หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านส้อง
พุทธศักราช ๒๕๖3
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖0)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านส้อง
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านส้อง พุทธศักราช ๒๕๖3
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖0)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------เพื่อให้ การจั ดการศึกษาขั้น พื้นฐานของโรงเรียนวัดบ้านส้ อง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ สนองนโยบาย คุณธรรมนาความรู้ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
โรงเรียนวัดบ้านส้อง ได้ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.
๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิ ศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
และได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรครบทุกสาระ ทุกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ใช้หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรี ยนวัดบ้ านส้อง พุทธศักราช 2563 ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต้นไป
ทั้ง นี้ หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ยนวั ด บ้ า นส้ อ ง ได้รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๖3 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตร
สถานศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3

(ลงชื่อ)
( นายสมศักดิ์ ถนอม )
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง
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ส่วนนา
ความนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๒๗ วรรค ๒ ได้กาหนดให้ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทาสาระของหลั กสู ตรในส่ว นที่
เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ กระทรวงศึกษาธิการได้มีคาสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐) ในโรงเรียนทั่วไป โดยเริ่ม
ในปี ก ารศึก ษา ๒๕๖๑ ให้ โ รงเรี ย นใช้ห ลั กสู ต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐานพุ ทธศัก ราช ๒๕๕๑
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓
ได้กาหนดเป้าหมายและจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งพัฒนาทักษะการอ่าน ใช้ประโยชน์จากการ
อ่านเป็น เห็นคุณค่าและรักการอ่าน มุ่งส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในจารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ มุ่งพัฒนา
องค์ ค วามรู้ ประยุ ก ต์ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น สู่ ง านศิ ล ปะ อาชี พ เชิ ง ประยุ ก ต์ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม การใช้ ค วาม
หลากหลาย ทางภาษาและวัฒนธรรม สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน อยู่ร่ วมกันอย่างเป็นสุข และเพื่อ
พัฒนาการค้า การบริการการท่องเที่ยว มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เพื่อการพัฒนางานสร้างอาชีพ
พื้นฐานการทามาหากินตามวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มุ่งส่งเสริมการสร้างสานึกคุณธรรม มีกิริยามารยาท มีสัมมาคารวะ รับผิดชอบและรักบ้านเกิด
โรงเรี ย นวั ด บ้ านส้ อ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี เขต ๓ ได้
ดาเนินการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านส้อง พุทธศักราช ๒๕๖3 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น พื้น ฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) โดยปรั บ โครงสร้า ง
หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ,คาสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์ (ฉบั บ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) และประกาศส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อใช้เป็น
กรอบและทิศทางในการจัดการเรีย นการสอนของโรงเรียนวัดบ้านส้อง และเพื่อให้กระบวนการนา
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทาและพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดหลักสูตรอิง
มาตรฐาน คือ กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็น เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้
มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่น
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ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ

วิสัยทัศน์โรงเรียน
โรงเรียนวัดบ้านส้องเป็นสถานศึกษาชั้นนา ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต
รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีความสามารถในการแข่งขัน

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลั ก สู ต รสถานศึก ษาโรงเรี ย นวัด บ้ า นส้ อ ง พุ ทธศั ก ราช ๒๕๖3 ตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) มุ่งพัฒ นาผู้ เรียนให้ มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดนั้นจะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่ าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม
๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผ ล คุณธรรมและข้อมูล สารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้
การสื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลั ก สู ต รสถานศึ กษาโรงเรีย นวั ดบ้ า นส้ อ ง พุ ท ธศัก ราช ๒๕๖๑ ตามหลั ก สู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
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อันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในการทางาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

มาตรฐานการเรียนรู้
การพัฒ นาผู้ เรี ย นให้ เกิดความสมดุล ต้องคานึงถึงหลั กพัฒ นาการทางสมองและพหุ ปัญญา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา
๖. ศิลปะ
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘. ภาษาต่างประเทศ
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสาคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ที่
พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้ นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็ นกลไกสาคัญ ในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะ
สอนอย่ า งไร และประเมิ น อย่ า งไร รวมทั้ง เป็น เครื่ อ งมื อ ในการตรวจสอบเพื่ อ การประกัน คุ ณภาพ
การศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการ
ทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่ อประกันคุณภาพ
ดังกล่าวเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพตามที่
มาตรฐานการเรียนรู้กาหนดเพียงใด
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่ง
สะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม นาไปใช้ ในการกาหนด
เนื้อหา จัดทาหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สาคัญสาหรับการวัดประเมินผลเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓)
หลักสูตรได้มีการกาหนดรหัสกากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อความเข้าใจและให้
สื่อสารตรงกัน ดังนี้
ว ๑.๑ ป.๑/๒
ป.๑/๒
๑.๑
ว

ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ข้อที่ ๒
สาระที่ ๑ มาตรฐานการเรียนรู้ข้อที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ม.๑/๓
๒.๒
ต

ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ข้อที่ ๓
สาระที่ ๒ มาตรฐานการเรียนรู้ข้อที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต ๒.๒ ม.๑/๓

สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ซึ่งกาหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ดังนี้
ภาษาไทย : ความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ความชื่นชม การเห็น
คุณค่าภูมิปัญญา ไทย และภูมิใจในภาษาประจาชาติ
คณิตศาสตร์ : การนาความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา การ
ดาเนินชีวิต และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและ
สร้างสรรค์
วิทยาศาสตร์ : การนาความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหา
ความรู้ และแก้ ปั ญ หาอย่ า งเป็ น ระบบ การคิ ด อย่ า งเป็ น เหตุ เ ป็ น ผล คิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สร้ า งสรรค์
และจิตวิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
การเป็นพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความ
รักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา : ความรู้ ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของ
ตนเองและผู้อื่น การป้องกันและปฏิบัติต่อ สิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและทักษะในการ
ดาเนินชีวิต
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ศิลปะ : ความรู้และทักษะในการคิดริเริ่ม จินตนาการ สร้างสรรค์งานศิลปะ สุนทรียภาพและ
การเห็นคุณค่าทางศิลปะ
การงานอาขี พ และเทคโนโลยี : ความรู้ ทั ก ษะ และเจตคติ ใ นการท างาน การจั ด การ
การดารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการใช้เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ : ความรู้ ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร การแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชีพ

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
จานวน ๕๗ มาตรฐาน ดังนี้
ภาษาไทย
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนาไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา
ในการดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน การศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิดและ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย อย่างเห็ น
คุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
คณิตศาสตร์
สาระที่ ๑ จานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจานวน ระบบจานวน การดาเนินการ
ของจานวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ สมบัติของการดาเนินการและนาไปใช้
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลาดับและอนุกรมและนาไปใช้
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทรกซ์ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปัญหา
ที่กาหนดให้
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้ น ฐานเกี่ ยวกับ การวัด วั ดและคาดคะเนขนาดของสิ่ งที่ ต้องการวั ด
และนาไปใช้
มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง
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รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนาไปใช้
สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค.๓.๒ เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนาไปใช้
วิทยาศาสตร์
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ
การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมาย
ของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารผ่านเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และ
มนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ
ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวิวัฒนการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น
ปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพกาแลกซี่
ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบั ติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้า อากาศ
และภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
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สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม
และสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และ
การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับ ถือ และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลั กธรรม
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลก
อย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษา
ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ
จาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธารงความเป็นไทย
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สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้
แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิต มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจาอย่าง
สม่าเสมอ มีวินั ย เคารพสิ ทธิ กฎ กติกา มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริม การดารงสุขภาพ การป้องกันโรคและ
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา
สารเสพติด และความรุนแรง
ศิลปะ
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะ
อย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
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มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
ดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ ๑ การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
สาระที่ 2 การงานอาชีพ
มาตรฐาน ง 2.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต ๑.๓ นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการ
พูดและการเขียน
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

10

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านส้อง พุทธศักราช ๒๕๖3
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาการคานวณ
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รวมรายวิชาพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีน
รวมรายวิชาเพิ่มเติม

1
2
รายวิชาพื้นฐาน
200
200
160
160
60
60
20
20
80
80
40
40
40
40
40
40
40
40
160
160
840
840
รายวิชาเพิ่มเติม
40
40

เวลาเรียน (ชม./ปี)
ระดับประถมศึกษา
3
4
200
160
60
20
80
40
40
40
40
160
840

5

6

160
160
80
40
80
40
80
80
40
80
840

160
160
80
40
80
40
80
80
40
80
840

160
160
80
40
80
40
80
80
40
80
840

40
40

40
40

40
40

40
30
40
10
120
1,000
22

40
30
40
10
120
1,000
22

40

40
40
40
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
40
40
40
40
- ลูกเสือ
30
30
30
30
- ชุมนุม
40
40
40
40
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
10
10
10
10
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
120
120
120
120
รวมเวลาเรียนทั้งปี
1,000 1,000 1,000 1,000
จานวนหน่วยกิต
22
22
22
22
ชั่วโมงสอนเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 200 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
คณิตศาสตร์
40
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
40
คณิตศาสตร์
ศิลปะ
40
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซ่อมเสริม
40
ภาษาอังกฤษ
อ่าน คิด วิเคราะห์ (ประชุมสุดสัปดาห์)
รวมเวลาเรียนทั้งปี

40
1,200

อ่าน คิด วิเคราะห์ (ประชุมสุดสัปดาห์)

ชั่วโมง
40
40
40
40
40
1,200
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม

เวลาเรียน (ชม./ปี)
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

รายวิชาพื้นฐาน
ท 11101
ค 11101
ว 11101
ส 11101
ส 11102
พ 11101
ศ 11101
ง 11101
อ 11101

อ 11201

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาการคานวณ
สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และหน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รวมรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รวมรายวิชาเพิ่มเติม

200
160
60
20
80
40
40
40
40
160
840
40
40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-

กิจกรรมแนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งปี
จานวนหน่วยกิต
ชั่วโมงสอนเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 200 ชั่วโมง
คณิตศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
ซ่อมเสริม
อ่าน คิด วิเคราะห์ (ประชุมสุดสัปดาห์)
รวมเวลาเรียนทั้งปี

40
30
40
10
120
1,000
22
40
40
40
40
40
1,200
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม

เวลาเรียน (ชม./ปี)
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2

รายวิชาพื้นฐาน

ท 12101
ค 12101
ว 12101
ส 12101
ส 12102
พ 12101
ศ 12101
ง 12101
อ 12101

ภาษาไทย

200

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาการคานวณ
สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และหน้าที่พลเมือง

160
60
20

ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา

40
40

ศิลปะ

40

การงานอาชีพ

40

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รวมรายวิชาพื้นฐาน

160
840

80

รายวิชาเพิ่มเติม

อ 12201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รวมรายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-

กิจกรรมแนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งปี
จานวนหน่วยกิต
ชั่วโมงสอนเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 200 ชั่วโมง
คณิตศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
ซ่อมเสริม
อ่าน คิด วิเคราะห์ (ประชุมสุดสัปดาห์)
รวมเวลาเรียนทั้งปี

40
40
40
30
40
10
120
1,000
22
40
40
40
40
40
1,200
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม

เวลาเรียน (ชม./ปี)
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

รายวิชาพื้นฐาน

ท 13101
ค 13101
ว 13101
ส 13101
ส 13102
พ 13101
ศ 13101
ง 13101
อ 13101

ภาษาไทย

200

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาการคานวณ
สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และหน้าที่พลเมือง

160
60
20

ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา

40
40

ศิลปะ

40

การงานอาชีพ

40

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รวมรายวิชาพื้นฐาน

160
840

80

รายวิชาเพิ่มเติม

อ 13201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รวมรายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-

กิจกรรมแนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งปี
จานวนหน่วยกิต
ชั่วโมงสอนเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 200 ชั่วโมง
คณิตศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
ซ่อมเสริม
อ่าน คิด วิเคราะห์ (ประชุมสุดสัปดาห์)
รวมเวลาเรียนทั้งปี

40
40
40
30
40
10
120
1,000
22
40
40
40
40
40
1,200

14

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม

เวลาเรียน (ชม./ปี)
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

รายวิชาพื้นฐาน

ท 14101
ค 14101
ว 14101
ส 14101
ส 14102
พ 14101
ศ 14101
ง 14101
อ 14101

ภาษาไทย

200

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาการคานวณ
สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และหน้าที่พลเมือง

160
80
40

ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา

40
40

ศิลปะ

40

การงานอาชีพ

40

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รวมรายวิชาพื้นฐาน

160
840

80

รายวิชาเพิ่มเติม

อ 14202

ภาษาจีน
รวมรายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งปี
จานวนหน่วยกิต
ชั่วโมงสอนเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 200 ชั่วโมง
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
อ่าน คิด วิเคราะห์ (ประชุมสุดสัปดาห์)
รวมเวลาเรียนทั้งปี

40
40
40
30
40
10
120
1,000
22
40
40
40
40
40
1,200
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม

เวลาเรียน (ชม./ปี)
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

รายวิชาพื้นฐาน

ท 15101
ค 15101
ว 15101
ส 15101
ส 15102
พ 15101
ศ 15101
ง 15101
อ 15101

ภาษาไทย

200

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาการคานวณ
สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และหน้าที่พลเมือง

160
80
40

ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา

40
40

ศิลปะ

40

การงานอาชีพ

40

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รวมรายวิชาพื้นฐาน

160
840

80

รายวิชาเพิ่มเติม

อ 15202

ภาษาจีน
รวมรายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งปี
จานวนหน่วยกิต
ชั่วโมงสอนเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 200 ชั่วโมง
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
อ่าน คิด วิเคราะห์ (ประชุมสุดสัปดาห์)
รวมเวลาเรียนทั้งปี

40
40
40
30
40
10
120
1,000
22
40
40
40
40
40
1,200
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม

เวลาเรียน (ชม./ปี)
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

รายวิชาพื้นฐาน

ท 16101
ค 16101
ว 16101
ส 16101
ส 16102
พ 16101
ศ 16101
ง 16101
อ 16101

ภาษาไทย

200

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาการคานวณ
สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และหน้าที่พลเมือง

160
80
40

ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา

40
40

ศิลปะ

40

การงานอาชีพ

40

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รวมรายวิชาพื้นฐาน

160
840

80

รายวิชาเพิ่มเติม

อ 16202

ภาษาจีน
รวมรายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งปี
จานวนหน่วยกิต
ชั่วโมงสอนเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 200 ชั่วโมง
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
อ่าน คิด วิเคราะห์ (ประชุมสุดสัปดาห์)
รวมเวลาเรียนทั้งปี

40
40
40
30
40
10
120
1,000
22
40
40
40
40
40
1,200
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย
ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย
ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย
ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย
ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย
ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

200
200
200
160
160
160

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

18

ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เวลา 200 ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
อ่านออกเสียงคาคล้องจอง ข้อความสั้นๆ บอกความหมายของคา ข้อความที่อ่าน ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เล่าเรื่องย่อ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือตามความสนใจอย่าง
สม่ าเสมอ น าเสนอเรื่ อ งที่ อ่ า น บอกความหมายของเครื่ อ งหมาย สั ญ ลั ก ษณ์ ส าคั ญ ที่ พ บเห็ น ใน
ชีวิตประจาวัน มีมารยาทในการอ่าน
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนสื่อสารด้วยคา ประโยค ง่ายๆ มีมารยาทในการเขียน
ฟังคาแนะนา คาสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม ตอบคาถาม เล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารได้ตามวัตุถุประสงค์ มี
มารยาทในการฟัง ดู และการพูด
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เลขไทย เขียนสะกดคา บอกความหมายของคา เรียบ
เรียงคาเป็นประโยคง่ายๆ ต่อคาคล้องจองง่ายๆ
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน การฟังวรรณกรรมร้อยแก้ว และร้อยกรองสาหรับเด็ก ท่องจาบท
อาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองตามความสนใจ
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑
ท ๒.๑
ท ๓.๑
ท ๔.๑
ท ๕.๑

