้วย
การ ฟัง พูด อ่านและ
เขียน 

การใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา 

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการท างาน 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๒    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ   การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 

ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น
และรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

ค าศัพท์ ส านวนท่ีใช้ใน
การสืบค้นข้อมูลและ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ 

ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้นและรวบรวม
ข้อมูล 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น
และการรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง

 1)  ซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย 



 

 ใกล้ตัว จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ   

3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  อยู่อย่างพอเพียง 
5)  มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทที่๔ 

เกณฑ์การจบการศึกษา 
ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียน 

การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 

 สถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเป็นกระบวนการเพท่ือให้ผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนใน
กลุ่มสาระต่างๆ    เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จของผู้เรียน   รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาและ
การเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ   โดยจัดท าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน   
จากการวัดและประเมินผลในระดับช้ันเรียน   ระดับโรงเรียน  ระดับเขตการศึกษาและระดับชาติ   ตลอดจนการประเมิน
ภายนอก   เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน 

การวัดผลและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

 การด าเนินการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน  ได้แก่  การประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน
ระหว่างเรียน  เพื่อหาค าตอบว่าผู้เรียนมีความรู้ความก้าวหน้าด้านความรู้   ทักษะกระบวนการและค่านิยมอันพึงประสงค์
จากการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน   หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆ   ซึ่งจะสะท้อนความส าเร็จในการเรียนของผู้เรียน
และประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของผู้สอน   เป็นข้อมูลท่ีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท้ังผู้เรียน  ผู้สอน  สถานศึกษาและ
ผู้ปกครองน าไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
และใช้ส าหรับตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านต่างๆ  ของผู้เรียน 

การวัดผลและประเมินผลระดับสถานศึกษา 

 การด าเนินการประเมินผลระดับสถานศึกษา  ได้แก่   การประเมินผลการเรียนและพัฒนาการของผู้เรียนปลายปี   
และเมื่อส้ินสุดช่วงช้ันเพื่อน าผลไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงผู้เรียนให้มีคุณภาพตามผลการเรียนรู้ ท่ีคาดหวังและ
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน   รวมทั้งน าผลการประเมินไปใช้พิจารณาตัดสินผลการเรียนรายวิชาและตัดสินการเล่ือนช่วงช้ัน 

การวัดผลและประเมินผลระดับชาติ 

 การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ได้แก่  การประเมินคุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียนทุกคน
ในปีสุดท้ายของแต่ละช่วงช้ัน  คือช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖   ในระดับชาติ  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
จะก าหนดให้มีการประเมินในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ตามความจ าเป็นเป็นรายปีไป   ข้อมูลจากการประเมินจะน าไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน   คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของชาติได้   
สถานศึกษาจะต้องจัดให้ผู้เรียนได้เข้ารับการประเมินผลระดับชาติและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในการ
ประเมินอย่างเต็มศักยภาพ   เพื่อให้ได้รับข้อมูลคุณภาพทางการศึกษาท่ีแท้จริงของผู้เรียนของสถานศึกษา  และของ
ประเทศชาติ 

การวัดผลและประเมินผลการผ่านช่วงชั้น 

 การด าเนินการตัดสินผลการเรียนให้ผู้เรียนผ่านช่วงช้ันและจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนี้ 

๑.  ตัดสินให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓   ผ่านช่วงช้ันท่ี  ๑  และผู้ส าเร็จ 



 

การศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ผ่านช่วงช้ันท่ี  ๒ 

๒.  ตัดสินให้ผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓   จบการศึกษาภาคบังคับ 

๓.  ตัดสินให้ผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖    จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

การตัดสินผลการเรียน 

เกณฑ์การผ่านช่วงชั้น 

๑.  เวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐   เว้นแต่ผู้เรียนบางรายท่ีมีปัญหา   ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

๒.  การตัดสินใจผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้   ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้   ระดับผลการตัดสินผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้รายปี  จ าแนกเป็น   ๘   ระดับ  ดังนี ้

