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ประกาศโรงเรียนบ้านฉลอง 

เร่ือง อนุมัติให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

………………………………. 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษา ขัน้พื้นฐานโรงเรียนบ้านฉลอง จึงประกาศให้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านฉลอง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  

 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๑๒   พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 

(นายต่อตระกูล  พรมนุ่น) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอง 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านฉลอง 

เร่ือง ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
………………………………. 

 
 ตามท่ีโรงเรียนบ้านฉลอง ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง พุทธศักราช ๒๕๖๕          
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ฉบับนี้ เพื่อกำหนดเป็นวิธีปฏิบัติของสถานศึกษา อันเป็นแนวทางให้เกิด
ความสำเร็จแก่ผู้เรียนสูงสุด เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรทุกประการ นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอีกด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา                
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านฉลองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาโรงเรียนบ้านฉลองทุกคนเห็นชอบและจะทำ
ทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดศักยภาพ ตามท่ีกำหนดไว้ในส่วนหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานฉบับนี้ทุกประการ  
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คำนำ 
 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ได้จัดทำขึ้นตามแนวทาง
ท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
และเป็นไปตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข 
เพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษามีหน้าท่ีจัดทำสาระของหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
หลักการ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้เยาวชน
เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ หลักสูตรสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบด้วย ส่วนนำ 
โครงสร้างหลักสูตร สถานศึกษา คำอธิบาย รายวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเกณฑ์การจบการศึกษา ซึ่งทาง
โรงเรียนได้กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและผู้ท่ีนำหลักสูตรไปใช้ได้เข้าใจและสามารถ
นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและบรรลุผลตาท่ีต้องการ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)     
 

 

 

ส่วนท่ี ๑ 
ความนำ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๕) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นแผนหรือแนวทาง หรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้านฉลอง ท่ีจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนดมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพท่ีสุจริต  ตลอดจนการรู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้มีความสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกท้ังมี
ความรู้และทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน 
ดังนั้นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๕) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงประกอบด้วยสาระสำคัญของหลักสูตรแกนกลาง สาระความรู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น และสาระสำคัญท่ีโรงเรียนพัฒนาเพิ่มเติม โดยจัดเป็นสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปีในระดับ
ประถมศึกษา และกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนบ้านฉลอง ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านฉลอง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๕) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 
วิสัยทัศน์หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐   

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้                   
สู่มาตรฐานสากลและเป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังร่างกาย  ความรู้คู่คุณธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็น
ผู้นำของสังคมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐานสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมท้ังเจตคติท่ี
จำเป็นต่อการศึกษาในการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความ
เช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้น หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๕) จึงจัดทำโครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียนและรายวิชาเพิ่มเติม ออกเป็น ๓ 
โครงสร้าง เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ จากผู้เรียน ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มส่งเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ (ห้องเรียน KJ.) กลุ่มส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (MEST) และกลุ่มพัฒนา
(ห้องเรียนท่ัวไป)  

 
 
 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๒ 

 

 

 
เป้าประสงค์หลักสูตร (Corporate  objective) 
 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีทักษะชีวิต  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต  เป็น
ผู้นำท่ีดีของสังคมและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการส่ือสารอย่างหลากหลาย  ผู้เรียนมี
ศักยภาพเป็นพลโลก (Worid  Citizen) 
 ๒. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ (Quality System 
Management)  เพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างท่ัวถึง 
 ๓. เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Worle  Class standard) 
 ๔. เพื่อให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรของทุกหน่ วยงานเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน 
 องค์กรคุณภาพ สร้างศักยภาพผู้เรียน มุ่งเน้นนวัตกรรม สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 
คำขวัญโรงเรียน 

เชิดชูคุณธรรม สำคัญความรู้ มุ่งสู่ความเป็นหนึ่ง 
 
พันธกิจโรงเรียน 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และสมรรถนะสำคัญตามเกณฑ์

มาตรฐาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
๔. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มสุีขภาพร่างกาย สุขภาพจิต สุขนิสัยท่ีดี มีทักษะพื้นฐานทางด้านกีฬา 

ศิลปะและดนตรี 
๕. จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๖. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีความรู้ในกระบวนการเรียนการสอน สอดคล้อง

กับทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๗. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิน่ 
๘. จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
๙. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้ 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๓ 

 

 

วัตถุประสงคโ์รงเรียน  
๑. เพื่อให้เด็กวัย ๔ – ๖ ปี ได้รับการเตรียมความพร้อม และมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งมีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
 ๒. เพื่อให้เด็กท่ีมีอายุย่างเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทุกคนในเขตพื้นท่ีบริการ ได้รับการศึกษาจนจบ
ช้ันประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีพัฒนาการท้ังด้าน ความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
รวมถึงสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น 
 ๓. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม  
 ๔. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานทางวิชาชีพ 
 ๕. เพื่อให้โรงเรียนบริหารงานตามภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานท่ี
กำหนด  
 ๖. เพื่อให้องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน ชุมชน ผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
กลยุทธ์โรงเรียนบ้านฉลอง 

กลยุทธ์ที่ ๑   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
กลยุทธ์ที่ ๒   การพัฒนาคุณภาพครู  
กลยุทธ์ที่ ๓   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ท่ี ๔   การพัฒนานวัตกรรม  
กลยุทธ์ที่ ๕   การพัฒนาสู่ความเป็นสากล 

 
กลยุทธท์ี่ ๑  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ปฐมวัย 

1. เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
ขั้นพื้นฐาน 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๔ 

 

 

๗. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
๘. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๙. ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๑๐. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพฒันาคณุภาพครู  
 ปฐมวัย 

๑.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานทางวิชาชีพ 
๒.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในกระบวนการเรียนการสอน สอดคล้องกับทักษะใน 

ศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓.  ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๔.  ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๕.  ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
๖.  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ขัน้พื้นฐาน 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานทางวิชาชีพ 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในกระบวนการเรียนการสอน สอดคล้องกับทักษะใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓. ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
๔. ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๕. ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
๖. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๗. ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
กลยุทธ์ที่ ๓  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
 ปฐมวัย 

1.  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
3.  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
4.  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
5.  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
6.  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ขั้นพื้นฐาน 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๕ 

 

 

๑.  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๓.  ดำเนินงานพัฒนางานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ                   

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๔.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๕.  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๖.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที ่๔  การพัฒนานวัตกรรม 
๑.  พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 
๒.  พัฒนานักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียน ใช้ส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยใีนการเรียนรู้และ การบริหาร

จัดการ 
 
กลยุทธ์ที่ ๕  การพัฒนาสู่ความเป็นสากล 

๑.  ส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารทางอินเทอร์เนตท้ังภายในและ
ต่างประเทศ 

๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่ือสารและใช้ภาษาต่างประเทศ 
๓.  ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นสากล 

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเอง
และสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีกาตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๖ 

 

 

 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้
ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อืน่ 

๕. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

๑. รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตยสุ์จริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖. มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทย 
๗. มีจิตเป็นสาธารณะ 

 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาใน
หลวงรัชกาลท่ี ๑๐ ดังนี้ 

๑. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  
 ต้องมีความรู้ความเขา้ใจต่อชาติบ้านเมือง  ยึดมั่นในศาสนา  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  และ

มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 ๒. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม   

ให้รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด-ท่ีถูก  ส่ิงช่ัว-ส่ิงดี  เพื่อปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม  ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว 
เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 ๓. มีงานทำ มีอาชีพ  
 ต้องรักงาน สู้งาน  ทำงานจนสำเร็จ  อบรมให้เรียนรู้การทำงาน  ให้สามารถเล้ียงตัวและเล้ียง
ครอบครัวได้ 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๗ 

 

 

 ๔. เป็นพลเมืองดี  
การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าท่ีของทุกคน  ส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าท่ีพลเมืองดี  การเป็น

พลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำใจ  มีความเอื้ออาทร  ต้องทำงานอาสาสมัคร  งานบำเพ็ญประโยชน์  “เห็นอะไรท่ีจะ
ทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๘ 

 

 

ส่วนท่ี ๒  
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๕) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กำหนดโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้
ผู้สอนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๕) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดการศึกษา ดังนี้ 

• ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาค
บังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อส่ือสาร 
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวติอย่างสมบูรณ์และสมดุล
ท้ังในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 
การจัดเวลาเรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๕) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้จัดเวลาเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดให้เหมาะสมตามบริบท จุดเน้นของโรงเรียน และสภาพของผู้เรียน ดังนี้  

• ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖) จัดเวลาเรียนเป็นรายป ีรายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ช่ัวโมง/ปี รายวิชาเพิ่มเติม ๒๔๐ ช่ัวโมง/ปี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ช่ัวโมง/ป ี
 
โครงสร้างหลักสูตร  
 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๕) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบด้วยโครงสร้างเวลาเรียนและ
โครงสร้างหลักสูตรช้ันปี ดังนี้ 
              ๑.  โครงสร้างเวลาเรียน เป็นโครงสร้างท่ีแสดงรายละเอียดในภาพรวม เวลาเรียนของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ท่ีเป็นเวลาเรียนพื้นฐาน เวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม และเวลาในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำแนกแต่กลุ่มผู้เรียน แต่ละช้ันป ีในระดับประถมศึกษา ดังนี้ 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๙ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง 
โครงสร้างเวลาเรียน กลุ่มส่งเสริมภาษาอังกฤษ Kid Junor (KJ.) ระดับประถมศึกษา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี/สัปดาห์) 

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

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 160 160 160 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 
ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 120 120 120 
รวม 840 840 840 840 840 840 
รายวิชาเพิ่มเติม  
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๔0 ๔0 ๔0 40 40 40 
Coding 80 80 80 80 80 80 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 
หน้าท่ีพลเมือง 40 40 40 40 40 40 
รวม 240 240 240 240 240 240 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 
ชุมนุม 30 30 30 30 30 30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 

รวม 120 120 120 120 120 120 
รวม 1,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 

 
 
 
 
 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๐ 

 

 

โครงสรา้งหลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ้านฉลอง 
โครงสร้างเวลาเรียน กลุ่มส่งเสริม MEST ระดับประถมศึกษา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี/สัปดาห์) 

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

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 160 160 160 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 
ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 120 120 120 
รวม 840 840 840 840 840 840 
รายวิชาเพิ่มเติม  
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๔0 ๔0 ๔0 40 40 40 
Coding 80 80 80 80 80 80 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 
หน้าท่ีพลเมือง 40 40 40 40 40 40 
รวม 240 240 240 240 240 240 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 
ชุมนุม 30 30 30 30 30 30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 

รวม 120 120 120 120 120 120 
รวม 1,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 

 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๑ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง 
โครงสร้างเวลาเรียน กลุ่มพัฒนา ระดับประถมศึกษา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชัว่โมง/ปี/สัปดาห์) 

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

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 160 160 160 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 
ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 120 120 120 
รวม 840 840 840 840 840 840 
รายวิชาเพิ่มเติม  
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน 80 80 80 80 80 80 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 80 80 80 80 80 80 
หน้าท่ีพลเมือง 40 40 40 40 40 40 
รวม 240 240 240 240 240 240 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 
ชุมนุม 30 30 30 30 30 30 
กิจกรรมเพือ่สังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 

รวม 120 120 120 120 120 120 
รวม 1,200 ชั่วโมง/ปี 

 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๒ 

 

 

๒. โครงสร้างหลักสูตรช้ันป ีเป็นโครงสรา้งท่ีแสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำแนกแต่ละกลุ่มผู้เรียน แต่ละช้ันป ีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๓ 

 

 

 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
กลุ่มส่งเสริมภาษาอังกฤษ 
ห้อง Kid Junor (KJ.)  

 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๔ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร กลุม่ส่งเสริมภาษาอังกฤษ (KJ.) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
โรงเรียนบ้านฉลอง  

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๒๐๐ 
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๘๐ 
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ 80 
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ 40 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40 
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ 40 
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒๔๐ 
ค ๑๑๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑ ๔0 
ว ๑๑๒๐๑ Coding ๑ ๘๐ 
อ ๑๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 80 
ส ๑๑๒๐๑ หน้าท่ีพลเมือง ๔0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐ 
 

 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๕ 

 

 

 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
กลุ่มส่งเสริม MEST 

 
 
 

 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๖ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มส่งเสริม MEST ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
โรงเรียนบ้านฉลอง  

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๒๐๐ 
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๘๐ 
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ 80 
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ 40 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40 
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ 40 
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒๔๐ 
ค ๑๑๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑ ๔0 
ว ๑๑๒๐๑ Coding ๑ ๘๐ 
อ ๑๑๒๐๑ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 80 
ส ๑๑๒๐๑ หน้าท่ีพลเมือง ๔0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐ 
 

 
 
 

 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๗ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มส่งเสริม MEST ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
โรงเรียนบ้านฉลอง  

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ ๒๐๐ 
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๒ ๘๐ 
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๒ 80 
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ 40 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ 40 
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒๔๐ 
ค ๑๒๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร ์๒ ๔๐ 
ว ๑๒๒๐๑ Coding 2 ๘๐ 
อ ๑๒๒๐๑ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๒ 80 
ว ๑๒๒๐๑ หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๔0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒ ๑๐ 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๘ 

 

 

โครงสรา้งหลักสูตร กลุ่มส่งเสริม MEST ชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๓ 
โรงเรียนบ้านฉลอง  

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200 
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๒๐๐ 
ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ ๘๐ 
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๓ 80 
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40 
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ 40 
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40 
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ 40 
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 120 

รายวชิาเพิ่มเติม ๒๔๐ 
ค ๑๓๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๓ ๔๐ 
ว ๑๓๒๐๑ Coding 3 ๘๐ 
อ ๑๓๒๐๑ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๓ 80 
ส ๑๓๒๐๑ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๔0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๓ ๑๐ 
 
 
 
 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๙ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มส่งเสริม MEST ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
โรงเรียนบ้านฉลอง  

 
รหสั กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ ๑๖๐ 
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๔ 1๖๐ 
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๔ 80 
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ 40 
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔ 40 
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒๔๐ 
ค ๑๔๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๔ ๔๐ 
ว ๑๔๒๐๑ Coding 4 ๘๐ 
อ ๑๔๒๐๑ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๔ ๘0 
ว ๑๔๒๐๑ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๔ ๑๐ 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๒๐ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มส่งเสริม MEST ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
โรงเรียนบ้านฉลอง  

 
รหัส กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160 
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160 
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ 160 
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๕ 80 
ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40 
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ 40 
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 40 
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ 40 
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒๔๐ 
ค ๑๕๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๕ ๔๐ 
ว ๑๕๒๐๑ Coding 5 ๘๐ 
อ ๑๕๒๐๑ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๕ ๘๐ 
ส ๑๕๒๐๑ หน้าท่ีพลเมือง ๕ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๕ ๑๐ 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๒๑ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มส่งเสริม MEST ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
โรงเรียนบ้านฉลอง  

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๖ 160 
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๖ 80 
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ 40 
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 40 
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖ 40 
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒๔๐ 
ค ๑๖๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๖ ๔๐ 
ว ๑๖๒๐๑ Coding ๖ ๘๐ 
อ ๑๖๒๐๑ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๖ ๘๐ 
ส ๑๖๒๐๑ หน้าท่ีพลเมือง ๖ ๔0 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนาร ี

• ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๖ ๑๐ 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๒๒ 

 

 

 

 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
กลุ่มพัฒนา (ห้องเรียนทั่วไป) 

 
 
 
 

 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๒๓ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มพัฒนา(ห้องเรียนทั่วไป) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
โรงเรียนบ้านฉลอง  

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 200 
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ 80 
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ 80 
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ 40 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40 
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ 40 
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒๔๐ 
ค ๑๑๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร ์๑ ๔๐ 
ท ๑๑๒๐๑ ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน ๘๐ 
อ ๑๑๒๐๑ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑ 80 
ส ๑๑๒๐๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐ 
 

 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๒๔ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มพัฒนา(ห้องเรียนทั่วไป) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
โรงเรียนบ้านฉลอง  

 
รหสั กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 200 
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๒ 80 
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๒ 80 
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ 40 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ 40 
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒๔๐ 
ค ๑๒๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๒ ๔๐ 
ท ๑๒๒๐๑ ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน ๒ ๘๐ 
อ ๑๒๒๐๑ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๒ 80 
ส ๑๒๒๐๑ หน้าท่ีพลเมือง ๒ 40 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนาร ี

• ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒ ๑๐ 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๒๕ 

 

 

โครงสรา้งหลักสูตร กลุ่มพัฒนา(ห้องเรียนทั่วไป) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
โรงเรียนบ้านฉลอง  

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200 
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 200 
ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ 80 
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๓ 80 
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40 
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ 40 
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40 
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ 40 
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒๔๐ 
ค ๑๓๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๓ ๔๐ 
ท ๑๓๒๐๑ ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน ๓ ๘๐ 
อ ๑๓๒๐๑ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๓ 80 
ส ๑๓๒๐๑ หน้าท่ีพลเมือง ๓ 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนาร ี

• ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๓ ๑๐ 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๒๖ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มพัฒนา(ห้องเรียนทั่วไป) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
โรงเรียนบ้านฉลอง  

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 160 
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๔ 160 
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๔ 80 
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ 40 
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔ 40 
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒๔๐ 
ค ๑๔๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๔ ๔๐ 
ท ๑๔๒๐๑ ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน ๔ ๘๐ 
อ ๑๔๒๐๑ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๔ 80 
ส ๑๔๒๐๑ หน้าท่ีพลเมือง ๔ 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๔ ๑๐ 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๒๗ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มพัฒนา(ห้องเรียนทั่วไป) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
โรงเรียนบ้านฉลอง  

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160 
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160 
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ 160 
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๕ 80 
ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40 
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ 40 
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 40 
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ 40 
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒๔๐ 
ค ๑๕๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๕ 40 
ท ๑๕๒๐๑ ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน ๕ 80 
อ ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๕ 80 
ส ๑๕๒๐๑ หน้าท่ีพลเมือง ๕ 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๕ ๑๐ 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๒๘ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มพัฒนา(ห้องเรียนท่ัวไป) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
โรงเรียนบ้านฉลอง  

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๖ 160 
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๖ 80 
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ 40 
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 40 
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖ 40 
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒๔๐ 
ค ๑๖๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๖ ๔๐ 
ท ๑๖๒๐๑ ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน ๖ ๘๐ 
อ ๑๖๒๐๑ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๖ ๘๐ 
ส ๑๖๒๐๑ หน้าท่ีพลเมือง ๖ 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ เนตรนารี 

• ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๖ ๑๐ 
 
 
 
 
 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๒๙ 

 

 

ส่วนท่ี ๓ 
คำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๕) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กำหนดคำอธิบายรายวิชาของวิชาต่าง ๆ ท่ีสอนใน
แต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ช่ือรหัสวิชา ช่ือรายวิชา จำนวนช่ัวโมงต่อปี ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
และสาระ          การเรียนรู้รายปี  
 คำอธิบายรายวิชาจะช่วยให้ผู้สอนจัดหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละช้ันปี ได้สอดคล้องกับมาตรฐาน              
การเรยีนรู้ เนื่องจากคำอธิบายรายวิชาจะรวมสาระการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนต้องเรียนรู้ตลอดท้ังปี กลุ่มของสาระ          
การเรียนรู้ตลอดปีจะมีจำนวนมาก ดังนั้น การจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้หลาย ๆ หน่วย จะช่วยให้กลุ่มของ
สาระการเรียนรู้มีขนาดเล็กลง และบรูณาการได้หลากหลายมากขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๓๐ 

 

 

รายวิชาของโรงเรียนบ้านฉลอง 
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 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ท ๑๑๒๐๑  ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน ๑   จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
ท ๑๒๒๐๑  ภาษาไทยเพือ่การอ่านและการเขียน ๒   จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
ท ๑๓๒๐๑  ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน ๓   จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
ท ๑๔๒๐๑  ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน ๔   จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
ท ๑๕๒๐๑  ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน ๕   จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
ท ๑๖๒๐๑  ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน ๖   จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 

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

กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
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 

 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ค ๑๑๒๐๑  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑    จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ค ๑๒๒๐๑  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๒    จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ค ๑๓๒๐๑  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๓    จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ค ๑๔๒๐๑  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๔    จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ค ๑๕๒๐๑  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๕    จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ค ๑๖๒๐๑  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๖    จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๓๑ 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รายวชิาพื้นฐาน 

ว ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑                                                จำนวน  ๘๐ ช่ัวโมง 
ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๒                                                จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๓                                                จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๔                                                จำนวน  ๑๖๐  ช่ัวโมง 
ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๕                                                จำนวน  ๑๖๐  ช่ัวโมง 
ว ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๖                                                จำนวน  ๑๖๐  ช่ัวโมง 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ว ๑๑๒๐๑  Coding ๑      จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
ว ๑๒๒๐๑  Coding ๒      จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
ว ๑๓๒๐๑  Coding ๓      จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
ว ๑๔๒๐๑  Coding ๔      จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
ว ๑๕๒๐๑  Coding ๕      จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
ว ๑๖๒๐๑  Coding ๖      จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชาพื้นฐาน 

ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๑                                                จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๒                                                จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๓                                                จำนวน  ๘๐  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 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๓๒ 

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ส ๑๑๒๐๒  หน้าท่ีพลเมือง ๑                                                จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ส ๑๒๒๐๒  หน้าท่ีพลเมือง ๒      จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ส ๑๓๒๐๒  หน้าท่ีพลเมือง ๓      จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ส ๑๔๒๐๒  หน้าท่ีพลเมือง ๔                                                จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ส ๑๕๒๐๒  หน้าท่ีพลเมือง ๕      จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ส ๑๖๒๐๒  หน้าท่ีพลเมือง 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  ๔๐  ช่ัวโมง 
พ ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๕                                                   จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
พ ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๖                                                   จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

             **************** 
 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ 
รายวชิาพื้นฐาน 

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  ๔๐  ช่ัวโมง 
ศ ๑๕๑๐๑  ศิลปะ ๕                                                     จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
ศ ๑๖๑๐๑  ศิลปะ ๖                                                     จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 

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



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๓๓ 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
รายวิชาพื้นฐาน 

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

          ง ๑๖๑๐๑  การงานอาชีพฯ ๖                                              จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
**************** 

 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)                      
รายวิชาพื้นฐาน 

อ ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑     จำนวน  ๑๒๐  ช่ัวโมง 
อ ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๒     จำนวน  ๑๒๐  ช่ัวโมง 
อ ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓     จำนวน  ๑๒๐  ช่ัวโมง 
อ ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๔     จำนวน  ๑๒๐  ช่ัวโมง 
อ ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕     จำนวน  ๑๒๐  ช่ัวโมง 
อ ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๖     จำนวน  ๑๒๐  ช่ัวโมง 

รายวชิาเพิ่มเติม 
อ ๑๑๒๐๑  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑    จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
อ ๑๒๒๐๑  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๒    จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
อ ๑๓๒๐๑  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๓    จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
อ ๑๔๒๐๑  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๔    จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
อ ๑๕๒๐๑  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๕    จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
อ ๑๖๒๐๑  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๖    จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
อ ๑๖๒๐๒  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๑    จำนวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
 

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



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๓๔ 

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง ได้กำหนดรายละเอยีดของคำอธิบายรายวิชาเรียงตามลำดับไว้ ดังนี้ 
๑. คำอธิบายรายพื้นฐานวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ช้ันประถมศึกษา             

ปีท่ี ๖ 
๒. คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๓. คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๔. คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๕. คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา

ประวัติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๖. คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง          

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๗. คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ช้ันประถมศึกษา            

ปีท่ี ๖ 
๘. คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง                     

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๙. คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี ๑ ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑๐. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยเพื่อการอ่านและ            

การเขียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑1. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์               

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑2. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาการ

คำนวณ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑3. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชา coding               

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑4. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชาเสริม

ทักษะภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑๕. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  
๑6. คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๓๕ 

 

 

 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๓๖ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                         เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง   
 
คำอธิบายรายวิชา     

ฝึกอ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความส้ันๆ บอกความหมายของคำและข้อความ ตอบ
คำถาม  เล่าเรื่องย่อ คาดคะเนเหตุการณ์ เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ  นำเสนอเรื่องท่ี
อ่าน บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญท่ีมักพบเห็นในชีวิตประจำวัน มีมารยาทในการ
อ่าน ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนส่ือสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ  มีมารยาทในการเขียน     

ฝึกทักษะในการฟัง ฟังคำแนะนำ คำส่ังง่ายๆและปฏิบัติตาม ตอบคำถาม เล่าเรื่อง พูดแสดงความ
คิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู พูดส่ือสารได้ตามวัตถุประสงค์ เน้นมารยาทในการฟัง การดูและ             
การพูด 

ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกความหมายของ
คำ  เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ  ต่อคำคล้องจองง่ายๆ 

บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก ฝึกท่องจำ
บทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน  
กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การต้ัง
คำถาม  ตอบคำถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด   

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  ส่ือสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของ
การอนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
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 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๓๗ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                       เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง       
คำอธิบายรายวิชา     

ฝึกอ่านออกเสียงคำ  คำคล้องจอง  ข้อความ  และบทร้อยกรองง่ายๆ   อธิบายความหมายของคำ
และข้อความท่ีอ่าน  ต้ังคำถาม  ตอบคำถาม  ระบุใจความสำคัญและรายละเอียด  แสดงความคิดเห็นและ
คาดคะเนเหตุการณ์  เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องท่ีอ่าน  อ่านข้อเขียน
เชิงอธิบาย  และปฏิบัติตามคำส่ังหรือข้อแนะนำ  มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนเรื่องส้ันๆ เกี่ยวกับประสบการณ์  เขียนเรื่องส้ันๆ              
ตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  ฟังคำแนะนำ  คำส่ังท่ีซับซ้อนและปฏิบัติตาม  เล่าเรื่อง   บอกสาระสำคัญของ
เรื่อง  ต้ังคำถาม  ตอบคำถาม  พูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึ ก   พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และเลขไทย  เขียนสะกดคำและบอกความหมาย
ของคำ  เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการส่ือสาร  บอกลักษณะคำคล้องจอง  เลือกใช้
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ฝึกจับใจความสำคัญจากเรื่อง  ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก                 
เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น  ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและ
บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหา
ความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการส่ือความ  กระบวนการแก้ปัญหา  การ
ฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การต้ังคำถาม  ตอบคำถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดง
ความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  ส่ือสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของ
การอนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม   
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 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๓๘ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๓                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                           เวลา  ๒๐๐  ช่ัวโมง       
 
คำอธิบายรายวิชา     

ฝึกอ่านออกเสียงคำ  ข้อความ  เรื่องส้ัน ๆ  และบทร้อยกรองง่ายๆ  อธิบายความหมายของคำและ
ข้อความท่ีอ่าน  ต้ังคำถาม  ตอบคำถามเชิงเหตุผล   ลำดับเหตุการณ์  คาดคะเนเหตุการณ์  สรุปความรู้  
ข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่าน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและ
นำเสนอเรื่องท่ีอ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำส่ังหรือข้อแนะนำ  อธิบายความหมายของ
ข้อมูลจากแผนภาพ  แผนท่ี  และแผนภูมิ  มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย เขียนบันทึกประจำวัน เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  เล่ารายละเอียด  บอกสาระสำคัญ  ต้ังคำถาม  ตอบคำถาม  
พูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึก  พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  มีมารยาทในการฟัง  การดู
และการพูด 

ฝึกเขียนตามหลักการเขียน  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ  ระบุชนิด  หน้าท่ีของคำ                
ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ แต่งประโยคง่ายๆ แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ เลือกใช้ภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ   

ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณกรรม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  รู้จักเพลงพื้นบ้าน  เพลง
กล่อมเด็ก  เพื่อปลูกฝังความช่ืนชมวัฒนธรรมท้องถิ่น  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีท่ีอ่าน  ท่องจำ
บทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการ
เขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการส่ือความ 
กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและ
การพูด พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  ส่ือสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของ
การอนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

 
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     



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๓๙ 

 

 

         ท ๕.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  
รวม  ๕  มาตรฐาน    ๓๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๔๐ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๔                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                     เวลา  ๑๖๐  ชัว่โมง       
 
คำอธิบายรายวิชา     

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของคำ  ประโยคและสำนวน
จากเรื่องท่ีอ่าน  อ่านเรื่องส้ัน ๆ ตามเวลาท่ีกำหนดและตอบคำถามจากเรื่องท่ีอ่าน  แยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน  โดยระบุเหตุผลประกอบ  สรุปความรู้และ
ข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่าน  เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เลือกอ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจอย่าง
สม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน มีมารยาทในการอ่าน ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนส่ือสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน  เขียนย่อความจากเรื่องส้ัน ๆ เขียนจดหมายถึงเพื่อนและ
มารดา  เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการ
เขียน 

ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูด  จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเรื่องท่ีฟังและดู  พูดสรุปจาก
การฟังและดู  พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู  ต้ังคำถามและตอบ
คำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องท่ีฟังและดู พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและ
การสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด ฝึกเขียนตามหลักการเขียน เขียนสะกดคำและบอก
ความหมายของคำในบริบทต่าง ๆ ระบุชนิดและหน้าท่ีของคำในประโยค ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมาย
ของคำ แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ บอกความหมายของสำนวน 
เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้ 

ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรมอธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง
ร้องเพลงพื้นบ้านท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้
กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด
วิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการส่ือความกระบวนการแก้ปัญหา
การฝึกปฏิบัติอธิบาย บันทึกการต้ังคำถาม ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูดพูดแสดงความ
คิดเห็นกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  ส่ือสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทย   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม   
 
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             



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๔๑ 

 

 

        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 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๔๒ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๕                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๕                            เวลา  ๑๖๐  ช่ัวโมง     

 

คำอธิบายรายวิชา     
ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   อธิบายความหมายของคำ  ประโยคและข้อความ

ท่ีเป็นการบรรยายและการพรรณนา  อธิบายความหมายโดยนัย  แยกข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น   วิเคราะห์  
แสดงความคิดเห็น  อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  คำส่ัง  ข้อแนะนำ  และปฏิบัติตาม  เลือกอ่านหนังสือท่ีมี
คุณค่าตามความสนใจ  มีมารยาทในการอ่าน 

 ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนส่ือสาร  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  
แผนภาพความคิด  เขียนย่อความ  เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ  เขียนแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็น  กรอกแบบรายการตา่ง ๆ  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  มีมารยาทในการเขียน 

 ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็นและความรู้สึก  ต้ังคำถาม  
ตอบคำถาม  วิเคราะห์ความ  พูดรายงาน  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

ระบุชนิดและหน้าท่ีของคำในประโยค  จำแนกส่วนประกอบของประโยค  เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถิ่น  ใช้คำราชาศัพท์  บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  แต่งบทร้อยกรอง                  
ใช้สำนวนได้ถูกต้อง 

สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ่าน  ระบุความรู้  ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  ท่องจำบทอาขยาน
ตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  
กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการส่ือความ  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การ
ต้ังคำถาม  ตอบคำถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด   

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  ส่ือสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
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 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๔๓ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๖                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖                                  เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง   

 
คำอธิบายรายวิชา     

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   อธิบายความหมายของคำ  ประโยคและข้อความ
ท่ีเป็นโวหาร  อ่านเรื่องส้ัน ๆอย่างหลากหลาย   แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน  วิเคราะห์
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต  อ่านงานเขียน เชิงอธิบาย  คำส่ัง  
ข้อแนะนำ  และปฏิบัติตาม  อธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง  แผนท่ี  แผนภูมิและกราฟ  
เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณค่าท่ีได้รับ  มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนส่ือสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  
และเหมาะสม  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน  เขียนเรียงความ  
เขียนย่อความจากเรื่องอ่าน  เขียนจดส่วนตัว  กรอกแบบรายการต่าง ๆ  เขียนเรื่องตามจินตนาการและ
สร้างสรรค์  มีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความรู้  ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องท่ีฟังและดู           
ต้ังคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องท่ีฟังและดู  วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือจากเรื่องท่ีฟังและดูส่ือ
โฆษณาอย่างมีเหตุผล  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดูและการสนทนา  พูด
โน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเช่ือถือ  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 

ฝึกวิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ีของคำในประโยค  ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  รวบรวม
และบอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย  ระบุลักษณะของประโยค  แต่งบทร้อย
กรอง  วิเคราะห์เปรียบเทียบสำนวนท่ีเป็นคำพังเพยและสุภาษิต 

ฝึกแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ่าน  เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและ
นิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านและนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง  ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อย โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  
กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรปุความ  กระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการส่ือความ  กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสังเกต กระบวนกรแยก
ข้อเท็จจริง กระบวนการค้นคว้า  กระบวนการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร  กระบวนการใช้ทักษะทางภาษา  
การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การต้ังคำถาม ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความ
คิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  ส่ือสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของ
การอนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๔๔ 

 

 

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 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๔๕ 

 