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

รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวชี้วัด
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ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เวลา 200
ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
อ่านออกเสียงคา คาสัมผัสคล้องจอง ข้อความและบทร้อยกรองง่าย ๆ อธิบายความหมาย
ของคาและข้อความที่อ่าน ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ระบุใจความสาคัญและ
รายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือ
ตามความสนใจอย่างสม่าเสมอ นาเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคาสั่งหรือ
ข้อแนะนา มีมารยาทในการอ่าน
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์และตามจินตนาการ มี
มารยาทในการเขียน
ฟังคาแนะนา คาสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตาม เล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความ
บันเทิง บอกสาระสาคัญของเรื่องที่ฟังและดู ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูด
แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ มี
มารยาทในการฟัง การดู และการพูด
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย เขียนสะกดคาและบอกความหมายของ
คา เรียบเรียงคาและประโยคตามเจตนาของการสื่อสาร บอกลั กษณะคาคล้องจอง เลือกใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน และภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสาหรับเด็ก เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ร้องบทร้อยกรองเล่นส าหรับ เด็กในท้องถิ่น ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจ
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๒/๑,ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔,ป.๒/๕,ป.๒/๖,ป.๒/๗,ป.๒/๘
ท ๒.๑ ป.๒/๑,ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
ท ๓.๑ ป.๒/๑,ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔,ป.๒/๕,ป.๒/๖,ป.๒/๗
ท ๔.๑ ป.๒/๑,ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔,ป.๒/๕
ท ๕.๑ ป.๒/๑,ป.๒/๒, ป.๒/๓
รวมทั้งหมด ๒๗ ตัวชี้วัด
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ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เวลา 200
ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
อ่านออกเสียงคา ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว อธิบาย
ความหมายของคาและข้อความที่อ่าน ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ลาดับ
เหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และข้อคิดจาก
เรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่าเสมอ และนาเสนอเรื่องที่
อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคาสั่งหรือข้อแนะนา อธิบายความหมายของข้อมูลจาก
แผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ มีมารยาทในการอ่าน
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน เขียน
บันทึกประจาวัน เขียนจดหมายลาครู เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน
เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง บอกสาระสาคัญ
จากการฟัง และการดู ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารได้ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ มีมารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด
เขี ย นสะกดค าและบอกความหมายของค า ระบุ ช นิ ด และหน้ า ที่ ข องค าในประโยค ใช้
พจนานุ กรมค้น หาความหมายของคา แต่งประโยคง่าย ๆ แต่งคาคล้ องจองและคาขวัญ เลื อกใช้
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน รู้จักเพลงพื้นบ้านและ
เพลงกล่อมเด็ก เพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน
ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖,ป.๓/๗,ป.๓/๘,ป.๓/๙
ท ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖
ท ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖
ท ๔.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖
ท ๕.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔
รวมทั้งหมด ๓๑ ตัวชี้วัด
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ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เวลา 160
ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
อ่ า นออกเสี ย งบทร้ อ ยแก้ ว และบทร้ อ ยกรองได้ ถู ก ต้ อ ง อธิ บ ายความหมายของค า
ประโยค สานวน จากเรื่องที่อ่าน อ่านเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กาหนดและตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน แยก
ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ
สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความ
สนใจอย่างสม่าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้คาให้ถูกต้องชัดเจนและ
เหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน เขียนย่อความจาก
เรื่องสั้น ๆ เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน
จาแนกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ได้ฟังและดู พูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความ
คิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล จากเรื่องที่ฟังและดู
รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาจากการฟัง การดู และการสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดูและ
การพูด
สะกดคาและบอกความหมายของคาในบริบทต่าง ๆ ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคา แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา แต่งบทร้อยกรอง และ
คาขวัญ บอกความหมายของสานวน เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้
ระบุข้อคิดจากนิ ทานพื้นบ้ านหรือนิทานคติธ รรม อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนาไปใช้ใน
ชี วิ ต จริ ง ร้ อ งเพลงพื้ น บ้ า น ท่ อ งจ าบทอาขยานตามที่ ก าหนดและบทร้ อ ยกรองที่ มี คุ ณ ค่ า ตาม
ความสนใจ
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔,ป.๔/๕,ป.๔/๖,ป.๔/๗,ป.๔/๘
ท ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔,ป.๔/๕,ป.๔/๖,ป.๔/๗,ป.๔/๘
ท ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔,ป.๔/๕,ป.๔/๖
ท ๔.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔,ป.๔/๕,ป.๔/๖,ป.๔/๗
ท ๕.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔
รวมทั้งหมด ๓๓ ตัวชี้วัด

22

ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เวลา 160 ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของคา ประโยค
และข้อความที่เป็น การบรรยาย และการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่าง
หลากหลาย แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คาสั่ง ข้อแนะนา และปฏิบัติตาม อ่าน
หนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ อย่างสม่าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน มีนิสัยรัก
การอ่าน มีมารยาทในการอ่าน
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด และครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้อง ชัดเจน
เหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพความคิด เพื่อใช้พัฒนางานเขียน เขียนย่อความจากเรื่องที่
อ่าน เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ เขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
กรอกแบบรายการต่างๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน
พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง ดู และ
การสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค จาแนกส่วนประกอบของประโยค เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาถิ่น ใช้ราชาศัพท์ บอกคาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง ใช้สานวน
ได้ถูกต้อง
สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดี
และวรรณกรรมที่สามารถนาไปใช้ชีวิตจริง อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจาบท
อาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘
ท ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘, ป.๕/๙
ท ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
ท ๔.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗
ท ๕.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
รวมทั้งหมด ๓๓ ตัวชี้วัด
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ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
เวลา 160 ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของคา ประโยคและ
ข้อความที่เป็นโวหาร อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลายโดยจับเวลา แล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน แยก
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน อธิบายการนาความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจ
แก้ปั ญหาในการดาเนิ น ชีวิ ต อ่า นงานเขียนเชิงอธิ บาย คาสั่ง ข้อแนะนา และปฏิบัติ ตาม อธิบาย
ความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ อ่านหนังสือตามความสนใจ
และอธิบายคุณค่าที่ได้รับ มีมารยาทในการอ่าน
คั ด ลายมื อ ตั ว บรรจงเต็ ม บรรทั ด และครึ่ ง บรรทั ด เขี ยนสื่ อสารโดยใช้ ค าได้ ถู กต้ อง ชั ดเจน
เหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒ นางานเขียน เขียนเรียงความ
เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน เขียนจดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนตามจินตนาการ
และสร้างสรรค์ มีมารยาทในการเขียน
พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู ตั้งคาถาม และตอบคาถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล พูด
รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล
และน่าเชื่อถือ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
วิเ คราะห์ ช นิ ด และหน้ า ที่ ของค าได้ เ หมาะสมกั บกาลเทศะและบุค คล รวบรวม และบอก
ความหมายของคาภาษาต่างประเทศ ที่ใช้ในภาษาไทย ระบุลักษณะของประโยค แต่งบทร้อยกรอง
วิเคราะห์เปรียบเทียบสานวนที่เป็นคาพังเพย และสุภาษิต
แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี วรรณกรรมที่อ่าน เล่ านิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น
อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจาบทอาขยานที่
กาหนดและบทร้อยกรองทีม่ ีคุณค่าตามความสนใจ
โดยใช้กระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร สรุปวิเคราะห์ข้อมูลจากเรื่องและสื่อต่าง ๆ ที่
อ่าน ฟังและดู เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสารถในการแยกแยะ
ตัดสินใจนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างภาคภูมิใจ รักความเป็นไทย ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์มี
วินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นทางานและมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕,ป.๖/๖,ป.๖/๗,ป.๖/๘,ป.๖/๙
ท ๒.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕,ป.๖/๖,ป.๖/๗,ป.๖/๘,ป.๖/๙
ท ๓.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕,ป.๖/๖
ท ๔.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕,ป.๖/๖
ท ๕.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔
รวมทั้งหมด ๓๔ ตัวชี้วัด
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

160
160
160
160
160
160

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เวลา 16๐ ชั่วโมง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการนับทีละ 1 และทีละ 10 การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอา
รบิ กตัว เลขไทยแสดงจ านวน การแสดงจานวนนับไม่เกิน 20 ในรูปความสั มพันธ์ของจานวนแบบ
ส่วนย่อย ส่วนรวม (Part – Whole Relationship) การบอกอันดับที่ หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละ
หลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจานวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจานวนและการใช้เครื่องหมาย
=  > < การเรียงลาดับจานวน ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ การหาผลบวก
การหาผลลบ และความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการ
ลบ และการสร้างโจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาคาตอบ แบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 1 และที
ละ 10 แบบรูปซ้าของจานวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร การเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็น
เมตร การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร การ
วัดน้าหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดน้าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การเปรียบเทียบ
น้าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้าหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม
เป็นขีด ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูป
สี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การเชื่อมโยง การให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ การ
สื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการ
ทางานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตได้
อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐาน ค 1.1
ค 1.1 ป1/1 ค 1.1 ป.1/2 ค 1.1 ป.1/3 ค 1.1 ป.1/4 ค 1.1 ป.1/5
มาตรฐาน ค 1.2
ค 1.2 ป.1/1
มาตรฐาน ค 2.1
ค 2.1 ป.1/1 ค 2.1 ป.1/2
มาตรฐาน ค 2.2
ค 2.2 ป.1/1
มาตรฐาน ค 3.1
ค 3.1 ป.1/1
รวมทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เวลา 16๐ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฝึกทักษะการคิดคานวณ และฝึกการแก้ปัญหาในเรื่องการเขียนและการอ่านตัวเลขฮินดู อา
รบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือของจานวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ การนับเพิ่มที่ละ ๕ , ๑๐ ,
๑๐๐ การนับลด ทีละ ๒ , ๑๐ , ๑๐๐ จานวนคู่ และจานวนคี่ การเขียนตัวเลขแสดงจานวนในรูป
กระจายตัวเลขแทนจานวน ชื่อหลัก ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก การเปรียบเทียบจานวนโดยใช้
เครื่องหมาย = ,  , < , > การเรียงลาดับจานวนการบวก การลบ การคูณ การหาร และ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคาตอบ การบวก การลบ จานวนที่มีผลบวกไม่เกิน ๑,๐๐๐ การคูณ
จานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนไม่เกินสองหลัก การหาร ที่ตัวหาร และผลหารมีหนึ่งหลัก การวัดความ
ยาว ความสูง และระยะทาง โดยใช้เครื่องวัดที่หน่วยมาตรฐานเป็นเมตรและเซนติเมตร การ
เปรียบเทียบความยาวในหน่วยเดียวกัน การแก้ปัญหา การชั่งโดยใช้เครื่องชั่งที่มีหน่วยมาตรฐาน เป็น
กิโลกรัมและขีด การเปรียบเทียบน้าหนักในหน่วยเดียวกัน การแก้ปัญหา การตวงโดยใช้เครื่องตวงที่
มีหน่วยมาตรฐานเป็นลิตร การเปรียบเทียบปริมาตร และความจุในหน่วยเดียวกัน การแก้ปัญหา การ
จาแนก การบอกค่า การเปรียบเทียบ ค่าของเงินเหรียญและธนบัตร การบอกจานวนเงินการ
แก้ปัญหา การบอกเวลาเป็นนาฬิกากันนาที (ช่วง ๕ นาที) เดือน อันดับของเดือน การอ่านปฏิทิน
บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี สามมิติ ทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก เขียนรูปสองมิติ โดยใช้แบบรูป แบบรูปและความสัมพันธ์
แบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๕ ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐ แบบรูปที่ลดลงทีละ ๒ ทีละ ๑๐ ทีละ
๑๐๐ แบบรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสี
ที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง
ใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดการ
แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นการทางาน อยู่อย่างพอเพียง รัก
ความเป็นไทย รักชาติ ศาสตร์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและ
มีเจตคติที่ที่ดีต่อคณิตศาสตร์
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๒/1 , ป.๒/๒ 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.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕ , ป.๒/๖
ค 2.2 ป.๒/๑
ค ๓.1 ป.๒/๑
รวมทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เวลา 16๐ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด ค านวณ และฝึ ก การแก้ ปั ญ หาในเรื่ อ ง จ านวนนั บ ไม่ เ กิ น ๑๐๐,๐๐๐
การเขียนและการอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจานวน การนับเพิ่ม การ
นั บ ลด หลั กและคู่ข องเลขโดดในแต่ ล ะหลั ก การเขีย นในรู ปกระจาย การเปรีย บเทีย บ การใ ช้
เครื่องหมาย =  > < และการเรียงลาดับ การบวก การลบ การคูณจานวนหนึ่งหลักกับจานวน
ไม่เกินสี่หลัก การคูณจานวนสองหลักกับจานวนสองหลัก การหารตัวตั้งไม่เกินสี่หลักและตัวหารมีหนึ่ง
หลัก การบวก การคูณ การหารระคน โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน และการสร้าง
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร การวัดความยาว (เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร)
การเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสม การชั่ง (กิโลกรัม กรัม ขีด) การเลือกเครื่องชั่ง การเปรียบเทียบ
การคาดคะเน ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง แก้ปัญหาการชั่ ง การตวง (ลิตร มิลลิลิตร) การเลือก
เครื่องตวงการเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ การคาดคะเน แก้ปัญหาการตวง เวลา การบอกเวลา
เป็ น นาฬิ ก าและนาที การเขี ย นบอกเวลาโดยใช้ จุ ด และการอ่ า น ความสั ม พั น ธ์ ข องหน่ ว ยเวลา
แก้ปัญหาเวลา อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ ที่ระบุเวลา เงิน การเขียนและอ่านจานวน
เงินโดยใช้จุด บันทึกรายรับ รายจ่าย แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน รูปเรขาคณิต การบอกชนิดรูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ การเขียนรู้เรขาคณิต และบอกรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม
รอบตัวรูปที่มีแกนสมมาตร แบบรูปและความสัมพันธ์ของเรขาคณิต จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของ
เส้นตรง มุม เขียนชื่อจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และสัญลักษณ์ แผนภูมิรูปภาพและ
แผนภูมิแท่ง การรวบรวมจาแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองสิ่งแวดล้อม การอ่านแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิ
แท่ง
ใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดการ
แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นการทางาน อยู่อย่างพอเพียง รัก
ความเป็นไทย รักชาติ ศาสตร์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและ
มีเจตคติที่ที่ดีต่อคณิตศาสตร์
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒, ป.๓/3 , ป.๓/4, ป.๓/5 , ป.๓/6 , ป.๓/7 , ป.๓/8,ป.๓/9 , ป.๓/10, ป.
๓/๑1
ค ๑.๒ ป.๓/1
ค ๒.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖, ป.๓/7 , ป.๓/8, ป.๓/9 , ป.๓/10,
ป.๓/๑1 ,ป.๓/1๒, ป.๓/13
ค ๒.๒ ป.๓/๑
ค ๓.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒
รวมทั้งหมด ๒๘ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฝึกทักษะกระบวนการคิดคานวณ และฝึกการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่ องการดาเนินการ เขียนและ
อ่านเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจานวนนับ ศูนย์ เศษส่วน และทศนิยมหนึ่ง
ตาแหน่ง เปรียบเทียบและเรียงลาดับจานวนนับและศูนย์ เศษส่วนและทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง บวก ลบ
คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคน ของจานวนนับและศูนย์ วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคาตอบ
ของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับและศูนย์ บอกความสาพันธ์ของหน่วยการวัด
ความยาว น้ าหนั ก ปริมาตรหรือความจุและเวลา หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก บอกเวลาบน
หน้ าปั ดนาฬิกา อ่านและเขีย นเวลาโดยใช้จุด และบอกระยะเวลา คาดคะเนความยาว น้าหนั ก
ปริมาตรและความจุ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง เงินและเวลา เขียนบันทึก
รายรับ รายจ่าย อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา บอกชนิดของมุม ชื่อมุม
ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์ บอกได้ว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกัน พร้อม
ทั้งใช้สัญลักษณ์แสดงการขนาน บอกส่วนประกอบของรูปวงกลม ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูป
เรขาคณิตสองมิติ บอกจานวนและความสัมพันธ์ในรูปแบบของจานวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในรูปแบบที่
กาหนดให้ รวบรวมและจาแนกข้อมูล อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่งและตาราง
ใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดการ
แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นการทางาน อยู่อย่างพอเพียง รัก
ความเป็นไทย รักชาติ ศาสตร์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและ
มีเจตคติที่ที่ดีต่อคณิตศาสตร์
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ ป.๔/3 , ป.๔/4, ป.๔/5 , ป.๔/6, ป.๔/7 , ป.๔/8, ป.๔/9 , ป.๔/10 ,
ป.๔/11 ,ป.๔/1๒ ,ป.๔/๑3 , ป.๔/14 ,ป.๔/๑5 , ป.๔/16
ค ๒.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/3
ค ๒.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒
ค ๓.๑ ป.๔/๑
รวมทั้งหมด ๒2 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฝึกทักษะการคิดคานวณ การแก้ปัญหาในเรื่องการดาเนินการ เขียน อ่าน เปรียบเทียบและ
เรียงลาดับ เศษส่วน จานวนคละ และทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง บวก ลบ คูณ หารระคนของ
เศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาระคนของ
จานวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ บอกค่าประมาณใกล้เคียง จานวนเต็มสิบ เต็มร้อย และ
เต็มพัน บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัด ปริมาตร หรือความจุ หาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม รูป
สามเหลี่ยม หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม วัดขนาดของมุม แก้ปัญหาเกี่ยวพื้นที่
ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และรูปสามเหลี่ยม บอกลักษณะและจาแนกรูปเรขาคณิตสามมิติ
บอกความสัมพันธ์และจาแนกรูปสี่เหลี่ยม และรูปสามเหลี่ยมต่างๆ สร้างมุมโดยใช้โปรแทกเตอร์ สร้าง
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยมและรูปวงกลม สร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก บอกจานวนและ
ความสัมพันธ์ในรูปแบบของจานวนที่กาหนดให้ เขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจานวน
อ่านข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ บอกได้ว่าเหตุการณ์ที่กาหนดให้เกิดขึ้นแน่นอน อาจจะเกิดขึ้น
หรือไม่ก็ได้ ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดการ
แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นการทางาน อยู่อย่างพอเพียง รัก
ความเป็นไทย รักชาติ ศาสตร์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและ
มีเจตคติที่ที่ดีต่อคณิตศาสตร์
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ ป.๕/4 , ป.๕/5 , ป.๕/6, ป.๕/7 , ป.๕/8 , ป.๕/9
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
รวมทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฝึกทักษะการคิดคานวณ และฝึกการแก้ปัญหาในเรื่องการประมาณค่าใกล้เคียงเป็นจานวนเต็ม
หมื่น เต็มแสน เต็มล้าน จานวนเฉพาะ ตัวประกอบ ตัวประกอบเฉพาะ การแยกตัวประกอบ
ห.ร.ม. ค.ร.น. การเปรียบเทียบและการเรียงลาดับเศษส่วน สมบัติการสลับที่ของการบวก สมบัติการ
เปลี่ยนหมู่ของการบวก สมบัติการสลับที่ของการคูณ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ ความหมาย
การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง หลักเลขและค่าประจาหลัก ค่าของตัวเลขในแต่ละ
หลัก การเขียนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลาดับทศนิยม การเขียนทศนิยมไม่เกินสาม
ตาแหน่งในรูปเศษส่วน และการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐,๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐
ในรูปทศนิยม ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วน การประมาณค่าใกล้เคียงเป็นทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง สอง
ตาแหน่ง สมบัติการสลับที่ของการบวก สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก สมบัติการสลับที่ของการ
คูณ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน การบวก
การลบ การคูณ การหารเศษส่วนระคน การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยมที่มีผลลัพธ์
เป็นทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง การบวก การลบ การคูณ การหารระคนทศนิยม ที่มีผลลัพธ์เป็น
ทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน โจทย์ปัญหาร้อยละ ความยาวรอบรูป
สี่เหลี่ยม วงกลม ความยาวรอบรูปวงกลม โจทย์ปัญหาการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม การหาพื้นที่ของ
รูปวงกลม การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การบอกชื่อและทิศทางของทิศทั้งแปด มาตราส่วน การอ่านแผนที่ และแผนผัง
การเขียนแผนผัง เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม การสร้างรูปสี่เหลี่ยม ส่วนประกอบของรูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด รูปคลี่ การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ สมบัติ
ของเส้นขนานการพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยสมบัติของเส้นขนาน สมการเชิง เส้ นที่ มี ตัว ไม่ ทราบค่า
หนึ่ งตัว การแก้สมการ โดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหาร การ
แก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป การอ่านและเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ การ
อ่านและเขียนกราฟเส้น การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม ความหมายและการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอน อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น ไม่เกิดขึ้นแน่นอน
ใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดการ
แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นการทางาน อยู่อย่างพอเพียง
รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสตร์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า
และมีเจตคติที่ที่ดีต่อคณิตศาสตร์
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๖/๑ ,ป.๖/๒,ป.๖/๓, ป.๖/4,ป.๖/5 ,ป.๖/6,ป.๖/7,ป.๖/8 , ป.๖/9,ป.๖/๑0 ,ป.๖/11 ,
ป.๖/12
ค ๑.๒ ป.๖/๑
ค 2.1 ป.๖/๑ , ป.๖/๒, ป.๖/3
ค ๒.2 ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓, ป.๖/4
ค 3.1 ป.๖/๑
รวมทั้งหมด 2๑ ตัวชี้วัด
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ระดับประถมศึกษา

