
 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑ 

ความนำ 
 

ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๐) และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๙๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๑  ให้ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดและเปล่ียนช่ือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ เป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โดยมีคำสั่งให้โรงเรียนดำเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โดยให้ใช้ในช้ันประถมศึกษาทุกช้ัน ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นมา 

โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) จึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบ
ในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด  โครงสร้างเวลาเรียน  ตลอดจน
เกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถกำหน ด
ทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยมีกรอบแกนกลาง
เป็นแนวทางที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐  มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้
อย่างแท้จริง  และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยทำให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในทุกระดับเห็น
ผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ทำให้การจัดทำหลักสูตรในระดับ
สถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่
ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุม
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวังได้ ทุกฝ่าย  ท่ี
เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง ในการวางแผน ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของ
ชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ 

โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) จึงจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ท่ีมีบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอันจำกัด รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน
และท้องถิน่ประกาศใช้ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒ 

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)  

 ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา โดยพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลและเป็นมนุษย์ท่ีมีความ
สมดุลท้ังร่างกาย  ความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นผู้นำของสังคมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐานสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติท่ีจำเป็นต่อการศึกษาใน
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

เป้าประสงค์หลักสูตร (Corporate  objective) 
๑. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึง 

ประสงค์  มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีทักษะชีวิต  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต  เป็นผู้นำท่ีดีของสังคมและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้และการส่ือสารอย่างหลากหลาย  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen) 

๒. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ (Quality 
 System  Management)  เพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างท่ัวถึง 

๓. เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีทันสมัยยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World  Class 
standard) 

๔. เพื่อให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรของทุกหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
พันธกิจ 

๑.  จัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนเก่ง ดี มีสุขด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ 
 ๒.  จัดการเรียนการสอนท่ีสำนึกความเป็นไทย ฝักใฝ่คุณธรรม 
 ๓.  จัดการเรียนรู้ โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๔.  โรงเรียนเป็นแหล่งบริการชุมชน 

เป้าประสงค์ 
 ๑. นักเรียนทุกคนมีความรู้ เป็นคนดีของสังคม 
 ๒. นักเรียนทุกคนนิยมความเป็นไทย รอบรู้ ใส่ใจสุขภาพ  มีทักษะพื้นฐานทางด้านกีฬา 
 ๓. นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๔. นักเรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
 ๕. ชุมชนได้รับบริการท่ีดีจากโรงเรียน 
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๓ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีกำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรโรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มุ่งให้ผู ้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ 
ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  และมีกาตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน  การแก้ปัญหาอยา่ง
สร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรโรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 

๑. รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖. มุ่งมั่นในการทำงาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตเป็นสาธารณะ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔ 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)  
โครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียนโรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
    ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- หน้าท่ีพลเมือง   
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

 รายวิชาเพิ่มเติม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ป้องกันการทุจริต ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ภาษาไทย ๔๐ ๔๐ ๔๐    
    ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร    ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมเสริมหลักสูตร (กิจกรรมเพิ่มเติม) ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะแบบ STEM ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยี (Computer/Coding) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมเสริมใช้ส่ือ DLTV/DLIT ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน       
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  - ชุมนุม 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕ 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)  

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๔๐ 
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ 
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๘๐) 
ส ๑๑๒๐๑ ป้องกันการทุจริต ๔๐ 
ท ๑๑๒๐๒ ภาษาไทย ๔๐ 

กิจกรรมเพิ่มเติม (๑๖๐) 
ก ๑๑๘๓๑ กิจกรรมส่งเสริมทักษะแบบ STEM ๔๐ 
ก ๑๑๘๓๒ กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยี (Computer/Coding) ๔๐ 
ก ๑๑๘๒๑ กิจกรรมเสริมใช้ส่ือ DLTV/DLIT ๔๐ 
ก ๑๑๘๗๑ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
 

 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖ 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ 
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)  

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๔๐ 
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ 
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๘๐) 
ส ๑๒๒๐๑ ป้องกันการทุจริต ๔๐ 
ท ๑๒๒๐๒ ภาษาไทย ๔๐ 

กิจกรรมเพิ่มเติม (๑๖๐) 
ก ๑๒๘๓๑ กิจกรรมส่งเสริมทักษะแบบ STEM ๔๐ 
ก ๑๒๘๓๒ กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยี (Computer/Coding) ๔๐ 
ก ๑๒๘๒๑ กิจกรรมเสริมใช้ส่ือ DLTV/DLIT ๔๐ 
ก ๑๒๘๗๑ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗ 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)  

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔๐ 
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ 
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรม (๘๐) 
ส ๑๓๒๐๑ ป้องกันการทุจริต ๔๐ 
ท ๑๓๒๐๒ ภาษาไทย ๔๐ 

กิจกรรมเพิ่มเติม (๑๖๐) 
ก ๑๓๘๓๑ กิจกรรมส่งเสริมทักษะแบบ STEM ๔๐ 
ก ๑๓๘๓๒ กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยี (Computer/Coding) ๔๐ 
ก ๑๓๘๒๑ กิจกรรมเสริมใช้ส่ือ DLTV/DLIT ๔๐ 
ก ๑๓๘๗๑ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑ ๑๐ 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘ 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑๖๐ 
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ  ๘๐ 
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๘๐) 
ส ๑๔๒๐๑ ป้องกันการทุจริต ๔๐ 
อ ๑๔๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ 

กิจกรรมเพิ่มเติม (๑๖๐) 
ก ๑๔๘๓๑ กิจกรรมส่งเสริมทักษะแบบ STEM ๔๐ 
ก ๑๔๘๓๒ กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยี (Computer/Coding) ๔๐ 
ก ๑๔๘๒๑ กิจกรรมเสริมใช้ส่ือ DLTV/DLIT ๔๐ 
ก ๑๔๘๗๑ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙ 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)  

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑๖๐ 
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ  ๘๐ 
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๘๐) 
ส ๑๕๒๐๑ ป้องกันการทุจริต ๔๐ 
อ ๑๕๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ 

กิจกรรมเพิ่มเติม (๑๖๐) 
ก ๑๕๘๓๑ กิจกรรมส่งเสริมทักษะแบบ STEM ๔๐ 
ก ๑๕๘๓๒ กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยี (Computer/Coding) ๔๐ 
ก ๑๕๘๒๑ กิจกรรมเสริมใช้ส่ือ DLTV/DLIT ๔๐ 
ก ๑๕๘๗๑ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
 

 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐ 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)  

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑๖๐ 
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ  ๘๐ 
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๘๐) 
ส ๑๖๒๐๑ ป้องกันการทุจริต ๔๐ 
อ ๑๖๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ 

กิจกรรมเพิ่มเติม (๑๖๐) 
ก ๑๖๘๓๑ กิจกรรมส่งเสริมทักษะแบบ STEM ๔๐ 
ก ๑๖๘๓๒ กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยี (Computer/Coding) ๔๐ 
ก ๑๖๘๒๑ กิจกรรมเสริมใช้ส่ือ DLTV/DLIT ๔๐ 
ก ๑๖๘๗๑ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑ 

 

รายวิชาของโรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
รายวิชาพื้นฐาน 

ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑                                                  จำนวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒                                                  จำนวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๓                                                  จำนวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๔                                                  จำนวน  ๑๖๐  ช่ัวโมง 
ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๕                                                  จำนวน  ๑๖๐  ช่ัวโมง 
ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๖                                                  จำนวน  ๑๖๐  ช่ัวโมง 
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาไทย ป.๑            จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาไทย ป.๒                     จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาไทย ป.๓                                        จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง  
 

**************** 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชาพื้นฐาน 

ค ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑                                               จำนวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒                                               จำนวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓                                               จำนวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๔                                               จำนวน  ๑๖๐  ช่ัวโมง 
ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕                                               จำนวน  ๑๖๐  ช่ัวโมง 
ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๖                                               จำนวน  ๑๖๐  ช่ัวโมง 

- 
**************** 

กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รายวิชาพื้นฐาน 

ว ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑                              จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง 
ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒                              จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง 
ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓                              จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔                              จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕                              จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
ว ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖                              จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 

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



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชาพื้นฐาน 

ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๑                                                จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๒                                                จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๓                                                จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๔                                                จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๕                                                จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๖                                                จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๑                                               จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๒                                               จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๓                                               จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔                                               จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๕                                               จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๖                                               จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 

รายวิชาเพิ่มเติม  
      ส ๑๑๒๐๑  ป้องกันการทุจริต  ๑             จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
      ส ๑๒๒๐๑  ป้องกันการทุจริต  ๒             จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
      ส ๑๓๒๐๑  ป้องกันการทุจริต   ๓             จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
      ส ๑๔๒๐๑  ป้องกันการทุจริต  ๔             จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
 ส ๑๕๒๐๑  ป้องกันการทุจริต  ๕             จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง   

ส ๑๖๒๐๑  ป้องกันการทุจริต  ๖             จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

**************** 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชาพื้นฐาน 

พ ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๑                                                   จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
พ ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๒                                                   จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
พ ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๓                                                   จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
พ ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๔                                                   จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
พ ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๕                                                   จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
พ ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๖                                                   จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 

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

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชาพื้นฐาน 

ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ ๑                                                     จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ศ ๑๒๑๐๑  ศิลปะ ๒                                                     จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ศ ๑๓๑๐๑  ศิลปะ ๓                                                     จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ศ ๑๔๑๐๑  ศิลปะ ๔                                                     จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
ศ ๑๕๑๐๑  ศิลปะ ๕                                                     จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
ศ ๑๖๑๐๑  ศิลปะ ๖                                                     จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
 

**************** 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
รายวิชาพื้นฐาน 

ง ๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑                                             จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ง ๑๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๒                                             จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ง ๑๓๑๐๑  การงานอาชีพ ๓                                             จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ง ๑๔๑๐๑  การงานอาชีพ ๔                                             จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
ง ๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ ๕                                             จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 

          ง ๑๖๑๐๑  การงานอาชีพ ๖                                             จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
**************** 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)                      
รายวิชาพื้นฐาน 

อ ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑                                                จำนวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
อ ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๒                                                จำนวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
อ ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓                                                จำนวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
อ ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๔                                                จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
อ ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕                                                จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
อ ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๖                                                จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔           จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๕           จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๖                    จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 

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

 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๔ 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๕ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                   เวลา  ๒๐๐  ช่ัวโมง   
 
คำอธิบายรายวิชา     

ฝึกอ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ บอกความหมายของคำและข้อความ ตอบคำถาม  
เล่าเรื ่องย่อ คาดคะเนเหตุการณ์ เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ  นำเสนอเรื ่องที่อ่าน บอก
ความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน  มีมารยาทในการอ่าน ฝึกคัด
ลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนส่ือสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ  มีมารยาทในการเขียน     

ฝึกทักษะในการฟัง ฟังคำแนะนำ คำส่ังง่ายๆและปฏิบัติตาม ตอบคำถาม เล่าเรื่อง พูดแสดงความคิดเห็น
และความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู พูดส่ือสารได้ตามวัตถุประสงค์ เน้นมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 

ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ  
เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ  ต่อคำคล้องจองง่ายๆ 

บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก  ฝึกท่องจำบท
อาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน  กระบวนการ
แสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  ใช้
ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
     ท ๑.๑  ป.๑/๑,   ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔,  ป.๑/๕,  ป.๑/๖,  ป.๑/๗,  ป.๑/๘ 
 ท ๒.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
 ท ๓.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓, ป.๑/๔,  ป.๑/๕ 
 ท ๔.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓, ป.๑/๔ 

 ท ๕.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒   
       รวม  ๕   มาตรฐาน    ๒๒  ตัวชี้วัด 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๖ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒              เวลา  ๒๐๐  ช่ัวโมง       
 
คำอธิบายรายวิชา     

ฝึกอ่านออกเสียงคำ  คำคล้องจอง  ข้อความ  และบทร้อยกรองง่ายๆ   อธิบายความหมายของคำและ
ข้อความที่อ่าน  ตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  ระบุใจความสำคัญและรายละเอียด  แสดงความคิดเห็นและคาดคะเน
เหตุการณ์  เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื ่องที่อ่าน   อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย  
และปฏิบัติตามคำส่ังหรือข้อแนะนำ  มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์   เขียนเรื่องสั้นๆ ตาม
จินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  ฟังคำแนะนำ  คำส่ังท่ีซับซ้อนและปฏิบัติตาม  เล่าเรื่อง   บอกสาระสำคัญของเรื่อง  ต้ัง
คำถาม  ตอบคำถาม  พูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึก   พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  มีมารยาทใน
การฟัง  การดูและการพูด 

ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และเลขไทย  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ  
เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการส่ือสาร  บอกลักษณะคำคล้องจอง  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ฝึกจับใจความสำคัญจากเรื ่อง  ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก   เพื่อ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อย
กรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ  
อธิบาย  บันทึก  การตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
              ท ๑.๑ ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕,  ป.๒/๖,  ป.๒/๗, ป.๒/๘   
              ท ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔   
              ท ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕  ป.๒/๖,  ป.๒/๗    
              ท ๔.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕ 
              ท ๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓      

        รวม  ๕  มาตรฐาน   ๒๗  ตัวชี้วัด 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๗ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                       เวลา  ๒๐๐  ช่ัวโมง       
คำอธิบายรายวิชา     

ฝึกอ่านออกเสียงคำ  ข้อความ  เรื ่องสั้น ๆ  และบทร้อยกรองง่ายๆ  อธิบายความหมายของคำและ
ข้อความที่อ่าน  ตั้งคำถาม  ตอบคำถามเชิงเหตุผล   ลำดับเหตุการณ์  คาดคะเนเหตุการณ์  สรุปความรู้  ข้อคิด
จากเรื่องท่ีอ่าน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องท่ี
อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ  อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ  
แผนท่ี  และแผนภูมิ  มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย เขียนบันทึกประจำวัน เขียนเรื่องตามจินตนาการ  
มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  เล่ารายละเอียด  บอกสาระสำคัญ  ตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  พูด
แสดงความคิดเห็น  ความรู้สึก  พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

ฝึกเขียนตามหลักการเขียน  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ  ระบุชนิด  หน้าที่ของคำ  ใช้
พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ แต่งประโยคง่ายๆ แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ   

ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณกรรม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  รู้จักเพลงพื้นบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก  
เพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน  ท่องจำบทอาขยานตามท่ี
กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน  กระบวนการ
แสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการส่ือความ กระบวนการแก้ปัญหา การฝึก
ปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น  
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
สาระท้องถ่ิน   
 พร้อมทั้งศึกษาด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถ่ินของจังหวัดจันทบุรี 

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

รวม  ๕  มาตรฐาน    ๓๑  ตัวชี้วัด 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๘ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                    เวลา  ๑๖๐  ช่ัวโมง       
คำอธิบายรายวิชา     

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของคำ  ประโยคและสำนวนจากเรื่องท่ี
อ่าน  อ่านเรื่องส้ัน ๆ ตามเวลาท่ีกำหนดและตอบคำถามจากเรื่องท่ีอ่าน  แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ี
อ่าน  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  โดยระบุเหตุผลประกอบ  สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  เพื่อ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสาร
โดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขยีน  
เขียนย่อความจากเรื่องสั้น ๆ เขียนจดหมายถึงเพื่อนและมารดา  เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษา
ค้นคว้า  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูด  จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเรื่องท่ีฟังและดู  พูดสรุปจากการฟัง
และดู  พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู  ต้ังคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องท่ีฟังและดู พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและการสนทนา มีมารยาทใน
การฟัง การดูและการพูด ฝึกเขียนตามหลักการเขียน เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่าง ๆ 
ระบุชนิดและหน้าท่ีของคำในประโยค ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลัก
ภาษา แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ บอกความหมายของสำนวน เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้ 

ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรมอธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงร้อง
เพลงพื้นบ้านท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน 
กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการส่ือความ  กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติอธิบาย บันทึก 
การตั้งคำถาม ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูดพูดแสดงความคิดเห็นกระบวนการสร้างความคิดรวบ
ยอด 
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  ส่ือสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทย   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
               ท ๑.๑ ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗,  ป.๔/๘             
               ท ๒.๑ ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗,  ป.๔/๘         
             ท ๓.๑ ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖     
             ท ๔.๑ ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗         
               ท ๕.๑ ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔   

รวม  ๕  มาตรฐาน    ๓๓  ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๙ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                               เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง     

 
คำอธิบายรายวิชา     

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   อธิบายความหมายของคำ  ประโยคและข้อความท่ีเป็น
การบรรยายและการพรรณนา  อธิบายความหมายโดยนัย  แยกข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น   วิเคราะห์  แสดงความ
คิดเห็น  อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  คำส่ัง  ข้อแนะนำ  และปฏิบัติตาม  เลือกอ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  
มีมารยาทในการอ่าน 

 ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ ่งบรรทัด  เขียนสื่อสาร  เขียนแผนภาพโครงเรื ่อง  
แผนภาพความคิด  เขียนย่อความ  เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ  เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  
กรอกแบบรายการต่าง ๆ  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

 ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็นและความรู้สึก   ตั้งคำถาม  ตอบ
คำถาม  วิเคราะห์ความ  พูดรายงาน  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค  จำแนกส่วนประกอบของประโยค  เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถิ่น  ใช้คำราชาศัพท์  บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  แต่งบท 
ร้อยกรอง  ใช้สำนวนได้ถูกต้อง 

สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ่าน  ระบุความรู้  ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมท่ี
สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการส่ือ
ความ  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การ
ดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  ส่ือสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

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

รวม  ๕  มาตรฐาน  ๓๓  ตัวชี้วัด 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๐ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                     เวลา  ๑๖๐  ช่ัวโมง   
คำอธิบายรายวิชา     

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   อธิบายความหมายของคำ  ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร   อ่าน
เรื่องสั้น ๆอย่างหลากหลาย   แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
เพ่ือนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต  อ่านงานเขียน เชิงอธิบาย  คำสั่ง  ข้อแนะนำ  และปฏิบัติตาม  อธิบายความหมายของข้อมูลจาก
การอ่านแผนผัง  แผนที่  แผนภูมิและกราฟ  เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณค่าท่ีได้รับ  มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสม  เขียน
แผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน  เขียนเรียงความ  เขียนย่อความจากเรื่องอ่าน  เขียนจดส่วนตัว  
กรอกแบบรายการต่าง ๆ  เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์  มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความรู้  ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู   ตั้งคำถามและตอบ
คำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู  วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล  พูดรายงานเรื่องหรือ
ประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดูและการสนทนา  พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ  มีมารยาทในการฟัง  การดู
และการพูด 

ฝึกวิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ีของคำในประโยค  ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  รวบรวมและบอกความหมาย
ของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  ระบุลักษณะของประโยค  แต่งบทร้อยกรอง  วิเคราะห์เปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำ
พังเพยและสุภาษิต 

ฝึกแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน  เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ ่นตนเองและนิทานพื้นบ้านของ
ท้องถ่ินอื่น  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด
และบทร้อย โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด
วิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสังเกต 
กระบวนกรแยกข้อเท็จจริง กระบวนการค้นคว้า  กระบวนการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร  กระบวนการใช้ทักษะทางภาษา  การ
ฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การต้ังคำถาม ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย  
และตัวเลขไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

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

รวม  ๕   มาตรฐาน   ๓๔  ตัวชี้วัด 
   
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ภาษาไทย 

(การอ่านคิดวิเคราะห์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๒ 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท ๑๑๒๐๒  ภาษาไทย        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                   เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษากลวิธีการอ่าน การอ่านสำรวจ การอ่านในใจ การอ่านเร็ว การจับใจความสำคัญ การแปลความ 
ตีความ ขยายความ ลักษณะของบทความท่ีเป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อความแสดงอารมณ์ ฝึกการอ่านจากส่ือ
ต่าง ๆ แล้วจับสาระสำคัญ แปลความ ตีความ ขยายความ แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นข้อความแสดงอารมณ์ การใช้
วิจารณญาณในการอ่านเพื่อวิเคราะห์แนวคิดการใช้ภาษา ความน่าเช่ือถือของส่ือ เพื่อให้สามารถอ่านอย่างมี
วิจารณญาณและมีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องเพื่ออ่านทั้งสามารถนำความรู้ ความคิดท่ีได้จากการอ่านมาปรับใช้
เพื่อพัฒนาตนเอง 
 
     ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความสำคัญของการอ่านสำรวจ การอ่านในใจ การอ่านเร็ว การจับใจความสำคัญ การแปลความ 
              ตีความ ขยายความได้ 

๒. บอกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อความแสดงอารมณ์จากเรื่องท่ีอ่านได้ 
๓. บอกสาระสำคัญของเรื่องท่ีอ่านได้ 
๔. แปลความ ตีความ ขยายความ จากเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้อง 
๕. วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาและความน่าเช่ือถือจากเรื่องท่ีอ่านได้อย่างมีเหตุผล 
๖. บอกเหตุผลในการเลือกเรื่องเพื่ออ่านได้อย่างถกูต้อง 

     รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๓ 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท ๑๒๒๐๒  ภาษาไทย        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                   เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษากลวิธีการอ่าน การอ่านสำรวจ การอ่านในใจ การอ่านเร็ว การจับใจความสำคัญ การแปลความ 
ตีความ ขยายความ ลักษณะของบทความท่ีเป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อความแสดงอารมณ์ ฝึกการอ่านจากส่ือ
ต่าง ๆ แล้วจับสาระสำคัญ แปลความ ตีความ ขยายความ แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นข้อความแสดงอารมณ์ การใช้
วิจารณญาณในการอ่านเพื่อวิเคราะห์แนวคิดการใช้ภาษา ความน่าเช่ือถือของส่ือ เพื่อให้สามารถอ่านอย่างมี
วิจารณญาณและมีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องเพื่ออ่านทั้งสามารถนำความรู้ ความคิดท่ีได้จากการอ่านมาปรับใช้
เพื่อพัฒนาตนเอง 
 
     ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความสำคัญของการอ่านสำรวจ การอ่านในใจ การอ่านเร็ว การจับใจความสำคัญ การแปลความ 
              ตีความ ขยายความได้ 

๒. บอกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อความแสดงอารมณ์จากเรื่องท่ีอ่านได้ 
๓. บอกสาระสำคัญของเรื่องท่ีอ่านได้ 
๔. แปลความ ตีความ ขยายความ จากเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้อง 
๕. วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาและความน่าเช่ือถือจากเรื่องท่ีอ่านได้อย่างมีเหตุผล 
๖. บอกเหตุผลในการเลือกเรื่องเพื่ออ่านได้อย่างถกูต้อง 

     รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๔ 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท ๑๓๒๐๒  ภาษาไทย        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                   เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษากลวิธีการอ่าน การอ่านสำรวจ การอ่านในใจ การอ่านเร็ว การจับใจความสำคัญ การแปลความ 
ตีความ ขยายความ ลักษณะของบทความท่ีเป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อความแสดงอารมณ์ ฝึกการอ่านจากส่ือ
ต่าง ๆ แล้วจับสาระสำคัญ แปลความ ตีความ ขยายความ แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นข้อความแสดงอารมณ์ การใช้
วิจารณญาณในการอ่านเพื่อวิเคราะห์แนวคิดการใช้ภาษา ความน่าเช่ือถือของส่ือ เพื่อให้สามารถอ่านอย่างมี
วิจารณญาณและมีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องเพื่ออ่านทั้งสามารถนำความรู้ ความคิดท่ีได้จากการอ่านมาปรับใช้
เพื่อพัฒนาตนเอง 
 
     ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความสำคัญของการอ่านสำรวจ การอ่านในใจ การอ่านเร็ว การจับใจความสำคัญ การแปลความ 
              ตีความ ขยายความได้ 

๒. บอกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อความแสดงอารมณ์จากเรื่องท่ีอ่านได้ 
๓. บอกสาระสำคัญของเรื่องท่ีอ่านได้ 
๔. แปลความ ตีความ ขยายความ จากเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้อง 
๕. วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาและความน่าเช่ือถือจากเรื่องท่ีอ่านได้อย่างมีเหตุผล 
๖. บอกเหตุผลในการเลือกเรื่องเพื่ออ่านได้อย่างถกูต้อง 

     รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๖ 

 
คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑                                 เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกแก้ปัญหา จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ บอกและแสดงจำนวนส่ิง
ต่าง ๆ ตามจำนวนท่ีกำหนด  อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบกิ ตัวเลขไทย  การบอกอันดับท่ีหลัก ค่าของเลขโดดใน
แต่ละหลัก และเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ โดยใช้เครื่องหมาย 
= ≠  >  < เรียงลำดับจำนวนต้ังแต่  ๓ ถึง ๕ จำนวน และหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
บวก  การลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  ของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ  ๐  ความยาวและน้ำหนัก  
สร้างโจทย์ปัญหาพร้อมท้ังแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  ของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ  
๐  ระบุจำนวนท่ีหายไปในแบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ๑  ทีละ ๑๐  รูปท่ีหายไปในแบบรูปซ้ำของ
รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ท่ีสมาชิกใน แต่ละชุดท่ีซ้ำมี  ๒ รูป  วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็น
เมตร น้ำหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด และใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม 
วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหา เมื่อกำหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หน่วย 
 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  ค ๑.๑   ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕ 
  ค ๑.๒   ป.๑/๑   
  ค ๒.๑   ป.๑/๑ , ป.๑/๒   
  ค ๒.๒   ป.๑/๑ 
  ค ๓.๑   ป.๑/๑  
 รวมทั้งหมด   ๑๐ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๗ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒                            เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกแก้ปัญหา จำนวนนับ ๑ ถึง ๑,๐๐๐ และ ๐ บอกและแสดงจำนวน
ส่ิงต่าง ๆ ตามจำนวนท่ีกำหนด  อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย  การบอกอันดับท่ีหลัก ค่าของเลขโดด
ในแต่ละหลัก และเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  โดยใช้
เครื่องหมาย   = ≠  >  < เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ต้ังแต่  ๓ ถึง ๕ จำนวน และหาค่าของตัว
ไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก  การลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบของจำนวนนับไม่เกนิ 
๑,๐๐๐ และ  ๐  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวน ๑ หลักกับจำนวนไม่เกิน 
๒ หลัก และประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารท่ีตัวตั้งไม่เกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก โดยท่ีผลหารมี ๑ หลัก ท้ังหาร
ลงตัวและหารไม่ลงตัว หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับเวลาที่มีหน่วยเดี่ยวและเป็นหน่วยเดียว วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร พร้อมท้ัง
แสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร วัดและ
เปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด พร้อมทั้งแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการ
บวกการลบเกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความ
จุเป็นลิตร จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหล่ียมและวงกลม ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหา เมื่อกำหนดรูป ๑ รูปแทน ๒ หน่วย ๕ หน่วยหรือ ๑๐ หน่วย 
  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  ค 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 
  ค ๒.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖ 
  ค ๒.๒   ป.๒/๑  
  ค ๓.๑   ป.๒/๑  
 รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๘ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓                               เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 

อ่านและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ จากสถานการณ์ต่าง ๆ บอก อ่านและเขียน
เศษส่วนท่ีแสดงปริมาณส่ิงต่าง ๆ และแสดงส่ิงต่าง ๆ ตามเศษส่วนท่ีกำหนด เปรียบเทียบเศษส่วนท่ีตัวเศษเท่ากัน 
โดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและการลบ
ของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวน 
๑ หลักกับจำนวนไม่เกิน ๔ หลักและจำนวน ๒ หลักกับจำนวน ๒ หลัก หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก และหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนและ
แสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาผลบวกและแสดง
วิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน ๑ และหาผลลบพร้อมท้ัง
แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของ
จำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน เวลาและระยะเวลา 
เลือกใช้เครื่องมือความยาวที่เหมาะสม วัดและบอกความยาวของส่ิงต่าง ๆ เป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและ
เซนติเมตร คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร เปรียบเทียบความยาวและแสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณ์ต่าง ๆ 
เลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม วัดและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม คาดคะเนน้ำหนักเป็น
กิโลกรัมและเป็นขีด เปรียบเทียบน้ำหนักและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็น
กิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม จากสถานการณ์ต่าง ๆ เลือกใช้เครื่องตวงท่ีเหมาะสม วัดและเปรียบเทียบ
ปริมาตร ความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร คาดคะเนและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและ
ความจุเป็นลิตรและมิลลิเมตร ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร เขียนแผนภูมิ
รูปภาพและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลท่ี เป็น
จำนวนนับและใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
ค 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 , ป.๓/๑๑ 
ค ๑.๒  ป.๓/๑  
ค ๒.๑  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, ป.๓/๑๑, 

ป.๓/๑๒, ป.๓/๑๓    
ค ๒.๒  ป.๓/๑  
ค ๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒     

 รวม  ๒๘  ตัวชี้วัด 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๙ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔                                   เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะการอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับท่ี
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐  พร้อมท้ังเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่าง 
ๆ บอก อ่านและเขียนเศษส่วน จำนวนคละแสดงปริมาณส่ิงต่าง ๆ และแสดงส่ิงต่าง ๆ ตามเศษส่วน จำนวนคละท่ี
กำหนด เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของอีกตัวหนึ่ง อ่านและเขียน
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงปริมาณของส่ิงต่าง ๆ ตามทศนิยมท่ีกำหนด เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม
ไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง และประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบการคูณ การหาร จากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
สมเหตุสมผล หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์  แสดงการบวก การลบของจำนวนนับที่มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก ๒ จำนวน ที่มีผลคูณไม่เกิน ๖ หลัก และแสดงการหารท่ี
ตัวตั้งไม่เกิน ๖ หลัก ตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ และ ๐ แสดงวิธี
หาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ สร้างโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอน
ของจำนวนนับ และ ๐ พร้อมท้ังหาคำตอบ หาคำตอบและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบของ
เศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของอีกตัวหนึ่ง หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ตำแหน่ง และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ ๒ ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง  

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา วัดและสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์   แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก จำแนกชนิดของมุม บอกช่ือมุม 
ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม สร้างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากเมื่อกำหนดความยาวของด้าน และใช้
ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา   
 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

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

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

 รวม  ๒๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๐ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕                                            เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 

เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจำนวนคละ 
แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ๒ ขั้นตอน หาผลคูณของทศนิยม ท่ี
ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง หาผลหารท่ีตัวตั้งเป็นจำนวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง และตัวหาร
เป็นจำนวนนับ ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การ
คูณ การหารทศนิยม ๒ ขั้นตอน และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน ๒ ขั้นตอน 

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก ที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูป
ทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 
สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ จำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดย
พิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ เมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อ
กำหนดความยาวของเส้นทแยงมุม และบอกลักษณะของปริซึม 

ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา และเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลท่ีเป็นจำนวนนับ 
 

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

 รวม  ๑๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๑ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖                           เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 

เปรียบเทียบ เรียงลำดับ เศษส่วนและจำนวนคละจากสถานการณ์ต่าง ๆ เขียนอัตราส่วนแสดงการ
เปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณจากข้อความหรือสถานการณ์ โดยที่ปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับ หา
อัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน ๓ จำนวน แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของ
เศษส่วนและจำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ ๒ – ๓ ขั้นตอน หาผลหาร
ของทศนิยมท่ีตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การ
ลบ การคูณ การหารทศนิยม ๓ ขั้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน ปัญหาร้อยละ ๒ – ๓ 
ขั้นตอน แสดงวิธีคิดและหาคำตอบของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม ความยาว
รอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม จำแนกรูปสามเหล่ียมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูปสามเหล่ียมเมื่อกำหนด
ความยาวของด้านและขนาดของมุม  บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติท่ี
ประกอบจากรูปคล่ีและระบุรูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
 

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

 รวม ๒๑ ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๓ 

 
คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                                                 เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
คำอธิบายรายวิชา 
 ระบุ บอก ตระหนัก บรรยาย แก้ปัญหาและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเกี่ยวกับช่ือพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณต่างๆ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อการอยู่อาศัยของพืชและสัตว์ ลักษณะหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช ความสำคัญของส่วนต่างๆ ของร่างกาย วัสดุที่ใช้ทำวัตถุ ชนิดของวัสดุ และจัดกลุ่ม
วัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้ การเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของแสงเชิงประจักษ์ ดาวที่ปรากฏให้เห็นในท้องฟ้า เวลา
กลางวันและกลางคืน ลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวท่ีสังเกตได้ โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ 
การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ สามารถนำเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 ศึกษาการแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การแสดงลำดับข้ันตอนการทำงาน
หรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การแสดง การใช้งานอุปกรณ์
เทคโนโลยีเบื้องต้น การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น การใช้เมาส์ คีย์บอร์ด จอสัมผัส การเปิดปิดอุปกรณ์เทคโนโลยี 
การสร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์   
  ใช้กระบวนการการทำงานอย่างเป็นขั ้นตอนและเป็นระบบ คิดในเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้การทำงาน แสดงลำดับข้ันตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน บอก
เล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อสร้างลำดับส่ังการให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ย่อขยาย
ขนาด เปล่ียนรูปร่าง โดยใช้บัตรคำส่ังแสดงการเขียนโปรแกรม Code    
 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสม รักการทำงาน  ทำงานด้วยความกระตือรือร้น  และตรงเวลา  มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  มี
ลักษณะนิสัยการทำงานท่ีเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ว ๑.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
ว ๑.๒   ป.๑/๑, ป.๑/๒   
ว ๒.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒   
ว ๒.๓   ป.๑/๑   
ว ๓.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒   
ว ๓.๒   ป.๑/๑   
ว ๔.๒  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕  

รวมทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๔ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                                              เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการแสงและน้ำเพื่อการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก ลักษณะ
ของส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต สมบัติของวัสดุ การนำสมบัติของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุในชีวิตประจำวัน 
ประโยชน์ของการนำวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การเคล่ือนท่ีของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง การมองเห็นวัตถุโดย
เสนอแนะแนวทางการป้องกนัอันตราย ส่วนประกอบของดิน การจำแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและ
การจับตัวเป็นเกณฑ์  การใช้ประโยชน์จากดิน การแก้ปัญหาโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ การเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ส่ือซอฟต์แวร์ การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย  
              โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การ
เปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มี
จิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 ศึกษาข้ันตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
ส่ือและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม  การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์   
   ใช้กระบวนการการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ คิดในเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้การทำงาน แสดงลำดับข้ันตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา
โดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์  การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อสร้างลำดับส่ังการให้
คอมพิวเตอร์ทำงานตามท่ีต้องการและตรวจสอบข้อผิดพลาด ปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ ใช้ซอฟต์แวร์
เขียนโปรแกรม โดยใช้บัตรคำส่ังแสดงการเขียนโปแกรม Code   สามารถใช้งานซอฟต์แวร์เบ้ืองต้น  
 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสม รักการทำงาน  ทำงานด้วยความกระตือรือร้น  และตรงเวลา  มีเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน  มี
ลักษณะนิสัยการทำงานท่ีเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ว ๑.๑  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 ๘.๒   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 

รวมทั้งหมด  ๑๖ ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๕ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                                      เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์ สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ ประโยชน์ของ
อาหาร น้ำ และอากาศ การดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้ร ับสิ ่งเหล่านี ้อย่างเหมาะสม วัฏจักรชีว ิตของสัตว์ 
ส่วนประกอบของวัตถุ และการเปล่ียนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง แรงท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง
การเคล่ือนท่ีของวัตถุ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสท่ีมีผลต่อการเคล่ือนท่ีของวัตถุ การดึงดูดระหว่างแม่เหล็กกับวัตถุ 
ขั้วแม่เหล็ก การเปล่ียนพลังงาน การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า ประโยชน์
และโทษของไฟฟ้า วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย เส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิด
กลางวันกลางคืน และการกำหนดทิศ ความสำคัญของดวงอาทิตย์ต่อสิ ่งมีชีว ิต ส่วนประกอบของอากาศ 
ความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต การปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษ
ทางอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้ การ
สำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และการอภิปราย เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที ่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
   ใช้กระบวนการการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ คิดในเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้การทำงาน แสดงอัลกอริทึมเป็นขั้นตอนการทำงานหรือการ
แก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์  การแก้ปัญหาโดยใช้เกม การเขียนโปรแกรม และ
ตรวจสอบข้อผิดพลาด ใช้ซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรม โดยใช้บัตรคำส่ังแสดงการเขียนโปแกรม Code สามารถ
สืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตโดยใช้เว็บไซต์ในการสืบค้น  
 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  ใช้อินเตอร์เน็ตเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเตอร์เน็ต ดูแลรักษาอุปกรณ์และใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม รักการทำงาน  ทำงานด้วยความกระตือรือร้น  และตรงเวลา  มีเจตคติท่ีดีต่อการ
ทำงาน  มีลักษณะนิสัยการทำงานท่ีเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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 ๘.๒   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕ 

 รวมทั้งหมด  ๒๕  ตัวชี้วัด 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๖ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                                         เวลา   ๘๐  ชั่วโมง 
คำอธิบายรายวิชา 

บรรยาย จำแนก เปรียบเทียบ อภิปราย ระบุ อธิบาย สร้างแบบจำลอง ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา ออกแบบและเขียนโปรแกรม ใช้อินเตอร์เน็ต รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับหน้าท่ีของส่วน
ต่างๆของพืช ความแตกต่างของลักษณะของส่ิงมีชีวิต พืชดอกและพืชไม่มีดอก สัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ สมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของ
วัสดุ การนำสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน สมบัติของสสารท้ัง 3 สถานะ ผลของแรงโน้มถ่วง
ของโลกท่ีมีต่อวัตถุ การใช้เครื่องช่ังสปริงวัดน้ำหนกัของวัตถุ มวลของวัตถุท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ี
ของวัตถุ วัตถุท่ีเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะการมองเห็นส่ิงต่างๆ ผ่านวัตถุ
นั้นเป็นเกณฑ์ แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ แบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และ
คาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆ 

โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัด
กลุ่มข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม 
 ศึกษาข้ันตอนการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา อธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จาก
ปัญหาอย่างง่าย ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือและตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข
โปรแกรม  การใช้อินเตอร์เน็ตค้นคว้าหาความรู้และประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล การรวบรวม ประมวลผล 
นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ท่ีหลากหลายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
 ใช้กระบวนการการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้การทำงาน ออกแบบโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ storyboard 
หรือการออกแบบอัลกอริทึม การเขียนโปรแกรมเพื่อส่ังการให้คอมพิวเตอร์ทำงานสร้างลำดับของคำส่ังให้ได้ผล
ลัพธ์ตามต้องการ  
 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  ใช้อินเตอร์เน็ตเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเตอร์เน็ต เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตนเอง ส่ือสารอย่าง
มีมารยาทและรู้กาลเทศะ ปกป้องข้อมูลส่วนตัว  รักการทำงาน  ทำงานด้วยความกระตือรือร้น  และตรงเวลา  มี
เจตคติท่ีดีต่อการทำงาน  มีลักษณะนิสัยการทำงานท่ีเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
      มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ว ๑.๒ ป.๔/๑    ว ๑.๓ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ 
ว ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ ว ๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ว ๒.๓ ป.๔/๑     ว ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ว ๔.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป๔/๕ 

      รวมทั้งหมด ๒๑ ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๗ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                                               เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
คำอธิบายรายวิชา 

บรรยาย อธิบาย เขียนและระบุ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ออกแบบการทดลอง ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา ออกแบบและเขียนโปรแกรม ใช้อินเตอร์เน็ต รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับโครงสร้างและ
ลักษณะของส่ิงมีชีวิตท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแต่ละแหล่งท่ีอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิตเพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต หน้าท่ีของส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคในโซ่อาหาร คุณค่าของส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อการดำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิต ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการ
ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์และมนุษย์  
  การเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร เมื่อทำให้สสารขึ้นหรือเย็นลง การละลายของสารในน้ำ และการ
เปล่ียนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้
และท่ีผันกลับไม่ได้ การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันท่ีกระทำต่อวัตถุ ในกรณีท่ีวัตถุอยู่นิ่ง 
แผนภาพแสดงแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ การใช้เครื่องช่ังสปริงการวัดแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ ผลของแรงและแผนภาพ
แสดงแรงเสียดทานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุ และแรงท่ีอยู่ในแนวเดียวกันท่ีกระทำต่อวัตถุ การ
ได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง ลักษณะการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง เสียงค่อย ตลอดจนมลพิษทางเสียง 
 ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ ตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บน
ท้องฟ้า โดยใช้แผนท่ีดาว การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ การหมุนเวียนของวัฏจักรน้ำ การใช้น้ำอย่างประหยัด 
กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ 
  โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัด
กลุ่มข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม 
 ศึกษาขั้นตอนการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา อธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จาก
ปัญหาอย่างง่าย ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข
โปรแกรม  การใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อส่ือสารและทำงานร่วมกันและประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
การรวบรวม ประมวล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต
ท่ีหลากหลายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
     ใช้กระบวนการการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา 
การออกแบบโปรแกรมโดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการตรวจสอบ
เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณี ถ้าไม่เป็นไปตามท่ีต้องการให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำส่ัง ทำการแก้ไขจนกว่าจะ
ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และฝึกตรวจสอบข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่น ใช้ซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรม โดยใช้
โปรแกรม Scratch, logo   
  
ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสารและทำงานร่วมกัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตนเอง เคารพในสิทธิของผู้อื่น  แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล
หรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม  ทำงานด้วยความกระตือรือร้น  และตรงเวลา  มีเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน  มีลักษณะ
นิสัยการทำงานท่ีเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๘ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ว ๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   
ว ๑.๓  ป.๕/๑, ป.๕/๒  
ว ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   
ว ๒.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕    
ว ๒.๓   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕    
ว ๓.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒   
ว ๓.๒   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕      
ว ๘.๒   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕   