 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๔๖ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท ๑๑๒๐๑  ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน ๑                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศกึษาปีที่  ๑                                                                  เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา  
  ฝึกทักษะอ่านเขียน ฟัง ดูและ พูด โดยอ่านนิทาน เรื่องส้ัน  บทอาขยาน คำคล้องจอง เพื่อให้
สามารถจับใจความสำคัญ แสดงความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน  ฟัง  เลือกหนังสืออ่านตามความต้องการ  อ่านคิด
ถามและตอบคำถามจากเรื่องท่ีอ่าน  สามารถเขียนสะกดคำตามมาตราต่าง ๆ ได้รวมท้ังสามารถตอบ
คำถามได้ถกูต้องและเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถฝึกทักษะการอ่าน เขียน ฟัง ดุและพูด จากนิทาน เรื่องส้ัน บทอาขยานและคำ              
คล้องจองได้ 
 2. สามารถจับจความสำคัญและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง ได้ 
 3. สามารถเขียนสะกดคำตามมาตราต่าง ๆ ได้ 
 ๔. สามารถเลือกหนังสือท่ีอ่านตามความสนใจได้ 
 ๕. สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๔๗ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท ๑๒๒๐๒  ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน ๒                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒                                                                  เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา  

ฝึกทักษะอ่านเขียน โดยสามารถอ่าน และออกเสียงคำ  ประโยคท่ีมีคำควบกล้ำได้ถูกต้อง สามารถ
ออกเสียงคำ ร/ล ควบกล้ำได้ชัดเจน  

เพื่อให้สามารถแยกคำควบกล้ำแท้และควบกล้ำไม่แท้ได้  รวมทั้งสามารถนำคำควบกล้ำแท้  ควบกล้ำ
ไม่แท้มาแต่งประโยค และเรื่องราวต่างๆ ได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถอ่านออกเสียงคำได้ถูกต้อง 
 2. สามารถอ่านคำควบกล้ำแท้และไม่แท้ได้ 
 3. สามารแยกคำควบกล้ำแท้และไม่แท้ได้ 
 ๔. สามารถนำคำควบกล้ำแท้และไม่แท้ไปแต่งประโยคได้  
รวม  ๔  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๔๘ 

 

 

คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท ๑๓๒๐๒  ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน ๓                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓                                                                  เวลา ๘๐ ชัว่โมง 
 
คำอธิบายรายวิชา  
  ฝึกทักษะการอ่าน  การเขียน  การฟังและการดู จากบทความ  ข้อความ  เรื่องส้ัน  บทร้อยกรอง 
บทอาขยาน หรือเลือกอ่านจากหนังสือท่ีตนเองต้องการ  
   เพื่อใหส้ามารถสรุปใจความสำคัญของเรื่องท่ีอ่าน   สามารถสรุปข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  พร้อม
ท้ังสามารถต้ังคำถาม ตอบคำถามจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง ดู และการพูดได้อย่างมีเหตุผล  สามารถเขียนแสดง                 
ความคิดเห็น  แสดงความรู้จากเรื่องท่ีอ่านได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  มีทักษะในการอ่าน การเขียน การฟังและดู จากข้อความ บทความ เรื่องส้ัน บทร้อยกรอง           
บทอาขยาน  
 2. สามารถสรุปข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น พร้อมท้ังคำถาม จากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง ดู และพูดได้   
 3. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล จากเรื่องท่ีอ่านได้ 
รวม  ๓  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๔๙ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท ๑๔๒๐๑  ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน ๔                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔                                                                  เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา  
    ฝึกทักษะเกีย่วกับด้านการอ่าน  การเขียน  การฟังและการดู  จากบทร้อยกรอง  คำขวัญ หรือ
เรื่องท่ีอ่านตามความสนใจ 
   เพื่อให้สามารถสรุปใจความสำคัญของเรื่องท่ีอ่านได้อย่างถูกต้อง  สรุปข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น
ได้   พร้อมท้ังสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง ดู    สามารถเขียนบทร้อยกรอง และคำ
ขวัญได้  มีมารยาทในการใช้ภาษา  

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถฝึกทักษะเกี่ยวกับการอ่าน การเขียน การฟังและการสังเกต จากบทร้อยกรอง               
คำขวัญ หรือเรื่องท่ีอ่านตามความสนใจได้ 
 2. สามารถสรุปใจความสำคัญจากเรื่องท่ีอ่านได้ 
 3. สามารถสรุปข้อเท็จจิง และข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน 
 ๔. สามสารถเขียนบทร้อยกรองและคำขวัญได้ 
รวม  ๔  ผลการเรยีนรู้ 

 
 
 
 
 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๕๐ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท ๑๕๒๐๑  ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน ๕                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                                                                  เวลา ๘๐ ชัว่โมง 
 
คำอธิบายรายวิชา  
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  งานเขียนเชิงอธิบาย   คำส่ัง   
ข้อแนะนำ  วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ   พร้อมอธิบายความหมายของคำ   
ประโยคและข้อความท่ีอ่าน   อธิบายความหมายโดยนัย   แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน 
  การเขียนส่ือสาร  เขียนย่อความ   เขียนจดหมาย   เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด  
และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการกรอกแบบรายการต่างๆ  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมี
วิจารณญาณ   และพูดแสดงความรู้   ความคิด  และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างสร้างสรรค์สามารถ
เข้าใจหลักภาษาไทย  ได้แก่  การระบุชนิดและหน้าท่ีของคำในประโยค   จำแนกส่วนประกอบของประโยค   
การเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น   คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   การใช้คำราชาศัพท์
และสำนวนได้ถูกต้อง   มีมารยาทในการฟัง   การพูด และการดู  ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมแล้วสรุป
เรื่อง  ระบุความรู้และข้อคิดท่ีได้   อธิบายคุณค่าของเรื่องท่ีอ่าน   ท่องบทอาขยานตามท่ีกำหนด   และบท
ร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
  โดยใช้การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา   ท้ังในด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  และ
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทย   ต้ังใจเรียนและมีส่วนร่วมใน
การทำกิจกรรม   ค้นคำหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ   ซักถามและสืบค้นเพื่อหา
ข้อมูล   ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง   พร้อมรักษาภาษาไทยไว้
เป็นสมบติัของชาติ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ 
 2. สามารถอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำส่ัง คำแนะนำ วรรณคดี และวรรณกรรมท่ีมีคุณค่าได้   
 3. สามารถอธิบายความหมายของคำ ประโยค และข้อความท่ีอ่านได้ 
 ๔. สามารถเขียนส่ือสาร เขียนย่อความ เขียนจดหมาย เขียนแผนภาพความคิด และงานเขียนใน
รูปแบบต่าง ได้ 
รวม  ๔  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๕๑ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท ๑๖๒๐๒  ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน ๖                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖                                                                  เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา  
   ศึกษาหลักการพิจารณาหนังสือและอ่านหนังสือโดยเป็นหนังสือประเภทนิทาน เรื่องส้ัน  บทกวี   
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพิจารณาหนังสือ  สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์  วิจารณ์  
เกี่ยวกับเนื้อหา คุณค่า ด้านสังคมด้านอารมณ์ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถพิจารณาหนังสือแต่ละประเภทได้ 
 2. สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ จากหนังสือท่ีอ่านได้   
 3. สามารถเลือกอ่านหนังสือท่ีตนเองสนใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  
รวม  ๓  ผลการเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๕๒ 

 

 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๕๓ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์๑                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑                         เวลา ๒๐๐ ชัว่โมง 

 
คำอธิบายรายวิชา     
 ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 
๑๐๐ และ ๐ การเปรียบเทียบจำนวนไม่เกิน ๑๐๐และ๐  โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > <  การเรียงลำดับ
จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ ได้ ๓ จำนวน ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ การหา
ผลบวก การหาผลลบ ท่ีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐ โจทย์ปัญหาการบวกท่ีผลบวกไม่เกิน ๑๐๐  โจทย์ปัญหาการลบ
ท่ีตัวต้ังไม่เกิน100 รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ  รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ การวัดและ
เปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร การวัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด เป็น
ขีด การอ่านแผนภูมิรูปภาพ บอกส่วนประกอบของแผนภูมิ 

 
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  
รวม   ๕ มาตรฐาน   ๑๐ ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๕๔ 

 

 

คำอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์๒                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่  ๒                          เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา     

บอกจำนวนของส่ิงต่าง ๆ แสดงส่ิงต่าง ๆ ตามจำนวนท่ีกำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ บอกจำนวนคู่และค่ี เปรียบเทียบจำนวนนับไม่
เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > < เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ต้ังแต่ ๓ 
จำนวน บอกความหมายของการบวก แสดงวิธีการบวกและการลบจำนวนท่ีมีตัวต้ังไม่เกิน ๑ ,๐๐๐ไม่มีการ
ทดและการกระจาย การบวกจำนวนนับ ๓ จำนวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน ๑,๐๐๐ แก้โจทย์ปัญหาการบวก บอก
ความหมายการคูณ ท่องสูตรคูณแม่ ๒ - ๖ ได้ แสดงวิธีกรคูณโดยใช้สูตรคูณ แก้โจทย์ปัญหาการคูณท่ีมีตัว
ต้ังไม่เกิน ๑๐๐ ได้ บอกความหมายการหาร หาผลหารของจำนวนท่ีมีตัวต้ังและตัวหารหนึ่งหลัก แก้โจทย์
ปัญหาการหารท่ีมีตัวต้ังไม่เกิน ๒ หลัก และมีตัวหารไม่เกิน ๑ หลักได้ 

บอกเครื่องมือในการบอกเวลา บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที บอกเวลากลางวันและกลางคืน วัด
และเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ไม้บรรทัด สายวัดตัวและสายวัดชนิดตลับได้ เปรียบเทียบความยาว
เซนติเมตรเป็นเมตร แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม 
กิโลกรัมและขีด แก้โจทย์ป ัญหาเกี ่ยวกับน ้ำหนัก บอกเครื ่องมือว ัดปริมาตรและความจุ วัดและ
เปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นลิตร แก้โจทย์ปัญหาปริมาตรและความจุ 

จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหล่ียมและวงกลม รูปเรขาคณิต ๒ มิติ และรูปเรขาคณิต            
๓ มิติ 
 บอกการดำเนินการทางเรขาคณิตและหาคำตอบของโจทน์ระคนได้ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ค ๑.๑  ป.๒/๑, ป.๒/2, ป.๒/3, ป.๒/4, ป.๒/5, ป.๒/6, ป.๒/7, ป.๒/8             
 ค ๒.๑  ป.๒/๑, ป.๒/2, ป.๒/3, ป.๒/4, ป.๒/5, ป.๒/6 

ค ๒.๒  ป.๒/๑  
ค ๓.๑  ป.๒/๑  

รวม  ๔ มตารฐาน  ๑๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๕๕ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์๓                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓                              เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวชิา 

อ่านและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
การเขียนจำนวนในรูปการณ์กระจาย บอกค่าประจำหลัก เปรียบเทียบจำนวนไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ เรียงลำดับ
จำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บอกจำนวนท่ีหายไปในรูปแบบท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ หรือ ๒  
แสดงวิธีการบวกและการลบ ท่ีมีตัวต้ังไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ไม่มีการทดและการกระจาย แก้โจทย์ปัญหาการ
บวกและการลบได้ สร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ หาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ ท่องสูตร
คูณแม่ ๒ - ๑๒ ได้ แสดงวิธีการคูณจำนวนท่ีมีตัวตั้ง ต้ังแต่ ๒ หลักขึ้นไปกับตัวคูณต้ังแต่ ๑ หลัก หาผลหาร
ของจำนวนท่ีมีตัวตั้งไม่เกิน ๔ หลัก และตัวหาร ๑ หลัก (โดยการหารยาว) หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ สามารถแสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารได้ หาผลลัพธ์จากการบวก ลบ คูณ 
หาร ระคนได้ 
จากสถานการณ์ต่าง ๆ บอก อ่าน และเขียนเศษส่วนท่ีแสดงปริมาณส่ิงต่าง ๆ และแสดงส่ิงต่าง ๆ ตามเศษส่วน
ท่ีกำหนด เปรียบเทียบเศษส่วนท่ีตัวเศษเท่ากัน โดยท่ีตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน หาผลบวกและผลลบ 
ของเศษส่วน (กรณีส่วนเท่ากัน) สามารถวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน 

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน เวลา และระยะเวลา เลือกใช้เครื่องมือความยาวท่ี
เหมาะสม วัดและบอกความยาวของส่ิงต่าง ๆ เป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร คาดคะเน
ความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับ
เซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณ์ต่าง ๆ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่
มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร เลือกใช้เครื ่องชั่งที ่
เหมาะสม วัดและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม คาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและ
เป็นขีด เปรียบเทียบน้ำหนักและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัม
กับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม จากสถานการณ์ต่าง ๆ เลือกใช้เครื่องตวงที่เหมาะสม วัดและเปรียบเทียบ
ปริมาตรความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร คาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร และแสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุท่ีมีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิเมตร  

เขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เขียน
ตารางทางเดียวจากข้อมูลท่ีเป็นจำนวนนับ และใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาคำตอบของโจทย์
ปัญหา 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๕๖ 

 

 

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  ๕ มาตรฐาน  ๒๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๕๗ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์๔                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔                                  เวลา ๑๖๐ ชัว่โมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 

อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับท่ีมากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่าง ๆ บอก อ่าน 
และเขียนเศษส่วน จำนวนคละแสดงปริมาณส่ิงต่าง ๆ และแสดงส่ิงต่าง ๆ ตามเศษส่วน จำนวนคละท่ี
กำหนด เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง อ่าน
และเขียนทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงปริมาณของส่ิงต่าง ๆ และแสดงส่ิงต่าง ๆ ตามทศนิยมท่ีกำหนด 
เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่งจากสถานการณ์ต่าง ๆ ประมาณผลลัพธ์ของการ
บวก การลบ การคูณ การหาร จากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและการลบของจำนวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาค่าของตัวไม่
ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก ๒ จำนวน ท่ีมีผลคูณไม่เกิน ๖ หลัก และ
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารท่ีตัวต้ังไม่เกิน ๖ หลัก ตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน ของจำนวนนับ และ ๐ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับท่ีมากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ สร้างโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับ และ ๐ พร้อมท้ังหาคำตอบ หาผลบวก ผล
ลบของเศษส่วนและจำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนและจำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง หาผลบวก ผล
ลบของทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ ๒ ขั้นตอนของ
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง  

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา วัดและสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จำแนกชนิดของมุม  
บอกชื่อมุม ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม สร้างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากเมื่อกำหนดความ
ยาวของด้าน 

ใช้ข้อมลูจากแผนภูมิแท่ง 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  ๔  มาตรฐาน  ๒๒  ตัวชี้วัด 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๕๘ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์๕                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕                                           เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 

เขียนเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ การหา ค.ร.น. ของ
เศษส่วน 

การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก ลบ เศษส่วน (กรณีตัวส่วนไม่เท่ากัน) การคูณและการหาร
เศษส่วน              การบวก ลบ คูณ หารระคนเศษส่วน การประมาณทศนิยม การบวก ลบ ทศนิยม การ
คูณทศนิยมท่ีตัวตั้งและตัวคูณเป็นทศนิยม การหารทศนิยมท่ีตัวตั้งและตัวหารเป็นทศนิยม การบวก ลบ คูณ 
หารระคนทศนิยมได้ 

สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง ท่ีกำหนดให้  การหา
มุมภายในเส้นขนาน จำแนกประเภทของรูปเรขาคณิต การหาความรอบรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ 

การหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นท่ี ความยาวรอบรูป 
 บอกความหมายของร้อยละ การเปล่ียนเศษส่วนเป็นร้อยละ การหาตัวไม่ทราบค่าของร้อยละ 
การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก ท่ีมีการเปล่ียนหน่วยและเขียนในรูป
ทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของ
ภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม
และพื ้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้
ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงท่ีกำหนดให้ จำแนกรูปส่ีเหล่ียมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้าง
รูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ เมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อกำหนดความยาวของเส้น
ทแยงมุม และบอกลักษณะของปริซึม  

ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา และเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลท่ีเป็น
จำนวนนับ  

 
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 ๔ มาตรฐาน  ๑๙  ตัวชี้วัด 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๕๙ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์๖                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖                         เวลา ๑๖๐ ชัว่โมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 

หาตัวประกอบท้ังหมดของจำนวนนับได้ บอกได้ว่าจำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ
ท้ังหมดของจำนวนนับ หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
 เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ จากสถานการณ์ต่าง ๆ เขียนอัตราส่วนแสดงการ
เปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณจากข้อความหรือสถานการณ์ โดยท่ีปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับ            
หาอัตราส่วนท่ีเท่ากับอัตราส่วนท่ีกำหนดให้ หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดย
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวน
คละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ ๒-๓ ขั้นตอน หาผลหารของทศนิยมท่ีตัวหาร
และผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร
ทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ และแสดง
วิธีคิดและหาคำตอบของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  

บอกชนิดของรูปสามเหล่ียม บอกส่วนประกอบของรูปสามเหล่ียม หาความยาวรอบรูปและพื้นท่ี
ของรูปสามเหล่ียม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียม บอกส่วนประกอบของวงกลม หาความยาว
เส้นรอบวงและพื้นท่ีของวงกลม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปวงกลม  

อ่านข้อมูลจากแผนภูมิวงกลมได้ใช้ข้อมูลจากแผนวงกลมในการตอบคำถาม 
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   
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  ๕ มาตรฐาน  ๒๐ ตัวชี้วัด 
 
 

 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๖๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๖๑ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค ๑๑๒๐๑  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑                                                                  เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา  

บอกจำนวนของส่ิงต่าง ๆ แสดงส่ิงต่าง ๆ ตามจำนวนท่ีกำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ โดย
ใช้เครื่องหมาย = ≠ > < เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ ต้ังแต่ ๓ ถึง ๕ จำนวน หาค่าของตัวไม่
ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ 
และ ๐ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ 
และ ๐  

ระบุจำนวนท่ีหายไปในแบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐ และระบุรูปท่ี
หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ท่ีสมาชิกในแต่ละชุดท่ีซ้ำมี ๒ รูป 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ ได้ 
 2. สามารถเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ ได้ 
 3. สามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์
แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ ได้ 
 ๔. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่
เกิน ๑๐๐ และ ๐ ได้ 
 ๕. สามารถระบุจำนวนท่ีหายไปในแบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑, ๕ และ ๑๐ ได้ 
 ๖. การบวกลบจำนวนสองจำนวนท่ีตัวตั้งและตัวบวกไม่เกิน100 และ ไม่มีการกระจาย 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 

 
 

 
 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๖๒ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค ๑๒๒๐๑  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๒                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศกึษาปีที่  ๒                                                                  เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวชิา  

หาค่าตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของ
จำนวนนับ  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณ  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการหาร  หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน ของจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ แสดง
วิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอน ของจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. สามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์
แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐  
 ๒. สามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวน ๑ หลักกับ
จำนวนไม่เกิน ๒ หลักได้ 
 ๓. สามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารท่ีตัวต้ังไม่เกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑ 
หลัก โดยท่ีผลหารมี ๑ หลัก ท้ังหารลงตัวและหารไม่ลงตัวได้ 
 ๔. สามารถหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน ของจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ได้ 
๕. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอน ของจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ได้ 
รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๖๓ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค ๑๓๒๐๑  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๓                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                                                                  เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา  
  แสดงวิธีการบวก ลบ จำนวนท่ีมีตัวตั้งเกิน ๑๐๐,๐๐๐  และสามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกและ                
การลบ  
  แสดงวิธีการคูณจำนวนท่ีมีตัวตั้งต้ังแต่สามหลักขึ้นไปกับตัวคูณต้ังแต่สองหลักขึ้นไปได้   

แสดงวิธีการหารจำนวนท่ีมีตัวหาร ๑ หลักและ๒ หลัก โดยวิธีการหารด้วยวิธีการหารส้ันและหาร
ยาว  

แสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร  
หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณหารระคนของจำนวนนับและแสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ

หารระคน  
  สามารถแสดงวิธีการบวกลบทศนิยม และแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาทศนิยมได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. สามารถบวกลบจำนวนและแสดงวิธีการหาคำตอบการบวกลบจำนวนได้ 
  ๒. สามารถหาผลลัพธ์การคูณจำนวนท่ีมีตัวต้ังต้ังแต่สามหลักขึ้นไปกับตัวคูณต้ังแต่สองหลักขึ้นไป
ได้  ๓. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณจำนวนท่ีมีตัวตั้งต้ังแต่สามหลักขึ้นไปกับตัว
คูณต้ังแต่สองหลักขึ้นไปได้ 

  ๔. สามารถหาคำตอบของการหารด้วยวิธีการหารส้ันและวิธีการหารยาวได้ 

 ๕. สามารถหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณหารระคนของจำนวนนับ 
 ๖. แสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณหารระคน  

  ๗. สามารถจำแนกชนิดของเศษส่วนได้ 
  ๘. สามารถเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินได้ 
  ๙. สามารถเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละได้ 
  ๑๐. สามารถบวกลบ ทศนิยมได้ 

รวม  ๑๐ ผลการเรียนรู้ 

 
 

 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๖๔ 

 

 

คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค ๑๔๒๐๑  เสรมิทกัษะคณิตศาสตร์ ๔                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่  ๔                                                                  เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา  
 หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน ของจำนวนนับ พร้อมท้ังแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาหลายขั้นตอน   
 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปญัหาเกี่ยวการวัด  การช่ัง  การตวงและเวลา   
 สามารถบวกลบคูณหารทศนิยมและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาทศนิยมได้  
 แสดงวิธีการบวกลบเศษส่วนท่ีตัวส่วนไม่เท่ากัน แสดงการคูณคูณ หารเศษส่วน   และแสดงวิธีบวก
ลบคูณหารเศษส่วนระคน   
 แสดงวิธีการแก้สมการอย่างง่าย 
 
ผลการเรียนรู้  
 ๑. สามารถหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน และแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
หลายข้ันตอนได้ 
 ๒. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการวัด  การช่ัง  การตวง  เวลาได้ 
 ๓. สามารถบวกลบคูณหารทศนิยมได้ 
 ๔. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาทศนิยมได้ 
 ๕. สามารถบวกลบเศษส่วนท่ีตัวส่วนท่ีไม่เท่ากันได้ 
 ๖. สามารถคูณ หารเศษส่วนได้ 
 ๗. สามารถบวกลบคูณหารระคนเศษส่วนได้ 
 ๘.สามารถแก้สมการอย่างง่ายได้ 
รวม  ๘  ผลการเรยีนรู้ 

 
 

 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๖๕ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค ๑๕๒๐๑  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๕                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕                                                                  เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา  

เขียนเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหาและการเปลี ่ยนหน่วยความยาวและหน ่วยปริมาตรโดยใช้ว ิธ ีการเทียบ
บัญญัติไตรยางค์ หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจำนวนคละ หาผลคูณของทศนิยมท่ี
ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง หาผลหารท่ีตัวตั้งเป็นจำนวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง และ
ตัวหารเป็นจำนวนนับ ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ 

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก ท่ีมีการเปล่ียนหน่วย และเขียนในรูป
ทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของ
ภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม
และพื ้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้
ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงท่ีกำหนดให้ จำแนกรูปส่ีเหล่ียมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้าง
รูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ เมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อกำหนดความยาวของเส้น
ทแยงมุม และบอกลักษณะของปริซึม  

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถเขียนเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม
ได้ 
 2. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ได้ 
 3. สามารถหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจำนวนคละได้ 
 4. สามารถหาผลคูณของทศนิยมท่ีผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่งได้ 
 5. สามารถหาผลหารท่ีตัวต้ังเป็นจำนวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง และตัวหารเป็น
จำนวนนับ ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่งได้ 

7. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละได้ 
8. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก ท่ีมีการเปล่ียนหน่วย 

และเขยีนในรูปทศนิยมได้ 
9. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและ

ความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากได้ 
10. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมและ

พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนได้ 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๖๖ 

 

 

11. สามารถสร้างรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ เมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือ
เมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุมได้ 

12. สามารถบอกลักษณะของปริซึมได้ 
รวม  12  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๖๗ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค ๑๖๒๐๑  เสรมิทักษะคณิตศาสตร์ ๖                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖                                                                  เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา  
 เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณจากข้อความหรือสถานการณ์ โดยท่ีปริมาณ
แต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับ หาอัตราส่วนท่ีเท่ากับอัตราส่วนท่ีกำหนดให้ หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ
ไม่เกิน ๓ จำนวน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หาผลลัพธ์ของ
การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและ
จำนวนคละ ๒-๓ ขั้นตอน หาผลหารของทศนิยมท่ีตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๓ ขั้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาอัตราส่วน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปญัหาร้อยละ ๒-๓ ขั้นตอน  
 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วยทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม และ
ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม จำแนกรูปสามเหล่ียมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูปสามเหล่ียม
เมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ ระบุรูป
เรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบจากรูปคล่ี และระบุรูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณจากข้อความหรือสถานการณ์ 
โดยท่ีปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับได้ 
 2. สามารถหาอัตราส่วนท่ีเท่ากับอัตราส่วนท่ีกำหนดให ้
 3. สามารถหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน ๓ จำนวนได้ 
 4. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.ได้ 
 5. สามารถหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละได้ 

6. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ ๒-๓ ขั้นตอนได้ 
7. สามารถหาผลหารของทศนิยมท่ีตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่งได้ 
8. สามารถแสดงแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนได้ 
9. สามารถแสดง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ ๒-๓ ขั้นตอนได้ 

รวม  9  ผลการเรียนรู้ 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๖๘ 

 

 

 
 
 
 

 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๖๙ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑                                                                         เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีวิต 
ของสัตว์ในบริเวณท่ีอาศัยอยู่ ระบุลักษณะและหน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์และพืช 
รวมท้ัง                การทำหน้าท่ีร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ อธิบายสมบัติ ท่ีสังเกตได้ของ
วัสดุท่ีใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกัน ชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตาม
สมบัติท่ีสังเกต การเกิดเสียงและทิศทางการเคล่ือนท่ีของเสียง ดาวที่ปรากฏบนท้องฟา้ในเวลากลางวันและ
กลางคืน และสาเหตุท่ีมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน  ลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะ
เฉพาะตัวท่ีสังเกต โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การ
สืบค้นข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การอธิบาย อภิปราย และการสร้าง
แบบจำลอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 แสดงลำดับข้ันตอนการทำงานหรือการแกป้ัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ  สัญลักษณ์  หรือข้อความ  
การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย  โดยใช้ซอฟแวร์หรือการส่ือ  การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง  จัดหมวดหมู่ 
ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้
คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบ้ืองต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม 
 
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  

รวม  ๗ มาตรฐาน ๑๕ ตัวชี้วัด 
 

 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๗๐ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๒                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศกึษาปีท่ี ๒                                                                       เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการแสงและน้ำเพื่อการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
ลักษณะของส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต สมบัติของวัสดุ สมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุท่ีเกิดจากการนำวัสดุมาผสม
กัน                         และการนำสมบัติของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุในชีวิตประจำวัน ประโยชน์
ของการนำวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การเคล่ือนท่ีของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง การมองเห็นวัตถุ 
อันตรายจากการมองวัตถุท่ีอยู่ในบริเวณท่ีมีแสงสว่างไม่เหมาะสม โดยเสนอแนะแนวทางการป้องกัน
อันตราย ส่วนประกอบของดิน ชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์  การใช้
ประโยชน์จากดิน   โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์               การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ 
ตรวจสอบ การสืบค้นขอ้มูล การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์  การอธิบาย  อภิปราย  และ
การสร้างแบบจำลอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ  สัญลักษณ์ หรือข้อความ  
การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย  โดยใช้ซอฟแวร์หรือการส่ือ  การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง  จัดหมวดหมู่ 
ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้
คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบ้ืองต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม 

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ว ๑.๒  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓  
ว ๑.๓  ป.๒/๑    
ว ๒.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ 
ว ๒.๓  ป.๒/๑ , ป.๒/๒  
ว ๓.๒  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
ว ๔.๒   ป.๒/๑,  ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ 

รวม  ๖ มาตรฐาน  ๑๖ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๗๑ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๓                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๓                                                                        เวลา   ๘๐  ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต การเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ ประโยชน์ของ
อาหาร น้ำ และอากาศ  การดูแลตนเองและสัตว์อย่างเหมาะสม วัฏจักรชีวิตของสัตว์และคุณค่าของสัตว์ 
ส่วนประกอบของวัตถุ การเปล่ียนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง แรงท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส แรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ การดึงดูด
ระหว่างแม่เหล็กกับวัตถุ  ขั้วแม่เหล็ก การเปล่ียนพลังงาน การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และแหล่ง
พลังงานในการผลิตไฟฟ้า ประโยชน์และโทษของไฟฟ้า วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย  
เส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน การกำหนดทิศ  ความสำคัญของดวง
อาทิตย์ต่อส่ิงมีชีวิต  ส่วนประกอบของอากาศ ความสำคัญของอากาศ  ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อ
ส่ิงมีชีวิต การปฏิบัติตนในการลดมลพิษทางอากาศ การเกิดลม  ประโยชน์และโทษของลม  โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การ
เปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การอธิบาย อภิปราย และการสร้างแบบจำลอง เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา แสดงอัลกอริทึมในการทำงาน แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้
ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือส่ือตรวจหาข้อผิดพลาดและ
แก้ไข ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม  ประเมนิ นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 
 
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 ๔.๒   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕ 

รวม  ๗ มาตรฐาน  ๒๕  ตัวชี้วัด 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๗๒ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๔                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                                      เวลา   ๑๖๐  ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์  หน้าท่ีของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอก  ส่วนประกอบของพืชดอก                      
ความแตกต่างชองลักษณะส่ิงมีชีวิตกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและสัตว์ จำแนกพืชออกเป็นพืช
ดอก และพืชไม่มีดอก จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะ
ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เล้ือยคลาน กลุ่มนก และกลุ่ม
สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม  ตัวอย่างของสัตว์ในแต่ละกลุ่ม  สมบัติทางกายภาพของวัสดุ การนำสมบัติของวัสดุไป
ใช้ในชีวิตประจำวันสมบติัทางกายภาพของวัสดุ สมบัติของสสาร  มวล  และปริมาตรของสสาร เครื่องมือท่ี
ใช้วัดมวลและปริมาตรของสสาร ผลของแรงโน้มถ่วงท่ีมีต่อวัตถุ การใช้เครื่องช่ังสปริง  มวลของวัตถกุับการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุ วัตถุท่ีเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง  วัตถุทึบแสง แบบรูปเส้นทางการขึน้และตก
ของดวงจันทร์ การเปล่ียนแปลงและการพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์  องค์ประกอบของระบบ
สุริยะ  และการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  
การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  เปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การอธิบาย อภิปราย 
และการสร้างแบบจำลอง เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน   
 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา  การทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย 
ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือส่ือ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข ใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น   
 
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,  ป.๔/๕  

รวม  ๗ มาตรฐาน  ๒๑ ตัวชี้วัด 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๗๓ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๕                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                                      เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวชิา 

ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างและลักษณะของส่ิงมีชีวิต การดำรงชีวิต ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิต                            
กับการดำรงชีวิต การปรับตัวของส่ิงมีชีวิตในแต่ละแหล่งท่ีอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต                               
และความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต  โซ่อาหาร  หน้าท่ีของส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค                   
คุณค่าของส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อการดำรงชีวิต การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการ
ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก ลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่ การเปล่ียนสถานะของสสาร การ
ละลายของสารในน้ำ  
 การเปล่ียนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมี การเปล่ียนแปลงท่ี ผันกลับได้                              
และการเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับไม่ได้  แรงท่ีกระทำต่อวัตถุ  แรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกัน                             
การใช้เครื่องช่ังสปริงวัดแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ  แรงเสียดทาน  แรงเสียดทานและแรงท่ีกระทำต่อวัตถุในแนว
เดียวกัน เสียงและการได้ยินเสียง  การเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ เสียงค่อย การวัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัด
ระดับเสียงการหลีกเล่ียงและลดมลพิษทางเสียง  ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์  การใช้แผนท่ีดาว  ตำแหน่ง
และเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าใน
รอบปี ปริมาณน้ำในแต่ละแหล่งน้ำ  คุณค่าของน้ำ  การใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ วัฏจักรน้ำ 
กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ  โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  การเปรียบเทียบข้อมูล
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ การอธิบาย อภิปราย และการสร้างแบบจำลอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหา
อย่างง่าย การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล 
ติดต่อส่ือสารและทำงานร่วมกัน ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล รวบรวม ประเมิน นำเสนอ ข้อมูล             
และสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต เพื่อแก้ปญัหาในชีวิตประจำวัน  ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม 
 
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   



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๗๔ 

 

 

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

รวม  ๘ มาตรฐาน  ๓๒ ตัวชีวั้ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๗๕ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๖                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖                                                                      เวลา  ๑๖๐   ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์  สารอาหาร ประโยชน์ของสารอาหาร การเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม                   
กับเพศและวัย  และความปลอดภัยต่อสุขภาพ  ระบบย่อยอาหาร หน้าท่ีของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร 
การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร  ความสำคัญของระบบย่อยอาหาร การดูแลรักษาอวัยวะในระบบ
ย่อยอาหาร  การแยกสารผสม การหยบิออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการ
ตกตะกอน การแยกสารในชีวิตประจำวัน การเกิดแรงไฟฟ้าจากการขัดถูของวัตถุ  ส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย การต่อวงจรไฟฟ้าอนุกรมและแบบขนาน  การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน 
การเกิดเงามืด เงามัว  สุริยุปราคาและจันทรุปราคา พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศและการใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน  การเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร วัฏจักรหิน  ประโยชน์ของหินและแร่ใน
ชีวิตประจำวัน  การเกิดซากดึกดำบรรพ์  สภาพแวดล้อมในอดีต การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม  ผล
ของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย ลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝ่ัง ดินถล่ม  
สึนามิ  แผ่นดินไหว  ผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย  การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ  การเกิดแก๊สเรือนกระจก ปรากฏการณ์เรือนกระจก ผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจก  
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  
การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การอธิบาย อภิปราย และการสร้างแบบจำลอง  เพื่อให้
เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์มีจริยธรรม  คุณธรรมละค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย              
การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ  และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข                   
ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้  รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ ท่ี
หลากหลาย  เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิ
และหน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบคุคลท่ีไม่เหมาะสม 
 