รายวิชาพื้นฐาน
ว ๑๑๑๐๑

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑

จานวน ๘๐

ชั่วโมง

ว ๑๒๑๐๑

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2

จานวน ๘๐

ชั่วโมง

ว ๑๓๑๐๑

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓

จานวน ๘๐

ชั่วโมง

ว ๑๔๑๐๑

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔

จานวน 12๐ ชั่วโมง

ว ๑๕๑๐๑

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕

จานวน 12๐ ชั่วโมง

ว ๑๖๑๐๑

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖

จานวน 12๐ ชั่วโมง
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชา พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รหัสวิชา ว 11101
เวลา 80 ชั่วโมง / ปี
..........................................................................................................................................................
ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ลักษณะ หน้าที่และการดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของร่างกาย
มนุษย์ ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และพืชรอบตัว และสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์
และพืชอาศัยอยู่ ชนิดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ทาวัตถุรอบตัว การเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของ
เสียง ลักษณะของหิน และการมองเห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน การแก้ปัญหาโดย
การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การใช้งาน
อุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น
ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต สารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูลบันทึก
และอธิบายผลการสารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น แสดงขั้นตอนการ
แก้ปัญหาอย่างง่าย เขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อ สร้าง จัดเก็บและเรียกใช้ไฟล์ตามวัตถุประสงค์
ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดารงชีวิต ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.1
มาตรฐาน ว 1.2
มาตรฐาน ว 2.1
มาตรฐาน ว 2.3
มาตรฐาน ว 3.1
มาตรฐาน ว 3.1
มาตรฐาน ว 4.2
รวม 15 ตัวชี้วัด

ป.1/1 , ป.1/2
ป.1/1 , ป.1/2
ป.1/1 , ป.1/2
ป.1/1
ป.1/1 , ป.1/2
ป.1/1
ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชา พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รหัสวิชา ว 12101
เวลา 80 ชั่วโมง / ปี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ความจาเป็นของแสง
และน้าต่อการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สมบัติการดูดซับน้าของวัสดุและการนาไปใช้
ประโยชน์ สมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนาวัสดุมาผสมกัน การเลือกวัสดุมาใช้ทาวัตถุตามสมบัติของวัสดุ
การนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การเคลื่อนที่ของแสง การมองเห็นวัตถุ การป้องกันอันตรายจากการ
มองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม ส่วนประกอบและการจาแนกชนิดของดิน การใช้ประโยชน์
จากดินการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การใช้งานซอฟต์แวร์
เบื้องต้น การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ การใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต จาแนกประเภท รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสารวจ
ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย เขียน
โปรแกรมแบบมีเงื่อนไขโดยใช้บัตรคาสั่งและตรวจหาข้อผิดพลาด ใช้งานซอฟต์แวร์ สร้าง จัดหมวดหมู่
ไฟล์และโฟลเดอร์
ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดารงชีวิต
ตระหนักถึงความสาคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนตัว ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ดูแลรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว ๑.๒
ว ๑.๓
ว. ๒.๑
ว ๒.๓
ว. ๓.๒
ว. ๔.๒

ป.๒/๑, ป๒/๒, ป๒/๓
ป ๒/๑
ป ๒/๑, ป ๒/๒, ป๒/๓, ป ๒/๔
ป ๒/๑, ป ๒/๒
ป ๒/๑, ป ๒/๒
ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔

รวม ๑๖ ตัวชี้วัด
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชา พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รหัสวิชา ว 13101
เวลา 80 ชั่วโมง / ปี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ปัจจัยในการดารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์และ
สัตว์ วัฏจักรชีวิตของสัตว์ วัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อยซึ่งสามารถแยกออกจากกันและประกอบกัน
เป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทาให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง ผลของแรงที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส วัสดุที่แม่เหล็กดึงดูดได้ แรงแม่เหล็ก
ขั้วแม่เหล็ก การเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่ง การท างานของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า แหล่ง
พลังงานในการผลิตไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย การเกิดกลางวัน กลางคืน การขึ้น
และตกของดวงอาทิตย์ การกาหนดทิศ ความสาคัญของดวงอาทิตย์ ส่วนประกอบของอากาศ
ความสาคัญของอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม การ
แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้าโดยใช้บัตร
คาสั่งและการตรวจหาข้อผิดพลาด การใช้อินเทอร์เน็ตและข้อตกลงในการใช้งาน การรวบรวมข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น การนาเสนอข้อมูล เทคโนโลยีในงานด้านต่าง ๆ ข้อดีและข้อเสียในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล สร้าง
แบบจาลองและอธิบายผลการสารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น แสดง
ขั้นตอนการแก้ปัญหา เขียนโปรแกรมแบบวนซ้าโดยใช้บัตรคาสั่ง ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาความรู้
รวบรวม ประมวลผลและนาเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดารงชีวิต
ตระหนักถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและอยู่ในการดูแลของครูหรือผู้ปกครอง มีจิตวิทยาศาสตร์
จริยธรรมคุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว ๑.๒
ว ๒.๑
ว ๒.๒
ว ๒.๓
ว ๓.๑
ว ๓.๒
ว ๔.๒

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

ตัวชี้วัดรวม ๒๕ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชา พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่
รหัสวิชา ว 14101
เวลา 120 ชั่วโมง / ปี
............................................................................................................................. ................................
ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ การจาแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่
ไม่ใช่พืชและสัตว์ การจาแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก การจาแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์ มี
กระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา
กลุม่ สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม หน้าที่ของ
ราก ลาต้น ใบและดอกของพืชดอก สมบัติทางกายภาพ ด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนาความร้อน
และการนาไฟฟ้าของวัสดุ การนาสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจาวัน สมบัติของสสาร
ทั้ง 3 สถานะ ผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ การวัดน้าหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ และตัวกลางของแสง การขึ้นและตกและรูปร่างดวงจันทร์ และ
องค์ประกอบของระบบสุริยะ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย การตรวจหาข้อผิดพลาดในโปรแกรม การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการใช้
คาค้น การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การรวบรวม นาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
ใช้การสืบเสาะหาความรู้ ตั้งคาถาม คาดคะเนคาตอบหรือสร้างสมมติฐาน วางแผนและสารวจ
ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล รวมรวมข้อมูล ประมวลผลอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือก
น าเสนอข้อมูล ลงความคิดเห็นและสรุปผลการสารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น ใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการแก้ปัญหา และอธิบายการท างานหรือคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบและ
เขียนโปรแกรม ตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของตนเองและผู้อื่น
ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการดารงชีวิต สามารถสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ รู้จักการปกป้องข้อมูล
ส่วนตัว มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.2
มาตรฐาน ว 1.3
มาตรฐาน ว 2.1
มาตรฐาน ว 2.2
มาตรฐาน ว 2.3
มาตรฐาน ว 3.1
มาตรฐาน ว 4.2
รวม 21 ตัวชี้วัด

ป.4/1
ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4
ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4
ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3
ป.4/1
ป.4/1 , ป.4/2, ป.4/3
ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชา พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รหัสวิชา ว 15101
เวลา 120 ชั่วโมง / ปี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละ
แหล่ง ที่อยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช สัตว์ และมนุษย์การเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลายของ
สารในน้า การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ แรงลัพธ์ แรงเสียด
ทาน การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่า เสียงดัง และเสียงค่อย ระดับเสียง
และมลพิษทางเสียง ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาว แบบรูปเส้นทางการ
ขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปีปริมาณน้าในแต่ละแหล่ง ปริมาณน้าที่มนุษย์สามารถ
นามาใช้ได้ การใช้น้าอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้า วัฏจักรน้า กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้าค้าง
และน้าค้างแข็งกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การเขียน
รหัสลาลองเพื่อแสดงวิธีแก้ปัญหา การออกแบบ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและการทางาน
แบบวนซ้า การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูล การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้อินเทอร์เน็ต
ค้นหาข้อมูลและการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทาง
อินเทอร์เน็ตใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล สร้าง
แบบจาลองและอธิบายผลการสารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเบื้องต้นสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น แสดงวิธี
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ใช้รหัสลาลองแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ออกแบบ และ
เขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและการทางานแบบวนซ้า ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ใช้ซอฟต์แวร์
ช่วยในการแก้ปัญหาใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูล
แยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการดารงชีวิต
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาท
มีจิต
วิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
ว ๑.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒
ว ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
ว ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
ว ๒.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
ว ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒
ว ๓.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
ว ๔.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
รวมทั้งหมด ๓2 ตัวชี้วัด
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รายวิชา พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รหัสวิชา ว 16101
เวลา 120 ชั่วโมง / ปี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ สารอาหาร การเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหาร
ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพ ระบบย่อยอาหาร การแยกสารผสมโดยการหยิบ
ออกการร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน แรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่
ผ่านการขัดถู การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและการนาไปใช้ประโยชน์ การ
ต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานและการนาไปใช้ประโยชน์ การเกิดเงามืดเงามัว ปรากฏการณ์
สุริยุปราคาและจันทรุปราคา เทคโนโลยีอวกาศ กระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร
และวัฏจักรหินลักษณะและสมบัติของหินและแร่ การใช้ประโยชน์ของหินและแร่ การเกิดซากดึกดา
บรรพ์และสภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกดาบรรพ์ การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม ผลของมรสุมต่อ
การเกิดฤดูของประเทศไทยลักษณะและผลกระทบของน้าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว
สึนามิ การเกิดและผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การออกแบบ การเขียนโปรแกรมและการตรวจหาข้อผิดพลาด การค้นหา
ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานร่วมกัน
ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล สร้าง
แบบจาลองและอธิบายผลการสารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น อธิบาย
และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
เขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาและ
ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางานร่วมกัน
ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการดารงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตนเคารพในสิทธิของผู้อื่น มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม
รหัสตัวชี้วัด
ว ๑.2
ว ๒.๑
ว ๒.๒
ว 2.3
ว ๓.1
ว ๓.2
ว 4.2

ป.๖/1 , ป.๖/2 , ป.๖/3 ป.๖/4 , ป.๖/5
ป6/1
ป.๖/๑
ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ , ป.๖/6 , ป.๖/7 , ป.๖/8
ป.๖/๑ , ป.๖/๒
ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ , ป.๖/6 , ป.๖/7 , ป.๖/8 , ป.๖/9
ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔

รวมทั้งหมด ๓0 ตัวชี้วัด
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา

จานวน 80 ชัว่ โมง

ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา

จานวน 80 ชัว่ โมง

ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา

จานวน 80 ชัว่ โมง

ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา

จานวน 80 ชัว่ โมง

ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา

จานวน 80 ชัว่ โมง

ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา

จานวน 80 ชัว่ โมง
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสรายวิชา ๑๑๑๐๑
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
บอก อธิบาย ระบุ พุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือโดยสังเขป บอก
ความหมาย ความสาคัญและเคารพพระรัตนตรัยตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด ชื่นชมหรือเห็นคุณค่าการสวด
มนต์และแผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด บาเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ แสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม
และวันสาคัญทางศาสนาตามที่กาหนดได้ถูกต้อง
บอก อธิบาย ระบุ ประโยชน์และการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
ยกตัว อย่ างความสามารถและความดีข องตนเอง ผู้ อื่นและบอกผลจากการกระทานั้น บอก ระบุ
โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทา
กิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย
บอก อธิบาย ระบุ หรือยกตัวอย่างสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน การใช้
จ่ายเงินในชีวิตประจาวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจาวันอย่างประหยัด อธิบายเหตุผลความจาเป็นที่คนต้องทางานอย่างสุจริตเห็นประโยชน์หรือ
คุณค่าของการออมเงิน
สังเกต เปรียบเทีย บ แยกแยะ บอกหรือยกตัวอย่าง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ระบุความสัมพันธ์ของตาแหน่ง ระยะ ทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ
รอบตัว ใช้แผนผังง่าย ๆ ในการแสดงตาแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในห้องเรียน บอกการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศในรอบวัน การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว
ปฏิบั ติ ตนเป็ น ผู้ มีม ารยาทไทย ในเรื่ องการแสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การ
ทักทายด้วยวาจาและยิ้ม แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ เห็นความสาคัญของ
ภาษาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสั ตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่ห า
ความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ย วกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาท ในเรื่องการออมและการประหยัด หลักการทรงงาน ในเรื่องการประหยัด ความเรียบง่าย ได้
ประโยชน์สูงสุด ความซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่อกัน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตน
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เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
ปฏิบั ติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติในห้ องเรียน ในเรื่องการรักษาความ
สะอาด การรักษาของใช้ร่วมกัน และการส่งงาน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและห้องเรียน ในเรื่องการเชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่และครู ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกาเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียน ในกรณีความคิดเห็นไม่
ตรงกัน การละเมิดสิทธิของผู้อื่น และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง โดยใช้กระบวนการคิด
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดาเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
ตัวชี้วัด
ส ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔
ส ๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
ส ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒
ส ๒.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
ส ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
ส ๓.๒ ป.๑/๑
ส ๕.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕
ส ๕.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
รวมทั้งหมด ๒๔ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสรายวิชา ๑๒๑๐๑
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บอกความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ แบบอย่างการดาเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด บอกความหมายความ
สาคัญของพระรัตนตรัย บอกชื่อศาสนา ศาสดาและความสาคัญของคัมภีร์ ของศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอื่น ๆ ระบุผู้มีบทบาท อานาจในการตัดสินใจ ในโรงเรียนและชุมชน บอกที่มาของรายได้และ
รายจ่ายของตนเองและครอบครัว บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
สรุปพุทธประวัติหรือประวัติศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓
ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด สวดมนต์แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของ
สมาธิ ในพระพุทธศาสนาหรือพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด ปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนดได้ถูกต้อง ปฎิบัติในศาสนพิธี พิธีกรรม
และวันสาคัญทางศาสนาตามที่กาหนดได้ถูกต้อง ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจาวัน ตามมรรยาทไทย แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความ
เชื่อและการปฏิบัติตนของคนอื่นที่แตกต่างกัน โดยปราศจากอคติเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและ
ผู้อื่นอธิบายความสัมพันธ์ของตัวเองและสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ระบุ
ทรัพยากรที่นามาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจาวัน บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง สรุป
ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโยวิธี
ต่างๆ ระบุสิ่งที่เป็นธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งปรากฎระหว่างโรงเรียนกับบ้าน ระบุตาแหน่ง
อย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆที่ปรากฎในลูกโลก แผนที่ แผนผังและภาพถ่าย อธิบาย
ความสัมพันธ์ของปรากฎการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ อธิบายความสาคั ญและคุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม แยกแยะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปและใช้
แล้วไม่หมดไปอย่างคุ้มค่า อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการดาเนินชีวิตของมนุษย์ มีส่วนร่วมใน
การฟื้นฟู ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน
ชื่นชมประวัติสาวกชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด เคารพพระรัตนตรัย
ชื่น ชมการทาความดีข องตนเอง บุ ค คลในครอบครัว และโรงเรีย นตามหลั กศาสนา เห็ น คุณค่ าใน
การสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการพูดด้วยถ้อยคาไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อม
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย ปฏิบัติ
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ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาท ในเรื่องความขยันและความอดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องการพึ่งตนเองและรู้ รัก สามัคคี
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน ในเรื่องการแต่งกาย การเข้าแถว
การดูแลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและ
โรงเรียน ในเรื่องการเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกาเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียน ในกรณีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ และการใช้ของส่วนรวม และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และกระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดาเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
ส ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗
ส ๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒
ส ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
ส ๒.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒
ส ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
ส ๓.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒
ส ๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓
ส ๕.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
รวมทั้งหมด ๒๘ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสรายวิชา ๑๓๑๐๑
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
บอก อธิบาย สรุปความหมาย ความสาคัญของพระพุทธศาสนาประวัติตั้งแต่การบาเพ็ญ
เพียรจนถึงปรินิพพาน พระไตรปิฏก หรือคัมภีร์ ของศาสนาที่ตนนับถือ แสดงความเคารพพระรัตนตรัย
และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ แสดงตนเป็นพุทธมกะหรือเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือชื่น
ชม เห็นคุณเอาแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่าง สวดมนต์แผ่ เมตตา มีสติสมาธิ ปฏิบัติตนได้เหมาะสมต่อสาวก ศาสนาวัตถุพิธีกรรมและวัน
สาคัญของศาสนา
บอก อธิบาย ยกตัวอย่าง สรุปประโยชน์และการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมใน
ครอบครัวและท้องถิ่น พฤติกรรมในการดาเนินชีวิตของตนเองและของผู้อื่นตามกระแสวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ความสาคัญของวันหยุดทางราชการที่สาคัญ การเปลี่ยนแปลงของชั้นเรียน โรงเรียน
ชุมชน ระบุ วิเคราะห์ บทบาท อานาจ หน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียน ชุมชน การมีส่ว นร่ว มตาม
กระบวนการประชาธิปไตยชื่นชมบุคคลอื่นที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น
วิเคราะห์ จาแนก บอก อธิบาย การใช้สินค้าและบริการ การใช้จ่ายของตนเอง ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจากัดที่มีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ ภาษีและบทบาทของประชาชนในการ
เสียภาษี การแข่งขันทางการค้าที่มีผลต่อราคาสินค้า
บอก อธิบาย เปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ การใช้และเขียนแผนที่ แผนผัง และภาพถ่ายใน
การหาตาแหน่ งของสถานที่ส าคั ญในโรงเรียนและชุ มชน ข้อมู ล ทางภูมิศ าสตร์ใ นชุ มชนได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ การพึ่งพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษและการเกิดมลพิษ ความแตกต่าง
ของเมืองและชนบท การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการต้อนรับผู้มาเยือนและการปฏิบัติตนตามกาลเทศะ
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทาของตนเอง
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ชาติ ศ าสนาและสถาบั น พระมหากษัต ริ ย์ ป ฏิ บัติ ต นตามพระบรม
ราโชวาทในเรื่องความซื่อสัตย์และความเสียสละหลักการทรงงานในเรื่องการมีส่วนร่วมและความเพียร
และหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงปฏิ บัติ ตนเป็น ผู้ มี วินั ยในตนเองในเรื่อ งความซื่อ สั ต ย์สุ จริ ต
ขยันหมัน่ เพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียนใน
เรื่องการใช้และการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้และสถานที่ของส่วนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ใน
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ฐานะสมาชิกที่ดีของห้ องเรี ย นและโรงเรียนในเรื่ องการใช้ สิ ทธิและหน้าที่และการใช้เสรี ภ าพอย่า ง
รับผิดชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรั บผลที่เกิดจากการ
กระทาของตนเอง
ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความ
พิการความสามารถถิ่นกาเนิดสถานะของบุคคลฯลฯอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ด้วยการไม่รังแกไม่ทาร้ายไม่ล้อเลียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปันยกตัวอย่างความขัดแย้งใน
ชุมชนในกรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อมและเสนอวิธีการปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
โดยใช้ ก ระบวนการคิ ด กระบวนการกลุ่ ม กระบวนการปฏิ บั ติ ก ระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์ แ ละ
กระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความ
รักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดาเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
ส ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗
ส ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
ส ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔
ส ๒.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
ส ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
ส ๓.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
ส ๕.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
ส ๕.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕
รวมทั้งหมด ๓๑ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสรายวิชา ๑๔๑๐๑
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
______________________________________________________________________
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์อธิบายระบุยกตัวอย่างเสนอวิธีการอภิปรายหรือสรุปความสาคัญ
ประวัติศาสนาศาสดาหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจาวันอานาจ
อธิปไตยและความสาคัญของระบอบประชาธิปไตยบทบาทหน้าที่ของพลเมืองกระบวนการเลื อกตั้ง
ความสาคัญของสถาบันพระมหากษั ตริย์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการสิทธิพื้นฐานของ
ผู้ บ ริ โ ภคหลั ก การของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งความสั ม พั น ธ์ ท างเศรษฐกิ จ หน้ า ที่ เ บื้ อ งต้ น ของเงิ น แหล่ ง
ทรัพยากรและสิ่งต่างๆในจังหวัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตของคน
ในจังหวัดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น
แสดงตนมีส่วนร่วมหรือปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือบารุงรักษาศาสนสถานศา
สนพิธีพิธีกรรมและวันสาคัญทางศาสนาเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน
เป็นผู้นาผู้ตามที่ดีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดใช้แผนที่และภาพถ่ายระบุลักษณะสาคัญทางกายภาพ
ของจังหวัดใช้แผนที่อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในจังหวัด
ชื่นชมการทาความดีของตนเองบุคคลในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนตามหลักศาสนาพร้อมทั้ง
บอกแนวปฏิบัติในการดาเนินชีวิตเห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือและมี
มารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กาหนด
รหัสตัวชี้วัด
ส ๑.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘
ส ๑.๒ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓
ส ๒.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕
ส ๒.๒ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓
ส ๓.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓
ส ๓.๒ป.๔/๑, ป.๔/๒
ส ๕.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓
ส ๕.๒ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓
รวมทั้งหมด ๓๐ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสรายวิชา ๑๕๑๐๑
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
วิเคราะห์ อธิบาย ระบุจาแนกสรุปความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือใน
ฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทยพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
จนถึงพุทธกิจ ส าคั ญหรื อประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนดองค์ประกอบและความส าคัญของ
พระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือโครงสร้างอานาจหน้าที่และความสาคัญของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าดารง
ตาแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการหลักการสาคัญและประโยชน์ของสหกรณ์
บทบาทหน้าที่เบื้องต้น ของธนาคารผลดีและผลเสี ยของการกู้ยืมรู้ตาแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ละติจูด
ลองจิจูด) ระยะทิศทางของภูมิภาคของตนเองลักษณะภูมิลักษณ์ที่สาคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนที่
ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเองสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่มีอิทธิพลต่อลั กษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภ าคอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค
แสดงความเคารพพระรั ต นตรั ย และปฏิ บั ติ ต ามไตรสิ ก ขาและหลั ก ธรรมโอวาท ๓ใน
พระพุ ท ธศาสนาหรื อ หลั ก ธรรมของศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ ตามที่ ก าหนดเพื่ อ การพั ฒ นาตนเองและ
สิ่งแวดล้อมจัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออย่างเรียบง่ายมีประโยชน์และปฏิบัติตนถูกต้อง
ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมและวันสาคัญทางศาสนาตามที่ก าหนดและอภิปรายประโยชน์ที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมมีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กาหนดยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตาม
สถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีเสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่น
จากการละเมิดสิทธิเด็กประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทากิจกรรมต่างๆใน
ครอบครั ว โรงเรี ย นและชุ ม ชนน าเสนอตั ว อย่ า งที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ผลจากการรั ก ษาและการท าลาย
สภาพแวดล้อมและเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาคมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
เห็นคุณค่าของการประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนดการสวดมนต์แผ่เมตตามีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนดและวัฒนธรรมไทยที่
มีผลต่อการดาเนินชีวิตในสังคมไทย
รหัสตัวชี้วัด
ส ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗
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ส ๑.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
ส ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
ส ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
ส ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
ส ๓.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒
ส ๕.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
ส ๕.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
รวมทั้งหมด ๒๘ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสรายวิชา ๑๖๑๐๑
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปรายสรุ ป ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็น
ศาสนาประจ าชาติ ห รื อความส าคัญ ของศาสนาที่ต นนั บถื อพุ ทธประวัติ ตั้ง แต่ ปลงอายุ สั ง ขารจนถึ ง
สังเวชนียสถานหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนดความสาคัญของการเคารพพระรัตนตรัย
การปฏิบั ติตามไตรสิ กขาและหลั กธรรมโอวาท๓ในพระพุทธศาสนาหรือหลั กธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่กาหนดและหลักธรรมสาคัญของศาสนาอื่นๆโดยสังเขปลักษณะสาคัญของศาสนพิธีพิธีกรรม
ของศาสนาอื่น ๆและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธีความรู้เกี่ยวกับสถานที่
ต่าง
ๆ ในศาสนสถานและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธีพิธีกรรมและ
กิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนาตามที่กาหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตาม
กาลเวลาและธ ารงรั กษาวัฒ นธรรมอันดี งามคุณ ค่าทางวั ฒ นธรรมที่แ ตกต่ างกั นระหว่ างกลุ่ มคนใน
สังคมไทยบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตยบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบและผู้บริโภคที่รู้เท่าทันวิธีและประโยชน์ของ
การใช้ ทรั พ ยากรอย่ า งยั่ งยื น ความสั ม พันธ์ ระหว่ างผู้ ผ ลิ ตผู้ บ ริโ ภคธนาคารและรั ฐ บาลลั กษณะทาง
กายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทาง
สังคมในประเทศการแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
เคารพพระรัตนตรัยบอกแนวปฏิบัติในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติตามหลักธรรมไตรสิกขาและ
โอวาท๓ในพระพุทธศาสนาและหลักธรรมศาสนพิธีพิธีกรรม กิจกรรมในวันสาคัญของศาสนาที่ตนนับถือ
หรือศาสนาอื่น ๆตามที่กาหนดได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธีเพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด
มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีแสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือเป็น ศาสนิกชนของศาสนาที่ตน
นับถือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของครอบครัวและชุมชนแสดงออกถึงมารยาทไทยได้
เหมาะสมถูกกาลเทศะติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวันเลือกรับและใช้ข้อมูล
ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสมมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและ
ประเทศยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
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(แผนที่ภาพถ่ายชนิดต่างๆ) ระบุลักษณะสาคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศจัดทาแผนการใช้ทรัพยากร
ในชุมชน
เห็นคุณค่าชื่นชมการประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่อง
เล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนดการทาความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนาการสวดมนต์แผ่
เมตตาและบริหารจิตเจริญปัญญาการมีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
รหัสตัวชี้วัด
ส ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙
ส ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔
ส ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕
ส ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓
ส ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓
ส ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒
ส ๕.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒
ส ๕.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓
รวมทั้งหมด ๓๑ ตัวชี้วัด
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน

วิชาประวัติศาสตร์

ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์

จานวน ๔0 ชัว่ โมง

ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์

จานวน ๔0 ชัว่ โมง

ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์

จานวน ๔0 ชัว่ โมง

ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์

จานวน ๔0 ชัว่ โมง

ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์

จานวน ๔0 ชัว่ โมง

ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์

จานวน ๔0 ชัว่ โมง
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสรายวิชา ๑๑๑๐๒
วิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
บอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ประวัติความเป็นมาของ
ตนเองและครอบครัว เรียงลาดับเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น ความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้ อ มสิ่ งของเครื่ องใช้ หรือ การดาเนินชี วิตของตนเองกับสมั ย ของพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย
เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอดี ต ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ตนเองในปั จ จุ บั น อธิ บ ายความหมายและความส าคั ญ ขอ ง
สัญลักษณ์ของชาติไทย บอกสถานที่สาคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ระบุ
สิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสื บค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสั งคม
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ สามารถดาเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและ
สังคมโลก
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ป.๑/๑ ,ป.๑/๒ ,ป.๑/๓
ส ๔.๒ ป.๑/๑ ,ป.๑/๒
ส ๔.๓ ป.๑/๑ ,ป.๑/๒ ,ป.๑/๓
รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสรายวิชา ๑๒๑๐๒
วิชาประวัติศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจาวันของคนในชุมชนของคนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อธิบาย
ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ระบุบุคคลที่ทาประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือ
ประเทศชาติ ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาไป
ปฏิบัติในการดาเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่ อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ
สามารถดาเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ป.๒/๑ ,ป.๒/๒
ส ๔.๒ ป.๒/๑ ,ป.๒/๒
ส ๔.๓ ป.๒/๑ ,ป.๒/๒
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสรายวิชา ๑๓๑๐๒
วิชาประวัติศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
สืบค้นหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบศักราชที่สาคัญตามปฏิทินที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน แสดงลาดับเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน สรุปลักษณะที่สาคัญของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของชุมชนตัวเองกับชุมชนอื่น ๆ ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์
ที่สถาปนาอาณาจักรไทย อธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยสังเขป เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษที่มีส่วนในการปกป้องประเทศชาติได้
โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการคิด
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ แก้ปัญหา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพื่ อ ให้ เ กิ ดความรู้ ความเข้า ใจ สามารถนาไปปฏิ บั ติ ในการด าเนิน ชี วิต ประจ าวั น มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมั่น ในการทางาน รั กความเป็ น ไทย และมีจิตสาธารณะ ดาเนินชี วิตอยู่ในสังคมไทย สั งคมโลก อย่างมี
ความสุข
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒
ส ๔.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
ส ๔.๓ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด

54

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสรายวิชา ๑๔๑๐๒
วิชาประวัติศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
นับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่
หลากหลายจากแหล่งต่าง ๆ ตามยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ แยกประเภทหลักฐานที่ใช้
ศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อธิบายการตั้งหลักแหล่ง
และพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และยุคประวัติศาสตร์ ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มี
ความรัก ภูมิใจ และธารงความเป็นไทย ประวัติและผลงานบุคคลสาคัญ ภูมิปัญญาไทยที่สาคัญสมัยสุโขทัย
โดยสังเขป
โดยใช้ ทั ก ษะ กระบวนในด้ า นการคิ ด การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการ
ทางสังคม กระบวนการกลุ่ม การเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความภาคภูมิใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิตประจาวัน มีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย
ใฝ่เ รียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ดาเนินชี วิตเป็นพลเมืองดีอยู่ในสังคมไทย
และสังคมโลก อย่างมีความสุข
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓
ส ๔.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒
ส ๔.๓ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓
รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสรายวิชา ๑๕๑๐๒
วิชาประวัติศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
สืบค้น รวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาของตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่น โดยใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่างๆ อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย และจีนที่มีต่อสังคมไทย และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัฒนธรรมของต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรี โดยมีปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทาง การเมือง เศรษฐกิจและการปกครอง แสดง
ประวัติและผลงานของบุ คคลสาคัญสมัยอยุธ ยาและธนบุรี รวมทั้งภูมิปัญญาไทยที่สาคัญสมควรค่าแก่การ
อนุรักษ์
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
ทาง
สั งคม กระบวนการกลุ่ ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปั ญหาเพื่อให้ เกิด ความรู้ ความเข้าใจ
สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะ สามารถดาเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
ส ๔.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒
ส ๔.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสรายวิชา ๑๖๑๐๒
วิชาประวัติศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
อธิบายความสาคัญ และวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ
นาเสนอข้อมูล หลักฐานที่หลากหลาย ในการทาความเข้าใจเรื่องราวในอดีต อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน อธิบ ายพัฒนาการของไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
โดยสังเขป ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลสาคัญด้านการสถาปนาอาณาจักร ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่
น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้
โดยใช้ ทั ก ษะ กระบวนในด้ า นการคิ ด การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการ
ทางสังคม กระบวนการกลุ่ม การเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิตประจาวัน มีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ดาเนินชี วิตเป็นพลเมืองดีอยู่ในสังคมไทย และสังคม
โลก อย่างมีความสุข
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
รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา

จานวน 40 ชั่วโมง

พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา

จานวน 40 ชั่วโมง

พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา

จานวน 40 ชั่วโมง

พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา

จานวน 80 ชั่วโมง

พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา

จานวน 80 ชั่วโมง

พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา

จานวน 80 ชั่วโมง
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสรายวิชา ๑1๑๐1
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
ศึกษาเกี่ยวกับ ตาแหน่ง ลักษณะ หน้าที่ และการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก สมาชิกในครอบครัวความรัก
และความผูกพันในครอบครัว ความภาคภูมิใจในตนเองและความแตกต่างทางเพศ การเคลื่อนไหวร่างกายขั้น
พื้นฐาน สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ การปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วย และ
การป้องกันอันตรายที่บ้านและโรงเรียน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเข้าร่วมกลุ่ม ได้แสดงความคิดเห็น และสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น มีการแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน เล่าประสบการณ์ การวาดภาพ รู้จักการประเมินตนเอง
ประเมินเพื่อนในชั้นเรียน เปิดกว้างให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และมีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับสุขภาพได้ และรู้จักเคลื่อนไหวเพื่อ
ออกกาลังได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเคลื่อนไหวและความมีน้าใจนักกีฬา
สนุกสนานในการเล่นเกม เห็นความสาคัญของการดูแลสุขภาพ เพื่อนาไปเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจาวันได้
รหัสตัวชี้วัด
พ ๑.๑
พ ๒.๑
พ ๓.๑
พ ๓.๒
พ ๔.๑
พ ๕.๑