รวมทั้งหมด  ๓๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                                                เวลา  ๘๐   ชั่วโมง 
คำอธิบายรายวิชา 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๙ 

บรรยาย จำแนก เปรียบเทียบ อภิปราย ระบุ อธิบาย สร้างแบบจำลอง ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา ออกแบบและเขียนโปรแกรม ใช้อินเตอร์เน็ต รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับประโยชน์ของ
สารอาหารท่ีตนเองได้รับ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย หน้าท่ีและการดูดซึมของอวัยวะในระบบย่อย
อาหารให้ทำงานเป็นปกติ 
 การแยกสารผสม โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรองและการ
ตกตะกอนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมถึงการแยกสารในชีวิตประจำวัน การเกิดแรงไฟฟ้าซึ่งเกดิจากวัตถุผ่าน
การขัดถู หน้าท่ีของส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย แผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ผลของการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน รวมถึงการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
การเกิดเงามืดเงามัว แผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว 
 การเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ การนำเทคโนโลยี
อวกาศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การเกิดหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร วัฏจักรหินจากแบบจำลอง การ
ใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจำวัน การคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตจากซากดึกดำบรรพ์ การเกิดลม
บก ลมทะเล และมรสุมท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย  ผลกระทบ
จากน้ำท่วม การกัดเซาะของชายฝ่ัง ดินถล่ม แผ่นดินไหว และสึนามิ การเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก
ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยท่ีอาจเกิดในท้องถิ่น การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก การปฏิบัติตนเพื่อลด
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 
  โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัด
กลุ่มข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม 
 ศึกษาขั้นตอนการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาท่ีพบใน
ชีวิตประจำวัน ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข
โปรแกรม  การใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทสทำงานร่วมกันอย่าง
ปลอดภัย  
   ใช้กระบวนการการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขโดยใช้แนวคิดการทำงานแบบวนซ้ำและเงื่อนไข การ
ออกแบบโปรแกรมโดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตัวแปรการวนซ้ำ
และการตรวจสอบเงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณี ถ้าไม่เป็นไปตามท่ีต้องการให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำส่ัง ทำ
การแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และฝึกตรวจสอบข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่น ใช้ ซอฟต์แวร์เขียน
โปรแกรม โดยใช้โปรแกรม Scratch, logo     

 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสารและทำงานร่วมกัน ใช้  เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตนเอง เคารพในสิทธิของผู้อื่น    แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม  ทำงานด้วยความกระตือรือร้น  และตรงเวลา มี เจตคติท่ีดีต่อการทำงาน  
มีลักษณะนิสัยการทำงานท่ีเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม    

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ว ๑.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕   
ว ๒.๑   ป.๖/๑  
ว ๒.๒   ป.๖/๑ 
ว ๒.๓   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๕, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘   



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๐ 

ว ๓.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
ว ๓.๒   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๕, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙ 
ว ๘.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 

 รวมทั้งหมด  ๓๐  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๑ 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑                           เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 

สังเกต ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล อภิปราย ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบเบื้องต้นของศาสนา 
ประโยชน์ ประวัติ ศาสดาของศาสนา สรุปใจความสำคัญของคัมภีร์  ความคิดหลักของศาสนา สรุปหลักจริยธรรม 
การบำเพ็ญประโยชน์ วิธีปฏิบัติ  การใช้ภาษาเกี่ยวกับศาสนพิธี พิธีกรรมในวันสำคัญ ฝึกปฏิบัติการบริหารจิต  การ



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๒ 

เจริญปัญญาเบื้องต้น เปรียบเทียบ การทำความดี ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ รวบรวมขั้นตอน ของศาสนพิธี 
คุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์  ความกล้าหาญ ความ
เสียสละ  การเคารพสิทธิและหน้าท่ี  วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว  กฎ 
กติกา  ความหมาย ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ ประโยชน์ของรายรับ-รายจ่าย ต้นทุนผลประโยชน์ที ่ได้รับ
ทรัพยากรในท้องถิ่น ระบบเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพของครอบครัวและชุมชน การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการ ในชีวิตประจำวัน   ลักษณะทางกายภาพของบ้าน โรงเรียน และชุมชน องค์ประกอบของ   แผนผัง การ
เขียนแผนที ่เบื ้องต้นอย่างง ่าย ทรัพยากรธรรมชาติ  การพึ ่งพาอาศัยซ ึ ่งก ันและกัน ผลเสียการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อมทางสังคม  การสร้างสรรค์  สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
และทางสังคม โดยใช้กระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบค้น กระบวนการกลุ่มและกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู ้  ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
       
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

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 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒                                    เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 

สังเกต ศึกษาค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล อภิปราย ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบเบื้องต้นของ
ศาสนา ประวัติศาสนา ศาสดาของศาสนา คัมภีร์ และการใช้ภาษาของศาสนา รวบรวมหลักจริยธรรม การบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชน หลักปฏิบัติการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ศาสนพิธี และพิธีกรรมในวัน



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๓ 

สำคัญของศาสนา  การบริหารจิต การเจริญปัญญาเบื้องต้น การทำความดีของบุคคลในครอบครัว และโรงเรียน 
การปฏิบัติตนตามคำแนะนำเกี่ยวกับศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม การเป็นพลเมืองดี  ในสังคมประชาธิปไตย 
การยอมรับ การเคารพสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว สิทธิของบุคคลที่พึงได้รับการ
คุ้มครอง การขัดเกลาของสังคม ค่านิยม ความเช่ือ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น  ความสัมพันธ์
ของสมาชิกในครอบครัว บทบาทหน้าที่ของตนเอง การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ข้อตกลง กฎ กติกา ระเบียบใน
โรงเรียน ความหมาย และความสำคัญของรัฐธรรมนูญ ประโยชน์ของรายรับ–รายจ่ายของครอบครัว ตัดสินใจ
เลือกอย่างเหมาะสม เศรษฐกิจพอเพียง อาชีพของชุมชน การซื้อขาย แลกเปล่ียนสินค้าและบริการ ประโยชน์ของ
ธนาคาร ภาษีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบของแผนผังแผนที่ ตำแหน่ง ระยะ
ทิศทาง ทรัพยากรธรรมชาติรู้คุณค่าของธรรมชาติ การสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมทางสังคม การเปรียบเทียบประชากร
กับสิ่งแวดล้อม การฝึกสังเกตสิ ่งต่างๆรอบตัว โดยใช้กระบวนการสังคม กระบวนการสืบค้น กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา  

เพื่อให้เกิดความรู ้  ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

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 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๔ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓                                     เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 
             สังเกต ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล อภิปราย แสดงความคิดเห็น สรุปใจความสำคัญความหมาย 
ความสำคัญ องค์ประกอบของศาสนา ประโยชน์ ประวัติศาสดาของศาสนา ภาษา  ที่ใช้ในคัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ หลักจริยธรรมในการพัฒนาตน  การบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ  ศาสนพิธี 
พิธีกรรมในวันสำคัญของศาสนา การบริหารจิต การเจริญปัญญา สติ สัมปชัญญะ ความรำลึกได้  ความรู้ตัว ช่ืนชม
การทำความดีของบุคคลในครอบครัว และโรงเรียน ศีลธรรม จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม การเป็นพลเมืองดีในสังคม 
ประชาธิปไตย การเคารพสิทธิและหน้าท่ีของ ตนเอง บทบาทสิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ี สถานภาพ สิทธิของบุคคลท่ีพึง
ได้รับการคุ้มครอง  การขัดเกลาของสังคม ค่านิยม ความเช่ือ ประเพณี การอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของ
ท้องถิ่น การสร้างความดี การแก้ปัญหาความขัดแย้ง กฎ กติกา ระเบียบในชุมชน   ความสำคัญของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  รายรับ–รายจ่าย ผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับการตัดสินใจเลือกอย่างเหมาะสม ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง อาชีพในชุมชนการแลกเปลี ่ยน  สินค้าและบริการความสำคัญของธนาคาร  ภาษีที ่เกี ่ยวข้องใน
ชีวิตประจำวัน  องค์ประกอบทางกายภาพ ลักษณะ ความเกี่ยวข้องแผนผัง แผนที่ ตำแหน่ง ระยะทิศทาง  
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ   การพึ่งพาอาศัยกัน สิ่งแวดล้อมทางสังคม การอนุรักษ์ การใช้
พลังงาน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัว  โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิด
วิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

     เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

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 , ป.๓/๖    

      รวมทั้งหมด    ๓๒  ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๕ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
ส ๑๔๑๐๑  สังคมศกึษา ศาสนาฯ           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔                                เวลา   ๘๐   ช่ัวโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 
 สังเกต  ศึกษาค้นคว้า อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล  สืบค้น ข้อมูลสรุปใจความ
สำคัญเกี่ยวกับความสำคัญทางศาสนา และศาสดาของศาสนาพุทธ คัมภีร์ทางศาสนาที่ตนนับถือ หลักธรรมของ
ศาสนา การบริหารจิตและเจริญปัญญา ชื่นชมการทำความดีของบุคลากรในสังคม แปลความหมายในคัมภีร์ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ เสนอแนวทางการกระทำของตนเองและผู้อื่นในฐานะพลเมืองดีของสังคม สิทธิเด็ก เพื่อป้องกัน
ตัวเองและสังคม เปรียบเทียบความแตกต่างของวัฒนธรรมในท้องถิ่นการยอมรับคุณค่าของกันและกัน การ
รวมกลุ่มทั้งภาครัฐและเอกชน ชื่นชมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การ
รวมกลุ่มภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อำนาจอธิปไตย ปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์ 
ผู้ผลิต ผู้บริโภค วิธีการของเศรษฐกิจ การหารายได้ การออม การลงทุน ผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจ การตลาด การ
ธนาคาร สถาบันการเงินอื่น ๆ ภาษีที ่เกี ่ยวข้องในชีวิตประจำวัน การพึ่งพา การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ 
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  โดยใช้
กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

เพื่อให้เกิดความรู ้  ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
สาระท้องถ่ิน 
 นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาสังคมและชุมชน ปัญหาอุบัติภัยต่าง ๆ  ในท้องถิ่น
ของนักเรียนเอง และในจังหวัดจันทบุรี  
       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

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 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๖ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕                                 เวลา   ๘๐   ช่ัวโมง  
คำอธิบายรายวิชา 
        สังเกต ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย สนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล สืบค้น
ข้อมูล สรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความสำคัญของศาสนา  ศาสดา และ
คัมภีร์ทางศาสนาท่ีตนนับถือ หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ เพื่อเข้าใจในการพัฒนาตนและสังคม  ความหมาย 
การบริหารจิต และเจริญปัญญา ชื่นชมการทำความดีของตนเองและบุคคลในสังคม และแนวปฏิบัติในการช่ืน
ชม  การทำความดีของบุคคลสำคัญกลุ่มเพื่อน ประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญาของศาสนาที่ตนนับ
ถือ กระบวนการประชาธิปไตยในการทำงานร่วมกันในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน การปฏิบัติตน ตามสิทธิ หน้าท่ี 
เสรีภาพในฐานะพลเมืองดีของประเทศ การดำเนินชีวิต ความแตกต่างของวัฒนธรรมในกลุ่มคนในภูมิภาค การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโครงสร้างการปกครองประเทศ  ซึ่งมีท้ัง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื ่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง  คนกับการปกครองประเทศ 
ความสำคัญในกฎหมายในชีวิตประจำวัน หน้าท่ีของผู้ผลิต และผู้บริโภค ความหมายของระบบสินเช่ือ ผลดีผลเสีย
ต่อภาวะ การเงิน การเลือกของผู้บริโภค ผลกระทบต่อทรัพยากรที่มีอยู่ ระบบสหกรณ์ การบริหารทางด้าน
เศรษฐกิจ บทบาทการใช้เงินในท้องถิ่นการบริการต่างๆ ของธนาคารและสถาบันการเงินในต่างประเทศ  ผู้บริโภค 
ผู้ยืมและนักธุรกิจ การจัดหาแหล่งรายได้ของรัฐ   ความเช่ียวชาญ  ชำนาญด้านจำนวนปริมาณสินค้ารวมท้ังท่ีผลิต
การซื้อมาทางเศรษฐกิจ  การใช้แผนที่ในท้องถิ่นต่างๆ ลักษณะความแตกต่าง ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตในภูมิภาคต่าง  ๆ  ของไทยกับส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ  ผลกระทบจากการกระทำของ
มนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และรักษาสมดุลในระบบนิเวศน์  โดยใช้กระบวนการ
ปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

เพื่อให้เกิดความรู ้  ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
สาระท้องถ่ิน  
 นำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มในการพัฒนาเรื่องต่าง ๆ ในท้องถิ่นจันทบุรี ได้แก่ การประมง  
การทำสวน  การท่องเท่ียว  การเกษตร การพัฒนาชายฝ่ังทะเล การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ 
              มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

   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  
รวมทั้งหมด   ๒๘   ตัวชี้วัด



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๗ 

                                                   คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖                                เวลา   ๘๐   ช่ัวโมง  
คำอธิบายรายวิชา 
        สังเกต ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย สนทนา ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข้อมูลสืบค้น ข้อมูล
ความสำคัญหลักธรรมพระรัตนตรัย ไตรสิกขา หลักธรรมโอวาท ๓ การทำความดีของบุคคลในประเทศ การสวด
มนต์ แผ่เมตตาของศาสนาท่ีตนนับถือ สรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับพุทธประวัติต้ังแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนีย
สถาน ประวัติศาสดา  ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า ศาสนิกชนตัวอย่าง ศาสนพิธี สถานท่ีในศาสนสถาน 
ศาสนิกชนท่ีดี ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรม กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา  การบริหารจิตและ
เจร ิญปัญญาวันสำคัญทางศาสนา   การกระทำที ่แสดงถึงคุณล ักษณะของการเป็นพลเมืองดี ในส ังคม
ประชาธิปไตย  สิทธิเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองตามสิทธิมนุษยชน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
บรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม สัญลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ประเพณี  วัฒนธรรมในท้องถิ่น อำนาจ
อธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย กฎหมายในชีวิตประจำวัน   การเลือกใช้
ทรัพยากรที่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม  การเพิ่มรายได้เงินออมจากการลงทุน สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค 
เศรษฐกิจพอเพียง ระบบสหกรณ์ การบริหาร  ด้านการผลิต  และการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ บทบาทการใช้เงินและ
การบริการด้านการเงินต่างประเทศ การจัดเก็บภาษี การกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ แผนท่ีชนิดต่างๆ การกระทำท่ี
ส่งผลดีและผลเสียต่อส่ิงแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม รวมทั้งผลกระทบจากการท่ีมนุษย์เปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม
ในด้านบวกและด้านลบ  การกระทำท่ีมีส่วนช่วยแก้ปัญหา และเสริมสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ
ดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
          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 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๘ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑                                         เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
  
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและใช้ปฏิทินในการบอกวัน เดือน ปี ท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีท้ังระบบสุริยคติและจันทรคติ คำท่ี
แสดงช่วงเวลาเพื่อใช้เล่าเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ เดือนนี้ ตอนเช้า ตอนกลางวัน ตอนเย็น ตอนค่ำ และเรียงลำดับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น โดยใช้ทักษะการสังเกต การบอกเล่า การเชื ่อมโยง เพื่อให้
สามารถใช้เวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณ์ในปัจจุบันและใช้คำแสดงช่วงเวลาเรียงลำดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ 

รู้วิธีสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่ายๆโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้องและการบอก
เล่าเรื่องราวที่สืบค้นได้ โดยใช้ทักษะการสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุปความ การเล่าเรื่อง เพื่อฝึกทักษะ
พื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราวจากแหล่งข้อมูล(เช่นบุคคล)และบอกเล่า ข้อเท็จจริงท่ี
ค้นพบได้อย่างน่าสนใจ 