 

มาตรฐาน/ตัวชีวั้ด 
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.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘   
ว ๓.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒ 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๗๖ 

 

 

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

รวม ๗ มาตรฐาน  ๓๐ ตัวชี้วัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๗๗ 

 

 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๗๘ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว ๑๑๒๐๑  Coding                              กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑                                                                  เวลา ๔๐ ชัว่โมง 

 
คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม ได้โดยตรวจสอบคำส่ังท่ีแจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามท่ีต้องการ ให้ตรวจสอบ
การทำงานทีละคำส่ังซอฟต์แวร์  หรือส่ือท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น ใช้บัตรคำส่ังแสดงการเขียน
โปรแกรม, Code.org Coding นั้น ประกอบด้วยศาสตร์จากหลาย ๆ องค์ความรู้มาผสมกัน ไม่ว่าจะเป็น 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และยังสามารถประยุกต์ผสมผสาน กับศาสตร์แขนงอื่นได้อย่างไร้
ขอบเขต 
 นอกจากนี้ การ Coding หรือเขียนโปรแกรมคำส่ังนั้นจะฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการคิดอย่างเป็น
ระบบ การวิเคราะห์และแก้ปัญหา การวางระบบแบบแผนเพื่อส่ังงาน เช่น การจะส่ังให้หุ่นยนต์เคล่ือนท่ี 
จะต้องเขียนคำส่ังให้หุ่นยนต์ยกขา ก้าวขา และเคล่ือนท่ีไปข้างหน้าทีละขั้นตอน เป็นต้น 
 
ผลการเรียนรู้  

๑. สามารถแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถกู การเปรียบเทียบ 
๒. สามารถแสดงลำดับข้ันตอนการทำงานหรือแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยภาพ สัญลักษณ์หรือ

ข้อความ 
๓. สามารถแสดงลำดับข้ันตอนการทำงานหรือแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยภาพ สัญลักษณ์หรือ

ข้อความ 
๔. สามารถแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก  

รวม   ๔ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๗๙ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว ๑๒๒๐๑  Coding                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒                                                                 เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 

 
คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม ได้โดยตรวจสอบคำส่ังท่ีแจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามท่ีต้องการให้ตรวจสอบ
การทำงานทีละคำส่ังซอฟต์แวร์ หรือส่ือท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น ใช้บัตรคำส่ังแสดงการเขียน
โปรแกรม, Code.org Coding นั้น ประกอบด้วยศาสตร์จากหลาย ๆ องค์ความรู้มาผสมกัน ไม่ว่าจะเป็น 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และยังสามารถประยุกต์ผสมผสานกับศาสตร์แขนงอื่นได้อย่างไร้
ขอบเขต 
 นอกจากนี้ การ Coding หรือเขียนโปรแกรมคำส่ังนั้นจะฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการคิดอย่างเป็นระบบ 
การวิเคราะห์และแก้ปัญหา การวางระบบแบบแผนเพื่อส่ังงาน เช่น การจะส่ังให้หุ่นยนต์เคล่ือนท่ี จะต้อง
เขียนคำส่ังให้หุ่นยนต์ยกขา ก้าวขา และเคล่ือนท่ีไปข้างหน้าทีละขัน้ตอน เป็นต้น 

 

ผลการเรียนรู้  
 ๑. สามารถแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบได้ 
 ๒. สามารถแสดงลำดับข้ันตอนการทำงานหรือแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ 

๓. สามารถแสดงลำดับข้ันตอนการทำงานหรือแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ 
  
รวม   ๓ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๘๐ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว ๑๓๒๐๑  Coding                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓                                                                  เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 
  
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน  
ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย การเขียนชุดคำส่ังหรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในรูปโค้ด (Code) เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและทำในส่ิงท่ีผู้เขียนโค้ดต้องการ  ตรวจหา
ข้อผิดพลาด เน้นท่ีจะพัฒนาความคิดท่ีเป็นระบบ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล หลักการวางลำดับขั้นตอน
การคิด กระบวนการ เพื่อบูรณาการกับชีวิต และศาสตร์อื่นๆ โดยต้องการให้นักเรียน คิดแบบเป็นระบบ รู้
ลำดับขั้นตอน (อัลกอริทึม) การวางทางเลือก การทำงานท่ีเป็นกระบวนการ มีเหตุผล รู้แนวทางการ
แก้ปัญหา โค้ดด้ิง (Coding) เป็นทักษะท่ีช่วยให้เด็กสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยนำโปรแกรมScratch 
(อ่านว่า สะ - แครช) เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ท่ีผู้เรียนสามารถสร้างช้ินงานได้อย่างง่าย เช่น นิทาน
ท่ีสามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ ภาพเคล่ือนไหว เกม ดนตรี และศิลปะ และเมื่อสร้างเป็นช้ินงานเสร็จแล้ว 
สามารถนำช้ินงานท่ีสร้างสรรค์นี้ แสดง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้ ทำให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้หลักการและแนวคิดการโปรแกรมไปพร้อมๆ กับการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล  
 
ผลการเรียนรู้  
 ๑. สามารถอธิบายทักษะเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาได้ 
 ๒. สามารถอธิบายการออกแบบการเขียนโปรแกรมได้ 
 ๓. สามารถอธิบายชุดคำส่ังของโปรแกรมได้ 
 ๔. สามารถบอกลำดับข้ันตอนของอัลกอริทึมได้ 
 ๕ สามารถอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch ได้ 
 ๖. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลได้ 
 ๗. สามารถดูแลรักษาอุปกรณและใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม  
 
รวม   ๗  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๘๑ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว ๑๑๒๐๑  Coding                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔                                                                 เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 

 
คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน  
ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย การเขียนชุดคำส่ังหรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในรูปโค้ด (Code) เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและทำในส่ิงท่ีผู้เขียนโค้ดต้องการ  ตรวจหา
ข้อผิดพลาด เน้นท่ีจะพัฒนาความคิดท่ีเป็นระบบ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล หลักการวางลำดับขั้นตอน
การคิด กระบวนการ เพื่อบรูณาการกับชีวิต และศาสตร์อื่นๆ โดยต้องการให้นักเรียน คิดแบบเป็นระบบ รู้
ลำดับขั้นตอน (อัลกอริทึม) การวางทางเลือก การทำงานท่ีเป็นกระบวนการ มีเหตุผล รู้แนวทางการ
แก้ปัญหา โค้ดด้ิง (Coding) เป็นทักษะท่ีช่วยให้เด็กสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยนำโปรแกรมScratch 
(อ่านว่า สะ - แครช) เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ท่ีผู้เรียนสามารถสร้างช้ินงานได้อย่างง่าย 
แลกเปล่ียนความคิดเหน็ร่วมกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการและแนวคิดการโปรแกรม
ไปพร้อมๆ กับการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผลการเขียนคำส่ังให้ Scratch สร้างรูปเรขาคณิต เช่น รูป สาม
เหลียม ส่ีเหล่ียม หรือวงกลม และสร้างสรรค์ช้ินงานได้ 
  
 
ผลการเรียนรู้  
 ๑. สามารถอธิบายทักษะเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาได้ 
 ๒. สามารถอธิบายการออกแบบการเขียนโปรแกรมได้ 
 ๓. สามารถอธิบายชุดคำส่ังของโปรแกรมได้ 
 ๔. สามารถบอกลำดับขั้นตอนของอัลกอริทึมได้ 
 ๕ สามารถอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch ได้ 
 ๖.สามารถสร้างช้ินงานด้วยโปรแกรม Scratch  ได้ 
 ๗. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลได้ 
 ๘. สามารถดูแลรักษาอุปกรณและใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม  
รวม   ๘  ผลการเรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๘๒ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว ๑๕๒๐๑  Coding                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕                                                                    เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 

 
คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน  
ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย โค้ดด้ิง (Coding) คือ การเขียนชุดคำสั่งหรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปโค้ด (Code) เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและทำในสิ่งที่ผู้เขียนโค้ดต้องการ หรือกล่าวง่าย ๆ คือ "โค้ดด้ิง" เป็นการ
เขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยภาษาหรือรหัส (Code) ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ เช่น ภาษา Python, JavaScript และ C  
กระบวนการแก้ปัญหา ท่ีสามารถอธิบายการทำงานเป็นขั้นตอนท่ีชัดเจนเมื่อนำเข้าอะไร แล้วจะต้องได้ผล
ลัพธ์เช่นไร กระบวนการนี้ประกอบด้วย วิธีการเป็นขั้นๆและมีส่วนท่ีต้องทำแบบวนซ้ำ แสดงขั้นตอนการ
ทำงาน  โดยใช้สัญลักษณ์รูปภาพเป็นตัวส่ือความหมายรูปภาพแต่ละรูปจะมีความหมายเฉพาะตัว และใช้
ลูกศรกำหนดทิศทางการทำงานในแต่ละขั้นตอน  โดยใช้โปรแกรม Scratch (สะ-แครช) มีลักษณะเป็น
บล็อกโปรแกรม (Block) นำมาต่อกันเพื่อสร้างรหัสคำส่ัง(Code) เพื่อส่ังให้โปรแกรม Scratch ทำงานตามท่ี
ได้เขยีนโปรแกรมสามารถนำมาใช้พัฒนาซอฟต์แวร์เชิงสร้างสรรค์ เช่น นิทานท่ีสามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ 
ภาพเคล่ือนไหว เกม ดนตรี และศิลปะได้เรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์ และแนวคิดการเขียนโปรแกรมไป
พร้อมๆ กับการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล เป็นระบบ และเกิดการทำงานร่วมกัน  
  
ผลการเรียนรู้  
 ๑. สามารถอธิบายทักษะเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาได้ 
 ๒. สามารถอธิบายการออกแบบการเขียนโปรแกรมได้ 
 ๓. สามารถอธิบายชุดคำส่ังของโปรแกรมได้ 
 ๔. สามารถบอกลำดับข้ันตอนของอัลกอริทึมได้ 
 ๕ สามารถอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch ได้ 
 ๖.สามารถสร้างช้ินงานด้วยโปรแกรม Scratch  ได้ 
 ๗.สามารถออกแบบความคิดสร้างสรรค์ ได้ 
 ๘. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลได้ 
 ๙. สามารถดูแลรักษาอุปกรณและใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม  
รวม   ๙  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๘๓ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว ๑๖๒๐๑  Coding                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖                                             เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 

 
คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน  
ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย โค้ดด้ิง (Coding) คือ การเขียนชุดคำส่ัง
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปโค้ด (Code) เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและทำในส่ิงท่ีผู้เขียนโค้ดต้องการ 
หรือกล่าวง่าย ๆ คือ "โค้ดด้ิง" เป็นการเขียนคำส่ังให้คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยภาษาหรือรหัส (Code) ท่ี
คอมพิวเตอร์เข้าใจ เช่น ภาษา Python, JavaScript และ C  กระบวนการแก้ปัญหา โปรแกรม Scratch 
(สะ-แครช) มีลักษณะเป็นบล็อกโปรแกรม (Block) นำมาต่อกันเพื่อสร้างรหัสคำส่ัง(Code) เพื่อส่ังให้
โปรแกรม Scratch ทำงานตามท่ีได้เขียนโปรแกรมสามารถนำมาใช้พัฒนาซอฟต์แวร์เชิงสร้างสรรค์ เช่น 
นิทานท่ีสามารถโต้ตอบกับผู้อ่ านได้ ภาพเคล่ือนไหว เกม ดนตรี และศิลปะได้เรียนรู้ห ลักการทาง
คณิตศาสตร์  และนำ KidBright บอร์ดท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบ  และการคิดเชิง
สร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play บอร์ดถูกออกแบบให้มีการแสดงผลและ
เซนเซอร์แบบง่าย ซึ่งจะทำงานสอดคล้องกับชุดคำส่ังควบคุมการทำงาน โดยผู้เรียนสามารถออกแบบและ
สร้างชุดคำส่ังแบบ Block-structured Programming ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและแนวคิดการ
เขียนโปรแกรมไปพร้อมๆ กับการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล เป็นระบบ และเกิดการทำงานร่วมกัน 
   
ผลการเรียนรู้  
 ๑. สามารถอธิบายทักษะเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาได้ 
 ๒. สามารถอธิบายการออกแบบการเขียนโปรแกรมได้ 
 ๓. สามารถอธิบายชุดคำส่ังของโปรแกรมได้ 
 ๔. สามารถบอกลำดับข้ันตอนของอัลกอริทึมได้ 
 ๕ สามารถอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch ได้ 
 ๖.สามารถสร้างช้ินงานด้วยโปรแกรม Scratch  ได้ 
 ๗.สามารถออกแบบความคิดสร้างสรรค์ ได้ 
 ๘.สามารถใช้โปรแกรม Kidbright ได้ 
 ๙.สามารถเขียนคำส่ัง Kidbright ได้ 
 ๑๐. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลได้ 
 ๑๑. สามารถดูแลรักษาอุปกรณและใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม  
รวม   ๑๑  ผลการเรยีนรู้ 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๘๔ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๘๕ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๑              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  ๑                                         เวลา   ๘๐   ช่ัวโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 

บอกพุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาท่ีตนนับถือโดยสังเขป ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการ
ดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด บอก
ความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของ
สมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด บำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนับถือ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศา
สนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามท่ีกำหนดได้
ถูกต้อง  

ระบุสินค้าและบริการท่ีใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันท่ี
ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด 
อธิบายเหตุผลความจำเป็นท่ีคนต้องทำงานอย่างสุจริต 

จำแนกส่ิงแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ระบุความสัมพันธ์ของ
ตำแหน่ง ระยะ ทิศของส่ิงต่าง ๆ ใช้แผนผังแสดงตำแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ในห้องเรียน สังเกตและบอกการ
เปล่ียนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน บอกส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดตามธรรมชาติท่ีส่งผลต่อความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ สังเกตและเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมเพื่อการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม มีส่วนร่วม
ในการดูแลส่ิงแวดล้อมท่ีบ้านและห้องเรียน  
       
มาตรฐาน/ตัวชีวั้ด   
 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 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 
 ส ๕.๒  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
รวม  ๖ มาตรฐาน  ๑๘ ตัวชี้วัด 

 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๘๖ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๒              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒                                           เวลา   ๘๐   ช่ัวโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 

บอกความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ สรุปพุทธประวัติต้ังแต่ประสูติ
จนถึงการออกผนวช หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด บอกความหมาย 
ความสำคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด ช่ืนชมการทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียนตาม
หลักศาสนา เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีกำหนด บอกช่ือศาสนา ศาสดา และความสำคัญของ
คัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ และศาสนาอื่น ๆ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ี
กำหนดได้ถูกต้อง ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง  

ระบุทรัพยากรท่ีนำมาผลิตสินค้าและบริการท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน บอกท่ีมาของรายได้และ
รายจ่ายของตนเองและครอบครัว บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง สรุปผลดีของการใช้จ่ายท่ีเหมาะสมกับ
รายได้และการออม อธิบายการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการโดยวิธีต่าง ๆ บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขาย 

ระบุส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ และท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรียน ระบุ
ตำแหน่งและลักษณะทางกายภาพของส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏในแผนผัง แผนท่ี รูปถ่าย และลูกโลก สังเกตและ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ท่ีทำให้เกิดปรากฏการณ์ อธิบายความสำคัญของ
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึน้ จำแนกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีใช้แล้วไม่หมดไป ท่ีใช้แล้ว
หมดไป และสร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้อย่างคุ้มค่า อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของ
มนุษย ์มีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
 
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 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 
รวม  ๖ มาตรฐาน  ๒๒ ตัวชีวั้ด 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๘๗ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ๓               กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓                                    เวลา   ๘๐   ช่ัวโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 

อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะท่ีเป็นรากฐานสำคัญของ
วัฒนธรรมไทย สรุปพุทธประวัติต้ังแต่การบำเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน หรือประวัติของศาสดาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีกำหนด ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศา
สนิกชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด บอกความหมาย ความสำคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตน
นับถือ แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรม
ของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด บอกชื่อ ความสำคัญ
และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนาอื่น ๆ ปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมต่อสาวก ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง เห็นคุณค่า 
และปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง แสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 

จำแนกความต้องการและความจำเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการดำรงชีวิต วิเคราะห์การ
ใช้จ่ายของตนเอง อธิบายได้ว่าทรัพยากรท่ีมีอยู่จำกัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ บอก
สินค้าและบริการท่ีรัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน บอกความสำคัญของภาษีและบทบาทของ
ประชาชนในการเสียภาษี อธิบายเหตุผลการแข่งขนัทางการค้า ท่ีมีผลทำให้ราคาสินค้าลดลง 

สำรวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนโดยใช้แผนผัง แผนท่ี และรูปถ่าย เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง วาดแผนผังเพื่อแสดงตำแหน่งท่ีต้ังของสถานท่ีสำคัญในบริเวณ
โรงเรียนและชุมชน เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน อธิบายการใช้
ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ และการ
ประกอบอาชีพ อธิบายสาเหตุท่ีทำให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ อธิบายความแตกต่างของลักษณะเมืองและ
ชนบท อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกบัการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน มีส่วนร่วมใน
การจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
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 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 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๘๘ 

 

 

 ส ๕.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/๖  
รวม  ๖ มาตรฐาน  ๒๔ ตัวชี้วัด 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๘๙ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ๔               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชัน้ประถมศกึษาปีที่  ๔                                                   เวลา   ๘๐   ชัว่โมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 

อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของศา
สนิกชน สรุปพุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่
กำหนด เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า 
และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามท่ีกำหนด แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด ช่ืนชมการทำความดีของ
ตนเอง บคุคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามหลักศาสนา พร้อมท้ังบอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติ ท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ เพื่อการอยู่
ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันท์ อธิบายประวัตศิาสดาของศาสนาอื่น ๆ โดยสังเขป อภิปรายความสำคัญ 
และมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนับถือ มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี 
ตามท่ีกำหนด ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง  

ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ บอกสิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน์ของ
ตนเองในฐานะผู้บริโภค อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง 
อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน อธิบายหน้าท่ีเบ้ืองต้นของเงิน 

สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพในจังหวัดของตน ด้วยแผนท่ีและรูปถ่าย ระบุแหล่ง
ทรัพยากรและสถานท่ีสำคัญในจังหวัดของตนด้วยแผนท่ีและรูปถ่าย อธิบายลักษณะทางกายภาพท่ีส่งผลต่อ
แหล่งทรัพยากรและสถานท่ีสำคัญในจังหวัด วิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
ของคนในจังหวัด อธิบายการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมในจังหวัด และผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง นำเสนอ
แนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อมในจังหวัด 
 
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 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 
รวม  ๖ มาตรฐาน  ๒๒ ตัวชีวั้ด 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๙๐ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๑๕๑๐๑  สังคมศกึษา ศาสนาฯ๕               กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕                                          เวลา   ๘๐   ช่ัวโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 

วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะท่ีเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย สรุปพุทธประวัติต้ังแต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจสำคัญ 
หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด เห็นคุณค่า และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด อธิบายองค์ประกอบ และ
ความสำคัญของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติ
ตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่
กำหนด เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ 
เพื่อการพัฒนาตนเองและส่ิงแวดล้อม จัดพิธีกรรมตามศาสนาท่ีตนนับถืออย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และ
ปฏิบัติตนถูกต้อง ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนด และอภิปราย
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี ตามท่ีกำหนด  

อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน อธิบายหลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ 
อธิบายบทบาทหน้าท่ีเบ้ืองต้นของธนาคาร จำแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม  

สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตนด้วยแผนท่ีและรูปถ่าย อธิบาย
ลักษณะทางกายภาพที่ส ่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาคของตน วิเคราะห์
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อลักษณะการต้ังถิน่ฐานและการย้ายถิน่ของประชากรในภูมิภาคของตน 
วิเคราะห์อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตในภูมิภาคของตน นำเสนอ
ตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทำลายส่ิงแวดล้อม และเสนอแนวทางในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคของตน 
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 ๓.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓ 
ส ๓.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒ 
ส ๕.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒ 
ส ๕.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓ 

รวม  ๖ มาตรฐาน  ๒๐ ตัวชีวั้ด 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๙๑ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๖              กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศกึษาปีที่  ๖                                          เวลา   ๘๐   ชัว่โมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 

วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ หรือความสำคัญของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ สรุปพุทธประวัติต้ังแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีกำหนด เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก 
เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด วิเคราะห์ความสำคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด 
ช่ืนชมการทำความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตเจริญปัญญา มีสติท่ี เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีกำหนด ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถอื เพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและส่ิงเสพติด อธิบายหลักธรรมสำคัญของศาสนาอื่น 
ๆ โดยสังเขป อธิบายลักษณะสำคัญของศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆ และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีต่าง ๆ ในศาสนสถาน และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดีตามท่ีกำหนด อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี  
พิธีกรรม และกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาตามท่ีกำหนด และปฏิบัติตนได้ถกูต้อง แสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 

อธิบายบทบาทของผู้ผลิตท่ีมีความรับผิดชอบ อธิบายบทบาทของผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทัน บอกวิธีและ
ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และ
รัฐบาล ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 

สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ด้วยแผนท่ี รูปถ่ายทางอากาศ 
และภาพจากดาวเทียม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย เพื่อ
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ กับลักษณะกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของประเทศไทยในอดีต
กับปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง นำเสนอตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและ
ทำลายทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม และเสนอแนวทางในการจัดการท่ียั่งยืนในประเทศไทย 
 
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 ๓.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
 ส ๓.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒ 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๙๒ 

 

 

 ส ๕.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒ 
 ส ๕.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
รวม  ๖ มาตรฐาน  ๒๓ ตัวชีวั้ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๙๓ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์๑                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑                                                    เวลา   ๔๐   ชั่วโมง
  
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและใช้ปฏิทินในการบอกวัน เดือน ปี ท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมี ท้ังระบบสุริยคติและ
จันทรคติ คำท่ีแสดงช่วงเวลาเพื่อใช้เล่าเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ เดือนนี้ ตอนเช้า ตอนกลางวัน ตอนเย็น 
ตอนค่ำ และเรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาท่ีเกิดขึ้น โดยใช้ทักษะการสังเกต การบอก
เล่า การเช่ือมโยง เพื่อให้สามารถใช้เวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณ์ในปัจจุบันและใช้คำแสดงช่วงเวลา
เรียงลำดับเหตุการณ์ท่ีเกดิขึ้นได้ 

รู้วิธีสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่ายๆโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้องและการ
บอกเล่าเรื่องราวที่สืบค้นได้ โดยใช้ทักษะการสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุปความ การเล่าเรื่อง เพื่อ
ฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราวจากแหล่งข้อมูล(เช่นบุคคล)และบอก
เล่า ข้อเท็จจริงท่ีค้นพบได้อย่างน่าสนใจ 

ศึกษาการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมส่ิงของเครื่องใช้หรือการดำเนินชีวิตของตนเองในสมัย                   
ปัจจุบัน กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายท่ีเป็นรูปธรรมและใกล้ตัวผู้เรียน เตารีด (การรีดผ้าด้วยเตาถ่านกับ
เตาไฟฟ้า) หม้อหุงข้าว (การหุงข้าวท่ีเช็ดน้ำด้วยฟืนหรือถ่านกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า) เกวียนกับรถยนต์ (การ
เดินทาง) ถนน บ้านเรือน การใช้ควายไถนากับรถไถนา รวมท้ังเหตุการณ์สำคัญของครอบครัวท่ีเกิดขึ้นใน
อดตีท่ีมีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน ( การย้ายบ้าน การย้ายโรงเรียน การเล่ือนช้ันเรียน การได้รับรางวัล 
การสูญเสียบุคคลสำคัญของครอบครัว) โดยใช้ทักษะการสังเกต การใช้เหตุผล การเปรียบเทียบ การ
แยกแยะ การยกตัวอย่าง และการบอกเล่า เพื่อให้เข้าใจการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาและความสำคัญของ
อดีตท่ีมีต่อปัจจุบนัและอนาคต สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศึกษาความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ ธงชาติ เพลงชาติ เพลง
สรรเสริญพระบารมี ภาษาไทย อักษรไทย มารยาทไทย อาหารไทย การแต่งกายแบบไทย วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ รวมท้ังรู้จักสถานท่ีสำคัญซึ่งเป็น
แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน  ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภัณฑ์ และส่ิงท่ีเป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ท่ีใกล้ตัว
ผู้เรียนและเห็นเป็นรูปธรรม โดยใช้ทักษะการสังเกต การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การอธิบาย การ
ปฏิบั ติตนอย่างถูกต้อง เพื่อก่อให้ เกิดความรักและความภาคภูมิ ใจในความเป็นไทย ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ ภูมิใจในสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ตระหนักและเห็นคุณค่าท่ีจะธำรงรักษา
และสืบทอดต่อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
          ส ๔.๑      ป ๑/๑ ,  ป ๑/๒ ,  ป ๑/๓ 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๙๔ 

 

 

          ส ๔.๒      ป ๑/๑ ,  ป ๑/๒    
          ส ๔.๓      ป ๑/๑ ,  ป ๑/๒ ,  ป ๑/๓ 
รวม  ๓  มาตรฐาน    ๘   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๙๕ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์๒                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศกึษาปีท่ี  ๒                                            เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 รู้จักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติท่ีปรากฏในปฏิทินท่ีแสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและ
ปัจจุบัน รวมท้ัง การใช้คำท่ีแสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้, เดือนนี้            
เดือนก่อน  เดือนหน้า, ปีนี้ ปีก่อน ปีหน้า ในการอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยใช้ทักษะการสังเกต การ
สอบถาม เช่ือมโยง เรียงลำดับ  การเล่าเรื่อง  การรวบรวมข้อมูล การอธิบาย  เพื่อให้สามารถใช้วันเวลา
เรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญได้ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลัง 
 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวโดยใช้หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  ภาพถ่าย สูติบัตร    
ทะเบียนบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้   มาอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ   และวิธีสืบค้นข้อมูลในชุมชนอย่างง่าย ๆ ใน
เรื่องเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน  ทางด้านการ
ประกอบอาชีพ การแต่งกาย การส่ือสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน เข้าใจสาเหตุและผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ท่ีสืบค้นได้โดยใช้เส้นเวลา  
ฝึกทักษะการสอบถาม การสังเกต การวิเคราะห์  การอธิบายอย่างมีเหตุมีผล ทำผังความคิดและการจัด
นิทรรศการ  เพื่อให้เข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์ใน เรื่องเกี่ยวกับการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์สืบค้น
เรื่องราวในอดีต  และเข้าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามกาลเวลา อย่างต่อเนื่อง   มีความเข้าใจชุมชนท่ีมี
ความแตกต่างและสามารถปรับตัวอยู่ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ศึกษา สืบค้นประวัติและผลงานของบุคคลท่ีทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ ในด้านการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม /การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงโดยสังเขป  รวมท้ังวัฒนธรรมไทย 
ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทยท่ีภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้  การทำความเคารพแบบไทย  ประเพณี
ไทย ศิลปะไทย ดนตรีไทย โดยใช้ทักษะการสืบค้นการสังเกต  การอ่าน การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  
การใช้เหตุผล การอธิบาย และการนำเสนอ  เพื่อให้เห็นคุณค่าและแบบอย่างการกระทำความดีของบรรพ
บุรุษท่ีได้สร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่นและประเทศ  เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
วัฒนธรรมไทย ภูมิปญัญาไทย และธำรงความเป็นไทย 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/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  

รวม  ๓  มาตรฐาน   ๖   ตัวชี้วัด 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๙๖ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์๓                       กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓                                          เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในปฏิทิน ได้แก่ พุทธศักราช คริสต์ศักราช                      
(ถ้าเป็นชาวมุสลิม ให้ศึกษาฮิจเราะห์ศักราชด้วย) วิธีการเทียบคริสต์ศักราชกับพุทธศักราช  และใช้ศักราช
ในการบันทึกเหตุการณ์สำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว ปีเกิดของผู้เรียน เหตุการณ์สำคัญของ
ตนเอง และครอบครัว โดยใช้ทักษะการเปรียบเทียบ การคำนวณ การเช่ือมโยง การอธิบาย เพื่อให้มพีื้นฐาน
ในการศึกษาเอกสารท่ีแสดงเหตุการณ์ตามกาลเวลา สามารถเรียง ลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์
ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลังอันเป็นทักษะท่ีจำเป็นในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
รูปภาพ  แผนผังโรงเรียน  แผนท่ีชุมชน  ห้องสมุดโรงเรียน  แหล่งโบราณคดี – ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น  
สามารถใช้เส้นเวลา  (Timeline)  ลำดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน  โดยใช้ทักษะการสำรวจ  
การสังเกต  การสอบถาม  การอ่าน  การฟัง  การเล่าเรื่อง  การสรุปความ  เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราวรอบตัวอย่างง่าย ๆ โดยการใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวขอ้ง  
สามารถนำเสนอเรื่องราวที่ค้นพบได้ตามลำดับเวลา 
 ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการต้ังถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ปัจจัยท่ีทำให้เกิดวัฒนธรรมและ
ประเพณีในชุมชน  ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์( ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร) และปัจจัย
ทางสังคม (ความเจริญทางเทคโนโลยี เช้ือชาติ ศาสนา ความเช่ือ การคมนาคม ความปลอดภัย ) ศึกษาและ
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง  
และชุมชนใกล้เคียง   ในเรื่องความเช่ือและการนับถือศาสนา อาหาร ภาษาถิ่น การแต่งกาย โดยใช้ทักษะ
การอ่าน การสอบถาม การสังเกต การสำรวจ การฟัง การสรุปความ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและภูมิใจใน
ชุมชนของตนเอง ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าใจพัฒนาการของชุมชน สามารถดำเนินชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข ร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
 ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักร
สุโขทัย  อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ตามลำดับ ได้แก่ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ 
(พระเจ้าอู่ทอง)  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหวัอยู่ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป และศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วนปกป้อง
ประเทศชาติ  ได้แก่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน พระ
ยาพิชัยดาบหัก ท้าวสุรนารี เป็นต้น โดยใช้ทักษะการอ่าน และสอบถาม การฟัง การสรุปความ การเขียน 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๙๗ 

 

 