  ๔  ผลการเรียนรู้ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐  - ๑๐๐ 

  ๓.๕  ผลการเรียนรู้ต้ังแต่ร้อยละ ๗๕  -  ๗๙ 

  ๓  ผลการเรียนรู้ต้ังแต่ร้อยละ ๗๐  -  ๗๔ 

  ๒.๕  ผลการเรียนรู้ต้ังแต่ร้อยละ ๖๕   -  ๖๙ 

  ๒  ผลการเรียนรู้ต้ังแต่ร้อยละ ๖๐  -  ๖๔ 

  ๑.๕  ผลการเรียนรู้ต้ังแต่ร้อยละ ๕๕  -  ๕๙ 

  ๑  ผลการเรียนรู้ต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ -  ๕๔ 

๐  ผลการเรียนรู้ต้ังแต่ร้อยละ ๐   -  ๔๙ 
๑. การตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    ระดับผลการตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ าแนก

เป็น  ๒  ระดับ  ดังนี ้
ผ่าน                  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมต้ังแต่ร้อยละ    ๘๐   ขึ้นไป   และผ่าน 

จุดประสงค์ทุกข้อของกิจกรรม 

ไม่ผ่าน             ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมต่ ากว่าร้อยละ    ๘๐  หรือไม่ผ่าน 

จุดประสงค์ทุกข้อของกิจกรรม 

ในกรณีท่ีผู้เรียนได้ระดับ  “ ไม่ผ่าน “  ให้ผู้เรียนเข้ารับการซ่อมเสริม   หรือเลือกกิจกรรมใหม่จน  “ ผ่าน “ 
ครบทุกกิจกรรมตามท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ละช่วงช้ัน 

๔.   การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   ระดับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน   จ าแนกเป็น  ๓  ระดับ  ดังนี้ 

 ๓     ดีมาก   มีพฤติกรรมสูงกว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
 ๒  ดี   มีพฤติกรรมต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
 ๑  ควรเสริม  มีพฤติกรรมบางประการท่ีควรเสริม 



 

 ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ  “ ดี “ 
๕.  การประเมินการอ่าน   คิด   วิเคราะห์  และการเขียน   ดังนี้ 

๑.  ก าหนดแนวทางในการพัฒนาและแนวทางการประเมินการอ่าน   คิด  วิเคราะห์   และ 
เขียน  ซึ่งสามารถด าเนินการได้หลากหลาย 

๑.๑   ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนดการอ่าน   คิด  วิเคราะห์   และเขียนเป็นผล 
การเรียนแยกต่างหากจากผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายปี   และบันทึกข้อมูลของผลการเรียนรู้   

๑.๒    ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยตนเอง  ท่ี 
สะท้อนถึงการอ่าน  คิด  วิเคราะห์   และเขียน  แล้วส่งข้อมูลให้ผู้ประเมินตัดสิน 

๒.   ด าเนินการพัฒนาและประเมนิ   ความสามารถการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียนส่ือ 
ความ  รวบรวมผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์   และเขียนส่ือความของผู้เรียนแต่ละคนจากผู้
ประเมินท่ีได้รับมอบหมายและตัดสินความสามารถของผู้เรียนตามแนวทางและเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกภาคเรียน    

๓.  ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถการอ่าน   คิด   วิเคราะห์  และการเขียนส่ือความของ 
ผู้เรียน   รายปี / รายภาค  และการผ่านช่วงช้ัน    โดยพิจารณาการพัฒนาความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และ
เขียนส่ือความของผู้เรียน  ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะต้องได้รับการซ่อมเสริมตามแนวทางท่ีโรงเรียนก าหนด  แล้ว
ท าการประเมินใหม่    
 
 
 
เอกสารหลักฐานการศึกษา  
ทางโรงเรียนหลักฐานการศึกษา  ดังนี้ 

๑. ระเบียบแสดงผลการเรียน  (  ปพ.๑ ) 
๒. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  ( ปพ.๒ ) 
๓. แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  ( ปพ.๓ ) 
๔. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ( ปพ.๔ ) 
๕. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ปพ.๕ ) 
๖. แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  ( ปพ.๖ ) 
๗. ใบรับรองผลการศึกษา  ( ปพ.๗ ) 
๘. ระเบียบสะสม  ( ปพ.๘ ) 
๙. สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ ( ปพ.๙ ) 