ศึกษาการเปลี ่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมสิ ่งของเครื่องใช้หรือการดำเนินชีวิตของตนเองในสมัย                   
ปัจจุบัน กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายที่เป็นรูปธรรมและใกล้ตัวผู้เรียน เตารีด (การรีดผ้าด้วยเตาถ่านกับเตา
ไฟฟ้า) หม้อหุงข้าว (การหุงข้าวที่เช็ดน้ำด้วยฟืนหรือถ่านกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า) เกวียนกับรถยนต์ (การเดินทาง) 
ถนน บ้านเรือน การใช้ควายไถนากับรถไถนา รวมทั้งเหตุการณ์สำคัญของครอบครัวที่เกิดขึ้นในอดีตท่ีมีผลกระทบ
ต่อตนเองในปัจจุบัน ( การย้ายบ้าน การย้ายโรงเรียน การเล่ือนช้ันเรียน การได้รับรางวัล การสูญเสียบุคคลสำคัญ
ของครอบครัว) โดยใช้ทักษะการสังเกต การใช้เหตุผล การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การยกตัวอย่าง และการ
บอกเล่า เพื่อให้เข้าใจการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาและความสำคัญของอดีตท่ีมีต่อปัจจุบันและอนาคต สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศึกษาความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ ธงชาติ เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระ
บารมี ภาษาไทย อักษรไทย มารยาทไทย อาหารไทย การแต่งกายแบบไทย วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ รวมทั้งรู้จักสถานท่ีสำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน  
ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภัณฑ์ และส่ิงท่ีเป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ท่ีใกล้ตัวผู้เรียนและเห็นเป็นรูปธรรม โดยใช้
ทักษะการสังเกต การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การอธิบาย การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดความ
รักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ท้องถิ ่น และประเทศชาติ ภูมิใจในสถาบันชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์  ตระหนักและเห็นคุณค่าท่ีจะธำรงรักษาและสืบทอดต่อไป 
       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
          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 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๙ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒                             เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง 
คำอธิบายรายวิชา 
 รู้จักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติท่ีปรากฏในปฏิทินท่ีแสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบัน 
รวมทั้ง การใช้คำท่ีแสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้,   เดือนนี้ เดือนก่อน  เดือน
หน้า, ปีนี ้ ปีก่อน ปีหน้า ในการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น โดยใช้ทักษะการสังเกต การสอบถาม เชื ่อมโยง 
เรียงลำดับ  การเล่าเรื่อง  การรวบรวมข้อมูล การอธิบาย  เพื่อให้สามารถใช้วันเวลาเรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญได้
ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลัง 
 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวโดยใช้หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  ภาพถ่าย สูติบัตร    ทะเบียน
บ้าน เครื่องมือเครื่องใช้   มาอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ   และวิธีสืบค้นข้อมูลในชุมชนอย่างง่าย ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่าง ๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน  ทางด้านการประกอบอาชีพ การแต่ง
กาย การสื่อสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน   เข้าใจสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน  สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ท่ีสืบค้นได้โดยใช้เส้นเวลา  ฝึกทักษะการสอบถาม การสังเกต 
การวิเคราะห์  การอธิบายอย่างมีเหตุมีผล ทำผังความคิดและการจัดนิทรรศการ  เพื่อให้เข้าใจวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ใน เรื ่องเกี ่ยวกับการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์สืบค้นเรื ่องราวในอดีต  และเข้าใจการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามกาลเวลา อย่างต่อเนื่อง   มีความเข้าใจชุมชนท่ีมีความแตกต่างและสามารถปรับตัวอยู่
ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ศึกษา สืบค้นประวัติและผลงานของบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ ในด้านการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม /การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงโดยสังเขป  รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ประเพณี
ไทย และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้  การทำความเคารพแบบไทย  ประเพณีไทย ศิลปะไทย 
ดนตรีไทย โดยใช้ทักษะการสืบค้นการสังเกต  การอ่าน การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  การใช้เหตุผล การ
อธิบาย และการนำเสนอ  เพื่อให้เห็นคุณค่าและแบบอย่างการกระทำความดีของบรรพบุรุษท่ีได้สร้างประโยชน์ให้
ท้องถิ่นและประเทศ  เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และธำรง
ความเป็นไทย 
สาระท้องถ่ิน 
 พร้อมท้ังนำมาประยุกต์ใช้ในการลำดับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๐ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓                               เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและที ่มาของศ ักราชที ่ปรากฏในปฏิท ิน ได้แก ่ พ ุทธศักราช คร ิสต์ศ ักราช                      
(ถ้าเป็นชาวมุสลิม ให้ศึกษาฮิจเราะห์ศักราชด้วย) วิธีการเทียบคริสต์ศักราชกับพุทธศักราช  และใช้ศักราชในการ
บันทึกเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว ปีเกิดของผู้เรียน เหตุการณ์สำคัญของตนเอง และ
ครอบครัว โดยใช้ทักษะการเปรียบเทียบ การคำนวณ การเชื่อมโยง การอธิบาย เพื่อให้มีพื้นฐานในการศึกษา
เอกสารที่แสดงเหตุการณ์ตามกาลเวลา สามารถเรียง ลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน 
เหตุการณ์ใดเกิดหลังอันเป็นทักษะท่ีจำเป็นในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รูปภาพ  
แผนผังโรงเรียน  แผนที่ชุมชน  ห้องสมุดโรงเรียน  แหล่งโบราณคดี – ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น  สามารถใช้เส้น
เวลา  (Timeline)  ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน  โดยใช้ทักษะการสำรวจ  การสังเกต  การ
สอบถาม  การอ่าน  การฟัง  การเล่าเรื่อง  การสรุปความ  เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ใน
การสืบค้นเรื่องราวรอบตัวอย่างง่าย ๆ โดยการใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  สามารถนำเสนอเรื่องราวท่ี
ค้นพบได้ตามลำดับเวลา 
 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมและ
ประเพณีในชุมชน  ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์( ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร) และปัจจัยทางสังคม 
(ความเจริญทางเทคโนโลยี เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ การคมนาคม ความปลอดภัย ) ศึกษาและเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกต่าง ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง  และชุมชนใกล้เคียง   
ในเรื่องความเชื่อและการนับถือศาสนา อาหาร ภาษาถิ่น การแต่งกาย โดยใช้ทักษะการอ่าน การสอบถาม การ
สังเกต การสำรวจ การฟัง การสรุปความ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและภูมิใจในชุมชนของตนเอง ยอมรับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าใจพัฒนาการของชุมชน สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข ร่วม
อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
 ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย  
อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ตามลำดับ ได้แก่ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)  
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ศึกษาพระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู ่ภ ูม ิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริก ิ ต์ิ   
พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป และศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ  ได้แก่ สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก ท้าวสุรนารี เป็น
ต้น โดยใช้ทักษะการอ่าน และสอบถาม การฟัง การสรุปความ การเขียน การเล่าเรื่อง เพื่อให้เข้าใจความเป็นมา
ของชาติไทย เกิดความรัก ความภูมิใจและเห็นแบบอย่างการเสียสละเพื่อชาติ  และธำรงความเป็นไทย 
    มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  ส ๔.๑   ป ๓/๑, ป ๓/๒,  ป ๓/๓   ส ๔.๒   ป ๓/๑, ป ๓/๒   ส ๔.๓   ป ๓/๑, ป ๓/๒,  ป ๓/๓ 
    รวมทั้งหมด   ๘   ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๑ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔                                               เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย  วิธีการนับ  และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ  เกณฑ์การ
แบ่งยุคสมัยในทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติท่ีแบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ รวมท้ัง
ช่วงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี  และสมัย
รัตนโกสินทร์  ตัวอย่างการใช้ช่วงเวลาในเอกสารต่าง ๆ   โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสำรวจ  การวิเคราะห์ การ
คำนวณ  เพื่อให้ใช้ช่วงเวลาในการบอกเล่าเรื่องราวได้ถูกต้อง  และเข้าใจเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามช่วงเวลาท่ีปรากฏ
ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ 
 ศึกษาลักษณะสำคัญ  และเกณฑ์การจำแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีใช้ในการศึกษาความเป็นมาของ
ท้องถิ่น  อย่างง่าย ๆ ตัวอย่างของหลักฐานท่ีพบในท้องถิ่นท้ัง หลักฐานช้ันต้นกับช้ันรอง หลักฐานท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร กับไม่เป็น ลายลักษณ์อักษร โดยใช้ทักษะการสำรวจ  การวิเคราะห์  การตรวจสอบข้อมูล  การจำแนก  
การตีความ  เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาปัจจัย  การตั้งถิ ่นฐานและพัฒนาการของมนุษยชาติใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์  และสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป  การก่อต้ังอาณาจักรโบราณในดินแดน
ไทย  ได้แก่  ทวารวดี ศรีวิชัย ตามพรลิงค์ เป็นต้น โดยใช้ทักษะการสำรวจ การวิเคราะห์ การตีความ  การสรุป
ความ เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน   
 ศึกษาประวัติศาสตร์เป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  
พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ  ได้แก่  พ่อขุนศรีอินทรา
ทิตย์  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไทย) และภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยที่น่า
ภาคภูมิใจ  ซึ่งเป็นผลให้อุทยานประวัติศาสตร์ในสุโขทัยและศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก  โดยใช้
ทักษะการอ่าน  การสำรวจ  การสืบค้น  การวิเคราะห์การตีความ  เพื่อเข้าใจความเป็นมาของชาติไทยในสมัย
สุโขทัย  รวมทั้งวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย  และบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย  เกิดความรักและความภูมิใจใน
ความเป็นไทย  ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยท่ีได้ปกป้อง  และสร้างสรรค์ความเจริญให้
บ้านเมือง  ตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 
สาระท้องถ่ิน 
 รู้คุณค่าพร้อมทั้งนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษามรดกทางธรรมชาต และมรดกทางวัฒนธรรมของ
จังหวัดจันทบุรี  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
    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 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๒ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕                                เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง 
คำอธิบายรายวิชา 
      สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานหลากหลาย  ด้วยการต้ังประเด็นคำถามทางประวัติศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น  ความเป็นมาของชื่อหมู่บ้าน  ชื่อตำบล  ชื่อถนน  ความเป็นมาของสถานที่สำคัญ  ความ
เป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น  รู ้จักแหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที ่อยู ่ในท้องถิ่น  
สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  รู้จักวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลอย่างง่ายๆ   เข้าใจความแตกตา่ง
ระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงท่ีปรากฏในข้อมูลจากหลักฐานต่าง ๆ แยกแยะความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงท่ีอยู่ใน
ข้อมูลได้  โดยใช้ทักษะการสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์ การเช่ือมโยง  และ
การสังเคราะห์อย่างง่าย ๆ  เพื่อฝึกฝนทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่นอย่าง
เป็นระบบ  สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ศึกษาการเข้ามาและอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย  และจีน ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้โดยสังเขป ได้แก่ การปกครอง  การนับถือศาสนา  ความเช่ือ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภาษา  อาหาร  และ
การแต่งกาย   ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ  ทั ้งตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน
โดยสังเขป  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์  การเชื่อมโยง  
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยในสังคมปัจจุบัน  และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีท้ังความคล้ายคลึงและความแตกต่าง  เพื่อให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม
และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  และธนบุรี  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  ปัจจัยท่ี
ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  และเศรษฐกิจ
โดยสังเขป  ประวัติและผลงานบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  ได้แก่  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑  สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ชาวบ้านบางระจัน  สมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช  และภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา และธนบุรี  ที่น่าภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  ซึ่ง
เป็นผลให้พระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก  ได้แก่ ทางด้าน ศิลปกรรม  วรรณกรรม และการค้า  
โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  การเชื่อมโยง  การวิเคราะห์ การอธิบาย การสรุปความ การเรียงความ 
เพื่อให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  ตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะธำรงรักษาความเป็น
ไทยสืบต่อไป 
สาระท้องถ่ิน 
 พร้อมท้ังศึกษาประวัติของบุคคลท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์  และบุคคลสำคัญทางวัฒนธรรม 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
       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 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๓ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖                                      เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายและความสำคัญของวิธ ีการทางประวัติศาสตร์อย่างง ่าย ๆ  และใช้ว ิธ ีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื ่องราว หรือเหตุการณ์สำคัญตามลำดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  ได้แก่  การต้ัง
ประเด็นศึกษาเรื ่องราวที ่ตนสนใจ  การสำรวจแหล่งข้อมูลที่เกี ่ยวข้อง  การรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานท่ี
หลากหลาย  การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล  การตีความ  การเรียบเรียงและนำเสนอความรู้ที่ค้นพบได้
อย่างน่าสนใจ  โดยใช้ทักษะ การสำรวจ การอ่าน  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์ การอธิบาย  
การสรุปความ การเขียนเรียงความ  การจัดทำโครงงานและการจัดนิทรรศการ  เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นเหตุการณ์
สำคัญด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ศึกษาสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันโดยสังเขป   เชื่อมโยง และ
เปรียบเทียบกับประเทศไทย  ศึกษาความเป็นมา  และความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป  โดยใช้ทักษะการ
อ่าน  การสำรวจ  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์  เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีความสัมพันธ์
กับประเทศไทย  เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ  ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม  และอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์  ในเรื ่องเกี ่ยวกับการสถาปนา
อาณาจักร  ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ 
โดยสังเขป  ผลงานของบุคคลสำคัญ ได้แก่  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  สมเด็จพระบวร
ราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และภูมิปัญญาไทยท่ีสำคัญที่น่าภาคภูมใิจ  
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  การเช่ือมโยง  การวิเคราะห์  เพื่อให้เกิดความ
รักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของ   บรรพบุรุษที่ได้ปกป้อง  และ
สร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมืองตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 
 
      มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
   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 
      รวมทั้งมด   ๘   ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๔ 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๑๑๒๐๑  ป้องกันการทุจริต           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑               เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ 
ไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ 
ต่อต้านการทุจริต 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ 
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้ม ี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

รวมทั้งหมด  ๙  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๕ 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๑๒๒๐๑   ป้องกันการทุจริต             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                          เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ 
ไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ 
ต่อต้านการทุจริต 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ 
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้ม ี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

รวมทั้งหมด  ๙  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๖ 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส ๑๓๒๐๑  ป้องกันการทุจริต         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ 
ไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ 
ต่อต้านการทุจริต 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ 
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้ม ี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

รวมทั้งหมด  ๙  ผลการเรียนรู้ 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๗ 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๑๔๒๐๑ ป้องกันการทุจริต         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔        เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
  
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ 
ไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ 
ต่อต้านการทุจริต 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ 
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้ม ี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

รวมทั้งหมด  ๙  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๘ 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๑๕๒๐๑ ป้องกันการทุจริต         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
  
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ 
ไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ 
ต่อต้านการทุจริต 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ 
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้ม ี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

รวมทั้งหมด  ๙  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๙ 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๑๖๒๐๑   ป้องกันการทุจริต         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖         เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ 
ไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ 
ต่อต้านการทุจริต 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ 
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้ม ี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

รวมทั้งหมด  ๙  ผลการเรียนรู้ 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๐ 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๑ 

 
คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาฯ                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                              เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา                                                           

รู้เข้าใจธรรมชาติการเจริญเติบโต การพัฒนาการของมนุษย์ อธิบายหน้าท่ีของอวัยวะภายนอกดูแลรักษา 
เห็นคุณค่าความรักความผูกพัน ช่ืนชอบภูมิใจในตนเอง ท้ังสมาชิกในครอบครัว รู้เข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศ
หญิง-ชาย มีทักษะในการดำเนินชีวิต การเคลื่อนไหวทางกายสอดคล้องกับอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม การเล่น
เกมกีฬา มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจ จิตวิญญาณ เสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ มีความสามารถปฏิบัติ
ตามสุขบัญญัติ ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ การเจ็บป่วยของตนเอง หลีกเลี ่ยงพฤติกรรมปัจจัยเสี่ยง ต่อสุขภาพ 
อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด ความรุนแรง การพูด ท่าทาง ขอความช่วยเหลือ การเกิดเหตุร้าย ท่ีจะเกิดขึ้น  ท้ัง
ท่ีบ้านท่ีโรงเรียน 
 มีความสามารถในการป้องกันดูแล รักษา การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาง่ายๆ ของตนเอง และครอบครัว 
มีความนิยมท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก ต่อการดำเนินชีวิตตามธรรมชาติสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน 
 รู้เข้าใจเห็นคุณค่าของการเล่นเกมกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน นันทนาการ การท่องเท่ียว อาหารพื้นบ้าน ปฏิบัติ
ตนเกี่ยวกับการเจ็บป่วยโรคในหมู่บ้านนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
         มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒  
 พ ๒.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓  
 พ ๓.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒  
 พ ๓.๒  ป๑/๑ , ป๑/๒  
 พ ๔.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓  
 พ ๕.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓   

         รวมทั้งหมด  ๑๕    ตัวชี้วัด 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๒ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาฯ                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                              เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา                                                          
 รู้เข้าใจธรรมชาติการเจริญเติบโต เห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา มีทักษะในการดำเนินชีวิต 
การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่มเกมกีฬาไทยสากล มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ การสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ การป้องกันโรค หลีกเลี่ยงสารเสพติด การใช้ยา การเกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรง มีความปลอดภัยใน
ชีวิต ดูแลรักษาอวัยวะภายใน รู้หน้าท่ีบทบาทของตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพื่อน เข้าใจความแตกต่างเพศหญิง
เพศชาย มีความภูมิใจในเพศตนท้ังหญิงชาย การเล่นเกม กีฬา การเคล่ือนไหวร่างกายอาศัยอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง 
กลุ่มอย่างสนุกสนาน ตามกฎ กติกา มีวินัยในการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ การมีสุขภาพดี การดูแลการเกิด
อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย บาดเจ็บ การใช้ยา เล่ียงสารเสพติด ความรุนแรง ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ พฤติกรรมเส่ียง
ได้อย่างปลอดภัย 
 รู้เข้าใจหน้าท่ี การดูแล เสริมคุณค่าตนเอง สังคม ครอบครัว เพื่อน การมีพฤติกรรมก่อให้เกิดความมี
สุขภาพกาย การอยู่ร่วมกัน การเสริมสร้างสุขภาพดี การดูแล เกิดการเจ็บป่วย อุบัติเหตุเบื้องต้น มีค่านิยมมี
คุณธรรม ในการดำเนินชีวิต สอดคล้องกับธรรมชาติ ช่วยให้มีความปลอดภัยในชีวิต 
 รู้เข้าใจเห็นคุณค่าของการเล่นเกมกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน นันทนาการ มีกฎระเบียบกติกา มีความรู้ ความ
เข้าใจการท่องเที่ยว อาหารพื้นบ้าน ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเจ็บป่วยโรคในหมู่บ้านรู้จักชื ่อและอาการของโรค
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
         มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

         รวมทั้งหมด    ๒๑  ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๓ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาฯ                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                           เวลา    ๔๐    ชั่วโมง    
 
คำอธิบายรายวิชา                                                        

เข้าใจลักษณะการเจริญเติบโต ความแตกต่าง สัมพันธ์ ภาพในครอบครัว กลุ่มเพื่อน สร้างสัมพันธภาพ 
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมนำไปส่า การล่วงละเมิดทางเพศ มีการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทำอยู่กับที่ และ
รอบทิศทาง การใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬา ปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย มีความถนัด 
รู้จักจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง รู้เข้าใจการละเล่นกีฬาพื้นเมือง อธิบายการป้องกันการแพร่กระจายของโรค การ
เลือกอาหารตามสัดส่วนรู้วิธีป้องกันโรค เข้าใจวิธีการแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิต ทั้งการขอ
ความช่วยเหลือจากบุคคล เมื่อเกิดเหตุร้าย อุบัติเหตุ ท้ังการใช้ยา เว้นสารเสพติด ลดความรุนแรง ท้ังท่ีบ้านและท่ี
โรงเรียน 

ปฏิบัติตนในการรู้เข้าใจอธิบาย การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ ความแตกต่างทั้งร่างกาย อารมณ์ให้
เหมาะสมกับวัย การตัดสินใจ แก้ปัญหาง่ายๆ จากใกล้ตัว บ้าน โรงเรียน มีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จิตสำนึก ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น 
 รู้เข้าใจวิธีการกิจกรรมการเล่นกีฬาพื้นบ้าน นันทนาการ การท่องเที่ยว อาหารพื้นบ้าน รู้วิธีรักษาการ
เจ็บป่วยของโรคในตำบล ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาของการเล่นเกมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  สามารถนำ
ความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  พ ๑.๑  ป. ๓/๑, ป.๓/๒, ป. ๓/๓   

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

          รวมทั้งหมด    ๑๘  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๔ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาฯ                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                            เวลา    ๘๐    ชั่วโมง    
 
คำอธิบายรายวิชา                                                        

รู้เข้าใจหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ เห็นความสำคัญของการทำงานของอวัยวะ สามารถป้องกันดูแลอวัยวะ
การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา รู้วิธีการแก้ไขปัญหาและ
การป้องกันปัญหาท่ีเกิดขึ้น เข้าในบทบาทหน้าท่ีของตนเองต่อครอบครัว เห็นคุณค่าและความสำคัญของเพศชาย 
เพศหญิง สามารถควบคุมตนเองและขณะปฏิบัติการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การกีฬา เล่มเกม มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกีฬากับชุมชน ปฏิบัติตามกฎกติกา รู้และเข้าใจการมีสุขภาพท่ีดี  การป้องกันโรค การเลือกบริโภคอาหาร 
อารมณ์และความเครียด รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้และเข้าใจในเรื่องการเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพ การป้องกันหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ  ส่ิงเสพติด การปฐมพยาบาล    จัดหมวดหมู่
อวัยวะของร่างกายปฏิบัติกิจกรรมการเล่นเกม กีฬาพื้นบ้าน ฝึกทดสอบกิจกรรมยืดหยุ่นพื้นฐาน หลีกเลี่ยงปัจจัย
เส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติภัย  

รู้ปฏิบัติตนการเล่นเกมกีฬาพื้นบ้านในระดับอำเภอ การทำอาหารพื้นบ้าน รู้วิธีรักษาและปฏิบัติตน การ
เจ็บป่วยตามคำแนะนำ เลือกแหล่งบริการสุขภาพท่ีเหมาะสม มีความรู้ในการบริโภคอาหาร เลือกซื้อ เลือกบริโภค
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

          รวมทั้งหมด   ๑๙   ตัวชี้วัด 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๕ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาฯ                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                              เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา                                                           
 รู้เข้าใจในการทำงานของอวัยวะต่างๆ สุขอนามัยทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สติปัญญา รู้และเข้าใจเห็นคุณค่าของชีวิตครอบครัว มีทักษะในการดำเนินชีวิต หลักการเคล่ือนไหว การ
ออกกำลังกาย เกมกีฬาไทยและกีฬาสากล รู้และเข้าใจกลวิธีการรุกและการป้องกันการส่งเสริมสุขภาพของตน 
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพต่างๆ  ศึกษาค้นคว้าการทำงานของ
ระบบอวัยวะสุขภาพทางเพศ การเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา หลักของการเคล่ือนไหว 
การกีฬา การมีสุขภาพดี การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติควบคุมจนเองในการเคล่ือนไหว การเข้าร่วม
กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม ออกกำลังกาย การเการพกฎ กติกา ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การอภิปรายและการ
รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมวัดประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมทดสอบความรู้ ทดสอบการเล่นกีฬา 
 เข้าใจกฎ กติกา กีฬาพื้นบ้านในระดับจังหวัดเห็นประโยชน์ของการเล่นเกม รู ้อนุรักษ์การทำอาหาร
พื้นบ้านป้องกันการเจ็บป่วย เลือกแหล่งบริการสุขภาพ เลือกกิจกรรมทัศนศึกษาการพักผ่อนเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติตนให้มีความรู้ความเข้าใจนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

          รวมทั้งหมด   ๒๕  ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๖ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาฯ                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                       เวลา    ๘๐    ชั่วโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา                                                          
 รู้เข้าใจในการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย สุขอนามัยทางเพศ การพัฒนาการ ของวัยแรกรุ่น การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และจิตวิญญาณในวัยแรกรุ่น ชีวิตครอบครัว หลักการ
เคลื่อนไหว การออกกำลังกาย เกมกีฬาไทย กีฬาสากล กลวิธีการรุก การป้องกัน และเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 
สมรรถภาพ การป้องกันการเกิดโรค การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุศึกษาค้นคว้าการทำงานของระบบ
อวัยวะ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา จิตวิญญาณในวัยแรกรุ่ นหลักของการ
เคลื่อนไหว ความมีสุขภาพดี ปฏิบัติการเคลื่อนไหว ความมีสุขภาพดี การปฏิบัติการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ เคลื่อนท่ี 
การบังคับสิ่งของ การเข้าร่วมเล่นกิจกรรมทางกาย เกมกีฬา การเการพกฎกติกา ท่ายืดหยุ่นพื้นฐาน ปฏิบัติท่า
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย อภิปรายรายงานผล การฝึกปฏิบัติกิจกรรมสังเกตพฤติการณ์และความสนใจในการ
ฝึก ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานของอวัยวะ การพัฒนาการของวัยรุ่น การ
เปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมวัยรุ่น ชีวิตครอบครัว  สังเกตการเคล่ือนไหวการออกกำลังกาย
การเล่นกีฬา  
 เข้าใจการเล่นเกมกีฬาพื้นบ้าน กฎกติการะดับจังหวัด รู้ประโยชน์ของการเล่น ปฏิบัติตนในการอนุรกัษ์
อาหารพื้นบ้าน วิธีการทำ ปฏิบัติตนป้องกันการเจ็บป่วย การรักษา การแนะนำ การป้องกันโรค เลือกแหล่งบริการ
สุขภาพในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม เลือกปฏิบัติกิจกรรมในการบริ โภคอาหาร สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม   
 