การเล่าเรื่อง เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย เกิดความรัก ความภูมิใจและเห็นแบบอย่างการเสียสละ
เพื่อชาติ  และธำรงความเป็นไทย 
มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชีวั้ด 
  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 
รวม  ๓  มาตรฐาน   ๘   ตัวชีวั้ด 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๙๘ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์๔                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่  ๔                                           เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย  วิธีการนับ  และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ  เกณฑ์
การแบ่งยุคสมัยในทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติท่ีแบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัย
ประวัติศาสตร์ รวมท้ังช่วงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา 
สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์  ตัวอย่างการใช้ช่วงเวลาในเอกสารต่าง ๆ   โดยใช้ทักษะการอ่าน  การ
สำรวจ  การวิเคราะห์ การคำนวณ  เพื่อให้ใช้ช่วงเวลาในการบอกเล่าเรื่องราวได้ถูกต้อง  และเข้าใจ
เหตุการณ์ท่ีเกดิขึ้นตามช่วงเวลาท่ีปรากฏในเอกสารทางประวัตศิาสตร์ 
 ศึกษาลักษณะสำคัญ  และเกณฑ์การจำแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีใช้ในการศึกษาความ
เป็นมาของท้องถิ่น  อย่างง่าย ๆ ตัวอย่างของหลักฐานท่ีพบในท้องถิ่นท้ัง หลักฐานช้ันต้นกับช้ันรอง 
หลักฐานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร กับไม่เป็น ลายลักษณ์อักษร โดยใช้ทักษะการสำรวจ  การวิเคราะห์  การ
ตรวจสอบข้อมูล  การจำแนก  การตคีวาม  เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร ์
 ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาปัจจัย  การต้ังถิน่ฐานและพัฒนาการของมนุษยชาติใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์  และสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป  การก่อตั้งอาณาจักรโบราณใน
ดินแดนไทย  ได้แก่  ทวารวดี ศรีวิชัย ตามพรลิงค์ เป็นต้น โดยใช้ทักษะการสำรวจ การวิเคราะห์ การ
ตีความ  การสรุปความ เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน   
 ศึกษาประวัติศาสตร์เป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนา
อาณาจักร  พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ  ได้แก่  
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาท่ี ๑ (พระยาลิไทย) และภูมิปัญญา
ไทยในสมัยสุโขทัยท่ีน่าภาคภูมิใจ  ซึ่งเป็นผลให้อุทยานประวัติศาสตร์ในสุโขทัยและศรีสัชนาลัยได้รับการยก
ย่องเป็นมรดกโลก  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสำรวจ  การสืบค้น  การวิเคราะห์การตีความ  เพื่อเข้า
ใจความเป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย  รวมทัง้วัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย  และบุคคลสำคัญในสมัย
สุโขทัย  เกิดความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษ
ไทยท่ีได้ปกป้อง  และสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมือง  ตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถงึปจัจุบัน 
มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/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 
รวม  ๓  มาตรฐาน     ๘   ตัวชี้วัด 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๙๙ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์๕                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่  ๕                                           เวลา   ๔๐   ชัว่โมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
          สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานหลากหลาย  ด้วยการต้ังประเด็นคำถามทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น  ความเป็นมาของช่ือหมู่บ้าน  ช่ือตำบล  ช่ือถนน  ความเป็นมาของ
สถานท่ีสำคัญ  ความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น  รู้ จักแหล่งข้อมูลหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีอยู่ในท้องถิ่น  สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง  รู้จักวิเคราะห์ตรวจสอบ
ข้อมูลอย่างง่ายๆ   เข้าใจความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงท่ีปรากฏในข้อมูลจากหลักฐานต่าง 
ๆ แยกแยะความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงท่ีอยู่ในข้อมูลได้  โดยใช้ทักษะการสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  
การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์ การเช่ือมโยง  และการสังเคราะห์อย่างง่าย ๆ  เพื่อฝึกฝนทักษะวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ  สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ศึกษาการเข้ามาและอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย  และจีน ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป ได้แก่ การปกครอง  การนับถือศาสนา  ความเช่ือ  วัฒนธรรม  ประเพณี  
ภาษา  อาหาร  และการแต่งกาย   ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ  ท้ังตะวันตกและตะวันออกท่ีมีต่อ
สังคมไทยในปัจจุบันโดยสังเขป  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต  การเปรียบเทียบ  
การวิเคราะห์  การเช่ือมโยง  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยในสังคมปัจจุบัน  และวัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีท้ังความคล้ายคลึงและความแตกต่าง  เพื่อให้เกิด
การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  และธนบุรี  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  ปัจจัย
ท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  และ
เศรษฐกิจโดยสังเขป  ประวัติและผลงานบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  ได้แก่  สมเด็จพระรามาธิบดี
ท่ี ๑  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ชาวบ้าน
บางระจัน  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  และภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา และธนบุรี  ท่ีน่าภาคภูมิใจ 
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  ซึ่งเป็นผลให้พระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก  ได้แก่ ทางด้าน 
ศิลปกรรม  วรรณกรรม และการค้า  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  การเช่ือมโยง  การวิเคราะห์ 
การอธิบาย การสรุปความ การเรียงความ เพือ่ให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  ตระหนัก
และเห็นความสำคัญท่ีจะธำรงรักษาความเป็นไทยสืบต่อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
       ส ๔.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๐๐ 

 

 

    ส ๔.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒   
        ส ๔.๓  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป ๕/๓, ป.๕/๔ 
รวม   ๓  มาตรฐาน   ๙  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๐๑ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์๖                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖                                        เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายและความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ  และใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราว หรือเหตุการณ์สำคัญตามลำดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  ได้แก่  การต้ัง
ประเด็นศึกษาเรื่องราวท่ีตนสนใจ  การสำรวจแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  การรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานท่ี
หลากหลาย  การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของข้อมูล  การตีความ  การเรียบเรียงและนำเสนอความรู้ ท่ี
ค้นพบได้อย่างน่าสนใจ  โดยใช้ทักษะ การสำรวจ การอ่าน  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์  การ
สังเคราะห์ การอธิบาย  การสรุปความ การเขียนเรียงความ  การจัดทำโครงงานและการจัดนิทรรศการ  
เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ศึกษาสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันโดยสังเขป   เช่ือมโยง 
และเปรียบเทียบกับประเทศไทย  ศึกษาความเป็นมา  และความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป  โดย
ใช้ทักษะการอ่าน  การสำรวจ  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์  เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของประเทศเพื่อน
บ้านท่ีมีความสัมพันธ์กับประเทศไทย  เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ  ยอมรับความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม  และอยู่ร่วมกันได้อยา่งสันติสุข 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนา
อาณาจักร  ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ 
โดยสังเขป  ผลงานของบุคคลสำคัญ ได้แก่  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  สมเด็จพระ
บวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และภูมิปัญญาไทยท่ีสำคัญท่ีน่า
ภาคภูมิใจ  ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  การเช่ือมโยง  การวิเคราะห์  
เพื่อให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของ   บรรพ
บุรุษท่ีได้ปกป้อง  และสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมืองตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบนั 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/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 
รวม  ๓  มาตรฐาน    ๘   ตัวชี้วัด 
 
 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๐๒ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
ส ๑๑๒๐๑  หน้าท่ีพลเมือง ๑                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                                            เวลา   ๔๐   ชัว่โมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การทักทาย
ด้วยวาจาและยิ้มแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่  เห็นความสำคัญของภาษาไทย 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ใฝ่หาความรู้  ต้ังใจ
ปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง  

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทใน
เรื่องการออมและการประหยัด หลักการทรงงานในเรื่องการประหยัด ความเรียบง่ายได้ ประโยชน์สูงสุด 
ความซื่อสัตย์ สุจริตและจริงใจต่อกันและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระทำของตนเอง ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกาและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในห้องเรียนในเรื่องการ
รักษาความสะอาด การรักษาของใช้ร่วมกันและการส่งงาน  

ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและห้องเรียนในเรื่องการเช่ือฟังคำส่ัง
สอนของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่และครู ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมัน่เพียร 
อดทนใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจาก การกระทำขอตนเอง  

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่นในเรื่องเช้ือชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ 
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียน ในกรณีความคิดเห็นไม่
ตรงกัน การละเมิดสิทธิของผู้อื่นและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองใน
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริตอดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ สถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา  

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย  อยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างสันติสามารถจัดการความขัดแยง้ด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง  

 
ผลการเรียนรู้  

๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย  
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว  
๓. เห็นความสำคัญของภาษาไทย  
๔. เขา้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตรยิ์  



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๐๓ 

 

 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในห้องเรียน  
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและห้องเรียน  
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น  
๙. ยกตวัอย่างความขัดแยง้ในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี  
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  

รวม ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๐๔ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
ส ๑๒๒๐๑  หน้าที่พลเมือง ๒                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒           เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการพูดด้วยถ้อยคำไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อม 
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 
และยอมรับผลท่ีเกดิจากการกระทำของตนเอง  

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท 
ในเรื่องความขยันและอดทน หลักการทรงงานในเรื่องการพึ่งตนเองและ รู้ รัก สามัคคี และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หา
ความรู้ ต้ังใจปฏิบติัหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง  

ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในห้องเรียน ในเรื่องการรักษาความสะอาด 
การรักษาของใช้ร่วมกัน และการส่งงาน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและ
ห้องเรียนในเรื่องการเช่ือฟังคำส่ังสอนของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่และครู ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระทำขอตนเอง  

ยอมรับยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น ในเรื่องเช้ือชาติ ภาษา เพศ 
สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียน ในกรณีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบและการใช้ของส่วนรวม และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา  

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง  

 
ผลการเรียนรู้  

๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย  
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน  
๓. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย  
๔. เขา้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย  



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๐๕ 

 

 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กตกิา และหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในโรงเรียน  
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของหอ้งเรียนและโรงเรียน  
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น  
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี  
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  

รวม ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๐๖ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
ส ๑๓๒๐๑  หน้าที่พลเมือง ๓                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่  ๓                                   เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง 

 
คำอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการต้อนรับผู้มาเยือน และการปฏิบั ติตามกาลเทศะ 
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติ
หน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง  

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท 
ในเรื่องความซื่อสัตย์และความเสียสละ หลักการทรงงานในเรื่องการการมีส่วนร่วมและความเพียร และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง  

ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการใช้และ
การดูแลรักษาส่ิงของ เครื่องใช้และสถานท่ีของส่วนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีฐานะสมาชิกท่ีดีของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำขอตนเอง  

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ในเรื่องเช้ือชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความ
พิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอยา่งสันติและพึ่งพาซึง่กันและกัน ด้วยการไม่รงัแก ไม่
ทำร้าย ไม่ล้อเลียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน ยกตัวอย่างความขัดแย้งในชุมชน ในกรณีการใช้สา
ธารณสมบัติและการรักษาส่ิงแวดล้อม และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา  

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อื่น
อยา่งสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรยีนรู้  

๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย  
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน  
๓. เหน็คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๐๗ 

 

 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในโรงเรียน  
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียนและโรงเรียน  
๘. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ  
๙. ยกตัวอย่างความขัดแยง้ในชุมชนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี  
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  

รวม ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๐๘ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
ส ๑๔๒๐๑  หน้าที่พลเมือง ๔                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                                   เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง 

 
คำอธิบายรายวิชา 

เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในพิธีการต่าง ๆ ในเรื่องการกล่าวคำต้อนรับ การ
แนะนำตัวเองและแนะนำสถานท่ี แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคม มีส่วนร่วมใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในท้องถิ่น ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน 
และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง  

เห็นความสำคัญและแสดงถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ใน
เรื่องการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี 
ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีวินัยและ
การข่มใจ หลักการทรงงาน ในเรื่องประโยชน์ส่วนรวมและพออยู่พอกิน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ 
ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง  

มส่ีวนในการสร้างและปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน และเรื่องการรักษาความสะอาด 
การรักษาของใช้ร่วมกันและการส่งงาน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลง กติกาด้วยเหตุ
และผลและยึดถือประโยชน์ร่วมกัน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีฐานะสมาชิก ท่ีดีของครอบครัวและ
ห้องเรียนในเรื่องของการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกท่ีดี การมีเหตุผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
และการปฏิบัติตามเสียงข้างมากและยอมรับเสียงข้างน้อย มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจใน
กิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินั ยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต 
ขยันหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำขอตนเอง  

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ในเรื่องเช้ือชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความ
พิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการไม่รังแก 
ไม่ทำร้าย ไม่ล้อเลียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น ในกรณี
การใช้สาธารณสมบัติและการรักษาส่ิงแวดล้อม และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้
มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุ์จริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง  
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา  

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อื่น
อยา่งสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๐๙ 

 

 

ผลการเรียนรู้  
๑. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย  
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคม  
๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
๔. เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์  
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน  
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีและมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ

ครอบครัวและห้องเรียน  
๘. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน  
๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี  
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  

รวม ๑๐ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๑๐ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
ส ๑๕๒๐๑  หน้าที่พลเมือง ๕                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕                                   เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในการสนทนา การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ และการ
ต้อนรับผู้มาเยือน รู้คุณค่า ใช้อย่างประหยัด คุ้มค่าและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มี
ส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต  อดทน และ
ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง เห็นคุณค่าและแสดงถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในเรื่องการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณ
สมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ี ดี ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระ
บรมราโชวาท ในเรื่องความ เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่และความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องการทำตามลำดับข้ัน
และทำงานอย่างมีความสุข และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระทำของตนเอง มีส่วนในการสร้างและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน ในการรักษาความสะอาด 
การรักษาของใช้ร่วมกันและการดูแลพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมายโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกฎ  
ระเบียบ ด้วยเหตุและผลและยึดถือประโยชน์ร่วมกัน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีของการเป็นสมาชิกท่ีดี 
ของห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการยึดถือหลักความจริง ความดีงาม ความถูกต้องและหลักเหตุผล การ 
ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ การยึดถือหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม มีส่วนร่วมและ  
รับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง 
ความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการ  
กระทำขอตนเอง ยอมรับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ศาสนาและส่ิงแวดล้อม อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพากัน ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา 
วาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเอง ใน 
เรื่องการจัดการทรัพยากร และความขัดแย้งทางความคิด และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิ ธี 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของ 
ตนเอง โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ สถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย 
แสดงออก ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย อยู่ ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๑๑ 

 

 

ผลการเรียนรู้  
 ๑. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
  ๒. รู้คุณค่าและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

 ๓. มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย  
 ๔. เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน  

พระมหากษัตริย์  
 ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๖. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน  

 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีและมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ  
ห้องเรียนและโรงเรียน 
  ๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและ 
พึ่งพาซึ่งกันและกัน  
 ๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี  
 ๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  
รวม ๑๐ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๑๒ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
ส ๑๖๒๐๑  หน้าที่พลเมือง ๖                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖                                             เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง 

 
คำอธิบายรายวิชา 

 ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อื่นให้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา                    
การปฏิบั ติตนตามกาลเทศะ และการต้อนรับ ผู้มาเยื อนมี ส่ วน ร่วมและ ชักชวน ผู้อื่ นอนุ รักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ศิลปวัฒนธรรม และ             
ภูม ิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การ กระทำของตนเอง เห็นคุณค่าและแนะนำผู้อื่นให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ในเรื่องการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณ
สมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรม 
ราโชวาท ในเรื่องความใฝ่รู้ ความกตัญญู หลักการทรงงาน ในเรื่ององค์รวมและทำให้ง่าย และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร อดทน  
ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง ปฏิบัติตนและแนะนำผู้อื่น
ให้ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและ  โรงเรียน ในการใช้และดูแลรักษาส่ิงของ 
เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ีส่วนรวม เห็นคุณค่าและปฏิบัติ ตนตามบทบาทหน้าท่ีของการเป็น
สมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียน ด้วยการเป็นผู้นำและการเป็น สมาชิกท่ีดี การยึดถือประโยชน์ของ
ส่วนร่วมเป็นสำคัญ การใช้สิทธิและหน้าท่ี การใช้เสรีภาพอย่าง รับผิดชอบ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มี วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและ ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำขอตนเอง 
ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม  ศาสนาและ
ส่ิงแวดล้อม อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพากัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไ ม่แสดง กิริยาวาจาดู
หมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทย ใน  เรื่องการ
ละเมิดสิทธิ การรักษาส่ิงแวดล้อม และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มี  วินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง โดยใช้
กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ สถานการณ์ และกระบวนการ
แก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออก  ถึง
ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๑๓ 

 

 

ผลการเรียนรู้  
 ๑. ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อื่นให้มีมารยาทไทย 
  ๒. มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อื่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 ๓. มส่ีวนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย  
 ๔. เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์  
 ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๖. ปฏิบัติตนและแนะนำผู้อื่นใหป้ฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและ
โรงเรียน  
 ๗. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจใน 
กิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน  
 ๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในประเทศไทย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ 
และพึ่งพาซึ่งกนัและกัน  
 ๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี  
 ๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  
รวม ๑๐ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๑๔ 

 

 

 
 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๑๕ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๑๑๑๐๑ สขุศึกษาฯ ๑                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                  เวลา    ๔๐    ชัว่โมง 
 
คำอธิบายรายวิชา                                                           
      ศึกษาเกี่ยวกับ ตำแหน่ง ลักษณะ หน้าท่ี และการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก สมาชิกในครอบครัว 
ความรักและความผูกพันในครอบครัว ความภาคภูมิใจในตนเองและความแตกต่างทางเพศ การเคล่ือนไหว
ร่างกายขั้นพื้นฐาน สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ การปฏิบัติตนเมื่อมี
อาการเจ็บป่วย และการป้องกันอันตรายท่ีบ้านและโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียน
เข้าร่วมกลุ่ม ได้แสดงความคิดเห็น และสนทนาเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการแสดงบทบาทสมมุติหน้า
ช้ันเรียน เล่าประสบการณ์ การวาดภาพ รู้จักการประเมินตนเอง ประเมินเพื่อนในช้ันเรียน เปิดกว้างให้
ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และมีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ท่ี
หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับสุขภาพได้ และรู้จัก
เคล่ือนไหวเพื่อออกกำลังได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเคล่ือนไหวและ
ความมีน้ำใจนักกีฬา สนุกสนานในการเล่นเกม เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ เพื่อนำไปเป็นแนว
ทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้  
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 พ 1.1 ป.1/1, ป.1/2  
 พ 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  
 พ 3.1 ป.1/1, ป.1/2  
 พ 3.2 ป.1/1, ป.1/2  
 พ 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  
 พ 5.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  
รวม  ๖  มาตรฐาน   ๑๕    ตัวชี้วัด 
          



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๑๖ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๒                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                       เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา                                                          
 ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะภายในร่างกายท่ีสำคัญ ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ บทบาทหน้าท่ีของสมาชิก
ในครอบครัว พฤติกรรมทางเพศ การเคล่ือนไหวร่างกายเบ้ืองต้นและกิจกรรมทางกาย การออกกาลังกาย
และกิจกรรมประกอบจังหวะ สนุกกับการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด การสร้างเสริมสุขภาพท่ีดี การดูแลตนเอง
เบ้ืองต้นเมื่อเจ็บป่วย และบาดเจ็บ ยาสามัญประจาบ้าน สารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัว การป้องกัน
อุบัติเหตุและอัคคีภัย  
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมกลุ่ม ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น และสนทนา
เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการแสดงบทบาทสมมุติหน้าช้ันเรียน เล่าประสบการณ์ การวิเคราะห์
สถานการณ์ การวาดภาพ การปฏิบัติกิจกรรมทางกายท้ังเด่ียวและกลุ่ม รู้จักการประเมินตนเอง และ
ประเมินเพื่อนในช้ันเรียน เปิดกว้างให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และรู้จักสรุปความรู้เป็นแผนภาพ
ความคิด และมีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สามารถอธิบายความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพได้ และรู้จักเคล่ือนไหวเพื่อออกกาลังกายได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของการเคล่ือนไหว การเล่นเกมและการออกกาลังกาย มีน้าใจนักกีฬาและมีความสนุกสนานใน
การเล่นเกม และปฏิบัติกิจกรรมประกอบจังหวะ เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพเพื่อนาไปเป็นแนว
ทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้  
 
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   

รวม    ๖   มาตรฐาน     ๒๑  ตัวชี้วัด 
 
 

 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๑๗ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๓                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                     เวลา    ๔๐    ชั่วโมง    
 
คำอธิบายรายวิชา                                                        

ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ คุณค่าของครอบครัวและเพื่อน การถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ การเคล่ือนไหวร่างกายขัน้พื้นฐาน เล่นเกมสนุกสร้างสุขทางใจ การออกกำลังกาย การ
สร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้องกันโรคติดต่อ อาหารหลัก 5 หมู่ และธงโภชนาการ 
ทันตสุขภาพ ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียน และการเดินทาง และการปฐมพยาบาลเมื่อ
บาดเจ็บจากการเล่น  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การ
รวมกลุ่มเพื่อสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น และศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทาเป็นรายงานนาเสนอต่อช้ันเรียน มี
การวิเคราะห์สถานการณ์และผลท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีระบบ มีการแสดงบทบาทสมมุติเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลอง
ปฏิบัติจริง การปฏิบัติกิจกรรมทางกาย เล่นเกม สร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย รู้จักการ
ประเมินตนเองและประเมินเพื่อนในช้ันเรียน เปิดกว้างให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ มีการบูรณาการกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สุขภาพของตนเองและครอบครัวท่ีมีความสัมพันธ์กัน เห็นคุณค่า
ของการเคล่ือนไหวในการออกกาลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ แสดงความมีน้าใจนักกีฬา และเห็นคุณค่า
ของการดูแลรักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ด้วยการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีเหมาะสมกับวัย 
เพื่อให้ผู้เรียนนาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตประจาวันและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้กับครอบครัว
และชุมชน  
 
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 
รวม    ๖    มาตรฐาน     ๑๘  ตัวชี้วัด 

 
 

 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๑๘ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๔                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                       เวลา    ๔๐    ชัว่โมง    
 
คำอธิบายรายวิชา                                                        

ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัย ระบบอวัยวะท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย คุณค่าของครอบครัวและเพื่อน พฤติกรรมทางเพศ การเคล่ือนไหว
ร่างกายในชีวิตประจำวัน กายบริหารประกอบจังหวะ การเล่นเกมและกิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬา
พื้นฐาน การสร้าง-เสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ 
สภาวะทางอารมณ์ท่ีส่งผลต่อสุขภาพ ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยาและสารเสพติดให้โทษ และ
การปฐมพยาบาล  
      การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้เขียนอธิบายเกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับ สุขภาพ ครอบครัว สารวจ ตรวจสอบ การปฏิบัติ การสาธิต การคิด
วิเคราะห์ผลท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ การบันทึกผลลงในตาราง และรู้จักสรุปผล เพื่อให้ได้องค์ความรู้ มี
การแสดงบทบาทสมมุติเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง และการนาเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน การจัด
บรรยากาศเชิงบวกเพื่อให้ผู้เรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และมีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ท่ีหลากหลาย  
      เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายความรู้ ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับสุขภาพได้ และสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ในการเคล่ือนไหวร่างกาย การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีถูกต้อง และแสดงน้ำใจนักกีฬา
ในการเล่นเกมและกีฬาต่างๆ ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพของตนเอง บุคคลใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน  
 
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    

รวม   ๖   มาตรฐาน      ๑๙   ตัวชี้วัด 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๑๙ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๕                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                 เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา                                                           
 ศึกษาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย ครอบครัวท่ีอบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยการ
เปล่ียนแปลงทางเพศ และสุขอนามัยทางเพศ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน การ
พัฒนาทักษะการเคล่ือนไหวร่างกาย การออกกาลังกาย การเล่นเกม และกิจกรรมนันทนาการ การเล่นกีฬา
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การปฏิบัติตน
เพื่อป้องกันโรค ยาและสารเสพติดให้โทษ และอิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อพฤติกรรมสุขภาพ  
      การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ภาพข่าว บทความ หรือ
สถานการณ์เพื่อหาคำตอบ โดยเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ท้ังแบบกลุ่มเพื่อฝึกทักษะทางสังคม 
และเป็นโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน การฝึกปฏิบัติจริงในกิจกรรมพลศึกษาการร่วมกัน
อภิปรายแสดงความคิดเห็น  
      เพื่อใหน้ักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบาย และให้เหตุผลเกีย่วกับการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว การสังเคราะห์เรื่องราว เปรียบเทียบสถานการณ์ และสรุปความรู้ท่ีเป็นสาระสาคัญ
ของเรื่องท่ีได้ศึกษา ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการทางานเป็นกลุ่ม ออกกาลังกาย และเล่นเกมอย่างผู้มีน้าใจ
นักกีฬา และปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการเพื่อเช่ือมโยงความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจาวันต่อไป  
 
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   

รวม  ๖   มาตรฐาน   ๒๕  ตัวชี้วัด 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๒๐ 

 

 

คำอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๖                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                    เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา                                                          
 ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญ ของระบบภายในร่างกาย การสร้างและรักษา สัมพันธภาพกับผู้อื่น 
เพศศึกษา หลักการเคล่ือนไหวร่างกาย กิจกรรมทางกายและการเคล่ือนไหวประกอบเพลง กิจกรรม
นันทนาการ การออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ส่ิงแวดล้อม
กับสุขภาพ โรคติดต่อท่ีสำคัญในประเทศไทย ภัยธรรมชาติและสารเสพติดให้โทษ  
      โดยการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น สนทนา แลกเปล่ียนความคิด 
สังเกตภาพ ตามหัวข้อเรื่องท่ีกาหนด เพื่อวิเคราะห์ผลดี ผลเสียท่ีเกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น วิเคราะห์
สถานการณ์เพื่ออธิบาย สาเหตุของปัญหา ผลท่ีเกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์
จากนั้นจึงเขียนสรุปความรู้เป็นแผนภาพรูปแบบต่างๆ การฝึกปฏบิัติ กจิกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา  
      เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้จากประสบการณ์เดิม สามารถวิเคราะห์ผลดี ผลเสียท่ีเกิดขึ้น
จากปัญหาต่างๆ นาแนวทางแก้ไขปัญหาไปใช้หรือนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้ ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกท่ีดี
ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัวด้วยการออกกาลังกายเป็นประจา รับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ และสามารถนำข้อมูลความรู้ไปเผยแพร่ให้บุคคลในครอบครัว และในชุมชนของตนเองได้ถูกต้อง
เหมาะสม  
 
มาตรฐาน/ตัวชีวั้ด 

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

รวม  ๖   มาตรฐาน   ๒๒    ตัวชีวั้ด 
 
 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๒๑ 

 

 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๒๒ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                                 เวลา    ๔๐    ชั่วโมง     
 
คำอธิบายรายวิชา                                                       
 อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สร้าง  วาดภาพ  ระบุ  ท่อง เล่า เลียนแบบ  แสดง   เกี่ยวกับรูปร่าง  
ลักษณะ และขนาดของส่ิงต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมรอบตัว  ส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน มีพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์โดยการ
ทดลองใช้สี ด้วยเทคนิคง่าย ๆวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเองงานทัศนศิลป์ใน
ชีวิตประจำวัน  ส่ิงต่าง ๆสามารถก่อกำเนิดเสียง ท่ีแตกต่างกัน  ลักษณะของเสียงดัง-เบา และความช้า- เร็ว   
ของจังหวะ บทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ มีส่วนร่วมใน กิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนานความเกี่ยวข้องของเพลง
ท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน เพลงในท้องถิน่ ส่ิงท่ีช่ืนชอบในดนตรีท้องถิ่น เครื่องดนตรีจากพืชและสัตว์ในหมู่บ้าน 
การเคล่ือนไหว ท่าทางง่าย ๆ เพื่อส่ือความหมาย แทนคำพูด ส่ิงท่ีตนเองชอบ จากการดูหรือร่วมการแสดง 
เล่นการละเล่นของเด็กไทย 

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชม เกี่ยวกับรปูร่าง ลักษณะ และขนาดของส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ในธรรมชาติ 
และส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมรอบตัว ส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน มีพื้นฐาน
ในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สี ด้วยเทคนิคง่าย ๆวาดภาพระบายสีภาพ
ธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเองงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน  ส่ิงต่าง ๆสามารถก่อกำเนิดเสียง ท่ี
แตกต่างกัน  ลักษณะของเสียงดัง-เบา และความช้า-เร็ว  ของจังหวะ บทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ มีส่วนร่วม
ใน  กิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนานความเกี่ยวข้องของเพลงท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน  เพลงในท้องถิ่นเครื่อง
ดนตรีจากพืชและสัตว์ในหมู่บ้าน  ส่ิงท่ีช่ืนชอบในดนตรีท้องถิ่น  การเคล่ือนไหว  ท่าทางง่าย ๆเพื่อส่ือ
ความหมาย แทนคำพูด  ส่ิงท่ีตนเองชอบ จากการดูหรือร่วมการแสดง  เล่นการละเล่นของเด็กไทย  รักและ
มุ่งมั่นในการทำงาน   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม     
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

รวม  ๖  มาตรฐาน  ๑๘  ตัวชี้วัด 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๒๓ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๒                                                                 เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา                                                           

บรรยาย  อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สร้าง  วาดภาพ  ระบุ  ท่อง เล่า เลียนแบบ  แสดง จำแนก  
เคาะ  ร้องเพลง  เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงท่ีพบใน ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  ทัศนธาตุท่ีอยู่ในส่ิงแวดล้อม
และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง   ปั้นสัตว์ชนิดต่างๆท่ีมีในหมู่บ้าน  งานทัศนศิลป์
ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุท่ีเน้นเส้น รูปร่าง   การใช้วัสดุ อุปกรณ์  สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ   ภาพปะติดโดย
การตัดหรือฉีกกระดาษ  ภาพปะติดภาพสถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของ
ตนเอง  และเพื่อนบ้าน  รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว  เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคล่ือนไหว  ความสำคัญของงาน
ทัศนศิลป์  ท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวันงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่น โดยเน้นถึงวิธีการสร้างงาน
และวัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้   แหล่งกำเนิด ของเสียงท่ีได้ยินคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ำ ,  ดัง-เบา, ยาว-ส้ัน ของ
ดนตรี   เคาะจังหวะหรือเคล่ือนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงง่าย ๆ ท่ีเหมาะสมกับวัย
ความหมายและความสำคัญของเพลงท่ีได้ยิน  ความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น 
โดยใช้คำง่าย ๆ  เครื่องดนตรีในบ้านหนองคู ได้แก่ กลอง  แคน  ซุง เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น  
เคล่ือนไหวขณะอยู่กับท่ีและเคล่ือนท่ี   ท่ีสะท้อนอารมณ์   ของตนเองอย่างอิสระเลียนแบบท่าทางสัตว์ใน
การรำ  สัตว์ท่ีมีในบ้านหนองคู   ท่าทาง เพื่อส่ือความหมาย     แทนคำพูด   แสดงท่าทางประกอบจังหวะ
อย่างสร้างสรรค์  มีมารยาทในการชมการแสดง   เล่นการละเล่นพื้นบ้าน เช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นใน
การละเล่นพื้นบ้านกับส่ิงท่ีพบเห็นในการดำรงชีวิตของคนไทย   ส่ิงท่ีช่ืนชอบและภาคภูมิใจ ในการละเล่น
พื้นบ้าน 

รู้  เข้าใจ เห็นคุณค่า   ช่ืนชม  เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงท่ีพบใน ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  ทัศน
ธาตุท่ีอยู่ในส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง   ปั้นสัตว์ชนิดต่างๆท่ีมีใน
หมูบ่้าน  งานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุท่ีเน้นเส้น รูปรา่ง    การใช้วัสดุ อุปกรณ์  สร้างงานทัศนศิลป์ 
๓ มิติ    ภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ  ภาพปะติดภาพสถานท่ีท่องเท่ียวในหมู่บ้านหนองคู  วาด
ภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง  และเพื่อนบ้าน  รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว  เป็น
รูปแบบงานโครงสร้างเคล่ือนไหว   ความสำคัญของงานทัศนศิลป์  ท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวันงานทัศนศิลป์
ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิน่ โดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้   แหล่งกำเนิด ของเสียงท่ีได้ยิน
คุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ำ ,  ดัง-เบา, ยาว-ส้ัน ของดนตรี   เคาะจังหวะหรือเคล่ือนไหวร่างกายให้
สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงง่าย ๆ ท่ีเหมาะสมกับวัยความหมายและความสำคัญของเพลงท่ีได้ยิน  
ความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น โดยใช้คำง่าย ๆ เครื่องดนตรีในหมูบ่้านหนองคู 
ได้แก่ กลอง  แคน  ซุง เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น  เคล่ือนไหวขณะอยู่กับท่ีและเคล่ือนท่ี ท่ี
สะท้อนอารมณ์ ของตนเองอย่างอิสระเลียนแบบท่าทางสัตว์ในการรำ  สัตว์ท่ีมีในหมู่บ้านหนองคู ท่าทาง 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๒๔ 

 

 

เพื่อส่ือความหมาย แทนคำพูด แสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์  มีมารยาทในการชมการแสดง  
เล่นการละเล่นพื้นบ้าน เช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับส่ิงท่ีพบเห็นในการดำรงชีวิตของคน
ไทย ส่ิงท่ีช่ืนชอบและภาคภูมิใจ ในการละเล่นพื้นบ้าน   รักและมุ่งมั่นในการทำงาน  สามารถนำความรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

รวม    ๖    มาตรฐาน  ๒๕   ตัวชี้วัด 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๒๕ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓                                                                  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ                               
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 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 
อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างผลงาน เมื่อชมงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์  โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว วาดภาพ ระบายสีส่ิงของรอบตัว การวาดภาพ
ประเพณีวัฒนธรรมในหมู่บ้านและตำบลและวาดภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว   การใช้วัสดุ 
อุปกรณ์สร้างสรรค์  งานปั้น  ทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี 
และพื้นผิวเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์  ส่ิงท่ีช่ืนชมและ
ส่ิงท่ีควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  ภาพตามทัศนธาตุ  ท่ีเน้นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ  ลักษณะ
รูปร่าง รูปทรง ในงาน การออกแบบส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีในบ้านและโรงเรียน ท่ีมาของงานทัศนศิลป์ ในท้องถิ่น
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี ท่ีเห็นและได้ยินใน
ชีวิตประจำวันเครื่องดนตรีในหมู่บ้านหนองคู ได้แก่ กลอง  แคน  ซุง  รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและ
จังหวะเคาะ บทบาทหน้าท่ีของเพลงท่ีได้ยิน ดนตรีง่าย ๆ  อารมณ์ของเพลงท่ีฟัง เสียงดนตรี เสียงขับร้อง
ของตนเองและผู้อื่น ดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือโอกาส ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  ลักษณะเด่นและ 
เอกลักษณ์ ของดนตรีในท้องถิ่น ความสำคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น
การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆในสถานการณ์ส้ัน ๆ  ท่าทางประกอบเพลง ตามรูปแบบนาฏศิลป์ บทบาท
หน้าท่ีของผู้แสดงและผู้ชม  กิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย   ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจำวัน  การแสดงนาฏศิลป์ท่ีเคยเห็นในท้องถิ่นส่ิงท่ีเป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดง
นาฏศิลป์  ความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป ์