ป.๑/๑ , ป.๑/๒
ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
ป.๑/๑, ป.๑/๒
ป.๑/๑ , ป.๑/๒
ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
ป.๑/๑ , ป.๑/๒, ป.๑/๓

รวมทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสรายวิชา ๑2๑๐1
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะภายในร่างกายที่สาคัญ ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกใน
ครอบครัว พฤติกรรมทางเพศ การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นและกิจกรรมทางกาย การออกกาลังกายและกิจกรรม
ประกอบจังหวะ สนุกกับการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี การดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย และ
บาดเจ็บ ยาสามัญประจาบ้าน สารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัว การป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรรมกลุ่ม ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ
สนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน เล่าประสบการณ์ การวิเคราะห์
สถานการณ์ การวาดภาพ การปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งเดี่ยวและกลุ่ม รู้จักการประเมินตนเอง และประเมิน
เพื่อนในชั้นเรียน เปิดกว้างให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และรู้จักสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิด และมี
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สามารถอธิบาย
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพได้ และรู้จักเคลื่อนไหวเพื่อออกกาลังกายได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของการเคลื่อนไหว การเล่นเกมและการออกกาลังกาย มีน้าใจนักกีฬาและมีความสนุกสนานในการ
เล่นเกม และปฏิบัติกิจกรรมประกอบจังหวะ เห็นความสาคัญของการดูแลสุขภาพเพื่อนาไปเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติตนในชีวิตประจาวันได้
รหัสตัวชี้วัด
พ ๑.๑
พ ๒.๑
พ ๓.๑
พ ๓.๒
พ ๔.๑
พ ๕.๑

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

รวมทังหมด ๒๑ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสรายวิชา ๑3๑๐1
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ คุณค่าของครอบครัวและเพื่อน การถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน เล่นเกมสนุกสร้างสุขทางใจ การออกกาลังกาย การสร้างเสริมและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย การป้องกันโรคติดต่อ อาหารหลัก 5 หมู่ และธงโภชนาการ ทันตสุขภาพ ความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียน และการเดินทาง และการปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเล่น โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การรวมกลุ่มเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และศึกษา
ข้อมูลเพื่อจัดทาเป็นรายงานนาเสนอต่อชั้นเรียน มีการวิเคราะห์สถานการณ์และผลที่เกิดขึ้นได้อย่างมีระบบ มีการ
แสดงบทบาทสมมุติเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง การปฏิบัติกิจกรรม
ทางกาย เล่นเกม สร้างเสริมและ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย รู้จักการประเมินตนเองและประเมินเพื่อนในชั้นเรียน เปิดกว้างให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้
มีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สุขภาพของ
ตนเองและครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กัน เห็นคุณค่าของการเคลื่อนไหวในการออกกาลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
แสดงความมีน้าใจนักกีฬา และเห็นคุณค่าของการดูแลรักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ด้วยการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้ผู้เรียนนาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตประจาวันและเผยแพร่
ข้อมูลความรู้ให้กับครอบครัวและชุมชน
รหัสตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒,
พ ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒,
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,
พ ๕.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒,
รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วัด

ป.๓/๓
ป.๓/๓
ป.๓/๓ , ป.๓/๔, ป.๓/๕
ป.๓/๓
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสรายวิชา ๑4๑๐1
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เวลา 8๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ระบบอวัยวะที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของร่างกาย คุณค่าของครอบครัวและเพื่อน พฤติกรรมทางเพศ การเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิต
ประจา กายบริหารประกอบจังหวะ การเล่นเกมและกิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬาพื้นฐาน การสร้าง-เสริมและ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ สภาวะทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพ
ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยาและสารเสพติดให้โทษ และการปฐมพยาบาล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้เขียนอธิบายเกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจของตนเองเกี่ยวกับ สุขภาพ ครอบครัว สารวจ ตรวจสอบ การปฏิบัติ การสาธิต การคิดวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นได้
อย่างเป็นระบบ การบันทึกผลลงในตาราง และรู้จักสรุปผล เพื่อให้ได้องค์ความรู้ มีการแสดงบทบาทสมมุติเพื่อให้ผู้เรียน
ได้ทดลองปฏิบัติจริง และการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน การจัดบรรยากาศเชิงบวกเพื่อให้ผู้เรียนมีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็น และมีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายความรู้ ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับสุขภาพได้ และสามารถปฏิบัติกิจกรรมใน
การเคลื่อนไหวร่างกาย การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ถูกต้อง และแสดงน้าใจนักกีฬาในการ
เล่นเกมและกีฬาต่างๆ ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพของตนเอง บุคคลในครอบครัว
ชุมชน และสังคม รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
รหัสตัวชี้วัด
พ ๑.๑
พ ๒.๑
พ ๓.๑
พ ๓.๒
พ ๔.๑
พ ๕.๑

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

รวมทั้งหมด ๑๙ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสรายวิชา ๑5๑๐1
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เวลา 8๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
ศึกษาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย
ครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยการ
เปลี่ยนแปลงทางเพศ และสุขอนามัยทางเพศ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน การ
พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกาลังกาย การเล่นเกม และกิจกรรมนันทนาการ การเล่นกีฬาเพื่อ
สร้างเสริมสุขภาพ การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค ยา
และสารเสพติดให้โทษ และอิทธิผลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ภาพข่าว บทความ หรือ
สถานการณ์เพื่อหาคาตอบ โดยเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ทั้งแบบกลุ่มเพื่อฝึกทักษะทางสังคม และ
เป็นโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน การฝึกปฏิบัติจริงในกิจกรรมพลศึกษาการร่วมกันอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบาย และให้เหตุผลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว การสังเคราะห์เรื่องราว เปรียบเทียบสถานการณ์ และสรุปความรู้ที่เป็นสาระสาคัญของ
เรื่องที่ได้ศึกษา ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการทางานเป็นกลุ่ม ออกกาลังกาย และเล่นเกมอย่างผู้มีน้าใจนักกีฬา
และปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการเพื่อเชื่อมโยงความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจาวันต่อไปเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด
ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถตัดสินใจและนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
พ ๑.๑
พ ๒.๑
พ ๓.๑
พ ๓.๒
พ ๔.๑
พ ๕.๑

ป.๕/๑, ป.๕/๒
ป.๕/๑, ป.๕/๒ , ป.๕/๓
ป.๕/๑ , ป.๕/๒, ป.๕/๓ , ป.๕/๔, ป.๕/๕ , ป.๕/๖
ป.๕/๑ , ป.๕/๒, ป.๕/๓ ,
ป.๕/๑ , ป.๕/๒, ป.๕/๓ , ป.๕/๔, ป.๕/๕
ป.๕/๑, ป.๕/๒ , ป.๕/๓, ป.๕/๔ , ป.๕/๕

รวมทั้งหมด ๒๕ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสรายวิชา ๑6๑๐1
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เวลา 8๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
ศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญ ของระบบภายในร่างกาย การสร้างและรักษา สัมพันธภาพกับผู้อื่น เพศศึกษา
หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย กิจกรรมทางกายและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง กิจกรรมนันทนาการ การออกกาลัง
กายโดยการเล่นกีฬา การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ โรคติดต่อที่สาคัญ
ในประเทศไทย ภัยธรรมชาติและสารเสพติดให้โทษ
โดยการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น สนทนา แลกเปลี่ยนความคิด สังเกต
ภาพ ตามหัวข้อเรื่องที่กาหนด เพื่อวิเคราะห์ผลดี ผลเสียที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อ
อธิบาย สาเหตุของปัญหา ผลที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์จากนั้นจึงเขียนสรุปความรู้
เป็นแผนภาพรูปแบบต่างๆ การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย
ความรู้จากประสบการณ์เดิม สามารถวิเคราะห์ผลดี ผลเสียที่เกิดขึ้นจากปัญหาต่างๆ นาแนวทางแก้ไขปัญหาไป
ใช้หรือนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้
ผู้เรียนเกิดจิตสานึกที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวด้วยการออกกาลังกายเป็นประจา รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และสามารถนาข้อมูลความรู้ไป
เผยแพร่ให้บุคคลในครอบครัว และในชุมชนของตนเองได้ถูกต้องเหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
พ ๑.๑
พ ๒.๑
พ ๓.๑
พ ๓.๒
พ ๔.๑
พ ๕.๑

ป.๖/๑, ป.๖/๒
ป.๖/๑, ป.๖/๒
ป.๖/๑ , ป.๖/๒, ป.๖/๓ , ป.๖/๔, ป.๖/๕
ป.๖/๑ , ป.๖/๒, ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ , ป.๖/๖
ป.๖/๑ , ป.๖/๒, ป.๖/๓ , ป.๖/๔
ป.๖/๑, ป.๖/๒ , ป.๖/๓

รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวชี้วัด
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ

จานวน 40 ชั่วโมง

ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ

จานวน 40 ชั่วโมง

ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ

จานวน 40 ชั่วโมง

ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ

จานวน 80 ชั่วโมง

ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ

จานวน 80 ชั่วโมง

ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ

จานวน 80 ชั่วโมง
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสรายวิชา ศ ๑1๑๐1
วิชาศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 4๐ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระทัศนศิลป์ ศึกษาองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและนาเสนอผลงานทางทัศนศิลป์จาก
จินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งรู้จักใช้เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างผลงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานศิลปะ
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างเหมาะสม
สาระดนตรี ศึกษาและเข้าใจองค์ประกอบดนตรี แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ คุณค่าดนตรี
สามารถถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล ร้องเพลงและเล่นดนตรีได้อย่างอิสระ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี แสดงความ
สุนทรีย์ที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
สาระนาฏศิลป์ ศึกษาความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ใช้
ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ สร้างสรรค์เคลื่อนไหวในรูปแบบนาฏย
ศัพท์ต่างๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ในชีวิตประจาวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยสากล
โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติจริง สร้างและนาเสนอผลงานทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ ร้อง
เพลงและเล่นดนตรีใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ เพื่อให้เกิดความชานาญ เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจิตศิลปะ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๑.๑
ศ ๑.๒
ศ ๒.๑
ศ ๒.๒
ศ ๓.๑
ศ ๓.๒

ป.๑/๑ , ศ ๑.๑
ป.๑/๑
ป.๑/๑ , ศ ๒.๑
ป.๑/๑ , ศ ๒.๒
ป.๑/๑ , ศ ๓.๑
ป.๑/๑ , ศ ๓.๒

รวม ๑๘ ตัวชี้วัด

ป.๑/๒ , ศ ๑.๑ ป.๑/๓ , ศ ๑.๑ ป.๑/๔ ,ศ ๑.๑ ป.๑/๕
ป.๑/๒, ศ ๒.๑ ป.๑/๓ ,ศ ๒.๑ ป.๑/๔ ,ศ ๒.๑ ป.๑/๕
ป.๑/๒
ป.๑/๒ , ศ ๓.๑ ป.๑/๓
ป.๑/๒
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสรายวิชา ศ ๑2๑๐1
วิชาศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เวลา 4๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
สาระทัศนศิลป์
ศึกษาองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและนาเสนอผลงานทางทัศนศิลป์จาก
จินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งรู้จักใช้เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างผลงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่าของงานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
สาระดนตรี ศึกษาและเข้าใจองค์ประกอบดนตรี แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่าคุณดนตรี สามารถถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตรีที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ร้องเพลงและเล่นดนตรีได้อย่างอิสระ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี แสดงความสุนทรรีที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
สาระนาฏศิลป์ ศึกษาความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ใช้
ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ
สร้างสรรค์เคลื่อนไหวในรูปแบบนาฏยศัพท์ต่างๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ในชีวิตประจาวัน เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยสากล
โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติจริงสร้างและนาเสนอผลงานทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ ร้อง
เพลงและเล่นดนตรีใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่านาฏศิลป์ เพื่อให้เกิดความ
ชานาญ เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจิตศิลปะ คุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมที่ดีงาม
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ป.๒/๑ ,ศ ๑.๑ ป.๒/๒ ,ศ ๑.๑ ป.๒/๓ ,ศ ๑.๑ ป.๒/๔, ศ ๑.๑ ป.๒/๕ ,
ศ ๑.๑ ป.๒/๖ ,
ศ ๑.๑ ป.๒/๗, ศ ๑.๑ ป.๒/๘
ศ ๑.๒ ป.๒/๑ , ศ ๑.๒ ป.๒/๒
ศ ๒.๑ ป.๒/๑ ,ศ ๒.๑ ป.๒/๒,ศ ๒.๑ ป.๒/๓, ศ ๒.๑ ป.๒/๔, ศ ๒.๑ ป.๒/๕
ศ ๒.๒ ป.๒/๑ ,ศ ๒.๒ ป.๒/๒
ศ ๓.๑ ป.๒/๑ , ศ ๓.๑ ป.๒/๒, ศ ๓.๑ ป.๒/๓, ศ ๓.๑ ป.๒/๔, ศ ๓.๑ ป.๒/๕
ศ ๓.๒ ป.๒/๑ , ศ ๓.๒ ป.๒/๒, ศ ๓.๒ ป.๒/๓
รวม ๒๕ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสรายวิชา ศ ๑3๑๐1
วิชาศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เวลา 4๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
สาระทัศนศิลป์ ศึกษาเกี่ยวกับการจาแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์ มีทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี โดยใช้ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี
พื้นผิว และงานปั้น ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง เห็นคุณค่าในความงามของทัศนธาตุ
และงานทัศนศิลป์
สาระดนตรี ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของเสียง บทบาทหน้าที่ ความหมายความสาคัญของบทเพลง
และลักษณะเครื่องดนตรีที่ได้ยิน สามารถขับร้อง เคาะจังหวะให้สอดคล้องกับบทเพลงเห็นความสาคัญและ
ประโยชน์ของดนตรีต่อการดาเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น
สาระนาฏศิลป์ ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ สามารถแสดงท่าทาง
ประกอบจังหวะเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ มีมารยาทในการชมการแสดง รู้หน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชมรู้
ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ สนใจและเห็นคุณค่านาฏศิลป์ในท้องถิ่น
โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติจริง การวาดภาพ การปั้น คุณสมบัติของเสียง การขับร้อง และการ
แสดงท่าทางประกอบจังหวะตามรูปแบบนาฏศิลป์ เพื่อให้เกิดความชานาญ เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจิตศิลปะ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ป.๓/๑ , ศ ๑.๑
ศ ๑.๑ ป.๓/๖ ,
ศ ๑.๑ ป.๓/๗ , ศ ๑.๑
ศ ๑.๒ ป.๓/๑ , ศ ๑.๒
ศ ๒.๑ ป.๓/๑ , ศ ๒.๑
ศ ๒.๑ ป.๓/๖ , ศ ๒.๑
ศ ๒.๒ ป.๓/๑
ศ ๓.๑ ป.๓/๑ , ศ ๓.๑
ศ ๓.๒ ป.๓/๑ , ศ ๓.๒
รวม ๒๘ ตัวชี้วัด