        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

        รวมทั้งหมด   ๒๒    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๗ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๘ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                                         เวลา    ๔๐    ชั่วโมง     
 
คำอธิบายรายวิชา                                                       
 อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สร้าง  วาดภาพ  ระบุ  ท่อง เล่า เลียนแบบ  แสดง   เกี่ยวกับรูปร่าง  ลักษณะ 
และขนาดของสิ่งต่าง ๆ  รอบตัวในธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม
รอบตัว  ส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน มีพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สี ด้วยเทคนิค
ง่าย ๆวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเองงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน  ส่ิงต่าง ๆสามารถ
ก่อกำเนิดเสียง ท่ีแตกต่างกัน  ลักษณะของเสียงดัง-เบา และความช้า- เร็ว   ของจังหวะ บทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ 
มีส่วนร่วมใน กิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนานความเกี่ยวข้องของเพลงท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน เพลงในท้องถิ่น ส่ิงท่ีช่ืน
ชอบในดนตรีท้องถิ่น เครื่องดนตรีจากพืชและสัตว์ในหมู่บ้าน การเคลื่อนไหว ท่าทางง่าย ๆ เพื่อสื่อความหมาย 
แทนคำพูด ส่ิงท่ีตนเองชอบ จากการดูหรือร่วมการแสดง เล่นการละเล่นของเด็กไทย 

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชม เกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ และขนาดของส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ในธรรมชาติ และส่ิง
ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมรอบตัว ส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน มีพื้นฐานในการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สี ด้วยเทคนิคง่าย ๆวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึก
ของตนเองงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน  สิ่งต่าง ๆ สามารถก่อกำเนิดเสียง ที่แตกต่างกัน  ลักษณะของเสียงดงั-
เบา และความช้า-เร็ว  ของจังหวะ บทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ มีส่วนร่วมใน  กิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนานความ
เกี่ยวข้องของเพลงท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน  เพลงในท้องถิ่นเครื่องดนตรีจากพืชและสัตว์ในหมู่บ้าน  ส่ิงท่ีช่ืนชอบใน
ดนตรีท้องถิ่น  การเคล่ือนไหว  ท่าทางง่าย ๆเพื่อส่ือความหมาย แทนคำพูด  ส่ิงท่ีตนเองชอบ จากการดูหรือร่วม
การแสดง  เล่นการละเล่นของเด็กไทย  รักและมุ่งมั่นในการทำงาน   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดย
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
สาระท้องถ่ิน   
 พร้อมทั้งศึกษาความรู้แล้วนำมาประยุกต์สร้างสรรค์ประติมากรรม  และจิตรกรรมฝาผนังเบื้องต้นใน
ท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี   
        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

          รวมทั้งหมด   ๑๘  ตัวชี้วัด 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๙ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                                      เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
คำอธิบายรายวิชา                                                           

บรรยาย  อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สร้าง  วาดภาพ  ระบุ  ท่อง เล่า เลียนแบบ  แสดง จำแนก  เคาะ  
ร้องเพลง  เกี ่ยวกับรูปร่าง รูปทรงที่พบใน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ทัศนธาตุที ่อยู ่ในสิ่งแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง   ปั้นสัตว์ชนิดต่างๆท่ีมีในหมู่บ้าน  งานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้
ทัศนธาตุที ่เน้นเส้น รูปร่าง   การใช้วัสดุ อุปกรณ์  สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ   ภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีก
กระดาษ  ภาพปะติดภาพสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลปริกวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของ
ตนเอง  และเพื่อนบ้าน  รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว  เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว  ความสำคัญของงาน
ทัศนศิลป์  ท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวันงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่น โดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุ
อุปกรณ์ ที่ใช้   แหล่งกำเนิด ของเสียงที่ได้ยินคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ำ ,  ดัง-เบา, ยาว-สั้น ของดนตรี   เคาะ
จังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื ้อหาของเพลงง่าย ๆ ที ่เหมาะสมกับวัยความหมายและ
ความสำคัญของเพลงท่ีได้ยิน  ความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น โดยใช้คำง่าย ๆ  เครื่อง
ดนตรีในบ้านหนองคู ได้แก่ กลอง  แคน  ซุง เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น  เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่   ที่สะท้อนอารมณ์   ของตนเองอย่างอิสระเลียนแบบท่าทางสัตว์ในการรำ  สัตว์ที่มีในบ้านหนองคู   
ท่าทาง เพื่อสื่อความหมาย     แทนคำพูด   แสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์  มีมารยาทในการชม
การแสดง   เล่นการละเล่นพื้นบ้าน เช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับส่ิงท่ีพบเห็นในการดำรงชีวิตของ
คนไทย   ส่ิงท่ีช่ืนชอบและภาคภูมิใจ ในการละเล่นพื้นบ้าน 

รู้  เข้าใจ เห็นคุณค่า   ช่ืนชม  เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงท่ีพบใน ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  ทัศนธาตุท่ีอยู่
ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง   ปั้นสัตว์ชนิดต่างๆที่มีในหมู่บ้าน  งาน
ทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุท่ีเน้นเส้น รูปร่าง    การใช้วัสดุ อุปกรณ์  สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ    ภาพปะติด
โดยการตัดหรือฉีกกระดาษ  ภาพปะติดภาพสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านหนองคู  วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง  และเพื่อนบ้าน  รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว  เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว   
ความสำคัญของงานทัศนศิลป์  ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่น โดยเน้นถึง
วิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้   แหล่งกำเนิด ของเสียงท่ีได้ยินคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ำ ,        ดัง-เบา, 
ยาว-ส้ัน ของดนตรี   เคาะจังหวะหรือเคล่ือนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงง่าย ๆ ท่ีเหมาะสมกับวัย
ความหมายและความสำคัญของเพลงท่ีได้ยิน  ความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น โดยใช้
คำง่าย ๆ เครื่องดนตรีในหมู่บ้านหนองคู ได้แก่ กลอง  แคน  ซุง เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น  เคล่ือนไหว
ขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่ ที่สะท้อนอารมณ์ ของตนเองอย่างอิสระเลียนแบบท่าทางสัตว์ในการรำ  สัตว์ที่มีใน
หมู่บ้านหนองคู ท่าทาง เพื่อสื่อความหมาย แทนคำพูด แสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์  มีมารยาท
ในการชมการแสดง  เล่นการละเล่นพื้นบ้าน เชื่อมโยงสิ่งท่ีพบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับสิ่งท่ีพบเห็นในการ
ดำรงชีวิตของคนไทย ส่ิงท่ีช่ืนชอบและภาคภูมิใจ ในการละเล่นพื้นบ้าน   รักและมุ่งมั่นในการทำงาน  สามารถนำ
ความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๐ 

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

          รวมทั้งหมด    ๒๕   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๑ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                                     เวลา    ๔๐    ชั่วโมง   
 
คำอธิบายรายวิชา                                                         
    บรรยาย  อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สร้าง  วาดภาพ  ระบุ   ท่อง เล่า เลียนแบบ  แสดง จำแนก 
เปรียบเทียบ  เคาะ  ร้องเพลง  เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ วัสดุ อุปกรณ์
ท่ีใช้สร้างผลงาน เมื่อชมงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์  โดยเน้น
เรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว วาดภาพ ระบายสีส่ิงของรอบตัว การวาดภาพประเพณีวัฒนธรรมในหมู่บ้าน
และตำบลและวาดภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว   การใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์  งานปั้น  ทอด
ความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิวเหตุผลและวิธีการในการสรา้ง
งานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์  สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  
ภาพตามทัศนธาตุ  ท่ีเน้นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ  ลักษณะรูปร่าง รูปทรง ในงาน การออกแบบส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีในบ้าน
และโรงเรียน ท่ีมาของงานทัศนศิลป์ ในท้องถิ่นวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นรูปร่างลักษณะ
ของเครื่องดนตรี ท่ีเห็นและได้ยินในชีวิตประจำวันเครื่องดนตรีในหมู่บ้านหนองคู ได้แก่ กลอง  แคน  ซุง  รูปภาพ
หรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ บทบาทหน้าที่ของเพลงที่ได้ยิน ดนตรีง่าย ๆ  อารมณ์ของเพลงที่ฟัง 
เสียงดนตรี เสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น ดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือโอกาส ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
ลักษณะเด่นและ เอกลักษณ์ ของดนตรีในท้องถิ่น ความสำคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคน
ในท้องถิ่นการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆในสถานการณ์สั ้น ๆ  ท่าทางประกอบเพลง ตามรูปแบบนาฏศิลป์ 
บทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม  กิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย   ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจำวัน  การแสดงนาฏศิลป์ท่ีเคยเห็นในท้องถิ่นส่ิงท่ีเป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์  
ความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์ 

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ วัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างผลงาน เมื่อชมงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ 
โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว วาดภาพ ระบายสีส่ิงของรอบตัว การวาดภาพประเพณีวัฒนธรรม
ในหมู่บ้านและตำบลและวาดภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว การใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์ งานปั้น  
ทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิวเหตุผลและวิธีการในการ
สร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเอง ภาพตามทัศนธาตุ ท่ีเน้นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ ลักษณะรูปร่าง รูปทรง ในงานการออกแบบส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีใน
บ้านและโรงเรียน ที่มาของงานทัศนศิลป์ ในท้องถิ่นวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นรูปร่าง
ลักษณะของเครื่องดนตรี ท่ีเห็นและได้ยินในชีวิตประจำวันเครื่องดนตรีในหมู่บ้านหนองคู ได้แก่ กลอง  แคน  ซุง  
รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ บทบาทหน้าท่ีของเพลงท่ีได้ยิน ดนตรีง่าย ๆ อารมณ์ของเพลงท่ี
ฟัง  เสียงดนตรี  เสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น ดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
ลักษณะเด่นและ เอกลักษณ์ ของดนตรีในท้องถิ่น ความสำคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคน
ในท้องถิ่นการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆในสถานการณ์สั ้น ๆ ท่าทางประกอบเพลง ตามรูปแบบนาฏศิลป์ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๒ 

บทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม กิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจำวัน  การแสดงนาฏศิลป์ท่ีเคยเห็นในท้องถิ่นส่ิงท่ีเป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์  
ความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์รักและมุ่งมั่นในการทำงาน  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
      มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
          ศ ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒,ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙, ป.๓/๑๐   

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

  รวมทั้งหมด  ๒๙   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๓ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                                  เวลา    ๘๐    ชั่วโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา                                                          

บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สร้าง วาดภาพ ระบุ ท่อง เล่า เลียนแบบ  แสดง จำแนก เปรียบเทียบ  
เคาะ  ร้องเพลง เกี่ยวกับรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ อิทธิพลของสี
วรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็น ที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์ ทัศนธาตุ ของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง เส้น  สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นที่ว่าง มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์
สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพและงานวาดภาพระบายสี ลักษณะของภาพโดยเน้นเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ำหนัก
และแสงเงาในภาพ  วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ    
ความคิดความรู้สึกท่ีถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก
ในการสร้างงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ใน  เหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม ในท้องถิ่น และแหล่ง
ท่องเที่ยวในอำเภอวารินชำราบ งานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ ประโยคเพลงอย่างง่าย ประเภทของ
เครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟัง ทิศทางการเคลื่อนที่   ขึ้น – ลง ง่าย ๆ ของทำนอง รูปแบบ จังหวะและความเร็ว
ของจังหวะในเพลงท่ีฟัง โน้ตดนตรีไทยและสากล  ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงท่ีเหมาะสมกับตนเองใช้และเก็บเครื่อง
ดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัยดนตรี  สามารถใช้ในการส่ือเรื่องราว แหล่ง ท่ีมาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย 
ที่สะท้อนในดนตรีและเพลงท้องถิ่น เพลงกล่อมเด็กในอำเภอวารินชำราบ ความสำคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริม
วัฒนธรรมทางดนตรี  ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครท่ีใช้ส่ือความหมายและอารมณ์ภาษาท่าและนาฏย
ศัพท์หรือศัพท์ทาง  การละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว เลียนแบบการเคล่ือนไหวของสัตว์ที่มีในอำเภอวาริน
ชำราบตามรูปแบบของนาฏศิลป์ แสดง การเคล่ือนไหว ในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ 
และหมู่ สิ่งที่ชอบในการแสดง โดยเน้นจุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร ประวัติความเป็นมาของ
นาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ การแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น  การแสดงของ
ท้องถิ่น  ความสำคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์  เหตุผลที่ควรรักษาและสืบ
ทอดการแสดงนาฏศิลป์ 

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม เกี่ยวกับรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป ์อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ท่ีมีต่ออารมณ์ของมนุษย์ ทัศนธาตุ ของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นท่ีว่าง มีทักษะพื้นฐานในการใช้
วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพและงานวาดภาพระบายสี ลักษณะของภาพโดยเน้นเรื่องการจัดระยะ ความ
ลึก น้ำหนักและแสงเงาในภาพ วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและ
จินตนาการ   ความคิดความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น  วรรณะสีเพื่อถ่ายทอด
อารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ใน  เหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม ใน
ท้องถิ่น  และแหล่งท่องเท่ียวในอำเภอวารินชำราบ งานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างๆ ประโยคเพลงอย่างง่าย  
ประเภทของเครื่องดนตรีท่ีใช้ในเพลงท่ีฟัง  ทิศทางการเคล่ือนท่ี  ขึ้น – ลง ง่าย ๆ ของทำนอง รูปแบบ จังหวะและ
ความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟัง โน้ตดนตรีไทยและสากล ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเองใช้และ



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๔ 

เก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัยดนตรี สามารถใช้ในการส่ือเรื่องราว  แหล่ง ท่ีมาและความสัมพันธ์ของ
วิถีชีวิตไทย ท่ีสะท้อนในดนตรีและเพลงท้องถิ่น เพลงกล่อมเด็กในอำเภอวารินชำราบ  ความสำคัญในการอนุรักษ์
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์ภาษาท่า
และนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทาง  การละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว  เลียนแบบการเคล่ือนไหวของสัตว์ท่ีมีใน
อำเภอวารินชำราบตามรูปแบบของนาฏศิลป์ แสดง การเคลื่อนไหว   ในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน   
แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ สิ่งที่ชอบในการแสดง โดยเน้นจุดสำคัญของเรื ่องและลักษณะเด่นของตัวละคร 
ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง ่ายๆ  การแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที ่มาจาก
วัฒนธรรมอื่น  การแสดงของท้องถิ่น  ความสำคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์  
เหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ รักและมุ่งมั่นในการทำงาน  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้วิธีการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   
 
          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

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

          รวมทั้งหมด   ๒๙   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๕ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                                  เวลา    ๘๐    ชั่วโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา                                                          
        บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ  สร้าง วาดภาพ ระบุ ท่อง เล่า เลียนแบบ แสดง จำแนก เปรียบเทียบ  
เคาะ  ร้องเพลง  เกี่ยวกับเกี่ยวกับจังหวะ ตำแหน่งของ ส่ิงต่าง ๆ  ท่ีปรากฏในส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ความ
แตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ท่ีสร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการท่ีต่างกัน  เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก และ
วรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรมในอำเภอวารินชำราบและจังหวัด
อุบลราชธานี  งานปั้นจาก ดินน้ำมันหรือดินเหนียวโดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการจัด
วางตำแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ในภาพ ปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการส่ือความหมายในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิตของคน  ในสังคม  
เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ  งานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น องค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์  ลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่อง
ดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ โน้ตดนตรีไทยและสากล  ๕ ระดับเสียง เครื่องดนตรีทำจังหวะและทำนอง   
เพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย  ประโยคเพลงแบบถามตอบใช้ดนตรีร่วมกับ
กิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ   คุณค่าของ
ดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน องค์ประกอบนาฏศิลป์  ท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน  
แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและการแสดงออกการรำรองเง็ง   
เลียนแบบการเคลื่อนไหวของธรรมชาติที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี การเขียนเค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆการ
แสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆประโยชน์ท่ีได้รับจากการชมการแสดง การแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทย ในแต่ละท้องถิ่น  
แสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี 

รู้  เข้าใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม เกี่ยวกับจังหวะ ตำแหน่งของ สิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์  ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ท่ีสร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการท่ีต่างกัน  เทคนิคของแสง
เงา น้ำหนัก และวรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตร์ของสถานท่ีท่องเท่ียวและประเพณีวัฒนธรรมในอำเภอวารินชำ
ราบและจังหวัดอุบลราชธานี งานปั้นจาก ดินน้ำมันหรือดินเหนียวโดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการงานพิมพ์ภาพ 
โดยเน้นการจัดวางตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในภาพ  ปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการสื่อความหมายใน
งานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อ
ชีวิตของคนในสังคม เกี ่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ  งาน
ทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น องค์ประกอบดนตรีในเพลงท่ีใช้ในการส่ืออารมณ์  ลักษณะ
ของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ โน้ตดนตรีไทยและสากล  ๕ ระดับเสียง เครื่อง
ดนตรีทำจังหวะและทำนอง   เพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลงไทยสากลท่ีเหมาะสมกับวัย  ประโยคเพลงแบบ
ถามตอบใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีใน
วัฒนธรรมต่าง ๆ คุณค่าของดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน องค์ประกอบนาฏศิลป์  ท่าทางประกอบเพลงหรือ
เรื่องราวตามความคิดของตน  แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและ
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การแสดงออกการรำ เลียนแบบการเคลื่อนไหวของธรรมชาติที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี  การเขียนเค้าโครงเรื่อง
หรือบทละครส้ัน ๆ การแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการชมการแสดง การแสดงประเภทต่าง ๆ 
ของไทย ในแต่ละท้องถิ่น  แสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณีรักและมุ่งมั่นใน
การทำงาน สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ศ ๑.๑  ป.๕/๑ ,  ป.๕/๒ ,  ป.๕/๓ ,  ป.๕/๔ ,  ป.๕/๕ ,  ป.๕/๖ ,  ป.๕/๗    
ศ ๑.๒  ป.๕/๑ ,  ป.๕/๒   
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                                       เวลา    ๘๐    ชั่วโมง   
 
คำอธิบายรายวิชา                                                         

บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สร้าง อ่าน เขียน วาดภาพ ระบุ ท่อง เล่า เลียนแบบ แสดงจำแนก 
เปรียบเทียบ เคาะ ร้องเพลง เกี ่ยวกับ สีคู ่ตรงข้าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ สีคู ่ตรงข้าม ในการถ่ายทอด
ความคิดและอารมณ์ หลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ ๒ 
มิติ เป็น ๓ มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ำหนักงานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่มและลด ปั้นแผนผังของโรงเรียน 
งานทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการของรูปและพื้นที่ว่างใช้สีคู่ตรงข้ามหลักการจัดขนาดสัดส่วน และความสมดุล วาด
ภาพสถาปัตยกรรมที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี ทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง  และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอด
ความคิด  หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  บทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม  เกี่ยว กับ
อิทธิพลของความเช่ือความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นท่ี
มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคล   เพลงท่ีฟัง โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต  ประเภทและ
บทบาทหน้าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ  โน้ตไทย และโน้ตสากลทำนองง่าย ๆ  
ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้นสดที่มีจังหวะและทำนองง่าย ๆ ความรู้สึกที่มีต่อดนตรี  ทำนอง 
จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟัง  เรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์  ดนตรีที่มา
จากยุคสมัยท่ีต่างกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น การเคล่ือนไหวและการแสดงโดยเน้นการถ่ายทอด
ลีลาหรืออารมณ์ เครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการ แสดงนาฏศิลป์และการละคร อย่างง่าย ๆ ความรู้สึก
ของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์  การแสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจำวันสิ่งที ่มีความสำคัญต่อการแสดง
นาฏศิลป์และละคร  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร 

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชม เกี่ยวกับสีคู่ตรงข้าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ สีคู่ตรงข้าม  ในการถ่ายทอด
ความคิดและอารมณ์ หลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์  งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ ๒ 
มิติ เป็น ๓ มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ำหนักงานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่มและลด ปั้นแผนผังของโรงเรียน 
งานทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการของรูปและพื้นท่ีว่างใช้สีคู่ตรงข้ามหลักการจัดขนาดสัดส่วน และความสมดุล   วาด
ภาพสถาปัตยกรรมที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี ทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง  และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอด
ความคิด  หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  บทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม  เกี่ยวกับ
อิทธิพลของความเช่ือความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นท่ี
มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคล   เพลงท่ีฟัง โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต  ประเภทและ
บทบาทหน้าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ โน้ตไทย และโน้ตสากลทำนองง่าย ๆ  
ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้นสดที่มีจังหวะและทำนองง่าย ๆ ความรู้สึกที่มีต่อดนตรี ทำนอง 
จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงท่ีฟัง เรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ ดนตรีท่ีมาจาก
ยุคสมัยท่ีต่างกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น การเคล่ือนไหวและการแสดงโดยเน้นการถ่ายทอดลีลา
หรืออารมณ์ เครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการ แสดงนาฏศิลป์และการละคร อย่างง่าย ๆ ความรู้สึกของ
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ตนเองท่ีมีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็นในการชมการแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับส่ิงท่ีประสบในชีวิตประจำวันส่ิงท่ีมีความสำคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร  
ประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร รักและมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถนำ
ความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