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชม เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ 
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างผลงาน เมื่อชมงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และ
งานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว วาดภาพ ระบายสีส่ิงของรอบตัว การวาดภาพ
ประเพณีวัฒนธรรมในหมู่บ้านและตำบลและวาดภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว การใช้วัสดุ 
อุปกรณ์สร้างสรรค์ งานปั้น  ทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี 
และพื้นผิวเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ ส่ิงท่ีช่ืนชมและ
ส่ิงท่ีควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง ภาพตามทัศนธาตุ ท่ีเน้นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ ลักษณะรูปร่าง 
รูปทรง ในงานการออกแบบส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีในบ้านและโรงเรียน ท่ีมาของงานทัศนศิลป์ ในท้องถิ่นวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี ท่ีเห็นและได้ยินใน
ชีวิตประจำวันเครื่องดนตรีในหมู่บ้านหนองคู ได้แก่ กลอง  แคน  ซุง  รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและ



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๒๖ 

 

 

จังหวะเคาะ บทบาทหน้าท่ีของเพลงท่ีได้ยิน ดนตรีง่าย ๆ อารมณ์ของเพลงท่ีฟัง  เสียงดนตรี  เสียงขับร้อง
ของตนเองและผู้อื่น ดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  ลักษณะเด่นและ 
เอกลักษณ์ ของดนตรีในท้องถิ่น ความสำคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น
การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆในสถานการณ์ส้ัน ๆ ท่าทางประกอบเพลง ตามรูปแบบนาฏศิลป์ บทบาท
หน้าท่ีของผู้แสดงและผู้ชม กิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจำวัน  การแสดงนาฏศิลป์ท่ีเคยเห็นในท้องถิ่นส่ิงท่ีเป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดง
นาฏศิลป์  ความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์รักและมุ่งมั่นในการทำงาน  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
          ศ ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒,ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙, ป.๓/๑๐   

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

 รวม  ๖  มาตรฐาน      ๒๙   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๒๗ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔                                                                  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ                               
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔                                                                เวลา    ๔๐    ชั่วโมง   
 
คำอธิบายรายวิชา                                                          

บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สร้าง วาดภาพ ระบุ ท่อง เล่า เลียนแบบ  แสดง จำแนก 
เปรียบเทียบ  เคาะ  ร้องเพลง เกี่ยวกับรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์ อิทธิพลของสีวรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็น ท่ีมีต่ออารมณ์ของมนุษย์ ทัศนธาตุ ของส่ิงต่างๆ ใน
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง เส้น  สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นท่ีว่าง มีทักษะ
พื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพและงานวาดภาพระบายสี ลักษณะของภาพโดยเน้น
เรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ำหนักและแสงเงาในภาพ  วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะ
เย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ   ความคิดความรู้สึกท่ีถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและ
บุคคลอื่น วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ใน  เหตุการณ์ 
และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม ในท้องถิ่น และแหล่งท่องเท่ียวในอำเภอวารินชำราบ งานทัศนศิลป์ท่ีมา
จากวัฒนธรรมต่าง ๆ ประโยคเพลงอย่างง่าย ประเภทของเครื่องดนตรีท่ีใช้ในเพลงท่ีฟัง ทิศทางการ
เคล่ือนท่ี   ขึ้น – ลง ง่าย ๆ ของทำนอง รูปแบบ จังหวะและความเร็วของจังหวะในเพลงท่ีฟัง โน้ตดนตรี
ไทยและสากล  ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงท่ีเหมาะสมกับตนเองใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยดนตรี  สามารถใช้ในการส่ือเรื่องราว แหล่ง ท่ีมาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย ท่ีสะท้อนใน
ดนตรีและเพลงท้องถิน่ เพลงกล่อมเด็กในอำเภอวารินชำราบ ความสำคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม
ทางดนตรี  ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครท่ีใช้ส่ือความหมายและอารมณ์ภาษาท่าและนาฏย
ศัพท์หรือศัพท์ทาง  การละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว เลียนแบบการเคล่ือนไหวของสัตว์ท่ีมีใน
อำเภอวารินชำราบตามรูปแบบของนาฏศิลป์ แสดง การเคล่ือนไหว ในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน 
แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ ส่ิงท่ีชอบในการแสดง โดยเน้นจุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัว
ละคร ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ การแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงท่ีมา
จากวัฒนธรรมอื่น  การแสดงของท้องถิ่น  ความสำคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดง
นาฏศิลป์  เหตุผลท่ีควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ 

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชม เกี่ยวกับรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และ
งานทัศนศิลป์ อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ท่ีมีต่ออารมณ์ของมนุษย์ ทัศนธาตุ ของส่ิงต่าง ๆ 
ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นท่ีว่าง มี
ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพและงานวาดภาพระบายสี ลักษณะของภาพ
โดยเน้นเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ำหนักและแสงเงาในภาพ วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสี
วรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ   ความคิดความรู้สึกท่ีถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของ
ตนเองและบุคคลอื่น วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ใน  



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๒๘ 

 

 

เหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม ในท้องถิ่น  และแหล่งท่องเท่ียวในอำเภอวารินชำราบ งาน
ทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างๆ ประโยคเพลงอย่างง่าย  ประเภทของเครื่องดนตรีท่ีใช้ในเพลงท่ีฟัง  ทิศ
ทางการเคล่ือนท่ี  ขึ้น – ลง ง่าย ๆ ของทำนอง รูปแบบ จังหวะและความเร็วของจังหวะในเพลงท่ีฟัง โน้ต
ดนตรีไทยและสากล ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงท่ีเหมาะสมกับตนเองใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยดนตรี สามารถใช้ในการส่ือเรื่องราว  แหล่ง ท่ีมาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย ท่ีสะท้อนใน
ดนตรีและเพลงท้องถิ่น เพลงกล่อมเด็กในอำเภอวารินชำราบ  ความสำคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม
ทางดนตรี ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลปแ์ละการละครท่ีใช้ส่ือความหมายและอารมณ์ภาษาท่าและนาฏยศัพท์
หรือศัพท์ทาง  การละครง่าย ๆ ในการถา่ยทอดเรื่องราว  เลียนแบบการเคล่ือนไหวของสัตว์ท่ีมีในอำเภอวา
รินชำราบตามรูปแบบของนาฏศิลป์ แสดง การเคล่ือนไหว   ในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน   แสดง
นาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ ส่ิงท่ีชอบในการแสดง โดยเน้นจุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร 
ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่ายๆ  การแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงท่ีมาจาก
วัฒนธรรมอื่น  การแสดงของท้องถิ่น  ความสำคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดง
นาฏศิลป์  เหตุผลท่ีควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ รักและมุ่งมั่นในการทำงาน  สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

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

รวม  ๖    มาตรฐาน   ๒๙   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๒๙ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ๕                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                                เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา                                                          
        บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ  สร้าง วาดภาพ ระบุ ท่อง เล่า เลียนแบบ แสดง จำแนก 
เปรียบเทียบ  เคาะ  ร้องเพลง  เกี่ยวกับเกี่ยวกับจังหวะ ตำแหน่งของ ส่ิงต่าง ๆ  ท่ีปรากฏในส่ิงแวดล้อม 
และงานทัศนศิลป์ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ท่ีสร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการท่ีต่างกัน  
เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตร์ของสถานท่ีท่องเท่ียวและประเพณี
วัฒนธรรมในอำเภอวารินชำราบและจังหวัดอุบลราชธานี  งานปั้นจาก ดินน้ำมันหรือดินเหนียวโดยเน้นการ
ถ่ายทอดจินตนาการ งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการจัดวางตำแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ในภาพ ปัญหาในการจัด
องค์ประกอบศิลป์ และการส่ือความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิตของคน  ในสังคม  เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงาน
ทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ  งานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
องค์ประกอบดนตรีในเพลงท่ีใช้ในการส่ืออารมณ์  ลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรีท่ีอยู่ในวงดนตรี
ประเภทต่าง ๆ โน้ตดนตรีไทยและสากล  ๕ ระดับเสียง เครื่องดนตรีทำจังหวะและทำนอง   เพลงไทยหรือ
เพลงสากล หรือเพลงไทยสากลท่ีเหมาะสมกับวัย  ประโยคเพลงแบบถามตอบใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมใน
การแสดงออกตามจินตนาการความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ   คุณค่าของ
ดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน องค์ประกอบนาฏศิลป์  ท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิด
ของตน  แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการส่ือความหมายและการแสดงออกการ
รำรองเง็ง   เลียนแบบการเคล่ือนไหวของธรรมชาติท่ีมีในจังหวัดอุบลราชธานี การเขียนเค้าโครงเรื่องหรือ
บทละครส้ัน ๆการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆประโยชน์ท่ีได้รับจากการชมการแสดง การแสดงประเภทต่าง ๆ 
ของไทย ในแต่ละท้องถิ่น  แสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี 

รู้  เข้าใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชม เกี่ยวกับจังหวะ ตำแหน่งของ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏในส่ิงแวดล้อม และ
งานทัศนศิลป์  ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ท่ีสร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการท่ีต่างกัน  
เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตร์ของสถานท่ีท่องเท่ียวและประเพณี
วัฒนธรรมในอำเภอวารินชำราบและจังหวัดอุบลราชธานี งานปั้นจาก ดินน้ำมันหรือดินเหนียวโดยเน้นการ
ถ่ายทอดจินตนาการงานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการจัดวางตำแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ในภาพ  ปัญหาในการจัด
องค์ประกอบศิลป์ และการส่ือความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  
ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิตของคนในสังคม เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงาน
ทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ  งานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
องค์ประกอบดนตรีในเพลงท่ีใช้ในการส่ืออารมณ์  ลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรีท่ีอยู่ในวงดนตรี
ประเภทต่าง ๆ โน้ตดนตรีไทยและสากล  ๕ ระดับเสียง เครื่องดนตรีทำจังหวะและทำนอง   เพลงไทยหรือ



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๓๐ 

 

 

เพลงสากล หรือเพลงไทยสากลท่ีเหมาะสมกับวัย  ประโยคเพลงแบบถามตอบใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมใน
การแสดงออกตามจินตนาการความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ คุณค่าของดนตรี
ท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน องค์ประกอบนาฏศิลป์  ท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของ
ตน  แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการส่ือความหมายและการแสดงออกการรำ 
เลียนแบบการเคล่ือนไหวของธรรมชาติท่ีมีในจังหวัดอุบลราชธานี การเขียนเค้าโครงเรื่องหรือบทละครส้ัน ๆ 
การแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการชมการแสดง การแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทย ใน
แต่ละท้องถิ่น  แสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณีรักและมุ่งมั่นในการ
ทำงาน สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถกูต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

รวม   ๖   มาตรฐาน    ๒๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๓๑ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                                     เวลา    ๔๐    ช่ัวโมง   
 
คำอธิบายรายวิชา                                                         

บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สร้าง อ่าน เขียน วาดภาพ ระบุ ท่อง เล่า เลียนแบบ แสดง
จำแนก เปรียบเทียบ เคาะ ร้องเพลง เกี่ยวกับ สีคู่ตรงข้าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ สีคู่ตรงข้าม ในการ
ถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ หลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์
จากรูปแบบ ๒ มิติ เป็น ๓ มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ำหนักงานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่มและลด 
ปั้นแผนผังของโรงเรียน งานทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการของรูปและพื้นท่ีว่างใช้สีคู่ตรงข้ามหลักการจัดขนาด
สัดส่วน และความสมดุล วาดภาพสถาปัตยกรรมท่ีมีในจังหวัดอุบลราชธานี ทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง  
และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิด  หรือเรื่อ งราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  บทบาทของงาน
ทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนชีวิตและสังคม  เกี่ยวกับอิทธิพลของความเช่ือความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลต่องาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นท่ีมีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคล   เพลงท่ี
ฟัง โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต  ประเภทและบทบาทหน้าท่ีเครื่องดนตรีไทยและเครื่อง
ดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ  โน้ตไทย และโน้ตสากลทำนองง่าย ๆ  ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการ
ร้องเพลงด้นสดท่ีมีจังหวะและทำนองง่าย ๆ ความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรี  ทำนอง จังหวะ การประสานเสียง และ
คุณภาพเสียงของเพลงท่ีฟัง  เรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์  ดนตรีท่ีมาจากยุคสมัยท่ีต่างกัน 
อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น การเคล่ือนไหวและการแสดงโดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรือ
อารมณ์ เครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการ แสดงนาฏศิลป์และการละคร อย่างง่าย ๆ ความรู้สึกของ
ตนเองท่ีมีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์  การแสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับส่ิงท่ีประสบในชีวิตประจำวันส่ิงท่ีมีความสำคัญต่อการแสดง
นาฏศิลป์และละคร  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร 

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชม เกี่ยวกับสีคู่ตรงข้าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ สีคู่ตรงข้าม  ในการ
ถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ หลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์   งาน
ทัศนศิลป์จากรูปแบบ ๒ มิติ เป็น ๓ มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ำหนักงานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่ม
และลด ปั้นแผนผังของโรงเรียน งานทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการของรูปและพื้นท่ีว่างใช้สีคู่ตรงข้ามหลักการ
จัดขนาดสัดส่วน และความสมดุล   วาดภาพสถาปัตยกรรมท่ีมีในจังหวัดอุบลราชธานี ทัศนศิลป์เป็น
แผนภาพ แผนผัง  และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิด  หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  
บทบาทของงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนชีวิตและสังคม  เกี่ยวกับอิทธิพลของความเช่ือความศรัทธาในศาสนาท่ีมี
ผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นท่ีมีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคล   
เพลงท่ีฟัง โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต  ประเภทและบทบาทหน้าท่ีเครื่องดนตรีไทยและ
เครื่องดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ โน้ตไทย และโน้ตสากลทำนองง่าย ๆ  ใช้เครื่องดนตรีบรรเลง



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๓๒ 

 

 

ประกอบการร้องเพลงด้นสดท่ีมีจังหวะและทำนองง่าย ๆ ความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรี ทำนอง จังหวะ การ
ประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงท่ีฟัง เรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ ดนตรีท่ีมาจากยุค
สมัยท่ีต่างกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น การเคล่ือนไหวและการแสดงโดยเน้นการถ่ายทอด
ลีลาหรืออารมณ์ เครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการ แสดงนาฏศิลป์และการละคร อย่างง่าย ๆ 
ความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็นในการชม
การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับส่ิงท่ีประสบในชีวิตประจำวันส่ิงท่ีมีความสำคัญต่อ
การแสดงนาฏศิลป์และละคร  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร รัก
และมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำไปประยุกตใ์ช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

รวม   ๖  มาตรฐาน   ๒๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๓๓ 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๓๔ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง ๑๑๑๐๑   การงานอาชีพ ๑                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๑                                    เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 
 บอก รู้ วิธีการทำงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและ
การประหยัด ออม การตรงต่อเวลา การผลิตเครื่องใช้จักสาน จากวัสดุเหลือใช้เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่ สหกรณ์ การจัดการขยะ อาหารกลางวันข้อมูลส่ิงท่ีสนใจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ 
ส่ิงของ   
 เพื่อให้รู้ เข้าใจ การช่วยเหลือตนเองเป็นการลงมือทำงานท่ีมุ่งเน้นการฝึกทำงานอย่างสม่ำเสมอ การ
ทำงานอย่างปลอดภัย ความกระตือรือร้นและตรงเวลาเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการ
ทำงาน สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การปฏิบัติจริง การใช้กระบวนการ
กลุ่มในการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อให้ ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ง ๑.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
รวม  ๑ มาตรฐาน  ๓ ตัวชี้วัด 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๓๕ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง ๑๒๑๐๑   การงานอาชีพ ๒                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๒                                  เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
   
 คำอธิบายรายวิชา 
     บอก รู้ วิธีการหรือประโยชน์ของการทำงาน ส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้วัสดุอุปกรณ์ ช่ือ
และหน้าท่ีของอุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน อาชีพการทำสวนลองกองช่วยให้การประหยัด 
ออม รู้จักแบ่งปันส่ิงของให้ผู้อื่นและช่วยเหลืองานบ้าน เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ สหกรณ์ การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน การผลิตการใช้วัสดุ
เหลือใช้ 
       เพื่อให้ตระหนัก เห็นคุณค่า เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว นำความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ 
เครื่องมือท่ีถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ การสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย  มีความคิดสร้างสรรค์  อย่างน้อย ๑ 
ลักษณะ ของใช้อย่างอย่างง่ายโดยกำหนดปัญหาหรือความต้องการรวบรวมข้อมูลออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิตินำความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ การสร้างของ
เล่นของใช้อย่างง่ายมีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย ๑ ลักษณะ ในการแก้ปัญหา สามารถนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้
อย่างถกูต้องเหมาะสม 
 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การปฏิบัติจริง การใช้กระบวนการ
กลุ่มในการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อให้ ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้ าใจ มีทักษะ
กระบวนการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓ 
รวม  ๑ มาตรฐาน  ๓ ตัวชี้วัด 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๓๖ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง ๑๓๑๐๑   การงานอาชีพ ๓                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                   เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 บอกขั้นตอน เลือกใช้ส่ิงของเครื่อง เครื่องมือวิธีการทำงานและประโยชน์การทำงานใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับงาน อาชีพการทำสวน ช่วยให้การประหยัด ออม โดยกำหนดปัญหา หรือ
ความต้องการ อย่างมีข้ันตอน ทำงานอย่างเป็นตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาดความรอบคอบและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ สหกรณ์  การจัดการขยะ อาหารกลางวัน
โรงเรียน  
 เพื่อให้รู้ เข้าใจ การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ช่วยเหลืองานบ้านและส่วนรวม มี
การจัดการส่ิงของเครื่องใช้ ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำการแบ่งปันส่ิงของให้ผู้อื่น สามารถนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การปฏิบัติจริง การใช้กระบวนการ
กลุ่มในการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อให้ ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ง ๑.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 
รวม  ๑ มาตรฐาน  ๓ ตัวชี้วัด 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๓๗ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง ๑๔๑๐๑   การงานอาชีพ ๔                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                  เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 บอก อธิบาย ความหมาย ความสำคัญของอาชีพ ขั้นตอนการทำงาน ใช้ระบบ เหตุผล  ในการ
ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ประโยชน์และโทษ ใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด การออม 
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ สหกรณ์ การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน การทำอาชีพ
การปลูกพืชสวนครัว เล้ียงสัตว์ 
 เพื่อให้รู้ เข้าใจ การช่วยเหลืองานในบ้าน การทำงานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างเป็นขั้นตอน การ
แบ่งปันส่ิงของให้ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การปฏิบติัจริง การใช้กระบวนการ
กลุ่มในการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อให้ ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ง ๑.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
 ง ๒.๑  ป.๔/๑ 
รวม  ๒ มาตรฐาน  ๕ ตัวชีวั้ด 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๓๘ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง ๑๕๑๐๑   การงานอาชีพ ๕                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                      เวลา    ๔๐   ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
       บอก อธิบาย ความหมาย ความสำคัญ ของอาชีพ ขั้นตอนการทำงาน ใช้ระบบเหตุผล ในการ
ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ประโยชน์และโทษ ใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด การออม 
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ สหกรณ์ การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน การทำอาชีพ
การปลูกพืชสวนครัว เล้ียงสัตว์ 
 เพื่อให้รู้ เข้าใจ การช่วยเหลืองานในบ้าน การทำงานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างเป็นขั้นตอน               
การแบ่งปันส่ิงของให้ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถกูต้องเหมาะสม 
 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การปฏิบัติจริง การใช้กระบวนการ
กลุ่มในการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อให้ ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 
มาตรฐาน/ตัวชีวั้ด 
 ง ๑.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔ 
 ง ๒.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒ 
รวม  ๒ มาตรฐาน  ๖ ตัวชี้วัด 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๓๙ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง ๑๖๑๐๑   การงานอาชีพ ๖                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                    เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 อธิบาย บอก อภิปราย รวบรวม นำเสนอ ข้อมูล แนวทางการทำงานแต่ละขั้นตอน ทำให้ผู้เรียน
ทำงานอย่างเป็นกระบวนการและช่วยเหลืองานในบ้านการประหยัด การออม การแบ่งปันส่ิงของ ให้ผู้อื่น
การแปรรูปจากกล้วย การผลิตการใช้เครื่องจักสาน การผลิตการใช้เครื่องจักสานจากวัสดุเหลือใช้ อาชีพ
การทำสวนการปลูกพืชสวนครัว เล้ียงสัตว์ เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ สหกรณ์ การจัดการ
ขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน 
  เพื่อให้รู้ เข้าใจทักษะการจัดการทำงาน และมีทักษะการทำงานร่วมกันปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการ
ทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นนำความรู้ และทักษะการสร้างช้ินงานไปประยุกต์ในการสร้างส่ิงของ
เครื่องใช้และการแก้ปัญหาวางแผนในการเลือกอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม 
 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การปฏิบัติจริง การใช้กระบวนการ
กลุ่มในการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อให้ ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 
มาตรฐาน/ตัวชีวั้ด 
   ง ๑.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
   ง ๒.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒ 
รวม  ๒ มาตรฐาน  ๕ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๔๐ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๔๑ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
อ ๑๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๑                                         กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                เวลา    ๑๒๐    ชั่วโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 
 เข้าใจคำส่ังท่ีใช้ในห้องเรียน  ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน  เข้าใจคำ  กลุ่มคำ  และความหมายเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว  
อาหาร  เครื่องด่ืมและนันทนาการ  บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว  หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ คำศัพท์
เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้อื่น เข้าใจบทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย  กล่าวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ ประโยค/
ข้อความท่ีใช้แนะนำตนเอง  คำศัพท์  สำนวนและประโยคท่ีใช้บอกความต้องการ ท่ีใช้ขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง  บุคคลและเรื่องใกล้ตัว  เข้าใจภาษาท่าทางในการส่ือสารของเจ้าของภาษา ความแตกต่าง
ของตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  
 อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านเกีย่วกับอาหารท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต 
 โดยใช้กระบวนการสอนภาษา  และกระบวนการกลุ่มในการฝึกออกเสียง  ฟัง/พูด  ถามตอบ และ
สนทนาโต้ตอบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม  รวมถึงการรวบรวมความรู้และแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ 
  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

รวม  ๘  มาตรฐาน ๑๖   ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๔๒ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
อ ๑๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๒                                         กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                 เวลา    ๑๒๐    ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 เข้าใจคำส่ังและคำขอร้องง่ายๆ  ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ และอ่าน
ประโยคง่ายๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เข้าใจคำ  กลุ่มคำ ประโยคเด่ียว (simple sentence)  และ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว  อาหาร  เครื่องด่ืมและนันทนาการ  
บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว  หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ  คำศัพท์เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้อื่น  เข้าใจ
ประโยค  บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย  กล่าวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ  ประโยค/ข้อความท่ีใช้แนะนำตนเอง  
คำศัพท์  สำนวนและประโยคท่ีใช้บอกความต้องการ  ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลและเรื่องใกล้
ตัว  เข้าใจภาษาท่าทางในการส่ือสารของเจ้าของภาษา  ความแตกต่างของตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยใช้กระบวนการสอนภาษา  และกระบวนการกลุ่มในการฝึกออกเสียง  ฟัง/
พูด  ถามตอบ  และสนทนาโต้ตอบ  เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  รวมถึงการรวบรวมความรู้และแสวงหาความเพลิดเพลิน
จากภาษาอังกฤษ 
 เข้าใจคำ  กลุ่มคำ ประโยคเด่ียว (simple sentence)  เกี่ยวกับอาหารท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

รวม  ๘   มาตรฐาน  ๑๖   ตัวชี้วัด 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๔๓ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
อ ๑๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๓                                         กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓                                                 เวลา    ๑๒๐    ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
      เข้าใจคำส่ังและคำขอร้องท่ีฟังหรืออ่าน อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบท
พูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เข้าใจคำ  กลุ่มคำ ประโยคเด่ียว สัญลักษณ์ และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว  อาหาร  เครื่องด่ืม เวลาว่าง และนันทนาการ 
เข้าใจประโยค บทสนทนา บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว  หรือนิทานง่ายๆ  คำศัพท์เกี่ยวกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น  เข้าใจประโยค บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย  กล่าวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ ประโยค/ข้อความท่ี
ใช้แนะนำตนเอง  คำศัพท์  สำนวนและประโยคท่ีใช้บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัว 
หรือเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบท่ีฟัง เพื่อใช้ขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว  
เข้าใจภาษาท่าทางในการส่ือสารของเจ้าของภาษา บอกความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร คำ กลุ่มคำ 
ประโยค และข้อความของภาษาอังกฤษและภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสอนภาษา  และกระบวนการกลุ่ม
ในการฝึกออกเสียง  ฟัง/พูด  ถาม-ตอบ และสนทนาโต้ตอบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  รวมถึงการรวบรวมความรู้และ
แสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ 
 เข้าใจประโยคบทนาทนาเกี่ยวกับ ขนมพื้นเมือง จังหวัดภูเก็ต  
 
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 
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   

รวม  ๗   มาตรฐาน  ๑๖  ตัวชี้วัด 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๔๔ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
อ ๑๔๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๔                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                  เวลา    ๑๒๐    ช่ัวโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
        เข้าใจคำส่ัง คำขอร้องและคำแนะนำง่ายๆท่ีฟังหรืออ่าน  สะกดคำ อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ 
ประโยค ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือก / ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์  
หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค และข้อความส้ันๆท่ีฟังหรืออ่าน  ตอบคำถามจากเรื่องท่ี
ฟัง บทสนทนา และนิทานง่ายๆ  เข้าใจความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร  คำ  กลุ่มคำ ประโยค และ
ข้อความของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  เข้าใจเทศกาล / วันสำคัญ / งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่
งา่ยๆของเจ้าของภาษา ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล และงานฉลองตามวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย  สนทนาทักทาย 
กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ พูดแทรกอย่างสุภาพ แนะนำตนเอง  เพื่อน พร้อมตอบรับ   ใช้คำส่ัง คำขอร้อง 
และคำอนุญาตง่ายๆ  โดยทำ ท่าทางประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา พูด / เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นง่ายๆ แสดงความต้องการของตนเอง และขอความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  รวมท้ังให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและครอบครัว เพื่อแสดงความรู้สึกของตนเอง 
เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่าง ๆ ระบุ / เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของภาพกับคำ หรือกลุ่มคำ โดยใช้
ภาพ แผนภูมิ แผนภาพและแผนผัง 

เข้าใจความเหมือนและความต่างระหว่างเทศกาลของเจ้าของภาษาและประเพณีท้องถิ่น จังหวัด
ภูเก็ต 
 โดยใช้กระบวนการสอนภาษา  กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการคิด ในการฝึกออกเสียง  ฟัง 
พูด  อ่านและเขียน  เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  รวมถึงการรวบรวมความรู้และแสวงหาความเพลิดเพลินจาก
ภาษาอังกฤษ 
  
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        



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๔๕ 

 

 

ต ๔.๒  ป.๔/๑     
รวม  ๘   มาตรฐาน  ๒๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๔๖ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
อ ๑๕๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๕                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                เวลา    ๑๒๐    ช่ัวโมง 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 เข้าใจคำสั่ง  คำขอร้อง  และคำแนะนำง่ายๆ  ที่ฟังหรืออ่าน  อ่านออกเสียงประโยค  ข้อความ  และ 
บทกลอนสั้นๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุ / วาดภาพ  สัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายตรงตามความหมาย
ของประโยค  และข้อความสั้นๆ  ที่ฟังหรืออ่าน  บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากเรื่องที่ฟัง  บท
สนทนา  และนิทานง่ายๆ  หรือเรื่องสั้น  พูด / เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ใช้คำสั่ง  คำขอร้อง  
คำขออนุญาต  และให้คำแนะนำง่ายๆ  พูด / เขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  พูด / เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน 
ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว  พูด / เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว  กิจกรรมต่าง ๆ  
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ  ประกอบ  เขียนภาพ  แผนผัง  และแผนภูมิ  แสดงข้อมูลต่าง ๆ  ตามที่ฟังหรืออ่าน 
ใช้ถ้อยคำ  น้ำเสียง  และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ตอบ
คำถาม / บอกความสำคัญของเทศกาล / วันสำคัญ / งานฉลอง / ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  และเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  บอกความเหมือน / ความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่าง ๆ  การใช้เครื่องหมาย  วรรคตอน  การลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย  บอกความเหมือน /ความแตกต่างระหว่างเทศกาล  งานฉลอง  และประเพณีของเจ้าของภาษา  
ค้นคว้า  รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน  ใช้
ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา  และใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้น รวบรวมข้อมูลโดยใช้กระบวนการสอนภาษา  กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการคิด  ในการฝึก
ออกเสียง  ฟัง  พูด  อ่าน และเขียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  รวมถึงการรวบรวมความรู้และแสวงหาความเพลิดเพลินจาก
ภาษาอังกฤษ 

พูด / เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียว จังหวัดภูเก็ต 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

       รวม  ๘   มาตรฐาน  ๒๐ ตัวชี้วัด 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๔๗ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ ๑๖๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๖                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                   เวลา    ๑๒๐    ช่ัวโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 เข้าใจคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำง่ายๆ ที่ฟังหรืออ่าน  อ่านออกเสียง ข้อความ นิทานและ  บท
กลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ  สัญลักษณ์  หรือ
เครื่องหมายที่อ่าน  บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากเรื่องที่ฟัง บทสนทนา และนิทานง่ายๆ หรือเรื่อง
สั้นและเรื่องเล่า  พูด/เขียนโต้ตอบ แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ 
เขียนภาพ  แผนผัง และแผนภูมิ  แสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกริยาท่าทาง
อย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/ วัน
สำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงคำชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การ
ลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษา  ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรูแ้ละนำเสนอด้วยการพูดและเขียน ใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศกึษา และใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นรวบรวมข้อมูล โดยใช้กระบวนการ
สอนภาษา  กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการคิด ในการฝึกออกเสียง  ฟัง พูด  อ่าน และเขียน  เพื่อให้
นักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  
รวมถึงการรวบรวมความรู้และแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ  

พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

รวม  ๘   มาตรฐาน ๒๐  ตัวชี้วัด 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๔๘ 

 

 

 
 
 
 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๔๙ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
อ ๑๑๒๐๑  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑                             กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑                                                                 เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา  

ใช้คำส่ังท่ีใช้ในห้องเรียน  ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ประโยคบอกความต้องการเกี่ยวกับตนเอง  ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง คำส่ังท่ีใช้ในห้องเรียน 
ข้อความท่ีใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว คำ ท่ีมีความหมายสัมพันธ์กับส่ิงต่าง ๆ ใกล้
ตัว อาหาร เครื่องด่ืม วัฒนธรรมเจ้าของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนำตนเอง  การ
ใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่านในสถานการณ์ท่ีเกดิขึน้ในห้องเรียน 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูลและมีทักษะทางสังคม  มีวิถีของระบอบ
ประชาธิปไตย  ซื่อสัตย ์ ใฝ่เรียนรู้  แสดงออกถึงความเป็นไทย 
              เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้องท่ีฟัง  
2. อ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ และ บทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลัก       

การอ่าน 
3. บอกความหมายของคำและกลุ่มคำท่ีฟังตรงตามความหมาย ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่าน

ประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ 
รวม  ๓  ผลการเรยีนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๕๐ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
อ ๑๒๒๐๑  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๒                             กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒                                                               เวลา ๘๐ ชัว่โมง 
  
คำอธิบายรายวิชา 

ใช้คำส่ังท่ีใช้ในห้องเรียน  ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ การอ่านออกเสียง  คำ 
กลุ่มคำ บทอ่าน บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำ ประโยคบทอ่าน บทสนทนา ประโยค ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ข้อความท่ีใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว คำ ท่ีมีความหมาย
สัมพันธ์กับส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัว อาหาร เครื่องด่ืม วัฒนธรรมเจ้าของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ 
การพูดแนะนำตนเอง  กิจกรรมทางภาษาการร้องเพลง  การใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่านในสถานการณ์ท่ี
เกดิขึ้นในห้องเรียน 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูลและมีทักษะทางสังคม  มีวิถีของระบอบ
ประชาธิปไตย  ซื่อสัตย์  ใฝ่เรียนรู้  แสดงออกถึงความเป็นไทยเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้องท่ีฟัง  
2.  อ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่าย ๆ และ บทพูดเข้าจังหวะง่าย ๆ ถูกต้องตาม

หลัก   การอ่าน 
3. บอกความหมายของคำและกลุ่มคำท่ีฟังตรงตามความหมาย ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่าน

ประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  
4. พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช้คำส่ังและคำขอร้อง

ง่ายๆ  บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนบอก
ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบท่ีฟัง 

5.   พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล   สัตว์ 
และส่ิงของตามท่ีฟังหรืออ่าน 

6. พูดและทำท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกช่ือและคำศัพท์
ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ /งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย 

รวม  ๖  ผลการเรยีนรู้ 
 

 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๕๑ 

 

 

คำอธบิายรายวิชาเพ่ิมเติม 
อ ๑๓๒๐๑  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๓                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  ๓                                                                 เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา  