ป.๓/๒ , ศ ๑.๑ ป.๓/๓ , ศ ๑.๑ ป.๓/๔ , ศ ๑.๑ ป.๓/๕ ,
ป.๓/๘ , ศ ๑.๑ ป.๓/๙ , ศ ๑.๑ ป.๓/๑๐
ป.๓/๒
ป.๓/๒ , ศ ๒.๑ ป.๓/๓ , ศ ๒.๑ ป.๓/๔ , ศ ๒.๑ ป.๓/๕ ,
ป.๓/๗
ป.๓/๒ , ศ ๓.๑ ป.๓/๓ , ศ ๓.๑ ป.๓/๔ , ศ ๓.๑ ป.๓/๕
ป.๓/๒ , ศ ๓.๒ ป.๓/๓
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสรายวิชา ศ ๑4๑๐1
วิชาศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เวลา 8๐ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระทัศนศิลป์ ศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับทัศนธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง
ลักษณะผิว สี แสงเงาและบริเวณว่าง โดยใช้เทคนิค การวาดภาพ การปั้นและแกะสลัก และงานสร้างสรรค์อื่นๆ
เพื่อให้เกิดความชื่นชมและเห็นคุณค่าในความงามของทัศนธาตุ และงานทัศนศิลป์
สาระดนตรี รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงขับร้อง เครื่องดนตรี รู้ถึงการเคลื่อนที่ของทานอง
เพลง องค์ประกอบของดนตรี อ่าน เขียนโน้ตไทยและสากลในรูปแบบต่างๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของดนตรี รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย
สาระนาฏศิลป์ ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ การใช้ท่าทางประกอบเพลง การวิเคราะห์และประวัติ
ความเป็นมาของการแสดง เปรียบเทียบอนุรักษ์นาฏศิลป์
โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติจริง การวาดภาพ การปั้น การแกะสลัก การขับร้องเพลงไทย เพลง
สากล ประเภทของเครื่องดนตรี ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ เพื่อให้เกิดความชานาญ เห็นคุณค่าของการนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจิตศิลปะ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ป.๔/๑ , ศ ๑.๑ ป.๔/๒ , ศ ๑.๑ ป.๔/๓ , ศ ๑.๑ ป.๔/๔ , ศ ๑.๑ ป.๔/๕ ,
ศ ๑.๑ ป.๔/๖ ,
ศ ๑.๑ ป.๔/๗ , ศ ๑.๑ ป.๔/๘ , ศ ๑.๑ ป.๔/๙
ศ ๑.๒ ป.๔/๑ , ศ ๑.๒ ป.๔/๒
ศ ๒.๑ ป.๔/๑ , ศ ๒.๑ ป.๔/๒ , ศ ๒.๑ ป.๔/๓ , ศ ๒.๑ ป.๔/๔ , ศ ๒.๑ ป.๔/๕ ,
ศ ๒.๑ ป.๔/๖ ,
ศ ๒.๑ ป.๔/๗
ศ ๒.๒ ป.๔/๑ , ศ ๒.๒ ป.๔/๒
ศ ๓.๑ ป.๔/๑ , ศ ๓.๑ ป.๔/๒ , ศ ๓.๑ ป.๔/๓ , ศ ๓.๑ ป.๔/๔ , ศ ๓.๑ ป.๔/๕
ศ ๓.๒ ป.๔/๑ , ศ ๓.๒ ป.๔/๒ , ศ ๓.๒ ป.๔/๓ , ศ ๓.๒ ป.๔/๔
รวม ๒๙ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสรายวิชา ศ ๑5๑๐1
วิชาศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เวลา 8๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
สาระทัศนศิลป์ ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ แสง เงา น้าหนักและ
วรรณะสี โดยใช้เทคนิค การวาดภาพ การปั้น การพิมพ์ภาพ และงานสร้างสรรค์ เพื่อระบุปัญหาในการจัด
องค์ประกอบงานศิลป์ แสดงความชื่นชมและเห็นคุณค่าในความงามของทัศนธาตุและงานทัศนศิลป์
สาระดนตรี ศึกษาเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงขับร้อง วงดนตรี รู้ถึงการใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะ
และทานองเพลง องค์ประกอบของดนตรี อ่านและเขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล ๕ ระดับเสียง ด้นสดง่ายๆ โดย
ใช้ประโยคเพลง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรี รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับ
วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย
สาระนาฏศิลป์ ศึกษาเปรียบเทียบ ปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ การใช้ท่าทางประกอบ
เพลง โดยใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมาย วิเคราะห์ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบทาง
นาฏศิลป์ สนใจและเห็นคุณค่านาฏศิลป์พื้นบ้านที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี
โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติจริง การวาดภาพ การปั้น การพิมพ์ภาพ การขับร้องโน้ต ไทย –
สากล การด้น การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ เพื่อให้เกิดความชานาญ เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจิตศิลปะ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ป.๕/๑ , ศ ๑.๑
ศ ๑.๑ ป.๕/๖
ศ ๑.๒ ป.๕/๑ , ศ ๑.๒
ศ ๒.๑ ป.๕/๑ , ศ ๒.๑
ศ ๒.๑ ป.๕/๖
ศ ๒.๒ ป.๕/๑ , ศ ๒.๒
ศ ๓.๑ ป.๕/๑ , ศ ๓.๑
ศ ๓.๑ ป.๕/๖
ศ ๓.๒ ป.๕/๑ , ศ ๓.๒
รวม ๒๖ ตัวชี้วัด

ป.๕/๒ , ศ ๑.๑ ป.๕/๓ , ศ ๑.๑ ป.๕/๔ , ศ ๑.๑ ป.๕/๕ ,
, ศ ๑.๑ ป.๕/๗
ป.๕/๒
ป.๕/๒ , ศ ๒.๑ ป.๕/๓ , ศ ๒.๑ ป.๕/๔ , ศ ๒.๑ ป.๕/๕ ,
, ศ ๒.๑ ป.๕/๗
ป.๕/๒
ป.๕/๒ , ศ ๓.๑ ป.๕/๓ , ศ ๓.๑ ป.๕/๔ , ศ ๓.๑ ป.๕/๕ ,
ป.๕/๒
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสรายวิชา ศ ๑6๑๐1
วิชาศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เวลา 8๐ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระทัศนศิลป์ ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับทัศนธาตุ สีคู่ตรงข้าม การจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุล
รูปแบบ ๒ มิติ ๓ มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงา น้าหนักและงานสร้างสรรค์อื่นๆ รู้และเข้าใจบทบาทของงาน
ทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเชื่อ ความศรัทธา ในศาสนา และวัฒนธรรมที่มีผลต่อการ
สร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
สาระดนตรี ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรี ศัพท์สังคีตในบทเพลง ประโยคและอารมณ์ของบท
เพลงที่ขับร้อง และบรรเลงเครื่องดนตรี ด้นสดที่มีจังหวะ ทานองง่ายๆ อ่าน เขียนตัวโน้ตไทยและสากลตาม
ทานองเพลง รู้และเข้าใจเรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร์ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรี รู้คุณค่าดนตรีที่มา
จากวัฒนธรรมต่างกัน เห็นความสาคัญในการอนุรักษ์
สาระนาฏศิลป์ ศึกษาเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ และการแสดงละครง่ายๆ ถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์
และสามารถออกแบบเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และละครกับ
สิ่งที่ประสบในชีวิตประจาวัน ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณี การรักษาและสืบทอดการแสดง
นาฏศิลป์ไทย
โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติจริง สีคู่ตรงข้าม การจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุล รูปแบบ ๒ มิติ
๓ มิติ แสง เงา น้าหนัก องค์ประกอบดนตรี ศัพท์สังคีต ตัวโน๊ต การแสดงละคร การออกแบบเครื่องแต่งกาย
และอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดความชานาญ เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจิตศิลปะ
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ป.๖/๑ , ศ ๑.๑ ป.๖/๒ , ศ ๑.๑
ศ ๑.๑ ป.๖/๖ , ศ ๑.๑ ป.๖/๗
ศ ๑.๒ ป.๖/๑ , ศ ๑.๒ ป.๖/๒ , ศ ๑.๒
ศ ๒.๑ ป.๖/๑ , ศ ๒.๑ ป.๖/๒ , ศ ๒.๑
ศ ๒.๑ ป.๖/๖
ศ ๒.๒ ป.๖/๑ , ศ ๒.๒ ป.๖/๒ , ศ ๒.๒
ศ ๓.๑ ป.๖/๑ , ศ ๓.๑ ป.๖/๒ , ศ ๓.๑
ศ ๓.๑ ป.๖/๖
ศ ๓.๒ ป.๖/๑ , ศ ๓.๒ ป.๖/๒
รวม ๒๗ ตัวชี้วัด

ป.๖/๓ , ศ ๑.๑ ป.๖/๔ , ศ ๑.๑ ป.๖/๕ ,
ป.๖/๓
ป.๖/๓ , ศ ๒.๑ ป.๖/๔ , ศ ๒.๑ ป.๖/๕ ,
ป.๖/๓
ป.๖/๓ , ศ ๓.๑ ป.๖/๔ , ศ ๓.๑ ป.๖/๕ ,
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ

จานวน 40 ชั่วโมง

ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ

จานวน 40 ชั่วโมง

ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ

จานวน 40 ชั่วโมง

ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ

จานวน 40 ชั่วโมง

ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ

จานวน 40 ชั่วโมง

ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ

จานวน 40 ชั่วโมง
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รหัสรายวิชา ง ๑1๑๐1
วิชาการงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 4๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
บอกวิธีการช่วยเหลือตนเองโดยเน้นการฝึกทางานอย่างสม่าเสมอเช่นการแต่งกายการเก็บของใช้การ
หยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัวการจัดโต๊ะตู้ชั้น
ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆอย่างปลอดภัยการทาความคุ้นเคยการใช้เครื่องมือการรดน้าต้นไม้
การถอนและเก็บวัชพืชการพับกระดาษเป็นของเล่น
เห็นคุณค่าและมีคุณธรรมมีลักษณะนิสั ยในการทางานมีจิตสานึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
รหัสตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
รวมทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รหัสรายวิชา ง ๑2๑๐1
วิชาการงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เวลา 4๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
อธิบายบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน อธิบายวิธีการและประโยชน์ของการกวาดบ้าน การ
ล้างจาน การจัดวางเสื้อผ้า การเก็บเสื้อผ้า การเก็บรองเท้า การช่วยครอบครัวเตรียม และประกอบอาหาร
การเพาะเมล็ด การดูแลแปลงเพาะกล้า การทาของเล่นและประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว
ฝึกปฏิบัติกวาดบ้าน ล้างจาน จัดวางเสื้อผ้า เก็บเสื้อผ้า เก็บรองเท้า ช่วยครอบครัวเตรียมและ
ประกอบอาหาร เพาะเมล็ด ดูแลแปลงเพาะกล้า ทาของเล่นและประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวโดยใช้ทักษะกระบวนการ
ทางานอย่างเป็นขั้นตอน การจัดการกระบวนการแก้ปัญหา การทางานร่วมกัน การแสวงหาความรู้ ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทางานอย่างเหมาะสม
กับงาน ตลอดจนรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการทางาน มีความประหยัดและปลอดภัยในการทางาน ตลอดจนนา
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
รหัสตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓
รวม ๓ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………………
ศึกษาวิ ธีก ารและประโยชน์ ของการทางาน
การทางานให้ เ กิด ผลอย่ างเป็ นขั้ นตอน ตาม
กระบวนการทางาน เช่น การเลือกใช้เสื้อผ้า การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน การทาความสะอาดรองเท้า
กระเป๋านักเรียน การปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือน การทาความสะอาดห้องเรียน การใช้วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมตรงกับลักษณะของงาน เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว การบารุงรักษาของ
เล่น การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆโดยใช้วัสดุท้องถิ่น การสร้างของเล่นของ
ใช้อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่กาหนดปัญหาหรือความต้องการ การรวบรวมข้อมูล การออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ ก่อนลงมือสร้างและประเมินผล การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์
การนาสิ่งของเครื่องใช้กลับมาใช้ซ้าขั้นตอนการค้นหาข้อมูลประกอบด้วยการกาหนดหัวข้อที่ต้องการค้นหา
ใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ด้วยความประหยัดและปลอดภัย มีคุณธรรมและลักษณะนิสัย
ในการทางานด้วยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
รวม ๓ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………
อธิบายเหตุผลในการทางานให้บรรลุเป้าหมายความหมายและความสาคัญของอาชีพทางานบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยันอดทนรับผิดชอบและซื่อสัตย์ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการ
ทางานใช้พลังงานและทรัพยากรในการทางานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
เห็นคุณค่าและมีคุณธรรมมี ลักษณะนิสั ยในการทางานมีจิตสานึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว เห็นแนวทางในงานอาชีพ มีคุณธรรมมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ใช้กระบวนการทางาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการทางานกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทางาน และนา
ความรู้ ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยม ที่เหมาะสม และมีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รหัสตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓,ป.๔/๔
ง ๒.๑ ป.๔/๑
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด
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ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

………………………………………………………………………………………………………………………………
ศึกษาขั้นตอนการทางานตามลาดับขั้นตอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามกระบวนการ ใน
เรื่องการซ่อมแซม ซัก ตาก เก็บ รีด และพับเสื้อผ้า การปลูกพืช การทาบัญชีครัวเรือน จัดการระบบงาน
และระบบคนเพื่อให้ทางานสาเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องการจัดโต๊ะอาหาร ตู้เย็น ห้องครัว
การทาความสะอาดห้องน้าห้องส้วม การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ภ ายในบ้าน การประดิษฐ์ ของใช้ ของ
ตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น การจัดเอกสารสาคัญ การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว มารยาท
ในการทางานกับ สมาชิก ในครอบครั ว การใช้ พลั ง งานและทรัพ ยากรธรรมชาติ ศึ กษาความหมายและ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา การสร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้อย่างเป็นขั้นตอน
การสร้างภาพ ๓ มิติ การจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปและนากลับมาใช้ใหม่ การดาเนินการเพื่อให้
ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ คือกาหนดวัตถุประสงค์ โดยมีการอ้างอิงข้อมูล ศึกษาอาชีพต่างๆในชุมชน เช่น
ค้าขาย เกษตรกรรม รับจ้าง ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และอาชีพอิสระ ศึกษาความแตกต่างของอาชีพ
ในเรื่อง รายได้ ลักษณะงาน ประเภทกิจการ การทางานไม่เป็นเวลา การยอมรับนับถือจากสังคม ตลอดจน
ความเสี่ยงต่อชีวิต ศึกษาพืชสมุนไพรในโรงเรียนและชุมชน
อธิบายเหตุผลในการทางานแต่ละขั้นตอนอย่างถูกต้องตามกระบวนการทางาน ใช้ทักษะการจัดการ
ในการทางานอย่ างเป็ น ระบบ ประณีต ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทางานกับส มาชิกในครอบครั ว
อธิบายความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้ ฝึกฝนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือสร้างชิ้นงาน จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วและ
ถูกต้อง เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิตและสังคม
มีความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงานทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ใช้ถ้อยคาสุภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น
รหัสตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป. ๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓, ป ๕/๔
ง ๒.๑ ป. ๕/๑, ป. ๕/๒
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
เ วลา ๔๐ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ศึกษาแนวทางในการทางานและปรับปรุงงานการทางานแต่ละขั้นตอนตามลาดับที่วางแผนไว้ คือ
ก่อนการทางาน ขณะทางานและเมื่อทางานเสร็จแล้ว ในเรื่องการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน การปลูกไม้
ดอกหรือไม้ประดับหรือปลูกผักหรือเลี้ยงปลาสวยงาม การบันทึกรายรับ -รายจ่าย การจัดเก็บเอกสารการเงิน
การจัดการในการทางานในเรื่องการเตรียมประกอบจัดอาหาร การติดตั้งประกอบของใช้ในบ้าน การประดิษฐ์
ของใช้ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนๆในโอกาสต่างๆ มีความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีซึ่ง
ประกอบด้วย ตัวป้อน กระบวนการ และผลลัพธ์ เข้าใจการสร้างสิ่งของเครื่องใช้อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่
กาหนดปัญหาหรือความต้องการรวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓
มิติ หรือแผนที่ความคิดก่อนลงมือสร้างและประเมินผล ศึกษาการสร้างชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับกลไกและการ
ควบคุมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์ การสร้างชิ้นงานอื่นๆ เช่น การตัด การประกอบชิ้นงาน การเจาะเป็นต้น รู้
หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา เริ่มตั้งแต่การพิจารณาปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา การดาเนินการ
แก้ปัญหา และการตรวจสอบปรับ ปรุง การส ารวจตนเองในด้านความสนใจ ความสามารถและทักษะ
ศึกษาพืชสมุนไพรในโรงเรียนและชุมชน
อภิปรายแนวทางการทางาน ปรับปรุงการทางาน ฝึกทักษะในการจัดการและทักษะในการทางาน
ร่วมกัน สร้างสิ่งของเครื่องใช้อย่างปลอดภัย
มีมารยาทในการทางานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น มีจิตสานึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า รับผิดชอบในการสร้างชิ้นงาน ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ใช้คาสุภาพและไม่สร้างความเสียหายต่อ
ผู้ อื่น มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ ด้านความซื่อสั ตย์ ความขยัน อดทน ความยุติธ รรมและความ
รับผิดชอบ
รหัสตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓
ง ๒.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน

วิชาภาษาอังกฤษ

อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

จานวน 160 ชั่วโมง

อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

จานวน 160 ชั่วโมง

อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

จานวน 160 ชั่วโมง

อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

จานวน

80 ชั่วโมง

อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

จานวน

80 ชั่วโมง

อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

จานวน

80 ชั่วโมง
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ ๑1๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เ วลา 16๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
ศึกษา เรียนรู้ คาสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ตัวอักษร เสียงตัวอักษร และสระ ของภาษาต่างประเทศ และ
ภาษาไทย การสะกดคาและหลักการออกเสียง คา กลุ่มคา และความหมาย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 150-200 คา
บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว หรือนิทานที่มีภาพประกอบ บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอ
โทษ คาศัพท์ สานวนภาษา ประโยคที่ใช้บอกความต้องการ การแนะนาตนเอง ประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคลและเรื่องใกล้ตัว วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา คาศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสาคัญ ของ
เจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ การเรียนรู้
อื่น การใช้ภาษาในการฟัง การพูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
โดยใช้ทักษะการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติ เลือก ระบุ ตอบคาถาม รวบรวม ทาท่าทางประกอบ และ เข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนาเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
สาระท้องถิ่น
- วัฒนธรรมทางภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ
ตัวชี้วัด
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2

ป 1/1 ป 1/2 ป 1/3 ป 1/4
ป 1/1 ป 1/2 ป 1/3 ป 1/4
ป 1/1
ป 1/1 ป 1/2 ป 1/3
ป 1/1
ป 1/1
ป 1/1
ป 1/1

รวม 16 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ ๑2๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เ วลา 16๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
ศึกษา เรียนรู้ คาสั่งและคาของร้องที่ใช้ในห้องเรียน ตัวอักษร เสียงตัวอักษร และสระ ของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย การสะกดคา ความหมายของคา ประโยค หลักการอ่านออกเสียง คา กลุ่มคา
ประโยคที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาการ เครื่องดื่ม และนันทนาการ เป็นวง
คาศัพท์สะสมประมาณ 250-300 คา ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ บทสนทนาที่ใช้ใน
การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ คาศัพท์ ประโยค ข้อความ และสานวนภาษา ที่ใช้ในการแนะนาตนเอง
บอกความต้องการ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลและเรื่องใกล้ตัว วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา คาศัพท์
เกี่ยวกับเทศกาลสาคัญของเจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย คาศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาในการฟัง การพูด ในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
โดยใช้ทักษะการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติ เลือก ระบุ ตอบคาถาม ทาท่าทางประกอบ และเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนาเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ตัวชี้วัด
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2