 
          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

          รวมทั้งหมด    ๒๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๐ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง ๑๑๑๐๑   การงานอาชีพ                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                     เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  
 

อธิบายวิธีการแต่งกายการจัดเก็บส่ิงของเครื่องใช้บนโต๊ะ  ตู้  ช้ัน  การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว  การ
แต่งกายด้วยตนเอง  การใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร  การใช้อุปกรณ์ในการดูแล รักษาพืช  การใช้อุปกรณ์
วัดระยะและตัดกระดาษ  การพับกระดาษเป็นของเล่น  บอกข้อมูลท่ีสนใจและแหล่งข้อมูลใกล้ตัว   

ฝึกปฏิบัติใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร  ใช้อุปกรณ์ในการดูแลรักษาพืช  ใช้อุปกรณ์วัดระยะและ
ตัดกระดาษ  พับกระดาษเป็นของเล่น  โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน การจัดการกระบวนการ
แก้ปัญหา  การทำงานร่วมกัน  การแสวงหาความรู้  มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  และ
รู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  มีความกระตือรือร้นและตรงเวลาในการทำงาน ตลอดจนนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓  
       รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๑ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง ๑๒๑๐๑   การงานอาชีพ                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                       เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
   
 คำอธิบายรายวิชา 
     อธิบายบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน  อธิบายวิธีการและประโยชน์ของการกวาดบ้าน  การล้าง
จาน  การจัดวางเสื้อผ้า  การเก็บเสื้อผ้า  การเก็บรองเท้า  การช่วยครอบครัวเตรียม และประกอบอาหาร  การ
เพาะเมล็ด  การดูแลแปลงเพาะกล้า  การทำของเล่นและประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว ฝึกปฏิบัติกวาดบ้าน  ล้างจาน   
จัดวางเสื้อผ้า  เก็บเสื้อผ้า  เก็บรองเท้า  ช่วยครอบครัวเตรียมและประกอบอาหาร  เพาะเมล็ด  ดูแลแปลงเพาะ
กล้า  ทำของเล่นและประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวโดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน   การจัดการ
กระบวนการแก้ปัญหา  การทำงานร่วมกัน  การแสวงหาความรู้  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว  เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน  ตลอดจน
รู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที ่ดีต่อการทำงาน  มีความประหยัดและปลอดภัยในการทำงาน  ตลอดจนนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
สาระท้องถ่ิน 
 พร้อมท้ังนำภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่องการทำมาหากิน ได้แก่ การใช้ระบบน้ำหยดในการเกษตร  หมวกกัน
ฝนต้นยางพารา และก๋วยเต๋ียวเส้นจันท์มาประกอบอาชีพได้  
 
        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑ ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓      
       รวมทั้งหมด    ๓   ตัวชี้วัด   
 

  



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๒ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง ๑๓๑๐๑   การงานอาชีพ                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                      เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
  อธิบายวิธีการและประโยชน์ของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน การทำความสะอาดกระเป๋านักเรียน  
การทำความสะอาดรองเท้า  การปัด  กวาด เช็ด  ถู  บ้านเรือน  การกรอกน้ำใส่ขวด  การทำความสะอาด
ห้องเรียน  การเลือกใช้เส้ือผ้า  การซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการเนา  การประกอบอาหาร  การเก็บรักษาอาหาร  การ
ปลูกผักสวนครัวในภาชนะ  การบำรุงรักษาของเล่น  และซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว  การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาส
ต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น  การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  การจัดการสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ  การค้นหาข้อมูลอย่างมีข้ันตอนและนำเสนอข้อมูลลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งบอกวิธี
ดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ฝึกปฏิบัติทำความสะอาดกระเป๋านักเรียน  ทำความสะอาดรองเท้า ปัด กวาด เช็ด ถู บ้านเรือน  กรอกน้ำ
ใส่ขวด  ทำความสะอาดห้องเรียน  เลือกใช้เส้ือผ้า  ซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการเนา ประกอบอาหาร  เก็บรักษาอาหาร 
ปลูกผักสวนครัวในภาชนะ บำรุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว ประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้
วัสดุในท้องถิ่น  เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  จัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำ
กลับมาใช้ซ้ำ   
  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  มีความสะอาด  รอบคอบ  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการ
ทำงาน  ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
สาระท้องถ่ิน 
 พร้อมท้ังนำมาประยุกต์ใช้ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดจันทบุรี 
ท้ังการย้อมสี ทอ ตัดเย็บ และงานเครื่องปั้นดินเผา  
       
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑ ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓     
       รวมทั้งหมด   ๓  ตัวชี้วัด 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๓ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง ๑๔๑๐๑   การงานอาชีพ                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                       เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 อธิบายเหตุผลในการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว  การจัดโต๊ะเขียนหนังสือ การจัดกระเป๋านักเรียน  การจัดตู้
เสื้อผ้า  การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า  การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการด้น  การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม  การ
ซ่อมแซมอุปกรณ์  เครื่องมือและเครื่องใช้  การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากใบตองและกระดาษ  การจัดเก็บ
เอกสารส่วนตัว  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพ   
 ฝึกปฏิบัติดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว  จัดโต๊ะเขียนหนังสือ  จัดกระเป๋านักเรียน  จัดตู้เส้ือผ้า ขจัดรอยเปื้อน
บนเส้ือผ้า  ซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการด้น  ประกอบอาหารและเครื่องด่ืม  ซ่อมแซมอุปกรณ์  เครื่องมือและเครื่องใช้  
ประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งจากใบตองและกระดาษ  จัดเก็บเอกสารส่วนตัว  ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  โดยใช้ทักษะ
กระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน การจัดการกระบวนการแก้ปัญหา  การทำงานร่วมกัน  และการแสวงหา
ความรู้  มีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน  และรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  มีมารยาท  ขยัน  อดทน  รับผิดชอบ  และซื่อสัตย์ในการ
ทำงาน  รู ้จักใช้พลังงานและทรัพยากรในการทางานอย่างประหยัดและคุ ้มค่า   ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
สาระท้องถ่ิน   
 พร้อมท้ังศึกษาความรู้อาชีพต่าง ๆ ท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ อาชีพการทำ
เครื่องประดับเกี่ยวกับพลอย  การเจียระไนพลอย และการเผาพลอย 
 
     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔      
ง ๒.๑ ป.๔/๑ 

      รวมทั้งหมด   ๕  ตัวชี้วัด 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๔ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง ๑๕๑๐๑   การงานอาชีพ                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                 เวลา    ๘๐   ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
       อธิบายเหตุผลในการจัดห้องครัว  การจัดตู้อาหาร  การจัดโต๊ะอาหาร  การจัดตู้เย็น  การทำความสะอาด
ห้องน้าและห้องส้วม  การซักเส้ือผ้า  การตากเส้ือผ้า  การเก็บเส้ือผ้า  การพับเส้ือผ้า การรีดเส้ือผ้า การซ่อมแซม
เสื้อผ้าด้วยการสอย การเย็บเครื่องเกาะเกี่ยว การเลือกซื้ออาหาร และเครื่องดื่ม  การปลูกพืชในแปลง  การ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน  การทำบัญชีครัวเรือน การจัดเก็บเอกสารสำคัญ  การดูแลรักษาและใช้สมบัติ
ส่วนตัว  สมาชิกในครอบครัวและส่วนรวม การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น 
  ฝึกปฏิบัติจัดห้องครัว  จัดตู้อาหาร  จัดโต๊ะอาหาร  จัดตู้เย็น  ทำความสะอาดห้องน้ำ  และห้องส้วม  ซัก
เส้ือผ้า  ตากเส้ือผ้า  เก็บเส้ือผ้า  พับเส้ือผ้า  รีดเส้ือผ้า  ซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการสอยเย็บเครื่องเกาะเกี่ยว  เลือก
ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม  ปลูกพืชในแปลง  ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน ทำบัญชีครัวเรือน  จัดเก็บเอกสาร
สำคัญ  ดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว  สมาชิกในครอบครัวและส่วนรวม  ประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งจากวัสดุ
เหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชน  และระบุความแตกต่างของอาชีพโดยใช้
ทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน  การจัดการกระบวนการแก้ปัญหาการทำงานร่วมกัน  การแสวงหา
ความรู้  
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน  และรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  เกิดเจตคติ ที่ดีต่อการ
ทำงาน  มีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว  มีความประณีตในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้
พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า  ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔      
ง ๒.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒     

        รวมทั้งหมด    ๖  ตัวชี้วัด 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๕ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง ๑๖๑๐๑   การงานอาชีพ                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                           เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการปะ  และการชุน  การ
จัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว  การเตรียมประกอบอาหารและเครื่องด่ืมให้สมาชิกในครอบครัว  การเล้ียงปลา
สวยงาม  การติดตั้ง  ประกอบของใช้ในบ้าน  การสร้างของใช้ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนใน
โอกาสต่าง ๆ โดยใช้แผนที่ความคิดและทักษะการสร้างชิ้นงาน  การวางแผนในการเลือกอาชีพ  การระบุความรู้
ความสามารถ  และคุณธรรมท่ีสัมพันธ์กับอาชีพท่ีสนใจ 
 ฝึกปฏิบัติดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน  ซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการปะและการชุน  จัดอาหารให้สมาชิกใน
ครอบครัว  เตรียมประกอบอาหารและเครื่องด่ืมให้สมาชิกในครอบครัว  เล้ียงปลาสวยงาม  ติดต้ัง  ประกอบของ
ใช้ในบ้าน สร้างของใช้  ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้แผนท่ีความคิด  และ
ทักษะการสร้างชิ้นงาน  โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนการจัดการ  กระบวนการแก้ปัญหา  
การทำงานร่วมกันและการแสวงหาความรู้  วางแผนในการเลือกอาชีพ  ระบุความรู้ความสามารถ  และคุณธรรมท่ี
สัมพันธ์กับอาชีพท่ีสนใจ 
 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน  มีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น  มีคุณธรรมใน
การประกอบอาชีพ ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
สาระท้องถ่ิน 
 พร้อมทั้งนำความรู้มาสร้างสรรค์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรีในเรื่องของรสชาติอาหาร
จันท์ และอาหารพื้นเมืองจันทบูร 
 
        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑  ป.๖/๑  , ป.๖/๒ ,  ป.๖/๓       
          ง ๒.๑  ป.๖/๑  , ป.๖/๒    
       รวมทั้งหมด    ๕   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๖ 

 
 
 
 
 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๗ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
อ ๑๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                   เวลา    ๒๐๐    ช่ัวโมง  
       
คำอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติตาม คำส่ังง่ายๆ  ท่ีฟัง  ตัวอักษรและเสียง และสะกดคำง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ภาพตรง
ตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง  เรื่องใกล้ตัว คำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง  
คำสั่งง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง  ความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง  การขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับ
ตนเองตามแบบท่ีฟัง ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ช่ือและคำศัพท์
เกีย่วกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย  การระบุ
ตัวอักษรและเสียงอักษรของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น การฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  การใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อรวบรวม
คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
    โดยการปฏิบัติตาม ระบุ อ่านออกเสียง เลือกภาพ ตอบคำถาม พูดโต้ตอบ ใช้ บอก พูดขอ ให้ข้อมูล  
ทำท่าประกอบ เข้าร่วม ฟัง/พูด เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เกิด
สมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

      รวมทั้งหมด  ๑๖   ตัวชี้วัด 
 

 
 
 

 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๘ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
อ ๑๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                                     เวลา    ๒๐๐    ช่ัวโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
       ปฏิบัติตามคำส่ังง่ายๆ และคำขอร้องง่ายๆ ท่ีฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  และ
อ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง ตอบคำถาม
จากการฟังประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ ที่มีภาพประกอบ พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่าย ๆในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช้คำส่ังและคำขอร้องง่าย ๆ ตามแบบท่ีฟัง  บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตาม
แบบท่ีฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  พูด
และทำท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของ
ภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  ระบุตัวอักษรและเสียงอักษรของ
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย  บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ฟัง/พูดใน
สถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน   ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพื่อรวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 โดยการระบุ  อ่านออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโต้ตอบ ใช้ บอก ทำท่าทาง เข้าร่วม ฟัง   เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตร 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข   สามารถ
นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

       รวมทั้งหมด    ๑๖   ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๙ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
อ ๑๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                        เวลา    ๒๐๐    ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
      ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน  คำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ
(chant)ง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำกลุ่มคำและประโยคท่ีฟัง   
จากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ  คำส้ันๆ ง่าย ๆในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ี
ฟัง  คำส่ังและคำขอร้องง่าย ๆ ตามแบบท่ีฟัง  ความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบท่ีฟัง  ขอและให้ข้อมูลง่ายๆ 
เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบท่ีฟัง ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบ
ที่ฟัง ให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  คำตามประเภทของ บุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่ฟังหรือ
อ่าน มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   ช่ือและคำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและ
ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา   กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย  ความแตกต่างของเสียง
ตัว อักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย   คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื ่น   สถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพื่อ
รวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
  โดยการอ่านออกเสียง  สะกดคำ  ฟัง  พูด  เลือก/ระบุ  ตอบคำถาม  พูดโต้ตอบ  ใช้  บอก  จัดหมวดหมู่  
ทำท่าประกอบ  เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

        รวมทั้งหมด    ๑๘  ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๐ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
อ ๑๔๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                    เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
        ปฏิบัติตามคำส่ัง  คำขอร้อง และคำแนะนำ (instructions)ง่าย ๆท่ีฟังหรืออ่าน  อ่านออกเสียงคำ สะกด
คำ  อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือก/ระบุภาพหรือ
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความส้ันๆท่ีฟังหรืออ่าน  ตอบคำถามจากการ
ฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ใช้คำสั่ง คำ
ขอร้อง  และคำขออนุญาตง่าย ๆ  พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเองตามและขอความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่ายๆ  พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองเพื่อน และครอบครัว  พูดแสดงความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง  พูด/เขียนให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและ
เรื ่องใกล้ตัว พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆใกล้ตัวที่ฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ 
เกี่ยวกับตนเองและเรื ่องใกล้ตัว  พูดและทำท่าประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา   ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา  การเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  บอกความแตกต่างของเสียงตัว อักษร คำ กลุ่มคำ 
ประโยค  และข้อความ ของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย   บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษากับของไทย  ค้นคว้ารวบรวม คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน  ฟัง/พูดในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา  ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
 โดยการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ระบุ  อ่านออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโต้ตอบ ใช้ บอก ทำท่าทาง เข้า
ร่วม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เกิดสมรรถนะตามความต้องการ
ของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป๔/๔ 
ต ๑.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป๔/๔ , ป๔/๕       
ต ๑.๓ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 
ต ๒.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓   
ต ๒.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ 
ต ๓.๑  ป.๔/๑  
ต ๔.๑  ป.๔/๑        
ต ๔.๒  ป.๔/๑  

       รวมทั้งหมด     ๒๐  ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๑ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
อ ๑๕๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                        เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 
คำอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง และคำแนะนำ ที่ฟังหรืออ่าน  อ่านออกเสียง ประโยค ข้อความ และบท
กลอนส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค
และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน  บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านบทสนทนา และนิทาน
ง่ายๆหรือเรื่องสั้นๆ  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ใช้คำสั่ง คำขอร้อง  คำขออนุญาตและให้
คำแนะนำง่าย ๆ  พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเองตาม ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองเพื่อน ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว  
พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆพร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆประกอบ  พูด/
เขียนให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว เขียนภาพ  แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆตามที่ฟัง
หรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตาม
มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและ
ชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  บอกความ
เหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำ
(order)ตามโครงสร้างของประโยคของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย บอกความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้ารวบรวม คำศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์
ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ 
 โดยการฟัง พูด  อ่าน  เขียน  ระบุ  อ่านออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโต้ตอบ ใช้ บอก ทำท่าทาง เข้า
ร่วม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะตามความต้องการของ
หลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

       รวมทั้งหมด     ๒๐      ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๒ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
อ ๑๖๑๐๑   ภาษาอังกฤษ                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                             เวลา    ๘๐    ชัว่โมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติตามคำส่ัง  คำขอร้อง และคำแนะนำ ท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียง ข้อความ นิทาน และบทกลอน
ส้ันๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือก/ระบุประโยค หรือ ข้อความส้ันๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย
ที่อ่าน บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟังหรืออ่าน บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆและเรื่องเล่า  พูด/
เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ใช้คำสั่ง คำขอร้อง  และคำขออนุญาตและให้คำแนะนำ  พูด/เขียน
แสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  พูด/เขียน
เพื่อขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆประกอบ พูด/เขียนให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง  
เพื่อน และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆตามท่ีฟังหรืออ่าน  พูดเขียนแสดง
ความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ  เหมาะสมตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำ ตามโครงสร้าง ประโยค 
ของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย  เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงาน
ฉลอง และประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้ารวบรวม คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งการเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
 โดยการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ระบุ  อ่านออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโต้ตอบ เข้าร่วม เปรียบเทียบ  
ค้นคว้า ใช้ บอก เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะตามความ
ต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
      มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔    
ต ๑.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕  
ต ๑.๓ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ต ๒.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓   
ต ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
ต ๓.๑  ป.๖/๑        
ต ๔.๑  ป.๖/๑ 
ต ๔.๒  ป.๖/๑        

       รวมทั้งหมด    ๒๐  ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๔ 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ ๑๔๒๐๒  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                   เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 
คำอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาวิเคราะห์ ตัวอักษรและเสียง คำ กลุ่มคำ ประโยค คำถาม บทสนทนา หลักการอ่านคำส่ัง คำขอร้อง 
และคำแนะนำ นิทาน ภาพตรงตามความหมาย ความต้องการของตนเอง และความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและครอบครัว ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ ใกล้ตัว 
ท่าทางประกอบอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคม กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความ
แตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ความเหมือน/
ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลอง ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และการสืบค้นข้อมูลรวบรวมข้อมูล  

ตลอดจนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนโดยใช้กระบวนการทางภาษานำมาปฏิบัติ ได้แก่ การฟัง การ
พูดโต้ตอบและทำท่าประกอบ การอ่านออกเสียง การเขียน การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาเพื่อให้นักเรียนมี
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตเทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำ 
งาน และมีเจคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 

ผลการเรียนรู้ 
๑. นักเรียนสามารถเขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ท่ีกำหนดให้ได้ 
๒. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อื่นได้ 
๓. นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามคำส่ังง่ายๆ 
๔. นักเรียนสามารถสะกดคำศัพท์ได้ถูกต้อง 
๕. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆได้ 
๖. นักเรียนเข้าใจ คำส่ัง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง และคำแนะนำในสถานศึกษา 
๗. นักเรียนเข้าใจบทสนทนาและบทความส้ันๆได้ 
๘. นักเรียนสามารถใช้และเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ 
รวมทั้งหมด  ๘  ผลการเรียน  

 
 
 
 

 
 

  
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๕ 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ ๑๕๒๐๒  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                   เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 
คำอธิบายรายวิชา 
  
 ศึกษาวิเคราะห์การใช้คำส่ัง  คำขอร้อง  คำแนะนำ  การขออนุญาต  การอ่านออกเสียงประโยค 
ข้อความและบทกลอนส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  สรุปใจความสำคัญของบทสนทนา นิทานหรือ เรื่องส้ันๆ 
เปรียบเทียบโครงสร้างประโยคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และ ท่าทางตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความเหมอืนความแตกต่างระหว่างเทศกาล ของเจ้าของภาษากับของไทย  การ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว  และแสดงความรู้สึก เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผล  การวาดภาพ  
เขียนแผนผัง การสืบค้น และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
           โดยใช้กระบวนการทางภาษา ฟัง พูด อ่าน และเขียน การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา เพื่อให้นักเรียนมี
ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต เทคโนโลยีและ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ทำงาน และมีเจคติท่ีดีวิชาภาษาอังกฤษ 