ใช้คำส่ังท่ีใช้ในห้องเรียน  ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ การอ่านออกเสียง  คำ 
กลุ่มคำ บทอ่าน พูดเข้าจังหวะ บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำ เลือกระบุภาพ ตรง
ความหมาย  บทสนทนา  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประโยคบอกความต้องการเกีย่วกับตนเองคำ   คำส่ังท่ีใช้
ในห้องเรียน ข้อความท่ีใช้ในการพูดให้ข้อมูลความรู้สึกเกี่ยวกบัตนเอง และเรื่องใกล้ตัว  วัฒนธรรมเจ้าของ
ภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนำตนเอง   การใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่านใน
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูลและมีทักษะทางสังคม  มีวิถีของระบอบ
ประชาธิปไตย  ซื่อสัตย์  ใฝ่เรียนรู้  แสดงออกถึงความเป็นไทยเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบติัตามคำส่ัง คำขอร้องท่ีฟัง  
2. บอกความหมายของคำและกลุ่มคำท่ีฟังตรงตามความหมาย ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่าน

ประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  
3. พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่าย ๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช้คำส่ังและคำขอร้อง              
ง่าย ๆ   
4. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน บอก

ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบท่ีฟัง 
5. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล   สัตว์ และ

ส่ิงของตามท่ีฟังหรืออ่าน 
6. พูดและทำท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
7. บอกช่ือและคำศัพท์ง่าย ๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของ

เจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย 
8. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ายๆ ของภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย 

           9. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
รวม  ๙  ผลการเรยีนรู้ 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๕๒ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
อ ๑๔๒๐๑  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๔                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  ๔                                                                เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติตามคำส่ัง คำแนะนำ คำขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน   พูดเข้าจังหวะ บทสนทนา ประโยค ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำ เลือกระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงความหมาย ตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บท
สนทนา  พูด เขียนให้ข้อมูลโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง ส่ือสารระหว่างบุคคล ประโยคบอกความต้องการ
เกี่ยวกับตนเองคำ   คำส่ังท่ีใช้ในห้องเรียน ข้อความท่ีใช้ในการพูด เขียน แสดงความต้องการของตนเอง  ให้
ข้อมูลความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว วัฒนธรรมเจ้าของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ 
การพูดแนะนำตนเอง คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลเจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง  ศึกษา  การ
ใช้ภาษาในการฟัง พูดทำท่าประกอบอย่างสุภาพ  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา อ่าน พูด ในสถานการณ์ท่ี
เกดิขึน้ในห้องเรียน 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูลและมีทักษะทางสังคม  มีวิถีของระบอบ
ประชาธิปไตย  ซื่อสัตย ์ ใฝ่เรียนรู้  แสดงออกถึงความเป็นไทย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจำวัน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง          
2. อ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ และ บทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตาม

หลักการอ่าน 
3. บอกความหมายของคำและกลุ่มคำท่ีฟังตรงตามความหมาย ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่าน

ประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  
4. พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช้คำส่ังและคำ

ขอร้องง่ายๆบอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง  
5. พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ใกล้

ตัวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบท่ีฟัง 
6. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล   สัตว์ 

และส่ิงของตามท่ีฟังหรืออ่าน 
7. พูดและทำท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกช่ือและคำศัพท์

ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๕๓ 

 

 

8. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ายๆ ของภาษาภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย 

9. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
รวม  ๙  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๕๔ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
อ ๑๕๒๐๑  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  ๕                            กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่  ๕                                                               เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติตามคำส่ัง คำแนะนำ คำขอร้อง คำแนะนำง่ายๆ ท่ีใช้ในห้องเรียน   การสะกดคำ การอ่าน
ออกเสียง บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำ เลือกระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงความหมาย
ของประโยค  ตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา  นิทานง่ายๆ ประโยค พูด เขียนให้ข้อมูลโต้ตอบ
เกี่ยวกับตนเอง แสดงความรู้สึก  ส่ือสารระหว่างบุคคล  ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยา ประโยคบอกความ
ต้องการเกี่ยวกับตนเองคำ   คำส่ังท่ีใช้ในห้องเรียน ข้อความท่ีใช้ในการพูด เขียน แสดงความต้องการของ
ตนเอง  ให้ข้อมูลความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว  บอกความเหมือน ความแตกต่าง ระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ  แสดงความคิดเห็นง่ายๆโดยใช้คำศัพท์เหมาะสมกับวัย  การใช้ภาษาในการ
ฟัง พูดทำท่าประกอบอย่างสุภาพ  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา อ่าน พูด ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูลและมีทักษะทางสังคม  มีวิถีของระบอบ
ประชาธิปไตย ซื่อสัตย ์ใฝ่เรียนรู้ แสดงออกถึงความเป็นไทย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้องท่ีฟัง  
2. อ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำประโยคง่ายๆ และ บทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลัก              

การอ่าน 
3. บอกความหมายของคำและกลุ่มคำท่ีฟังตรงตามความหมาย ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่าน
ประโยค  
  บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  

4. พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช้คำส่ังและคำขอร้อง
ง่ายๆ บอกความต้องการง่าย 
ๆ                                                                                         

5. พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน  
6. บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบท่ีฟัง 
7. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล สัตว์ และ 

ส่ิงของตามท่ีฟังหรืออ่าน 
8. พูดและทำท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๕๕ 

 

 

9. บอกช่ือและคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และ ชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย 

10. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ายๆ ของภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย 
          11. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
รวม  ๙  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๕๖ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
อ ๑๖๒๐๑  เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ ๖                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖                                                                เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติตามคำส่ัง คำแนะนำ คำขอร้อง คำแนะนำง่ายๆ ท่ีใช้ในห้องเรียน การสะกดคำ การอ่าน
ออกเสียง คำ กลุ่มคำ บทอ่าน บทกลอนส้ัน ๆ บทสนทนา ประโยคถูกต้องตามหลักการอ่าน ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองคำ เลือกระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงความหมายของประโยค ข้อความ
ส้ันๆ  ตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา  พูด เขียนให้ข้อมูลโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง แสดง
ความรู้สึก  ส่ือสารระหว่างบุคคล เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ ตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ ใช้ถ้อยคำ 
น้ำเสียง และกิริยา ประโยคบอกความต้องการเกี่ยวกับตนเองคำ   คำส่ังท่ีใช้ในห้องเรียน ข้อความท่ีใช้ใน
การพูด เขียน แสดงความต้องการของตนเอง  ให้ข้อมูลความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว ใช้คำส่ัง 
คำขอร้อง และให้คำแนะนำ  บอกความเหมือน ความแตกต่าง ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง 
ๆ  กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง พูด วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของส่ิง
ต่าง ๆ  แสดงความคิดเห็นง่ายๆโดยใช้คำศัพท์เหมาะสมกับวัย  การใช้ภาษาในการฟัง พูดทำท่าประกอบ 
และนำเสนอด้วยการพูด เขียนอย่างสุภาพ  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา อ่าน พูด ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียน และสถานศึกษา 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูลและมีทักษะทางสังคม มีวิถีของระบอบ
ประชาธิปไตย ซื่อสัตย ์ใฝ่เรียนรู้ แสดงออกถึงความเป็นไทย 

             เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจำวัน 

ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้องท่ีฟัง  

2. อ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ และ บทพูดเข ้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลัก                 
การอ่าน 

3. บอกความหมายของคำและกลุ่มคำท่ีฟังตรงตามความหมาย ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่าน
ประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  

4. พูดโต้ตอบด้วยคำส้ัน ๆ ง่าย ๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช้คำส่ังและคำขอร้อง
ง่ายๆ บอกความต้องการง่าย 
ๆ                                                                                         

5. พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน  
6. บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบท่ีฟัง 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๕๗ 

 

 

7. พูดใหข้้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมูค่ำตามประเภทของบุคคล สัตว์ และ
ส่ิงของตามท่ีฟังหรืออ่าน 

8. พูดและทำท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   

9. บอกช่ือและคำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย 

10. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ายๆ ของภาษาอังกฤษและ
ภาษาไท11. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

รวม  ๑๑  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๕๘ 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
อ ๑๑๒๐๒  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑                                                               เวลา ๘๐ ชั่วโมง 

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ เป็นรายวิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียน เข้าใจและ
ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง ระบุตัวอักษรพยัญชนะและสระ ระบุเสียงตัวอักษร สะกดคำง่าย ๆ การอ่าน
ออกเสียงคำ กลุ่มคำ ตามหลักการของ Phonic การลงเสียงหนักเบาในคำและประโยค การใช้ทำนองเสียง
เพื่อส่ือความหมาย การประยุกต์ใช้คำศัพท์เพื่อการส่ือสารในบริบทต่าง ๆ ท่ีจำเป็นต่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจำวัน ประโยคท่ีมีความหมายสัมพันธ์กับส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัว อาหญาร เครื่องด่ืม บทอ่าน บทสนทนา
ด้วยภาษาง่าย ๆ ประโยค นิทานง่าย ๆ ท่ีมีภาพประกอบ การเล่านิทานประกอบท่าทาง ให้ข้อมูลและความ
ต้องการเกี่ยวกับตนเองส้ัน ๆ เช่น การพูดแนะนำตนเอง ขอบคุณ ขอโทษ การร้องเพลงเพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และ
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ได้จริงในชีวิตประจำวัน 

ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้องท่ีฟัง  

2. ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านได้ 
3. อ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่าย ๆ ถูกต้องตาม

หลักการอ่าน 
4. บอกความหมายของคำและกลุ่มคำท่ีฟังตรงตามความหมาย ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่าน

ประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ 
5. พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟังได้ 
6. บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเองตามแบบท่ีฟังได้ 
7. ตอบคำถามจากเรื่องท่ีฟัง บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบประโยค

คำถามและคำตอบได้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๕๙ 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๖๐ 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

โรงเรียนบ้านฉลอง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง  ได้ฝึกปฏิบัติจริงและค้นพบความถนัดของตนเอง  สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตามความสนใจ
จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มีทักษะในการดำเนินงาน ส่งเสริมให้มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ สังคม ศีลธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพได้
อย่างเหมาะสม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาการเรียนรู้
อย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มี
ศีลธรรม  จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังให้สร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามรถจักการ
ตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โรงเรียนบ้านฝาผนัง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓  ลักษณะ ดังนี้ 

๑. กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม  
สามารถตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตน
ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้
คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน โดยนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
 ๒. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาระเบียบวินัย  ความเป็นผู้นำ  ผู้ตามท่ีดี  ความ
รับผิดชอบ  การทำงานร่วมกัน  รู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม  ความมีเหตุผล  การช่วยเหลือ
แบ่งปันเอื้ออาทรและสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของ
ผู้เรียน  ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน  ได้แก่  การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมิน
และปรับปรุงการทำงานเน้นการทำงานรวมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของ
ผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น  กิจกรรมนักเรียน  ประกอบด้วย  กิจกรรมลูกเสือ - เนตร
นารี  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  ๔๐  ช่ังโมงต่อปีการศึกษา  กิจกรรมชุมนุม  
นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม  ๓๐  ช่ังโมงต่อปีการศึกษา   
 ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ  
ความดีงาม  ความเสียสละการมีจิตสาธารณะ  เช่น  กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  
นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐  ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา  
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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 ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

๓.  กิจกรรมเพื่อสังคม 
     และสาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

เวลาเรียนรวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 

๑. กิจกรรมแนะแนว 
 วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อผู้เรียนค้นพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง รักละเห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อื่น 

๒. เพื่อใหผู้้เรียนแสวงหาความรู้จากข้อมูล ข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ ท้ังด้านการศึกษา อาชีพส่วนตัว 
สังคม  เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน เลือกแนวทางการศึกษาอาชีพได้อย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับศักยภาพของตนเอง 

๓. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพ และรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๔. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ ในงานอาชีพและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ

สุจริต 
๕. เพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมท่ีดีงามในการดำเนินชีวิต สร้างเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแก่

นักเรียน 
๖. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม  และประเทศชาติ 

แนวการจัดกิจกรรม  โรงเรียนบ้านฉลอง ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียน  ดังนี้ 
๑. จัดกิจกรรมเพื่อให้ครูได้รู้จักและช่วยเหลือผู้เรียนมากขึ้น  โดยใช้กระบวนการทางจิตวิทยา  

การจัดบริการสนเทศ  โดยให้มีเอกสารเพื่อใช้ในการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน  ด้วยการ
สังเกต  สัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม  การเขียนประวัติ  การพบผู้ปกครองก่อนและ
ระหว่างเรียน  การเยี่ยมบ้านนักเรียน  การให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเรื่องสุขภาพจิต  
เศรษฐกิจ  การจัดทำระเบียนสะสม  สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน  และบัตรสุขภาพ 

๒. การจัดกิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์  โดยทำแบบทดสอบเพื่อรู้จักและเข้าใจตนเอง  มี
ทักษะในการตัดสินใจ  การปรับตัว  การวางแผนเพื่อเลือกศึกษาต่อ  เลือกอาชีพ 
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๓. การจัดบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนรายบุคคล  และรายกลุ่ม  ในด้านการศึกษา  อาชีพ  และ
ส่วนตัว  โดยมีผู้ให้คำปรึกษาท่ีมีคุณวุฒิ  และมีความเช่ียวชาญในเรื่องการให้คำปรึกษา  

๓.๑  ช่วยเหลือผู้เรียนท่ีประสบปัญหาด้านการเงิน โดยการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน 
๓.๒  ติดตามเก็บขอ้มลูของนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 
 

๒. กิจกรรมนักเรียน 
  ๑. กิจกรรมลูกเสือ   

กิจกรรมลูกเสือ  -  เนตรนาร ี
 ผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑ - ๖ ทุกคน  ได้ฝึกอบรมวิชาลูกเสือ  -  เนตรนารี  เพื่อ
ส่งเสริมหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ส่งเสริมความสามัคคี  มี
วินัย  และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  โดยดำเนินการจัดกิจกรรมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการลูกเสือ
แห่งชาติ 

วัตถุประสงค ์
 พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา  ๘  ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  เพื่อ
พัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  และช่วย
สร้างสรรค์สังคม  เพื่อให้เกิดความสามัคคี  และความเจริญก้าวหน้า  ท้ังนี้เพื่อความสงบสุข  และความมั่ง
คงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

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

 
แนวการจัดกิจกรรม 

  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบานการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษาวิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน้นระบบหมู่  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  
โดยให้ผู้เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติดังนี้ 

๑.  เตรียมลูกเสือสำรอง  นิยายเรื่องเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจกรรมลูกเสือสำรอง  การ
ทำความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือ
ซ้าย  ระเบียบแถวเบือ้งต้น  คำปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง   

๒. ลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี  ๑ , ๒  และ ๓  อนามัย  ความสามารถเชิงทักษะ  การ
สำรวจ  การค้นหาธรรมชาติ  ความปลอดภัย  บริการ  ธง  และประเทศต่างๆ  การ
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ฝีมือ  กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิง  การผูกเงื่อน  คำปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือ
สำรองโดยใช้กระบานการทำงาน  กระบวนการแก้ ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการจัดการ  กระบวนการคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  ทาง
ลูกเสือ  กระบวนการทางเทคโนโลยี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

 เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์
ของลูกเสือสำรอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟัง  และพึ่งตนเอง  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  
และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์  รู้จักทำการฝีมือ พัฒนากาย  จิตใจ  และ
ศีลธรรม  ท้ังนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิทางการเมืองใดๆ  สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 กิจกรรมลูกเสือ  -  เนตรนารี  ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖  
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน้นระบบหมู่  สรุปการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  โดย
ให้ผู้เรียนศึกษาและปฏิบัติในเรื่อง 

๑.  ลูกเสือตรี  ความรู้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ  กิจกรรม
กลางแจ้ง  ระเบียบแถว 

๒. ลูกเสือโท  การรู้จักดูแลตนเอง  การช่วยเหลือผู้อื่น  การเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ  ทักษะ
ทางวิชาลูกเสือ  งานอดิเรกและเรื่อท่ีน่าสนใจ  คำปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือ  ระเบียบ
แถว 

๓. ลูกเสือเอก  การพึ่งพาตนเอง  การบริการ  การผจญภัย  วิชาการของลูกเสือ  ระเบียบแถว  
โดยใช้กระบวนการทำงาน  กระบวนการแก้ปัญหา  ระบวนการกลุ่ม  กระบวนการจัดการ  
กระบวนการคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ  กระบวนการทาง
เทคโนโลยี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์
ของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟัง  และพึ่งตนเอง  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  
และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  บำเพ็ญตนเพื่อสารธารณประโยชน์  รู้จักทำการฝีมือ  พัฒนากาย  จิตใจ  และ
ศีลธรรม  ท้ังนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิทางการเมืองใดๆ  สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หมายเหตุ   ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม  และผ่านการทดสอบแล้ว  จะได้รับเครื่องหมายลูกเสือตรี  

ลูกเสือโท  และลูกเสือเอก 
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 ๒. กิจกรรมชุมนุม 
 วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความต้องการของตน   
๒. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ให้เกิด

ประสบการณ์ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
๔. เพื่อให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่น  ได้ตามวิถีประชาธิปไตย 

แนวการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมตามความสนใจ (ชุมนุม) ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าเป็นสมาชิกชมรม วางแผนการ

ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยมีชมรม ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับเพศ วัย และความสนใจของผู้เรียน 
ประกอบด้วยกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมประชาธิปไตย 
ส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะอาชีพและค่ายวิชาการ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติ การบรรยายพิเศษดัง
ตัวอย่างพอสังเขปต่อไปนี้ 

๑. กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรมและจริยธรรม จัดสอนจริยธรรมในห้องเรียน 
จัดให้มีการปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญท้ังทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดย
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท้ังในด้านวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และศีลปะ 

๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีทุกช่วงช้ัน โดยผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
ทำงาน  และการแก้ปัญหาทุกขั้นตอน   

๓. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการทำงาน จัดกิจกรรมวันวิชาการโดยผู้เรียนมีโอกาสปฏิบัติจริง 
และฝึกทักษะการจัดการ 

๔. กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เช่น  
ประเพณีไหว้ครู  ประเพณีลอยกระทง 

๕. กิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จัดให้มีการเลือกคณะกรรมการ
นักเรียน  โดยให้นำกระบวนการประชาธิปไตยไปใช้ในการร่วมวางแผนดำเนินงานพัฒนา
โรงเรียน 

๖. กิจกรรมคนดีของสังคม  จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้  เพื่อป้องกันปัญหาโรคติดต่อ
ร้ายแรง  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาวัยรุ่น  ให้ความรู้เพื่อปลูกฝังให้เป็นสุภาพบุรุษ  
สุภาพสตรี 

๗. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยจัดแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ให้บริการห้องพยาบาล มีบริการให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
เพื่อป้องกันโรคระบาดอย่างทันเหตุการณ์ 
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๙. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้รวมถึง
การฝึกปฏิบัติ 

  
 ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 วัตถุประสงค ์

๑.  เพื่อให้ ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้ เป็นประโยชน์ ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  และ
ประเทศชาติ 

๒. เพื่อให้ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความ
ถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

๓. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรม
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๕. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

แนวการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำ
ประโยชน์ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ 
ความดีงาม  ความเสียสละต่อสังคม มีจิตใจมุ่งทำประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมกิจกรรมสำคัญ 
ได้แก่ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมดำรง
รักษา สืบสาน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 เวลาเรียนสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ จัดสรรเวลาให้ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ รวม ๖ ปี จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง (เฉล่ีย               
ปีละ  ๑๐ ช่ัวโมง) 
 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ เปน็การจัด
กิจกรรมภายในเวลาเรียน โดยให้ผู้เรียนรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมลงในสมุดบันทึก และมีผู้รับรอง
ผลการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 
 
แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 โรงเรียนบ้านฉลอง  กำหนดแนวทางในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 

๑.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  ๑.๑  การตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียน

ตลอดปีการศึกษา 
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 ๑.๒  ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ช้ินงานของผู้เรียน  
ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกผลการเรียนรู้  และผ่านทุกผลการเรียนรู้  โดยแต่ละผลการเรียนรู้ผ่านไม่
น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  หรือมีคุณภาพในระดับ  ๑  ขึ้นไป 

 ๑.๓  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ช้ินงานของผู้เรียนตาม
เกณฑ์  ข้อ  ๑.๑  และข้อ  ๑.๒  ถือว่าผู้เรียนมีผลการเรียน  “ผ”  ผ่านการประเมินกิจกรรมและนำผลการ
ประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

 ๑.๔  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์  ข้อ  ๑.๑  และข้อ  ๑.๒  ถือว่าผู้เรียนมีผลการเรียน  “มผ”  โรงเรียนต้องจัดซ่อมเสริมให้
ผู้เรียนทำกิจกรรมในส่วนท่ีผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทำจนครบถ้วน  แล้วจึงเปล่ียนผลการเรียนจาก  
“มผ”  เป็น  “ผ”  และนำผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

 
๒.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนเพื่อการตัดสิน  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๒.๑  กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ

ผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
 ๒.๒  ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม

เกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด  ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม  ๓  กิจกรรมสำคัญดังนี้ 
 ๒.๒.๑  กิจกรรมแนะแนว 
 ๒.๒.๒  กิจกรรมนักเรียน  ได้แก่ 
  ๑.  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี   
  ๒.  กิจกรรมชุมนุม 
 ๒.๒.๓  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 ๒.๓  การนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
 ๒.๔  เสนอผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์

การจบแต่ละระดับการศึกษา 
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คำอธบิายรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นประถมศกึษาปีท่ี  ๑              เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 

 
คำอธิบายรายวิชา 

บอกช่ือและหน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตนเองได้ถูกต้อง ระบุส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท่ี
ตนเองพอใจพร้อมเหตุผล และรับรู้ในส่วนของร่างกายท่ีเพื่อนพอใจ ดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท้ัง
ของตนเองและเพื่อนใหป้ลอดภัย 

บอกอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้ รับรู้ความแตกต่างทางด้านร่างกายของตนเองและเพื่อน 
ยอมรับความแตกต่างทางด้านร่างกายของตนเองและเพื่อน ระบุงานและกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนท่ีชอบ
และไม่ชอบ รวมทั้งการรับรู้ความชอบและไม่ชอบของเพื่อนในช้ันเรียน 

บอกอาชีพของพ่อแม่ บอกความหมายของเครื่องหมาย สัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงคุณภาพด้านการเรียน
ของตน ดูแลตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รู้จักสังเกต ต้ังคำถาม และแสวงหาคำตอบ รู้เท่าทัน
อารมณ์ของตนเอง และเป็นผู้ฟังท่ีดี 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เรียกช่ือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ถกูต้อง 
๒. ระบุส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท่ีตนเองพอใจพร้อมเหตุผล และรับรู้ในส่วนของร่างกายท่ีเพื่อน

พอใจ 
๓. ดูแลส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท้ังของตนเองและเพื่อนให้ปลอดภัย 
๔. บอกอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้ 
๕. รับรู้ความแตกต่างทางด้านร่างกายของตนเองและเพื่อน 
๖. ยอมรับความแตกตา่งทางด้านร่างกายของตนเองและเพื่อน 
๗. ระบุงานและกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนที่ชอบและไม่ชอบ รวมท้ังการรับรู้ความชอบและไม่

ชอบของเพื่อนในช้ันเรียน 
๘. บอกอาชีพของพ่อแม่ 
๙. บอกความหมายของเครื่องหมาย สัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงคุณภาพด้านการเรียนของตน 
๑๐. ดูแลตัวเองในการปฏิบติักิจวัตรประจำวัน 
๑๑. รู้จักสังเกต ต้ังคำถาม และแสวงหาคำตอบ 
๑๒. รู้เท่าทันอารมณ์ 
๑๓. เป็นผู้ฟังท่ีดี 

รวม ๑๓ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๒               วลา  ๔๐ ช่ัวโมง/ปี 

 
คำอธิบายรายวิชา 

อธิบายหน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ถูกต้อง ดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทั้งของ
ตนเองและเพื่อให้ปลอดภัย 

บอกอารมณ์ ความรู้สึกของตนและรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของครู เพื่อนในห้องเรียนและสมาชิกใน
ครอบครัว รับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองและเพื่อน ยอมรับความแตกต่างด้านอารมณ์ จิตใจของตนเอง
และเพื่อน 

บอกอาชีพในชุมชน บอกความหมายผลการเรียนของตน ระบุวิชาท่ีมีผลการเรียนอยู่ในระดับดี
และท่ีต้องปรับปรุง 

แสดงพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความมีเมตตา แบ่งปันของกินของใช้ วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของข้อมูล
ข่าวสารได้สมเหตุสมผล ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ และใช้ภาษาและกิริยาท่ีเหมาะสมในการส่ือสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายหน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ถกูต้อง 
๒. ดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท้ังของตนเองและเพื่อให้ปลอดภัย 
๓. บอกอารมณ์ ความรู้สึกของตนและรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของครู เพื่อนในห้องเรียนและสมาชิกใน

ครอบครัว 
๔. รับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองและเพื่อน 
๕. ยอมรับความแตกต่างด้านอารมณ์ จิตใจของตนเองและเพื่อน 
๖. บอกอาชีพในชุมชน 
๗. บอกความหมายผลการเรียนของตน 
๘. ระบุวิชาท่ีมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีและท่ีต้องปรับปรุง 
๙. แสดงพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความมีเมตตา แบ่งปันของกินของใช้ 
๑๐. วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของข้อมูลข่าวสารได้สมเหตุสมผล 
๑๑. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 
๑๒. ใช้ภาษาและกิริยาท่ีเหมาะสมในการส่ือสาร 

รวม ๑๒ ผลการเรียนรู้ 
 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๗๐ 

 

 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่  ๓              เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 

 
คำอธิบายรายวิชา 

บอกประโยชน์ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ถูกต้อง รับรู้การเปล่ียนแปลงของร่างกายตามวัย 
ยอมรับการเปล่ียนแปลงของร่างกายตามวัย 

ระบุสาเหตุของการเกิดอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและเพื่อน ยอมรับความแตกต่างด้านอารมณ์ 
จิตใจของตนเองและเพื่อน รับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของครู เพื่อนต่างห้องเรียน และสมาชิกในครอบครัว 
แสดงความคิดและแสดงออกด้านอารมณ์ท่ีมีต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นในการส่ือสาร 

ระบุความสนใจ ความถนัด ความสามารถด้านการเรียนของตนเองพร้อมเหตุผล รับรู้ความสนใจ 
ความถนัด ความสามารถด้านการเรียนของเพื่อนพร้อมเหตุผล ยอมรับความแตกต่างด้านความสนใจ ความ
ถนัด ความสามารถทางการเรียนของตนเองและเพื่อน ยอมรับความแตกต่างด้านบคุลิกภาพของตนเองและ
เพื่อน 

บอกอาชีพท่ีหลากหลาย บอกพฤติกรรมของตนเองท่ีช่วยให้ผลการเรียนดี ระบุพฤติกรรมท่ีจะ
นำมาใช้ในการปรับตัวด้านการเรียนให้มีผลการเรียนระดับดีขึ้นไป และมีความพร้อมสำหรับการประเมิน
ระดับชาติ รวมทัง้ประเมินสถานการณ์และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรยีนรู้ 

1. บอกประโยชน์ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ถูกต้อง 
๒. รับรู้การเปล่ียนแปลงของร่างกายตามวัย 
๓. ยอมรับการเปล่ียนแปลงของร่างกายตามวัย 
๔. ระบุสาเหตุของการเกิดอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและเพื่อน 
๕. ยอมรับความแตกต่างด้านอารมณ์ จิตใจของตนเองและเพื่อน 
๖. รับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของครู เพื่อนต่างห้องเรียน และสมาชิกในครอบครัว 
๗. แสดงความคิดและแสดงออกด้านอารมณ์ท่ีมีต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
๘. รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
๙. คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นในการส่ือสาร 
๑๐. ระบุความสนใจ ความถนัด ความสามารถด้านการเรียนของตนเองพร้อมเหตุผล 
๑๑. รับรู้ความสนใจ ความถนัด ความสามารถด้านการเรียนของเพื่อนพร้อมเหตุผล 
๑๒. ยอมรับความแตกต่างด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียนของตนเองและ

เพื่อน 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๗๑ 

 

 

๑๓. ยอมรับความแตกต่างด้านบุคลิกภาพของตนเองและเพื่อน 
๑๔. บอกอาชีพท่ีหลากหลาย 
๑๕. บอกพฤติกรรมของตนเองท่ีช่วยให้ผลการเรียนดี 
๑๖. ระบุพฤติกรรมท่ีจะนำมาใช้ในการปรับตัวด้านการเรียนให้มีผลการเรียนระดับดีขึ้นไป และมี

ความพร้อมสำหรับการประเมินระดับชาติ 
๑๗. ประเมินสถานการณ์และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

รวม ๑๗ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๗๒ 

 

 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นประถมศกึษาปีที่  ๔              เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง/ปี 
 
คำอธิบายรายวิชา 

รับรู้การเปล่ียนแปลงของร่างกายตามวัย บอกความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของตนและรับรู้
ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของครู เพื่อน และสมาชิกในครอบครัว จำแนกความคิด ความรู้สึก อารมณ์ท่ีดี
และไม่ดีของตนเองและผู้อื่น 

อธิบายบุคลิกภาพของตนเองและรับรู้บุคลิกภาพของเพื่อน รับได้กับบุคลิกภาพของตนเอง 
ยอมรับในส่ิงท่ีผู้อื่นเป็นด้านบุคลิกภาพ พอใจในส่ิงท่ีดีของตนเองด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ และจิตใจ 
ช่ืนชมส่ิงท่ีดีของผู้อื่น ด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ และจิตใจ ยอมรับส่ิงท่ีตนเองมีในด้านความสนใจ ความ
ถนัด ความสามารถทางการเรียน เข้าใจผู้อื่นในด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียน 

บอกลักษณะของอาชีพท่ีสนใจ บอกคุณลักษณะของตนเองท่ีสอดคล้องกับอาชีพท่ีสนใจ วิเคราะห์ผล
การเรียนของตนแต่ละรายวิชา และระบุวิธีการพัฒนารายวิชาท่ีผลการเรียนยังไม่เป็นท่ีพอใจ  

มีจินตนาการและมีความสามารถในการคิดเช่ือมโยง มีวิธีผ่อนคลายอารมณ์และความเครียด
ให้กับตนเอง รู้จักแสดงความคิด ความรู้สึกช่ืนชมการกระทำท่ีดีงามให้ผู้อื่นรับรู้ 

มีมารยาทในการส่ือสารกับผู้อื่น ช่ืนชมความสำเร็จ ความสามารถและการกระทำท่ีดีงามของ
ผู้อื ่นด้วยคำพูด ภาษากาย และสัญลักษณ์ ควบคุมความคิดและอารมณ์ของตนเองได้ และมีวิธีสร้างความ
มั่นคงในอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รับรู้การเปล่ียนแปลงของร่างกายตามวัย 
๒. บอกความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของตนและรับรู้ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของครู เพื่อน และ

สมาชิกในครอบครัว 
๓. จำแนกความคิด ความรู้สึก อารมณ์ท่ีดีและไม่ดีของตนเองและผู้อื่น 
๔. อธิบายบุคลิกภาพของตนเองและรับรู้บุคลิกภาพของเพื่อน 
๕. รับได้กับบุคลิกภาพของตนเอง 
๖. ยอมรับในส่ิงท่ีผู้อื่นเป็นด้านบคุลิกภาพ 
๗. พอใจในส่ิงท่ีดีของตนเองด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ และจิตใจ 
๘. ช่ืนชมส่ิงท่ีดีของผู้อื่น ด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ และจิตใจ 
๙. ยอมรับส่ิงท่ีตนเองมีในด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียน 
๑๐. เข้าใจผู้อื่นในด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียน 
๑๑. บอกลักษณะของอาชีพท่ีสนใจ 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๗๓ 

 

 

๑๒. บอกคุณลักษณะของตนเองท่ีสอดคล้องกับอาชีพท่ีสนใจ 
๑๓. วิเคราะห์ผลการเรียนของตนแต่ละรายวิชา 
๑๔. ระบุวิธีการพัฒนารายวิชาท่ีผลการเรียนยังไม่เป็นท่ีพอใจ 
๑๕. มีจินตนาการและมีความสามารถในการคิดเช่ือมโยง 
๑๖. มีวิธีผ่อนคลายอารมณ์และความเครียดให้กับตนเอง 
๑๗. รู้จกัแสดงความคิด ความรู้สึกช่ืนชมการกระทำท่ีดีงามให้ผู้อื่นรับรู้ 
๑๘. มีมารยาทในการส่ือสารกับผู้อื่น 
๑๙. ช่ืนชมความสำเร็จ ความสามารถและการกระทำท่ีดีงามของผู้อื่นด้วยคำพูด ภาษากาย และ

สัญลักษณ์ 
๒๐. ควบคุมความคิดและอารมณ์ของตนเองได้ 
๒๑. มีวิธีสร้างความมั่นคงในอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

รวม ๒๑ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๗๔ 

 

 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่  ๕              เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง/ปี 
 
คำอธิบายรายวิชา 

รับรู้การเปล่ียนแปลงของร่างกายตามวัย ระบุบุคลิกภาพท่ีดีและไม่ดีของตนเองและรับรู้
บุคลิกภาพท่ีดีและไม่ดีของเพื่อน ภูมิใจในบุคลิกภาพด้านดีของตน ช่ืนชมบุคลิกภาพด้านดีของผู้อืน่ 