ป 2/1 ป 2/2 ป 2/3 ป 2/4
ป 2/1 ป 2/2 ป 2/3 ป 2/4
ป 2/1
ป 2/1 ป 2/2 ป 2/3
ป 2/1
ป 2/1
ป 2/1
ป 2/1
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ ๑3๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เ วลา 16๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
ศึกษา เรียนรู้ คาสั่งและคาขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน คา กลุ่มคา ประโยคเดี่ยว บทพูดเข้าจังหวะ การ
สะกดคา การใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง สัญลักษณ์และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่มและนันทนาการ เป็นวงคาศัพท์สะสมประมาณ 350 - 450
คา ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอ
โทษ ประโยค ข้อความและสานวนภาษาที่ใช้ในการแนะนาตนเอง บอกความต้องการ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง แสดงความรู้สึก กลุ่มคาที่มีความหมายเกี่ยวกับเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของ มารยาทสังคม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา คาศัพท์ที่เกี่ยวกับเทศกาล วันสาคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ
ภาษา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร กลุ่มคาและ
ประโยคของภาษา ต่างประเทศและภาษาไทย คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาใน
การฟัง การพูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาต่างประเทศ ในการรวบรวมคาศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว
โดยใช้ทักษะการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติ เลือก ระบุ ตอบคาถาม ทาท่าทางประกอบ เข้าร่วมกิจกรรม
และจัดหมวดหมู่ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนาเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
สาระท้องถิ่น
- วัฒนธรรมทางภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ การแนะนาตนเอง
การถามและตอบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.1 ป 3/1
ต 1.2 ป 3/1
ต 1.3 ป 3/1
ต 2.1 ป 3/1
ต 2.2 ป 3/1
ต 3.1 ป 3/1
ต 4.1 ป 3/1
ต 4.2 ป 3/1

ป 3/2 ป 3/3 ป 3/4
ป 3/2 ป 3/3 ป 3/4 ป 3/5
ป 3/2
ป 3/2 ป 3/3

รวม 18 ตัวชี้วัด

82

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ ๑4๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เ วลา 8๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
เข้าใจคาสั่ง คาขอร้องและคาแนะนาง่ายๆที่ฟังหรืออ่าน สะกดคา อ่านออกเสียงคา กลุ่มคา ประโยค
ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก / ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน ตอบคาถามจากเรื่องที่ฟัง
บทสนทนา และนิทานง่ายๆ เข้าใจความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร คา กลุ่มคา ประโยค และข้อความของ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย เข้าใจเทศกาล / วันสาคัญ / งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของ
ภาษา ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล และงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของ
ไทย และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย สนทนาทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ
พูดแทรกอย่างสุภาพ แนะนาตนเอง เพื่อน พร้อมตอบรับ ใช้คาสั่ง คาขอร้อง และคาอนุญาตง่ายๆ โดยทา
ท่าทางประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา พูด / เขียนเพื่อแสดงความ
คิดเห็นง่ายๆ แสดงความต้องการของตนเอง และขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและครอบครัว เพื่อแสดงความรู้สึกของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ
ระบุ / เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของภาพกับคา หรือกลุ่มคา โดยใช้ภาพ แผนภูมิ แผนภาพและแผนผัง
โดยใช้กระบวนการสอนภาษา กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการคิด ในการฝึกออกเสียง ฟัง พูด
อ่านและเขียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงการรวบรวมความรู้และแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ
รหัสตัวชี้วัด
ต. 1.1.1, ต.1.1.2, ต.1.1.3, ต.1.1.4
ต. 1.2.1, ต.1.2.2, ต.1.2.3, ต.1.2.4, ต.1.2.5
ต. 1.3.1, ต.1.3.2, ต.1.3.3
ต. 2.1.1, ต.2.1.2, ต. 2.1.3
ต. 2.2.1, ต. 2.2.2
ต. 3.1.1
ต. 4.1.1
ต. 4.2.1
รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ ๑5๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เ วลา 8๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
ศึกษา เรียนรู้ คาสั่ง คาขอร้อง ที่ใช้ในห้องเรียน ภาษาท่าทาง คาแนะนาง่าย ๆ ประโยค ข้อความ
บทกลอน การใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง กลุ่มคา ประโยคผสม ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย
และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ
สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ และเป็นวงคาศัพท์สะสมประมาณ 750-950 คา ประโยค
บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องสั้น ๆ คาถามเกี่ยวกับใจความสาคัญของเรื่อง บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย
กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ คาสั่ง คาขอร้อง คาขออนุญาต คาแนะนาที่มี
1-2 ขั้นตอน คาศัพท์ ประโยค ข้อความ สานวนภาษา ที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง แนะนาตนเอง
เพื่อน บุคคลใกล้ตัว บอกความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ พูดแสดง
ความรู้สึก แสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบ เครื่องหมายวรรคตอน ภาพ แผนผัง แผนภูมิแสดง
ข้อมูลต่าง ๆ การใช้ถ้อยคา น้าเสียง และกิริยาท่าทางตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม ข้อมูลและความสาคัญ
ของเทศกาล วันสาคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ความเหมือน ความแตกต่าง ระหว่างการออกเสียง ประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และ
การลาดับคาตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เทศกาลและงานฉลองของเจ้าของ
ภาษากับของไทย การค้นคว้า การรวบรวม และการนาเสนอคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
การใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา การใช้
ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
โดยใช้ทักษะการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติ เลือก ระบุ ตอบคาถาม ทาท่าทางประกอบ เข้าร่วมกิจกรรม
ศึกษาค้นคว้า รวบรวม นาเสนอ และสืบค้นข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
น าเสนอ สื่ อ สารสิ่ ง ที่เ รี ย นรู้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน มี เจตคติ ที่ดีต่ อการใช้ภ าษาต่า งประเทศ มารยาทสั ง คมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.1 ป 5/1
ต 1.2 ป 5/1
ต 1.3 ป 5/1
ต 2.1 ป 5/1
ต 2.2 ป 5/1
ต 3.1 ป 5/1
ต 4.1 ป 5/1
ต 4.2 ป 5/1

ป 5/2
ป 5/2
ป 5/2
ป 5/2
ป 5/2

รวม 20 ตัวชี้วัด

ป 5/3 ป 5/4
ป 5/3 ป 5/4 ป 5/5
ป 5/3
ป 5/3
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ ๑6๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เ วลา 8๐ ชั่วโมง
___________________________________________________________________________
ศึกษา เรียนรู้ ภาษาท่าทาง คาแนะนา ข้อความ นิทาน บทกลอน การใช้พจนานุกรม หลักการ
อ่านออกเสียง ประโยคหรือข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมายและความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหารเครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟ้า
อากาศ และเป็นวงคาศัพท์สะสมประมาณ 1,050-1,200 คา ประโยค บทสนทนา นิทานหรือเรื่องเล่า
คาถามเกี่ยวกับใจความสาคัญของเรื่อง บทสนทนาที่ใช้ในการกล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด
แทรกอย่างสุภาพ คาสั่ง คาขอร้อง คาขออนุญาตและคาแนะนาที่มี 2-3 ขั้นตอน คาศัพท์ ประโยค
ข้อความ สานวนภาษา ที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง แนะนาตนเอง เพื่อน บุคคลใกล้ตัว บอกความ
ต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ การพูดแสดงความรู้สึก แสดงความ
คิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบ คา กลุ่มคา และประโยคที่มีความหมายสัมพันธ์กับภาพ แผนผัง แผนภูมิ
และตาราง การใช้ถ้อยคา น้าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา ข้อมูล และความสาคัญของเทศกาล วันสาคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ความเหมือน ความแตกต่าง ระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลาดับตามโครงสร้างประโยค ของภาษา ต่างประเทศและ
ภาษาไทย เทศกาล งานฉลอง ประเพณี ของเจ้าของภาษากับของไทย การค้นคว้า การรวบรวม และการ
นาเสนอคาศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาสื่อสาร ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียนและสถานศึกษา การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
โดยใช้ทักษะการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติ เลือก ระบุ ตอบคาถาม ทาท่าทางประกอบ เข้าร่วมกิจกรรม
ศึกษาค้นคว้า รวบรวม นาเสนอ และสืบค้นข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
นาเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ มารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
สาระท้องถิ่น
วัฒนธรรมทางอาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน วัฒนธรรมประเพณี สถานที่สาคัญและแหล่ง
ท่องเที่ยว ในท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน และสินค้าในท้องถิ่น
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.1 ป 6/1 ป 6/2 ป 6/3 ป 6/4
ต 1.2 ป 6/1 ป 6/2 ป 6/3 ป 6/4 ป 6/5
ต 1.3 ป 6/1 ป 6/2 ป 6/3
ต 2.1 ป 6/1 ป 6/2 ป 6/3
ต 2.2 ป 6/1 ป 6/2
ต 3.1 ป 6/1
ต 4.1 ป 6/1
ต 4.2 ป6/1
รวม 20 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ 11201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง / ปี
_______________________________________________________________________________
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( อ11201 ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียน
เข้าใจและใช้คาสั่งในห้องเรียน คาขอร้อง ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคา การอ่านออกเสียงคา
กลุ่มคา ประโยคที่มีความหมายสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ ม บทอ่าน บทสนทนาด้วยภาษา
ง่ายๆ ประโยค นิ ทานง่ายๆ ที่มีภ าพประกอบ การเล่ านิทานประกอบท่าทาง ให้ข้อมูล และความต้องการ
เกี่ ย วกั บ ตนเองสั้ น ๆ เช่ น การพู ด แนะน าตนเอง ขอบคุ ณ ขอโทษ เรี ย นรู้ ค าศั พ ท์ เ กี่ ย วกั บ เทศกาล
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลอง เห็นประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม และแสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ การร้องเพลง เพื่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจาวัน มีความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจ ริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย
และมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผ. 1 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคาง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านได้
ผ. 2 พูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟังได้
ผ. 3 ปฏิบัติตามคาสั่งและใช้คาสั่งง่ายๆ ตามแบบที่ฟังได้
ผ. 4 พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟังได้
ผ. 5 บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟังได้
ผ. 6 ตอบคาถามจากการฟังเรื่อง ใกล้ตัวบทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว หรือนิทานที่มีภาพประกอบ
ประโยคคาถามและคาตอบได้
รวมทั้งสิ้น 6 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

86

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ 12201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ปี
______________________________________________________
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อ12201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็ น รายวิ ช าที่ มุ่ ง ให้ ผู้ เ รี ย นใช้
คาสั่งในห้องเรียน ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคา การอ่านออกเสียงคา กลุ่มคา บทอ่าน บทสนทนา
ประโยค ให้ ข้อมูลเกี่ย วกับ ตนเอง ข้อความที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ ตัว คาที่มี
ความหมายสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจ้าของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอ
โทษ การพูดแนะนาตนเองกิจกรรมทางภาษา การร้องเพลงการใช้ภาษาในการฟัง พูดอ่านในสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูล และมีทักษะทางสังคมมีวิถีของ
ระบอบประชาธิปไตย ซื่อสัตย์ใฝ่เรียนรู้แสดงออกถึงความเป็นไทย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผ. 1 อ่านและเขียนตัวอักษร คาศัพท์และประโยคที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวได้
ผ. 2 ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
ผ. 3 พูดสื่อสารภาษาอังกฤษในการขอและให้ข้อมูลเรื่องใกล้ตัวได้อย่างเหมาะสมกับวัย
ผ. 4 บอกความหมายของคาและกลุ่มคาที่ฟังตรงตามความหมาย ตอบคาถามการฟังที่มี
ภาพประกอบ หรืออ่านประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ
ผ. 5 ใช้ภาษาสื่อสารได้ตามวัยอย่างมั่นใจ และกล้าแสดงออก
ผ. 6 ใช้ภาษาได้ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ผ. 7 บอกคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
รวมทั้งสิ้น 7 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ 13201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เวลา 40 ชั่วโมง / ปี
______________________________________________________
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อ13201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นรายวิช าที่มุ่งให้ ผู้ เรียนพูด
ทักทายเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมาะสม อ่านออกเสียงตัวอักษร คาประโยคง่ายๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว
บอกความหมายของคาที่เรียน และที่ฟังได้ตรงตามความหมาย ตอบคาถามจากการฟังเรื่องที่เรียนได้ พูดขอ
และให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้เหมาะสมตามวัย สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่าง
บุคคลตามแบบที่เรียนได้เหมาะสมตามวัย ใช้ภาษาในการพูดและทาท่าประกอบตามมารยาทสั งคม วัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยมีทักษะทางสังคม มี
วิถีตามระบอบประชาธิปไตย ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ แสดงออกถึงความเป็นไทย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผ. 1 นักเรียนใช้คาทักทายเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมาะสม
ผ. 2 อ่านออกเสียงตัวอักษร คา ประโยคง่ายๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว
ผ. 3 บอกความหมายของคาที่เรียน และที่ฟังได้ตรงตามความหมาย
ผ. 4 ตอบคาถามจากการฟังเรื่องที่เรียนได้
ผ. 5 พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้เหมาะสมตามวัย
ผ. 6 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่เรียนได้เหมาะสมตามวัย
ผ. 7 ใช้ภาษาในการพูดและทาท่าประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย
รวมทั้งสิ้น 7 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
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รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับประถมศึกษา

รายวิชาเพิ่มเติม

วิชาภาษาจีน

จ 1420๒

ภาษาจีน

จานวน 40

ชั่วโมง

จ 1520๒

ภาษาจีน

จานวน 4๐

ชั่วโมง

จ 1620๒

ภาษาจีน

จานวน 4๐

ชั่วโมง
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
จ ๑42๐2 ภาษาจีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4
เวลา 4๐ ชั่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ จากแบบที่ฟัง
พร้อมทั้งอ่านออกเสียงคาตามระบบอักษรจีนกลางและตัวอักษรจีน สะกดคา ประโยค ข้อความง่ายๆ ถูกต้อง
ตามหลัก การอ่าน ตอบคาถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา พูดแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูล
ในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตนเอง และเรียนรู้คาศัพท์ ที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เข้า
ร่วมกิจกรรม ทางภาษาวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบ
ยอด นาไปสู่การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทางาน และมีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด
ต. 1.1.1, ต.1.1.2, ต.1.1.3, ต.1.1.4
ต. 1.2.1, ต.1.2.2, ต.1.2.3, ต.1.2.4
ต. 1.3.1, ต.1.3.2
ต. 2.1.1, ต.2.1.2, ต. 2.1.3
ต. 2.2.1, ต. 2.2.2
ต. 3.1.1
ต. 4.1.1
ต. 4.2.1
รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
จ ๑52๐2 ภาษาจีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
เวลา 4๐ ชั่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เข้าใจคาสั่ง คาขอร้อง ภาษาท่าทาง อ่านออกเสียงคา เข้าใจประโยค ข้อความสั้นๆ บทสนทนา เรื่องสั้น
และใช้ภาษาง่ายๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความต้องการของตน แสดงความรู้สึก และ
อธิบายเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่างๆที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน ตนเองและครอบครัว โรงเรียน อาหารเครื่องดื่ม
เวลาว่าง นันทนาการ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ ตามความสนใจ และการใช้ถ้อยคา ตามวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลอง ในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจความแตกต่าง
ระหว่าง ภาษา จีนกับภาษาไทย ในเรื่องเสียง สระ พยัญชนะ และข้อความง่ายๆ เห็นประโยชน์ของการรู้
ภาษาจีน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม เข้าใจและถ่ายทอดเนื้อหาสาระภาษาจีนง่ายๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ใช้ภาษา เพื่อสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ กับบุคคลภายในสถานศึกษา
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตาม
กาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทางาน และมีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด
ต. 1.1.1, ต.1.1.2, ต.1.1.3, ต.1.1.4
ต. 1.2.1, ต.1.2.2, ต.1.2.3, ต.1.2.4
ต. 1.3.1, ต.1.3.2
ต. 2.1.1, ต.2.1.2, ต. 2.1.3
ต. 2.2.1, ต. 2.2.2
ต. 3.1.1
ต. 4.1.1
ต. 4.2.1
รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
จ ๑62๐2 ภาษาจีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
เวลา 4๐ ชั่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้เข้าใจคาศัพท์ ประโยคพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวัน สามารถเรียนรู้วิธีการอ่านออกเสียงตามระบบอักษรภาษาจีนกลางและตัวอักษรจีน สามารถฟัง
พูด ปฏิบัติตามคาสั่ง ใช้ภาษาท่าทางสื่อสารความหมาย พูดทักทาย พูดแนะนาตัวเอง กล่าวลา กล่าวขอบคุณ
และ ขอโทษได้เหมาะสมตามสถานการณ์ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสาคัญตามประเพณี วัฒนธรรม
เจ้าของภาษาได้โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษาเป็น
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา
และนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด นาไปสู่การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น สามารถใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคต
รหัสตัวชี้วัด
ต. 1.1.1, ต.1.1.2, ต.1.1.3, ต.1.1.4
ต. 1.2.1, ต.1.2.2, ต.1.2.3, ต.1.2.4, ต.1.2.5
ต. 1.3.1, ต.1.3.2, ต.1.3.3
ต. 2.1.1, ต.2.1.2, ต. 2.1.3
ต. 2.2.1, ต. 2.2.2
ต. 3.1.1
ต. 4.1.1
ต. 4.2.1
รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อ
ความเป็ นมนุษย์ที่สมบูร ณ์ ทั้งด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์และสั งคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีล ธรรม
จริยธรรมสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของ
การทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
โรงเรียนวัดบ้านส้อง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑. กิจ กรรมแนะแนว เป็ น กิจกรรมที่ส่ งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนให้ รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่ งแวดล้ อม
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กาหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับ
ตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ ช่วยเหลือและให้
คาปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน
ระดับประถมศึกษานักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ๔๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน ดังนี้
๑.๑ สารวจสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ และธรรมชาติของผู้เรียน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการกาหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว
๑.๒ ศึกษาวิสั ย ทัศน์ของสถานศึกษา และวิเคราะห์ ข้อมูลของผู้ เรียนที่ได้จากฐานข้อมูล
ผู้เรียนรายบุคคล จากการสั งเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การเขียนประวัติ การพบผู้ปกครอง
การเยี่ยมบ้านนักเรียน หรือการสารวจเพื่อทราบปัญหา ความต้องการ และความสนใจ เพื่อนาไปกาหนด
สาระและรายละเอียดของกิจกรรมแนะแนว
๑.๓ กาหนดสัดส่วนของกิจกรรมด้านการศึกษา การงานและอาชีพ รวมทั้งชีวิตและสังคมให้
ได้สัดส่วนที่เหมาะสม โดยยึดสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของผู้เรียนเป็น
หลัก โดยครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม
๑.๔ กาหนดแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว โดยระดับประถมศึกษาจัดเป็นรายปี /ระดับ
มัธยมศึกษาจัดเป็นรายภาคเรียน แล้วกาหนดรายละเอียดแต่ละกิจกรรม
๑.๕ ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว รวมทั้งการจัดบริการให้ คาปรึกษาแก่
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ในการศึกษา อาชีพและส่วนตัว โดยมีผู้ให้คาปรึกษาที่มีคุณวุฒิ และมี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องการให้คาปรึกษา โดยใช้กระบวนการทางจิตวิทยา ตลอดจนมีห้องให้คาปรึกษาที่
เหมาะสมช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหาด้านการเงิน โดยการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
๑.๖ วัดและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว ติดตามเก็บข้อมูลของนักเรียนที่สาเร็จ
การศึกษาและสรุปรายงาน
๒. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในเรื่องความมีระเบียบวินัย ความเป็น
ผู้นาและผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบการทางานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมี
เหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน
ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทางาน เน้นการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย
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๒.๑ กิ จ กรรมลูกเสือ เนตรนารี นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่ว มกิจกรรมลู กเสื อ เนตรนารี
ระดับประถมศึกษา ๔๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
๒.๑.๑ แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนวัดบ้านส้อง ได้จัดกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout Method) ซึ่งมี
องค์ประกอบ ๗ ประการ คือ
๑) คาปฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ลูกเสือทุกคนให้คามั่นสัญญา
ว่าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไว้ใ ห้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ได้ “ห้าม” ทาหรือ
“บังคับให้” ทา แต่ถ้า “ทา” จะเกิดผลดีแก่ตัวเอง เป็นคนดี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้
๒) เรียนรู้จากการกระทา เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความสาเร็จหรือไม่
สาเร็จของผลงานอยู่ที่การกระทาของตนเอง ทาให้มีความรู้ที่ชัดเจน และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง
ได้ และท้าทายความสามารถของตนเอง
๓) ระบบหมู่ เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ เป็นพื้นฐานในการอยู่
ร่วมกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน การแบ่งหน้า ที่ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ประชาธิปไตยเบื้องต้น
๔) การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิก
ลูกเสือ เนตรนารี ด้วยการใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การทาความเคารพ รหัส
คาปฏิญาณ กฎ คติพจน์ คาขวัญ ธง เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็น
สมาชิกขององค์การลูกเสือโลก ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกและเป็นองค์กรที่มีจานวนสมาชิกมากที่สุดในโลก
๕) การศึ ก ษาธรรมชาติ คื อ สิ่ ง ส าคั ญ อั น ดั บ หนึ่ ง ในกิ จ กรรมลู ก เสื อ
ธรรมชาติอันโปร่งใสตามชนบท ป่าเขา ป่าละเมาะ และพุ่มไม้ เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งในการไปทากิจกรรม
กับธรรมชาติ การปีนเขา ตั้งค่ายพักแรม หรือตามวาระการอยู่ค่ายพักแรมตามกฎระเบียบ เป็นที่เสน่หาแก่
เด็กทุกคน ถ้าขาดสิ่งนี้แล้ว ก็ไม่เรียกว่าการใช้ชีวิตลูกเสือ
๖) ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้เด็กทา
ต้องให้มีความก้าวหน้าและแรงดึงดูดใจ สร้างให้เกิดความกระตือรือร้น อยากที่จะทาและวัตถุประสงค์ในการ
จัดแต่ละอย่างให้สัมพันธ์กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเรียนที่สนุกสนาน การแข่งขันที่
เป็นสิ่งดึงดูดใจและเป็นการจูงใจที่ดี
๗) การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็ก
เพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจในการที่จะตัดสินใจกระทาสิ่งใดลงไปทั้งคู่มีความต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วยชี้นา ผู้ใหญ่
เองก็ต้องการนาพาไปสู่หนทางที่ดีที่สุด จึงเป็นการร่วมมือด้วยกันทั้งสองฝ่าย
เงื่อนไขในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวในการจัดกิจกรรมดังนี้
๑) จัดเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตร ใน
แต่ละระดับชั้นส่วนการจัดกิจกรรมเพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิเศษของลูกเสือ เนตรนารี แต่ละประเภทอาจใช้ใน
เวลาเรียนปกติหรือนอกเวลาเรียนก็ได้
๒) การจัดกิจกรรม
๒.๑) จัดให้มีการเปิดประชุมกองลูกเสือ เนตรนารี ทุกครั้ง เพื่อเป็นการ
ฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเองโดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
๒.๑.๑) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
๒.๑.๒) เกมหรือเพลง
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๒.๑.๓) เรียนตามหลักสูตร
๒.๑.๔) การเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
๒.๑.๕) พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
๒.๒) กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม การเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพัก
แรม มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเอง รู้จักอยู่และทางาน
ร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจึงมีการวางแผนนาลูกเสือไปเดินทางไกล
และอยู่ค่ายพักแรม โดยนาลูกเสือไปฝึกเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรมปีหนึ่งไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ครั้งหนึ่งให้
อยู่ค่ายพักแรมอย่างน้อย ๑ คืน
๒.๓) กิจกรรมพิธีการ จัดให้มีกิจกรรมพิธีการลูกเสือ เช่น พิธีเข้าประจา
กอง พิธีทบทวนคาปฏิญาณและสวนสนาม พิ ธีถวายราชสดุดี พิธีประดับเครื่องหมายต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้
ลูกเสือมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในการเป็นลูกเสือ
๒.๔) กิ จกรรมบ าเพ็ ญประโยชน์ ส่ งเสริ มการจั ดกิ จกรรมให้ ลู ก เสื อได้
บาเพ็ญประโยชน์ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ
๓) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือควรผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น
ในแต่ละประเภท
๔) จัดให้มีการตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ
๒.๒ กิจกรรมชุมนุม นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ระดับประถมศึกษา 4๐
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา โรงเรียนวัดบ้านส้องได้จัดกิจกรรมชุมนุมดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-6
๑. ชุมนุมขีดเขียนเรียนเล่น
๒. ชุมนุมร้องเพลง
๓. ชุมนุมสระพาเพลิน
๔. ชุมนุมศิลป์สร้างสรรค์
๕. ชุมนุมอ่านเขียนไทย
6. ชุมนุม Phonics
7. ชุมนุมอ่านจับใจความ
8. ชุมนุมภาษาพาเพลิน หนูก็เรียนได้
9. ชุมนุมบิงโกแสนสนุก
10. ชุมนุมนักวิทย์ คิดสนุก
๑1. ชุมนุมบิงโกคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
12. ชุมนุมนันทนาการ (ดนตรี)
13. ชุมนุมคณิตศาสตร์
14. ชุมนุมภาษาพาเพลิน
15. ชุมนุม Amazing Dictation
16. ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์น้อย
17. ชุมนุมคณิตศาสตร์
18. ชุมนุมเล่านิทาน
19. ชุมนุมศิลปะสร้างสรรค์
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20. ชุมนุมเครื่องร่อน
21. ชุมนุมคาราโอเกะเพื่อการออกเสียง
22. ชุมนุมดูหนัง ฟังเพลง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
23. ชุมนุมทักษะอาชีพ (แปรรูปอาหาร)
24. ชุมนุม Discovery เปิดโลกกว้าง
25. ชุมนุมภาษาพาเพลิน English for fun
26. ชุมนุมดูหนัง ฟังเพลง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
27. ชุมนุมวิทยาศาสตร์ 360 องศา
28. ชุมนุมคอมพิวเตอร์
29. ชุมนุมเชฟน้อย
30. ชุมนุมดนตรีไทย
31. ชุมนุมสมองใสเติมสี
32. ชุมนุมฟุตบอล
33. ชุมนุม Artist (ศิลปะสร้างสรรค์) ผ้ามัดย้อม
34. ชุมนุม English is fun
35. ชุมนุมรักษ์ภาษา
36. ชุมนุมสื่อวิทย์ kid สนุก
37. ชุมนุมเรื่อง จีน จีน
38. ชุมนุมเวทคณิต
แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนวัดบ้านส้อง ได้จัดกิจกรรมชุมนุม เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนในแต่ละระดับชั้น ดังนี้
๑) จัดกิจกรรมชุมนุมในแต่ละระดับชั้นตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช ๒๕๕๑
๒) จัดกิจกรรมชุมนุมให้ผู้เรียนดาเนินกิจกรรมอย่างหลากหลายทั้งรูปแบบภายในหรือภายนอก
ห้องเรียนและระยะเวลาการจัดกิจกรรมทั้งเป็นกิจกรรมระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา
๓) สารวจความสนใจของผู้เรียนในการเลือกเข้าร่วมชุมนุม ชมรมและให้ผู้เรียนร่วมกันจัดตั้งชุมนุม
ชมรม และเชิญครูมาเป็นที่ปรึกษา โดยร่วมกันดาเนินกิจกรรมชุมนุม ชมรม ตามระเบียบปฏิบัติที่โรงเรียน
กาหนด
๔) จัดกิจกรรมโดยให้มีการใช้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ กิจกรรม สมาชิกของชุมนุม
เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามที่โรงเรียนกาหนด
๕) ครูที่ปรึกษาชุมนุมมีการประเมิน มีระบบการกากับติดตาม และประเมินผลตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการดาเนินงานของชุมนุม อย่างต่อเนื่อง
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึ งความรับผิดชอบ
ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์
สังคม
นักเรียนทุกคนในโรงเรียนวัดบ้านส้อง ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ระดับ
ประถมศึกษาจานวน ๑๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
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แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ โรงเรียนวัดบ้านส้องได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณะประโยชน์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในแต่ละระดับชั้น ดังนี้
๓.๑ จั ดเวลาในการเข้าร่ว มกิจกรรมเพื่อสั งคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องทุก ปี
การศึกษา
๓.๒ เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้จัดกิจกรรมด้วยตนเองทุกขั้นตอนและต่อเนื่อง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา
๓.๓ จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถจัด
กิจกรรมตามองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และประสบการณ์โดยจัดกิจกรรมทั้งภายในโรงเรียนและภายนอก
โรงเรียน
๓.๔ จั ดกิจ กรรมลักษณะโครงการ โครงงาน หรือกิจกรรม โดยผู้ เรียนนาเสนอการจัด
กิจ กรรมต่อโรงเรี ย นเพื่อขอความเห็ นชอบ โดยกิจกรรมนั้นจัดทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและมี
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดอย่างชัดเจน
๓.๕ จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่น โดยผู้เรียนอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานหรือ
องค์กรอื่นๆ ที่จัดกิจกรรมในลักษณะเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
โดยหน่วยงานอื่นเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียนหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดกิจกรรมนอกโรงเรียน
แนวการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. การประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนว
ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนวครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมแนะแนวผู้เรียนและ
ผู้ปกครองมีภารกิจที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑ ครูผู้จัดกิจกรรมแนะแนว
๑.๑.๑ จั ด กิจ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ กิ ด คุ ณ ลั ก ษณะตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ส อดคล้ อ งกั บ
วิสัยทัศน์ที่สถานศึกษากาหนดและตามสภาพความต้องการและปัญหาของผู้เรียน
๑.๑.๒ รายงานเวลาและการเข้าร่วมกิจกรรม
๑.๑.๓ ศึกษาติดตามและพัฒนาผู้เรียนในกรณีที่ผู้เรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรม
๑.๑.๔ ประเมินผลผู้เรียนโดยดูจากพัฒนาการของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดเป็นสาคัญ
ในกรณีที่ผลการประเมินยังไม่ผ่านให้ครูผู้จัดกิจกรรมดาเนินการซ่อมเสริมโดยผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมซ้าหรือ
ปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มเติมจนกระทั่งผู้เรียนบรรลุคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือผ่ านการประเมิน
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
๑.๑.๕ บันทึกผลการติดตามและประเมินผลผู้เรียนไว้เป็นหลักฐาน
๑.๒ ผู้เรียน
๑.๒.๑ มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดโดยมีหลักฐานการแสดง
เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม
๑.๒.๒ ปฏิบัติกิจกรรมตามครูผู้รับผิดชอบมอบหมายถ้าไม่ผ่านให้ปฏิบัติกิจกรรมซ้าหรือปฏิบัติ
เพิ่มเติมและมีชิ้นงาน/ผลงาน/คุณลักษณะตามที่ครูผู้จัดกิจกรรมมอบหมายให้ปฏิบัติ
๑.๓ ผู้ปกครอง
๑.๓.๑ ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนและมีการบันทึกสรุป
พัฒนาการและการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน
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๒. การประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
การประเมินผลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการด้าน
ต่างๆของผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีซึ่งนอกจากพิจารณาความรู้ตามทฤษฎีแล้วต้องพิจารณาด้านความประพฤติ
พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นทักษะและการปฏิบัติต่างๆด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายและการ
ประเมินตามสภาพจริงแบ่งการประเมินผลออกเป็น ๒ ส่วน คือ
๒.๑ กิจกรรมบังคับเป็นการประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การตัดสิน
เลื่อนชั้นหรือจบหลั กสูตรโดยการเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดมีการ
ประเมินผลตลอดภาคเรียน/ปี โดยวิธีการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมการซักถามการทดสอบภาคทฤษฎี และ
ปฏิบัติโดยกาหนดเกณฑ์การแประเมินเป็น“ผ่าน” และ“ไม่ผ่าน”
ผ่าน หมายถึงผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/
ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
ไม่ผ่าน หมายถึงผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม
หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
๒.๒ วิชาพิเศษประเมินผลวิชาพิเศษในแต่ละวิชาใช้วิธีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ในข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ
๓. การประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม
การประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุมเป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการด้านต่างๆ
ซึ่งนอกจากพิจารณาความรู้ตามทฤษฎีแล้วต้องพิจารณาด้านความประพฤติ พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่
เน้นทักษะและการปฏิบัติต่างๆด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายและการประเมินตามสภาพจริงโดยกาหนด
เกณฑ์การประเมินเป็น“ผ่าน”และ“ไม่ผ่าน”
ผ่าน หมายถึงผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/
ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
ไม่ผ่าน หมายถึงผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม
หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
๔. การประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
การประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบ
ตามกรอบเวลาในโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้
๑. ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖) มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ๖๐ ชั่วโมง
ผ่านหมายถึงผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเวลาปฏิบัติกิจกรรมและมี ผลงาน/ชิ้นงาน/
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ไม่ผ่านหมายถึงผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเวลาปฏิบัติกิจกรรมหรือมีผลงาน/
ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านครูที่ปรึกษาต้องให้ผู้เรียนซ่อมเสริมการจัดกิจกรรมให้ครบ
ตามกรอบเวลาที่กาหนดในโครงสร้างของหลักสูตร

98

เกณฑ์การจบการศึกษา
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา
๑. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จานวน ๕,๐๔๐ ชั่วโมง และรายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม
จานวน ๒๔๐ ชั่วโมง และมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านทุกรายวิชา
๒. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
๓. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
๔. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม
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ภาคผนวก
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คาสั่งโรงเรียนวัดบ้านส้อง
ที่ 236 / 2563
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
....................................................
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และคาสั่ง สพฐ 922/2561 ที่กาหนดให้สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีหน้าที่จัดทาสาระที่มีการปรับปรุง ได้แก่ หลักสูตรสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระคณิตศาสตร์
สาระการงานและพื้นฐานอาชีพ และสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อาศัยอานาจตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบ้านส้อง
ปีการศึกษา ๒๕๖3 ดังนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่ให้คาปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุน อานวยความสะดวกใน
การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ให้คาปรึกษาแนะนา กากับดูแลและช่วยเหลือให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

นายสมศักดิ์ ถนอม
นางสุนิตย์ ชูช่วยสุวรรณ
นางอ่อนแก้ว บัวผิน
นางตรีนุช ภูวสุสมบัติ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

๒. คณะกรรมการดาเนินงาน มีหน้าที่กาหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและ
แนวทางการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕51 ( ฉบับปรับปรุง 2563 ) และทบทวนหลักสูตร ประกอบด้วย
1. นางสาวจิตราภรณ์ วรรณโชติ
2. นางอ่อนแก้ว บัวผิน
3. นางตรีนุช ภูวสุสมบัติ
4. นางสุภาพร คงเพ็ง
5. นางลัลน์ลลิต บัวแก้ว
6. นายสุธรรม หลินมา
7. นางเพ็ญนภา ช้างพันธ์
8. นางสุชะฎา รอดดา
9. นางสาวภัสวดี ไทยภักดี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดบ้านส้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ทกุ ประการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

(นายสมศักดิ์ ถนอม)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง
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