ผลการเรียนรู้  
๑. นักเรียนสามารถเขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ท่ีกำหนดให้ได้  
๒. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอ้มูลของผู้อื่นได้  
๓. นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามคำส่ังง่ายๆ  
๔. นักเรียนสามารถสะกดคำศัพท์ได้ถูกต้อง  
๕. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆได้  
๖. นักเรียนเข้าใจ คำส่ัง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง และคำแนะนำในสถานศึกษา  
๗. นักเรียนเข้าใจบทสนทนาและบทความส้ันๆได้  
๘. นักเรียนสามารถใช้และเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้  
รวมทั้งหมด  ๘  ผลการเรียนรู้  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๖ 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ ๑๖๒๐๒  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                   เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 
คำอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาวิเคราะห์ หลักการอ่านออกเสียง ข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ คำสั่ง คำขอร้อง และคำ 
แนะนำจากสื่อที่ฟังและอ่าน ถูกต้องความหลักการอ่าน เลือกและระบุประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตรง ตามภาพ 
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายท่ีอ่าน  การฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า พูด และเขียนโต้ตอบใน
การสื่อสารระหว่างบุคคล แสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่ายๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพือ่น และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว แสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดง ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีฟังหรืออ่าน เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและ ประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์
ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน  

ใช้ภาษาสื ่อสารในสถานการณ์ต ่างๆ  ที ่ เก ิดขึ้นในห้องเร ียนและสถานศึกษา รวมถึงในการใช้
ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ  โดยใช้กระบวนการทางภาษานำมาปฏิบัติ ได้แก่ อ่าน
ออกเสียง เลือก ระบ ุบอกใจความสำคัญ ตอบคำถาม พูด เขียนโต้ตอบ บรรยาย สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม  เพื่อให้
นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต เทคโนโลยีและ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการทำงาน และมีเจคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  

ผลการเรียนรู้  
๑. นักเรียนสามารถเขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ท่ีกำหนดให้ได้  
๒. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอ้มูลของผู้อื่นได้  
๓. นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามคำส่ังง่ายๆ  
๔. นักเรียนสามารถสะกดคำศัพท์ได้ถูกต้อง  
๕. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆได้  
๖. นักเรียนเข้าใจ คำส่ัง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง และคำแนะนำในสถานศึกษา  
๗. นักเรียนเข้าใจบทสนทนาและบทความส้ันๆได้  
๘. นักเรียนสามารถใช้และเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้  
รวมทั้งหมด  ๘  ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบาย 
กิจกรรมเพิ่มเติมเสริมหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๘ 

 
คำอธิบายกิจกรรมเพิ่มเติม 

กิจกรรมส่งเสริมทักษะแบบ STEM    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖                   เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 
หลักการและเหตุผล 
 
 คำว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
(Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)  
หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ท้ังส่ีท่ีมีความเช่ือมโยงกันในโลกของความเป็นจริงท่ีต้องอาศัยองค์ความรู้
ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน  
 สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน ช่วยนักเรียนสร้างความเช่ือมโยง
ระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทำงาน  การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ี
ไม่เน้นเพียงการท่องจำทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือ
กฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ต้ังคำถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมท้ังสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้ 
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ  ๕  ประการได้แก่  
๑ เป็นการสอนท่ีเน้นการบูรณาการ  
๒ ช่วยนักเรียนสร้างความเช่ือมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาท้ัง ๔ กับชีวิตประจำวันและการทำอาชีพ   
๓ เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑   
๔ ท้าทายความคิดของนักเรียน   
๕ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาท้ัง ๔ วิชา  
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์   

๒. ส่งเริมให้ผู้เรียนเห็นว่าวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เหล่านั้นเป็นเรื่อง
ใกล้ตัวที่สามารถนำมาใช้ได้ทุกวัน    

 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๙ 

คำอธิบายกิจกรรมเพิ่มเติม 
กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยี (Computer/Coding)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖                   เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 
หลักการและเหตุผล 
 

Coding มาจากภาษาอังกฤษว่า code หมายถึงการเข้ารหัส รหัสคือการจำลองการทำงานของมนุษย์ทีละ
ขั้น แต่เป็นขั้นที่เล็กท่ีสุด มนุษย์นำมาสร้างทีละหนึ่งขั้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ “การท่ีเราจะส่ังให้คอมพิวเตอร์
ทำงาน เราหรือโปรแกรมเมอร์ต้องคิดให้เป็นขั้นตอน เพราะคอมพิวเตอร์ไม่มีทางทำเองได้” การทำงานของคำว่า 
Coding จึงถูกนำมาผนวกในหลักสูตร เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) อย่างเป็นขั้นตอนให้
เด็กๆ  “ทักษะแบบนี้เหมาะกับการสร้างนวัตกรรม ฝึกการเป็นผู้สร้าง เด็กในศตวรรษใหม่จำเป็นต้องเรียนเพื่อฝึก
ทักษะนี้ คอนเทนต์อาจจะไม่สำคัญเท่าทักษะในการทำงาน แก้ปัญหา จึงจะดำเนินชีวิตได้”  

การเขียนโค้ดมีข้อดีมาก อย่างแรกเลยคือ เป็นทักษะท่ีช่วยให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุ
เป็นผลในทุกๆ เรื่อง และสามารถพัฒนาส่ิงต่างๆ ต่อยอดได้แบบสร้างสรรค์ แต่ละขั้นตอนในการเขียนโค้ด 
นักเรียน จะได้เรียนรู้กระบวนการวางแผน ฝึกฝนกระบวนการคิดและการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ ส่ิงสำคัญ
คือ เกือบทุกเทคโนโลยีบนโลกใบนี้เกิดจากการเขียนโค้ดท้ังนั้น  
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. นักเรียนรู้วธิีแก้ปัญหา  กระบวนขั้นตอนในการแกป้ัญหา 
๒. มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ค้นเจอปัญหาและเงื่อนไข รู้เหตุและผล เข้าใจกระบวนการ

ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษใหม่ 
๓. สามารถแก้ปัญหาเบ้ืองต้นของคำส่ังท่ีใช้ Computer ได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๐ 

คำอธิบายกิจกรรมเพิ่มเติม 
กิจกรรมเสริมใช้สื่อ DLTV/DLIT                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖                   เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 
หลักการและเหตุผล 

 
สืบเนื่องจากข้อส่ังการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับเรื่องท่ีต้องเร่งรัดดำเนินการใน

ประเด็นด้านการศึกษาเรื่อง การขาดแคลนครูในโรงเรียนพืน้ท่ีห่างไกลรวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่
เด็ก จึงได้พิจารณาให้มีการศึกษา และขยายผลโครงการ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังพื้นท่ีอื่น ๆ โดย
กำหนดให้ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ในโรงเรียน  

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ DLTV ท่ีจัดขึ้นโดยท่ีผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเข้าช้ันเรียนปกติ เป็นการเรียน
การสอนแบบไม่มีช้ันเรียน แต่อาศัยส่ือต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย นำมาใช้ในการศึกษาร่วมกัน ได้แก่ เอกสาร ส่ือโสต
ทัศน์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงส่ือบุคคลช่วยในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวแล้วว่ามีการจัดการศึกษา
ทางไกลสำหรับการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบหรือเป็นตัวช่วยในการเรียนการสอนท่ีครูไม่มีความ
เช่ียวชาญ  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
          ๑. ผู้เรียนสามารถเรียนกับผู้สอนท่ีมีความเช่ียวชาญในเนื้อหานั้น ๆ  
          ๒. ผู้เรียนสามารถบันทึกคำบรรยายหรือการสอนส่งผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรทัศน์ไปยังผู้เรียนได้  
          ๓. ตอบสนองความต้องการในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาคน และพัฒนางานในวิชาชีพของบุคคลได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๑ 

คำอธิบายกิจกรรมเพิ่มเติม 
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖                   เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 
หลักการและเหตุผล 
 

รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงแนวทางการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินการ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ว่าจะทำอย่างไรให้เด็ก ผู้ปกครอง และครู มีความสุขใน
การเรียนการสอนเพื่อให้เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้ ไม่มีความเครียดและไม่มีการบ้านเพิ่ม ควรจัดกิจกรรมใดให้
เด็กมีความสุขในการเรียนมากขึ้น ซึ่งผลจากการท่ีเด็กมีความสุขก็จะส่งผลให้ผู้ปกครองมีความสุขเมื่อเห็นลูกมี
ความสุขไปด้วย  
        จากกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นภายในโรงเรียนและในห้องเรียน
จากผู้สอนควรมีการจัดกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกนั ผู้สอนควรจะเปล่ียนบทบาทจากผู้สอนมา
เป็นผู้อำนวยความสะดวกเป็นท่ีปรึกษา ช้ีแนะ ช่วยเหลือผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมหรือจากกลุ่มเพื่อนมากขึ้น ซึ่งการเรียนรู้ลักษณะนี้จะส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข โดยมีการวางกรอบนโยบาย  ดังนี้ 
๑. กิจกรรมเป็นทางเลือก สนองตอบความสนใจความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
๒. เรียนรู้หลักการ สร้างความรู้ผ่านกระบวนการและกิจกรรม (Process and Content) 
๓. ลงมือปฏิบัติและสร้างความรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น อิสระ และปลอดภัย 
๔. ปรับบทบาทครูจากการเป็นผู้สอนเป็นผู้ให้คำปรึกษาช้ีแนะ (Coach and Mentor) 
๕. ผู้สอนควรใช้วิธีการประเมินผลท่ีหลากหลายและเป็นการประเมินตามสภาพจริง วิเคราะห์คุณภาพและ
พัฒนาการของผู้เรียน มากกว่าการประเมินผู้เรียนจากการสอบเท่านั้น 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
๑. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากเนื้อหาการเรียน สามราถคิดวิเคราะห์ ทำงานเป็นทีมและสามารถ

เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีหลากหลายมากขึ้นท้ังในห้องเรียนและนอกเวลาเรียน  
        ๒. ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาตามความสนใจ ความถนัดและความต้องการได้เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ความมี
น้ำใจ การทำงานเป็นทีมและมีความสุขในการเรียนรู้ 

๓. สามารถจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบทของ
สถานศึกษาและชุมชน 

        

 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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๑๐๓ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้จาก

ประสบการณ์ตรง  ได้ฝึกปฏิบัติจริงและค้นพบความถนัดของตนเอง  สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตามความสนใจ
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มีทักษะในการดำเนินงาน ส่งเสริมให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
สังคม ศีลธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาการเรียนรู้อย่างรอบด้านเพื่อ
ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ปลูกฝังให้สร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามรถจักการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น ๓  ลักษณะ ดังนี้ 

๑. กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  ส ามารถ
ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วม
พัฒนาผู้เรียน โดยนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ๔๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
 ๒. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาระเบียบวินัย  ความเป็นผู้นำ  ผู้ตามที่ดี  ความรับผิดชอบ  การ
ทำงานร่วมกัน  รู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม  ความมีเหตุผล  การช่วยเหลือแบ่งปันเอ้ืออาทรและสมานฉันท์  
โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผู้เรียน  ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้น ตอน  
ได้แก่  การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมินและปรับปรุงการทำงานเน้นการทำงานรวมกันเป็นกลุ่มตาม
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู ้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ ่น  กิจกรรมนักเร ียน  
ประกอบด้วย  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่ วม  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ๓๐  ชั่งโมงต่อปี
การศึกษา  กิจกรรมชุมนุม  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม  ชมรม  ๔๐  ชั่งโมงต่อปีการศึกษา   
 ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ชุมชนและท้องถ่ินตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ  ความดีงาม  ความเสียสละ
การมีจิตสาธารณะ  เช่น  กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐  ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๒.  กิจกรรมนักเรียน  
      ๒.๑  ลูกเสือ-เนตรนารี ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

      ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๓.  กิจกรรมเพื่อสังคม 
     และสาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

เวลาเรียนรวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
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๑๐๔ 

๑. กิจกรรมแนะแนว 
 วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อผู้เรียนค้นพบความถนัดความสามารถ ความสนใจของตนเองรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
๒. เพื่อใหผู้้เรียนแสวงหาความรู้จากข้อมูล ข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ ท้ังด้านการศึกษา อาชีพส่วนตัว สังคม  

เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน เลือกแนวทางการศึกษาอาชีพได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ
ของตนเอง 

๓. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพ และรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๔. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ ในงานอาชีพและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
๕. เพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมท่ีดีงามในการดำเนินชีวิต สร้างเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน 
๖. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม  และประเทศชาติ 
แนวการจัดกิจกรรม  โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อช่วยเหลือและ

พัฒนาผู้เรียน  ดังนี้ 
๑. จัดกิจกรรมเพื่อให้ครูได้รู้จักและช่วยเหลือผู้เรียนมากขึ้น  โดยใช้กระบวนการทางจิตวิทยา  การ

จัดบริการสนเทศ  โดยให้มีเอกสารเพื่อใช้ในการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน  ด้วยการสังเกต  
สัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม  การเขียนประวัติ  การพบผู้ปกครองก่อนและระหว่างเรียน  การ
เย่ียมบ้านนักเรียน  การให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเรื่องสุขภาพจิต  เศรษฐกิจ  การจัดทำระเบียนสะสม  
สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน  และบัตรสุขภาพ 

๒. การจัดกิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์  โดยทำแบบทดสอบเพื่อรู้จักและเข้าใจตนเอง  มีทักษะ
ในการตัดสินใจ  การปรับตัว  การวางแผนเพื่อเลือกศึกษาต่อ  เลือกอาชีพ 

๓. การจัดบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนรายบุคคล  และรายกลุ่ม  ในด้านการศึกษา  อาชีพ  และส่วนตัว  
โดยมีผู้ให้คำปรึกษาที่มีคุณวุฒิ  และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการให้คำปรึกษา  ตลอดจนมีห้องให้
คำปรึกษาท่ีเหมาะสม 

๓.๑  ช่วยเหลือผู้เรียนท่ีประสบปัญหาด้านการเงิน โดยการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน 
๓.๒  ติดตามเก็บข้อมูลของนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 

๒. กิจกรรมนักเรียน 
  ๑. กิจกรรมลูกเสือ   

กิจกรรมลูกเสือ  -  เนตรนารี 
 ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖ ทุกคน  ได้ฝึกอบรมวิชาลูกเสือ  -  เนตรนารี  เพื่อส่งเสริม
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข  ส่งเสริมความสามัคคี  มีวินัย  และ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  โดยดำเนินการจัดกิจกรรมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 

วัตถุประสงค ์
 พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา  ๘  ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  เพื่อพัฒนา
ลูกเสือท้ังทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  และช่วยสร้างสรรค์สังคม  
เพื่อให้เกิดความสามัคคี  และความเจริญก้าวหน้า  ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข  และความมั่งคงของประเทศชาติตาม
แนวทางดังต่อไปนี้ 
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๑๐๕ 

๑. ให้มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟัง  และพึ่งตนเอง 
๒. ให้มคีวามซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
๔. ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม 
๕. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และความมั่งคงชองชาติ 

แนวการจัดกิจกรรม 
  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑-๓ 

 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบานการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษาวิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน้นระบบหมู่  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  โดยให้ผู้เรียนศึกษา
และฝึกปฏิบัติดังนี้ 

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

๒. ลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี  ๑ , ๒  และ ๓  อนามัย  ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การ
ค้นหาธรรมชาติ  ความปลอดภัย  บริการ  ธง  และประเทศต่างๆ  การฝีมือ  กิจกรรม
กลางแจ้ง  การบันเทิง  การผูกเงื่อน  คำปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือสำรองโดยใช้กระบาน
การทำงาน  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการจัดการ  กระบวนการ
คิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  ทางลูกเสือ  กระบวนการทางเทคโนโลยี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

 เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของ
ลูกเสือสำรอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟัง  และพึ่งตนเอง  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น  บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์  รู้จักทำการฝีมือ พัฒนากาย  จิตใจ  และศีลธรรม  ทั้งนี้โดยไม่
เกี่ยวข้องกับลัทธิทางการเมืองใดๆ  สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 กิจกรรมลูกเสือ  -  เนตรนารี  ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๔-๖ 
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน้นระบบหมู่  สรุปการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  โดยให้ผู้เรียนศึกษา
และปฏิบัติในเรื่อง 

๑. ลูกเสือตรี  ความรู้เกี ่ยวกับขบวนการลูกเสือ  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ  กิจกรรม
กลางแจ้ง  ระเบียบแถว 

๒. ลูกเสือโท  การรู้จักดูแลตนเอง  การช่วยเหลือผู้อื่น  การเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ  ทักษะทางวิชา
ลูกเสือ  งานอดิเรกและเรื่อท่ีน่าสนใจ  คำปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือ  ระเบียบแถว 

๓. ลูกเสือเอก  การพึ่งพาตนเอง  การบริการ  การผจญภัย  วิชาการของลูกเสือ  ระเบียบแถว  โดยใช้
กระบวนการทำงาน  กระบวนการแก้ปัญหา  ระบวนการกลุ่ม  กระบวนการจัดการ  กระบวนการ
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๑๐๖ 

คิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ  กระบวนการทางเทคโนโลยี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของ
ลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง  และพึ่งตนเอง  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น  บำเพ็ญตนเพื่อสารธารณประโยชน์  รู้จักทำการฝีมือ  พัฒนากาย  จิตใจ  และศีลธรรม  ท้ังนี้โดยไม่
เกี่ยวข้องกับลัทธิทางการเมืองใดๆ  สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
หมายเหตุ   ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม  และผ่านการทดสอบแล้ว  จะได้รับเครื่องหมายลูกเสือตรี  ลูกเสือโท  

และลูกเสือเอก 
 

 ๒. กิจกรรมชุมนุม 
 วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความต้องการของตน   
๒. เพื ่อให้ผู ้เรียนได้พัฒนาความรู ้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ให้เกิด

ประสบการณ์ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
๔. เพื่อให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่น  ได้ตามวิถีประชาธิปไตย 

 
แนวการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมตามความสนใจ (ชุมนุม) ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าเป็นสมาชิกชมรม วางแผนการดำเนิน

กิจกรรมร่วมกัน โดยมีชมรมท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับเพศ วัย และความสนใจของผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม ส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมการเรียนรู้ และค่าย
วิชาการ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติ การบรรยายพิเศษดังตัวอย่างพอสังเขปต่อไปนี้ 

๑. กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรมและจริยธรรม จัดสอนจริยธรรมในห้องเรียน จัดให้
มีการปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญท้ังทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมท้ังในด้านวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และศีลปะ 

๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีทุกช่วงช้ัน โดยผู้เรียนได้ฝึกทักษะการทำงาน  
และการแก้ปัญหาทุกขั้นตอน   

๓. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการทำงาน จัดกิจกรรมวันวิชาการโดยผู้เรียนมีโอกาสปฏิบัติจริง และฝึก
ทักษะการจัดการ 

๔. กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เช่น  
ประเพณีไหว้ครู  ประเพณีลอยกระทง 

๕. กิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จัดให้มีการเลือกคณะกรรมการนักเรียน  โดย
ให้นำกระบวนการประชาธิปไตยไปใช้ในการร่วมวางแผนดำเนินงานพัฒนาโรงเรียน 
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๑๐๗ 

๖. กิจกรรมคนดีของสังคม  จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้  เพื่อป้องกันปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง  
ปัญหายาเสพติด  ปัญหาวัยรุ่น  ให้ความรู้เพื่อปลูกฝังให้เป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี 

๗. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยจัดแหล่งเรียนรู้  ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ให้บริการห้องพยาบาล มีบริการให้ความรู้แก่ผู้เรียน เพื่อ
ป้องกันโรคระบาดอย่างทันเหตุการณ์ 

  
 ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 วัตถุประสงค ์

๑.  เพื่อให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  และประเทศชาติ 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัด

และความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
๓. เพื่อให้ผู ้เรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๔. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
แนวการจัดกิจกรรม 

 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ทำประโยชน์
ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม  
ความเสียสละต่อสังคม มีจิตใจมุ่งทำประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ กิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมดำรงรักษา สืบสาน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  กิจกรรม
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 เวลาเรียนสำหรับกิจกรรมเพื ่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในส่วนกิจกรรมเพื ่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ จัดสรรเวลาให้ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ รวม ๖ ปี จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง(เฉล่ียปีละ  ๑๐ 
ช่ัวโมง) 
 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ เป็นการจัดกิจกรรม
ภายในเวลาเรียน โดยให้ผู้เรียนรายงานแสดงกรเข้าร่วมกิจกรรมลงในสมุดบันทึก และมีผู้รับรองผลการเข้าร่วม
กิจกรรมทุกครั้ง 
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๑๐๘ 

 
แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) กำหนดแนวทางในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 

๑.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  ๑.๑  การตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนตลอด

ปีการศึกษา 
 ๑.๒  ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ช้ินงานของผู้เรียน  ผู้เรียน

ต้องได้รับการประเมินทุกผลการเรียนรู้  และผ่านทุกผลการเรียนรู้  โดยแต่ละผลการเรียนรู้ผ่านไม่น้อยกล่าร้อยละ  
๕๐  หรือมีคุณภาพในระดับ  ๑  ขึ้นไป 

 ๑.๓  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนตามเกณฑ์  
ข้อ  ๑.๑  และข้อ  ๑.๒  ถือว่าผู้เรียนมีผลการเรียน  “ผ”  ผ่านการประเมินกิจกรรมและนำผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