 
การพัฒนาระบบส่งเสริม  สนับสนนุ 
การพัฒนากระบวนการแนะแนว 
 โรงเรียนด าเนินการพฒันากระบวนการแนะแนวดงันี้ 
 ๑.  การแนะแนวของโรงเรียนจะด าเนินการในเชิงรุก  เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  ท้ังผู้บริหาร  ครูทุกท่าน  พ่อ
แม่  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และส่ือมวลชน  โดยก าหนดพันธกิจระหว่างบ้าน  ชุมชน  สถานศึกษา   ให้บ้านและชุมชนเป็น
เครือข่ายการแนะแนวดังนี ้
 -   โรงเรียนจัดให้มีข่าวสารกับผู้ปกครอง  และเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในโอกาสส าคัญต่างๆ   
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเยี่ยมบ้าน  เพื่อพบผู้ปกครอง  เพื่อสร้างความเข้มแข็ง  และพัฒนาผู้เรียนไปในทิศทางท่ีต้องการ 



 

 -   โรงเรียนจัดให้มีการประสานความร่วมมือกับชุมชนแนะน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี  
เช่น  น าคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในโอกาสวันส าคัญต่างๆ  เชิญผู้มีความรู้ในชุมชนในด้านต่างๆ  มา
เป็นวิทยากร  เป็นต้น 
 ๒.   โรงเรียนมุ่งพฒันาศักยภาพของเครือข่ายแนะแนวทั้งในด้านวิชาการ  ด้านบุคลากรและด้านบริการจัดการ 
 ๓.  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกท่านบูรณาการงานแนะแนวเข้าไปในการจัดการเรียนรู้  เพราะครูทุกท่านต้องเข้าใจ
ผู้เรียน   เข้าใจถึงพฤติกรรมและสาเหตุของพฤติกรรม    สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือเบ้ืองต้นแก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม   
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และห้องสมุด 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร  จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่าง
หลากหลาย   ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น   เช่นแหล่งข่าวสาร  สารสนเทศ   การศึกษาค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต   และแหล่ง
การเรียนรู้จากทรัพยากร   บุคคล  เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาค้นคว้า  เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์  และความช านาญ 
 
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร  จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนและผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  และ
เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหาและ
กระบวนการหาความรู้ด้วยวิธีการวิจัย 
 
เครือข่ายวิชาการ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร  ได้สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนได้มีการแลกเปล่ียนการ เรียนรู้ทางวิชาการจาก
บุคลากรภายในโรงเรียนเดียวกัน  และในสถานศึกษาอื่นๆ   โดยการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ  ท่ีหน่วยงานทางการศึกษา
อื่นๆ  จัดขึ้น  เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลวิชชากร  มีความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ  สามารถน าไปพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
 
การบริหารจัดการหลักสูตร 

๑. การบริหารงานวิชาการ 
๑.๑ จัดคนเข้าสอนตามความรู้  ความสามารถ  และความถนัด 
๑.๒ จัดตารางสอน 
๑.๓ ส่งเสริมให้มีการใช้เทคนิควิธีสอนให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของครูผู้สอน 
๑.๔ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.๕ การให้การบ้าน 
๑.๖ บริการแนะแนว 
๑.๗ การจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา 
๑.๘ จัดท าโครงการ  และกิจกรรมต่างๆ 
๑.๙ ประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียน 



 

๒. การบริการท่ัวไป 
๒.๑ จัดบริการสาธารณูปโภค  ให้ครบถ้วน  พร้อมใช้ตลอดเวลา 
๒.๒ พัฒนาอาคารสถานท่ี  และสภาพแวดล้อม  บริเวณสถานศึกษาให้เอื้ออ านวยต่อการ 

เรียนรู ้
๒.๓ จัดสวัสดิการให้แกบุคลากรในสถานศึกษา 
๒.๔ จัดระบบบริหารงานธุรการ  การเงิน  พัสดุให้เป็นปัจจุบัน 
๒.๕ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน   แหล่งเรียนรู้    ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๖ สร้างขวัญและก าลังใจบุคลากรในสถานศึกษา 
๒.๗ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๒.๘ จัดประชุมผู้ปกครอง 
๒.๙ ประสานประโยชน์ทางวิชาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