แสดงออกถึงความมั่นใจในส่ิงท่ีดีของตนเอง ด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ และจิตใจ รู้เท่าทัน
ความคิดและอารมณ์ของตนเอง จัดการกับความคิดและอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

บอกวิชาท่ีตนเองถนัดอย่างมีเหตุผล รับรู้วิชาท่ีเพื่อนถนัดพร้อมเหตุผล ภูมิใจในคุณค่าของตนเอง
ในด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียน และอาชีพ ช่ืนชมในคุณค่าของผู้อื่นในด้านความ
สนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียน และอาชีพ  

บอกอาชีพท่ีตนสนใจ บอกคุณสมบัติของบุคคลท่ีประกอบอาชีพ ศึกษาข้อมูลด้านอาชีพท่ีกว้าง
และลึกซึ้งมากขึ้น รับรู้ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของผู้ท่ีตนคบหาสมาคม วิเคราะห์ผลการเรียนของตนแต่
ละรายวิชาและปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนในรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่เป็นท่ีพอใจ 

วิพากษ์ วิจารณ์ บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง การยุติข้อขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนด้วย
สันติวิธี อาสาทำงานเพื่อส่วนรวมและสังคม รู้จักปฏิเสธ ต่อรอง และร้องขอความช่วยเหลือในสถานการณ์
เส่ียง แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนรับฟังและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รับรู้การเปล่ียนแปลงของร่างกายตามวัย 
๒. ระบุบุคลิกภาพท่ีดีและไม่ดีของตนเองและรับรู้บุคลิกภาพท่ีดีและไม่ดีของเพื่อน 
๓. ภูมิใจในบุคลิกภาพดา้นดีของตน 
๔. ช่ืนชมบคุลิกภาพด้านดีของผู้อื่น 
๕. แสดงออกถึงความมั่นใจในส่ิงท่ีดีของตนเอง ด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ และจิตใจ 
๖. รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของตนเอง 
๗. จัดการกับความคิดและอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
๘. บอกวิชาท่ีตนเองถนัดอย่างมีเหตุผล 
๙. รับรู้วิชาท่ีเพื่อนถนัดพร้อมเหตุผล 
๑๐. ภูมิใจในคุณค่าของตนเองในด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียน และ

อาชีพ 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๗๕ 

 

 

๑๑. ช่ืนชมในคุณค่าของผู้อื่นในด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียน และ
อาชีพ 

๑๒. บอกอาชีพท่ีตนสนใจ 
๑๓. บอกคุณสมบัติของบุคคลท่ีประกอบอาชีพ 
๑๔. ศึกษาข้อมูลด้านอาชีพท่ีกว้างและลึกซึ้งมากขึ้น 
๑๕. รับรู้ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของผู้ท่ีตนคบหาสมาคม 
๑๖. วิเคราะห์ผลการเรียนของตนแต่ละรายวิชาและปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนในรายวิชาท่ีมีผล

การเรียน ไม่เป็นท่ีพอใจ 
๑๗. วิพากษ์ วิจารณ์ บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง 
๑๘. ยติุข้อขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนด้วยสันติวิธี 
๑๙. อาสาทำงานเพื่อส่วนรวมและสังคม 
๒๐. รู้จักปฏิเสธ ต่อรอง และร้องขอความช่วยเหลือในสถานการณ์เส่ียง 
๒๑. แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
๒๒. รับฟังและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

รวม ๒๒ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๗๖ 

 

 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว                     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๖                       เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 
คำอธิบายรายวิชา 

รับรู้ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของคู่สนทนา แสดงออกถึงความมั่นใจในคุณค่าของตนเอง ด้าน
ความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียนและอาชีพ เช่ือมั่นในคุณค่าของผู้อื่นด้านความสนใจ ความ
ถนัด ความสามารถทางการเรียนและอาชีพ แสดงออกถึงความมั่นใจในบุคลิกภาพด้านดีของตนเอง รวมท้ัง
เช่ือมั่นในคุณค่าของผู้อื่นด้านบุคลิกภาพ 

มีข้อมูลโลกกว้างทางด้านการศึกษา มีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ พิจารณาความเหมาะสม
ของตนกับอาชีพท่ีสนใจ ระบุอาชีพท่ีตนเองสนใจ วิเคราะห์ผลการเรียนของตนแต่ละรายวิชา โดยเฉพาะ
วิชาท่ีต้องใช้ประเมินระดับชาติ และการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อความพร้อม
ในการเข้าเรียนต่อ 

ปฏิบัติตามกฎ กติกา และระเบียบของสังคม ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว โรงเรียน 
และประเทศชาติ มีวิธีสร้างความมั่นคงในอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 
เช่น ซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีน้ำใจ มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม สามัคคี ฯลฯ มีจิตอาสา และทำ
กิจกรรมท่ีเปน็ประโยชนต่์อส่วนรวม 
รู้จักวิธีการตัดสินใจและแก้ปัญหาท่ีถูกต้อง ปฏิบัติกิจกรรมท่ีทำแล้วมีความสุข ผู้อื่นไม่เดือดร้อน ตลอดถึงให้
ความร่วมมือและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รับรู้ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของคู่สนทนา 
๒. แสดงออกถึงความมั่นใจในคุณค่าของตนเอง ด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

ทางการเรียนและอาชีพ 
๓. เช่ือมั่นในคุณค่าของผู้อื่นด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียนและอาชีพ 
๔. แสดงออกถึงความมั่นใจในบุคลิกภาพด้านดีของตนเอง 
๕. เช่ือมั่นในคุณค่าของผู้อื่นด้านบุคลิกภาพ 
๖. มีข้อมูลโลกกว้างทางด้านการศึกษา 
๗. มีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ 
๘. พิจารณาความเหมาะสมของตนกับอาชีพท่ีสนใจ 
๙. ระบุอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
๑๐. วิเคราะห์ผลการเรียนของตนแต่ละรายวิชา โดยเฉพาะวิชาท่ีต้องใช้ประเมินระดับชาติ และการ

เรียนต่อระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๗๗ 

 

 

๑๑. เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อความพร้อมในการเข้าเรียนต่อ 
๑๒. ปฏบิัติตามกฎ กติกา และระเบียบของสังคม 
๑๓. ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติ 
๑๔. มีวิธีสร้างความมั่นคงในอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
๑๕. มีคุณธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย เช่น ซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีน้ำใจ มีจิตสำนึกเพื่อ

ส่วนรวม สามัคคี ฯลฯ 
๑๖. มีจิตอาสา และทำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
๑๗. รู้จักวิธีการตัดสินใจและแก้ปัญหาท่ีถูกต้อง 
๑๘. ปฏิบัติกิจกรรมท่ีทำแล้วมีความสุข ผู้อื่นไม่เดือดร้อน 
๑๙. ใหค้วามร่วมมือและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ 

รวม ๑๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๗๘ 

 

 

 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๗๙ 

 

 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมนักเรียน (เตรียมลูกเสือสำรองและลูกเสือสำรองดาวดวงที่ ๑)      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑                                   เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง/ปี 
 
 คำอธิบายรายวิชา 

เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่และปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือสำรอง  เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสำรองท่ีมีความเป็น
เอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  ในเรื่องต่อไปนี้ 

๑. เตรียมลูกเสือสำรอง  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพหมู่           
(แกรนด์ฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย ระเบียบแถว  เบื้องต้น  
คำปฏิญาณ  กฎและคติพจน์ของลูกเสือสำรอง 

๒. ลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี  ๑    อนามัย   ความสามารถเชิงทักษะ การสำรวจ การค้นหา
ธรรมชาติ  ความปลอดภัย  บริการ  ธงและประเทศต่าง ๆ  การฝีมือ  กิจกรรมกลางแจ้ง  
การบันเทิง  การผูกเงื่อน  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง 

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี  ๑  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  กฎ 
และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง   มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟังและพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  
มีระเบยีบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  รู้จักทำการฝีมือ
และฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและความ
มั่นคงของชาติ  และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

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

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๘๐ 

 

 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมนักเรียน (เตรียมลูกเสือสำรองและลูกเสือสำรองดาวดวงที่ ๒)      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒                                  เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง/ปี 
 
คำอธิบายรายวิชา 

เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  คติพจน์และ
กฎของลูกเสือสำรอง  ศึกษาเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสำรองท่ีมีความ
เป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและ
ปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกองในเรื่องต่อไปนี้ 
 ลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี  ๒  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพหมู่                  
(แกรนฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถว คำปฏิญาณ  กฎ และคติ
พจน์ของลูกเสือสำรอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การค้นหาธรรมชาติการอนุรักษ์
ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศต่าง ๆ  การฝีมือท่ีใช้
วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิงท่ีส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี  ๒  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  
กฎและคติพจน์ของลูกเสือสำรอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟังและพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริต                   
มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจ  รู้จักบำเพ็ญเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  รู้ จักทำการฝีมือและ
ฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  ความมั่นคงของชาติ  และสามารถประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรยีนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต   จดจำ  เช่ือฟังและพึ่งตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์  สุจริต   มีระเบียบวนิัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
4. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิน่และความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน  สามารถประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๘๑ 

 

 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมนักเรียน (เตรียมลูกเสือสำรองและลูกเสือสำรองดาวดวงที่ ๓)      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓                                   เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  คติพจน์และ
กฎของลูกเสือสำรอง  ศึกษาเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสำรองท่ีมีความ
เป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและ
ปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกองในเรื่องต่อไปนี้ 
 ลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี  ๓  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพหมู่                
(แกรนฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถว คำปฏิญาณ  กฎ และคติ
พจน์ของลูกเสือสำรอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การค้นหาธรรมชาติการอนุรักษ์
ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศต่าง ๆ  การฝีมือท่ีใช้
วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิงท่ีส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี ๓ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ 
กฎและคติพจน์ของลูกเสือสำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เช่ือฟังและพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
ระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจ รู้จักบำเพ็ญเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝน
ทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงของชาติ และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เช่ือฟังและพึ่งตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเหน็ใจผู้อื่น 
๓. บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๔. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความมัน่คงของชาติ 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๘๒ 

 

 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมนักเรียน (เตรียมลูกเสือสำรองและลูกเสือสำรองดาวดวงที่ ๔)      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔                                   เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง/ปี 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์ 
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณ คติ
พจน์  และกฎของลูกเสือสามัญ  เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง  ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญท่ีมี
ความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู้และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิน่  ลดภาวะโลกร้อนและประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ  ประวัติของ Load  Baden  Powell  พระราช
ประวัติสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  วิวัฒนาการของกระบวนการ  ลูกเสือไทยและ
ลูกเสือโลก  การทำความเคารพ การแสดงรหัส  การจับมือซ้าย  กิจกรรมกลางแจ้ง  ระเบียบแถวท่ามือ
เปล่า  ท่ามือไม้พลวง  การใช้สัญญามือและนกหวีด การต้ังแถวและการเรียนแถว 
 เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  และคติ
พจน์ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มี
ระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ทำการฝีมือและฝึกฝน
การทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ความถนัด และความสนใจ รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี 
วัฒนธรรมและความมั่นคง  ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

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

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๘๓ 

 

 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมนักเรียน (เตรียมลูกเสือสำรองและลูกเสือสำรองดาวดวงที่ ๕)      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕                                  เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง/ปี 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 เปิดประชุมกองดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณ  คติ
พจน์และกฎของลูกเสือสามัญ  เรียนรู้จากคิดและปฏิบัติจริง  ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญท่ีมีความ
เป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน   ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู้  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ลดภาวะโลกร้อนและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้ทักษะในทางวิชาลูกเสือ  การรู้จักดูแลตนเอง  การช่วยเหลือผู้อื่น  การเดินทาง
ไปยังสถานท่ีต่าง ๆ  ทำงานอดิเรก  และเรื่องท่ีสนใจ 
 เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  และคติ
พจน์ของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มี
ระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ทำการฝีมือและฝึกฝน
การทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี 
วัฒนธรรมและความมั่นคง  ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

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

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๘๔ 

 

 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมนักเรียน (เตรียมลูกเสือสำรองและลูกเสือสำรองดาวดวงที่ ๖)      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖                                   เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง/ปี 
 
คำอธิบายรายวิชา 

เปิดประชุมกองดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์ 
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่ และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ คติพจน์ และ
กฎของลูกเสือสามัญ วิชาการของลูกเสือ  ระเบียบแถว  การพึ่งตนเอง การผจญภัย  การใช้สัญลักษณ์  
สมาชิกลูกเสือสามัญ  ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง ศึกษาธรรมชาติ 
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยความสนใจ ใฝ่รู้ และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน 

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  และคติ
พจน์ของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มี
ระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ทำการฝีมือและฝึกฝน
การทำกิจกรรม          ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและส่งเสริมจารีต
ประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง  ประโยชน์และสามารถประยุกตใ์ช้หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

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

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๘๕ 

 

 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์                                     กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  
ชั้นประถมศกึษาปีที่  ๑ - ๖                              เวลา  ๑๐  ช่ัวโมง/ปี 
 
คำอธิบายรายวิชา 
   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสมัครใจผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย  ฝึกการทำงานท่ีสอดคล้องกับ
ชีวิตจริง  ตลอดจนสะท้อนความรู้  ทักษะ และประสบการณ์  สำรวจและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผน
อย่างเป็นระบบ  เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  และใช้ความคิดสร้างสรรค์  การบริการด้านต่าง ๆ  ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  เสริมสร้างความมีน้ำใจ  เอื้ออาทร  ความเป็นพลเมืองดีและความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัวและสังคม  คิดออกแบบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัคร  
จิตอาสา  เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพื่อให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  
สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดและความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร  พัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์         มีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 
2. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ตามความถนัด

และความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
3. สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. ปฏิบัติกิจการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตามคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 
5. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๘๖ 

 

 

 
 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมชมุนุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๘๗ 

 

 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมนักเรียน  (กิจกรรมชุมนุม)          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นประถมศกึษาปีที  ๑ - ๖                              เวลา  ๓๐  ช่ัวโมง/ปี 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความต้องการ เพื่อพัฒนาความรู้  ความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ท้ังด้านวิชาการ และพื้นฐานอาชีพ  ทักษะชีวิตและ
สังคมตามศักยภาพอย่างรอบด้าน  เพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  มีความสามารถในการส่ือสาร  มีทักษะ
การคิด แก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  พัฒนาทักษะในการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  
มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด และความต้องการของตน  ได้พัฒนา
ความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ให้เกิดประสบการณ์ท้ังทักษะทางวิชาการ  ทักษะ
อาชีพ  ทักษะชีวิตและสังคมตามศักยภาพ  ใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  คิดเป็น  ทำ
ได้  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย  และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
เหมาะสม 

โรงเรียนบ้านฉลอง ได้กำหนดกิจกรรมชุมนุมจำนวน ๑๓ ชุมนุม เพื่อให้นักเรียนเลือกเข้าตาม
ความถนัดและความสนใจ ได้แก่ 

๑. ชุมนุมดนตรี - นาฏศิลป ์
๒. ชุมนุมหัตถเวช 
๓. ชุมนุมอาหารแปรรูปและเครื่องด่ืม 
๔. ชุมนุมน้ำยาเอนกประสงค์รักษ์โลก 
๕. ชุมนุมไม้ดอกไม้ประดับ 
๖. ชุมนุมเคหะกิจ 
๗. ชุมนุมธนาคารขยะ 
๘. ชุมนุมผักไฮโดรโปนิกส์ 
๙. ชุมนุมเกษตรพอเพียง 
๑๐. ชุมนุมวิศวกรน้อย 
๑๑. ชุมนุมกีฬา 
๑๒. ชุมนุมสมาร์ทฟาร์ม 
๑๓. ชุมนุม Film & Music Lovers 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๘๘ 

 

 

ชุมนุมดนตรี – นาฏศิลป์ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ เป็นชุมนุมท่ีมีความสำคัญในด้านวัฒนธรรม ท่ีมีลักษณะเด่นและเป็น
เอกลักษณ์ เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ นับต้ังแต่การใช้ดนตรี-นาฏศิลป์ เพื่อประกอบ
พิธีกรรม เพื่อประกอบการแสดง ตลอดจนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือโอกาสต่าง ๆ บทบาทของ
ดนตรี-นาฏศิลป์เหล่านี้ยังเห็นได้ในชีวิตประจำวัน  

ด้วยเหตุนี้ ดนตรี-นาฏศิลป์ จึงเป็นศิลปะสำคัญของชาติ เพราะเป็นแหล่งวัฒนธรรมท้ังการร่ายรำ 
ตลอดจนการบรรเลงดนตรี ชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์เห็นความสำคัญในคุณค่าของศิลปะดังกล่าวนี้ จึงจัดต้ัง
ชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ เพื่อช่วยสืบสานรักษาและต่อยอดนาฏศิลป์ได้ดำรงอยู่ต่อไปในฐานะวัฒนธรรมอัน
ทรงคุณค่าของชาติ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. นักเรียนมีทักษะการเล่นดนตรี และแสดงนาฏศิลปไ์ทย 
๒. นักเรียนเห็นความสำคัญของดนตรี-นาฏศิลป์ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
๓. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๔. นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก 

รวม ๓ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๘๙ 

 

 

ชุมนุมหัตถเวช 
 

หลักการและเหตุผล 
 การนวดแผนไทยปัจจุบันนี้ เป็นท่ีนิยมและสนใจกันอย่างแพร่หลาย จังหวัดภูเก็ตเป็นเมือง

ท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวนิยมการนวดแผนไทยเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นท่ีนักเรียนจะต้องมีความรู้
สามารถปฏิบัติจริงได้ และบูรณาการกับเศรฐกิจพอเพียงได้อย่างดียิ่ง 

 ลูกประคบสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการนำ สมุนไพรหลายชนิดมาผ่านกระบวนการทำ
ความสะอาดแล้วนำมา หั่นหรือสับให้เป็นช้ินตามขนาดท่ีต้องการ หากใช้สดให้ตำหรือบด พอแตก หากใช้
แห้งให้อบหรือตากแดดให้แห้งแล้วบดหยาบ นำมา ห่อรวมกันด้วยผ้าให้ได้รูปทรงต่างๆ เช่น ทรงกลม รูป
หมอน สำหรับนาบหรือกดประคบตามส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อทำให้ กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ซึ่งมักใช้ควบคู่
กับการนวดแผนไทยโดยใช้ประคบหลังการนวด ตัวยาท่ีนิยมใช้ทำลูกประคบ ได้แก่ ไพล ขมิ้นชัน ตะไคร้ 
บ้าน ผิวมะกรูด              ใบมะขาม ใบล้มปอย เกลือ การบูร เป็นต้น 

 การประคบสมุนไพรมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ช่วยลดอาการบวม บรรเทา
การอักเสบของกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และ
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

2. นักเรียนรู้จักการนวดแผนไทย  การแปรรูปสมุนไพรลูกประคบ เป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้าง
รายได้ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วนงานภายนอก และชุมชน สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างรง
เรียนและชุมชน 

รวม ๓ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๙๐ 

 

 

ชุมนุมอาหารแปรรูปและเคร่ืองด่ืม 
 

หลักการและเหตุผล 
 ศึกษาลักษณะของอาหารแปรรูปและเครื่องด่ืมในท้องถิ่น  การเลือกซื้อวัตถุดิบ  การใช้อุปกรณ์ใน
การประกอบอาหารแปรรูปและเครื่องด่ืมอย่างเหมาะสมและปลอดภัย  รวมถึงการจำหน่ายอาหารแปรรูป
และเครื่องด่ืม 
 ฝึกวางแผนการทำงานก่อนลงมือประกอบอาหารแปรรูปและเครื่องด่ืมอย่างเป็นขั้นตอน  ฝึก
ประกอบอาหารแปรรูปและเครื่องด่ืมโดยใช้วิธีท่ีถูกต้อง  สอดคล้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร   ใช้
อุปกรณ์ในการประกอบอาหารแปรรูปและเครื่องด่ืมอย่างเหมาะสมและปลอดภัย  รวมทั้งฝึกคำนวณต้นทุน  
กำหนดราคาจำหน่าย   และการออกแบบสินค้า 
 เพื่อให้มีความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์ทางด้านทักษะอาชีพเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารและ
เครื่องด่ืม   ตลอดจนมีจิตสำนึกในการแปรรูปอาหารและเครื่องด่ืม   โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อ
ส่ิงแวดล้อม   ความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายลักษณะของอาหารแปรรูปและเครื่องด่ืมได้อย่างถูกต้อง 
2. วางแผนประกอบการทำอาหารแปรรูปและเครื่องด่ืมได้อย่างเป็นระบบ 
3. เลือกใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารแปรรูปและเครื่องด่ืมได้อย่างเหมาะสม 
4. มีทักษะประกอบอาหารแปรรูปและเครื่องด่ืมเบ้ืองต้น 
5. มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
6. มีคุณธรรมในการประกอบอาหารแปรรูปและเครื่องด่ืม 
7. อธิบายลักษณะของเครื่องด่ืมชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
8. วางแผนประกอบเครื่องด่ืมได้อย่างเป็นระบบ 
9. เลือกใช้วัตถุดิบในการประกอบเครื่องด่ืมได้อย่างเหมาะสม 
10. มีทักษะประกอบเครื่องด่ืมเบ้ืองต้น 
11. มีคุณธรรมในการประกอบเครื่องด่ืม 
12. กำหนดรูปแบบการจำหน่ายอาหารแปรรูปและเครื่องด่ืมได้อย่างเหมาะสม 

รวม 12  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๙๑ 

 

 

ชุมนุม น้ำยาอเนกประสงค์รักษ์โลก 
 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันในยุคสมัยท่ีเปล่ียนไปปัญหาในด้านส่ิงแวดล้อมนั้นกำลังเป็นปัญหาท่ีคนท่ัวโลกจะต้อง
ตระหนักถึง เพราะสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเป็นพิษและส่งผลกระทบท่ีทำให้สภาพแวดล้อมนั้นย่ำแย่ลง  
ซึ่งคงปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเพราะฝีมือมนุษย์เป็นคนทำร้ายส่ิงแวดล้อมเอง หากเราพิจารณามองดูแล้วปัญหา
ส่ิงแวดล้อมนั้นปัญหาท่ีแท้จริงนั้นเกิดมาจากสังคมเมืองท่ีมีแหล่งประชากรอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น มีการ
ผลิต การค้า ท่ีต้องตอบสนองกับจำนวนของผู้บริโภคท่ีมีเพิ่มขึ้นตามยุคสมัย  ผลท่ีตามมาเลยเกิดโรงงาน
อุตสาหกรรมมากมาย ท่ีเป็นบ่อเกิดของการทำลายส่ิงแวดล้อมทางอ้อม  ซึ่งในการผลิตแต่ละครั้งจะมี
วัตถุดิบมากมาย อาทิ เช่น หิน , ดิน , ทราย ซึ่งก็ต้องมีการทำลายธรรมชาติเพื่อเพิ่มผลิตผล  ส่ิงท่ีตามมาก็
คือทำให้มีการใช้ทรัพยากรของธรรมชาติอย่างไม่บันยะบันยัง เป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมต่างๆ 
มากมาย  

ดังนั้นโรงเรียนบ้านฉลองจึงตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังมีส่วนในการป้องกัน รับผิดชอบ เสริมสร้าง อนุรักษ์                   
และใช้อย่างมีคุณภาพด้วยกระบวนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมและพัฒนาส่ิงแวดล้อม โดยสถานศึกษา              
จัดบริเวณรอบ ๆ จัดส่ิงแวดล้อม ปัจจัย บรรยากาศ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ท้ังในห้องถิ่นและนอกห้องเรียน 
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติ ส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์  ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดชุมนุมน้ำยา
อเนกประสงค์รักษ์โลก ดังกล่าวขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการส่ิงแวดล้อม  
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. นักเรียนมีความรู้และตระหนักถึงการอนุรักษพ์ลังงานและส่ิงแวดล้อม 
๒. นักเรียนสามารถผลิตน้ำยาอเนกประสงค์เพื่อใช้ในโรงเรียน และครัวเรือนได้ 
๓. นักเรียนสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำยาอเนกประสงค์ได้ 
๔. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
๕. นักเรียนนำความรู้ต่อยอดเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ในครัวเรือนได้ 

รวม ๕  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๙๒ 

 

 

ชุมนุมไม้ดอกไม้ประดับ 
 

หลักการและเหตุผล 
ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นไม้ท่ีมีความสวยงามท้ังใบ ดอก ผล เมล็ด ราก ตลอดจนรูปทรงของ ลําต้น           

ซึ่งนํามาใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นพืชชนิด  ไม้ดอกและไม้ประดับแตกต่างกันคือไม้ดอกมีดอกสวยงาม                
ไม้ประดับมีใบสวยงาม ไม้ดอกไม้ประดับมีประโยชน์หลายอย่างท้ังประดับตกแต่งอาคารสถานท่ีให้สวยงาม 
ใช้ในงานพิธี ใช้เป็นของขวัญของท่ีระลึก ใช้เพิ่มสีสันให้อาหาร ใช้เป็นยารักษาโรคและใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ประกอบอาชีพได้อีกด้วย 

ไม้ดอกไม้ประดับมีความจำเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มากขึ้น ท้ังนี้เพราะมนุษย์มิใช่มี
ความต้องการเฉพาะปัจจัยส่ีเท่านั้น  แต่ยังต้องการจัดสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม
น่าอยู่              อีกด้วย เช่น มีการจัดสวน ตกแต่งอาคารสถานท่ี บ้านพักอาศัยอาคาร สำนักงาน 
โรงเรียน และสถานท่ีต่าง ๆ ให้เกิดความสวยงาม ตลอดจนการใช้ไม้ดอกไม้ระดับในการ จัดตกแต่ง ประดับ
จานอาหาร  

การจัดต้ังชุมนุมไม้ดอกไม้ประดับ  เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  ไว้เพื่อ
ใช้ในการการประดับตกแต่ง และใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ของโรงเรียน  

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.  นักเรียนสามารถแยกแยะได้ว่า ต้นไม้ชนิดใดเป็นไม้ดอกหรือไม้ประดับ 
2.  นักเรียนได้เรียนวิธีการปลูก และการดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ 
3.  นักเรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้ ไปใช้ในการปลูก ดูแลรักษา ต้นไม้ท่ีบ้านได้ 
4.  มีไม้ดอกและไม้ประดับไว้ตกแต่งสถานท่ีต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

รวม ๔ ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๙๓ 

 

 

ชุมนุมเคหะกิจ (ของที่ระลึก) 
 
หลักการและเหตุผล 

ทุกคนคงคุ้นเคยกับส่ิงท่ีช่ือว่า ของท่ีระลึกกันดี เป็นของท่ีเรามักจะเห็นกันได้เสมอ อย่างงาน
แต่งงาน หรือการประเพณีต่างๆ ท่ีมีการแจกของท่ีระลึกให้กับแขกท่ีมาร่วมงาน สำหรับความหมายของคำ
ว่า ของท่ีระลึก นั้นก็คือ ต้องแบ่งออกเป็นสองคำก่อน คำแรกคำว่า ของ ซึ่งหมายท่ีส่ิงของ ท่ีสามารถจับ
ต้องได้ แทนความหมายของผู้ให้ในแต่ละงานแต่ละเหตุการณ์ และคำว่า ท่ีระลึก ก็คือ เหตุการณ์ท่ีอยากจะ
ให้ผู้รับได้เห็นเหตุการณ์นั้น ว่าของส่ิงนี้ท่ีได้มา มาจากงานไหน  
            นี่จึงเหตุผลท่ีจะช้ีให้เห็นว่า ทำไมในงานต่างๆ จึงต้องมีการ ผลิตของที่ระลึก เพื่อมาแจกให้กับคน
ในงานนั้น ก็เพื่อท่ีจะเตือนให้คนได้ระลึกถึงเหตุการณ์ท่ีครั้งหนึ่ง เขาได้เคยเข้ามาร่วมงาน หรือว่าเป็นส่วน
ร่วมในกิจกรรมครั้งนั้นๆ นั่นเอง  ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ หรือว่างานเล็ก จะมีการผลิตของท่ีระลึก  เพื่อมา
แจกให้กับคนท่ีมาร่วมงาน เพื่อเป็นการแสดงน้ำจิตน้ำใจท่ีดีต่อกัน เป็นการสืบทอดประเพณีท่ีดีงาม เป็น
การเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น และก็ถือว่าเป็นส่ิงท่ีควรจะทำควรอนุรักษ์เอาไว้ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. นักเรียนมีความรู้และตระหนักถึงการแสดงน้ำจิตน้ำใจท่ีดีต่อกัน เป็นการสืบทอดประเพณีท่ีดี
งาม เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒. นักเรียนสามารถประดิษฐ์ของท่ีระลึกเพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓. นักเรียนสามารถออกแบบของท่ีระลึกได้ 
๔. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
๕. นักเรียนนำความรู้ต่อยอดเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ในครัวเรือนได้ 

รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๕)    ๑๙๔ 

 

 

ชุมนุมธนาคารขยะ 
 
หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนบ้านฉลองต้ังอยู่บนพื้นท่ี 14 ไร่ มีบุคลากรและนักเรียนประมาณ 600 คนและมี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนในอนาคต จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีปัญหาเกิดขึ้นหลายด้าน ปัญหาหนึ่งท่ี
สำคัญคือการจัดการขยะ 

จากการสำรวจในปีการศึกษา 2564 พบว่ามีปริมาณขยะเกิดขึ้นจำนวนมากต่อวัน และใน
จำนวนดังกล่าวมีขยะรีไซเคิลท้ังยังมีอัตราท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 
จะทำให้ลดภาระในการจัดการขยะ และเป็นการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนใน
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาดังกล่าว 

การต้ังชุมนุมธนาคารขยะรีไซเคิล เป็นแนวทางหนึ่งท่ีก่อให้เกิดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ 
โดยการนำขยะท่ีคัดแยกมาฝากธนาคารลักษณะเดียวกับธนาคารท่ัวไป เพื่อก่อให้เกิดระบบบริหารการ
จัดการขยะรีไซเคิลท่ีมีประสิทธิภาพและปลูกฝังจิตสำนึกท่ีดีงามให้กับนักเรียนในการจัดการขยะและดูแล
ส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในด้านการรักษาความสะอาด  และยังเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนรักการออมทรัพย์ ตระหนักถึงคุณค่าของขยะ โดยการนำขยะท่ีสามารถนำมารีไซเคิลได้มาขาย
ให้กับโรงเรียน เพื่อนำไปขายให้กับโรงรับซื้อของเก่าได้นำไปผลิตของใช้หมุนเวียนต่อไปในอนาคต 

 
ผลการเรยีนรู้ท่ีคาดหวัง 

๑. นักเรียนมีความรู้วิธีการคัดแยกขยะท่ีถูกวิธีและประโยชน์ของขยะแต่ละชนิด 
๒. นักเรียนเกิดภูมิคุ้มกันจากการออมทรัพย์เพื่ออนาคต 
๓. นักเรียนตระหนักถึงมูลค่าท่ีเกิดจากขยะเหลือ 
๔. นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน 

รวม ๔ ผลการเรียนรู้ 
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ชุมนุมผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) 
หลักการและเหตุผล  
   ในสถานการณ์โลกปัจจุบันนี้การบริโภคพืชผักถือเป็นส่ิงจำเป็นสำหรับการดำรงชีพของมนุษย์ 
เพราะพืชผักเป็นแหล่งของวิตามิน เกลือแร่ และกากใย อีกท้ังยังมีสารอาหารท่ีช่วยในการเกิดโรคต่างๆจึง
ทำให้ความนิยมความนิยมในการบริโภคผักมีมากขึ้น แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เพราะพืชผัก
ส่วนใหญ่ท่ีวางขายในท้องตลาดท่ัวไป พบว่ามีสารพิษตกค้างท่ีเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้จึงมีการ
กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารสากล หรือ codex ซึ่งเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศรับรองว่า
ผักปลอดภัยประชาชนส่วนใหญ่จึงหันมาสนใจดูแลสุขภาพของตนเองมากข้น เพื่อหลีกเล่ียงการตายผ่อนส่ง
จากอาหารท่ีปนเป้ือนสารพิษจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช รวมท้ังเช้ือโรคต่างๆท่ีปนเปื้อนกับการปลูก
พืชบนดิน โดยบริโภคผักปลอดสารพิษ ซึ่งในปัจจุบันการผลิตผักปลอดสารพิษมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น การ
ปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ การปลูกผักในโรงเรือน การปลูกผักไร้ดิน ( Hydroponics)ฯลฯ แต่การปลูกพืช
บนดินมักมีปัญหาเกี่ยวกับโรคและแมลงในดิน เพราะมีการเจริญเติบโตช้าและอ่อนแอทำให้โรคแมลงเข้ามา
ทำลายได้ง่ายรวมท้ังการจัดการปุย๋และระบบน้ำทำได้ยาก เพราะการดูดซับของดินความเป็นกรด-ด่าง และ
สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการนำธาตุอาหารท่ีมีอยู่ในดินไปใช้ ทำให้พืชท่ีปลูกบนดินเจริญเติบโตได้ไม่เต็ม
ศักยภาพตามพันธุกรรมของพืชนั้นๆ ส่วนการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน หรือการปลูกพืชไร้ดินนั้นเป็นการปลูก
พืชเรียนแบบธรรมชาติ โดยการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหาร(Hydroponics) หรือปลูกลงในวัสดุปลูกท่ี
ไม่ใช้ดิน (Soiliess culture) ซึ่งอาศัยหลักการท่ีว่าพืชต้องได้รับธาตุอาหารท่ีจำเป็นต่อการเจริญเติบโตผ่าน
ระบบรากพืชพร้อมกับได้รับออกซิเจนและแสงแดดท่ีเพียงพอต่อการเจริญเติบโค ทำให้พืชท่ีปลูกแบบไม่ใช้
ดินมีการเจริญเติบโตเต็มท่ีตามศักยภาพพันธุกรรม เพราะสามารถใช้สารละลายธาตุอาหารและน้ำท่ีได้รับ
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการลูกพืชแบบไม่ใช้ดินจึงเป็นแนวทางเลือกใหม่ในอนาคต เพื่อลดการใช้
สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยและระบบน้ำ ประหยัดแรงงาน ทำให้เกษตรกรสามารถ
ปลูกผักแบบไม่ใช้ดินท่ีปลอดสารพิษไว้บริโภคและเหลือจำหน่ายในพื้นท่ีใกล้เคียงเป็นการเพิ่มรายได้ได้อีก
ทางหนึ่ง จากประเด็นท่ีกล่าวมาโรงเรียนบ้านฉลองมีความสนใจในการศึกษาการปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดินให้เข้าใจในการนำไปปฏิบัติการปลูกพืชไร้ ดินไว้
บริโภคในโรงเรียนและลงสู่ครัวเรือนและหากเหลือก็สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมของครอบครัว ดังนั้น
โรงเรียนบ้านบ้านฉลอง จึงได้จัดชุมชุมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและชุมชน 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 1.นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความตระหนักสำนึกในคุณค่าอาหารและมีสุขนิสัยท่ีดีในด้าน                 
โภชนาการอย่างยั่งยืน 
 2.โรงเรียนบ้านบ้านฉลอง มีนวัตกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
 ๓. นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน 
รวม ๓ ผลการเรียนรู้ 
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ชุมนุมเกษตรพอเพียง 
 

หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เริ่มดำเนินกิจกรรม
การเกษตรครั้งแรกใน ปี ๒๕๕๗ โดยอาจารย์ท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร เห็นความสำคัญของการเกษตร ซึ่ง
เป็นอาชีพฐานรากของประเทศ และต้องการให้กิจกรรมการเกษตรเป็นตัวเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต ให้แก่
เยาวชนในช่วงท่ีอยู่ในโรงเรียน แนวคิดนี้ผุดขึ้นจากความสงสารเด็กนักเรียนท่ีห่อข้าวมากินมื้อกลางวัน ซึ่ง
เด็กนักเรียนแต่ละคนมีฐานะความเป็นอยู่ไม่เท่ากัน บางรายพอมีก็มีกับข้าวมากพอเหลือแบ่งเพื่อนได้ บาง
รายมีน้อยถึงไม่มี ก็ขอแบ่งกับข้าวจากเพื่อน หรืออดบ้างตามอัตภาพ จึงเริ่มปรับพื้นท่ีด้านหลังโรงเรียน
สำหรับปลูกกล้วย และเพาะเห็ดนางฟ้า กล้วย เป็นพืชท่ีให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง หลังกล้วยออกผล สุก
เหลืองกินได้ ก็จะตัดเครือ นำหวีกล้วยมาแขวนไว้ให้เด็กกิน สำหรับเห็ดนางฟ้า เมื่อได้ผลผลิตก็จะนำมาปรุง
เป็นอาหารให้กับนักเรียนท่ีขาดแคลน ทำให้นักเรียนได้รับประโยชน์และสนใจ เป็นบ่อเกิดการรู้จักการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และส่ิงสำคัญท่ีสุดคือ ต้องการปลูกฝังทัศนคติ
ของเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่า และมีความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตร รู้จักใช้ชีวิตตามปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดต้ังกลุ่มยุวเกษตรกรขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๕๗ และได้พัฒนาความรู้ของกลุ่มยุว
เกษตรกร โดยเข้าร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้ตามโครงการต่างๆ จากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
เกี่ยวกับการปลูกพืช เล้ียงสัตว์ เล้ียงปลา เพาะเห็ด การผลิตปุ๋ย การแปรรูป และกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ 
ทำให้มีการขยายกิจกรรมเพิ่มขึ้นและสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้ดำเนินกิจกรรมการเกษตรท่ีได้เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยมีท่ีปรึกษากลุ่ม คอยให้คำแนะนำ การดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร
ของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านฉลอง นอกจากนี้  ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และเกษตรกรในพื้นท่ี ในการให้ความรู้ สนับสนุนปัจจัยและวัสดุการผลิตเพื่อให้สมาชิกกลุ่มยุว
เกษตรกรได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง จนทําให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนและคนในชุมชน  โดยสมาชิกยุวเกษตรกรสามารถเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละ
กิจกรรม 
 ปัจจุบันกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านฉลอง มีสมาชิกจำนวน  ๕๖ คน ดำเนินกิจกรรมด้าน
การเกษตร ๑๐ ฐานการเรียนรู้ คือ เห็ดและผักสวนครัว การเล้ียงปลานิลและกบ การเล้ียงไก่ไข่ การปลูก
ผักไฮโดรโปนิกส์ ถังขยะไม่มีวันเต็ม การปลูกดาวเรือง น้ำหมักไส้เดือนดิน ธนาคารขยะ กล้วยน้ำว้า และ
กิจกรรมด้านเคหกิจเกษตร ได้แก่ การแปรรูปซึ่งผลผลิตจากเห็ดนางฟ้า จากกล้วย และผักเหมียงซึ่งเป็นพืช
ในท้องถิ่น ผลผลิตจากกิจกรรมท่ีได้โรงเรียนได้นำมาทำเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน อีกท้ังยังนำมา
สร้างรายได้เสริมและเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปเห็ดนางฟ้า กล้วย และผักเหมียง จำหน่ายแก่ผู้ปกครองและ
ชุมชน นอกจากนี้กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านฉลอง ยังมีการทดลองเล้ียงสัตว์และปลูกพืชผสมผสาน 
หลากหลายระบบ เช่น การทดลองปลูกพืชโดยการใช้และไม่ใช้ดิน  
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เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้ จากความรู้ท่ีได้รับ ทำให้สมาชิกยุวเกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและ
ถ่ายทอดให้สมาชิกในครอบครัว ให้สามารถทำกิจกรรมการเกษตรในครัวเรือนและชุมชนได้ กลุ่มยุว
เกษตรกรโรงเรียนบ้านฉลอง มีการดำเนินกิจกรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวทางตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกยุวเกษตรกรได้เรียนรู้ด้านการเกษตร มีทักษะและ
ประสบการณ์ด้านการเกษตร  
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 ๑. นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
 ๒. เกิดการทำงานร่วมกัน ในหมู่คณะ สร้างความสามัคคี เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ และ
ปลูกฝังทัศนะคติของสมาชิกให้ตระหนักถึงคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตร  
 ๓.  นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและถ่ายทอดให้สมาชิกในครอบครัว ให้สามารถทำ
กิจกรรมการเกษตรในครัวเรือนและชุมชนได้ 
 ๔. นักเรียนได้เรียนรู้ด้านการเกษตร มีทักษะและประสบการณ์ด้านการเกษตร  
รวม ๓ ผลการเรียนรู้ 
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ชุมนุมวิศวกรน้อย 
 

หลักการและเหตุผล 
ศึกษา ความหมาย ความสำคัญ และคุณค่าของงานประดิษฐ์ หลักการเลือกใช้และวิธีการดูแล

รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในงานประดิษฐ์ ซ่อมแซม รักษาดูแล การใช้ทักษะในการทำงานร่วมกัน
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ การวางแผนจัดการกับ ผลงานการประดิษฐ์ รู้จักการนํา
ผลงานประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์ มีทักษะในการดัดแปลงแบบและจําหน่ายผลงานประดิษฐ์  ตลอดจน นํา
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ ไปใช้ในการสร้างสรรค์ งานประดิษฐ์ประเภทของใช้ ของประดับ
ตกแต่ง และของเล่น ซึ่งเป็นพื้นฐานของงานประดิษฐ์ได้  โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน ทักษะ
การจัดการในการทำงาน ทักษะการแก้ไขปัญหาในการทำงาน ทักษะใน การแสวงหาความรู้ เพื่อการ
ดำรงชีวิต ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในวิธีการทำงาน และสร้างสรรค์ 
ผลงาน สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีประสบการณ์ ในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ มี
คุณธรรม จริยธรรม และ ลักษณะนิสัยท่ีดีในการทำงาน และมีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน ใช้ทรัพยากรใน
การทำงานอย่างคุณค่าเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

 
ผลการเรียนรู้  

๑. บอกความหมาย ความสำคัญ และคุณค่าของงานประดิษฐ์ได้  
๒. จําแนกประเภทของงานประดิษฐ์อย่างสังเขปได้  
๓. อธิบายหลักการการออกแบบและดัดแปลงแบบงานประดิษฐ์ได้ 
๔. เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในงานประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้อง  
๕. อธิบายความสำคัญและประโยชน์ของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในงานประดิษฐ์ได้  
๖. ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในงานประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้อง  
๗. อธิบายหลักการจัดการกับผลงานประดิษฐ์และหลักการจัดจําหน่ายผลงานประดิษฐ์ได้  
๘. นําหลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์ประเภทของใช้ 

ของประดับตกแต่ง และของเล่นได้ถูกวิธีการ  
๙. เลือกใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการปฏิบัติงานและประเมินผลการทำงานประดิษฐ์ได้อยา่ง

เหมาะสม  
๑๐. มีเจตคติท่ีดีต่อการประดิษฐ์ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของเล่น เพื่อนําไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันหรือเพื่อการจำหน่าย  
รวม ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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 ชุมนุมกีฬา (ฟุตบอล ฟุตซอล) 
 

หลักการและเหตุผล 
      ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะฟุตบอล ฟุตซอลขั้นพื้นฐาน เรื่องการเคล่ือนไหว การ
ออกกำลังกาย การมีสมรรถภาพทางกายท่ีดี เพื่อท่ีจะทำให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโตตามวัยโดยเน้น
ทักษะกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล เพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะท่ีดีตามมาตรฐานของกรมพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา รู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

1. นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในทักษะการบริหารร่างกายท่ีถูกต้อง 
2. นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนชุมนุมกีฬาฟุตบอล ฟุต

ซอล 
3 นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาฟุตบอล ฟุตซอลและสามารถ

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
5. นักเรียนสมรรถภาพทางกายท่ีดีขึ้น 
6 นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการนำส่ิงท่ีได้รับไปปรับใช้ในการออกกำลังกายในชีวิตระจำ

วันหรือความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
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ชุมนุมสมาร์ทฟาร์ม 
หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 หรือโคโรนาไวรัส ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ
แพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก จนกลายเป็นความสูญเสีย อีกครั้งหนึ่ง  มนุษย์จำเป็นต้องป้องกัน
ตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดำรงชีวิตท่ีผิดไปจากวิถีเดิม ๆ โดยสร้างเสริม
ปรับหาวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเช้ือควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟื้นฟู
ศักยภาพ นำไปสู่การสรรค์สร้างส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการ
จัดการ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเคยทำมาเป็นกิจวัตร เกิดการบ่ายเบนออกจากความคุ้นเคยอันเป็นปรกติมา
แต่เดิมในหลายมิติ ท้ังในด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน การส่ือสาร ฯลฯ 
ซึ่งส่ิงใหม่เหล่านี้ได้กลายเป็นความปรกติใหม่ ๆ จนในท่ีสุด เมื่อเวลาผ่านไปจนทำให้เกิดความคุ้นชินก็จะ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคม 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบ้านฉลอง  ได้เห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังแนวความคิด ส่งเสริม 
ให้เกิดการนำเทคโนโลยีด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้ โดยเริ่มต้ังแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็น
ช่วงวัยที่เริ่มให้ความสนใจใฝ่เรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนหันมามีความสนใจใน
การใช้เทคโนโลยีจะช่วยปรับเปล่ียน เพิ่มเติม ทัศนคติ เกิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน
การเกษตร ท่ีสามารถควบคุมปัจจัยสำคัญท่ีมีผลกระทบต่อการเพาะปลูก โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ 

 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ เกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์ม 
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน  ด้านเทคโนโลยี 
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ชุมนุม Film & Music Lovers 
 

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันในวงกว้างว่าความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยสำคัญต่อ

การพัฒนาประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศักยภาพของแรงงาน ซึ่งรัฐบาลได้
ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย จึงมีนโยบาย
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
ของคนไทยในทุก ๆ ระดับและสาขาอาชีพ ซึ่งจะนำโอกาสทางเศรษฐกิจและ    การทำงานร่วมกันแบบไร้
พรมแดนของสมาชิกในสังคมโลก โดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางสำหรับการติดต่อส่ือสารทุกประเภท 
ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนท่ีจะต้องสร้างบุคลากรของประเทศให้มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในระดับสูงเนื่องจาก บุคลากรในศตวรรษท่ี 21 จะต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารในประชาคมโลกได้ดี   รวมท้ังสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ วิเคราะห์
ข่าวสาร และสังเคราะห์ข้อมูล  เพื่อถ่ายทอดแลกเปล่ียน สร้างองค์ความรู้ และสร้างความร่วมมืออย่าง
สร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ ได้ 

ด้วยเหตุนี้โรงเรียนบ้านฉลองจึงได้จัดชุมนุม Film & Music Lovers ดังกล่าวขึ้น เพื่อมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้านภาษาอังกฤษ  โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ การ์ตูน และการฟัง เพลง รวมถึงบทสนทนาท่ีใช้บ่อย              ใน
ชีวิตประจำวัน จนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว มีความสุขและสนุกสนาน นำไปสู่
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนอย่างยั่งยืนสืบไป 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ การ์ตูนและการ 
ฟังเพลง 

๒. นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ 
๓. นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน และเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
๔. นักเรียนนำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในวิชาภาษาอังกฤษและชีวิตประจำวันได้ 

รวม ๔ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ 
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม                          กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ 
ชัน้ประถมศึกษาปีที  ๑ - ๖                              เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ปี 
 
 ปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห ์โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึน้ในช่ัวโมงสุดท้ายของทุกวัน
ศุกร ์  
ซึ่งนักเรียนจะแต่งกายด้วยชุดวิถีพุทธของโรงเรียน และคณะครูจะแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง หรือผ้าบาติก   

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีสำหรับผู้เรียน  ให้ผู้เรียนรู้จักการกราบพระ  การนั่งสมาธิ                    
การสวดมนต์ และการกล่าวคำแผ่เมตตาได้ถูกต้อง   ให้นักเรียนปฏิบั ติตนตามหลักคำสอนของ
พระพุทธศาสนา  และเพื่อฝึกให้นักเรียนมีสมาธิ  ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพท่ีดี
ยิ่งขึ้น  รวมท้ังนักเรียน               ยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  อีกท้ังเป็นการส่งเสริม สืบ
สานพุทธศาสนาตามหน้าท่ีของพุทธศาสนิกชนท่ีดี 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์  
2. รู้จักการกราบพระ  การนั่งสมาธิ การสวดมนต์ และการกล่าวคำแผ่เมตตาได้ถกูต้อง   
3. ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา   
4. การส่งเสริม สืบสานพุทธศาสนาตามหน้าท่ีของพุทธศาสนิกชนท่ีดี 

รวม  ๔  ผลการเรียนรู้
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ส่วนท่ี ๔ 
เกณฑ์การจบการศึกษา 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดเกณฑ์สำหรับการจบการศึกษา ไว้ดังนี้ 
 
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
 1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน 8๔0 ช่ัวโมง และรายวิชาเพิ่มเติมจำนวน ๒๔๐ ช่ัวโมง และ
มีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านทุกรายวิชา        

2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
 3. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
 4. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 
 
การจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน  เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็น
เป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร  ผู้สอนพยายามคัดสรร กระบวนการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมท้ังปลูกฝัง
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะสำคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  

๑. หลักการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมี
ความสำคัญท่ีสุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกับผู้เรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถงึความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความสำคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม  

๒. กระบวนการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เป็น
เครื่องมือท่ีจะนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ท่ีจำเป็นสำหรับผู้เรียน อาทิ 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทำจริง  
กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอน จึงจำเป็นต้องศึกษาทำความ
เข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัด  สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึงพิจารณาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนด   

๔. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ท้ังผู้สอนและผู้เรียนควรมีบทบาท 
ดังนี้ 

 ๔.๑ บทบาทของผู้สอน 
๑)  ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี

ท้าทความสามารถของผู้เรียน 
  ๒)  กำหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ ท่ีเป็น
ความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  ๓)  ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสมอง เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

๔)  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
๕)  จัดเตรียมและเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๖) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา 

และระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนของตนเอง 
  ๔.๒  บทบาทของผู้เรียน 

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

คำตอบหรือหาแนวทางแก้ปญัหาด้วยวิธีการต่างๆ   
๓)  ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  
 ๔)  มีปฏิสัมพันธ์ ทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  

    ๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนือ่ง 
สื่อการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่ างมีประสิทธิภาพ ส่ือการเรียนรู้มี
หลากหลายประเภท ท้ังส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี และเครือข่าย การเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีในท้องถิ่น การ
เลือกใช้ส่ือควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผู้เรียน   
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การจัดหาส่ือการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมี
คุณภาพจากส่ือต่างๆ ท่ีมีอยู่รอบตัวเพื่อนำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริมและส่ือสารให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีหน้าท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรดำเนินการดังนี้   
 ๑. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้  ศูนย์ ส่ือการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้  และเครือข่าย 
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปล่ียนประสบการณ์
การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิน่ ชุมชน สังคมโลก 
 ๒. จัดทำและจัดหาส่ือการเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน รวมท้ัง
จัดหาส่ิงท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ 
 ๓. เลือกและใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้อง กับวิธีการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 ๔. ประเมนิคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
 ๕. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๖. จัดให้มีการกำกับ ติดตาม ประเมิน คุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับ ส่ือและการใช้ ส่ือ 
การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ำเสมอ 

ในการจัดทำ การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้ในสถานศึกษา ควรคำนึงถึงหลักการ
สำคัญของส่ือการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้  การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคงของชาติ ไม่ขัดต่อ
ศีลธรรม มีการใช้ภาษาท่ีถกูต้อง รูปแบบการนำเสนอท่ีเข้าใจง่าย และน่าสนใจ   
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมิน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบผลสำเร็จนั้น  
ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะ
สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุก
ระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ี
แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอน
ดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การ
ซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมนิช้ินงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การ
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ใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน 
ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรยีนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อัน
เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ท้ังนี้โดย
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาดำเนินการเพื่อตดัสินผล การเรียนของ
ผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมท้ังสามารถนำผลการเรียนของผู้เรียนใน
สถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
การปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัด
การศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน  
 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดยประเมินคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานท่ีจัดทำและดำเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือด้วยความร่วมมือ
กับหน่วยงานต้นสังกัด ในการดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมิน
ระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๔.  การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียน ในช้ันประถมศึกษาปท่ีี ๓ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาใน
ระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีจำแนกตาม
สภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนท่ัวไป กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่ม
ผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึง
เป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและ
ประสบความสำเร็จในการเรียน 
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 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อกำหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏบิัติร่วมกัน  
 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
การตัดสินผลการเรียน 
       ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู ้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนานักเรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บ
ข้อมลูของนักเรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรยีน  มีเกณฑ์ดังนี้ 
             (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
  (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ของจำนวนตัวชี้วัด 
  (๓) ผู้เรยีนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา    
  (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนดในการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
การให้ระดับผลการเรียน 
  ๑. การตัดสินผลการเรียนรายวชิาของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ใช้ระบบตัวเลข  แสดงระดับการเรียน
ในแต่ละกลุ่มสาระ ดังนี้ 
นักเรียนปกติ 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนร้อยละ 
๔ ผลการเรียนดีเย่ียม ๘๐ - ๑๐๐ 

๓.๕ ผลการเรียนดีมาก ๗๕ - ๗๙ 
๓ ผลการเรียนดี ๗๐ - ๗๔ 

๒.๕ ผลการเรียนค่อนข้างดี ๖๕ - ๖๙ 
๒ ผลการเรียนน่าพอใจ ๖๐ - ๖๔ 

๑.๕ ผลการเรียนพอใช้ ๕๕ - ๕๙ 
๑ ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ๕๐ - ๕๔ 
๐ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ๐ - ๔๙ 

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนร้อยละ 

๔ ผลการเรียนดีเย่ียม ๘๐ - ๑๐๐ 
๓.๕ ผลการเรียนดีมาก ๗๕ - ๗๙ 
๓ ผลการเรียนดี ๗๐ - ๗๔ 
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๒.๕ ผลการเรียนค่อนข้างดี ๖๕ - ๖๙ 
๒ ผลการเรียนน่าพอใจ ๔๐ - ๔๔ 

๑.๕ ผลการเรียนพอใช้ ๓๕ - ๓๙ 
๑ ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ๓๐ -๓๔ 
๐ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ๐ - ๓๐ 

 
  ๒. การประเมนิการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  เป็นผ่านและไม่ผ่าน  ถ้ากรณีท่ีผ่าน  กำหนด
เกณฑ์การตัดสินเป็นดีเย่ียม  ดี  และผ่าน 

ดีเย่ียม  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนท่ีมีคุณภาพดีเลิศ
อยู่เสมอ 

ดี  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนท่ีมีคุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับ 
  ผ่าน  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ท่ีมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ  แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 
  ไม่ผ่าน  หมายถึง  ไม่มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  หรือถ้ามี
ผลงาน  ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องท่ีต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

   ๓. การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  รวมทุกคุณลักษณะเพื่อการเล่ือนช้ัน  และจบ
การศึกษา  เป็นผ่านและไม่ผ่าน  ในการผ่าน  กำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน  และความหมาย
ของแต่ละระดับ  ดังนี้  

ดีเยี่ยม  หมายถึง  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อ
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม  โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเย่ียม จำนวน ๕-๘ คุณลักษณะ และ
ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมนิต่ำกว่าระดับดี 
 ดี  หมายถงึ  ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  เพื่อให้เป็นการยอมรับของสังคมโดย
พิจารณาจาก 
   - ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียมจำนวน  ๑-๔  คุณลักษณะ  และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ำกว่าระดับดี  หรือ 
   -  ได้ผลการประเมินระดับดี เย่ียมจำนวน  ๔  คุณลักษณะ  และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ำกว่าระดับผ่านหรือ 
    - ได้ผลการประเมินระดับดี  จำนวน ๕-๘  คุณลักษณะ  และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน 
  ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษากำหนด  โดยพิจารณาจาก 
   - ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จำนวน  ๕-๘  คุณลักษณะ  และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน  หรือ 
   -  ได้ผลการประเมนิระดับดี  จำนวน  ๔ คุณลักษณะ  และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมิน
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ต่ำกว่าระดับผ่าน 
  ไม่ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษากำหนดโดย
พิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่านต้ังแต่   ๑  คุณลักษณะ 
  ๔. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรม
และผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนดและให้ผลการประเมินเป็นผ่าน  และไม่ผ่านให้ใช้ตัวอักษร
แสดงผลการประเมิน  ดังนี้ 
   “ผ”  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ปฏิบัติกิจกรรม
และมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 
   “มผ”  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด   
   ในกรณีท่ีผู้เรียนได้ “มผ”  ครูผู้ดูแลกิจกรรมต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมในส่วนท่ีผู้เรียน
ไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทำจนครบถ้วน  แล้วจึงเปล่ียนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้  ท้ังนี้  ต้องดำเนินการ
ให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยห้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 
การเลื่อนชัน้ 

เมือ่ส้ินปีการศึกษา  ผู้เรียนจะได้รับการเล่ือนช้ัน  เมื่อมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
               (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
              (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๖๐ ของจำนวน
ตัวชี้วัด 
       (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา   ไม่น้อยกว่าระดับ 
 “ ๑ ” จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
                (๔) นักเรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
ในระดับ “ ผ่าน ” ขึ้นไป   มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ“ ผ่าน ” ขึ้นไป  และมีผลการ
ประเมินกิจกรรมพฒันานักเรียน  ในระดับ “ ผ่าน ”         

  ท้ังนี้   ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย  และพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอน 
 ซ่อมเสริมได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เล่ือนช้ันได้   

  อนึ่ง  ในกรณีท่ีผู้เรียนมีหลักฐานการเรียนรู้ท่ีแสดงว่ามีความสามารถดีเลิศ สถานศึกษาอาจให้โอกาส
ผู้เรียนเล่ือนช้ันกลางปีการศึกษา  โดยสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการประกอบด้วยฝ่ายวิชาการของสถานศึกษา
และผู้แทนของเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือต้นสังกัดประเมินผู้เรียนและตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขท้ัง  
๓  ประการต่อไปนี้ 
    ๑.   มีผลการเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและมีผลการเรียนระหว่างปีท่ีกำลังศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี
เย่ียม  
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    ๒.  มวีุฒิภาวะเหมาะสมท่ีจะเรียนในช้ันท่ีสูงขึน้ 
   ๓.  ผ่านการประเมินผลความรู้ความสามารถทุกรายวิชาของช้ันปีท่ีเรียนปัจจุบัน  และความรู้
ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของช้ันปีท่ีจะเล่ือนขึ้น    
  การอนุมัติใหเ้ล่ือนช้ันกลางปีการศึกษาไปเรียนช้ันสูงขึ้นได้  ๑  ระดับช้ันนี้  ต้องได้รับการยินยอม
จากผู้เรียนและผู้ปกครองและต้องดำเนินการให้เสร็จส้ินก่อนเปิดภาคเรียนท่ี  ๒  ของปีการศึกษานั้น  สำหรับใน
กรณีท่ีพบว่ามีผู้เรียนกลุ่มพิเศษประเภทต่างๆ  มีปัญหาในการเรียนรู้ให้สถานศึกษาดำเนินงานร่วมกบัสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเฉพาะความพิการหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนา 
 
การสอนซ่อมเสริม 
 การสอนซ่อมเสริม  เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง  กรณีท่ีผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ  กระบวนการ  
หรือคุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  จะต้องจัดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพ   การสอนซ่อมเสริมเป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องกรณีท่ีผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ  กระบวนการ  
หรือเจตคติ/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด  สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณี
พิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดัท่ี
กำหนดไว้เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและตอบสนอง
ความแตกตา่งระหว่างบุคคล 
 
การเปลี่ยนผลการเรียน  
การเปล่ียนผลการเรียน“๐” 
    สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัดท่ีผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน
แล้วจงึสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน  ๒  ครั้ง  ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาท่ีสถานศึกษากำหนดให้อยู่
ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก  ๑  ภาคเรียน  สำหรับภาคเรียนท่ี  ๒  ต้อง
ดำเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น 
    ถ้าสอบแก้ตัว  ๒  ครั้งแล้ว  ยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีก ให้สถานศึกษาแต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการเปล่ียนผลการเรียนของผู้เรียนโดยปฏิบัติดังนี้ 
     ๑)  ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น 
     ๒)  ถ้าเปน็รายวิชาเพิ่มเติมให้เรียนซ้ำหรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่  ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา  ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่  ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทน
รายวิชาใด 
 
การเปล่ียนผลการเรียน“ร” 
     การเปล่ียนผลการเรียน“ร”  ให้ดำเนินการดังนี้  ให้ผู้เรียนดำเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ  
เมื่อผู้เรยีนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ (ต้ังแต่  ๐-๔)  ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการแก้ไข “ร”  
กรณีท่ีส่งงานไม่ครบแต่มีผลการประเมินระหว่างภาคเรียนและปลายภาคให้ผู้สอนนำข้อมูลท่ีมีอยู่ตัดสินผลการ
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เรียนยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก้  “ร”  ออกไปอีกไม่เกิน ๑   
ภาคเรียนสำหรับภาคเรียนท่ี  ๒ ต้องดำเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น  เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ำ  
หากผลการเรียนเป็น “๐” ให้ดำเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ 
 
การเปล่ียนผลการเรียน  “มส”   

การเปล่ียนผลการเรียน“มส”  มี  ๒  กรณี  ดังนี้ 
  ๑)  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน  “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐   

แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น   ให้จัดใหเ้รียนเพิ่มเติมโดยใช้ช่ัวโมงสอนซ่อม
เสริมหรือใช้เวลาว่าง  หรือใช้วันหยุดหรือมอบหมายงานให้ทำจนมีเวลาเรียนครบตามท่ีกำหนดไว้สำหรับรายวิชา
นั้นแล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ 
      ผลการแก้ “มส”  ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑”  การแก้ 
      “มส”  กรณีนี้ให้กระทำให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น  ถ้าผู้เรียน ไม่มาดำเนินการแก้ 
“มส” ตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ำ   ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยาย
เวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน  ๑  ภาคเรียน  แต่เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
        (๑)  ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น 
         (๒)  ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้ำหรือเปล่ียน
รายวิชาเรียนใหม่ 
       ๒)  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียน
ท้ังหมดให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้ 
       (๑)   ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น 
       (๒)   ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  ให้เรียนซ้ำหรือเปล่ียน
รายวิชาเรียนใหม่  ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทน
รายวิชาใด 
   การเรียนซ้ำรายวิชา  ผู้เรยีนท่ีได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว  ๒  ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น  ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนซ้ำในช่วงใดช่วงหนึ่งท่ี
สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม  เช่น  พักกลางวัน วันหยุด  ช่ัวโมงว่างหลังเลิกเรียน  ภาคฤดูร้อนเป็นต้น 
     ในกรณีภาคเรียนท่ี  ๒  หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “๐”   “ร”   “มส”   ให้ดำเนินการให้เสร็จส้ิน
ก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป   สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของ
ผู้เรียนได้   
 
การเปล่ียนผล“มผ” 
     กรณีท่ีผู้เรียนได้ผล “มผ”  สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมในส่วนท่ีผู้เรียนไม่ได้
เข้าร่วมหรือไม่ได้ทำจนครบถ้วน แล้วจึงเปล่ียนผลจาก “มผ”เป็น “ผ” ได้   ท้ังนี้ดำเนินการให้เสร็จส้ินภายในภาค
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เรียนนั้น ๆ  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน  ๑  
ภาคเรียน  สำหรับภาคเรียนท่ี  ๒  ต้องดำเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น  
 
การเรียนซ้ำชัน้ 
  ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น
สถานศึกษา ต้องต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำช้ันได้  ท้ังนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นสำคัญ   
   ผู้เรียนท่ีไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเล่ือนช้ัน  สถานศึกษาควรให้เรียนซ้ำช้ัน  ท้ังนี้  สถานศึกษา
อาจใช้ดุลยพินิจให้เล่ือนช้ันได้  หากพิจารณาว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติขอ้ใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
    ๑)   มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐   อันเนื่องจากสาเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย  แต่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑก์ารเล่ือนช้ันในข้ออื่นๆ  ครบถ้วน 
     ๒)  ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดไม่ถึงเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนดในแต่ละรายวิชา  แต่เห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้ในปีการศึกษานั้น  และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การ
เล่ือนช้ันในข้ออื่น ๆ  ครบถ้วน 
    ๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุ่มสาระภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ในระดับผ่าน   
   ก่อนท่ีจะให้ผู้เรียนเรียนซ้ำช้ัน   สถานศึกษาต้องแจ้งให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบเหตุผลของการ
เรียนซ้ำช้ัน 
 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารสำคัญท่ีบันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบง่ออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  
 
 
๑.   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
  ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน
ตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
  ๑.๓ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายช่ือและข้อมูล
ของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  
 
๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศกึษากำหนด  
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เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับผู้เรียน 
เช่น  แบบรายงานประจำตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน 
และ เอกสารอื่นๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการนำเอกสารไปใช้ 

 
การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การ
เปล่ียนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในช่วงกอ่นเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก ท่ี
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ท้ังนี้ ผู้เรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาท่ีรับผู้เรียนจาก 
การเทียบโอนควรกำหนดรายวิชา/จำนวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได้  ดังนี้ 
 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ท่ีให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน 
 ๒.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ท้ังภาคความรู้และ
ภาคปฏิบติั   
 ๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  

การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

การบริหารจัดการหลักสูตร  
        ในระบบการศึกษาท่ีมีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรนั้น 
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องในแต่ละระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิน่ จนถึงระดับสถานศึกษา มีบทบาทหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การใช้และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
สูงสุด อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ในระดับชาติคุณภาพของ
ของผู้เรียนท่ีสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         ระดับท้องถิ่น ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอื่น ๆ เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาท
ในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางท่ีจะเช่ือมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
กำหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตรของ
สถานศึกษา  ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให้ประสบความสำเร็จ โดยมีภารกิจสำคัญ 
คือ  กำหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับส่ิงท่ี
เป็นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระ การเรียนรู้ท้องถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท้องถิ่น  
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รวมท้ังเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามผล 
ประเมนิผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน  

สถานศึกษามีหน้าท่ีสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดำเนินการใช้หลักสูตร  
การเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรงุและพัฒนาหลักสูตรจัดทำระเบียบการวัด
และประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และรายละเอียดท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือหน่วยงาน สังกัดอื่นๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดทำเพิ่มเติม 
รวมท้ัง สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ความต้องการของผู้เรียน โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 
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