 ๑.๔  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์  ข้อ  ๑.๑  และข้อ  ๑.๒  ถือว่าผู ้เรียนมีผลการเรียน  “มผ”  โรงเรียนต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู ้เรียนทำ
กิจกรรมในส่วนท่ีผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทำจนครบถ้วน  แล้วจึงเปล่ียนผลการเรียนจาก  “มผ”  เป็น  “ผ”  
และนำผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

๒.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๒.๑  กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียน

ทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
 ๒.๒  ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์

ท่ีโรงเรียนกำหนด  ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม  ๓  กิจกรรมสำคัญดังนี้ 
 ๒.๒.๑  กิจกรรมแนะแนว 
 ๒.๒.๒  กิจกรรมนักเรียน  ได้แก่ 
  ๑.  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี   
  ๒.  กิจกรรมชุมนุม 
 ๒.๒.๓  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 ๒.๓  การนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๒.๔  เสนอผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบ

แต่ละระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๙ 

 
 
 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๐ 

 
คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                          กิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ - ๖             เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง/ปี 

 
รู้จักและเข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีเจตคติท่ีดีต่อการมี

ชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  มีทักษะในการดำเนินชีวิต  สามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  รู้จัก
ตนเองในทุกด้าน  รู้ความถนัด  ความสนใจ  และบุคลิกภาพของตนเอง  รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่าง
หลากหลาย มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจรติ  รู้ข้อมูลอาชีพ  สามารถเลือกตนแนวทางในการประกอบอาชีพได้อยา่ง
เหมาะสม  มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ  สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ  มี
คุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและพัฒนางานให้ประสบความสำเร็จเพื่อสร้างฐานะทาง
เศรษฐกิจให้กับตนเอง ครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาติ 

พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  รู้จักแสวงหาความรู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้และ
ทักษะทางวิชาการ  รู ้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวิธีการเรียนรู้  มีทักษะการคิด  แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  คิดเป็น  ทำเป็น  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
เอื้ออาทรและสมานฉันท์  เพื่อดำรงชีวิตอยู่รวมกันอย่างสงบสุขตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
           เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รู้จัก เข้าใจ  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เกิดการเรียนรู้
สามารถวางแผนการเรียนรู้ อาชีพ  รวมทั้งการดำเนินชีวิตและมีทักษะทางสังคม  เกิดการเรียนรู้สามารถปรับตัว
ได้อย่างเหมาะสม  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  พึ่งตนเองได้มีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา  การ
งานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม มีสุขภาพจิตที่ดีและจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อครอบครัว  สังคมและ
ประเทศชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   รู้จัก  เข้าใจ  รัก  และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถวางแผนการเรียน  การศึกษาต่อ อาชีพ  รวมทั้งการดำเนิน

ชีวิต และมีทักษะทางสังคม 
๓. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

เหมาะสม 
๔. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

รวม  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๑ 

 
คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             กิจกรรมนักเรียน (เตรียมลูกเสือสำรองและลูกเสือสำรองดาวดวงที่ ๑) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑                           เวลา  ๓๐ ช่ัวโมง/ปี 
 

 เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่และปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือสำรอง  เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสำรองท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  
ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  
ปิดประชุมกอง  ในเรื่องต่อไปนี้ 

๑. เตรียมลูกเสือสำรอง  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพหมู่           
(แกรนด์ฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย ระเบียบแถว  เบื้องต้น  คำ
ปฏิญาณ  กฎและคติพจน์ของลูกเสือสำรอง 

๒. ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๑    อนามัย   ความสามารถเชิงทักษะ การสำรวจ การค้นหาธรรมชาติ  
ความปลอดภัย  บริการ  ธงและประเทศต่าง ๆ  การฝีมือ  กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิง  การผูก
เงื่อน  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง 

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๑  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  
กฎ และคติ 

พจน์ของลูกเสือสำรอง   มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟังและพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  
และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรม
ต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติ  และสามารถ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ  เช่ือฟังและพึ่งพาตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์  สุจริต   มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๔. ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ความมั่นคง 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน 
๗. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๒ 

 
คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๒) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๒                     เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  คติพจน์และกฎของลูกเสือ
สำรอง  ศึกษาเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสำรองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  
ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง
ในเรื่องต่อไปนี้ 
 ลูกเสือสำรองดาวดวงที ่  ๒  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพหมู่                  
(แกรนฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถว คำปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือสำรอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การค้นหาธรรมชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน
ท้องถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศต่าง ๆ  การฝีมือที่ใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  
กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิงที ่ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุร ักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ ่น อนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๒  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  กฎ
และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื ่อฟังและพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริต                   
มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจ  รู้จักบำเพ็ญเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำ
กิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  ความมั่นคงของชาติ  และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต   จดจำ  เช่ือฟังและพึ่งตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์  สุจริต   มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
4. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน  สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได้ 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๓ 

 
คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๓) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๓                                     เวลา  ๓๐ ช่ัวโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  คติพจน์และกฎของลูกเสือ
สำรอง  ศึกษาเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสำรองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  
ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง
ในเรื่องต่อไปนี้ 
 ลูกเสือสำรองดาวดวงที ่  ๓  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพหมู่                
(แกรนฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถว คำปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือสำรอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การค้นหาธรรมชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน
ท้องถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศต่าง ๆ  การฝีมือที่ใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  
กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิงที ่ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุร ักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ ่น อนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี ๓ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎและ
คติพจน์ของลูกเสือสำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย  
และเห็นอกเห็นใจ รู้จักบำเพ็ญเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตาม
ความเหมาะสม รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงของชาติ และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เช่ือฟังและพึ่งตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๔. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความมั่นคงของชาติ 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได้ 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๔ 

 
คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                  กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๔                             เวลา  ๓๐ ช่ัวโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณ คติพจน์  และกฎของ
ลูกเสือสามัญ  เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง  ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  
ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู ้และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ลดภาวะโลกร้อนและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการลูกเสือ  ประวัติของ Load  Baden  Powell  พระราชประวัติสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว  วิวัฒนาการของกระบวนการ  ลูกเสือไทยและลูกเสือโลก  การทำความเคารพ การแสดงรหัส  การ
จับมือซ้าย  กิจกรรมกลางแจ้ง  ระเบียบแถวท่ามือเปล่า  ท่ามือไม้พลวง  การใช้สัญญามือและนกหวีด การตั้งแถว
และการเรียนแถว 
 เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  และคติพจน์
ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม ความถนัด และความสนใจ รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง  
ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟังและพึ่งตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บำเพ็ญตนเพื่อส่งเสริมและสาธารณประโยชน์ 
4. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
7. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๕ 

 
คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          กิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือโท) ) 
ชั้นประถมศกึษาปีที  ๕              เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกองดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณ  คติพจน์และ
กฎของลูกเสือสามัญ  เรียนรู้จากคิดและปฏิบัติจริง  ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญที่มีความเป็นเอกลักษณ์
ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู้  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ลดภาวะโลกร้อนและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้ทักษะในทางวิชา
ลูกเสือ  การรู้จักดูแลตนเอง  การช่วยเหลือผู้อื่น  การเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ  ทำงานอดิเรก  และเรื่องท่ีสนใจ 
 เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  และคติพจน์
ของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง  มีความซื่ อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  
และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง  
ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟังและพึ่งตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บำเพ็ญตนเพื่อส่งเสริมและสาธารณประโยชน์ 
4. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
7. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๖ 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        กิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือเอก) ) 
ชั้นประถมศกึษาปีที  ๖              เวลา  ๓๐ ช่ัวโมง/ปี 
 

เปิดประชุมกองดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่ และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ คติพจน์ และกฎของลูกเสือ
สามัญ วิชาการของลูกเสือ  ระเบียบแถว  การพึ่งตนเอง การผจญภัย  การใช้สัญลักษณ์  สมาชิกลูกเสือสามัญ  ท่ี
มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้วยความสนใจ ใฝ่รู้ และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน 

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  และคติพจน์ของ
ลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น  บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรม          ต่าง 
ๆ ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง  
ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟังและพึ่งตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บำเพ็ญตนเพื่อส่งเสริมและสาธารณประโยชน์ 
4. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
7. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

  



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๗ 

 
คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                       กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ - ๖                            เวลา  ๑๐  ช่ัวโมง/ป ี
 
   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสมัครใจผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย  ฝึกการทำงานท่ีสอดคล้องกับชีวิตจริง  
ตลอดจนสะท้อนความรู้  ทักษะ และประสบการณ์  สำรวจและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ  
เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  และใช้ความคิดสร้างสรรค์  การบริการด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม  เสริมสร้างความมีน้ำใจ  เอื้ออาทร  ความเป็นพลเมืองดีและความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัวและ
สังคม  คิดออกแบบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัคร  จิตอาสา  เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพื่อให้ผู ้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  
สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดและความสนใจ
ในลักษณะอาสาสมัคร  พัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์         
มีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ได้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
ตามกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนได้จัดขึ้น ได้แก่ เดินรณรงค์ในวันสำคัญต่างๆ ลานกีฬาต้านยาเสพติด การบำเพ็ญ
ประโยชน์ท่ีสาธารณะ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เวทีคนกล้า การทัศนศึกษานอกสถานท่ี แผนท่ีคนดี 
กิจกรรมกลุ่มสี อ่านหนังสือให้น้องฟัง และรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ผลการเรียนรู้ 

1. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 
2. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ตามความถนัดและ

ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
3. สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ปฏิบัติกิจการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
5. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๘ 

 
คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                       กิจกรรมนักเรียน  (กิจกรรมชุมนุม) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ - ๖                            เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ป ี
 
 ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความต้องการ เพื่อพัฒนาความรู้  ความสามารถด้านการ
คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการ และพื้นฐานอาชีพ  ทักษะชีวิตและสังคมตาม
ศักยภาพอย่างรอบด้าน  เพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  มีความสามารถในการส่ือสาร  มีทักษะการคิด แก้ปัญหา  
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  พัฒนาทักษะในการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  
รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด และความต้องการของตน  ได้พัฒนาความรู้  
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ให้เกิดประสบการณ์ท้ังทักษะทางวิชาการ  ทักษะอาชีพ  ทักษะ
ชีวิตและสังคมตามศักยภาพ  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  คิดเป็น  ทำได้  ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย  และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความต้องการของตน 
2. มีความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ ท้ังทางวิชาการและ

วิชาชีพตามศักยภาพ 
3. ใช้เวลาว่างให้เกดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
4. มุ่งมั่นในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
5. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๙ 

 
 
 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมชุมนุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๐ 

 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมชุมนุมกีฬา     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
 
หลักการและเหตุผล 

กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน  ที่จะส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น  โดย
ทางโรงเรียน ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาอยู่สม่ำเสมอ  เพื่อส่งเสริมกีฬาและการเล่นกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด  
โรงเรียนได้ส่งกีฬาประเภทต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้แล้วยังได้จัดการแข่งขันกีฬาสีขึ้นในโรงเรียน 
 ทางโรงเรียนจึงจัดชุมนุมกีฬาเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้นักเรียนทุกคนเล่นกีฬาได้ตามสภาพเพื่อคัดเลือก
และฝึกซ้อมกีฬาประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาของโรงเรียน  ได้มีโอกาสเข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนของหน่วยงานอื่นท่ีจัดขึ้น และเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และได้รับความสนุกสนาน 
 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. นักเรียนมีทักษะพืน้ฐานทางด้านกีฬา  
๒. ให้มีความสนุกสนานร่าเริง  พลานามัยสมบูรณ์  และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
๓. ส่งเสริมศักยภาพการเล่นกีฬาท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๑ 

 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมชุมนุมนันทนาการ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
 
หลักการและเหตุผล 
   เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้สมาชิกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักค้นคว้า  และแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีระบบ 
เพื่อให้สมาชิกเป็นผู้มีระเบียบวินัยเพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจและเล่ือมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อให้สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และสิทธิภายในขอบเขตของ
กฎหมายเพื่อให้สมาชิกมีความสงบซาบซึ้งในคุณค่า  ดำรงไว้และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
ไทยเพื่อให้สมาชิกเกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะเพื่อให้สมาชิกได้รับการส่งเสริมการพัฒนาทางร่างกาย  จิตใจ 
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อให้สมาชิกรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  และสร้างเสริมความมั่นคงของ
ชาติเพื่อให้สมาชิกมีคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อให้สมาชิกพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความต้องการของตน 
๒.  มีความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ ท้ังทางวิชาการและ 

วิชาชีพตามศักยภาพ 
๓.  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
๔.  มุ่งมั่นในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
๕.  ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 

  รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
 
หลักการและเหตุผล 

ดนตรีไทยเป็นวัฒนธรรมท่ีสำคัญแขนงหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ  และ
สุนทรียภาพอันมีเอกลักษณ์เฉพาะ     อันเกิดจากอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษ  และได้สืบทอดกันมาหลายช่ัวอายุ
คน   จึงเป็นส่ิงดีงามและควรค่าแก่การภาคภูมิยิ่ง  ในปัจจุบันดนตรีไทยไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยมาตรฐาน หรือ
ดนตรีพื้นเมืองอยู่ในฐานะตกอับ มีผู้ให้ความสนใจน้อยมาก สภาพการณ์เช่นนี้จึงน่าเป็นห่วง เพราะปัญหาความ
เส่ือมถอย  มิใช่เป็นเรื่องของความสำนึกในความเป็นชาติเท่านั้น    แต่มีผลถึงความมั่นคงของชาติอีกด้วย 
        ประการท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนคือการขาดการให้ความรู้และความเข้าใจ ในการส่งเสริม
ดนตรีไทยอย่างจริงจัง   เพื่อรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ท้ังยังช่วยให้
เกิดการส่งเสริมความรู้และมุมมองเกี่ยวกับดนตรีไทยเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการดนตรีไทยยิ่งขึ้น 
รวมทั้งการรักษาไวซ้ึ่งมรดกแห่งสุนทรีย์ของชาติไทย 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ดนตรีไทยให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ  และสุนทรียภาพอันมี
เอกลักษณ์เฉพาะ      

๒. เพื่อฝึกนิสัยรักดนตรีไทย ส่งเสริมความรู้และมุมมองเกี่ยวกับดนตรีไทย 
๓. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังวิธีการคิดใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจในหลักการดนตรีไทยยิ่งขึ้น 

รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู้  
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เกณฑ์การจบการศึกษา 

 หลักสูตรโรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ กำหนดเกณฑ์สำหรับการจบการศึกษา ดังนี้ 
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

๑.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน  ๘๔๐  ช่ัวโมง และรายวิชาเพิ่มเติมจำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง และมี
ผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านทุกรายวิชา 

๒.  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ  “ผ่าน” ขึ้นไป 
๓.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน”  ขึ้นไป 

 ๔.  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน  “ผ่าน”  ทุกกิจกรรม 

การจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็น
เป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร  ผู้สอนพยายามคัดสรร  กระบวนการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝัง
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะสำคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  

๑. หลักการจัดการเรียนรู้ 

 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู ้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมี
ความสำคัญที่สุด เชื ่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ยึดประโยชน์ที ่เกิดกับผู้เรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความสำคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม  

๒. กระบวนการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที ่หลากหลาย เป็น
เครื ่องมือที ่จะนำพาตนเองไปสู ่เป้าหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที ่จำเป็นสำหรับผู ้เรียน อาทิ 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทำจริง  
กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู ้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอน จึงจำเป็นต้องศึกษาทำความ
เข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึงพิจารณาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนด   

๔. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรมีบทบาท 
ดังนี้ 

 ๔.๑ บทบาทของผู้สอน 
๑)  ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี

ท้าทความสามารถของผู้เรียน 
  ๒)  กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ ที่เป็น
ความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  ๓)  ออกแบบการเรียนรู ้และจัดการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

๔)  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
๕)  จัดเตรียมและเลือกใช้สื ่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ ่น เทคโนโลยี ท่ี

เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๖) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา 

และระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนของตนเอง 
  ๔.๒  บทบาทของผู้เรียน 

๑)  กำหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
๒)  เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ตั้งคำถาม คิดหา

คำตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ   
๓)  ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  
 ๔)  มีปฏิสัมพันธ์ ทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  

  ๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

สื่อการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่ือการเรียนรู้มีหลากหลาย
ประเภท ท้ังส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี และเครือข่าย การเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีในท้องถิ่น การเลือกใช้ส่ือ
ควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผู้เรียน   
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การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมี
คุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพื่อนำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีหน้าท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรดำเนินการดังนี้   
 ๑. จัดให้ม ีแหล่งการเร ียนรู้  ศ ูนย ์ส ื ่อการเร ียนรู้  ระบบสารสนเทศการเร ียนร ู ้  และเคร ือข ่าย 
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปล่ียนประสบการณ์
การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 ๒. จัดทำและจัดหาส่ือการเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน รวมท้ังจัดหา
ส่ิงท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ 
 ๓. เลือกและใช้สื ่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้อง กับวิธีการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 ๔. ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
 ๕. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๖. จัดให้ม ีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธ ิภาพเกี ่ยวกับสื ่อและการใช ้ ส่ือ 
การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ำเสมอ 

ในการจัดทำ การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้ในสถานศึกษา ควรคำนึงถึงหลักการ
สำคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้  การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคงของชาติ ไม่ขัดต่อ
ศีลธรรม มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รูปแบบการนำเสนอท่ีเข้าใจง่าย และน่าสนใจ   
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมินเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบผลสำเร็จนั้น  
ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะ
สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุก
ระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ี
แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอน
ดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การ
ซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การ
ใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน 
ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๖ 

      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อัน
เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ ่งที ่จะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ท้ังนี้โดย
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผล การเรียนของ
ผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของผู้เรียนใน
สถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
การปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัด
การศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   
 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดยประเมินคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือ
กับหน่วยงานต้นสังกัด ในการดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมิน
ระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๔.  การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียน ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาใน
ระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จำแนกตาม
สภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู ้เรียนทั่วไป กลุ่มผู ้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  กลุ่มผู ้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่ม
ผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึง
เป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและ
ประสบความสำเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที ่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  



 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัปากน ้า ()ประสาทวิทยาคาร   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๗ 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 

      ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 
     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนัน้ ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพฒันาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บ
ข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมท้ังสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็ม
ตามศักยภาพ    
  ระดับประถมศึกษา 

 (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
 (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ใน

การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพงึประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า
สามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เล่ือนช้ันได้ แต่หากผู้เรียนไม่
ผ่านรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ ้น สถานศึกษาอาจต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำช้ันได้ ท้ังนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 
  ระดับประถมศึกษา  ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให้ระดับผล
การเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน  เป็นระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ และระบบท่ีใช้
คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน  

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล การ
ประเมินเป็น ดีเย่ียม  ดี  และผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม
และผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 

๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้

ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ หรือ
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนท่ีสะท้อนมาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู ้
         ๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษาเป็น ๑ ระดับ คือ 
ระดับประถมศึกษา  
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๒.๑   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
  (๑) ผู ้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนท่ี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด  
  (๒) ผู ้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
กำหนด 
  (๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
  (๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่าน เกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
 สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสำหรับผู ้มี
ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย ให้คณะกรรมการ
ของสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และผู้ท่ีเกีย่วข้อง ดำเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ใน
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  

๑.   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
  ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ
ผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖)  
  ๑.๓ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและ
ข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖)  
 ๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด  

เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับผู้เรียน 
เช่น  แบบรายงานประจำตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน 
และ เอกสารอื่นๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการนำเอกสารไปใช้ 
การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปล่ียน
รูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศ
และขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้
อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
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 การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในช่วงกอ่นเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก ท่ี
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ท้ังนี้ ผู้เรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาท่ีรับผู้เรียนจาก 
การเทียบโอนควรกำหนดรายวิชา/จำนวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได้  ดังนี้ 
 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ท่ีให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน 
 ๒.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ท้ังภาคความรู้และ
ภาคปฏิบัติ   
 ๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  

การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
การบริหารจัดการหลักสูตร  
        ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรนั้น 
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษา มีบทบาทหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การใช้และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
สูงสุด อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ในระดับชาติ 
         ระดับท้องถิ่น ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอื่น ๆ เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทใน
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางที่จะเชื ่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
กำหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตรของ
สถานศึกษา  ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให้ประสบความสำเร็จ โดยมีภารกิจสำคัญ 
คือ  กำหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสิ่งท่ี
เป็นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระ การเรียนรู้ท้องถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท้องถิ่น  
รวมทั้งเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามผล 
ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน  

สถานศึกษามีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดำเนินการใช้หลักสูตร  
การเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดทำระเบียบการวัด
และประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และรายละเอียดท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือหน่วยงาน สังกัดอื่นๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดทำเพิ่มเติม รวมทั้ง 
สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในส่วนที่เกี ่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความ
ต้องการของผู้เรียน  โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

 
 
 
 

 


